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7) : JØDENES KONGE. BIND I.

I tille^ til dette anbefaler og selger vi andre bøker. De er utplukket
av den litteratur som undertegnede har lest om Israel, Midt-Østen og det
profetiske ord. Bøkene deler vårt syn på de aller fleste områder, og vil
være til stor hjelp i studiet av det profetiske ordet.
Bøkene er skrevet på dansk, men det gjør ingen ting. Vi leser dansk

like godt som norsk. Dette gjelder følgende bøker:
1) Marius Baar: VESTEN MÅ VELGE. Dette er en meget god bok

om Bibelens profetier og deres oppfyllelse i vår tid. Den gir en utgrei
ing både om islam og jøde-kristendommen, og viser at verden må velge
mellom disse to alternativene.
2) Sigfrid Beck: LYS OVER FREMTIDEN. Dette er en sjelden

god fortolkning av Johannes Åpenbaring, og den deler vårt syn på de
aller fleste punktene i fortolkningen.
3) Klaus Gerth: ANTIKRIST. Dette er en meget god bok om den

mannen som nå snart er i ferd med å tre inn på den politiske og religiøse
arena, nemlig Satans Antikrist. Boken legger særlig vekt på de økono
miske og politiske forholdene, slik som de er i verden i dag, og peker på
at Antikrist ikke er langt unna.
4) P. G. Felter: GUDS FRELSESPLAN I BIBELEN. Dette er en

meget god bok som ̂ jelner klart mellom jødekristendommen på den
ene siden og den kristne menighets kristendomsforståelse på den andre
siden. Den deler våre synspunkter på de aller fleste områder.

Samtlige bøker kan bestilles hos:
OSKAR EDIN INDERGAARD, 6630 TINGVOLL - TLF. 073-31436
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INNLEDNING

Kristen Bokproduksjon gir ut boker om Israel og det profetiske ordet.
Fra vi startet i 1981, har vi til nå rukket å gi ut 6 boker, OG DET
TAKKER VI HERREN FOR. Vi ser det slik at hadde ilie han stått
bak og stottet opp om dette trosprogektet, så hadde det i det hele tatt
ikke gått, men når Herren vil noe, forer han det fram til seier.

Vi lever nå i endetiden, og Herren forer igjen sitt folk, jodene, inn i
det lovede landet, slik som han gjorde det under Josva i gammel tid.
Dette betyr at vi igjen er kommet inn i de messianske tider, som også
var til stede ved Jesu forste komme. Hovedhensikten med at han nå fo
rer jodene hjem igjen etter sine lofter og etter det profetiske ordet, er
det forholdet at han snart kommer tilbake og oppretter fredsriket ut
ifra Israel og Jerusalem. Herrens ord og Herrens lov skal igjen gå ut ifra
Jerusalem og Sion, og freden skal strekke seg utover den hele jord.

Vi vet at Herren har lovet jodene riket, og når han nå forer jodene
inn i landet igjen og lar dem dyrke det, slik at det allerede nå blomstrer
som en Edens hage, så er dette med på å forberede Jesu gjenkomst.
Etter at den store trengsel er avsluttet, vil han komme tilbake igjen til
Israel og opprette "riket", "himlenes rike", "Guds rike", "Davids rike",
"riket for Israel" eller "1000-års-riket".

Disse benevnelsene går på det samme, og er beskrevet overalt både i
G.T. og i N.T. Til tross for dette vegrer de aller fleste av teologene og
forkynnerne seg for å forkynne både rikets evangelium og det forholdet
at riket vil komme som en historisk og eskjatologisk realitet i Israel.
Ja, ikke nok med det. Denne læren om 1000-års-riket blir fortsatt be
traktet som en villfarelse og en vranglære av mange, men det er den
ikke. Den horer med til Guds sannheter, og den vil komme slik som han
har fortalt oss det i sitt ord.

Denne boka som kommer til å bli flere bind, er skrevet for å ære kon
gen i dette riket og for å beskrive sider både ved kongen og ved hans
rike. Vi er nå så heldige å kunne gi ut forste bind av JØDENES KON
GE. Vi tar utgangspunkt i Davids og Salomos styre og viser at disse er
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forbilder på Jesus fra Nasaret, som er jodenes Messias. Videre tar vi for
oss mange av Messias titler og benevnelser, slik som de kommer til ut
trykk i G.T. og utdyper disse, og viser at alt dette går på Jesus fra Nasaret.

I de to siste kapitlene: DE TO EVANGELIENE I DET NYE
TESTAMENTE og RETTFERDIGHETSBEGREPET I EVANGE
LIENE, viser vi at det er to forskjellige evangelier i N.T., hvor det ene
går på riket for Israel, mens det andre gar pa den kristne menighet.
Dette har vi også vært inne på i våre forrige boker, men nå har vi ved
Herrens hjelp og veiledning fått utdypet dette.
Ut fra denne vurderingen har vi også funnet ut at rettferdighetsbe^e-

pet ikke er det samme i disse to evangeliene. Mens Jesus forkynte både
sin nye lov og sin nåde i evangeliene, forkynte han bare nåden i den
evangelieforkynnelsen som Paulus fikk åpenbaring om.

Ved at vi deler opp undervisningen i N.T. i to deler, der den ene går
på riket for Israel og den andre går på den kristne menighet, kommer
mange av Guds sannheter klart til uttrykk. Vi ser og forstår N.T. i et
klarere lys og mange av vanskelighetene og paradoksene, som vi sliter
med, faller plutselig bort. Nå i endetiden vil Herren vise oss stadig mer
av dette, for nå står vi foran Jesu komme for den kristne menighet,
trengselstiden på 7 år og Jesu gjenkomst til Oljebei^et og Israel.

Vi vil derfor be kristenfolket om å være med å stotte oss fortsatt i
dette viktige arbeidet. Dette kan skje ved bønn, ved økonomisk støtte,
ved kjøp av våre bøker og å være med på å spre dem.

Vi takker videre for den fine og overveldende støtten som en del av
dere har gitt oss i disse år, og ber om at dere fortsatt vil være med pa a
gi oss mulighetene til å gi ut stadig nye bøker om dette viktige emnet.
Herren vil minne hver enkelt om dette.

Vi vet at de bøkene som vi har gitt ut, har vært til stor hjelp for man
ge. Vi ser gjeme at dere skriver til oss, slik at vi kan få bedre kontakt
med våre lesere. På denne måten kan vi også sende dere vår orientering
om arbeidet, som kommer ut to ganger om året.

Til slutt vil vi minne hverandre om at DEN SOM VELSIGNER IS
RÆL, DEN VIL GUD VELSIGNE. Vi har bruk for all den velsig-
else vi kan få.

Tingvoll den 11. juni 1986
Deres i tjenesten

cand. philol. Oskar Edin Indergaard
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KONGEDØMMET I ISRAEL

Da Gud tok seg ut sitt eget folk og gav folket de mange løftene, var
det Guds vilje og planer med folket at det skulle lyde ham og ha ham til
sin eneste konge. De skulle ikke være som de andre folkene, hedninge-
folkene, som hadde sine egne konger. Gud skulle være både folkets
ektemann og konge, og Israel som sådan skulle være Herrens ektehustru
og lydige redskap på jord. "For din skaper er din ektemann. Herren,
hærskarenes Gud, er hans navn, og Israels Hellige (som er en tittel på
Messias) er din gjenløser, all jordens Gud kalles han. For som en forlatt
kvinne med sorg i hjertet kaller Herren deg, og en ungdomshustru —
skulle hun forskytes? sier din Gud. Et lite øyeblikk (snart 2000 år) for
lot jeg deg, men med stor barmhjertighet vil jeg samle deg." (Esaias
54, 5-7)

Ja, det er ikke bare Israel som folk som blir kalt for Herrens ekte
hustru, landet, Eretz Israel, blir det også. "Du (Jerusalem) skal ikke
mere kalles den forlatte, og ditt land ikke mere kalles en ødemark, men
du skal kalles min lyst, og ditt land skal kalles ektehustru, for Herren
har sin lyst i deg, og ditt land skal taes til ekte." (Esaias 62,4)

Til tross for jødenes høye kall og egenart, som Guds folk på en spesi
ell måte, så tok de gjennom sin historie ikke vare på sine oppgaver,
nådegaver og kall, men falt stadig i synd og ville være slik som hedninge-
folkene. Dette skjedde på alle områder, og dette viser bare hvor forder
vet den menneskelige natur er, og at det ugjenfødte menneske i alle tids
perioder på ingen måte av seg selv og ved sine egne anstrengelser kan
holde fast på det som Gud har sagt og lovet. Det som er født av kjødet,
det er kjød, men det som er født av Den Hellige Ånd, det er Ånd. (Joh.
3, 6) Dette gjelder både jøder og hedninger.

Etter at Gud ved sitt åsyn, som også er en benevnelse på Messias,
hadde ført jødefolket ut fra Egyptens land og inn i Israels land, og etter
at Gud i den første tiden i landet hadde gitt folket de 12 dommere,
(Otniel, Ehud, Samgar, Barak, Gideon, Toba, Jair, Jefta, Ibsam, Eldon,
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Abdon og Samson), så krevde jødefolket av Samuel at han skulle salve
en konge for dem, for de ville være slik som de andre hedningefolkene,
som både bodde i Kana'ans land og i nabolandene. Dette var imot Guds
vilje og planer med folket, men Samuel fikk likevel beskjed fra Gud om
at han skulle etterkomme kravet fra folket. "Da samlet alle Israels elds
te seg og kom til Samuel i Rama. Og de sa til ham: Nå er du blitt gam
mel, og dine sønner vandrer ikke på dine veier, så sett nå en konge over
oss til å dømme oss, som alle folkene har. Men det ord gjorde Samuel
ondt, da de sa: Gi oss en konge til å dømme oss. Og Samuel bad til
Herren. Da sa Herren til Samuel: Lyd folket i hva de sier til deg. For dét
er ikke deg de har forkastet, men det er meg de har forkastet, så jeg
ikke skal være konge over dem." (1. Sam. 8, 4—7)
"Men folket ville ikke høre på Samuel, de sa: Nei, vi vil ha en konge

over oss. Vi vil være som alle de andre folk, vår konge skal dømme oss,
og han skal dra ut foran oss og føre våre kriger." (1. Sam. 8,19—20)

Saul ble Israels første konge. Han var av Bepjamins stamme, og han
ble på Herrens ord salvet til konge over Israel. "Men dagen før Saul kom,
hadde Herren varslet Samuel og sagt: På den tid i morgen vil jeg sende
en mann fra Benjamins land til deg, ham skal du salve til fyrste over
mitt folk Israel, og han skal frelse mitt folk av filistrenes hånd, for jeg
har sett til mitt folk, fordi deres rop er steget opp til meg." (1. Sam. 9,
16)^
"Og Samuel tok en oljekrukke og helte den ut over hans hode, og

han kysset ham og sa: Nå har Herren salvet deg til fyrste over sin arv
(Israel)" (1. Sam. 10,1)

Sauls kongedømme varte bare i 20 år, fra 1030 —1010. På grunn av
at han ved en rekke anledninger var ulydig mot Herrens ord og for
skrifter, så måtte han overgi kongedømmet til David, som var av Isai's
hus og av Juda stamme. Samuel salvet også David til konge over Israel.
"Herren sa til Samuel: Hvor lenge vil du sørge over Saul, enda jeg har
forkastet ham, så han ikke skal være konge over Israel? Fyll ditt hom
med olje og gå avsted. Jeg sender deg til betlehemitten Isai, for blant
hans sønner har jeg utsett meg en til konge. . . Da tok Samuel olj ekor
net og salvet ham midt i blant hans brødre, og Herrens Ånd kom over
David fra den dag og fremdeles." (1. Sam. 16,1 og 13)
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Davids styre.

David styrte som konge i Israel i 40 år, fra 1010 970 for Messias,
og vi skal i det følgende beskrive en del av hans regjeringstid og styre
sett, og særlig skal vi ta for oss en del aspekter som peker framover mot
Jesu styre som konge i Israel i 1000-års-riket.

David regjerte forst i 7,5 år i Hebron, og deretter inntok han Jerusa
lem eller jebusittenes borg eller by og regjerte der i 33 år. "David var 30
pr gammel da han ble konge, og han regjerte i 40 år. I Hebron regjerte
han over Juda i 7 år og 6 måneder, og i Jerusalem regjerte han i 33 ar
over hele Israel og Juda. Så drog kongen og hans menn til Jerusalem
mot jebusittene, som bodde der i landet, men de sa til David: Du
kommer aldri inn her, blinde og lamme skal drive deg bort med de ord:
David kommer aldri inn her. Men David inntok allikevel Sions borg, det
er Davids stad." (2. Sam. 5,4—7)

David ønsket å bygge et tempel til Herrens paktsark i Jerusalem, men
Herren gav beskjed gjennom profeten Natan at det ikke var Davids opp
gave. Det skulle hans sønn, Salomo, gjøre, når den tid kom. Det var i
den forbindelsen at David mottok det løftet fra Gud at hans kongedøm
me skulle stå fast i Israel til evig tid. "Når dine dagers tall er fullt, og du
kviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn som skal
utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skal
bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans trone til evig tid. Jeg
vil være hans far, og han skal være min sønn. Når han gjør det som ondt
er, vil jeg tukte ham med menneskers ris og med menneskebarns plager,
men min miskunnhet skal ikke vike fra ham, således som jeg lot den
vike fra Saul, han som jeg lot vike fra deg. FAST SKAL DITT HUS
OG DITT KONGEDØMME STÅ TIL EVIG TID FOR DITT
ÅSYN, DIN TRONE SKAL VÆRE GRUNNFESTET TIL EVIG
TID." (2. Sam. 7,12-16)

Dette profetiske utsagnet peker ut over Salomos styre og byggingen
av det første templet, og det peker på Messias som en gang skal komme
og være konge ut ifra Israel og Jerusalem. Han skal ikke bare være kon
ge i Israel, men hele verden skal legges under hans føtter, og alle verdens
konger skal konune med gaver til Messias og underkaste seg ham. Dette
går på Jesu styre i 1000-års-riket og på den nye jord. Det blir derfor et
evig styre, hvor både rettferdigheten styrer og er til stede. "Han (Messias)
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skal komme ned (fra himmelen) som regn på en nyslått eng, lik en regn
skur, som væter jorden. I hans dager skal den rettferdige blomstre, og
det skal være megen fred, inntil månen ikke er mere. OG HAN SKAL
HERSKE FRA HAV TIL HAV OG FRA ELVEN INNTIL
JORDENS ENDER. For hans åsyn skal de som bor i ørkenene (ara
berne), bøye kne, og hans fiender skal slikke støv. Kongene fra Tarsis
(Tarsis kan være Storbritannia. Fønikerne kalte Tarsis for Barathanak,
som betyr tinnlandet. Av dette kommer navnet Britannia. Herodot kal
te også de britiske øyene for tinnøyene) og øyene (Dette ordet kan også
oversettes med kyststatene eller kontinentene. Hal Lindsey sier følgen
de om dette: "Ordet som er oversatt med øy, heter på hebraidr "ai". De
gamle brukte det på samme måte som vi bruker ordet "kontinenter" i
dag. Det betegner de store hedenske sivilisagonene på den andre siden
av havet."), skal komme med gaver, kongene fra Sjeba og Seba fram-
bære skatt. Alle konger skal falle ned for ham, alle hedninger skal tjene
ham." (Salme 72,6-11)
"Fremdeles fikk jeg (Daniel) i mine nattlige syner se hvorledes en

som lignet en menneskesønn (dette skal skje etter at Gud hadde blitt
menneske i Jesus Kristus), kom med himmelens skyer, han gikk bort til
den gamle av dager (Gud) og ble ført fram for ham. Og det ble gitt ham
herredømme og ære og rike, og alle folk, ætter og tungemål skulle tjene
ham, hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans
rike er et rike som ikke ødelegges." (Dan. 7,13—14)
Hva som gjelder Guds og Jesu styre på den nye jord, så står det føl

gende om dette i Joh. Ap. 21,22—27: "Og noe tempel så jeg (Johannes)
ikke i den (det himmelske Jerusalem), for dens tempel er Gud Herren,
den allmektige, og Lammet. Og staden trenger ikke solen eller månen til
å lyse for seg, for Guds herlighet opplyser den, og Lammet er dens lys.
Og folkeslagene skal vandre i dens lys, og kongene på jorden bærer sin
herlighet inn i den. Og dens porter skal aldri lukkes om dagen, for natt
skal ikke være der, og de skal bære folkeslagenes herlighet og ære inn i
den. Og intet urent skal komme inn i den, og ingen som farer med
stygghet og løgn, men bare de som er innskrevet i livets bok hos Lam
met."

Vi må lære oss å skille mellom Jesu styre i 1000-års-riket eller riket
for Israel på den ene siden og Guds og Jesu styre på den nye jord på den
andre siden. Det første styret foregår ut ifra Israel og det Jesusalem som
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nå er, mens det andre styret foregår på den nye jord ut ifra det himmel
ske eller det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen til men
neskene, og som er gjort i stand som en brud for sin brudgom.
Det er akkurat på dette området at det svikter i fortolkningen og for

ståelsen av Jesu styre. I og med at de aller fleste av teologene og mange
av forkynnerne mener at kirken har tatt over Guds løfter til jødene (Se
min bok: Guds løfter til jødene), så greier de heller ikke å se at Jesus,
som er jødenes konge, skal komme tilbake å styre verden ut ifra Jerusa
lem og Israel. De mener stort sett at når Jesus kommer en gang i fram
tiden, så vil også den nye himmel og den nye jord komme. De har med
andre ord uteglemt en hel periode på 1000 år eller riket for Israel i sin
forståelse av det profetiske ord.

Det er dette misforholdet og denne feilaktige forståelsen av Guds ord
som vi forsøker å rette opp ved våre bøker og de mange artikler som vi
skriver om forholdet mellom den kristne menighet pa den ene siden og
Israel på den andre siden.
Hva som gjelder selve landet, Eretz Israel, og byen, Jerusalem, som

skal være sentrum i styret i rikets tid, må vi heller ikke tro og hevde,
som så mange andre hevder, at jødene har stjålet eller tatt dette landet
og denne byen fra de såkalte palestin-arabere. Dette er løgn som verden
har hørt i altfor mange år allerede, og det er nok av dem, både teologer
og andre, som gir uttrykk for at jødene er imperialister og undertryk
kere av andre.

Dette er ikke sant. Bibelen forteller oss noe annet, og det er den vi
må holde oss til. Vi er Kristi utsendinger for å fortelle verden hva som
står i Bibelen. Vi er ikke sendt ut i verden for å høre hva verden måtte
si om disse ting, men for å korrigere verden, slik at den om mulig kunne
lytte etter det som Gud har sagt i sitt ord.

Når det gjelder Israels land, så hadde Gud bestemt allerede før de
andre folkene fikk sine land, at jødene skulle ha Israel. De andre folk
ene fikk sine egne land etter at Gud hadde gitt de 12 stammene Israel,
som er det geografiske sentrum i verden. "Kom de eldgamle dager i hu,
gi akt på årene fra slekt til slekt. Spør din far, han vil kunngjøre deg det
— dine gamle, de vil si deg det. Da den Høyeste (Gud) ga folkene arv, da
han skilte menneskenes barn, satte han folkenes landemerker etter tallet
på Israels barn. FOR HERRENS DEL ER HANS FOLK, JAKOB
HANS ARBELODD." (5. Mos. 32, 7-9)
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Allerede før Gud skapte himmelen og jorden og det som i dem er,
hadde han bestemt at jødene med sine 12 stammer skulle ha Israels land.
I full overensstemmelse med dette sitt forutfattede forsett gav også Gud
Abraham landet som en gave og som et løfte. Dette hadde Gud full an
ledning til, for hele verden hører ham til, for han har skapt det hele og
opprettholder det fra dag til dag og fra år til år. "Den dag gjorde Herren
en pakt med Abram og sa: Din ætt gir jeg dette landet (Kana'ans land)
fra Egyptens elv (Wadi el Arish) like til den store elv, elven Frat (Eufrat),
kenittenes og kenisittenes og kadmonittenes og hetittenes og ferisit-
enes og refa'ittenes og amorittenes og kana'anittenes og girgasittenes og
jebusittenes land." (1. Mos. 15,18—21)

Israel er jødenes land og de har fått det som sin eiendom til evig tid.
"Og ditt folk (jødene) de er alle sammen rettferdige, TIL EVIG TID
SKAL DE EIE LANDET, de er jo en kvist som jeg har plantet, et
verk av mine hender til min ære. Den minste (familie eller slekt) skal bli
til tusen, og den ringeste til et veldig folk, jeg. Herren, jeg vd Ia det skje
hastig, i sin tid." (Esaias 60,21—22)

I^ tillegg til at jødene har fått landet av Gud til en evig eiendom, kaller
også Gud landet for sitt land. Jeg synes at Gud har vært meget beskje
den. Av alle de land som han har skapt, så har han forbeholdt for seg
selv og sitt folk et lite landområde i Midt-Østen, som han har sine egne
planer med. Alle de andre landene har han overgitt til hedningene
"foråt de skulle lete etter Gud, om de dog kunne føle og finne ham, en
da han ikke er langt borte fra noen eneste av oss." (Ap.gj. 17,27)

Til tross for Guds store nade mot hedningene i de mange år, så ser vi
til vår store forbauselse at de ikke unner Herren og jødene dette vesle
landområdet i Midt-Østen, men forsøker gang på gang å ta det ifra jø
dene. Av den grunn skal ogsa Gud dømme hedningene, først ved Gog-
krigen (Esek. 38—39,16) og senere ved Antikristkrigene, som får sin av
slutning ved Harmageddon (Joh. Åp. 16, 16). "For se, i de dager og på
den tid, når jeg gjør ende på Juda og Jerusalems fangenskap, da vil jeg
samle alle hedningefolkene ned i Josafats dal (Josafat betyr: Gud døm
mer) og jeg vil der gå i rette med dem for mitt folks og min arvs, Israels
skyld, FORDI DE SPREDTE DEM BLANT HEDNINGENE OG
DELTE MITT LAND, om mitt folk kastet de lodd, de gav en gutt for
en skjøge, de solgte en pike for vin, og den drakk de opp." (Joel 3, 7—8)

"Således skal det gå dem (Moab og Ammon, nabofolk til jødene), for
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deres overmots skyld, fordi de hånte og bar seg overmodig at mot Her
rens, hærskarenes Guds folk. Forferdelig skal Herren vise seg mot dem,
for han skal tilintetgjøre alle jordens guder, og alle hedningenes kyster
skal tilbede ham, hvert folk på sitt sted." (Sef. 2,10—11)
På samme måte som Gud har lovet jødene landet, så har han også

lovet dem Jerusalem. Det er den store konges stad. Når Jesus fra Nasa
ret kommer tilbake til jorden, etter sitt snart 2000-årige opphold i him
melen ved Faderens høyre hånd, skal han igjen komme tilbake til Jeru
salem. Han skal komme igjen til Oljeberget, hvorfra han også forlot sine
apostler/disipler og folk for snart 2000 år siden. Ut fra denne byen skal
han opprette sitt 1000-årige fredsstyre om ikke så mange år. "Og jeg
(Gud) har dog innsatt min konge (Jesus) på Sion, mitt hellige berg. Jeg
vil kunngjøre hva fastsatt er: Herren sa til meg (Messias): Du er min
sønn, jeg har født deg i dag. BEGJÆR AV MEG. SA VIL JEG GI
DEG HEDNINGENE TIL ARV OG JORDENS ENDER TIL EIE.
Du skal knuse dem med jernstav, som en pottemakers kar skal du søn
derslå dem." (Salme 2,6—9)

"Stor er Herren og høylovet i vår Guds stad (Jerusalem), pa hans hel
lige berg (Sion). Fagert hever det seg, en glede for all jorden er Sions
berg, det ytterste Norden, den store konges stad. Gud (Jesus) er i dens
borger, hem er blitt kjent som et fast vern." (Salme 48,1 3)
"På den dagen skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt

imot Jerusalem i øst, og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest,
så det blir en stor dal, i det den ene halvdel av fjellet viker mot nord, og
den andre halvdel mot syd." (Sak. 14,4)
"Men jeg sier dere at Dere aldeles ikke skal sverge, hverken ved him

melen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fotskam
mel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges stad." (Matt. 5,
34-35)
"Og mens de (apostlene) stirret opp mot himmelen i det han (Jesus)

for bort, se, da stod to menn hos dem i kvite klær, og de sa: Dere gali-
leiske menn! hvorfor står Dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus
som er opptatt fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte
som Dere så ham fare opp til himmelen." (Ap.gj. 1,10—11)

David beseiret etter hvert jødenes ytre fiender slik at hans maktom
råde strakte seg fra Egypt og Akaba-bukta og like til øvre Eufrat. Kong
David og hans soldater slo både filistrene, moabittene, kongen i Soba
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(arameerrike nord for Damaskus, tilsvarer det senere romerske riket
Kalkis), syrerne, amonittene, amalekittene ogedomittene. (Se 2. Sam. 8)
"Også dem (sølv-, gull- og kobberkarene som kongen i Hamat (arameer
rike ved elven Orontes i det nordlige Syria) sendte til kong David) hel
liget kong David til Herren sammen med det sølv og gull han hadde hel
liget av hærfanget fra alle de hedningefolk han hadde lagt under seg: fra
Syria (landområde nord-øst for Israel), og fra Moab (landområde øst for
Dødehavet som omfattet høysletten omkring elven Arnon, med Abarim-
fjellene og Pisga-fjellet. Det grenset i øst opp til den arabiske ørken og i
sør til elven Sered, i vest til Dødehavet og i nord til Ammon) og fra
Ammons barn (kongerike øst for Jordan, omkring elven Arnon) og fra
filistrene (den fruktbare kyststripen ved det sørøstre Middelhavet. I sør
gikk grensen ved Egyptens bekk og i nord ved Ekron) og fra amalekit
tene (nomadefolk som holdt til i ørkenområdene sør for Negev), og av
hærfanget fra Hadadeser, sønn av Rehob, kongen i Soba (arameerrike
nord for Damaskus, tilsvarer det senere romerske riket Kalkis). Og da
David vendte tilbake etter å ha slått syrerne, vant han seg et navn i Salt
dalen ved å slå 18000 mann. Og han la krigsmannskap i Edom, (landet
ved Israels sørøstlige grense. Det omfattet fjell-landet Se'ir sør for Døde
havet og området ned til Akaba-bukta. Edomittene ble regnet som ætt-
linger av Esau, som også ble kalt for Edom. Hovedstaden i deres rike var
Bosra. Klippebyen Sela er også kjent.) i hele Edom la han krigsmann
skap, og alle edomittene ble Davids tjenere. Således hjalp Herren David
overalt hvor han drog fram." (2. Sam. 8,11—14)
"Gud har talt i sin hellighet. Jeg vil fryde meg, jeg vil utskifte Sikem

og oppmale Sukkots dal. Meg hører Gilead til, meg hører Manasse til, og
Efraim er vern for mitt hode, Juda er min herskerstav. MOAB ER
MITT VASKEFAT, PÅ EDOM KASTER JEG MIN SKO, OVER
FILISTERLAND JUBLER JEG. Hvem vil føre meg til den faste by?
Hvem leder meg inn til Edom? Mon ikke du Gud, som forkastet oss og
ikke drog ut med våre hærer. Gud? Gi oss hjelp mot fienden, for men-
neskehjelp er tomhet. Ved Gud skal vi gjøre storverk, og han skal trede
ned våre fiender." (Salme 108, 8—14)

Davids styre i den første kongetiden peker framover mot Jesu styre i
1000-ars-rikets tid. Pa samme måten som David la disse landområdene
inn under Israel, skal også jødenes Messias gjøre det ved sitt kom
me. Disse landområdene hører med til det som Gud har lovet jødene
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og Abraham.
Hva som gjelder utstrekningen av Israels rike i 1000-års-riket, består

området av EN STAMMEDEL, hvor de 12 stammene skal bo, og EN
GRENSEDEL. Det siste er landområder som grenser opp til stamme-
delen. Vi skal i det følgende ta med en del Bibel-henvisninger som viser
at Israel skal ha disse landområdene. (Se ellers min bok: Guds-riket i
Israel s. 199—212)
"HVERT ET STED DERE (JØDENE) TREDER PÅ MED

DERES FOT, SKAL HØRE DERE TIL, fra ørkenen og Libanon,
fra den store elv, elven Frat (Eufrat), og til havet i vest skal deres lande
merker nå." (5. Mos. 11, 24)
"Jeg (Bileam) ser ham (Messias), men ikke nå, jeg skuer ham, men

ikke nær, en stjerne stiger opp av Jakob, et spir løfter seg fra Israel, han
knuser Moabs tinning (landområde øst for Dødehavet) og utrydder
ufredsætten. Edom (landet ved Israels sørøstlige grense) blir ham under
lagt, og Se*ir (berglandet sør for Dødehavet), hans fiende, blir ham
underlagt, stort velde vinner Israel." (4. Mos. 24,17—18)
"Og Salomo rådet over alle kongerikene fra elven (Eufrat) til filistre

nes land og like til Egyptens landemerke, de kom med gaver og tjente
Salomo så lenge han levde." (1. Kong. 4, 21) — Slik skal det ogsa bli i
rikets tid. Jesus skal styre over et større område enn det kong Salomo
hadde.

"Og de (jødene) skal slå ned på filistrenes skulder mot vest, sammen
skal de plyndre Østens barn, på Edom og Moab skal de legge sin hånd,
og Ammons barn (Ammon: kongerike øst for Jordan-elven) skal lyde
dem. (Esaias 11,14)
"Du øker folket. Herre, Du øker folket og viser din herlighet, DU

FLYTTER ALLE LANDETS GRENSER LANGT UT." (Esaias
26,15)

"for dine ruiner og dine øde steder og ditt herjede land — sannelig,
nå skal du være for trang for innbyggerne, og dine ødeleggere skal være
langt borte. Ennå skal du få høre barna fra din barnløshets dager si:
PLASSEN ER FOR TRANG FOR MEG, FLYTT DEG, SÅ JEG
KAN FÅ BO HER." (Esaias 49,19-20)
"Rop med fryd, du ufruktbare, (Sara er bilde på Israel i sin utlen

dighets tid), som ikke fødte! Bryt ut i fryderop og juble, du som ikke
var i barnsnød! For den enslige kvinnes barn (jødene) er flere enn hen-
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nes som har mann (araberne. Ved at Abraham fikk barn, Ismael, med
trælkvinnen Hagar, så ble Abraham også stamfar til araberne), sier
Herren. Utvid plassen for ditt telt, og la dem spenne ut teppene til din
bolig, hindre det ikke. STREKK DINE SNORER LANGT UT, OG
GJØR DINE TELTPLUGGER FASTE. For du (Israel) skal brede deg
ut både til høyre og venstre, og din ætt skal ta hedningefolk i eie og
bygge opp igjen ødelagte byer." (Esaias 54,1—3)
"Og ditt folk de er alle sammen rettferdige, til evig tid skal de eie

landet, de er jo en kvist som jeg har plantet, et verk av mine hender til
min ære. Den minste skal bli til 1000, og den ringeste til et veldig folk,
jeg. Herren, jeg vil la det skje hastig, i sin tid." (Esaias 60, 21—22)
"Det kommer en dag da dine murer skal bygges opp igjen, den dag

da dine grenser skal flyttes langt ut. På den dag skal de komme til deg
(Israel) like fra Assur og Egyptens byer og fra Egypten like til elven
(Eufrat) og fra hav til hav og fra fjell til fjell (fra alle land). (Mika 7,
11-12)
'Tå den dag vil jeg reise opp igjen Davids falne hytte (Israels land),

og jeg vil mure igjen dets revner og reise opp det som er nedbrutt av
den, og jeg vil bygge den opp igjen som i fordums dager, så at de (jø
dene) får ta i eie det som er igjen av Edom, og alle de hedningefolk som
kalles med mitt navn, sier Herren, han som gjør dette." (Amos 9,
11-12)
"Og de (jødene) skal bo i sydlandet, og skal ta Esaus berg (Se'ir) i eie,

og de som bor i lavlandet, skal ta filistrenes land, og de skal ta Efrai'ims
land og Samarias land (Nord-riket), og Benjamin skal ta Gilead (fjellrikt
område i Østjordan-landet), og de av denne Israels hær som er bortført,
skal ta det som finnes av kana'anitter like til Sarapta (by i Fønikia, sør
for Sidon), og de bortførte fra Jerusalem som er i Sefarad (et land der
jøder levde i landflyktighet etter babylonernes erobring av Juda), skal
ta sydlandets byer i eie. Og frelsere skal dra opp på Sions berg og døm
me Esaus berg, OG RIKET (RIKET FOR ISRAEL) SKAL HØRE
HERREN TIL." (Obad. 19-21)
"Og jeg vil så dem (jødene) ut blant folkene, men i de fjerne land skal

de komme meg i hu, og de skal leve med sine barn og komme tilbake.
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, 9-10)
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Det står skrevet mye i Det Gamle Testamente om Herrens dom over
Israels nabofolk i den store trengselen som skal komme over jorden, og
særlig ille skal det gå ut over Edom som skal bli til en svovel-ørken i
rikets tid. Vi kan også legge merke til at Antikrist ikke skal greie å innta
Edom, Moab og Ammon. Herren selv har forbeholdt seg retten til å
straffe de av Israels nabofolk som har gjort mest urett mot Israel. "Han
(Antikrist) skal også falle inn i det fagre land (Israel), og store skarer
skal falle, men disse skal slippe unna hans makt: Edom og Moab, og de
ypperste av Ammons barn." (Dan. 11,41)
"For mitt sverd er blitt drukkent i himmelen, se, det skal fare ned

over Edom til dom, over det folk jeg har slått med bann. Herrens vrede
er fullt av blod, gjødd med fett, med blod av lam og bukker, med nyre-
fett av værer, for EN OFFERSLAKTING HOLDER HERREN I
BOSRAGG EN STOR SLAKTING I EDOMS LAND. Ogvillokser
skal styrte sammen med dem, og stuter sammen med sterke okser, og
deres land skal bli drukkent av blod, og deres jord gjødd med fett, for
fra Herren kommer en hevnens dag, et gjengjeldelsens år for Sions sak.
OG EDOMS BEKKER SKAL BLI TIL BEK, OG DETS JORD
TIL SVOVEL, dets land skal bli til brennende bek. Hverken dag eller
natt skal det slokne, til evig tid skal røken av det stige opp, fra slekt til
slekt skal det ligge øde, aldri i evighet drar noen gjennom det. Pellikan og
pinnsvin skal eie det, og hubro og ravn skal bo i det, og han skal utspen
ne over det ødeleggelsens målesnor og tilintetgjørelsens lodd. (Esaias 34,
5-11)
"Hvem er han som kommer fra Edom, i røde klær fra Bosra, så prek

tig i sin kledning, kneisende i sin store kraft? — Det er jeg (jødenes
Messias), jeg som taler rettferdighet, som er mektig til å frelse. Hvorfor
er din kledning så rød, og dine klær lik hans som treder vinpersen? Per-
sekaret har jeg trådt (i Harmageddon-slaget), jeg alene, og av folkene var
ingen med meg, så trådte jeg på dem i min vrede, og trampet dem søn
der i min harme, da sprøytet deres blod på mine klær, og hele min kled
ning fikk jeg tilsølt. For hevnens dag var i mitt hjerte, og mitt gjenløs-
ningsår 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 gjorde dem drukne i min harme, og jeg lot deres blod rinne ned på
jorden." (Esaias 63,1—6)
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''Skal jeg ikke på den dag, sier Herren, gjore ende på alle vismenn i
Edom og all forstand på Esaus berg? Dine kjemper. Teman, skal bli
motløse, så hver mann blir drept og utryddet på Esaus berg. For den
vold som du har gjort mot din bror Jakob, skal skam dekke det, og du
skal bli utryddet til evig tid." (Obad. 1,8—10)
Hva som gjelder Egypt, så skal en god del av landet tilfalle Israel. Det

te landet skal bli til en ørken i 40 år. Egypterne skal i forbindelse med
den store trengselen, som skal komme over jorden, ut i en landflyktig
het på 40 år. Etter at de har bøyd seg for Herren i landflyktigheten, skal
de få komme tilbake til et lite landområde i Sør-Egypt, som heter Pat-
ros. I rikets tid skal Egypt være et lite kongerike, men til tross for det
skal det sammen med Israel og Assyria være en velsignelse for Herren i
Midt-Østen. "OG EGYPTENS LAND SKAL BLI TIL EN ØRKEN,
et øde land, og de skal kjenne at jeg er Herren, fordi han sa: Strømmen
(Nilen) hører meg til, jeg har gjort den. Se, derfor kommer jeg over deg
og dine strømmer, og jeg vil gjøre Egyptens land til en ørken, full av
grusdynger, fra Migdol til Syene (Migdol var en by i det nordlige Egypt,
og Syene var en by ved Egyptens sydgrense) og like til Etiopias grense.
Ingen menneskefot skal fare fram der, og ingen fefot skal fare fram der,
og det skal ikke reise seg igjen på 40 år. Og jeg vil gjøre Egyptens land
til en ørken blant ødelagte land, og dets byer skal ligge øde blant øde
lagte byer i 40 år, og jeg vil sprede egypterne blant folkene og strø dem
ut i landene. For så sier Herren, Israels Gud. Når 40 år er gått, vil jeg
samle egypterne fra de folk som de var spredt iblant. Jeg vil gjøre ende
på Egyptens fangenskap og føre dem tilbake til landet Patros (egentlig
"landet i sør". Det er Øvre Egypt), det land som de stammer fra, OG
DER SKAL DE VÆRE ET RINGE KONGERIKE. Det skal være

ringere enn andre kongeriker og ikke mere opphøye seg over folkene,
og jeg vil gjøre dem fåtallige, så de ikke skal herske over folkene."
(Esek. 29,9-15)

"Egypten skal bli til en ødemark og Edom til en øde ørken for deres
vold mot Judas barn, fordi de har utøst uskyldig blod i sitt land. MEN
JUDA SKAL BLI TIL EVIG TID, OG JERUSALEM FRA SLEKT
TIL SLEKT." (Joel 3,24-25)

"Herren skal slå Egypten, han skal slå, men også læge, og de skal
vende om til Herren, og han skal bønnhøre dem og læge dem. På den tid
skal det være en ryddet vei (en autostrada) fra Egypten til Assyria, og
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assyrerne skal komme til Egypten, og Egypterne til Assyria, og egypter
ne skal tjene Herren sammen med assyrerne. På den tid skal Israel være
den tredje med Egypten og med Assyria, en velsignelse midt på jorden,
fordi Herren, hærskarenes Gud, har velsignet det og sagt: VELSIGNET
VÆRE MITT FOLK EGYPTEN OG MINE HENDERS VERK
ASSYRIA OG MIN ARV ISRAEL." (Esaias 19,22-25)

Alle Israels nabofolk skal komme inn under Guds dom i trengsels
tiden. Deres landområder skal legges inn under Israel, som skal bli et
stort sammenhengende landområde i Midt-Østen i rikets tid. I tillegg til
dette skal også disse folkene ut i en landflyktighet til andre land, men
de skal få komme tilbake til sine egne land, som da er underlagt Israel,
dersom de vil bøye seg for Israels Gud. "Så sier Herren om alle sine
onde naboer, som forgriper seg på den arv han har gitt sitt folk Israel til
eie: Se, jeg rykker dem opp av deres land (deres egne land), og Judas
hus vil jeg rykke opp av deres midte. Men når jeg har rykket dem (hed
ningene) opp, da vil jeg atter forbarme meg over dem og la dem vende
tilbake, hver til sin arv og hver til sitt land. Og såfremt de lærer mitt
folks veier, lærer å sverge ved mitt navn: Så sant Herren lever — likesom
de har lært mitt folk å sverge ved Baal, da skal de bli oppbygget midt i
blant mitt folk. Men vil de ikke høre, da vil jeg rykke det folk opp og
tilintetgjøre det, sier Herren." (Jer. 12,14—17)
'•Men i de siste dager vil jeg gjøre ende på Moabs fangenskap, sier

Herren. Her ender dommen overMoab." (Jer. 48,47)
"Men deretter vil jeg gjøre ende på ammons barns fangenskap, sier

Herren." (Jer. 49, 6)
"Og jeg vil la 4 vinder fra himmelens 4 hjørner komme over Elam

(fjell-land øst for Babylonia. Lå på den nord-østre side av den Persiske
bukt, langs østsiden av nedre Tigris. Det svarer omtrent til det nåværen
de Khusistan. I nord grenset det til Media, i øst til Persia og i vest til Ba
bylonia. Susa ved elven Ulai (Kharka) var den gamle hovedstaden. Elam
kan også være Iran) og sprede dem for alle disse vinder, og det skal ikke
være noe folk de bortdrevne fra Elam ikke kommer til ... Og jeg vil
sette min trone i Elam, og jeg vil utrydde konge og høvdinger der, sier
Herren. Men det skal skje i de siste dager, da vil jeg gjøre ende på Elams
fangenskap, sier Herren." (Jer. 49, 36 og 38—39)
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Salomos styre.

Salomo styrte som konge i Israel fra 970—922.1 stedet for å utvide
landets grenser enda mer, forsøkte han å sikre de landområdene som
hans far, David, hadde innlemmet i riket, ved å bygge ut grensefestnin-
ger og ved å etablere et sterkt forsvar. Han inngikk også utenrikspoli
tiske allianser både med Egypt og med Tyrus, og han greidde å holde
hele riket samlet i sin levetid. "Og Salomo rådet over alle kongerikene
fra elven (Eufrat) til filistrenes land og like til egyptens landemerke, de
kom med gaver og tjente Salomo så lenge han levde." (1. Kong. 4,21)

Dette var en trygg tid for folket. Særlig den første perioden fram til
931 var en god tid. Salomo dømte sitt folk med rett og rettferdighet,
etter den visdom som han hadde bedt Herren om. Israel hadde nå blitt
et stort folk, og det utgjorde ca. 800000 mennesker, foruten alle de
andre folkeslagene som bodde innenfor landets grenser. "Juda og Israel
var så mange som sanden ved havet, de åt og drakk og var glade."
(1. Kong. 4,20)
"Og Juda og Israel bodde trygt, hver mann under sitt vintre og under

sitt fikentre, fra Dan (i nord) like til Beerseba (i sør), så lenge Salomo
levde." (1. Kong. 4,25)

Salomos styre peker derfor framover mot 1000-års-rikets tid, da
jødenes Messias, som er Jesus fra Nasaret, både skal dømme sitt eget
folk og hele verden med visdom og med rettferdighet. Det som kjenne
tegner styret i rikets tid er at det skal bli et rettferdig styre, der også
Guds lov og ofringene skal kobles inn i Guds-tjenesten.
"Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la stå fram for David en

rettferdig spire (Jesus), og han skal regjere som konge og gå fram med
visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. I hans dager skal Juda bli
frelst, og Israel bo trygt, og dette er det navn som han skal kalles med:
HERREN, VÅR RETTFERDIGHET:" (Jer. 23, 5-6)
"I de dager og på den tid vil jeg la spire fram for David en rettferdig

spire, og han skal gjøre rett og rettferdighet i landet. I de dager skal
Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt, og dette er det navn det skal kalles
med: Herren, vår rettferdighet." (Jer. 33,15—16)
Vi kan her legge merke til: At både Jesus og Jerusalem er kalt med

samme navn, og dette navnet er: HERREN, VAR RETTFERDIGHET.
Da skal Herren bli konge over hele landet, på den dag skal Herren
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være en, og hans navn ett." (Sak. 14,9)
Det som først og fremst vil kjennetegne Jesu styre i 1000-års-riket, er

at han skal styre med rettferdighet. Han skal ikke styre etter det som
han har hørt andre fortelle ham, eller etter det som hans øyne har sett,
men han skal styre rettferdig. Derfor blir han også kalt for rettferdig
hetens konge. Rett og rettferdighet vil være hovedkjennetegnene på
hans styre. Han er både vår rettferdighet overfor Gud, og han vil styre
verden med rettferdighet.

Dette styret vil da bli et motstykke til det styret som verden har hatt
helt fra syndefallets dag av. Ingen har kunnet styre med rett og rettfer
dighet i denne tiden, for imot seg har alle konger og styrere, som har
forsøkt å styre sine folk og sine land med rettferdighet, hatt bade Satan
og ondskapens åndehær i himmelrommet. De har måttet slåss mot en
åndshær, som i utgangspunktet har hatt større åndelige ressurser enn
noen konge har hatt, og derfor har heller ingen konge til nå kunnet
styre sitt land eller sitt folk med fullkommen rettferdighet. VERDEN
HAR MANGLET DENNE STYREFORM.

11000-års-riket derimot vil verden derimot bli styrt med rett og rett
ferdighet. Dette er derfor hovedprinsippet i 1000-års-riket, som vi også
derfor kan kalle for rettferdighetens tidsperiode. Av den grunn kan ogsa
Jesus stille krav til menneskene. De friheter som menneskene nyter i
Den Hellige Ands tidshusholdning, vil derfor bli dratt tilbake og redusert
i 1000-års-riket, og det vil bli stilt krav til både troende og ikke-troende.
Det som kommer til å kjennetegne Jesu styre i 1000-års-riket er at

det blir et rettferdig styre. Han som selv er blitt gjort til vår rettferdighet,
han skal styre med rett og rettferdighet. Han skal styre både de rettfer
dige og de urettferdige med rettferdighet, etter de r^ler han selv setter
opp for dette styret, "og han dømmer jorderike med rettferdighet, han
avsier dom over folkene med rettvishet." (Salme 9,9)
"Herren er min hyrde, meg fattes intet. Han lar meg ligge i grønne

enger, han leder meg til hvilens vann. Han vederkveger min gel, han
fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle
vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg,
din kjepp og din stav de trøster meg. Du dekker bord for meg like for
mine fienders øine, du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over.
Bare godt og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg
skal bo i Herrens hus gjennom lange tider." (Salme 23,1—6)
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"Han elsker rettferdighet og rett, jorden er full av Herrens kunnskap."
(Salme 33, 5)
"DIN RETTFERDIGHET ER SOM VELDIGE FJELL, dine

dommer er et stort dyp, mennesker og dyr frelser du. Herre." (Salme
36,7)
"Som ditt navn. Gud, så er din pris inntil jordens ender, din høyre

hånd er full av rettferdighet." (Salme 48,11)
"I ditt navn skal de fryde seg, og ved din rettferdighet blir de opp

høyet." (Salme 89,17)
"for Herrens åsyn, for han kommer for å dømme jorden, han skal

dømme jorderike med rettferdighet og folkene med rettvishet." (Salme
98, 9)
"Han skal ha sitt velbehag i Herrens frykt, og han skal ikke dømme

etter det hans øyne ser, og ikke skifte rett etter det hans ører hører,
men han skal dømme de ringe med rettvishet og skifte rett med rettvis
het for de saktmodige på jorden, og han skal slå jorden med sitt munns
ris og drepe den ugudelige med sine lebers ånde. Rettferdighet skal være
beltet om hans lender, og trofasthet beltet om hans hofter." (Esaias 11,
3-5)
"Opphøyet er Herren, for han bor i det høye. HAN FYLLER SIGN

MED RETT OG RETTFERDIGHET. "(Esaias 33, 5)
På samme måte som Salomos styre var en fredstid etter krigene på

Davids tid, vil også 1000-års-riket være den store fredstiden, etter at
hedningene har styrt verden i alle disse mørke år, og etter at verden har
gått gjennom den store trengselstiden på 7 år, som avslutter det som vi
kaller for hedningenes tider (gr. kairoi ethnon), som strekker seg fra
kong Nebudkanesars erobring og ødeleggelse av Jerusalem og templet i
år 568 før Messias, og inntil at Jesus kommer tilbake, til slaget ved Har-
mageddon. "Herren skal gi sitt folk kraft. Herren skal velsigne sitt folk
med fred." (Salme 29,11)
'Tor de onde skal utryddes (i den store trengsel), men de som bier

etter Herren skal arve landet (Eretz Israel). Og om en liten stund, så er
den ugudelige ikke mere, og akter du på hans sted, så er han borte.
MEN DE SAKTMODIGE SKAL ARVE LANDET (Se Bergprekenen
Matt. 5—7) og glede seg ved megen fred." (Salme 37, 9—11)
"Jeg vil høre hva Gud Herren taler, for han taler til sitt folk (jødene)

og til sine fromme — bare de ikke vender tilbake til dårskap. Ja, hans
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frelse er nær hos dem som frykter ham, foråt herlighet skal bo i vårt
land. NÅDE OG SANNHET SKAL MØTE HVERANDRE, RETT
FERD OG FRED KYSSE HVERANDRE. Sannhet skal vokse opp av
jorden, og rettferd skue ned fra himmelen. Herren skal også gi det som
godt er, og vårt land gi sin grøde. Rettferd skal gå fram for hans åsyn
(Jesus) og stadig folge i hans spor." (Salme 85, 9—14)

"Bed om fred for Jerusalem. La det gå dem vel som elsker deg. Der
være fred innen din voll, ro i dine saler. For mine brødres og mine ven
ners skyld vil jeg si: FRED VÆRE I DEG. (i Jerusalem)" (Salme
122,6-8)
"Men de som bøyer av til sine krokete veier, skal Herren la fare sam

men med dem som gjør urett. FRED VÆRE OVER ISRAEL."
(Salme 125,5)

"Så skal herredømmet bli stort og freden uten ende over Davids
trone (Messias trone) og over hans kongerike (riket for Israel), det skal
bli støttet med rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herrens,
hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre det." (Esaias 9, 7)

"Herre, du skal hjelpe oss til fred, for alt det vi har gjort, har du ut
rettet for oss." (Esaias 26,12)
"Og mitt folk (jødene) skal bo i fredens bolig og i trygghetens telter

og på sorgfrie kvilesteder." (Esaias 32,18)
"Gid du (Israel) 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 sand
kornene, dens navn skulle ikke utryddes og ikke utslettes for mitt åsyn."
(Esaias 48,18—19)
"Og alle dine barn skal være lært av Herren, og dine barns fred skal

være stor." (Esaias 54,13)
"I stedet for kobber vil jeg gi deg gull, i stedet for jern vil jeg gi deg

sølv, i stedet for tre kobber og i stedet for stein jern, og jeg vil gjøre fred
til din øvrighet og rettferdighet til din styrer." (Esaias 60,17)
"Se, jeg legger forbinding og lægedom på den (Jerusalem) og leger

dem (jødene), og jeg vil la dem se en overflod av fred og trygghet." (Jer.
33, 6)
"Og byen (Jerusalem) skal være meg til et gledesnavn, til pris og fryd

for alle jordens folkeslag, når de får høre om alt det gode jeg gjør im^t
den, og de skal skjelve og beve når de får se alt det gode og all den fr^d
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jeg gir den." (Jer. 33,9)
"Og han (Messias) skal være fred, når Assur (Antikrist) kommer inn i

vårt land (Israel), og når han (Antikrist) treder inn i våre palasser, så
reiser vi mot ham 7 h3n:der, ja 8 menneskefyrster." (Mika 3, 4)

"Ja, han (Messias) skal bygge Herrens tempel (i Jerusalem), 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 (mellom Gud og Messias)." (Sak. 6,13)
"Og jeg vil utrydde vognene i Efraim og hestene i Jerusalem, og alle

krigsbuer skal utryddes, og han (Messias) skal tale fred til hedningene,
og hans herredømme skal nå fra hav til hav, og fra elven til jordens
ender." (Sak. 9,10)
Da Gud spurte Salomo om hva han ville at han skulle gi ham, bad han

om visdom og kunnskap, slik ai han kunne dømme folket med rett og
rettferdighet. På grunn av at Salomo bad om dette og ikke om skatter
og rikdom, så sa Gud at han både ville gi ham visdom, kunnskap, rik
dom, ære og skatter. (2. Krøn. 1, 7—12)

Salomo ble berømt for sin visdom, og det kom folk til ham fra alle
nasjoner, for å høre på hans visdom, som han hadde fra Gud. "Salomos
visdom var større enn alle Ostens barns visdom og alle egypternes vis
dom. Han var visere enn alle mennesker — visere enn esrahitten Etan og
Mahols sønner Herman og Kalkol og Darda, og hans navn var kjent
blant alle hedningefolkene rundt omkring. Han laget 3000 ordspråk, og
hans sanger var 1005. Han talte om trærne, fra sederen på Libanon til
isopen som vokser ut på veggen, og han talte om dyrene og om fuglene
og om krypet og om fiskene. Og de kom fra alle folk for å høre Salomos
visdom, fra alle jordens konger som hadde hørt om hans visdom." (1.
Kong. 4, 30—34)
"Fra alle jordens kanter kom det konger for å se Salomo og høre

hans visdom, som Gud hadde lagt i hans hjerte." (2. Krøn. 9, 23)
På samme måte som Salomo dømte sitt folk med kunnskap og vis

dom fra Gud, skal også Messias gjøre det samme, når han kommer. Han
skal ikke bare dømme jødefolket, men han skal også dømme alle ver
dens nasjoner. Han skal dømme og styre dem med rett og rettferdighet.
Det skal bli et hardt, men rettferdig styre. Han skal styre hedningene
med jernstav. "Og han (Messias) dømmer jorderike med rettferdighet,
han avsier dom over folkene med rettvishet." (Salme 9, 9)
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'Tolkene skal prise deg, Gud. Folkene skal prise deg, alle sammen.
Folkeslagene skal fryde seg og juble, for du dømmer folkene med rett,
og folkeslagene på jorden leder du. Sela." (Salme 67,4—5)
"Gud gi kongen (Messias) dine dommer og kongesønnen din rettfer

dighet. Han skal dømme ditt folk med rettferdighet, og dine elendige
med rett." (Salme 72,1—2)
"Si blant hedningene: Herren (Messias) er blitt konge, og jorderike

står fast, det rokkes ikke, han dønuner folkene med rettvishet." (Salme
96,10)
"Og han (Messias) 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." (Esaias 2,4)
"Du skal knuse dem (hedningene) med jemstav, som en pottemakers

kar skal du sønderslå dem." (Salme 2,9)
"Og hun (Israel) fødte et guttebarn (Messias), som skal styre alle

hedningene med jernstav, og hennes barn ble bortrykket til Gud (Jesu
himmelfart) og til hans trone." (Joh. Åp. 12,5)
"Og av hans munn går det ut et skarpt sverd, foråt han med det kan

slå hedningene, og han skal styre dem med jernstav, og han treder vin-
persen med Guds, den allmektiges, strenges vredes vin." (Joh. Åp. 19,15)

Messias er visdommen.

Hva som gjelder selve kunnskapen om Guds ordninger eller visdom
men, som er en gave fra Gud, ser vi av Salomos Ordspråk 8, at VIS
DOMMEN ER DET SAMME SOM GUDS SØNN, MESSIAS. Den
sanne visdom har bestandig vært å eie livet i Gud og ha sine forankrin
ger i Israels Gud. Slike mennesker har vi hatt i alle frelsestidshushold-
ninger. De har tatt sin tilflukt og tillit til Herren, og salige er de i all tid
framover.

Den visdommen, som er omtalt i Salomos Ordspråk, er selve Messias,
og han har følgende kjennetegn:
1) For det første står det at visdommen roper til alle menneskenes

barn. (v. 1—4). "Til dere. Dere menn, roper jeg, og min røst lyder til alle
menneskenes barn." (v. 4)
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Dette betyr at alle mennesker kan hore Guds stemme i en eller annen
uttrykksform i sitt eget liv og i sin egen historie. Gud er ikke langt borte
fra noen eneste en av oss, for det er i ham at vi lever og rører oss og er
til. (Ap. gj. 17,27-28)

"for det som en kan vite om Gud, ligger åpent for dem (hedningene),
for Gud har åpenbart dem det. For hans usynlige vesen, både hans evige
kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, i det
det kjennes av hans gjerninger, foråt de skal være uten unnskyldning
fordi de, enda de kjente Gud, dog ikke æret eller takket ham som Gud,
men ble dårlige i sine tanker, og deres uforstandige hjerte ble formør
ket." (Rom. 1,19-21)
"Det sanne lys, som opplyser ethvert menneske, var i ferd med å

komme til verden." (Joh. 1, 9)
2) For det andre står det fra v. 5—14 hva visdommen innebærer. Det

er klokskap, forstand, rettvishet, sannhet, gudelighet, rett lære. Guds
frykt, råd og sann innsikt. Visdommen er bedre enn materielle goder.
"For visdom er bedre enn perler, og ingen skatt kan lignes med den."
(v. 11)

3) For det tredje hersker visdommen over kongene på jorda, og ved
visdommen fastsetter de det som er rett. (v. 15—16)
4) For det fjerde elsker visdommen alle de som elsker ham og tar sin

tilflukt til ham. Visdommen vandrer på rettens grunn. (v. 17—21) "Jeg
elsker dem som elsker meg, OG DE SOM SØKER MEG, SKAL
FE*JNE MEG ... derfor gir jeg dem som elsker meg sann rikdom til arv
og fyller deres forrådskammer." (v. 17 og 21)
5) For det femte står det 3 ganger at visdommen er født eller fram

kommet av Gud fra evighet av (v. 22—31). Dette betyr at jødenes Mes
sias er like gammel som Faderen og utgått fra ham. JØDENES
MESSIAS ER MED ANDRE ORD GJORT LIK MED GUD. Dette

vet vi også fra andre utsagn i Det Gamle Testamente, og til tross for at
de fleste jøder har store problemer med å anta og godta læren om den
tre-enige Gud, så ser vi også her at Messias eller visdommen er likestilt
med Faderen. "Herren eide meg som sitt første verk, før sine andre ger-
ninger, i fordums tid. Fra evighet av er jeg blitt til, fra først av, før jor
den var. Da avgrunnene ennå ikke var til, ble jeg født, da der ennå ikke
fantes kilder fylt med vann. Før fjellene ble senket ned, før haugene ble
til, ble jeg til, før han hadde skapt jord og mark og jorderiks første
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moldklump ... da var jeg som en som var oppvokst 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." (v. 22—26
og 30-31)
6) For det sjette kommer det tydelig fram at de som finner jødenes

Messias, de er salige og finner det evige livet. De derimot som hater vis
dommen, de skader seg selv og elsker døden. (v. 32—36) "FOR DEN
SOM FINNER MEG, FINNER LIVET OG FÅR NÅDE HOS
HERREN. Men den som ikke finner meg, skader seg selv, alle de som
hater meg, elsker døden." (v. 35—36)
På samme måten som Salomo var et forbilde på Messias ved sin store

visdom, på samme måten skal Messias vise verden til fulle Guds visdom i
1000-års-riket. Deler av denne visdommen har forøvrig menneskene
kjent til i alle tidsperioder, men i rikets tid skal visdommen som person
styre verden sammen med sine tjenere av forskjellige frelseskategorier.
(Se min bok: Guds-riket i Israel, s. 226—249)

"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. På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rot-
skudd (Messias), som står som et banner for folkeslag, og hans bolig
(templet i Jerusalem) skal være herlighet." (Esaias 11, 0—10)

"Opphøyet er Herren, for HAN BOR I DET HØYE (himmelen),
HAN FYLLER SION MED RETT OG RETTFERDIGHET. Og det
skal komme trygge tider for deg (Israel), en fylde av frelse, av visdom og
kunnskap. Herrens frykt skal være dets skatt." (Esaias 33, 5—6)
"Vend tilbake. Dere frafalne barn (jødene), sier Herren, for jeg er

deres ekteherre, og jeg vil ta dere, en av en by og to av en ætt (etter Ho
locaust, der både byer og ætter ble nesten utryddet av nazistene), og
føre dere til Sion. Og jeg vil gi dere hyrder etter mitt hjerte, og de skal
røkte dere med forstand og visdom." (Jer. 3,14—15)

"Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la stå fram for David en
rettferdig spire (Messias), og han skal regjere som konge og gå fram med
visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. I hans dager skal Juda bli
frelst, og Israel bo trygt, og dette er det navn som han skal kalles med:
Herren, vår rettferdighet." (Jer. 23, 5—6)

"Daniel tok til orde og sa: Lovet være Guds navn fra evighet og til
evighet. For visdommen og styrken hører ham til, og han omskifter
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tider og stunder, avsetter konger og innsetter konger, han gir de vise vis
dom og de forstandige forstand, han åpenbarer det dype og skjulte, han
vet hva som bor i mørket, og HOS HAM BOR LYSET (MESSIAS)."
(Dan. 2, 20-22)

"For jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, likesom
vannet dekker havets bunn." (Hab. 2,14)
Da Jesus kom til jødene for snart 2000 år siden, representerte han i

alt som han sa og gjorde, denne visdommen fra Gud. Han helbredet alle
som hadde tro til det, han uttalte seg med autoritet, slik at folket var
slått av forundring over hans lære, og han truet til og med de onde
ånder og jaget dem ut av menneskene. Han behersket naturkreftene, og
han utfordret Satan og alt hans velde en rekke ganger. Ingen kunne be
seire ham på noe område, så lenge som han selv ville stå imot, og når
han gav seg over til korsfestelse og død, så viste det seg at han oppnådde
sin største seier, da Satan og døden trodde at de hadde sperret ham inne.
Da han var alene, og da han var svak, da var han på det sterkeste, for
han satte sin lit til Herren.

Jeg behøver ikke her å gi en fyldesgjørende beskrivelse av alt det som
Jesus gjorde, for det er beskrevet i evangeliene og andre steder i Bibelen,
men vi erklærer sammen med en del av det jødiske folket: At ingen
kunne gjøre disse gjerninger uten at Gud var med. Mange av jødene
trodde også på ham som jødenes Messias og fikk dermed del i frelse og
evig liv. Han kom og demonstrerte Guds visdom for menneskene, for
han er visdommen i sin egen person. Visdommen tok bolig i et mennes
ke, og vi så Guds herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har
fra sin Fader, full av nåde, visdom, kunnskap og makt. "Og han kom til
sitt hjemsted og lærte i deres synagoge, så de ble slått av forundring og
sa: Hvorfra har denne mann slik visdom og slike kraftige gjerninger?"
(Matt. 13, 54)
"Men barnet vokste, og ble sterkt og fullt av visdom, og Guds velbe

hag var over ham." (Luk. 2, 40)
"0 dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Hvor uransakelig

hans dommer er, og hvor usporlig hans veier." (Rom. 11, 33)
"men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi

Kristus, Guds kraft og Guds visdom." (1. Kor. 1, 24)
"Men av ham er Dere i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud

og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning." (1. Kor. 1, 30)
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"for det var Guds vilje at hele hans fylde skulle ta bolig i ham." (Kol.
1,19)

"foråt deres hjerter må bli trøstet, så de knyttes sammen i kjærlighet
og når fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskapen
om Guds hemmelighet, det er Kristus, I HVEM ALLE VISDOM
MENS OG KUNNSKAPENS SKATTER ER SKJULT TIL STEDE."
(Kol. 2, 2-3)

Den som har fått del i Jesus, den har også fått del i Guds visdom, og
den fører oss alle sammen trygt inn i Guds rikes mange forskjellige av
delinger og ordninger, for det er bare frelse i et eneste navn her på jor
den, og det er i Jesu navn. "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)

Messias er fredsfyrsten.

I kapitlet: Salomos styre, var vi så vidt inne på det forholdet at Salo
mos styre pekte framover mot riket for Israel og den fredstiden som da
skal komme. Vi skal i dette nye kapitlet behandle en del aspekter ved
fredsfyrsten og begrepet fred (hebr. shalom).

Begrepet "fredsfyrsten" (hebr. sgilo) er bare brukt noen få ganger i
Det Gamle Testamente. Derimot er begrepet "fred" (hebr. shalom)
brukt ofte. Det er jo akkurat det som kjennetegner fredsfyrsten at han
skal komme med fred (shalom) både til jøder og til hedninger. Hans rike
og styre skal være et fredsrike og fredsstyre. Dette fredsriket vil vi først
få i 1000-års-riket, og senere vil vi få det i utvidet betydning på den nye
jord, hvor freden og rettferdigheten bor. "Ikke skal kongespir vike fra
Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten (Messias) kom
mer og folkene blir ham lydige. Han binder til vintreet sitt unge asen og
til den edle ranke sin aseninnes fole, han tvetter i vin sitt kledebonn og i
druers blod sin kjortel. Dunkle er hans øyne av vin, og kvite hans tenner
av melk." (1. Mos. 49,10—12)
"For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på

hans skulder og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, freds
fyrste. Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over
Davids trone og over hans kongerike, det skal bli oppholdt ved rett og
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rettferdighet, fra nå av og til evig tid, Herrens, hærskarenes Guds nid
kjærhet skal gjøre det." (Esaias 9, 6—7)

Dette første Skrift-ordet (1. Mos. 49, 10—12) inneholder følgende
opplysninger om fredsfyrsten:
1) Juda stamme skal være samlet inntil at fredsfyrsten kommer. Etter

den tid skal den oppløses. Denne profeti peker derfor på Jesu første
komme og jødenes forkastelse av sin egen Messias og landflyktigheten
fra år 70 etter Messias, (v. 10)
2) Til tross for at jødene måtte ut i den store landflyktigheten fra år

70 av, så har de likevel et evig kongedømme ved Messias, som også er
Davids sønn. Ved hans andre komme skal både jøder og hedninger
underkaste seg ham. (v. 10)
3) Fredsfyrsten kommer til Israel, som er vintreet, og til Jerusalem,

som er den edle ranke. Han skal utlegge loven for dem, og han skal
dømme jødefolket. Dette gjorde han ved sitt første komme, og dette
skal han gjøre enda mer ved sitt andre komme. (v. 11)

Rabbinerne Juda og Nehemja, som levde ca. 150 etter Messias, skrev
følgende om dette verset: "Med asenet siktes det til Messias-kongen, for
Sakarias 9, 9 lyder "fattig og ridende på et asen". Han binder til vin
treet sitt unge asen og til den edle ranke sin aseninnes fole, han tvetter i
vin sitt kledebon og i druers blod sin kjortel. Våre rabbinere har sagt:
Jeg, Gud, har behag i vintreet (det er Israel) og i dens stads vinranke
(det er Jerusalem)... Han tvetter sine klær i vin, for han utlegger Tora
ens ord (både de 5 Mosebøkene og hele Det Gamle Testamente) og sin
kjortel i druers blod, for han dømmer deres mistak."
4) Han er full av kunnskap om Herren, og han har den fullstendige

kunnskap, visdom og makt. I fredsrikets tid skal han styre verden med
rett og rettferdighet, (v. 12)

Det andre Skrift-ordet (Esaias 9, 6—7) går på Messias forskjellige tit
ler og hans styre i Davids-riket, som den nye Davids-kongen som skal
komme.

Likeledes er dette en beskrivelse av hans herlighet i rikets tid.
Ordet fred (hebr. shalom, gr. eirene) er både brukt i Det Gamle og

i Det Nye Testamente. Det er et av Bibelens viktigste ord.
I gammel-testamentlig tid betydde dette ordet ikke bare at mennes

kene skulle ha en ytre fred, men det betydde også at de skulle ha det
bra på alle måter, og at de befant seg vel både på det timelige og det

-32-



åndelige plan. Det betydde både at en var frisk og sterk, og at en hadde
et godt forhold til Gud.
Det var Gud som gav menneskene freden, og den fikk de ved å folge

hans ordninger i de forskjellige paktene. Når det var så mye ufred i Isra
el, skyldtes dette, at jødene ikke holdt Herrens bud.

Profetene gav også opplysninger om at Gud en gang ville opprette en
ny pakt med sitt folk. Dette skulle være en fredspakt. Herrens lidende
tjener skulle ta folkets synd og straff på seg, slik at jødene skulle ha
fred. (Esaias 53, 5)

Denne fredspakten skulle bl.a. føre til at jødene skulle få leve i fred
med sine fiender, og de skulle bo trygt. Denne freden skulle først kom
me når Fredsfyrsten eller Messias kom. Da i^ulle riket for Israel også
komme, og da skulle alle mennesker og dyr leve i fellesskap og fred.
Jorden skulle være full av fred og trygghet.
"For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på

hans skulder, og han skal kalles under, veldig Gud, evig fader, FREDS
FYRSTE. Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over
Davids trone og over hans kongerike, det skal bli støttet og oppholdt
ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herrens, bærbarenes
Guds nidkjærhet skal gjøre det." (Esaias 9,6—7)
"Gid du (Israel) 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." (Esaias 48,18—19)
"Ja han bal bygge Herrens tempel, og han bal vinne herlighet og

sitte og herbe på sin kongetrone (i Jerusalem), og han bal være prest
der han sitter på sin trone, og FREDS RÅD bal det være mellom
dem begge (mellom Gud og Jesus)." (Sak. 6,13)

Dette er det store fredsbegrepet, som vi først bal få i 1000-års-riket,
når mennebene ut over den hele jord underleger seg jødenes Messias,
og han styrer alle sammen med rett og rettferdighet ut fra Jerusalem.
Da Jesus fra Nasaret kom til jødene for snart 2000 år siden, tilbød

ham dem også dette store fredsbegrepet, i og med at han tilbød dem
riket for Israel, men de var ikke interessert i at han bulle være deres
Messias. Som en konsekvens av dette ble tilbudet om riket satt til side,
og vi fikk den kristne menighets eller kirkens tid. Det store og fullsten
dige fredsbegrepet ble også derfor satt til side, og vi fikk det mindre
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fredsbegrepet som går ut på at det er frelse for den enkelte i Jesu for-
sonergjerning.

Ved Jesu forsonergjerning ble det oppnådd fred på to områder, og
det var følgende:
1) Fred mellom Gud og den enkelte ved Jesu blod.
2) Fred mellom jøder og hedninger. Før Jesu forsoningsverk på Gol

gata hadde nemlig jødene hatt enerett på frelsen og Guds ordninger.
Hedningene kunne oppnå frelsen ved å slutte seg til jødedommen og bli
tilhengere av den jødiske tro. (Jeg tenker da her ikke på de hedninger
som ikke hadde hørt om Guds ordninger i jødedommen. For dem har
Gud andre ordninger.)

Etter Jesu forsoningsverk ble jødene og hedningene stilt likt med
hensyn til frelsen. Ingen hadde noen forrett framfor den andre, og frel
sen ble oppnådd ved at man trodde på Jesus fra Nasaret som jødenes
Messias og verdens frelser. De troende jøder forstod heller ikke dette i
begynnelsen at en ny tidshusholdning hadde kommet, og at de to par
tene i Jesu legeme var stilt likt. Dette oppdaget de først litt etter litt, og
de var også forundret over at Herren hadde gitt hedningene frelse uten å
innordne seg i det som vi kaller for jødekristendommen. "For han er vår
fred, han som gjorde de to (jøder og hedninger) til ett (legeme) og ned
rev gjerdets skillevegg (loven), fiendskapet, i det han ved sitt kjød av
skaffet (i og med at han oppfylte den) den lov som kom med bud og
forskrifter (Mose-loven), foråt han ved seg selv kunne skape de to til et
nytt menneske (det kristne legemet), i det han gjorde fred, og forlike
dem begge i et legeme med Gud ved korset, i det han på det drepte
fiendskapet. Og han kom og forkynte fred for dere som var langt borte
(hedningene), og fred for dem som var nær ved (jødene), for ved ham
har vi begge (både jøder og hedninger) adgang til Faderen i en Ånd."
(Efes. 2,14-18)

"for det var Guds vilje at hele hans fylde skulle ta bolig i ham (Jesus),
og ved ham å forlike alle ting med seg, i det han gjorde fred ved hans
korses blod ved ham, enten det er de på jorden eller de i himmelen."
(Kol. 1,19-20)
"Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres begjæringer

komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse, og Guds
fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i
Kristus Jesus." (Fil. 4, 6—7)
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'Tred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke som verden gir,
gir jeg dere. Deres hjerte forferdes ikke og reddes ikke!" (Joh. 14,27)

Jesu forsonergjerning er derfor det sentrale i det hebraiske fredsbe-
grepet. Ved at han sendte sin egen Sønn til jord, så tok han selv initia
tivet til at det kunne opprettes fred mellom Gud og den enkelte. Jesu
forsonergjerning på Golgata rev ned ikke bare en skillevegg, men to. Det
var for det første skilleveggen mellom Gud og mennesker og for det
andre skilleveggen mellom jøder og hedninger.
Det synlige og historiske beviset på at Gud har stiftet fred mellom seg

selv og menneskene, er det faktum at han sendte Den Hellige Ånd til jø
dene på pinsefestens dag. (Ap. gj. 2) På den dagen fikk 3000 jøder Den
Hellige Ånd i sine hjerter som innsegl og pant til forløsningens dag (Jesu
gjenkomst for den kristne menighet). Noen dager senere kom 5000 jø
der til troen på Jesus fra Nasaret, som er jødenes Messias. (Ap. gj. 4, 4)
Da jødene som folk og som nasjon ikke ville ta imot dette store og

vidunderlige tilbudet fra Gud, så gikk frelsens hovedstrøm over til hed
ningene, og jødene som folk og som nasjon ble satt til side i frelseshus-
holdningen. Dette er også omtalt i Det Gamle Testamente, men ingen
kunne forstå at Gud ville handle slik med sitt eget folk, før frelseshisto-
rien selv åpenbarte det. "Se, til et vitne for alle folkeslag har jeg (Gud)
satt ham (Messias), til en fyrste og hersker over alle folkeslag. Se, folk
du ikke kjenner (hedningene), skal du kalle, og hedningefolk som ikke
kjenner deg, skal løpe til deg, for Herrens, din Guds skyld og for Israels
Helliges (Messias) skyld. Søk Herren mens han finnes, kall på ham den
stund han er nær." (Esaias 55,4—6)

"Jeg bød meg fram for dem som ikke spurte, jeg var å finne for dem
som ikke søkte meg, jeg sa til et hedningefolk som ikke var kalt med
mitt navn: Se, her er jeg, her er jeg. Jeg bredte ut mine hender hele
dagen til et gjenstridig folk (jødene), som går på den vei som ikke er god,
etter sine egne tanker." (Esaias 65,1~2)
Denne spesielle frelseshistoriske situasjonen, at Gud har handlet først

og fremst med hedningene nå i snart 2000 år, holder på å forandre seg i
vår tid. Gud fører nå jødene tilbake til sitt eget land, og når de er i lan
det, vil han også føre dem inn i sin frelses-fred. Alt dette er forutsagt i
Guds ord. "Jeg (Messias) vil gå min vei, jeg vil vende tilbake til mitt sted
(himmelen), inntil de erkjenner seg skyldige og søker mitt åsyn (Messias),
i sin trengsel (i den store trengsel) skal de lete etter meg. (De vil da si til
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hverandre): Kom, la oss vende om til Herren. For det er han som har
sønderrevet, men han vil også læge oss, han slo, men han vil også for
binde oss. Han vil gjøre ogg levende etter 2 dager, på den 3. dag vil han
oppreise oss, og vi dtal leve for hans åsyn." (Hos. 5,15— 6,1—2)
De to tallangivelsene som her er brukt, betyr følgende:
1) For det første betyr det at den kristne menighets tidsperiode skal

vare i 2 dager eller i 2000 år. Gud har inndelt frelseshistorien fra skapel
sen og fram til den nye himmel og den nye jord i et ukesskjema på 7
dager, som tilsvarer 7000 år. Denne 7 dagersuken deles videre opp i føl
gende avdelinger:

a) Det er to dager eller 2000 år fra skapelsen og til Abraham.
b) Det er to dager eller 2000 år fra Abraham og til Jesus fra Nasaret.
c) Det er to dager eller 2000 år fra Jesu første komme og til Jesu

gjenkomst.
d) Riket for Israel vil vare i en dag eller i 1000 år.
Rabbinerne regner også med dette tidsskjemaet på 7 dager, og de reg

ner også med at Messias skulle komme etter lovens tid eller etter at
4000 år var gått. Messias kom også ved dette tidspunktet, men i og med
at jødene ikke så at Jesus fra Nasaret var deres Messias, så forstår de hel
ler ikke at Messias allerede er kommet. I Talmud står det bl.a. følgende
om dette tidsskjemaet: "Elia-skolens tradigon sier: Verden står i 6000
år, 2000 år av den tiden er det kaos, 2000 år er lovens tid, og 2000 år
er Messias dager."

Rabbineren Salomo ben Isak (1040—1105) har sagt følgende om
dette utsagnet: "I følge dette skulle Messias ha kommet etter de 2000
lovens år, den ødelagte kongen skulle ha blitt tilintetgjort, og Israels sla
veri skulle ha opphørt."
2) For det andre betyr det at Gud vil frelse jødene på den 3. dag etter

at den store trengsel er avsluttet. (Se min bok: Guds-riket i Israel, s. 171
—176 og min bok: Israel og den kristne menighet, s. 181—189)
I og med at Guds store forsoningsverk har funnet sted, så har Gud

gitt de mennesker som tror på ham selve freds-tegnet. De har fått Gud i
sitt hjerte. De har fått Den Hellige Ånd i sitt hjerte. Det var ikke nok
at Messias fornedret seg til å bli som en av oss og gå inn i våre kår, der
han tok på seg vår synd og skyld. Det var heller ikke nok at han døde
for oss, mens vi enda var syndere, ja, til og med før vi var født. Det var
heller ikke nok at han i følge Skriftene (Det Gamle Testamente) stod
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opp igjen på den 3. dag som syndens soner og dodens overvinner. Etter
at han hadde gjort alt dette for oss, så sendte han oss Den Hellige Ånd
fra himmelen, som et bevis på at forsoningsverket var fullbrakt. "Men
jeg (Jesus) sier dere sannheten: Det er til gagn for dere (disiplene) at jeg
går bort, for går jeg ikke bort, da kommer talsmannen (Den Hellige Ånd)
ikke til dere, men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Og når
han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet
og om dom: om synd, fordi de ikke tror på meg, om rettferdighet, fordi
jeg går til Faderen, og Dere ser meg ikke lenger, og om dom, fordi
denne verdens fyrste (Satan) er dømt." (Joh. 16, 7—11)

Vi vet også fra Det Gamle Testamente at Gud skulle opprette en ny
pakt med jødene. Denne pakten skulle være av en annen beskaffenhet
enn den pakten som Herren gav dem ved Sinai, og som de brøt. Den nye
pakten skuUe virke slik at Herren skulle gi dem sin lov i jødenes hjerte
og sinn, slik at de ikke lenger skulle behøve å spørre hverandre om hva
som var Herrens vilje. Det er helt klart at dette bare kan skje på den
måten at Herren selv går inn i hjertene og forklarer loven ut ifra et nytt
ståsted. "Bøy deres (jødenes) øre hit og kom til meg. Hør! Så skal deres
sjel leve, og jeg vil opprette en evig pakt med dere, gi dere Davids rike
nåde, den visse." (Esaias 55, 3)
"Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med

Israels hus og med Judas hus, ikke som den pakt jeg opprettet med
deres fedre den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av
Egyptens land, den pakt med meg som de brøt, enda jeg var deres ekte
mann, sier Herren, men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels
hus etter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov (Bergprekenen og den
nye lovgivningen i 1000-års-riket) i deres sinn og skrive den i deres hjer
te, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk, og de skal ikke
mere lære hver sin næste og hver sin bror og si: Kjenn Herren. For de
skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren, for jeg vil forlate
deres misgjerning og ikke mere komme deres synder i hu." (Jer. 31,
31-34)
"Og jeg vil gi dem et nytt hjerte, og en ny Ånd vil jeg gi i deres indre,

jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dem et kjødhjerte, så de
skal følge mine bud og holde mine lover og gjøre etter dem, og de skal
være mitt folk, og jeg vil være deres Gud." (Esek. 11,19—20)

"Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene (jødene
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er nå kommet tilbake fra over 100 forskjellige land), og jeg vil la dere
komme til deres eget land. Og jeg vil sprenge rent vann (Den Hellige
Ånd) på dere, og Dere skal bli rene, fra alle deres urenheter og alle deres
motbydelige 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
kjod og gi dere et kjødhjerte. Min And vil jeg gi inneni dere, og jeg vil
gjore at Dere folger mine bud og holder mine lover og gjor etter dem."
(Esek. 36, 24-27)

Denne pakten med jodene er allerede opprettet i og med Jesu for-
sonergjerning for snart 2000 år siden, men jodene har som folk og na
sjon ikke kunnet gore seg nytte av pakten ennå. Dette vil forst skje i
forbindelse med Israels frelse i sluttfasen av den store trengselen.

Videre må vi legge merke til at den nye pakt i Jesu blod forst og
fremst tok sikte på jodenes frelse og opprettelsen av riket for Israel,
men i og med at ikke jodene tok imot, så fikk vi kirkens eller det krist
ne legemes tid. Den kristendomsforståelsen som vi har i dag, og som og
så er basert på denne nye pakten, gjelder ikke jodene som nasjon, men
den kristne menighet. 11000-års-riket vil Guds-tjenesten og oppfyllelsen
av Guds bud være av en helt annen kvalitet enn den er i dag. Da skal alle
troende joder holde Guds lov helt ut. Slik er det ikke i dag. Vi som er
troende i dag, vi snubler ofte, og mange tar det heller ikke så noye med
overholdelsen av budene og formaningene. 11000-års-riket skal budene
bli skjerpet i henhold til Bergprekenen og Jesu lære, og ofringene skal
komme tilbake igjen. (Dette skal vi skrive mere om senere.) (Se min bok:
Guds-riket i Israel, s. 141—153, hvor jeg har berort en del av dette.)

Alle troende i enhver tidshusholdning har hatt et levende forhold til
Gud. De har gått på Guds veier og underordnet sine liv under Herrens
lov, men etter at Jesus forsonte verden med Gud, så har troens kvalitet
forandret seg. Gud selv har tatt bolig i menneskenes hjerte slik at vi au
tomatisk vet hva som er Guds vilje, dersom vi er villige til å lytte etter
det som Gud vil si til den enkelte. Den Hellige Ånds prinsipp er det nye
prinsippet, og det vil være hovedprinsippet både i kirkens tid og i 1000-
års-riket.

Jesu forsonergjeming på Golgata skapte ikke bare fred mellom Gud
og den enkelte, men den la også grunnlaget for et utvidet fredsbegrep,
og det er at hele mennesket skal ha det godt, at det skal være fred mel
lom menneskene og at nasjonene skal leve i fred. Det var alt dette jøde
ne la i begrepet "shalom". Vi har derfor en altfor snever oppfatning hva
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som ligger i ordet "fred".
Men i og med at menneskene ikke vil benytte seg av det som Jesus

gjorde på Golgata, kan Gud i dag bare realisere en liten del av fredsbe-
grepet. Gud kan gi den enkelte syndenes forlatelse, som er Guds fred i
hjertet og forsoning for den enkeltes synd. Det store fredsbegrepet, at
det skal herske fred mellom menneskene, og at menneskene skal ha det
godt på alle måter, kan forst la seg realisere når menneskeheten som så
dan har tatt imot Herren. Det skal skje i 1000-års-riket og på den nye
jord.

Når fredsfyrsten kommer tilbake, vil jødene være den første nasjon
som tar imot ham, og senere vil alle de andre nasjonene følge etter. Da
vil freden hli stor og uten ende over Davids rike. Da vil også Satan, som
er selve ufreden personifisert, være fengslet i avgrunnen i 1000 år. Han
og de onde åndene kan derfor ikke i dette tidsrommet friste menneske
ne, slik som tilfellet er i dag.
Så lenge som Satan, Guds motstander, har frie tøyler til å drive på

med sin onde virksomhet, så kan vi ikke vente å få realisert denne ver-
dens-vide freden som så mange lengter etter og arbeider imot. Alle freds
bestrebelser i dag vil i sin ytterste konsekvens være mislykkede, for de
bygger på menneskenes egne bestrebelser etter å skape freden, og de
fleste regner hverken med at Gud eller Satan er åndelige realiteter i til
værelsen. De regner ikke med at utenom og i menneskene er der ånde
lige størrelser som er sterkere enn menneskene og leder dem. Når men
neskene ikke vil bygge sine fredsbestrebelser på Mannen fra Nasaret, så
vil deres fredsarbeid ikke lykkes. Det vil før eller siden ramle sammen,
for det har ikke et fundament som kan holde.

Bibelen regner heller ikke med at det skal bli noen varig fred i verden
før Jesus kommer tilbake. Det skal være krig, hunger, jordskjelv, natur
katastrofer, forsøpling av håde de materielle og de åndelige verdier og
bespottelse av Gud inntil enden. Disse ting vil bare tilta etter som vi
kommer lengre inn i endetiden. Dette er Guds ord, og det er det vi er
satt til å forkynne til en verden som tror og håper at de greier å skape
fred uten at de tar med Fredsfyrsten i sine beregninger. "Og etter de 62
uker (pluss de 7 uker) skal den salvede (Messias) utryddes (Jesu for-
soningsdød) og intet ha (intet herredømme), og staden (Jerusalem) og
helligdommen (templet) skal en kommende fyrstes folk (romerne) øde
legge (Dette skjedde år 70 etter Messias.), og enden på det er over-
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svømmelse, OG INNTIL ENDEN ER DET KRIG, ØDELEGGELSE
ER FAST BESLUTTET." (Dan. 9,26)

'*Men i endens tid skal Sydens konge (Egypts konge) fore krig med
ham (Antikrist), og Nordens konge (Syrias konge) storme fram mot
ham (Antikrist) med vogner og hestfolk og mange skip, og han (Anti
krist) skal falle inn i landene og oversvømme og overskylle dem. Han
skal også falle inn i det fagre land (Israel), og store skarer skal falle, men
disse skal slippe unna hans makt, Edom og Moab og de ypperste av
Ammons barn. Og han skal utstrekke sin hånd mot andre land, og Egyp-
tens land skal ikke slippe unna. Han skal tilegne seg skattene av gull og
sølv og alle Egyptens kostelige ting, og libyere og etiopere skal være i
hans følge. Men tiender fra Østen og fra Norden skal forferde ham, og
han skal dra ut i stor harme for å tilintetgjøre mange. Og han skal slå
opp sine pallastelt mellom havet (Middelhavet) og helligdommens fagre
berg (Sion), men så bærer det til enden med ham (ved Harmageddon),
og det er ingen som hjelper ham." (Dan. 11, 40—45)
"Og jeg så at det av dragens munn (Satan) og av dyrets munn (Anti

krist) og av den falske profets munn kom ut 3 urene ånder som lignet
padder, for de er djevle-ånder som gjør tegn, og de går ut til kongene
over hele jorderike for å samle dem til krigen på Guds, den allmektiges
store dag ... Og han samlet dem (kongene på jorden) på det sted som
på hebraisk heter Harmageddon." (Joh. Åp. 16,13—14 og 16)

Etter at alle andre muligheter er oppbrukt, og alle andre veier er for
søkt for å skape fred i verden, så vender jødene seg i den siste fortvilelse
og desperasjon til ham som til enhver tid og stund har stått ferdig for
dem til å skape fred, nemlig til Jesus fra Nasaret, som er jødenes Messi
as. Da først ser de ham som de har gjennomstunget på Golgata, for snart
2000 år siden, og han er beredt til å hjelpe. Gud har ikke forandret seg.
Han vil gjerne hjelpe oss, men vi må først komme til ham med våre be
kymringer og våre behov.

Etter at jødene har bøyd seg for Herren i endens tid, og etter at Her
ren har fått renset ut det som står både ham og hans rike imot, kom
mer freden. Det er denne freden hele menneskeheten har ventet på og
lengtet etter i alle disse år, men den har vært skjult for dem, fordi de
ikke har gitt akt på jødenes Gud og selve Fredsfyrsten. Da kommer en
delig den verdens-vide freden, som har sitt utgangspunkt i Jerusalem og
Israel, og som har sin basis i Jesu forsonergjerning på Golgata. Da vil
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innholdet av hele fredsbegrepet være en realitet. Da vil det ikke lenger
bare være fred i noen få mennesker, men da vil det være fred både i og
mellom menneskene. "Så skal herredømmet bli stort og FREDEN
UTEN ENDE OVER DAVTOS TRONE OG OVER HANS KONGE
RIKE, det skal bli støttet og oppholdt ved rett og rettferdighet, fra
nå av og til evig tid. Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre
det." (Esaias 9, 7)
"Gid du (Israel) 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 sand
kornene, dens navn skulle ikke utryddes og ikke utslettes for mitt åsyn."
(Esaias 48,18—19)

Templets bygging og innvielse.

Som vi allerede har omtalt, så hadde David planer om å bygge et tem
pel på Moria-berget i Jerusalem, hvor han kunne oppbevare pakts-arken
og de hellige ting. Herren fortalte ham imidlertid at det ikke var hans
oppgave, men at en av hans sønner skulle bygge templet. Denne sønnen
var Salomo, og det største øyeblikket i hans liv var når prestene kunne
føre paktsarken inn i templet, og når Herrens herlighet fylte huset.
Herren hadde dermed godtatt templets oppbygging og bodde nå selv i
Det Aller Helligste, midt blant Israels folk. "Da kalte Salomo Israels
eldste og alle stammehøvdingene, overhodene for Israels barns familier,
sammen til seg i Jerusalem for å føre Herrens pakts-ark opp fra Davids
stad, det er Sion ... Så skjedde det at da prestene gikk ut av hellig
dommen, da fylte skyen Herrens hus. Og for skyens skyld kunne ikke
prestene bli stående og gjøre tjeneste, for Herrens herlighet (Shekina-
herligheten) fylte Herrens hus. Da sa Salomo: Herren har sagt at han vil
bo i mulmet. Bygget har jeg et hus til bolig for deg, et sted hvor du kan
bo til evig tid." (1. Kong. 8,1 og 10—13)
I forbindelse med innvielsen av templet, og etter at pakts-arken var

ført inn i Det Aller Helligste, tente Herren selv på ofrene som lå på
brennofferalteret i foi^ården. Dette betydde at Herren godtok ofrene
og offertjenesten, og at dette var uttrykk for hans vilje. HERREN
SELV SATTE OFFERTJENESTEN I GANG. "Da Salomo hadde
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endt sin bonn, falt det ild ned fra himmelen, og fortærte brennofferet
og slaktoffeme, og Herrens herlighet fylte huset." (2. Krøn. 7,1)

Salomos bygging og innvielse av templet peker også framover mot
Jesu gjenkomst og hans bygging av 1000-års-rikets tempel på Sion i
rikets tid. I dag har jødene ikke noe tempel, enda de inntok hele Jerusa
lem i 1967. På Moria-berget larmer fortsatt hedningene (muhammeda
nerne) med tilbedelse av Allah (som opprinnelig var en av arabernes 365
demoner, og som Muhammed gjorde til den eneste gud.) ALLAH ER
FORTSATT EN DEMON, men det er mange, både forskere og teolo
ger, som forsøker å sette likhetstegn mellom Israels Gud og Allah. Dette
vitner bare om hvor stor forvirringen er, og hvor liten kunnskapen og
visdommen er.

Hva som gjelder den framtidige tempel-byggingen i Jerusalem, så vet
vi av Guds ord at det ennå skal bygges 2 templer der. Det første skal
bygges på Moria-berget, og det vil nok ha de mål og de beskrivelser som
templet i 1000-års-riket skal ha, og som står omtalt i Esek. 40—48.
Det er dette templet Antikrist skal sette seg i, etter at de 3,5 år av

trengselstiden på 7 år er gått, og kreve guddommelig tilbedelse. "La
ingen dåre dere på noen måte, for først må frafallet komme, og syndens
menneske (Antikrist) åpenbares, fortapelsens sønn, han som står imot
og opphøyer seg over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter
seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud." (2. Tess. 2, 3—4)
"Når dere (jødene) da (i den store trengsel) ser ødeleggelsens veder

styggelighet, som profeten Daniel har talt om stå på hellig grunn (temp
let i Jerusalem) — den som leser det, han se til å skjønne det, da må de
som bor i Judea, fly til fjells." (Matt. 24,15—16)
"Og det ble gitt meg (Johannes) et rør, likesom en stav, med de ord:

Stå opp og mål Guds tempel og alteret og dem som tilbeder der (jødene),
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 (Jerusalem) i
42 måneder, (som er 3,5 år, som er den store trengsel, gr. tes thlipseos
tes megales)." (Joh. Åp. 11,1—2)

Forutsetningene for at jødene får anledning til å bygge opp dette nye
templet i endens tid, er to. Det er for det første Gog-krigen (Esek. 38—
39, 16) som vil forårsake at det kommer et stort jordskjelv i Israel, slik
at Moria-berget kan renses for de 2 muhammedanske bygninger som er
der i dag. Al Aqsa-moskeen og Klippedomen. "Og i min nidkjærhet, i
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min brennende vrede sier jeg (Gud): Sannelig på den samme dag skal det
komme et stort jordskjelv over Israels land. Og havets fisker og himmel
ens fugler og markens dyr og alt det kryp som rører seg på jorden, og
alle de mennesker som bor på jorden, skal skjelve for mitt åsyn, og fjel
lene skal ramle og bergveggene styrte ned, og hver en mur skal falle til
jorden." (Esek. 28,19—20)

I denne krigen, som blir den tredje verdenskrigen, og som snart skal
inntre, vil både Sovjet-unionen og de arabiske nasjoner stå igjen som ta
pere overfor Israels Gud. Det vil derfor være en lett sak for jødene å
bygge opp igjen templet på den tid.
Den andre forutsetningen er at Antikrist kommer til å oppmuntre

jødene til oppbygningen av templet, som allerede er påbegynt når Anti
kristen trer fram på den politiske scenen i endens tid. Han vil selv inngå
en 7-årig pakt med jødene, og etter 3,5 år, vil han både innta landet
Israel og sette seg i Guds sted i templet. "Fordi dere (jødene) sier: Vi
har gjort en pakt med døden og et forbund med dødsriket, når den
susende svepe farer fram, skal den ikke nå oss, for vi har gjort løgn til
vår tilflukt og svik til vårt skjul." (Esaias 28,15)
"Og en uke (7 år) skal han (Antikrist) gjøre pakten fast for de mange

(jøder), og i midten av åruken (etter 3,5 år) skal slaktoffer og matoffer
opphøre (i templet) og på vederstyggelighetens vinger skal ødeleggeren
(Antikrist) komme og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffe
dom strømmer ned over den som ødelegges (Antikrist)." (Dan. 9,27)
"Han (Antikrist) skal falle inn i det fagre land (Israel), og store skarer

skal falle, men disse skal slippe unna hans makt, Edom og Moab og de
ypperste av Ammons barn." (Dan. 11,41)
Det andre templet skal ikke bygges på Moria-berget, men på Sions-

fjellet, som på det tidspunktet skal heve seg høyt over alle andre høyder
i Israel. "Og det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus
står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle
høyder, og alle hedningefolk skal strømme til det." (Esaias 2, 2)

1000-års-rikets tempel er beskrevet i Esekiel 40—48. Det er sannsyn
lig at jødene så vidt har begynt å bygge på dette templet, når Jesus kom
mer tilbake, etter at den store trengsel er avsluttet. Vi vet i alle fall med
sikkerhet at de ved avslutningen av den store trengsel, har greidd å salve
Det Aller Helligste i templet. "70 uker (åruker) er tilmålt ditt folk og
din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å
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dekke over misgjerning og til å fore fram en evig rettferdighet og til å
besegle syn og profet og til å salve et Ållerhelligste/* (Dan. 9, 24) (Se
min bok: Israel og den kristne menighet, s. 84—95.)
Jodene skal beller ikke få den fuUe kunnskapen om templets oppbyg

ging for de omvender seg som folk og nasjon i forbindelse med den
store trengsel. "Du menneskesonn (Esekiel). Tal til Israels bus om dette
bus (templet), så de må skamme seg over alle sine misgjerninger og måle
den velordnede bygning. Og når de skammer seg over alt de bar gjort,
da skal du kunngjore dem busets skikkelse og dets innredninger, dets ut
ganger og innganger, bele dets skikkelse og alle forskriftene om det —
bele dets skikkelse og alle lovene om det, og skriv det opp for deres
oyne, så de må akte på dets skikkelse og alle forskriftene om det og
gjøre etter dem." (Esek. 43,10—11)

Videre vet vi at når Herren kommer igjen, skal ban selv fullføre opp
bygningen av templet og gjøre kjent alle lovene om ofrene og Guds-tje-
nesten. Hedningene skal også komme og ta del i oppbygningen av rikets
tempel. "Og si til ham: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Se, det skal
komme en mann som beter Spire, ban skal spire fram av sin rot, og ban
skal bygge Herrens tempel. Ja, ban skal bygge Herrens tempel, og ban
skal vinne herlighet og sitte og herske på sin kongetrone (i Jerusalem),
og ban skal være prest der ban sitter på sin trone, og freds råd skal det
være mellom dem begge." (Sak. 6,12—13)
"Se, jeg (Gud) sender mitt bud (døperen Johannes), og ban skal ryd

de vei for mitt åsyn (Messias), og brått skal ban komme til sitt tempel.
Herren, som Dere (jødene) søker, paktens engel, se, ban kommer, sier
Herren, hærskarenes Gud." (Mal. 3,1) (Se ellers mer om de 2 templene
i min bok: Guds-riket i Israel, s. 165—194)

De to rikene.

På grunn av at kong Salomo ikke boldt seg til Herren og bans forord
ninger, men begynte å dyrke fremmede guder sammen med sine mange
hustruer, fikk ban beskjed av Herren at ban ville ta riket fra ham. På
grunn av David ville ikke Herren gjøre dette så lenge som Salomo levde,
men dette skulle skje under bans sønn (Rebabeam). "Men kong Salomo
elsket mange fremmede kvinner foruten Faraos datter, moabittiske,
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ammonittiske, edomittiske, sidoniske, hetittiske, kvinner av de hednin-
gefolk om hvilke Herren hadde sagt til Israels barn: Dere skal ikke gi
dere i lag med dem, og de ilske med dere, ellers kommer de visselig til å
vende deres hjerte til sine guder. Til dem holdt Salomo seg og elsket
dem. Han hadde syv hundre hustruer av fyrstelig rang og tre hundre
medhustruer, disse hans hustruer boyde hans sinn. Og da Salomo ble
gammel, vendte hustruene hans hjerte til andre guder, og hans hjerte var
ikke helt med Herren hans Gud, således som hans far Davids hjerte had
de vært. Og Salomo fulgte Astarte, sidoniemes guddom, ogMilkom, am-
monittenes vederstyggelighet. Og Salomo gjorde hva ondt var i Herrens
øyne, og fulgte ilie trolig etter Herren, således som hans far David
hadde gjort. På den tid bygget Salomo en offerhaug for Kamos, Moabs
vedersty^elighet, på det ̂ ell som ligger midt imot Jerusalem, og for
Molok, Ammons barns vederstyggelighet. Og det samme gjorde han for
alle sine fremmede hustruer, som brente røkelse og ofret til sine guder.
Da blev Herren vred på Salomo fordi han hadde vendt sitt hjerte bort
fra Herren, Israels Gud, som hadde åpenbaret seg for ham to ganger og
uttrykkelig forbudt ham å følge andre guder, men han hadde ikke holdt
seg etter Herrens bud. Da sa Herren til Salomo: Siden dette er kommet
deg i sinne, og du ikke har holdt min pakt og mine lover, som jeg har
gitt deg, så vil jeg rive riket fra deg, og gi det til din tjener. Men for din
far Davids skyld vil jeg ikke gjøre det i din tid — fra din sønn vil jeg rive
riket." (1. Kong. 11,1-12)

Jeroboam, som var Salomos ijener, fikk beskjed av Herren gjennom
profeten Akia fra Silo at Herren hadde gitt ham 10 stammer, som han
skulle styre over. På grunn av sine løfter til David om at det bestandig
skulle være en konge av Davids ætt på Israels kongetrone, kunne ikke
Gud ta alle stammene fra Davids hus. Rehabeam fikk beholde 2 stam
mer, og det var Juda og Benjamin stamme. På denne måten fikk David
ha en mulighet til å opprettholde sitt kongedømme, til tross for at
kongedømmet gikk over til en ny slekt for de 10 stammene. "Da tok
Akia den nye kappe han hadde på, og rev den i 12 stykker. Og han sa til
Jeroboam: Ta deg 10 stykker. For så sier Herren, Israels Gud: Jeg river
riket ut av Salomos hånd og gir deg de 10 stammer, men den ene stam
me dcal han ha for min tjener Davids skyld og for Jerusalems skyld, den
stad som jeg har utvalgt blant alle Israels stammer. Så vil jeg gjøre det
fordi de har forlatt meg og tilbedt Astarte, sidoniemes gud, og Kamos,
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gud, og Milkom, Ammens barns gud, og ikke vandret på mine veier og
ikke gjorde hva rett er i mine oyne, og ikke holdt mine lover og bud, så
ledes som hans far gjorde. Dog vil jeg ikke ta noe av riket fra ham selv,
men la ham være fyrste så lenge han lever, for min tjener Davids skyld,
som jeg utvalgte, og som holdt seg etter mine bud og lover. Men jeg vil
ta riket fra hans sønn og gi deg det — de 10 stammer, men hans sønn vil
jeg gi en stamme, foråt min tjener David alltid må ha en lampe brennen
de for mitt åsjm i Jerusalem, den stad jeg har utvalgt meg for å la mitt
navn (Messias) bo der." (1. Kong. 11, 30-36)

Til tross for at Gud ville redusere Davids kongedømme i Israel, ser vi
likevel at Gud ville ha en lampe brennende for ham i Jerusalem. Gud er
til å stole på. Han holder det som han lover.
^ Videre får vi greie på at Gud ikke for alle tider ville straffe Davids ætt.
Og Davids ætt vil jeg ydmyke på grunn av det som er gort, dog ikke

for alle tider." (1. Kong. 11, 39)
Dette utsagnet peker framover mot ham som en gang skulle komme,

og som bade er jødenes forsoner og konge, Jesus fra Nasaret, som er jø
denes Messias. Han som er både Gud og menneske i en og samme person.
Han som er Guds Sønn, men likevel fornedret seg selv slik at han ble en
lydig tjener for sin Faders vilje. Og hans Faders vilje var at han skulle ta
synden pa seg og dø i alle menneskers sted. Når dette skjedde, skulle
Messias stedfortredende død bade rettferdiggjøre de mange og forårsake
at vi fikk fred overfor Gud. ̂TVlen han er såret for våre (jødenes) over
tredelser, knust for våre misgjerninger, straffen lå på ham, foråt vi skul
le ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom . . . Men det behaget
Herren å knuse ham, han slo ham med sykdom, når hans sjel bar fram
skyldofferet, skulle han se avkom og leve lenge, og Herrens vilje skulle
ha framgang ved hans hand. Fordi hans sjel har hatt møye, skal han se
det og mettes, derved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tje
ner, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære.
Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte,
fordi han uttømte sin sjel til døden og ble regnet blant overtredere,
han som dog bar manges synd, og han bad for overtrederne." (Esaias
53, 5 og 10-12)
"men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne,

født under loven, foråt han kunne kjøpe dem fri som var under loven
(jødene), foråt vi (alle som tror på Jesus som jødenes Messias) skulle
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få barnekår." (Gal. 4,4—5)
Davids-riket ble på grunn av at Salomo hadde brutt pakten med

Herren, delt under kong Rehabeam i 922 før Messias, etter at det hadde
bestått i 88 år. Det kunne ha blitt et verdens-rike, men tiden var ikke
kommet til at det skulle skje. Når jødenes konge, som er Jesus fra Nasa
ret, kommer tilbake med himmelens skyer (Dan. 7, 13—14), vil Davids
rike eller Davids falne hytte bli bygt opp igjen, og vi vU få det messian
ske riket, som vil bli det største verdens-riket som noen gang har eksi
stert. Det vil strekke seg over hele verden.

Nordriket, som ble kalt for Israel, Efraim eller Samarias rike, og som
bestod av de 10 stammene, bestod fra 922 til 722.1 dette tidsrommet
hadde dette riket 18 forskjellige konger som var fra 9 forskjellige konge
slekter. Ingen av disse kongene holdt seg til Herren. Disse kongene var:
Jeroboam den 1., Nadab, Baesa, Ela, Simri, Omri, Akab, Akasja, Joram,
Jehu, Joakas, Joas, Jeroboam den 2., Sakarja/Sallum, Menahem,Pekahja,
Pekah og Hosea.

Disse kongene åpnet landet for synd og for tilbedelse av fremmede
guder. For å forhindre at folket drog til Jerusalem for å tilbede der,
satte Jeroboam den 1. opp 2 gullkalver, den ene i Betel og den andre i
Dan, for at folket skulle tilbede dem i stedet for å tilbede den eneste
sanne Gud, jødenes Jahve (hebr. Jhvh). "Og kongen holdt råd, og så
gjorde han 2 gullkalver, og han sa til folket: Dere har nå lenge nok
draget opp til Jerusalem, se, her er dine guder, Israel, som førte deg opp
av Egyptens land. Og han stilte den ene opp i Betel, og den andre satte
han i Dan." (1. Kong. 12, 28—29)
Guds forskjellige profeter, Elias, Elisa, Jonas, Amos, Hosea og flere,

advarte Israel i disse årene om at Gud ville straffe deres store synd mot
ham, men det hjalp lite. Så måtte dommen komme, og i 722 ble stor
delen av Israel-folket tvangsflyttet til Assyria, og de fleste av dem kom
aldri tilbake til Israel igjen. Dette er de såkalte "tapte eller forsvunne
stammer". Ingen vet hvor de er i dag, og hva som har skjedd med dem,
men dette skal vi ikke bekymre oss over, for Herren vet hvor de er, og
han skal føre dem tilbake igjen. Noen av enkeltmedlemmene i disse
stammene er naturligvis kommet tilbake til Israel, men stammene som
sådan er ikke kommet tilbake. Herren skal samle dem, og ikke en eneste
skal savnes. "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,
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og til Syden: Hold dem ikke tilbake, la mine sønner komme fra det
fjerne 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 og gjort."
(Esaias 43, 5—7)
"Og du, Israel, min tjener, Jakob, som jeg utvalgte, ætling av min

venn Abraham. Du som jeg tok ved hånden og hentet fra jordens en
der og kalte fra dens ytterste kanter, og til hvem jeg sa: Du er min
tjener, jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg. Frykt ikke, for jeg er
med deg. Se deg ikke engstelig omkring, for jeg er din Gud. Jeg styrker
deg og hjelper deg og holder deg oppe ved min rettferds høyre hånd
(Messias)." (Esaias 41,8—10)

"Se, de (jødene) kommer langt borte i fra, noen fra nord og noen fra
vest og noen fra Sinims land (et fjerntliggende land, enten i øst eller
sør. Noen har ment at det sikter til China (Sinae), hvor det allerede i det
3. århundrede før Messias var jøder. Andre har tenkt på Sin (en ørken
mellom Elim og Sinai på østsiden av Suez-bukten) eller Syene (som er
Egypts gamle grenseby i sør mot Etiopia. Byens opprinnelige navn var
Sun.) Andre har videre ment at det er Sinims land, som er hjemlandet
til smittene, som er et kananeisk folk, som enten bodde i byen Sinna,
på Libanon, eller ved foten av Libanon eller i det nordlige Fønikia).
"Juble dere himler, og fryd deg, du jord. Dere fjell, bryt ut i frydesang.
For Herren trøster ditt folk, og over sine elendige forbarmer han seg."
(Esaias 49,12—13)

"Løft dine øyne og se deg omkring. De samler seg alle sammen, de
kommer til deg, dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre
skal bæres på armen." (Esaias 60,4)
"men, så sant Herren lever, som førte Israels barn opp fra landet i

nord (Sovjet—unionen) og fra alle de land som han hadde drevet dem
bort til. Og jeg vil føre dem tilbake til deres land, det som jeg gav
deres fedre." (Jer. 16,15)
"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)
"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 kom
me hit, og de skal bo i Jerusalem, og de skal være mitt folk, og jeg vil
være deres Gud i sannhet og rettferdighet." (Sak. 8, 7—8)
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"Dette utsagn er Herrens ord mot Hadraks land (arameer-rike nord
for Hamat), også i Damskus skal det slå seg ned — FOR HERREN
HAR ØYE MED MENNESKENE OG MED ALLE ISRAELS
STAMMER." (Sak. 9,1)
"Og Efraims menn skal være lik kjemper, og deres hjerter skal bli

glade som av vin, deres barn skal se det og glede seg, deres hjerter skal
fryde seg i Herren. Jeg vil pipe til dem og samle dem, for jeg bar utfridd
dem, og de skal bli tallrike, som de bar vært. Og jeg vil så dem ut blant
folkene, men i de fjerne land skal de komme meg i bu, og de skal leve
med sine barn og komme tilbake. Og jeg vil fore dem tilbake fra Egyp-
tens land og samle dem fra Assur (opprinnelig betegnelse på området
ost for Tigris, senere bele området mellom Eufrat og Tigris) og fore dem
til Gileads land (fjellrikt område i Østjordanlandet som ble delt i to av
Jabbok-elven, noen ganger brukes også navnet til å betegne bele om
rådet fra Hermon i nord til elven Arnon i sor) og til Libanon, og der
skal det ikke bli rom nok for dem." (Sak. 10,7—10)

Juda-riket eller Syd-riket bestod 136 år lengre enn Nord-riket, fram
til år 586. Det bestod av Juda og Benjamin stamme. I tillegg til dette
gikk prestene og levittene i Nord-riket over til Juda-riket, og alle de som
ville soke Herren i Jerusalem. "Og prestene og levittene i bele Israel gikk
over til ham (Rebabeam) fra alle de bygder de bodde i, for levittene for
lot sine jorder og sin eiendom og drog til Juda og Jerusalem, fordi Jero-
boam og bans sønner (etterfølgere) drev dem bort fra deres tjeneste som
prester for Herren, og ban satte andre folk til prester for offerbaugene
og for bukkene og for de kalver ban hadde gjort. Og med dem fulgte fra
alle Israels stammer de som vendte sitt hjerte til å .søke Herren, Israels
Gud, de kom til Jerusalem for å ofre til Herren, sine fedres Gud." (2.
Krøn. 11,13-16)

Juda hadde i dette tidsrommet 19 konger og 1 dronning som styrte,
og alle disse var av Davids bus og ætt, med unntak av dronning Atalja,
som til og med forsøkte å utrydde bele kongeætten i Judas bus, men
dette lyktes ikke, for Herren hadde bestemt at ban ville la det brenne en
lampe for David i Jerusalem. En må bare bøye seg for det som Herren
bar bestemt.

Disse 20 regentene i Juda-riket var følgende: Rebabeam, Abia, Asa,
Josafat, Joram, Akaqa, Atalja, Joas, Amasga, AsarjaAJssia, Jotam, Akas,
Hisikia, Manasse, Amon, Josia, Joakas, Jojakim, Jojakin, og iSedekias.
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8 av disse kongene var Gud-fryktige og forsøkte mer eller mindre å ut
rydde hedenskapet i Juda-riket og styrke den opprinnelige Guds-tj enes
ten. Disse var Asa, Josafat, Joas, Amasja, Asarja, Jotam, Hisikiaog Josia.

Profetene forkynte også i Syd-riket og gav klar beskjed om at dersom
folket ikke ville følge Herren, sin Gud, så måtte også de dra ut i land
flyktighet, slik som Israels-folket hadde måttet gjøre det. Disse pro
fetene var: Esaias, Mika, Nahum, Sefanias, Jeremias, Habakuk, Obadias,
Joel og flere. "Herren, deres fedres Gud, sendte sine ord til dem ved
sine sendebud tidlig og sent, for han ynkedes over sitt folk og over sin
bolig. Men de spottet Guds sendebud og foraktet hans ord og hånte
hans profeter, inntil Herrens vrede mot sitt folk ble så sterk at det ikke
lenger var noen lægedom." (2. Krøn. 36,15—16)
"Og si nå til Judas menn og til Jerusalems innbyggere: Så sier Herren:

Se, jeg emner på en ulykke for dere, og uttenker et ondt råd mot dere,
vend om, hver fra sin onde vei, og bedre deres veier og deres gjerninger."
(Jer. 18,11)
Men folket ville ikke vende om til Herren, deres Gud, og så måtte

ulykken komme. Herren brukte i dette tilfelle kongene i Babylon til å
straffe og bortføre folket. Dette skjedde i flere avdelinger og ved flere
anledninger, men i år 586 før Messias, ble Jerusalem inntatt, og byen og
templet ble brent og jevnet med jorden, og de fornemste av folket ble
bortvist til Babylon.

Profeten Jeremias hadde forutsagt at denne bortvisningen skulle vare
i 70 år, og deretter kunne de av folket som ville, få flytte tilbake til
Juda-riket og Jerusalem. "Da lot han (Gud) kaldeernes konge (Nebud-
kanesar) dra opp mot dem, og han drepte deres unge menn med sverd
et i deres hellige hus og sparte hverken unggutter eller jomfruer eller
gamle og gråhårede — alle gav han i hans hånd. Alle karene i Guds hus,
både store og små, og skattene i Herrens hus og kongens og hans høv
dingers skatter — alt førte han til Babel. De brente opp Guds hus og rev
ned Jerusalems murer, alle dets palasser brente de opp med ild, og alle
dets kostbare kar ble ødelagt. Dem som sverdet hadde levnet, førte han
som fanger til Babel, og de ble han og hans sønners træler, til perser
riket fikk makten, foråt Herrens ord i Jeremias munn skulle bli opp
fylt — til landet hadde gjort fyldest for sine sabbatsår, alle de dager det
lå øde, hadde det kvile — til 70 år var gått til ende." (2. Krøn. 86,17—21)
I I forbindelse med hjemkomsten fra Babylon var det spesielt jøder fra
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Juda og Benjamin stamme som drog hjem til Israel, men også jøder fra
en del av de andre stammene drog til Israel. Fra slutten av forrige år-
hundrede og fram til i dag har det funnet sted en ganske stor innvand
ring av joder til Israel, slik at det i dag bor jøder fra alle stammene i
Israel. I dag bor det nesten 4 millioner jøder i Israel, mens det ennå bor
10 millioner i diasporaen.

I forbindelse med Israels 12 stammer har det også blitt hevdet at stor
parten av disse er forsvunnet, og at de aldri mer kan komme tilbake til
Israel. Denne læren går ut på at en del av jødene i forbindelse med bort
visningen til Babylon drog til Egypt. Senere skulle disse ha flyttet vest
over og bosatt seg i de forskjellige europeiske land og i U.S.A. De utgjør
etter denne vurderingen de nasjoner som bor der. Etter denne feilaktige
læren og vurderingen skulle de 12 stammene ha utvandret til følgende
land:

1) Ruben til Østerrike.
2) Simon og Levi til Tyskland.
3) Juda til England.
4) Sebulon til Skottland.
5) Isakar til Irland.
6) Dan til Danmark.
7) Gad til Belgia.
8) Aser til Holland.
9) Naftali til Sverige.
10) Josef til England. Senere ble denne stammen spredt over hele

verden ved den engelske kolonimakt.
11) Benjamin til Norge.
Josefs sønner skulle etter denne læren ha flyttet til følgende land:
1) Manasse til U.S.A.
2) Efraim til England.
Før vi avslutter dette kapitlet, skal vi påpeke en viktig ting, som også

peker framover mot jødenes konge, Messias, som vil komme om ikke
altfor lenge, og det var det som skjedde med Judas konge, Jojakin. I det
37. år etter hans bortførelse til Babylon, ble han tatt til nåde igjen av
kongen der, Evilmerodak. Han talte vennlig til ham, satte hans stol
foran de andre kongene, spiste ved hans bord og gav ham hans under
hold så lenge han levde. "I det 37. år etter at Judas konge Jojakin var
bortført, i den 12. måned, ja på den 25. dag i måneden, tok kongen i
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Babel Evilmerodak — i det år han ble konge — Judas konge Jojakin til
nåde og førte han ut av fengslet. Og han talte vennlig med ham og satte
hans stol ovenfor stolene til de andre konger som var hos ham i Babel.
Han la sin fangedrakt av og åt stadig ved hans bord, så lenge han levde.
Og han fikk sitt stadige underhold fra Babels konge, hver dag det han
den dag trengte, så lenge han levde, like til sin dødsdag." (Jer. 52, 31—34)

Jojakin var med dette den siste kongen av Davids hus og ætt som ble
innsatt i sin kongeverdighet. Han fikk igjen den verdighet som han
hadde hatt som konge i Israel, og han fikk større ære enn de andre
kongene. I og med at Jojakin var den siste kongen av Davids hus, som
Israel overhode har hatt, så betyr dette at Davids hus og ætt ennå har
kongeverdigheten i Israel, og det til tross for at jødene ikke har hatt
noen konge på alle disse år. Gud holder det han har lovet David, at han
ville grunnlegge for ham et evig kongedømme.

Videre peker denne hendelsen framover mot Messias, som også er av
Davids hus og ætt, og som skal være konge over jødene. Han skal være
den fremste av alle kongene, og for ham skal alle konger måtte bøye seg.
Han er størst fordi han er Guds Sønn.

Jesus fra Nasaret ble også forkastet og avsatt av det jødiske folket,
men når de en gang i framtiden, om ikke lang tid, oppdager hvem han i
virkeligheten er, så skal de anta ham som konge og frelser: "For jeg
(Jesus) sier dere (jødene): Fra nå av skal dere ikke se meg før Dere sier:
VELSIGNET VÆRE HAN SOM KOMMER I HERRENS NAVN."
(Matt. 23, 39)

Den siste generasjonen.

Det forholdet at Herren i dag fører jødene hjem igen til Eretz Israel,
etter et opphold ute i diasporaen på snart 2000 år, og at han gir dem
deres eget land tilbake, ER DET STØRSTE HISTORISKE BEVIS
SOM VI HAR I DAG PÅ GUDS EKSISTENS, OG AT HAN
HOLDER DET SOM HAN LOVER. Dette forholdet er altfor lite
poengtert av våre teologer og forkynnere, og mange av dem ser ikke
eller tør ikke forkynne at Israel er jødenes land. Dette har enten sam
menheng med den såkalte erstatningsteologien, som fortsatt hevder at
kirken har overtatt jødenes løfter og oppdrag, eller det munner seg i
redsel for tidsånden, som med høye skrik erklærer at deler av Israel ikke
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horer jødene til, og at Jerusalem må deles mellom jøder og palestin-ara-
bere.

Denne teologien er ikke fra Herren, men den er ET SATANS AN
GREP PÅ GUDS PLANER MED JØDENE, LANDET OG BYEN.
Herren fører nå jødene hjem foråt de skal dyrke landet og være i stand
til å ta imot kongen, når han kommer om ikke altfor lenge. Den gene
rasjonen som ser at dette skjer, skal også oppleve at kongen kommer.
Det er "DEN KOMMENDE" eUer "DEN SISTE GENERASJONEN",
som både Det Gamle og Det Nye Testamente snakker om. "Du vil reise
deg, du vil forbarme deg over Sion, for det er tiden til å være nådig,
timen er kommet. For dine tjenere elsker dets sønner, og de ynkes over
dets støv. Og hedningene skal frykte Herrens navn, og alle jordens kon
ger din herlighet (Messias). For Herren har bygget Sion, han har åpen
bart seg i sin herlighet. Han har vendt seg til de hjelpesløses bønn, og
han har ikke foraktet deres bønn. Dette skal bli oppskrevet for DEN
KOMMENDE (DEN SISTE) GENERASJONEN (hebr. dor acharon),
og det folk som skal skapes, skal love Herren." (Salme 102,14—19)

"Sannelig sier jeg dere (jødene): DENNE GENERASJONEN SKAL
INGENLUNDE FORGÅ, FØR ALT DETTE SKJER." (Matt. 24, 34)
(Om erstatningsteologien se min bok: Guds løfter til Israel)
Det greske ordet "genea", som er brukt i Matt. 24, 34 kan både bety

slekt, generasjon, folk, nasjon og rase. Her bør det oversettes med gene
rasjon og ikke slik som våre to Bibel-oversettelser fra 1930 og 1978 gjør,
at de oversetter det med slekt. Dette virker forvirrende og er en uriktig
oversettelse, som bare tilslører hele problematikken. Ordet "genea" går
her på en bestemt generaqon, og det er endetidsgenerasjonen, som nå
sannsynligvis er på plass i Israel.

Det greske ordet "genea" forekommer på følgende steder i Det Nye
Testamente: Matt. 1,17, Matt. 11,16, Matt. 12, 39, Matt. 12, 41, Matt.
12, 42, Matt. 12, 45, Matt. 16, 4, Matt. 17,17, Matt 23, 36, Matt. 24,
34, Mark. 8,1, Mark. 8. 38, Mark. 9,19, Mark. 13, 30, Luk. 1,48, Luk.
1, 50, Luk. 7, 31, Luk. 9, 41, Luk. 11, 29, Liik. 11, 30, Luk. 11, 31,
Luk. 11, 32, Luk. 11, 50, Luk. 11, 51, Luk. 16, 8, Luk. 17, 25, Luk.
21, 32, Ap.gj. 2, 40, Ap.gj. 8, 33, Ap.gj. 13, 36, Ap. gj. 14,16, Ap.gj.
15, 21, Efes. 3,5, Efes. 3, 21, FU. 2,15, Kol. 1,26 og Hebr. 3,10.
På alle disse stedene bør dette ordet oversettes med generasjon og

ikke med slekt, ætt, levetid, tider, tid, eller tidsaldere, som Bibel-over-
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settelsen av 1930 gjør det. Bibel-oversettelsen fra 1978 har her omtrent
den samme oversettelsen. I det hele tatt er jeg meget forundret over at
teologene ikke greier å oversette Bibelen rett for oss. Dette skjer gang
på gang.

Når de i disse tilfellene oversetter det greske ordet "genea" galt, så er
de med på å dekke over det forholdet at Jesus talte til den siste genera
sjon av jøder om at dommen skulle komme. Dommen kom også ca. 40
år etter at Jesus led døden på korset. Dette skjedde ved at romerne inn
tok Jerusalem og brente ned templet i år 70 etter Messias.

Likeledes dekker også teologene over det forholdet, når de oversetter
dette ordet galt, at Jesus skal handle like konkret med en annen genera
sjon av jøder, nemlig "den kommende" eller "den siste generasjon" som
han handlet med generasjonen av jøder på sin egen tid. PÅ SAMME
MÅTE SOM JESUS MÅTTE DØMME DEN FØRSTE GENERA
SJONEN, SÅ SKAL DEN SISTE GENERASJONEN FÅ OPP
LEVE ENDETIDEN OG JESU GJENKOMST.

Jeg vil i denne sammenheng få lov til å sitere det som Studiebibelen,
bind 5, s. 269, sier om ordet "genea": "Det feminine ordet "genea" (be
slektet med "ginomai", nr. 971) står primært for tilblivelse eller fødsel,
ut fra dette for det som er født, en familie eller slekt. Termen får så be
tydningen generasjon, de suksessive slektledd i en avstamning.

I denne siste betydning av slektledd er "genea" overveiende og kan
skje utelukkende brukt i NT. I Jesu ættetavle brukes ordet slik. Matt. 1,
17. Den generasjon som levde i Jesu samtid og som fylte tidligere gene
rasjoners syndemål, ville rammes av den oppsamlede vredesdom som
slektene før hadde opparbeidet. Matt. 23, 26.

I sin store, eskatologiske tale sier Jesus at "denne slekt (genea) skal
ingenlunde forgå før alt dette skjer". Matt. 24, 34. Også her synes ordet
å stå for generasgon. I så fall må Jesu ord bety at endetidens store begi
venheter vil finne sted innenfor ranmien av en generasjons levetid.

Jfr. det maskuline substantiv "genos" (nr. 961), som i NT bare synes
brukt om slekt, familie."
Hva som gjelder Matt. 24, 34, så vil jeg også sette opp en oversikt

over hva andre Bibeloversettelser oversetter "genea" med:
1) Living: Først da vil denne tidsalder være forbi.
2) Norli, Goodspeed, Williams: Denne tidsalder skal ikke ta slutt.
3) Wuest: Denne nasjon.
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4) Seidelin: Dette slektsledd skal ikke nå å do.
5) Weymouth, Twentieth Century, New English: Den nåværende

generagon.

6) Gartner: Denne tids menne^er.
7) Beck: Disse mennesker vil ikke forgå.
8) Gunnes: Vårt eget slektsledd.
9) Amplified: Det er alle de mennesker som lever samtidig i en

bestemt, gitt periode.
10) Good news: For de mennesker som nå lever, er dode.
11) Gute Nachricht: Alt skal bestemt skje i denne generaqon.
12) Scofield Reference Bible: Denne generaqon skal ikke do, for alle

disse ting er skjedd.
Tidslengden på en generaqon kan variere en del i Bibelen, slik at vi

ikke kan være helt sikre på hvor lang vi skal regne endetidsgeneraqonen.
I Bibelen har vi folgende lengder på en generaqon eller et ætteledd:
1) 100 ÅR. "Og han (Gud) sa til Abram: Det skal du vite, at din ætt

skal bo som fremmede i et land som ikke horer dem til, og de skal træle
for folket der og plages av dem i 400 år. Men det folk som de skal træle
for, vil jeg også domme, og deretter skal de dra ut med meget gods. Men
du skal fare til dine fedre i en god alderdom. Og i det fjerde ætteledd
skal de komme hit igjen, for amorittene har ennå ikke oppfylt sin ond-
skaps mål." (1. Mos. 15,13—16)
I folge denne beretningen blir en generaqon noe over 100 år.
400 år : 4 = 100 år.

2) 95.238095 ÅR. "Således er alle generasjonene fra Abraham inn
til David 14 ledd, og fra David inntil bortforelsen til Babylon 14 ledd,
og fra bortforelsen til Babylon inntil Kristus 14 ledd." (Matt. 1,17)

Dette blir da tilsammen 42 generaqoner, og når vi deler disse genera
sjonene på 4000 år, får vi et gjennomsnittstall for hver generaqon på
noe over 95 år. 4000 år : 42 = 95,238095 år.
3) 70-80 ÅR. "Vårt livs tid, den er 70 år, og når der er megen

styrke, 80 år, og dets herlighet er moye og tomhet, for hastig ble vi dre
vet framover, og vi fløy avsted." (Salme 90,10)
I følge dette utsagnet så er en generasjon 70 til 80 år.
På samme måten som jødefolket måtte vandre omkring i Sinai-ørkenen

i 40 år, og deretter kom dommen over dem, slik at alle de som var un
der 20 år unntatt Kaleb og Josva, ble drept og ikke kom inn i det lovede
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landet, slik gikk det også med den generagonen som levde på Jesu
tid. Jesus fordomte den under hele sin virketid, og 40 år etter hans
død, kom også straffen over denne generasjonen. Romerne inntok
Jerusalem og ødela både byen og templet, og mange jøder ble enten
drept eller bortført til andre land. Det er en klar parallell her. "Og deres
barn skal flakke omkring som hyrder i ørkenen i 40 år og bøte for deres
utroskap mot Herren, inntil Dere alle er blitt lik i ørkenen. Likesom
Dere utspeidet landet i 40 dager, således skal Dere lide for deres mis
gjerninger i 40 år, et år for hver dag, og Dere skal kjenne at jeg har
vendt meg bort fra dere. Jeg, Herren, har sagt: Sannelig, således vil jeg
gjøre med DENNE ONDE MENIGHET, som har sammensvoret seg
mot meg, her i ørkenen skal de gå til grunne, her skal de dø." (4. Mos.
14, 33-35)
"Men han svarte og sa til dem: EN OND OG UTRO GENERA

SJON krever tegn, og tegn skal ikke gies den, uten profeten Jonas tegn."
(Matt. 12,39)
"Da svarte Jesus og sa: Du vantro og vrange generasjon, hvor lenge

skal jeg være hos dere, hvor lenge skal jeg tåle dere?" ... (Matt. 17,17)
"sannelig sier jeg dere: Alt dette skal komme over denne generaqon."

(Matt. 23, 36)
Som vi har sett, av det som vi har beskrevet ovenfor, kan en genera

sjons lengde variere fra ca. 100 år og til 70—^80 år. Vi kan derfor ikke
med sikkerhet si den nøyaktige tidslengden på en generasjon, men det
kan dreie seg om ca. 70—80 år.
Hva som gjelder den endetid^enerasjonen, som sannsynligvis lever i

Israel i dag, kan vi heller ikke vite når vi skal sette begynnelsen til denne.
En sannsynlig begynnelse kan være 1948, da staten liael ble opprettet.
Dersom vi regner 80 år fra dette tidspunktet, konuner vil til år 2028
etter Messias. Jeg tror i alle fall at innenfor dette tidsrommet vil mange
av de endetidsprofetiene som Bibelen omtaler, være oppfylt.
I følge Matteus 24 skal endetidsgenerasjonen i Israel oppleve følgende:

1) Mange falske messiaser og falske profeter skal stige fram. "For
mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias, og de skal føre
mange vill." (v. 5)
"For falske messiaser og falske profeter skal oppstå og gjøre store tegn

og under, så at endog de utvalgte skulle føres vill, om det var mulig."(v. 24)
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2) Det skal være krig og rykter om krig, hungersnød og jordskjelv
over hele jorden, og folk skal reise seg mot folk. "Og Dere skal høre krig
og rykter om krig, se til at Dere ikke lar dere skremme, for det må så
skje, men enden er ikke ennå. For folk skal reise seg mot folk, og rike
mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der. Men alt
dette er begynnelsen til veene." (v. 6—8)
3) De messianske jøder og jødene generelt skal hates av alle folkeslag.

De messianske jøder skal hates fordi de har tatt imot Jesus som Messias
og frelser, og de andre jødene skal hates fordi de er Guds folk. "Da skal
de overgi dere til trengsel og slå dere i hjel, og Dere skal hates av alle
folkeslag for mitt navns (Jesu navn) skyld." (v. 10)
4) Mange jøder skal derfor ta anstøt, og de skal forråde hverandre.

Kjærligheten skal bli kald hos de fleste. "Og da skal mange ta anstøt, og
de skal forråde hverandre og hate hverandre ... Og fordi urettferdig
heten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste." (v. 10 og 12)
5) Messianske jøder skal i endetiden greie å forkynne evangeliet om

Guds rike ut over hele verden, og etter at det er skjedd, vil enden kom
me. "Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderike
til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme." (v. 14)
6) Antikristen skal i midten av den 70. åruken for Israel og Jerusa

lem innvadere Israel og innta det nyoppbygde templet der. Han skal da
kreve både tilbedelse og forstyrre offertjenesten. "Når Dere da ser øde
leggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har talt om, stå på
hellig grunn — den som leser det, han se til å skjønne det." (v. 15)
7) De jødene som bor i Juda, og som ser dette, skal flykte ut i ør

kenen, for da skal den store trengsel komme, "da må de som er i Judea,
fly til fjells, ... for da skal det være så stor en trengsel som det ikke
har vært fra verdens begynnelse inntil nå, og heller ikke skal bli." (v. 16
og v. 21)
8) Den siste generasjonen skal få oppleve Jesu gjenkomst til Israel.

"For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal Men-
neskesønnens komme være . . . Og da skal Menneskesønnens tegn vise
seg på himmelen, og da skal alle jordens slekter jamre seg, og de skal se
Menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlig
het." (v. 27 og 30)
9) De skal også få se at Guds engler henter hjem til Israel de jøder som

ikke er kommet hjem ennå på dette tidspunktet. "Og han skal sende ut
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sine engler med basunens veldige rost, og de skal samle hans utvalgte fra
de fire verdenshjørner, fra himmelbryn til himmelbryn." (v. 31)
10) De skal få oppleve at Israel skal bli gjenoppbygd. Dette er selve

hoved tegnet på at 1000-års-riket nærmer seg. "Lær en lignelse om fiken
treet: Så snart det kommer saft i dets grener, og dets blader springer ut,
da vet Dere at sommeren (riket for Israel) er nær." (v. 32)
11) Herren skal også dømme sitt eget folk foran sin herlighetstrone i

Jerusalem. De som tror på Jesus, går inn i riket for Israel. De som ikke
tror, blir tatt med til dom og død. "Da skal to være ute på marken, en
blir tatt, og en blir latt tilbake (til riket)." (v. 40)

Når vi ser på disse endetidstegnene, så er flere av dem i virksomhet
allerede i dag. Vi er i dag for lengst kommet inn i det som Bibelen kaller
"de siste tider" eller "endetiden". Endetiden ble faktisk satt i gang i be
gynnelsen av dette århundrede, ved at jødene på nytt begynte å komme
tilbake til Israel, og når vi vet at alt dette som vi har beskrevet ovenfor
skal skje i løpet av en eneste generasjon, så forstår vi at vi både er kom
met langt inn i denne tiden allerede nå, og at de forskjellige begiven
heter må skje i rask rekkefølge.

Endetiden var også nær ved Jesu første komme, men i og med at jø
dene forkastet ham på det tidspunktet, ble endetiden utsatt, og vi fikk
den kristne menighets tidshusholdning i stedet for riket for Israel. Jesu
og apostlenes forkynnelse i evangeliene og første del av Apostlenes
Gjerninger tok nemlig sikte på å opprette riket for Israel. Det er stor
forskjell på Jesu forkynnelse og Paulus sin forkynnelse. Vi må ikke søke
kirkens læremessige basis i evangeliene, for da bærer det galt avsted.
Den kristendomsformen som vi finner der, hører det framtidige Guds
riket i Israel til.

Det er ikke mange i Norge som ser og lærer dette, men nå er det snart
på høy tid at vi begynner å lære dette og slutter med å blande sammen
det som Herren har sagt til jødene på den ene siden med det som Herren
har sagt til den kristne menighet på den andre siden. (Se Den kristne
menighets bortrykkelse, s. 24—63 og Guds-riket i Israel, s. 141—153.
Se også kapitlene: De to evangeliene i Det Nye Testamente og Rettfer-
dighetsbegrepet i evangeliene.

Dette betyr naturligvis ikke at vi ikke skal lese evangeliene og ta de
åndelige sannheter som der kommer til uttrykk, til oss. Hele Guds ord i
Bibelen er åndelig føde for en troende, men vi må likevel lære oss å skil-
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le ut de forskjellige frelsestidshusholdninger. Jeg for min del tror at vi
bare ser en liten del av Bibelens åndelige dybder, og at vi også ser galt pa
mange ting og ikke forstår det som vi leser. Derfor blir også forkynnel
sen gal.
Men jeg tror også at nå i endetiden, vil Gud oppreise kvinner og menn,

som ved Den Hellige Ånds hjelp, kan trenge dypere inn i Bibelens sann
heter og forklare dette for den kristne menighet. Vi ma huske på at nar
vi nå nærmer oss en ny tidshusholdning, som er riket for Israel, så vil
også dette bety at den nye tidshusholdning er forskjellig fra vår hus
holdning. Det læremessige innholdet for den nye tidshusholdningen har
vi i evangeliene, første del av Apostlenes Gjerninger, i Jakobs brev og
andre steder.

Denne kristendomsforståelsen var kjent og ble forkynt av Jesus og de
første apostlene/disiplene. Etter at Paulus trådte fram på den frelses-his-
toriske arenaen, ble den såkalte jøde-kristendommen ikke aktuell len
ger, men delvis satt til side. I dag, når vi igjen nærmer oss den kristne
menighets bortrykkelse og riket for Israel, vil vi litt etter litt gjennopp-
dage og forstå at det er forskjell på evangeliene og Paulus sine brever.

Vi vil også forstå at gjemingsaspektet ved jødedommen og ved kris
tendommen vil komme fram igjen, både i trengselstiden og i 1000-års-
riket. I dag er jødene sperret inne i jødedommen, og de er satt til side,
i det de tror at det er gjerningene som frelser. I dag er det bare troen
som frelser, og dette gjelder både jøder og hedninger, men etter at den
kristne menighet er bortrykket til Herren, så vil gjemingsaspektet ved
troen og frelsen igjen komme til uttrykk. Ikke slik å forstå at gjernin
gene frelser, men de kan føre fram til frelsens port, og så leder troen,
som er en gave fra Herren, de søkende inn gjennom porten og inn i
Guds rike.

Vi skal i det følgende bare kort antyde hva vi mener med dette, at vi
har to kristendomsforståelser i Det Nye Testamente, slik at leseren alle
rede nå kan begynne å tenke og be over dette, slik at det kan bli klart
for så mange som mulig.
1) Døperen Johannes sa: OMVEND DERE OG TRO PÅ JESUS

SOM JØDENES MESSIAS. "I de dager stod døperen Johannes fram
og forkynte i Judea ørken og sa: Omvend dere, for himlenes rike er
kommet nær." (Matt. 3,1—2)
"Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier: Se der er Guds lam
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som bærer verdens synd. Det er ham om hvem jeg sa: Etter meg kom
mer en mann som er kommet foran meg, fordi han var for meg. Og jeg
kjente ham ikke, men foråt han skulle åpenbares for Israel, derfor er jeg
kommet og doper med vann. Og Johannes vitnet og sa: Jeg har sett Ån
den komme ned som en due fra himmelen, og han ble over ham. Og jeg
kjente ham ikke, men han (Gud) som sendte meg for å dope med vann,
han sa til meg: Den du ser Ånden komme ned og bli over, han er den
som doper med Den Hellige Ånd, og jeg har sett det, og jeg har vitnet at
han er Guds Sonn." (Joh. 1,29—34)
Når evangeliene snakker om at mennesket skal omvende seg, så menes

det at mennesket skal holde loven eller andre forpliktelser som Gud har
pålagt det. DET LIGGER ET GJERNINGSASPEKT I BEGREPET:
OMVEND DERE. Nå frelser gjerningene intet menneske — det vet vi
godt, men ved at mennesket er villige til å oppfylle Herrens forpliktelser,
så stiller det seg åpent for Guds frelse.

Når Bibelen snakker om å tro, så er dette en gave fra Herren, og det
er den som frelser i alle tidshusholdninger.
Av dette ser vi at Johannes forkynnelse inneholdt to aspekter, og det

var gjerningsaspektet og troaspektet. Det var gjerningene eller forpliktel
sene som forte fram til troens dør.

2) Jesus sa det samme som døperen Johannes "Fra den tid begynte
Jesus å forkynne og si: Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær."
(Matt. 4,17)
"Men etter at Johannes var kastet i fengsel, kom Jesus til Galilea og

forkynte Guds evangelium, og sa: Tiden er fullkommet, og Guds rike er
kommet nær, omvend dere og tro på evangeliet." (Mark. 1,14—15)

Vi vet at Jesus stilte forpliktelser til det jødiske folket for at troen
skulle komme i stand. Dette må vi holde fast på, og ikke si slik som de
fleste sier: At Jesus mente ikke noe med dette, og at forpliktelsene ville
bli oppfylt i og med at jødene trodde på Jesus. JESUS FORKYNTE
BÅDE FORPLIKTELSER OG NÅDEN. Paulus derimot forkynte
bare den frie nåden. Det er forskjell på Jesu forkynnelse på den ene
siden og Paulus forkynnelse på den andre siden.
3) Apostlene forkynte også gerningsaspektet ved troen. Dette varte

fram til Apostlenes Gjerninger 10,43, da begynte Peter endelig å forstå
at det hadde kommet en ny tidshusholdning, at gjerningsaspektet var
falt bort, og at frelsen ble oppnådd bare ved troen. 'Teter sa da til dem:
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Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syn
denes forlatelse, så skal Dere få Den Hellige Ånd." (Ap.gj. 2, 38)
"Så fatt da et annet sinn og vend om, foråt deres synder må bli ut

slettet, så husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn." (Ap.gj. 3,19)
'Teter 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." (Ap.gj. 10, 34—35)

Mellom v. 35 og v. 43 får Peter en ny forståelse av frelsen, og Herren
viste ham at jødekristendommen ikke var aktuell lenger, men at frelses-
historien var kommet inn i den frie nåden og inn i det kristne legemets
periode. DENNE BEGYNTE ALLEREDE PÅ PINSEFESTENS
DAG." Peter sa i v. 43 følgende: "Ham gir alle det vitnesbyrd AT
HVER DEN SOM TROR PÅ HAM, FÅR SYNDENES FOR
LATELSE VED HANS NAVN." (Ap.gj. 10,43)

Her er forpliktelsene falt bort, og troen står igjen som den eneste som
leder fram til Gud og gir frelse.
4) Gjemingsaspektet ved forkynnelsen kommer særlig fram i de sy-

noptiske evangelier og i Apostlenes Gjerninger 1 — 10, 35.1 Johannes
evangelium har vi også småe utslag av dette, men i dette evangeliet er
det spesielt troen som beskrives. En kan likevel ikke isolere dette evan
geliet fra de 3 andre og si at det ikke omhandler det samme, for det gjør
det. Det omhandler Jesu forkynnelse og Jesu gjerning, og den er en en
het, som ikke kan deles opp. Det er slik vi må se evangeliene. 'Tor så
har Gud elsket verden, at han gav sin Sønn den enbårne, foråt hver den
som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv." (Joh. 3,16)
5) Når vi ser dette klart, forstår vi også gjemingsaspektet ved f. eks.

Jakobs brev. Til og med Luther hadde store problemer med dette brevet
og ville ikke anerkjenne det som noe sentralt brev. Vi må huske på at
Jakobs brev er det eldste skrift i Det Nye Testamente, og da han skrev
brevet, hadde han ikke greie på Paulus sitt budskap om den frie nåden.
Han skrev sitt brev ut ifra Jesu og apostlenes lære.

Jakob skrev følgende om forholdet mellom gjerninger og tro: "Og vil
du vite det, du dårlige menneske, at troen uten gjerninger er unyttig?
Abraham, vår far, ble ikke han rettferdiggjort ved gjerninger, og at troen
ble fullkommen ved gjerningene, og Skriften ble oppfylt, som sier:
Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet, og han ble
kalt Guds venn. Dere ser at mennesket blir rettferdiggjort ved gjerninger,
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og ikke ved tro alene. I like måte Rahab, skjøgen, ble hun ikke rettfer
diggjort ved gjerninger, da hun tok imot utsendingene og slapp dem ut
en annen vei? For likesom legemet er dødt uten ånd, så er og troen død
uten gjerninger." (Jak. 2,20—26)
6) Paulus forkynte at det var ved troen at en fikk tak i frelsen, og

ikke ved gjerningene. På grunn av denne forkynnelsen ble han også gjen
nom hele sitt liv forfulgt og mistenkeliggjort av jødene. De kunne ikke
forstå det at Gud kunne forandre på jødedommen eller på jødekristen-
dommen, og innføre et nytt frelsesprinsipp, "så vær det dere da vitter
lig, brødre, at ved ham forkynnes dere syndenes forlatelse, og fra alt det
som Dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Mose lov, rettferdiggjøres i
ham enhver som tror." (Ap.gj. 13, 38—39)

Jødene som folk og som nasjon ser heller ikke i dag at Gudsriket ble
tatt fra dem for snart 2000 år siden, i og med at de forkastet Jesus fra
Nasaret som deres Messias. Av samme grunn fikk de heller ikke del i det
nye frelses-prinsippet som kom etter Jesu død og oppstandelse, nemlig
frelsen ved troen alene. De lever derfor ennå i dag, slik som de har gjort
fra Jesu tid av, innestengt i gjerningsjødedommen, og tror at det er
gjerningene som fører dem fram til Gud, men det er det ikke. I og med
at Gud sendte sin egen Sønn til oss menneskene, så skal vi få lov til å
legge gjerningene bort som grunnlag for frelsen og bare tro på Jesus. Det
er bare det som frelser i dag.
Det er ikke rart at det skal bli en soi% i Israel på hele 30 dager, når

jødene oppdager sin feiltagelse med hensyn til frelsen og deres egen
Messias. (Se Sakarias 12,10—14. Se også min bok: Guds-riket i Israel, s.
175-179)

Vi må særlig lære oss å skille mellom følgende 3 forkynnelser i Bibe
len:

1) LOVENS FORKYNNELSE. Denne strekker seg fra 2. Mos. 20
og til Matt. 2,23.
2) GUDS-RIKETS, HIMLENES RIKES, RIKET FOR ISRAEL

ELLER 1000-ARS-RIKETS FORKYNNELSE. Denne strekker seg
fra Matt. 3, 1 og til Ap.gj. 10, 42. I hele dette tidsrommet forkynte
både Johannes, Jesus, apostlene og disiplene rikets forkynnelse. Det er
akkurat denne forkynnelsen og dette tidspunktet at de aller fleste Bibel-
tolkerne ikke ser og forstår. De tror at når man er kommet fram til dø
peren Johannes, så er man kommet inn i kirkens og den frie nådes tid,
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men det er ikke rett. Denne forkynnelsen er rettet til jødene og går ut
på at jødene skal omvende seg som folk og nasjon, slik at Jesus kan opp
rette riket for Israel for dem.

Denne forkynnelsen vil vi også få av troende jøder i den siste og 70.
åruken for Israel. "Og dette evangeliet om riket skal forkynnes over
hele jorderike som et vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden
komme." (Matt. 24, 14) (Den kristne menighet er i dette tidsrommet
hjemme hos Herren.)
3) DEN KRISTNE MENIGHETS FORKYNNELSE. Den går fra

Ap.gj. 10, 43 og til Joh.Åp. 3, 22. (Etter den tid får vi den kristne me
nighets bortrykkelse. (Se min bok: Den kristne menighetsbortrykkelse.)
og endetiden på 7 år. Etter at de 7 år er gått, kommer Jesus tilbake til
Harmageddon og Oljeberget sammen med de troende og englene, og
riket for Israel blir opprettet. Det skal vare i 1000 år.)

Spørsmål og oppgaver.

1) Hvem er Herrens ektehustru?
2) Hvorfor ville ikke Gud at jødefolket skulle ha noen konge?
3) Hvorfor ville jødefolket ha en konge?
4) Hva vil det si at Davids kongedømme skal stå fast til evig tid?
5) Hvilket land kan Tarsis være?
6) Hva kan vi oversette det hebraiske ordet "ai" med, og hvilken

betydning har det at vi får en utvidet forståelse av ordet?
7) Hvorfor må vi skille mellom Jesu styre i 1000-års-riket og Jesu

styre på den nye jord?
8) Hvilket prinsipp for utdelingen av landområdene brukte Herren

da han skulle gi folkene deres land?
9) Hvilket land og hvilken by har Gud gitt til jødene?
10) Hvorfor skal Jesus dømme og straffe hedningene, når han kom

mer tilbake?

11) Hvor langt strakte Davids rike seg?
12) Nevn de forskjellige fiendene som David beseiret, og hvor de

bodde? (Se 2. Sam. 8,11—14)
13) Hva vil det si at vi deler Israels landområder i en stammedel og
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en grensedel?
14) Hvilke områder har Herren lovet jodene i Midt-Østen?
15) Hvorfor skal ikke Antikrist greie å innta Edom, Moab og de

ypperste av Ammons barn?

16) I hvilken forfatning skal Edoms land være i rikets tid?
17) Hvilken dom skal komme over Egypt?
18) Hvilken posisjon skal Israel, Egypt og Assyria ha i rikets tid?
19) Hva kommer til å skje med alle Israels nabofolk i forbindelse

med Jesu dom over disse folkene?

20) Hva er det som kjennetegner Messias styre i 1000-års-riket?
21) På hvilke måter var Davids og Salomos styre forbilder på Messias

styre i rikets tid?
22) Hvem er visdommen? (Se Salomos Ordspråk 8)
23) Hva er det hebraiske ordet for "fredsfyrsten"?
24) Hva er det hebraiske ordet for "fred"?
25) Hvilke forskjellige aspekter har fredsbegrepet?
26) Hvilken "skillevegg" var det for Jesu tid mellom jøder og hed

ninger?
27) Hvor mange skillevegger var det Jesus rev ned ved sin forsoner-

gjerning?
28) Hva skjedde med jødene etter at de forkastet Jesus fra Nasaret?
29) Hva betyr de 2 tallangivelsene i Hoseas 5,15 — 6, 2?
30) Hva er det nye fredstegnet i vår frelsestidshusholdning?
31) Hva er forskjellen på Sinai-pakten og den nye pakten i Jesu blod?
32) Hvordan skal lovgivningen og Guds-tjenesten være i 1000-års-

riket?

33) Hva vil det si å ha Den Hellige Ånd i sitt hjerte?
34) Hva er "det lille fredsbegrepet", og hva er "det store fredsbe

grepet"?
35) Hvorfor vil alle verdslige fredsbevegelser mislykkes?
36) Hvordan går det med freden i verden i endetiden?
37) Når blir det fred i verden?
38) Hvilken herlighet var det som fylte templet etter at paktsarken

var båret inn i Det Aller Helligste?
39) Hvem er det som fortsatt larmer på Moria-berget?
40) Hva er Allah?
41) Hvem var det som satte offertjenesten i gang i det nye templet?
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Hvor skal trengselstidens tempel bygges?
Hvilke 2 muhammedanske bygninger står på tempelplassen i dag?
Hva er det som gjor at jodene kan få bygge templet på tempel
plassen?
Hvor skal 1000-års-rikets tempel bygges, og hvem skal bygge det?
Hvorfor ble Israel delt i 2 riker?

Hvor lenge hadde Davidriket bestått i Israel, og i hvilket årstall
ble det delt?

Hvilke 3 andre benevnelser har vi på Nord-riket?
Hvilke 10 stammer bestod dette riket av?

Hvor lenge bestod det?
Hva het de 18 forskjellige kongene som styrte der?
Hvor mange forskjellige kongeslekter representerte disse 18
kongene?
Hva var det Jeroboam den 1. satte opp i Betel og i Dan, og hva
sa han om disse gudene?
Hva het de forskjellige profetene som virket i Nord-riket?
Når ble de fleste joder i Nord-riket tvangsflyttet til Assyria?
Hva er de såkalte "tapte" eller "forsvunne stammene"?
Hvorfor skal vi ikke bekymre oss om dem?
Hva er Sinims land?

Hva er landet i nord? (Jer. 16,15)
Hvor lenge har de 10 stammene vært i landflyktighet?
Av hvilke stammer og folk bestod Syd-riket?
Hvor lenge bestod det?
Hva het de 20 regentene som styrte i Juda-riket?
Hvem av disse var Gud-fryktige?
Hva het profetene som opptrådte i Syd-riket?
Hvem var det som bortførte jodene i Syd-riket, og hvor måtte
de dra?

Når skjedde dette?
Hvor lenge skulle denne landflyktigheten vare?
Hva skjedde med kong Jojakin i det 37. året etter at han hadde
blitt fengslet?
På hvilke måter er Jojakin et forbilde på Jesus fra Nasaret, som
er jødenes konge?
Hva er erstatningsteologien, og hvordan bør vi stille oss til den?
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72) Hva er "den kommende" eller "den siste generaqonen"?
73) Hva heter det greske ordet for "generasjon"?
74) Hvordan bør vi oversette dette ordet i Det Nye Testamente?
75) Hvordan er dette ordet blitt oversatt i våre Bibel-oversettelser

fra 1930 og 1978?
76) Hvorfor er det så viktig at dette ordet blir oversatt med "genera

sjon" og ikke med "slekt"?
77) Hva sier Studiebibelen, bind nr. 5, s. 269 om dette ordet?
78) Hvordan oversetter de forskjellige Bibel-oversettelser dette ordet?
79) Hvilke 3 forskjellige tidslengder på en generaqon bar jeg satt

opp? (Det er også flere, men de gjelder ikke for vår tid)
80) Hvilke 11 forskjellige endetidsbegivenbeter skal endetidsgenera-

sjonen i Israel oppleve?
81) Når begynte endetiden?
82) På hvilken måte kan vi si at endetiden også var til stede ved Jesu

første komme?

83) Hvilke forskjeller var det mellom Jesu forkynnelse i evangeliene
og Paulus forkynnelse i bans brever?

84) Hvorfor er det så viktig at vi er oppmerksomme på at vi bar 2
kristendomsformer i Det Nye Testamente?

85) Hva er forskjellen på jøde-kristendommen og den kristne menig
hets kristendomsform?

86) Hvor finner vi jøde-kristendommen beskrevet i Bibelen?
87) Hvor finner vi den kristne menighets kristendomsform?
88) Hvilken kristendomsform vil vi få i riket for Israel?
89) Hva ligger i uttrykket: Omvend dere?
90) Hvilke 2 forhold var det som førte fram til frelsen i følge døperen

Johannes, Jesu og apostlenes forkynnelse?
91) Når fikk Peter og dermed de andre apostlene en ny forståelse av

frelsen?

92) Når begynte den frie nåden, og hva går den ut på?
93) I hvilke evangelier kommer gjerningsaspektet ved frelsen best til

uttrykk?
94) Hvilken side ved frelsen var det Johannes omhandlet i sitt evan

gelium?
95) Hvorfor kan vi ikke isolere evangeliet etter Johannes fra de

synoptiske evangelier?
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96) Hva er grunnen til at Jakob i sitt brev både omhandlet gjernings—
og trosaspektet ved frelsen?

97) Hva lærte Paulus om frelsen, og hvordan reagerte de fleste jøder
på læren om den frie nåden?

98) Hvilke 3 forskjellige forkynnelser i Bibelen må vi ikke blande
sammen?

99) Hvor i Bibelen har vi disse 3 forskjellige forkynnelsene?
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MESSIAS ER JØDENES KONGE

Som vi så i kapitlet: De to rikene, ble ikke kongedømmet i Israel
noen suksess. For det første ble landet delt i to stater, og for det andre
kom det en rekke ugudelige konger på tronen. Dette var særlig tilfelle
i Nord-riket, hvor samtlige av de 18 konger hadde sviktet Herren, sin
Gud.

I Syd-riket var det noe bedre, men også der sviktet kongene og la lan
det åpent for fremmede guder og falske religioner.

Etter hjemkomsten fra Babylon i året 536 før Messias, da en del av
jødene kom tilbake fra det babylonske fangenskapet, som hadde vart i
70 år, ble det heller ikke forsøkt å innføre kongedømmer i Israel — med
unntak under makkabeerne som styrte som konger fra 134 til 63 før
Messias. Folket hadde sett og forstått at dette ikke var Guds vei med jø
dene. GUD HADDE SELV UTSETT SEG TIL Å VÆRE KONGE
OVER ISRAEL.

Vi skal i det følgende gi en oversikt over de benevnelser eller de titler
som Messias har i Det Gamle Testamente. Ved at vi gjør dette vil vi få
fram en rekke opplysninger om jødenes konge. Dette kan da videre
være til hjelp både for jøder og kristne. De første ser kongesiden ved
Messias, mens de i stor utstrekning har misforstått tjener— og lidelses-
siden ved kongen. De kristne, i alle fall innenfor den lutherske tradi
sjonen, ser klart fornedrelsessiden ved Messias, men kongesiden ved ham
ser de ikke. De forstår ikke det at når Gud nå fører jødene hjem til
Eretz Israel, så er hovedhensikten med det at Jesus skal komme tilbake
til Israel og Jerusalem og være konge der i 1000-års-riket.
Før vi går over til å beskrive de forskjellige benevnelsene som Messias

har i Det Gamle Testamente, vil vi forsøke å samle dem i noen få grup
per, slik at dette skal være mer oversiktlig for leseren. Messias har føl
gende oppgaver, egenskaper og benevnelser:
1) Han er konge.
2) Han er hersker.
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3) Han er fyrste.
4) Han er Guds Sønn.
5) Han er menneske.
6) Han er Herren selv.
7) Han er Herrens engel.
8) Han er kriger.
9) Han er klippen.
10) Han er frelser.
11) Han er hyrde.
12) Han er prest.
13) Han er dommer.
14) Han er Herrens lidende tjener.
15) Han er lærer.
16) Han er lovgiver.
17) Han er profet.
Messias er kalt "KONGE", 'ICONGEN", og "HERLIGHETENS

KONGE". "Hvor fagre er dine telt, Jakob, dine boliger, Israel. Som
vide bekkedaler, som haver ved en elv, som aloetrær Herren har plantet,
som sedrer ved vannet. Det strømmer vann av hans spann og hans ætt
bor ved store vann. Mektigere enn Agag (konge over amalekittene. Agag
er trolig en kongetittel. Amalekittene var nomadefolk som bodde i ør
kenområdene sør for Negev. De gikk flere ganger til angrep på jødene
både under ørkenvandringen og etter bosetningen i Kana*ans land.) skal
hans konge (Israels konge) være, opphøyet hans kongerike." (4. Mos.
24, 7)

"Og jeg (Gud) har dog innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg."
(Salme 2, 6)

"Herren er konge evindelig og alltid, hedningene blir utryddet av
hans land." (Salme 10,16)
"Han (Gud) gjør frelsen stor for sin konge, han gjør miskunnhet for

sin salvede, mot David og mot hans ætt til evig tid." (Salme 18, 51)
"Løft, Dere porter, deres hoder (portene i 1000-års-rikets tempel),

og løft dere. Dere evige dører, så herlighetens konge kan dra inn. Hvem
er den herlighetens konge? Herren, sterk og veldig. Herren veldig i strid.
Løft, Dere porter, deres hoder, og løft dere. Dere evige dører, så herlig
hetens konge kan dra inn. Hvem er den herlighetens konge? Herren,
hærskarenes Gud, han er herlighetens konge." (Salme 24, 7—10)
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Vi vet at den herlighetens konge som skal dra inn i Jerusalem, etter at
alle fiender er slått i forbindelse med Harmageddonslaget, er jodenes
Messias. Her i denne salmen blir det spurt hvem denne kongen er, og
svaret på dette spørsmålet blir også gitt: HAN ER HERREN, HÆR
SKARENES GUD. Her kommer det tydelig fram at Messias er det
samme som Gud.

"Mitt hjerte strømmer over med liflig tale, jeg sier: Min sang er om en
konge, og min tunge er en hurtigskrivers griffel: Du er den fagreste blant
menneskenes barn, livsalighet er utgydt på dine lepper, derfor har Gud
velsignet deg evindelig." (Salme 45,1—2)

Her blir det også sagt at denne kongen, som vi fra før av vet, er den
samme som Gud, er den fagreste av menneskenes barn. Gud skal altså
bli et menneske.

"For Herren, den Høyeste, er forferdelig, en stor konge over all jor
den." (Salme 47, 3)
"De (fiendene) ser dine seierstog, Gud, min Guds, min konges, seiers-

tog inn i helligdommen (templet)." (Salme 68, 25)
"Gud, gi kongen (Messias) dine dommer og kongesønnen din rettfer

dighet. Han skal dømme ditt folk med rettferdighet og dine elendige
med rett." (Salme 72,1—2)
"ALLE KONGER SKAL FALLE NED FOR HAM, ALLE

HEDNINGER SKAL TJENE HAM." (Salme 72,11)
"Gjør løfter og gi Herren deres Gud det som Dere har lovet. Alle de

som er omkring ham, skal komme med gaver, til den Forferdelige. Han
kuer fyrstenes stolte ånd, forferdelig for kongene på jorden." (Salme
76,12-13)
"Han skal rope til meg: Du er min far, min Gud og min frelses klippe.

Og jeg vil gjøre ham til den førstefødte, til den høyeste blant kongene
på jorden." (Salme 89, 27—28)
"Jeg vil opphøye deg, min Gud, du som er kongen, og jeg vil love ditt

navn evindelig og alltid." (Salme 145,1)
"Så skal tronen bli grunnfestet ved miskunnhet, og en konge skal

sitte trygt på den i Davids telt, en fyrste som søker rett og fremmer rett
ferdighet." (Esaias 16,5)
"Og månen skal blyges, og solen skamme seg, for HERREN, HÆR

SKARENES GUD, ER KONGE PÅ SJONS BERG OG I JERU
SALEM, og for hans eldstes øyne er det herlighet." (Salme 24, 23)
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Her kommer det også tydelig fram at det er Gud som skal være konge
på Sion.
"Dine øyne (den rettferdiges øyne) skal skue kongen i hans herlighet,

de skal se et vidstrakt land (Israel)." (Esaias 33,17)
Vi vet at ingen kan skue Herren, slik som han i virkeligheten er og

likevel være i live. Til tross for dette skal de rettferdige i 1000-ars-riket
likevel få se kongen i hans herlighet. Dette betyr ikke at de skal få se
Guds skikkelse, som er skjult for dem i himmelen, men de skal skue
Messias eller Jesu skikkelse i hans herlighet.
"Men der (i Jerusalem) skal vi ha Herren, den Veldige, i stedet for

brede elver og strømmer, ingen roskute skal gå der, intet mektig krigs
skip fare der. For Herren er vår dommer. Herren er vår lovgiver, HER
REN ER VÅR KONGE, han skal frelse oss." (Esaias 33, 21-22)
"Hvor fagre er på fjellene dens føtter som kommer med gledesbud,

som forkynner fred, som bærer godt budskap, som forkynner frelse,
som sier til Sion: DIN GUD ER BLITT KONGE." (Esaias 52,7)

"Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la stå fram for David en
rettferdig spire, og han skal regjere som konge og gå fram med visdom
og gjøre rett og rettferdighet i landet. I hans dager skal Juda (Sør-riket)
bli frelst, og Israel (Nord-riket) bo trygt, og dette er det navn som han
skal kalles med: HERREN, VÅR RETTFERDIGHET." (Jer. 23, 5-6)
Som vi vet, ble David lovet av Herren at det aldri skulle fattes en

mann av hans ætt på Israels kongetrone. Her blir denne kongen kalt for:
Herren, vår rettferdighet. Dette er meget sterke ord, og det betyr at den
kongen som skal komme er Herren selv. Messias og Herren er derfor det
samme.

"Veibryteren (Messias) går foran dem (jødene), de bryter gjennom og
drar fram gjennom porten (fiendens port) og går ut av den, deres konge
drar fram foran dem, og Herren i spissen for dem." (Mika 2,13)
"Fryd deg storlig, Sions datter! Rop høyt Israel! Gled deg og fryd deg

av fullt hjerte, Jerusalems datter! Herren har tatt bort dine straffedom
mer, han h2ir ryddet bort din fiende, ISRAELS KONGE, HERREN,
ER I DIN MIDTE, du skal ikke mere se noe ondt." (Sef. 3,14-15)
"Da skal Herren bli konge over hele landet, på den dag skal Herren

være én, og hans navn ett." (Sak. 14,9)
Jeg vil i denne forbindelse få lov å sitere litt fra Risto Santalas bok:

Kristus i Det Gamle Testamente, s. 99—100:
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"Jeg minnes en kveld da vi bodde like ved den gamle bydelen i nær
heten av den fromme bydelen Mea Sjearim, vi hørte noen banke på jern
døren i huset vårt. Den såkalte svenske skolen hvor vi bodde, var like i
nærheten av grensen. Det var tre fromme ungdommer som ville inn. De
forklarte andpustne at de ville snakke om Bibelen, "men bare om Det
Gamle Testamente". Jeg ble glad over forslaget til tross for at det alt var
sent på kveld. Vi gikk sammen igjennom mange Kristus-spådommer der
det framgikk hvor Messias skulle fødes, og hva han skulle gjøre. Nær
mere midnatt åpnet jeg til slutt Jer. 23,6, der det står at Davids rettfer
dige spire skal kalles "Herren (jahve), vår rettferdighet." Da ungdom
mene så ordet JAHVE i min hebraiske bibel, det som en from jøde ikke
får lov til å uttale, hoppet en av dem opp og sa: "Slik har ikke vi det,
dere har forfalsket Bibelen. Ifølge dette skulle Messias være Gud." Jeg
sa til de opprørte guttene: "Gå hjem og studer dette. Kom så tilbake og
fortell hva som står i deres Bibel." To kvelder etter kom de samme
guttene i ly av natten til døren vår. Det første de gjorde var å rope ut:
"Vi hadde det slik, vi også. Messias er Gud."

Senere ble det fem av ungdommene. De sa at de trodde Jesus var
Frelseren. En av dem så i et syn en menneskeskikkelse og hørte ordene:
"Dere er på rett veg. Fortsett!" De unge ble skremt av denne hendelsen.
Senere fikk deres pårørende vite om at de besøkte meg. De fortsatte
enda en stund å samles hjemme hos hverandre. Det grunnleggende
spørsmålet for disse ungdommene var den tanken som evangeliene ofte
fremkaster: "Hvem er dette?" (Matt. 21,10, Mark. 4,41, Luk. 7,49 og
9,9)"
På grunn av at Messias skal være jødenes konge, er han også blitt kalt

for "ET VITNE FOR FOLKESLAG", "EN FYRSTE", 'TIN
HERSKER", "EN STJERNE", "ET SPIR", "HERSKERSTAV",
"DIN HØYRE HÅND", "DIN ARM", "DEN FORFERDELIGE",
"DEN VELDIGE", "ET HORN", en "HERSKER OVER MEN
NESKENE", "ET BANNER", "MIN HERRE" og "EN HYRDE".
"Se, til et vitne for folkeslag har jeg satt ham, til en fyrste og hersker
over folkeslag." (Esaias 55,4)
"Så skal tronen bli grunnfestet ved miskunnhet, og en konge, skal

sitte trygt på den i Davids telt, en fyrste som søker rett og fremmer rett
ferdighet." (Esaias 16,5)

"Ja, like til hærens fyrste (Gud) hevet det (Antiokus den 4. Epifanes)
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seg. det tok fra ham det stadige offer, og hans helligdoms bolig (templet)
ble omstyrtet." (Dan. 8,11)
"Og du skal vite og forstå. Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og

ombygge Jerusalem, inntil en salvet, en fyrste står fram..." (Dan. 9, 25)
"For i mange dager skal Israels barn sitte uten konge og fyrste, uten

offer og billedstotte, uten livkjortel og uten gudstjenesteredskaper. Der
etter skal Israels barn vende om og søke Herren sin Gud og David sin
konge, og bevende skal de søke Herren og hans gaver i de siste dager."
(Hos. 3,4-5)
"Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være med blant Judas

tusener. Av deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over
Israel, og hans utgang er fra fordum, fra evighets dager." (Mika 5,1)
"Og han skal herske fra hav til hav og fra elven inntil jordens ender."

(Salme 72, 8)
"Jeg (Bileam) ser ham, men ikke nå, jeg skuer ham, men ikke nær, en

stjerne stiger opp av Jakob, et spir løfter seg fra Israel, han knuser
Moabs tinninger og utrydder ufreds-ætten." (4. Mos. 24,17)

"Ikke skal kongespir vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter,
inntil fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige." (1. Mos. 49,10)
"Meg hører Gilead til, og meg hører Manasse til, og Efraim er vern for

mitt hode, Juda er min herskerstav." (Salme 60, 9)
"Som ditt navn. Gud, så er din pris inntil jordens ender, din høyre

hånd (Messias) er full av rettferdighet." (Salme 48,11)
"og vern om det som din høyre hånd har plantet, og om den sønn du

har utvalgt deg. La din hånd være over den mann som er ved din høyre
hånd, over den menneskesønn du har utvalgt deg." (Salme 80,16—18)
"Din høyre hånd. Herre, er herliggjort i kraft, din høyre hånd. Herre,

knuser fiender." (2. Mos. 15, 6)
"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. Av bekken drikker han på veien, derfor løfter han høyt
sitt hode." (Salme 110, 5—7)
"Syng Herren en ny sang. For han har gjort underlige ting, hans

høyre hånd og hans hellige arm har hjulpet ham." (Salme 98,1)
"Forlat meg da heller ikke inntil alderdommen og de gråe hår. Gud,

inntil jeg får kunngjort din arm for etterslekten, din kraft for hver den
som skal komme." (Salme 71,18)
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"Hvem trodde det budskap vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm
åpenbart?" (Esaias 53,1)
"Min rettferdighet er nær, min frelse bryter fram, og mine armer skal

hjelpe folkene til rett, på meg skal øyene (kontinentene) vente og på
min arm skal de bie." (Esaias 51, 5)
"Herren avdekker sin hellige arm for alle folkenes øyne, og alle

jordens ender får se vår Guds frelse." (Esaias 52,10)
"og han så at ingen trådte fram, og han undret seg over at det ingen

var som førte hans sak. Da hjalp hans arm ham, og hans rettferdighet
støttet ham." (Esaias 59,16)
"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 har
me støttet meg." (Esaias 63, 5)

Benevnelsen "min arm" er både brukt om Gud og Messias.
"For Herren den Høyeste er forferdelig, en stor konge over all jor

den." (Salme 47, 3)
"Forferdelig er du. Gud, fra dine helligdommer, Israels Gud, han gir

folket makt og styrke. Lovet være Gud." (Salme 68, 36)
"Gjør løfter og gi Herren deres Gud det Dere har lovet. Alle de som

er omkring ham, skal komme med gaver til den Forferdelige." (Salme
76,12)

Benevnelsen den Forferdelige er både brukt om Gud og Messias.
"Men der (i Jerusalem) skal vi ha Herren, den Veldige, i stedet for

brede elver og strømmer, ingen roskute skal gå der, intet mektig krigs
skip fare der." (Esaias 33,22)
"Men fast står han der med sin bue, og hans hender og armer er raske

— ved Jakobs Veldiges hender, fra ham, fra hyrden, Israels klippe, fra
din fars Gud, og han hjelpe deg, fra den Allmektige, og han velsigne deg
med velsignelser fra himmelen der oppe, med velsignelser fra dypet der
nede, med brysters og morslivs velsignelser." (1. Mos. 49, 24—25)
"før jeg (David) finner et sted for Herren, en bolig for Jakobs Vel

dige." (Salme 132, 5)
Den veldige er både en benevnelse på Gud og Messias.
"Der (i Sion) vil jeg la et horn vokse opp for David, gjøre i stand en

lampe for min elskede." (Salme 132,17)
"og han har opphøyet et horn for sitt folk til en lovsang for alle sine

fromme, for Israels barn, det folk som er ham nær. Halleluja!" (Salme
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148,14)
"Stå opp og tresk du Sions datter. For ditt hom vil jeg gjøre til jern,

og dine klover vil jeg gjøre til kobber, og du skal knuse mange folk, og
jeg vil lyse deres rov i bann til Herren og deres gods til all jordens Herre."
(Mika 4,13)

"Israels Gud har talt, til meg har Israels klippe sagt: Der skal være en
hersker over menneskene, en rettferdig, en hersker i gudsfrykt, han skal
være lik morgenens lys når solen går opp, en morgen uten skyer, når ved
solskinn og ved regn gresset spirer fram av jorden." (2. Sam. 23, 3—4)
"Gud, gi kongen dine dommer og kongesønnen din rettferdighet.

Han skal dømme ditt folk med rettferdighet og dine elendige med rett."
(Salme 72,1-2)
"En hersker går ut fra Jakob, han utrydder av byene dem som har

reddet seg dit." (4. Mos. 24,19)
"Og du gjorde ham lite (for en liten tid) ringere enn Gud, og med ære

og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine hen
ders gjerninger, alt la du under hans føtter." (Salme 8, 6—7)
"På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd, som står

som et banner for folkeslag, og hans bolig skal være herlighet." (Esaias

11,10)
"Og han skal løfte et banner for folkene og samle de fordrevne av Is

rael og sanke de adspredte av Juda fra jordens fire hjørner." (Esaias 10,
12)
"Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg vil løfte min hånd til hedningene

og reise mitt banner for folkene, og de skal komme med dine sønner
ved barmen, og dine døtre skal de bære på skulderen." (Esaias 49, 22)
"Dra inn, dra inn gjennom portene, rydd veien for folket, bygg, bygg

veien, rens den for stein, løft et banner for folkene." (Esaias 62,10)
"Han svarte: Nei, jeg er høvdingen over Guds 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)

"Herren (Gud) sa til min herre (Messias): Sett deg ved min høyre
hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter." (Salme.
110,1)
"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)
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"Så røktet jeg slaktefårene (jødene), endog de usleste av fårene, og
jeg tok meg 2 staver, den ene kalte jeg liflighet (nåde) og den andre
kalte jeg for bånd (fellesskap mellom Juda og Israel), ogjeg røktet fårene,
og jeg gjorde de 3 hyrder til intet (hyrdeomsorgen for Israel i de 3 førs
te verdensriker) i en måned. Jeg ble lei av dem, og de likte heller ikke
meg." (Sak. 11,7-8)

"Sverd. Våkn opp mot min hyrde, mot den mann som er min neste,
sier Herren, hærskarenes Gud, slå hyrden (Messias på korset), og fårene
skal adspredes (fra år 70 e. Messias og fram til begynnelsen av dette år-
hundrede), og jeg (Gud) vil igjen ta meg av de små (jødene). (Dette har
nå skjedd i snart 90 år.)" (Sak. 13,7)
Da tidens fylde kom utsendte Gud den kongen som han hadde lovet

jødene, nemlig Jesus fra Nasaret, men de så ikke hans herlighet, for de
forstod ikke at han først måtte sone all verdens synd, før han kunne
opprette riket for dem. Han kom ikke som krigerkongen, men som den
kongen som var fattig, og som kom ridende på asenet, som er træl-
dyret. I og med at han var Guds store tjener overfor alle mennesker, så
måtte han komme ringe og fattig. "Si til Sions datter: Se, din konge
kommer til deg, saktmodig og ridende på et asen, på trældyrets fole."
(Matt. 21, 5)

I forhøret hos Pilatus kommer det også klart fram at Jesus er konge.
Jesus sa at han er konge, men han sa også at hans kongedømme ikke er
av denne verden. Det vil ikke si at det ikke skal være i denne verden,
men det har helt andre kvaliteter enn verdensrikene. Guds rike er bygd
opp på sannhet, nåde og makt, mens verdensrikene er bygd opp på løgn,
tvang og svik. Dette er forskjellen på Guds rike og Satans rike. "Jesus
svarte: Mitt rike er ikke av denne verden, var mitt rike av denne verden,
da hadde mine tjenere stridt for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene,
men nå er mitt rike ikke av denne verden. Pilatus sa da til ham: Så er du
dog konge? Jesus svarte: Du sier det, JEG ER KONGE. Jeg er dertil
født og dertil kommet til verden at jeg skal vitne for sannheten. Hver
den som er av sannheten, hører min røst." (Joh. 18, 36—38)

Etter at Pilatus hadde ydmyket Jesus og satt på ham tornekronen og
purpurkappen og uttalt følgende om Jesus: Se det menneske (latin:
ecce homo), og etter at han hadde bestemt seg for å overgi ham til kors
festelse så appelerte Pilatus enda en gang til jødene om Jesu ynkverdige
skikkelse i blod og fornedrelse, og sa spottende til jødene: "Se, her er
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deres konge." (Joh. 19,14)
Men jødene ville like lite nå som før anerkjenne ham som sin konge.

De sa at de ikke hadde noen annen konge enn keiseren i Roma. "De
ropte da: Bort, bort med ham! Korsfest ham! Pilatus sier til dem: Skal
jeg korsfeste deres konge? Yppersteprestene svarte: Vi har ingen annen
konge enn keiseren." (Joh. 19,15)

Til tross for at Pilatus overgav Jesus til jødene, for å la ham bli kors
festet, så lot han likevel skrive over Jesu kors både på hebraisk, latin og
gresk, slik at alle kunne få lese det: "Jesus fra Nasaret, jødenes konge."
'*Men Pilatus hadde også skrevet en innskrift, og den satte han på korset,
der var skrevet: JESUS FRA NASARET, JØDENES KONGE. Den
ne innskriften leste mange av jødene, for det sted hvor Jesus ble kors
festet var nær ved byen, og den var skrevet på hebraisk, latin og gresk."
(Joh. 19,19-20)

Vi vet også at yppersteprestene ville ha Pilatus til å forandre denne
innskriften til å bety at Jesus sa at han var jødenes konge. Pilatus stod
imidlertid fast på det som han hadde skrevet, at Jesus var jødenes kon
ge. Til tross for at han overgav jødenes konge og livets høvding til å
korsfestes, stod han likevel fast på at Jesus var jødenes konge, og dette
viser at han var klar over hvem han dømte til døden. Det var i den sam
menhengen at han uttalte de kjente ordene: ". . . Det jeg skrev, det
skrev jeg (latin dici dicit)." (Joh. 19, 22)

Vi vet at Jesu utseende var ringe og ynkelig etter at de hadde slått
ham, og etter at de hadde plaget ham. I tillegg til dette lå all verdens
synd på et eneste menneske, mennesket Jesus fra Nasaret. Alt dette var
mer enn et vanlig menneske kunne bære og tåle, og det er ikke rart at
Esaias sa om ham at han hadde et utseende som jødene ikke kunne like.
Ut ifra dette utsagnet og ut ifra utsagnene i evangeliene om Jesu for

nedrelse, så har mange trukket den feilaktige konkluqonen at han
hadde et lite tiltalende ytre, og at han ikke var noe å se på. Dette tror
jeg ikke stemmer. Jeg tror at han hadde et mektig utseende og en stor
autoritet i sitt virke i disse 3 år som han hadde fått til sin disposisjon i
arbeidet blant jødene. Jeg vil i den anledning sitere det som Publius
Lentullus skrev til senatet i Roma om Jesus. Publius Lentullus var

Pilatus forgjenger som stattholder i Judea: "I våre dager er det framstått
en mann av stor dyd ved navn Jesus Kristus, som ennu lever blandt oss
og som hedningene anser som en sannhetens profet, men hans disipler
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kaller ham "Guds Sønn". Han oppvekker døde og helbreder all slags
sykdom.
Han er en høireist og staselig skikkelse med et meget ærefryktinn-

gydende ansiktsuttrykk, så de som ser ham både må elske og frykte
ham. Hans hår er kastanjebrunt, glattstrøket til ørene, og derfra bølger
det nedover skuldrene. Det er skilt i midten efter nasireernes sedvane. —
Hans panne er glatt og ansiktet ellers er uten plett og rynke, og en klæ-
delig rødme gjør det enda mere tiltrekkende. Nesen og munnen er vel
formet. Hans skjegg er tykt og av samme farve som håret, ikke meget
langt, men spisst. Hans blikk er rent og mandig. Hans øine er grå, klare
og livlige. Når han refser, er han fryktinngydende, når han formaner,
gjør han det på en høflig og veltalende måte. Hans samtaler er behage
lige og blandet med alvor. Ingen kan minnes å ha sett ham le, men man
ge har sett ham gråte. Hans legemsskikkelse er velformet og med en ver
dig holdning. I sin tale er han måteholden, beskjeden og vis. En mann
som i alt overtreffer menneskenes barn."

I rikets tid vil imidlertid alle se hans herlighet, og han vil langt overgå
alle mennesker hva som angår skjønnhet, visdom, styrke og prakt. Dette
kommer tydelig fram både i Salme 45 og Salomos Høysang. "Mitt hjer
te strømmer over med liflig tale, jeg sier: Min sang er om en konge, min
tunge er en hurtigskrivers griffel. DU ER DEN FAGRESTE BLANDT
MENNESKENES BARN, livsalighet er utgytt på dine leber, derfor har
Gud velsignet deg evindelig. Omgjord din lend med ditt sverd, du vel
dige, med din høihet og din herlighet! Og i din herlighet fare du seierrik
frem for sannhets og rettferdig saktmodighets skyld! Og din høire hånd
skal lære deg forferdelige storverk. Dine piler er kvesset — folkeferd
faller under deg — de trenger inn i hjertet på kongens fiender. Din trone.
Gud, står fast evindelig og alltid, rettvishets kongestav er ditt rikes
kongestav. Du elsker rettferd og hater ugudelighet, derfor har Gud, din
Gud, salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre. Av myrra og
aloé og kassia dufter alle dine klær, fra elfenbens-slott fryder deg stren-
gelek.

Kongedøtre er iblandt disse utvalgte, dronningen står ved din høire
hånd i gull fra Ofir. Hør, datter, og gi akt og høi 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 blandt folket. Såre herlig er kongedatteren
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der inne, hennes klædning er gjennemvirket med gull. I stukne klær ledes
hun fram til kongen, jomfruer, hennes venninner, følger henne, de fores
inn til deg. De ledes fram med fryd og jubel, de går inn i kongens slott.

I dine fedres sted skal dine sønner trede, du skal sette dem til fyrster
på den hele jord. Jeg vil prise ditt navn iblandt alle slekter, derfor skal
folkene love deg evindelig og alltid." (Salme 45)

"Jeg ber dere inderlig. Dere Jerusalems døtre! Om Dere finner min
elskede, hva skal Dere si ham? — At jeg er syk av kjærlighet. Hva er
din elskede framfor andre elskede, du fagreste blant kvinner, hva er din
elskede framfor andre elskede, siden du ber oss så inderlig? Min elskede
er hvit og rød, utmerket framfor ti tusen. Hans hode er som det fineste
gull, hans lokker er kruset, sorte som ravnen. Hans øine er som duer ved
rinnende bekker, de bader seg i melk, de hviler i sin ramme. Hans kinner
er som velluktende blomstersenger, som det vokser krydderurter i, hans
leber er som liljer, de drypper av flytende myrra. Hans hender er gull
ringer med innlagte krysolitter, hans midje er et kunstverk av elfenben,
dekket med safirer. Hans ben er marmorstøtter, som står på fotstykker
av fineste gull, hans skikkelse er som Libanon, herlig som sedrene. Hans
gane er sødme, og alt ved ham er liflighet. Slik er min elskede, slik er
min venn. Dere Jerusalems døtre!" (Høysangen 5, 8—16)
Men det var ikke alle som kom til å forkaste ham som jødenes konge.

Alle de som tok imot ham, de fikk også se at han er jødenes konge, og
de gav også uttrykk for dette. Vi skal i det følgende ta med noen sitater
fra Det Nye Testamente som viser at Jesus er jødenes konge. "Filip traff
Natanael, og sa til ham: Ham som Moses har skrevet om i loven, og like
så profetene, ham har vi funnet: Jesus, Josefs sønn, fra Nasaret. Og
Natanael sa til ham: Kan det komme noe godt fra Nasaret? Filip sa til
ham: Kom og se. Jesus så Natanael komme bortimot seg, og sa til ham:
Se, det er en ekte israelitt, som det ikke er svik i. Natanael sa til ham:
Hvor kjenner du meg fra? Jesus svarte og sa til ham: Før Filip kalte på
deg, mens du var under fikentreet, så jeg deg. Natanael svarte ham:
RABBI, DU ER GUDS SØNN, DU ER ISRAELS KONGE." (Joh.
1,46-50)
"Men da de (jødene) ikke fant dem (Paulus og Silas), slepte de Jason

og noen brødre fram for bydommeren og ropte: Disse som oppvigler
hele verden, er også kommet hit, og Jason har tatt imot dem, og alle
disse gjør stikk imot keiserens bud og sier at en annen, en som heter
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Jesus, er konge." (Ap.gj. 17, 7)
"Jeg byder deg for Gud, som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus,

som vitnet for Pontius Pilatus den gode bekjennelse, at du skal holde
budet rent og ulastelig inntil vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse, som den
Salige og alene Mektige skal vise oss i sin tid, han som er kongers konge
og herrers herre." (1. Tim. 6,13—15)
"han som Abraham også gav tiende av alt, og som først, når hans

navn utlegges, er rettferdighets konge, men dernest også Salems konge,
det er freds konge." (Hebr. 7, 2)

Jesus er konge i dag, men tiden er ennå ikke kommet til at han har
tatt sin store makt over verden. Vi vet at den er overgitt til Satan, til
kongen selv kommer og skal sette ham fast i avgrunnen for 1000 år. Vi
vet at Satan både er kalt for "denne verdens fyrste" og "denne tidsal
derens gud". "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 vantros sinn,
foråt lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Gudsbilde, ikke
skal skinne for dem." (2. Kor. 4, 3—4)

Vi vet også at da Satan ville overgi til Jesus alle verdens riker, dersom
han ville falle ned og tilbe ham, og da han sa at alle disse rikene var
overlatt til ham, da protesterte ikke Jesus på dette. (Luk. 4,1—13)
I og med at de fleste menneskene ved og etter syndefallet valgte å føl

ge Satan, så gikk kongedømmet over verden fra Gud og til Satan, men i
og med at Jesus ville dø for all verdens synd, så fikk han juridisk sett
kongedømmet tUbake. VED SITT BLOD KJØPTE HAN TILBAKE
SITT EGET HERREDØMME OVER VERDEN, men i og med at de
fleste mennesker ennå velger å leve i mørket, så kan ikke Jesus tvinge
dem inn i sitt styre og rike.

Satan har derfor styret over både verden (gr. kosmos) og over tids
alderen (gr. aion), men det er nå bare et tidsspørsmål når Jesus tar over
sitt rettmessige styre. Akkurat nå sitter han ved Faderens høyre hånd i
det høye og venter på at Faderen skal legge alle hans fiender til skam
mel for hans føtter.

Jesu innsettelse som konge skjer i himmelen rett før den siste og 70.
åruken for Israel. Denne hendelsen er både beskrevet i Det Gamle og i
Det Nye Testamente. "Fremdeles fikk jeg i mine nattlige syner se en
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som lignet en mennøskesonn, kom med himmelens skyer, han gikk bort
til den gamle av dager, og ble fort fram for ham. Og det ble gitt ham
herredømme og sere og rike, og alle folk, setter og tungemål skulle tjene
ham, hans herredømme er et evig herredømme, som ikke forgår, og hans
rike er et rike som ikke ødelegges." (Dan. 7,13—14)
"og de sa med høy røst: Verdig er Lammet som er slaktet, til å få

makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse. Og
hver skapning 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 all evighet."
(Joh. Åp. 5,12-13)
"Og den 7. engel blåste og høye røster lot seg høre i himmelen, som

sa: KONGEDØMMET OVER JORDEN ER TILFALT VAR
HERRE OG HANS SALVEDE, OG HAN SKAL VÆRE KONGE
I ALL EVIGHET." (Joh. Åp. 11,15)
"Og de 24 eldste, som sitter for Guds åsyn på sine troner, falt på sitt

åsyn og tilbad Gud og sa: Vi takker deg. Herre Gud, du allmektige, du
som er og som var, fordi du har tatt din store makt og er blitt konge."
(Joh. Åp. 11,16-17)
"Og jeg hørte en høy røst i himmelen si: Fra nå av tilhører frelsen og

styrken og riket får Gud og makten hans salvede, for våre brødres an
klager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt."
(Joh. Åp. 12,10)

"og de sang Moses, Guds tjeners sang og Lammets sang og sa: Store og
underfulle er dine gjerninger. Herre Gud du aUmektige, rettferdige og
sanne er dine gjerninger, du folkenes konge." (Joh. Åp. 15, 3)

"Disse skal stride mot Lammet, og Lammet skal seire over dem, for
di det er herrers herre og kongers konge, og de som er med det, de kalte
og utvalgte og trofaste." (Joh. Åp. 17,14)
"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 Her
ren, den allmektige, er blitt konge." (Joh. Åp. 19, 6)

Vi vet også at denne kongen skulle være av Davids hus og ætt. Han
skulle komme fra Isais familie. Av disse grunner er også kongen kalt for
"DAVID SIN KONGE", "EN MANN AV DAVIDS ÆTT", "MIN
TJENER DAVID", "HERRENS SPIRE", "EN RETTFERDIG
SPIRE", "EN KVIST", "ET SKUDD", "ISAIS ROTSKUDD" og
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"EN PLANTING". "Og de skal tjene Herren sin Gud og David sin kon
ge, som jeg vil oppreise for dem." (Jer. 30,9)

"Deretter skal Israels barn vende om og søke Herren sin Gud og
David sin konge, og bevende skal de søke Herren og hans gaver i de siste
dager." (Hos. 3, 5)
"For så sier Herren: Det skal aldri mer fattes en mann av Davids ætt

som skal sitte på Israels trone." (Jer. 33,17)
"Og min tjener David skal være konge over dem, og en hyrde skal det

være for dem alle, og mine lover skal de følge, og mine bud skal de hol
de og gjøre etter dem. Og de skal bo i det land som jeg gav min tjener
Jakob, det som deres fedre bodde i, de skal bo i det, de og deres barn og
deres barnebarn, til evig tid, og David, min tjener, skal være deres fyrste
evindelig." (Esek. 37, 24—25)
"På den dag skal Herrens spire være til pryd og herlighet, og landets

frukt til stolthet og til pryd for de unnkomne av Israel." (Esaias 4,2)
"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)
"Hør nå, Josva, du yppersteprest. Du og dine venner, som sitter her

foran deg. Dere er varselsmenn (forbilder). For se, jeg lar min tjener
Spire komme." (Sak. 3,8)
"Og si til ham: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Se, det skal komme

en mann som heter spire, han skal spire fram av sin rot, og han skal
bygge Herrens tempel." (Sak. 6,12)

**Men en kvist skal skyte fram av Isais stubb, og et skudd av hans røt
ter skal bære frukt." (Esaias 11,1)
"På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd som står som

et banner for folkeslag, og hans bolig (templet i Jerusalem) skal være
herlig." (Esaias 11,10)
"Han (Messias) skjøt opp som en kvist for hans åsyn (Gud) og som et

rotskudd av tørr jord, han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, og
vi (jødene) så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår
lyst i ham." (Esaias 53, 3)
"Så sier Herren Israels Gud: Da vil jeg ta en kvist av den høye sæders

topp og sette, av dens øverste kvister vil jeg bryte av et spett skudd, og
jeg vil sette det på et høyt, høyt fjell (Sion). På Israels høye fjell vil jeg
plante det, og det skal skyte grener og bære frukt og bli en herlig seder,
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og alle slags fugler, alt som har vinger, skal bo under det, i skyggen av
dets grener skal de bo (i 1000-års-riket). Og alle markens trær (alle ver
dens nasjoner) skal kjenne at jeg. Herren, har gjort et høyt tre (verdens
rikene) lavt og et lavt tre (Israel) høyt, et friskt tre tørt og et tørt tre
grønt, jeg. Herren, har sagt det, og jeg skal gjøre det." (Esek. 17, 22—24)
"Og jeg vil la en planting vokse opp for dem, som skal bli dem til

navnkundighet, og de skal ikke mere bli bortdrevet av hunger i landet
og ikke mere bære folkenes hån." (Esek. 34,29)

Grunntanken i alle disse begrepene om Herren som en spire eller en
plante, er at Juda stamme skal skjæres ned til grunnen og drives bort til
landflyktighet. Etter at det er skjedd, skal det fra Isais familie eller rot
skyte fram et skudd, som er jødenes Messias. Men Messias skal ikke bare
komme fra Isais familie, han skal også spire fram av sin egen rot. (Sak.
6,12)

Dette betyr at han både skal ha en menneskelig og en guddommelig
bakgrunn. Han skal både være mann og Gud i en og samme person, og
det vet vi at Jesus fra Nasaret er.

Profetene så på Messias som Guds Sønn, som ville komme fra him
melen og opprette riket for Israel. De gamle rabbinerne så det også på
samme måten. Dessverre er det i løpet av jødedommens historie kom
met inn et svekket syn på Messias, i det man både har avskrevet Messias
hans guddommelige avstamning og bakgrunn, og idet man også i den li
berale jødedommen mener at Messias ikke er noen person, men heller et
rike eller fredelige tilstander på jorden. MAN HAR BYTTET UT
DEN PERSONLIGE MESSIAS MED MESSIANSKE TIDER.
Det opprinnelige synet i jødedommen var at Messias var en person,

som skulle komme fra Davids ætt. Dette kommer til uttrykk både i de
eldste targumene (jødiske Bibel-oversettelser til arameisk) og i Jerusa
lems Talmud. Men i og med at rabbinerne fikk problemer med å forene
herskersiden ved Messias med forsoningssiden ved ham, så innførte Den
Babylonske Talmud et skille mellom Messias Josefs sønn og Messias
Davids sønn. Den skapte dermed 2 messiaser, hvorav den første skulle
vinne den store krigen mot Edom i den store trengsel og dø for sitt land
og sitt folk. Etter at dette var skjedd, skulle veien ligge åpen for Messias
Davids sønn.

Disse rabbinerne brukte både Esaias 63, 1—6 og Sakarias 12,10 på
Messias Josefs sønn. "Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere
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vil jeg utgyde nådens og bonnens ånd, og de skal skue opp til meg som
de har gjennomstunget, og de skal sørge over ham og klage sårt over
ham som en klager over sin førstefødte." (Sak. 12,10)

Også Zohars bok behandler dette to-delte Messias-bildet, men dette
Messiasbildet har ikke fått gjennomslagskraft innenfor den ortodokse
jødedommen. I dag taler de fleste ortodokse jøder om en Messias, og de
venter på at han kan komme når som helst.
Hva som gjelder de 2 forskjellige Messias-skikkelsene innenfor jøde

dommen, vil jeg få lov til å sitere fra min bok: Guds-riket i Israel, s. 42—
43, hvor det står: "Før vi avslutter dt ortodokse jøders beskrivelse av
Messias, så må vi også nevne at mange mener at det vil være 2 messiaser
som kommer. Den ene, Messias ben Josef, vil komme fra Josefs stamme
og være forløper for den andre, Messias ben David, fra Davids stamme.
De begrunner dette bl.a. fra følgende vers: "Og frelsere skal dra opp på
Sions berg og dømme Esaus berg, og riket skal høre Herren til."
(Obad. 21)

Oppgaven til Messias ben Josef vil være å føre den veldige krigen mot
Jordan, som er omtalt en rekke ganger hos de gammel-testamentlige
profeter, og likeledes føre krigen mot det onde Rom, som har gjort mye
ondt mot jødene i løpet av de 2000 siste år. Han vil vinne overlegne
seire i disse krigene, og når det er gjort, vil veien ligge åpen for hans
venn, Messias ben David. Jeg vil nok en gang sitere fra Chaim Shivilis
bok. Frelsens tider, s. 124: "Og herlighetens (Shechinas) hjelp vil garan
tere ham enestående seire over fiendene, både innenfra og utenfra. Etter
disse store seirene vil veien ligge åpen for hans venn: Messias ben David,
som ikke skal utføre krigstjeneste, da alle fiender nå vil være over
vunnet, rykket opp med rot og undertvunget."

Til tross for at de fleste rabbinerne opp i gjennom jødedommens
historie har regnet med en personlig Messias, så har dessverre tendensen
blitt at man også innenfor ortodoks jødedom har avsvekket og benektet
Messias guddommelige bakgrunn og herkomst. De fleste av de ortodok
se rabbinere og Bibel-tolkere i dag ser på Messias som et supermenneske,
som skal løse alle problemene for jødene og opprette riket for Israel. De
ser ikke at han samtidig er Guds egen Sønn.

Jeg vil i det følgende sitere hva den mest kjente av alle jødiske rab
binere har sagt om Messias. Det gjelder Rabbi Moses ben Maimon. Han
levde i Spania og senere i Egypt (1160 — 1235). Han blir også kalt Mai-
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monides eller Rambam. I sin bok: Toraens gjentagelse, skrev han føl
gende om Messias: "Engang vil Messias opstå som konge, han vil gen-
opprette Davids kongedømme i dets oprindelige skikkelse, bygge Tem
plet (påny) og samle Israels spredte (folk). I hans tid skal alle de gamle
love igen træde i kraft . . . Man skal imidlertid ikke forestille sig, at
messiaskongen nødvendigvis må gøre tegn eller (virke) undere, hidføre
drastiske forandringer i verdensordenen, f.eks. opvække døde, eller
overhovedet foretage sig noget af den slags. Således forholder det sig
nemlig ikke, som R. Akibas eksempel viser det. Han var en fremtræden-
de lærd blandt (den tids) lovkyndige, men var ikke desto mindre Bar
Kokbas våbendrager, idet han anså ham for Messias, den opfattelse delte
han med samtidens lærde, indtil Bar Kokba blev dræbt som følge af sine
forsyndelser. Siden han faldt (i krigen), stod det dem klart, at han ikke
(var Messias). Men (mens) de lærde (endnu troede dette), afkrævede de
ham hverken tegn eller undere. Dette er det ledende princip, (hvorudfra
messiaspretendenter skal bedømmes): Denne (vor) Lov med dens for
ordninger og bestemmelser er i al evighed (uforanderlig), man hverken
føjer noget til eller trækker noget fra.

Hvis der opstår en konge af Davids hus, der beskæftiger sig med
Loven og studerer såvel den skrevne som den mundtlige Lovs (enkelte)
bestemmelser, således som hans forfader David gjorde, som får nationen
som helhed til at leve efter den og rette sine fejl, og som fører Herrens
krige, da kan han (med rimelighed) formodes at være Messias. Hvis han
gennemfører alt dette med held, (genop)bygger Templet, dér hvor det
skal være, og samler Israels splittede (folk), er det hævet over enhver
tvivl, at han er Messias. (I denne egenskab) vil han berede den ganske
verden til enigt at tjene Gud, thi det hedder (i Skriften): "Da vil jeg give
folkene rene læber, så de alle påkalder Herren og tjener ham endræg-
tigt." (Zef. 3, 9)

Lad ingen bilde sig ind, at naturlovene vil ændres i den messianske
æra, eller at hidtil ukendte fænomener vil dukke op i verden, der om
giver os, nej, universet vil følge de gængse love. Nok hedder det hos Jesaja:
"Og ulven skal gå hos lammet, panteren hvile hos kiddet" (11, 6), men
dette er et billedligt udtryk, hvis meninger, at Israel skal bo trygt side om
side (selv) med de onde blandt hedningerne, der sammenlignes med ulve
og pantere.

Nogle af de lærde mener, at Elias vil komme forud for Messias. Men
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om disse og dermed beslægtede forhold gælder, at ingen kan vide, hvad
der vil ske, før det er indtruffet, fordi disse emner ikke er utvetydigt be
handlet hos profeterne. Heller ikke rabbinerne råder over en tradition
desangående, men (udtaler sig blot) på grundlag af (hvad de opfatter
som) Skriftens intention. Derfor er der delte meninger i denne sag. Men
hvordan man end vender og drejer det, er hverken de forestående be-
givenheders rækkefølge eller enkeltheder vedrørende disse af væsentlig
betydning. (Netop derfor) bør man under ingen omstændigheder for-
dybe sig i sådanne legendari^e forestillinger eller gøre et stort nummer
ud af udredninger om disse og lignende ting, man skal ikke gøre dem til
et hovedanliggende, al den stund de hverken fører til gudsfrygt eller
hengivenhed. Tilsvarende skal man heller ikke forsøge at forudberegne
(Verdens) ende, (med rette) har rabbinerne sagt: "Måtte forstanden
blæse ud hos dem, der forudberegner (tidspunktet for Verdens) ende.
"Nej, man skal (roligt) afvente (begivenhedemes gang) og (iøvrigt) i
princippet acceptere læren (om Messias), således som vi har gjort rede
for det.

De Vise og profeterne længtes ikke efter den messianske æra med den
begrundelse, at (jøderne da) idsulle herske over alverden, træde hednin-
gerne under fode, at folkeslagene skulle ophøje dem, eller at de (selv) skul
le leve i fryd og gammen, nej, (begrundelsen var, at) de (da) skulle for-
dybe sig i Loven og dens visdom, uden at nogen undertrykker eUer hind
rer dem, og således gøre sig fortjent til livet i Den kommende Verden.
Da vil der hverken være hungersnød eller krig mere, ejheller misun

nelse og rivaliseren, for velsignelsen vil flyde rigeligt, og (materielle)
goder findes (i overflod) som (jordens) støv. (Og ikke nok med det,)
men hele jorden(s befolkning) vil bestræbe sig på at kende Herren alene.
Som følge deraf vil Israel blive meget viist, have indsigt i nu ukendte
forhold og fatte (selve) Skaberens tanke, i den udstrækning dette er
menneskeligt muligt, thi det hedder (i Skriften): "Thi jorden er f uld af
Herrens kundskab, som våndene opfylder havet" (Es. 11,9)."

Jeg vil også sitere fra min egen bok: Guds-riket i Israel, s. 41—42,
hvor jeg har skrevet litt om det ortodokse synet på Messias. "Professor
Klausner beskriver Messiasbildet på følgende måte: "Den jødiske
Messias er en forløser, sterk med hensyn til ytre og åndelig makt, som i
de siste dager vil bringe det jødiske folk fullstendig forløsning, og det i
økonomisk og åndelig henseende, og sammen med evig fred, materiell
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velstand og moralsk fullkommenhet for hele menneskeslekten."
Messias vil ikke være lik med Gud, slik som vi kristne hevder, men vil

være et menneske av kjøtt og blod, slik som alle oss andre bare med den
forskjell at han vil være spesielt utrustet med Herrens Ånd. Se Esaias 11,
1—5 og 10, 13. Han vil derfor heller ikke ha noen pre-eksistens som
person.

Jeg vil sitere fra professor Peter Beyerhaus bok. Guds plan med Israel
og folkene, s. 63, hvor han på en fin måte beskriver de ortodokse jøders
syn på personen Messias og på riket. "Han vil først og fremst bringe sitt
folk befrielse fra undertrykkelse, lidelse, krig, hedenskap og synd. Hele
menneskeheten vil på grunn av hans virke bli jødisk, det vil si la seg for
plikte på Mose lov og den jødiske utlegningen av den. Han skal føre sitt
folk tilbake til fedrenes land. I forbindelse med det vil det også komme
en vidunderlig forandring av naturen til en paradisisk fruktbarhet. Un
der alle omstendigheter vil Messiasriket være et rike av denne verden.
Denne setning er understreket mange ganger hos Klausner. Allerede av
den grunn er en åndeliggjort kristen forestilling om det messianske riket
fullstendig uantagelig for jødene. Vi vil i dag være nødt til a innrømme
at de til dels har rett i det. Nemlig dersom vi kristne, idet vi følger den
greske filosofi og gjør Riket fullstendig åndelig derved skiller det fra
sine hebraiske røtter, det vil si fra forventningen om Riket hos de israe
littiske profeter."

Chaim Shivili beskriver Messias på følgende måte i sin bok. Frelsens
tider, s. 115—116: "Dette er mannen, hvis diktatur hele verden venter
på. Ikke et diktatur av makt og materialisme eller av videnskapelige
teorier og systemer, men et diktatur av Livets Ord og Herrens herlighet,
som vil utbredes i hele verden gjennom Ham. Det skal ikke skje ved
tvang eller ved autoritet, men på en fin og mild måte. Hele verden vil da
søke å lære av ham. Han vil løse de mest kompliserte problemer, som i
tusener av år har opptatt de mest brilliante hjerner. Han vil helbrede de
syke, der hvor moderne vitenskap sto rådløs og skaffe oss de fullkomne
systemer for arbeid og industri, sa det ikke lenger skal være fattige,
trengende arbeidere på den ene siden, og dovne pengegriske kapita
lister på den andre.

Ved siden av sin moralske skjønnhet og overlegne visdom på alle
livets problemer vil han også ha overflod av fysisk kraft og skjønnhet,
full av herlighet og majestet som det sømmer seg for en ættling av
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David, Isais sønn. Og Hans blikk, det gjennomtrengende blikk fra Hans
øyne vil være tilstrekkelig til å avsi dom i kompliserte tilfeller, proble
mer og spørsmål. Rettferdighet og berettigelse skal være hjørnesteinene
i Hans liv og ikke lenger forbli teorier og spekulaqoner i partier, slekter
og nåloner. I Hans dager vil spørsmålet: Hva er rettferdighet være
aktuelt. For han vil bevise rettferdighet i praksis i hvert enkelt tilfelle.
Shechina, Herrens herlighet, skal hvile over ham, og hvert ord, som går
ut av Hans munn, vil være det samme som Guds ord."

Dette er et bilde av et supermenneske, som vil komme til å få en helt
spesiell posisjon i verden og blant jødefolket, men de ortodokse jøder
vil ikke anerkjenne ham som Gud. De mener at han også vil utvikle sine
egenskaper, litt etter hvert, etter at han er trådt offentlig fram blant
jødene. Jeg siterer videre fra Chaim Shvilis bok. Frelsens tider, s. 17:
"Han vil ikke komme til sin storhet med en gang, men skritt for skritt
og trinn for trinn. Først skal Herrens Ånd, den Hellige Ånd, hvile over
Ham. Sa visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånds osv. Dette
tyder på at Han også behøver en viss tid til å vokse, for Han vil ikke
være i stand til å motta alle disse egenskapene på en gang, 7 ånder og 7
egenskaper, for Han er også født av en kvinne. Derfor er det ikke logisk
a vente at Han med det samme Han åpenbarer seg, vil gjøre mirakler og
tilfredsstille de enkle masser. Han er ikke nødt til å vise tegn og undre
for at de skal tro at Han er sendt av Herren. Hans opphøyede personlig
het vil være selve beviset på hvem Han er: Hans renhet og rettferdighet.
Tegnene, undrene og miraklene vil følge bare etter at Han har opprettet
sitt rike."

Før Messias kan tre fram, må følgende 4 begivenheter være oppfylt:
1) Jødenes omvendelse til og oppfyllelse av loven.
2) Trengselstiden som vil gå foran Messias' komme.
3) Elias komme og framtreden.
4) Jødenes tilbakekomst til Israel og proselyttenes underkastelse."
Man regner med at det i Israel i dag er 20% av jødene som deler det

ortodokse syn på Messias. De aller fleste jøder er enten teologisk liberalt
innstilt eller til og med sekularisert. Likevel vil det blant disse sistnevnte
være en forståelse av jødenes egenart i verden og Guds eksistens. I tider
med krig og vanskeligheter vil også disse jøder søke inn i den religiøse
jødedommen og be Gud om seier over jødenes fiender. Dette viser bare
at det er sant det som Pascal sa: At mennesket er uhelbredelig religiøst.
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Jeg vil også sitere noe av det som Toralf Gilbrant sier om jødedom
men i sin bok: Tidens Tegn. Del 4, s. 107—108: "Liberal jødedom har
egentlig gitt opp alle bibelske messiasforventninger, eller den har byttet
dem bort i helt falske messiasforestillinger. Omkring midten av forrige
århundre besluttet reform-jødene i Tyskland å fjerne fra sin bønnebok
alle bønner om en nasjonal gjenopprettelse av jødefolket i Palestina.
Likeså fjernet de alle bønner om at Messias måtte komme.
Dersom den store masse av jøder har et slags messiashåp, så er det

helt upersonlig. I kulturoptimismens tid kunne jødiske rabbinere tale
om at "den jødiske lære om Messias nå hurtig oppfyller seg selv overalt."
Ennå i dag kan enkelte jøder gjøre seg til talsmann for en messianisme
som bare er et sosial-økonomisk politisk program. Selvsagt finnes det
mange fromme jøder også i vår sekulariserte tid, og det finnes m^et av
åndelig lengsel blant dette folk. Men jødedommen kan ikke møte fol
kets gudsbehov så lenge den har som sin viktigste tese forkastelsen av
Jesus som Messias.

Like lite som vi i forbindelse med opprettelsen av staten Israel bør gi
plass for noen urealistisk israels-romantikk, like lite bør vi forherlige
den vantro jødedom. Etter at den gammeltestamentlige åpenbaringsreli-
gion nådde sitt mål i Jesu komme, er jødedommen blitt en religions
form som har overlevd seg selv. Jødedommen er den mest tragiske ana
kronisme i verdenshistorien."

Jeg er ikke enig i alt det som T. Gilbrant sier om jødedommen i dette
utsagnet. Det viser bare hvor lite vi egentlig har forstått av Guds veier
med folket. Jeg er enig i at jødedommen som sådan er inne i en åndelig
blindgate, og at Jesus fra Nasaret er jødenes Messias og den eneste som
kan frelse folket, men vi må også være oppmerksomme på følgende
sider ved jødedommen:
1) Herren har bevart folket i jødedommen.
2) Ved at jødene ble satt til side, fikk vi hedningene evangeliet.

^'Men jeg sier altså: Har de da snublet for å falle? Langt derifra, men ved
deres fall er frelsen kommet til hedningene, foråt dette skal vekke dem
(jødene) til nidkjærhet." (Rom. 11,11)

3) Jødene skal tilbake til ortodoks jødedom. Dette skal skje i den
siste og 70. åruken for Israel. Når jødene holder Herrens bud i Mose
loven, da skal Herren frelse dem som folk og som nasjon. Dette er det
ikke mange som ser og forkynner, men det står i Guds ord. "Når alle
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disse ting kommer over deg (jødene), velsignelsen og forbannelsen som
jeg har forelagt deg, og du tar det til hjerte ute blant alle de folk som
Herren din Gud har drevet deg bort til, og du av alt ditt hjerte og all din
sjel omvender deg til Herren din Gud og hører på hans røst i alt det
som jeg i dag byder deg (Palestina-pakten), både du og dine barn, da
skal Herren din Gud gjøre ende på ditt fangenskap og miskunne seg
over deg, og han skal atter samle deg fra alle de folk som Herren din
Gud har spredt deg iblant. Om Dere enn er drevet bort til himmelens
ende, skal Herren din Gud samle deg og hente deg derifra. Og Herren
din Gud skal føre deg til det land dine fedre eide, og du skal ta det i eie,
og han skal gjøre vel imot deg og gjøre deg tallrikere enn dine fedre. Og
Herren din Gud skal omskjære ditt hjerte og dine etterkommeres hjerte,
så du elsker Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel, og da
skal du få leve. Og Herren din Gud skal legge alle disse forbannelser på
dine fiender og på dem som har hatet og forfulgt deg. MEN DU SKAL
ATTER HØRE PÅ HERRENS RØST OG HOLDE ALLE HANS

BUD, som jeg gir deg idag. Og Herren din Gud skal gi deg overflod på
det som godt er, i alt det som du tar deg fore, både av ditt livs frukt og
av frukten av ditt fe og av frukten av din jord, for Herren skal atter
glede seg over deg og gjøre vel imot deg, likesom han gledet seg over
dine fedre, så sant du hører på Herrens, din Guds røst, så du tar vare på
hans bud og hans lover, det som er skrevet i denne lovens bok, og så
sant du omvender deg til Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din
sjel.
FOR DETTE BUD SOM JEG GIR DEG IDAG, ER IKKE FOR

HØYT FOR DEG, OG DET ER IKKE LANGT BORTE. Det er
ikke oppe i himmelen, så du måtte si: Hvem vil fare opp til himmelen
for oss og hente det ned til oss og la oss høre det, så vi kan gjøre efter
det? Det er heller ikke på den andre side av havet, så du måtte si: Hvem
vil fare over havet for oss og hente det til oss og la oss høre det, så vi
kan gjøre efter det? Men ordet er deg meget nær, i din munn og i ditt
hjerte, så du kan gjøre efter det.

Se, jeg har idag lagt frem for deg livet og det gode, og døden og det
onde, idet jeg i dag byder deg å elske Herren din Gud, å vandre på hans
veier og ta vare på hans bud og hans lover og hans forskrifter, så du kan
leve og bli tallrik, og Herren din Gud kan velsigne deg i det land du
kommer inn i og skal ta i eie." (5. Mos. 30,1—16)
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"Det er Herrens vilje å gjore loven stor og herlig for sin rettferdighets
skyld . .. Hvem har ovei^tt Jakob til plyndring og Israel til rovere? Var
det ikke Herren, han som vi har syndet imot, og på hvis veier de ikke
ville vandre, og på hvis lov de ikke horte?" (Esaias 42,21 og 24)
"GID DU (ISRAEL) VILLE AKTE PÅ MINE BUD. Da skulle

din fred bli som elven, og din rettferdighet som havets bolger, da skulle
din ætt bli som sanden, og din livsfrukt som sandkornene, dens navn
skulle ikke utryddes og ikke utslettes for mitt åsyn." (Esaias 48,18~19)
"Og min tjener David skal være konge over dem, og en hjnrde skal det

være for dem alle, OG MINE LOVER SKAL DE FØLGE, OG
MINE BUD SKAL DE HOLDE OG GJØRE ETTER DEM." (Esek.
37,24)

Vi kan på mange måter sidestille liberal jodedom med liberal Bibel
forskning innenfor kristendommen. Be^e delene har sådd tvil om Guds
ord i altfor mange år, og er ikke med på å fremme troen og tilliten til
Guds ord. I stedet for å være med på å sanke sammen inn i Guds rike, er
de med på å sprede. Liberal jødedom er en åndelig blindgate. Derfor
er det mer enn beklagelig at overabbiner Bent Melchior har gitt uttrykk
for følgende liberale syn på Messias. Dette kommer til uttrykk i boken:
Jødene og jødedommen, s. 49, som er redigert av A. Wyller og Terje
Gudbrandsen. "Egentlig er det ikke personen Messias som interesserer
oss. Messias kan være stor eller liten. Messias kan være herre eller dame.
Messias kan komme på esel eller i Cadillac. Det spiller altsammen ingen
rolle. Det avgjørende er om han kan skaffe messianske tilstander her på
jorden. De messianske forhåpninger i jødedommen er knyttet til denne
jord og dette liv. Kan han skape fred mellom folk og nasjoner, kan han
få våpnene smeltet om til arbeidsredskaper, så — og bare så — er det
Messias."

Som vi ser er det også fra jødisk hold forskjellige vurderinger angå
ende Messias person. I løpet av den tiden som er gått fra Jesu tid, har
også ca. 400 jøder stått fram og erklært at de er Messias. Det vil også
være et endetidstegn at mange skal stå fram og si at de er Messias.

Vi derimot, som er kristne, vi holder på at Jesus fra Nasaret er jødenes
konge og Messias, og det skal nok vise seg at det er det riktige. Både jøder
og kristne venter på Messias. Vi vet hvem det er, men for de fleste jøder
er dette skjult, fordi Herren har måttet legge et åndelig dekke over
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nasjonen som sådan. Dette dekket gjør at de ikke kan se at Jesus fra
Nasaret er deres Messias, men når de omvender seg til Herren, skal de
forstå dette, for dekket oppheves i Jesus Kristus. NÅR DE KOMMER
TIL TRO PA HAM, BLIR DEKKET TATT BORT.

Messias er Herren.

Messias er kalt "UNDER", "RÅDGIVER", "VELDIG GUD",
"EVIG FADER", "FREDSFYRSTE" og "IMMANUEL". "Foret
barn er oss født, en sønn (Guds Sønn) er oss gitt, og han skal kalles
under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste. Så skal herredøm
met bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over hans
kongerike, det skal bli støttet og oppholdt ved rett og rettferdighet, fra
nå av og til evig tid. Herren, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre det."
(Esaias 9,6—7)

"Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru blir fruktsom
melig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel (det betyr:
Gud med oss.)" (Esaias 7,14)
"Før hun var i barnsnød, har hun født, før veer kom over henne, har

hun født et guttebarn til verden." (Esaias 66, 7)
"Ikke skal kongespir vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter,

inntil fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige." (1. Mos. 49,10)
"Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være blant Judas tusener.

Av deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel, og
hans utgang (begynnelse) er fra fordum, fra evighets dager." (Mika 5,
1-2)

Messias er også kalt "GUDS SØNN". "Hvem for opp til himmelen
og for ned? Hvem samlet været i sine never? Hvem bandt vannet i
klede? Hvem satte alle jordens grenser? Hva er hans navn, og hva er hans
sønns navn? Du vet det jo." (Ordsp. 30,4)

"Jeg vil kunngjøre hva fastsatt er: Herren (Jhvh) sa til meg (Messias):
Du er min sønn, jeg har født deg i dag. Begjær av meg! Så vil jeg gi deg
hedningene til arv og jordens ender til eie." (Salme 2, 7—8)
"Kyss Sønnen, foråt han ikke skal bli vred, og Dere gå til grunne på

veien! For snart kunne hans vrede opptennes. Salige er alle de som tar
sin tilflukt til ham." (Salme 2,12)
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"Da Israel var ung, hadde jeg ham kjær, og fra Egypten kalte jeg min
sønn (dette går både på jødene og på Messias)." (Hos. 11,1)

Messias er også kalt 'T)EN FØRSTEFØDTE". Jeg vil kunngjøre hva
fastsatt er: Herren sa til meg (Messias): Du er min sønn, jeg har født deg
i dag." (Salme 2, 7)
"Han (Messias) skal rope til meg (Gud): Du er min far, min Gud, og

min frelses klippe. Og jeg vil gjøre ham til den førstefødte, til den høy
este blant kongene på jorden." (Salme 89, 27—28)

Messias er også kalt "HERREN". "Se dager kommer, sier Herren
(hebr. Jhvh), 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 rettfer
dighet i landet. 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, 5-6)

"Lovsyng Herren som bor på Sion, kunngjør blant folkene hans navn."
(Salme 9,12)
"FOR RIKET (RIKET FOR ISRAEL) HØRER HERREN TIL,

og han hersker over folkene." (Salme 22,29)
"Fra himmelen skuer Herren ned, han ser alle menneskenes barn."

(Salme 33,13)
"Stor er Herren og høylovet i vår Guds stad på hans hellige berg

(Sion). Fagert hever det seg, en glede for all jorden er Sions berg, det
ytterste Norden, den store konges stad. Gud er i dens borger, han er
blitt kjent som et fast vern." (Salme 48,1—3)
"Hvorfor ser Dere skjevt. Dere fjell med de mange tinder, til det fjell

som Gud finner behag å bo på? HERREN SKAL BO DER EVINDE—
LIG." (Salme 68,17)

"Herren er blitt konge, jorden fryde seg, mange øyer (kontinenter)
glede seg." (Salme 97,1)

"Herren er stor i Sion, og opphøyet over alle folkene. De skal prise
ditt navn, det store og forferdelige." (Salme 99,2—3)
"Og månen skal blyges, og solen skamme seg, for Herren, hærskare

nes Gud, er konge på Sions berg og i Jerusalem, og for hans eldstes øyne
er det herlighet." (Esaias 24, 23)

Benevnelsen Herren (hebr. Jhvh) blir både brukt om Gud og om kon
gen. Dette viser at denne kongen, som skal styre i Jerusalem, er gjort lik
med Gud selv. Vi ser også at benevnelsen Gud brukes om ham.
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Messias er også kalt "GUD". " Gud for opp under jubelrop, Herren
under basuners lyd." (Salme 47,6)
"For denne Gud er vår Gud evindelig og alltid, han skal fore oss ut

over doden." (Salme 48,15)
"Fra Sion, skjønnhetens krone, stråler Gud fram. Vår Gud kommer

og skal ikke tie, ild fortærer for hans åsyn, og omkring ham stormer det
sterkt." (Salme 50, 2—3)
"Gud, da du drog ut foran ditt folk, da du skred fram gjennom

ørkenen, sela, da bevet jorden ..." (Salme 68, 8—9)
"De går fram fra kraft til kraft, de treder fram for Gud på Sion."

(Salme 84, 8)
Messias er også kalt "HERREN DIN GUD", "HERRE, GUD,

HÆRSKARENES GUD", "HERREN, HÆRSKARENES GUD",
"GUD HERREN", "HERRE GUD", "HERREN, DEN HØYESTE",
"HERREN, ISRAELS GUD", "HERREN, ISRAELS GUD, HÆR
SKARENES GUD", "HERREN, DEN VELDIGE", "HERREN,
DIN FAR DAVIDS GUD", "HERREN, VÅR RETTFERDIGHET",
"HERRENS HERLIGHET" og "ISRAELS GUDS HERLIGHET".
"Jeg er Herren din Gud, som førte deg opp fra Egyptens land, lukk din
munn vidt opp, at jeg kan fylle den." (Salme 81,11)

"Herre, Gud, hærskarenes Gud, hør min bønn. Vend øret til, Jakobs
Gud. Sela." (Salme 84, 9)
"Hvem er den herlighetens konge? Herren, hærskarenes Gud, han er

herlighetens konge. Sela." (Salme 24,10)
"Herre, hærskarenes Gud, salig er det menneske som setter sin lit til

deg." (Salme 84,13)
"Gud, hærskarenes Gud, vend tilbake (til Israel), sku ned fra him

melen og se og ta deg av dette vintre (Israel), og vern om det som din
høyre hånd (Messias) har plantet, og om den sønn du har utvalgt deg.
Det er brent med ild, det er avhugget, for ditt åsyns trussel går de under.
La din hånd være over den mann som er ved din høyre hånd (i him
melen), over den menneskesønn du har utvalgt deg." (Salme 80,15—18)
"For Gud Herren er sol og skjold. Herren gir nåde og ære, han nekter

ikke dem noe godt som vandrer i uskyld." (Salme 84,12)
"Jeg vil høre hva Gud Herren taler, for han taler fred til sitt folk og

til sine fromme — bare de ikke vender tilbake til dårskap." (Salme 85, 9)
"Du for opp i det høye, bortførte fanger, tok gaver blant menneskene,
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også blant de gjenstridige, for å bo der, Herre Gud!" (Salme 68,19)
"For Herren, den Høyeste, er forferdelig, en stor konge over all jor

den." (Salme 47, 3)
"Men de fristet Gud, den Høyeste, og var gjenstrdige mot ham, og de

aktet ikke på hans vitnesbyrd." (Salme 78, 56)
"Jeg har sagt: Dere er guder, og Dere er alle den Høyestes sønner."

(Salme 82,6)
"Den som sitter i den Høyestes skjul, som bor i den Allmektiges

skygge." (Salme 91,1)
"Salige er det folk som det går således, salig er det folk hvis Gud Her

ren er." (Salme 144,15)
"Herren skal være konge evindelig, din Gud, Sion, fra slekt til slekt.

Halleluja!" (Salme 146,10)
"Pris Herren, Jerusalem, lov din Gud, Sion!" (Salme 147,12)
"Krev et tegn av Herren din Gud ..." (Esaias 7,11)
"For Dere (jødene) skal ikke dra ut i hast og ikke fare bort som flyk-

ninger, for Herren går foran dere, og Israels Gud slutter deres tog."
(Esaias 52,12)
"På den tid skal de (jødene) si: Se, der er vår Gud, han som vi ventet

skulle frelse oss, dette er Herren som vi ventet på, la oss fryde og glede
oss i hans frelse!" (Esaias 25,9)

"Sett deres lit til Herren til alle tider! For i Herren, Israels Gud, har
vi en evig klippe." (Esaias 26,4)
"Se, Herren, Israels Gud, hærskarenes Gud, hugger av de løvrike

grener med forferdelig kraft, og de ranke, kneisende trær hugges ned, og
de høye blir lave." (Esaias 10, 33)
"Se, Herren, Israels Gud, kommer med velde, og hans arm råder, se,

hans lønn (de troende) er med ham, og hans gjengjeldelse går foran ham."
(Esaias 40,10)
"Men den dag er for Herren, Israels Gud, hærskarenes Gud, en hev

nens dag, til hevn over hans fiender, og sverdet skal fortære og mettes
og bli drukkent av deres blod, for en offerslakting holder Herren, Israels
Gud, hærskarenes Gud, i landet i nord ved elven Eufrat." (Jer. 46,10)
"Men der (i Jerusalem) skal vi ha Herren, den Veldige, i stedet for

brede elver og strømmer, ingen roskute skal gå der, intet mektig krigs
skip fare der." (Esaias 33,21)
"Gå og si til Esekias: Så sier Herren, din far Davids Gud: Jeg har hørt
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din bønn, jeg har sett dine tårer, se, jeg legger 15 år til din alder."
(Esaias 38, 5)

"I hans (Messias) 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)
"De (de som er blitt igjen etter den store trengsel), de skal oppløfte

sin røst og rope med fryd, over Herrens herlighet jubler de fra havet."
(Esaias 24,14)
"Og Herrens herlighet skal åpenbares og alt kjød skal se det." (Esaias

40,5)
"Solen skal ikke mere være ditt lys om dagen, og månen skal ikke

skinne og lyse for deg, men Herren skal være et evig lys for deg, og din
Gud skal være din herlighet." (Esaias 60,19)
"Og jeg, jeg gjør deres misgjerninger og deres tanker til intet, den tid

kommer da jeg samler alle folk og tungemål, og de skal komme og se
min herlighet." (Esaias 66,18)

"Og jeg» sier Herren, vil være en ildmur rundt omkring det (Jerusalem),
og jeg vil åpenbare min herlighet der." (Sak. 2, 9)
Det hebraiske ordet "Jhvh", som av oss blir uttalt som "Jahve" eller

av noen som "Jehova", er brukt hele 6700 ganger i Det Gamle Testa
mente. Det går helt tilbake til Abrahams tid. I 1. Mos. 12, 7 står det:
"Da åpenbarte Herren (hebr. Jhvh) seg for Abram og sa: Din ætt vil jeg
gi dette land. Og han bygget et alter for Herren, som hadde åpenbaret
seg for ham."

Dette navnet "Jhvh" gav uttrykk for at Herren var nær, og at han var
paktenes og åpenbaringens Gud. Han var til å stole på, og han hadde
omsorg for sitt eget folk, som han selv hadde tatt seg ut.

I sitt møte med Moses gav Herren selv en forklaring på sitt eget navn.
Gud åpenbarte seg for Moses i en brennende tornebusk og fortalte
Moses hva som lå i begrepet "Jhvh": "Da sa Moses til Gud: Men når jeg
nå kommer til Israels barn og sier til dem: Deres fedres Gud har sendt
meg til dere, og de så spør meg: Hva er hans navn? — hva skal jeg da
svare dem? Og Gud sa til Moses: Jeg er den jeg er, og han sa: Så slcal du
si til Israels barn: "JEG ER" HAR SENDT MEG TIL DERE. Og
Gud sa fremdeles til Moses: Så skal du si til Israels barn: Herren (Jhvh),
deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har sendt
meg til dere. DETTE ER MITT NAVN TIL EVIG TID, OG SÅ
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SKAL DE KALLE MEG FRA SLEKT TIL SLEKT." (I.Mos.
3,13-15)

Ordet "Jhvh" betyr derfor "Jeg er". Gud er fra evighet og til evighet,
fra slekt til slekt. Han har hverken begynnelse eller ende. Han bare er.
Han er uforanderlig og uten skiftninger, og han behandler alle likt. Han
har skapt hele universet og opprettholder det med sitt krafts ord, og
han er glad i alle. Vi kan stole på Gud. Om vi er troløse, så er han trofast.

Ordet "Jhvh" ble etter hvert i gammel-testamentlig tid erstattet med
ordet "adonai", som betyr herre. Dette ble gjort av den grunn at jødene
var usikre på den rette uttalen av ordet "Jhvh", og dette ble gjort bade i
lesningen av Det Gamle Testamente, i samtaler og i skrivning av religiøs
litteratur. For å unngå og uttale ordet galt, ble det altså skrevet om til
"adonai". Dette vitner om en respekt for Guds person og Guds navn
som vi med ærbødighet må bøye oss for.

Det tilsvarende ordet på gresk er '*kyrios", og det oversetter vi også
med "herre", og vi tenker da på Kristus, som er det samme som Gud
selv. Når f.eks. apostlene sa at det var Herren, så tenkte de ikke på at
det var en bestemt herre, men at det var Gud selv. Jeg vil i den forbin
delse få lov til å sitere fra et lite hefte som Knut Andresen har skrevet.
Det har tittelen: Hvem var Jesus og hvad er Bibelen? Det står følgende
om Jesus på s. 7: "For apostlene var Jesus derfor Herren. De tilbad ham
som Herren, og de sagde: "Jesus er Herre". Og det var Gud, der havde
opprejst ham fra de døde og ophøjet ham og givet ham dette navn, som
er over alle navne, navnet Herren. Det er ganske sikkert rigtigt, hvad der
tidligere her er peget på — og jeg tillader mig at citere dr. Hedegård —
"Navnet Herren betyder meget mere, end der sædvanligvis lægges i det.
Herre betyder ikke bare hersker eller regent. Herre gengiver Guds hellige
navn, det navn som i G.T. er skrevet med bogstaverne JHVH, og som
vi udtaler Jehova, det navn, der var så helligt for jødeme, at de på Jesu
tid for længst var holdt op med at udtale det." Så stærkt er altså apost
lenes vidnesbyrd om Jesus: Jesus er Herre, han er den Jehova, den Gud,
som vi møder i den hellige åbenbaring, hvem magten og æren tilhører i
al evighet. Det var derfor, de troede på ham, og det var derfor, de tilbad
ham, det var derfor, de lovpriste ham, og det var derfor, de satte deres
håb til ham. Ved sin opstandelse fra de døde havde Jesus Kristus
godtgjort, hvem han var, og genfødt dem, der troede på ham, til et
levende håb. Kraften i deres tro beroede på erkendelsens klarhed, Jesus
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er Herre. Jesus kan kun erkendes i hans geminger, og hans gerninger kan
kun erkendes i klarhed over, hvem han er. Fordi hans person er frelsen,
kan hans person og frelsen ikke skiUes."

Jeg vil også sitere det som Andreas Simonsen sier om ordet "Jhvh" i
sin bok; Sentrale tanker i jødedommens etikk, s. 28—29: "Det er riktig
nok ikke slik at jødedommen ikke har noe navn for Gud. Men det
egentlige bibelske navn Jahve — det som ble åpenbart for Moses — var så
hellig, at det bare måtte uttales av ypperstepresten på Jom Kippur,
årets største helligdag, eller av prestene når de velsignet folket. I stedet
for dette navn leste man ellers "Herren" — i praksis ble dette gjort ved
at konsonanttegnene som betegnet "Jahve", ble forsynt med vokalteg-
nene i "Herren". (Dette førte til den forvanskede versjon "Jehova".)
Ærefrykten for betegnelsen Jahve har holdt seg usvekket gjennom ti
dene. Til det kommer at selve navnet rommer et utsagn om at Gud ikke
kan beskrives eller nevnes. Dette kan bl.a. leses av de ord som ble brukt
da navnet ble åpenbart for Moses. Han ba inntrengende om et svar, som
han kunne gi til israelittene når de forlangte å få vite hvem den Gud var,
som hadde sendt ham til dem. "Slik skal du svare israelittene," sa han.
"Han som heter Jeg er har sendt meg til dere" (2. Mos. 3,14). Jahve er
her satt i forbindelse med "hawa" (å være), og er utlagt som "jeg er den
jeg er" eller "den værende" el. likn. Erich Fromm, den kjente psyko
analytiker som også er kjent for sine judaistiske studier, skriver treffen
de: "En fri oversettelse av Guds svar til Moses ville være: Mitt navn er
Navnløs. Fortell dem at Navnløs har sendt deg."
Mange av rabbinerne opp igjennom jødedommens historie har også

sagt at Messias er det samme som Jahve. Rabinerne Samuel Ben Nachman
(ca. 260) og Abba Bar Kahna (ca. 310) har sagt at Messias navn skal
være Jahve ettersom det står i Jeremias 23, 5—6: "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 rettfer
dighet i landet. I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt, og
dette er det navn som han skal kalles med: HERREN, VÅR RETT
FERDIGHET."

Jesus brukte også Guds eget navn "Jhvh" om seg selv en rekke gan
ger, og dette var en av grunnene til at de skriftlærde og fariseerne dømte
ham til døden. De mente at det var Guds-bespottelse av høyeste grad at
Jesus brukte Guds eget navn på seg selv. Dette navnet er i Det Nye Tes-
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tamente oversatt med uttrykket "ego eimi", som betyr "jeg er".
Nå kommer dette dessverre ikke tydelig fram i våre Bibel-oversettel-

ser, hverken fra 1930 eller 1978, hvor man ofte har et unødvendig til
legg til denne benevnelsen. Jeg forstår ikke hensikten med at man til
slører Jesu utsagn på denne måten, og legger andre betydninger inn i det
som Jesus sa om seg selv. Det er mer enn merkelig at teologene ikke
greier å oversette Bibelen rett for oss, og jeg håper at den nye Bibel
oversettelsen som Arthur Berg, Toralf Gilbrant og Carl Fredrik Wisløff
kommer med om ikke så lenge, har dette rett.
Om dette har jeg skrevet en del i min bok: Guds-riket i Israel, s. 114—

117, men foråt leseren skal forstå hva jeg mener med dette, skal jeg like
vel komme med et eksempel, i det jeg også henviser til nevnte bok. I
Markus 14, 61—62 står det i Bibel-oversettelsen fra 1930: "Men han
tidde og svarte intet. Atter spurte ypperstepresten ham: Er du Messias,
den levende Guds Sønn? Jesus sa: Jeg er det, og Dere skal se Menneske-
sønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer."

Her sier ikke Jesus i følge grunnteksten: "Jeg er det", men han bru
ker derimot Guds egen definisjon på seg selv og sier: "Jeg er", som på
gresk blir "ego eimi".
De troende i ny-testamentlig tid, både de jøde-kristne og de hednin-

gekristne, visste at Jesus var Herren, Gud, og Guds Sønn. De brukte der
for disse benevnelsene om ham, og det er helt korrekt at de gjorde det,
for han er både Gud og menneske i en og samme person. Han er gjort
lik med Faderen, og alt som Faderen gjør og tenker, det gjør også
Sønnen. Han står i Guds hemmelige råd sammen med Den Hellige Ånd
og vet alt, for han har selv bestemt det.

Vi skal i det følgende ta med en del sitater fra Det Nye Testamente,
der benevnelsene "Herren", "Gud" og "Guds Sønn" ble brukt om Jesus.
"Og han gav ham ikke lov, men sa til ham: Gå hjem til dine og fortell
hvor store ting Herren har gjort imot deg, og at han har miskunnet seg
over deg." (Mark. 5,19)
"Den disippel som Jesus elsket, sier da til Peter: Det er Herren. Da nå

Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han sin kjortel om seg — for
han var naken — og kastet seg i sjøen." (Joh. 21, 7)
"Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli

frelst." (Ap.gj. 2, 21)
"Så skal da hele Israels hus vite for visst at Gud har gjort ham både til
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Herre og til Messias, denne Jesus som Dere korsfestet." (Ap.gj. 2, 36)
**Men Herren sa til ham (Ananias): Gå avsted, for han (Paulus) er meg

et utvalgt redskap til å bære mitt navn fram for hedninger og konger og
for Israels barn." (Ap.gj. 9,15)
"Det er jo ingen forskjell på jode og greker, de har alle den samme

Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham, for hver den som på
kaller Herrens navn, skal bli frelst." (Rom. 10,12—13)

"så er det dog for oss bare en Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til
ham, og en Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham." (1.
Kor. 8,6)

"Derfor har og Gud hoyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er
over alt navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i
himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne at
Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære." (Fil. 2, 9—11)
'Tor vårt borgerskap er i himlene, og derfra venter vi og den Herre

Jesus Kristus som frelser." (Fil. 3, 20)
"Og han Fredens Herre, gi dere fred alltid, i alle måter. Herren være

med dere alle." (2. Tes. 3,16)
"Nåde være med dere og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus

Kristus." (Fil. 1, 3)
"Men Herren stod hos meg og styrket meg, foråt forkynnelsen skulle

fullbyrdes ved meg og alle folk få høre det, og jeg ble fridd ut av løvens
(keiser Nero) gap." (2. Tim. 4,17)

"hvorledes skal vi da unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? — som
først ble forkynt ved Herren og deretter stadfestet for oss av dem som
hadde hørt ham." (Hebr. 2, 3)
"Derfor stod da jødene ham enda mer etter livet, fordi han ikke bare

brøt sabbaten, men også kalte Gud sin Fader og gjorde seg selv Gud lik."
(Joh. 5,18)

"Ikke så at noen har sett Faderen, bare han som er fra Gud, han har
sett Faderen." (Joh. 6, 46)
"Jødene svarte ham: For noen god gjerning steiner vi deg ikke, men

for gudsbespottelse, og fordi du som er et menneske, gjør deg selv til
Gud." (Joh. 10, 33)
"og da Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, og at han

var utgått fra Gud og gikk til Gud," (Joh. 13, 3)
"Tomas svarte og sa til ham: Min Herre og min Gud." (Joh. 20, 28)
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"de som fedrene tilborer, og som Kristus er kommet fra etter kjodet,
han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet." (Rom. 9, 5)
"han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å

være Gud lik, men av seg selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkel
se på seg, i det han kom i menneskers lignelse." (Fil. 2, 6—7)

"for det var Guds vilje at hele hans fylde skulle ta bolig i ham." (Kol.

"men vi vet at Guds Sonn er kommet, og han har gitt oss skjønn til a
kjenne den Sanne, i hans Sonn Jesus Kristus. DENNE ER DEN
SANNE GUD OG DET EVIGE LIV." (1. Joh. 5, 20)
"Og se, det kom en rost fra himmelen, som sa: Dette er min Sonn,

den elskede, i hvem jeg har velbehag." (Matt. 3,17)
"Og se, de ropte: Hva har vi med deg å gjore, du Guds Sonn? Er du

kommet hit for å pine oss for tiden." (Matt. 8, 29)
"Da svarte Simon Peter og sa: DU ER MESSIAS, DEN LEVEN

DE GUDS SØNN." (Matt. 16,16)
"Mens han ennå talte, se, da kom det en lysende sky og overskygget

dem, og se, det kom en rost ut av skyen, som sa: Dette er min Sonn,
den elskede, i hvem jeg har velbehag, hor ham." (Matt. 17, 5)
"Han skal være stor og kalles den Høyestes Sonn, og Gud Herren skal

gi ham hans far Davids trone." (Luk. 1, 32)
"og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds Sonn." (Joh.

1,34)
"Natanael svarte ham: Rabbi, DU ER GUDS SØNN, DU ER IS

RAELS KONGE." (Joh. 1, 50)
"Jesus svarte da og sa til dem: Sannelig, sannelig, sier jeg dere: Søn

nen kan ikke gjore noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjor,
for det han gjor, det gjor Sønnen likeså." (Joh. 5,19)

"Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den time kommer, og er nå, da de
døde skal hore Guds Sønns rost, og de som horer, skal leve." (Joh. 5, 25)
"Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri." (Joh. 8, 36)
"som etter hellighets ånd er godtgjort å være Guds veldige Sonn ved

oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre." (Rom. 1, 4)
"For det som var umulig for loven, i det den var maktesløs ved kjo

det, det gjorde Gud, i det han sendte sin Sønn i syndig kjods lignelse og
for syndens skyld og fordømte synden i kjodet." (Rom. 8, 3)
"Han som ikke sparte sin egen Sonn, men gav ham for oss alle, hvor-
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ledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham?" (Rom. 8, 32)
"men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne,

født under loven," (Gal. 4,4)
"han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elske

de Sønns rike." (Kol. 1,13)
"og vente på hans Sønn fra himlene, som han oppvakte fra de døde,

Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede. (1. Tess. 1,10)
"Etter at Gud fordum hadde talt mange ganger og på mange måter til

fedrene ved profetene, så har han i disse siste dager talt til oss ved Søn
nen," (Hebr. 1,1)

"Således tilla da heller ikke Kristus seg den ære å bli yppersteprest,
men han som sa til ham: Du er min Sønn, jeg har født deg i dag." (Hebr.
5,5)
"som er uten far, uten mor, uten ættetavle, som hverken har dagers

begynnelse eller livs ende, men er gjort lik med Guds Sønn — han blir
prest for alltid." (Hebr. 7, 3)
"Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Dette er

Antikristen, den som nekter Faderen og Sønnen. Hver den som nekter
Sønnen, har heller ikke Faderen, DEN SOM BEKJENNER SØNNEN,
HAR OG FADEREN." (1. Joh. 2,22-23)
"Og vi har sett og vitner at Faderen har sendt sin Sønn til frelser for

verden. Den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, i ham blir Gud, og
han i Gud." (1. Joh. 4,14—15)
"Den som har Sønnen, han har livet, den som ikke har Guds Sønn,

han har ikke livet." (1. Joh. 5,12)
"Hver den som slår inn på avveie og ikke blir i Kristi lære, han har

ikke Gud, den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen." (2.
Joh. v. 9)

Messias er Herrens engel.

Messias er kalt "HERRENS ENGEL", "HANS ÅSYNS ENGEL",
"PAKTENS ENGEL", "MITT ÅSYN", "SIN ENGEL" og "HER
RENS SKIKKELSE."

I gammel-testamentlig tid opptrådte Herrens engel (hebr. malak Jhvh)
ofte. Han var ikke som de andre englene. Han hadde en meget selvsten
dig stilling, når en sammenligner han med de andre englene. Herrens
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engel kunne derfor ikke være en vanlig engel. Ofte ble han i de forskjel
lige beskrivelser gjort helt lik med Gud.
Denne engelen kunne ha forskjellige oppdrag, men ofte hjalp han de

troende på forskjellige måter, og bare en eneste gang star det i Det Gam
le Testamente at han opptrådte mot sitt folk. "Og engelen rakte ut sin
hånd mot Jerusalem for å ødelegge det, da angret Herren det onde, og
han sa til engelen som gjorde ødeleggelse blant folket: Det er nok, dra
nå din hånd tilbake. Herrens engel var da ved jebusitten Aravnas treske-
plass." (2. Sam. 24,16)

Bibel-tolkerne har sett forskjellig på denne Herrens engel som opp
trådte så ofte i Det Gamle Testamente. Det er 3 vurderinger som har
gjort seg g eld ende:
1) At det var den engelen som Gud brukte i hvert enkelt tilfelle.
2) At det var en bestemt engel, f.eks. Mikael.
3) At det var Guds Sønn, som er den andre personen i guddommen.

Undertegnede er av den siste oppfatningen.
Messias, som er fra evighet av, var også aktivt handlende i Det Gamle

Testamente. Han var da enten i en engels skikkelse eller i en manns
skikkelse. Det var ikke uvanlig at menneskene som levde i gammeltesta
mentlig tid, møtte denne Herrens engel.
Hva som gjelder Moses, så møtte han både Herrens engel, som er

Messias, og Herren selv. Moses så "Herrens skikkelse". Her er uttrykket
"temunat Jhvh" brukt, og det betyr Guds bilde.

Moses talte også med Herren "åsyn til åsyn". Hverken hebraisk eller
gresk har noe ord som helt ut tilsvarer ordet person. I hebraisk bruker
en derfor ofte ordet "åsyn", som er det samme som ansikt. Herren har
derfor 2 åsyn. Det er ham selv og Messias.
Denne Herrens engel, som opptrådte i Det Gamle Testamente, er

Jesus fra Nasaret i sin pre-eksistens, som vi pleier å uttrykke det. Ut
trykket er jo i seg selv galt og bør ikke brukes om Messias, som er fra
evighet av. Vi kan da i stedet bruke uttrykket "før hans kjødspåtagelse"
eller "før han ble menneske".

Jeg vil i denne sammenheng få lov til å sitere det som John Holen,
sier om Herrens engel, i sin bok: Daniels bok. Profetisk perspektiv s. 65,
hvor det står følgende: "Min Gud sendte sin engel og lukket løvens gap
så de ikke har gjort meg noen skade", sa Daniel. Vi skal merke oss at
her ikke står "en engel", men "sin engel", altså "Herrens engel" i den
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bestemte form. Der uttrykket "Herrens engel" brukes i bestemt form i
Det Gamle Testamente er det tale om Kristus (1. Mos. 16, 10—11 og
13, Dom. 2, 1—2, 6, 11—16 m. fl. st.). "Herrens engel" og "Herren"
brukes om hverandre. Det var Kristus som besøkte løvekulen og opp
holdt seg der sammen med sin tjener, en analogi til ildovnen, der han
gikk sammen med sine tre venner inne i ilden. Ildovnen og løvekulen er
forresten satt sammen i Hebr. 11, 33—34: "Stoppet gapet på løver" —
"slukket ilds kraft".

Vi skal i det følgende gjengi en del av de stedene i Det Gamle Testa
mente hvor Herrens engel var virksom. Vi vil da forstå at denne må være
gjort lik med Guds Sønn.

Første gang i gammel-testamentlig tid at vi møter dette uttrykket
Herrens engel, er da denne engelen tok kontakt med Hagar, da hun
hadde rømt ut i ørkenen, etter at Sara hadde vært hard mot henne.
"Men Herrens engel fant henne ved vannkilden i ørkenen, ved kilden på
veien til Sur. Og han sa: Hagar, Sarais trælk vinne, hvor kommer du fra,
og hvor akter du deg hen? Hun svarte: Jeg har flyktet fra min frue Sarai.
Da sa Herrens engel til henne: Gå tilbake til din frue, og bøy deg under
henne. Og Herrens engel sa til henne: Jeg vil gjøre din ætt så tallrik at
den ikke skal kunne telles for mengde. Og Herrens engel sa videre til
henne: Se, du er fruktsommelig og skal føde en sønn, og du skal kalle
ham Ismael (Gud hører), for Herren har hørt din nød." (1 Mos. 16,7—11)

Hagar identifiserte med det samme denne engelen til å være Gud selv,
for hun gav engelen følgende navn: 'Du er Gud, den som ser." "Og hun
gav Herren, som hadde talt med henne navnet "Du er Gud, den som ser".
For hun sa: Har jeg virkelig fått se ham som ser meg?" (1. Mos. 16,13)
I det hele tatt må vi være oppmerksomme på at når Herren åpenbarte

seg for menneskene i gammel-testamentlig tid, så var det i form av en
engels eller en manns skikkelse. Da f.eks. Abraham var 99 år gammel,
inngikk Herren en pakt med ham. Etter at det var gjort, ser vi at Herren
for opp til himmelen. "Da Abraham var 99 år gammel, åpenbarte Her
ren seg for ham og sa til ham: Jeg er Gud den allmektige, vandre for
mitt åsyn og vær ustraffelig ... Så holdt han opp å tale med ham, og
Gud for opp igjen fra Abraham." (1. Mos. 17,1 og 22)
Noen tid senere så åpenbarte denne engelen seg for Abraham i en

manns skikkelse. "Og Herren åpenbarte seg for ham iMambresterebinte-
lund, mens han satt i døren til sitt telt midt på heteste dagen. Da han så
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opp, fikk han se tre menn som stod foran ham, og da han ble dem var,
løp han dem i møte fra teltdøren og bøyde seg til jorden og sa: Herre,
dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så gå ikke din tjener forbi."
(1. Mos. 18,1-3)
Da Abraham senere skulle ofre Isak, sin sønn, grep Herrens engel inn

og fikk avverget dette. Han identifiserte seg også denne gangen med
Gud selv. "Og Henens engel ropte ennå en gang til Abraham fra him
melen og sa: Ved meg selv sverger jeg, sier Herren: Fordi du gjorde dette
og ikke sparte din eneste sønn, så vil jeg storlig velsigne deg og gjøre din
ætt såre tallrik, som stjernene på himmelen og som sanden på havets
bredd, og din ætt skal ta sine fienders porter i eie, og i din ætt skal alle
jordens folk velsignes, fordi du lød mitt ord." (1. Mos. 22,15—18)

Jakob møtte også denne Herrens engel, som er Herren selv, i Betel,
da han var på vei til Mesopotamia. "Og han kom til et sted hvor han ble
natten over, for solen var gått ned, og han tok en av steinene som lå der,
og la den under sitt hode, og så la han seg til å sove der. Da drømte han
og så en stige som var stilt opp på jorden, og hvis topp nådde til him
melen, og se. Guds engler steg opp og steg ned på den. Og se, Herren
stod øverst på den og sa: Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks
Gud, det land som du nå ligger i, det vil jeg gi deg og din ætt." (1. Mos.
28,11-13)

Senere, mens Jakob var hos Laban, identifiserte Herrens engel seg
selv med den Gud som Jakob så i Betel. "Og Guds engel sa til meg i
drømmen: Jakob! Og jeg sa: Ja, her er jeg ... Jeg er den Gud som du så
i Betel, der du salvet en minnestein, og hvor du gjorde meg et løfte, gjør
deg nå rede og dra bort fra dette land, og vend tilbake til ditt fødeland."
(1. Mos. 31,11 og 13)

På veien tilbake til Kana'ans land kjempet Jakob med en person som
var både Gud og mann i en og samme person. Det var Herren selv. "Så
var Jakob alene tilbake. Da kom det en mann og kjempet med ham inn
til morgenen grydde. Og da mannen så at han ikke kunne rå med ham,
rørte han ved hans hofteskål, og Jakobs hofteskål gikk av ledd, mens
han kjempet med ham. Og han sa: Slipp meg, for morgenen gryr! Men
han sa: Jeg slipper deg ikke, uten du velsigner meg. Da sa han til ham:
Hva er ditt navn? Han svarte: Jakob. Han sa: Du skal ikke lenger hete
Jakob, men Israel, for du har kjempet med Gud og med mennesker og
vunnet. Da spurte Jakob: si meg ditt navn! Han svarte: Hvorfor spør du
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om mitt navn? Og han velsignet ham der. Og Jakob kalte stedet Pniel,
for (sa han) jeg har sett Gud åsyn til åsyn og enda berget livet." (1. Mos.
32, 24-30)
"Han kjempet med engelen og vant, han gråt og bad ham om nåde, i

Betel møtte han ham, og der talte han med oss (den tre-enige Gud). Og
Herren, hærskarenes Gud er det navn han skal kalles med." (Hos. 12,
5—6)

Moses så også Herrens engel, som er det samme som Gud selv, i en
brennende tornebusk som stod i lys lue, men som likevel ikke brente
opp. 'T)er åpenbarte Herrens engel seg for ham i en luende ild, midt ut
av tornebusken, og han så opp, og se, tornebusken stod i lys lue, men
tornebusken brente ikke opp. Og Moses sa: Jeg vil gå bort og se dette
vidunderlige syn, hvorfor tornebusken ikke brenner opp. Da Herren så
at han gikk bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og
sa: Moses, Moses. Og han svarte: Ja, her er jeg. Da sa han: Kom ikke
nærmere, dra dine sko av dine føtter. For det sted du står på, er hellig
jord. Så sa han: Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og
Jakobs Gud. Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet å skue Gud."
(2. Mos. 3,2-6)

Det var også denne Herrens engel eller jødenes Messias som førte
jødene ut av Egypten, i ørkenen i 40 år og inn i det lovede landet. "Og
Herren gikk foran dem, om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien
og om natten i en ildstøtte for å lyse for dem, så de kunne dra fram
både dag og natt. Skystøtten vek ikke fra folket om dagen, ikke heller
ildstøtten om natten." (2. Mos. 13, 21—22)
"Og Guds engel, som gikk foran Israels leir, flyttet seg og gikk bak

etter dem, skystøtten, som var foran dem, flyttet seg og stilte seg bak
dem." (2. Mos. 14,19)

"Således frelste Herren den dag Israel av egypternes hånd, og Israel så
egypterne ligge døde på havstranden." (2. Mos. 14, 30)
"Da sa han (Gud): Mitt åsyn skal gå med, og jeg vil føre deg til kvile."

(2. Mos. 33,14)
Det Nye Testamente sier også tydelig at denne engelen eller denne

klippen som fulgte jøde-folket ut fra Egypten og inn i ørkenen, var Kris
tus selv. "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, og de åt alle den samme åndelige mat, og
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drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klip
pe som fulgte dem, OG KLIPPEN VAR KRISTUS." (l.Kor.10,1-4)

Etter at jødefolket hadde fått Aron til å støpe en gullkalv til dem,
som de tilbad, så nektet Gud at han ville gå med dem lenger og føre
dem inn i landet. Men Moses fikk overtalt Herren til a forandre sin be
slutning. Som et bevis på dette ville Moses se Herrens herlighet. Dette er
umulig, for ingen kan se Herrens herlighet eller Herren asyn til asyn og
likevel være i live, men Moses fikk se Herrens herlighet bakfra. "Og han
sa: Du kan ikke se mitt åsyn, for intet menneske kan se meg og leve.
Deretter sa Herren: Se, her tett ved meg er et sted, still deg der på ber
get, og når min herlighet går forbi, da vil jeg la deg stå i fjellkløften, og
jeg vil dekke med min hånd over deg til jeg er gatt forbi, sa vil jeg ta min
hånd bort, da kan du se meg bakfra, men mitt åsyn kan ingen se." (2.
Mos. 33,20-23)

Dette betyr at Herren har to åsyn. Det er hans eget, og det er Messias,
som Herrens engel. Når Moses og andre mennesker i gammel-testament-
lig tid talte med eller så Herrens engel, så var dette Messias, og det var
ikke noe uvanlig at Guds engel opptrådte.
Men vi vet også at Moses talte med Herren "åsyn til åsyn". I disse til

fellene var det Gud selv han snakket med og til, og når dette skjedde,
dekket Herren for Mose ansikt, slik at han ikke kunne se Herren, slik
som han er, for det er ikke tillatt for noe menneske. "Men Moses alene
kom nær til Herren, de andre skal ikke ga nær til, og folket skal ikke
stige opp med ham." (2. Mos. 24,2)
"Og Herren talte til Moses åsyn til åsyn, likesom en mann taler med

sin neste . . " (2. Mos. 33,11)
"Munn til munn taler jeg med ham, klart og ikke i gåter, og han skuer

Herrens skikkelse. Hvorledes kan da dere våge å tale ille om Moses, min
tjener?" (4. Mos. 12, 8)
"Men det stod ikke mere fram noen profet i Israel som Moses, han

som Herren kjente åsyn til åsyn." (5. Mos. 34,10)
Nå forstår vi jo alle sammen at når det er snakk om "Herrens skikkel

se", og "Herrens åsyn", er ikke dette noen skikkelse eller noe ansikt i
vanlig materiell eller stofflig utforming. Det er ingen skikkelse eller noe
ansikt i kjøtt og blod, slik som vi har det, for Herren har en helt annen
beskaffenhet enn vi mennesker har. Herren er Ånd, og han er utenom
den stofflige rammen. Han er i sin egen dimensjon, og han fyller hele
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verden med sin kraft, men for at vi skal kunne ha en anelse om hans
vesen, blir han av og til beskrevet med våre egenskaper.
Gud hører ikke med til det som er skapt. Han er fra evighet og til

evighet. Vi derimot hører med til skapningen og er fra tiden og til evig
heten. Vi som tror har en del av Guds-dimensjonen i oss. På samme
måte som Jesus tok på seg en skikkelse av kjøtt og blod, bor også Guds-
mennesket i oss i et legeme, men etter døden eller bortrykkelsen skal
dette Guds-mennesket i oss flyttes over i Guds egen dimensjon. VI
SKAL BLI GJORT LIKEDANNET MED GUDS SØNNS BILDE.

Vårt legeme er derfor et tempel både for Den Hellige Ånd og for det
nye mennesket i oss. Den som tror, skal etter avkledningen av legemet
eller forvandlingen til det nye oppstandelseslegemet skinne evig og alltid
som himmelhvelvingen skinner, og de som har ført de mange til rett
ferdighet, skal skinne som stjernene skinner. (Dan. 12, 3)

Ingen kan se Gud og likevel være i live. Selv om Moses fikk komme
så nært inntil Gud som noe menneske har vært, så fikk han ikke komme
helt inn til Gud. Han hadde ikke forutsetninger for å fatte Gud slik som
han i virkeligheten er. Ingen har sett eller forstått Gud, men Sønnen har
forklart ham for oss, og det takker vi for.

Flere av profetene har "sett" både Gud og "sett" inn i himmelen og
beskrevet dette for oss i menneskelige bilder og i menneskelige uttrykks
former. Vi må likevel være oppmerksomme på at dette bare er vage hen
tydninger og bilder på den himmelske herlighet. Vi kan ikke beskrive
Gud, Guds vesen og himmelen slik som dette virkelig er, derfor må vi
benytte oss av de bilder og de uttrykksformer som vi kjenner til. Vi må
feste inntrykkene til konkrete og stofflige bilder og begreper som vi
kjenner.

Disse gudsåpenbaringer eller teofanier, som vi kaller dem, forekom
mer både i Det Gamle og Det Nye Testamente. Vi skal ta med en del av
disse for å få større kunnskaper om Guds vesen og hans egenskaper. Det
er ikke bare Jesus og Den Hellige Ånd som søker kontakt med mennes
kene, Gud gjør det også. Han vedkjenner seg sitt eget skaperverk og gjør
alt han kan for å frelse menneskene inn i Guds rike og bevare dem der.

Når profetene eller Israel-folket i gammel-testamentlig tid fikk "se"
Gud, var det for å vise dem at Gud er til, og for å gi dem styrke i be
stemte konkrete situaqoner. Profetene fikk ofte "se" Gud i forbindelse
med sitt kall om å være profeter for folket. Kallet ble på denne måten
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bestyrket med en åndelig dimensjon som de senere ikke kunne glemme.
Det er greitt å vite Gud er vår arbeidsgiver, og at han gir oss den styrke
og visshet i vårt kall som vi trenger.

Vi har får vært inne på at Moses så Herren "åsyn til åsyn", og at han
skuet "Herrens skikkelse". Aron, Nadab, Abibhu og 70 av Israels eldste
så også Herrens skikkelse og skuet inn i himmelen, men de fikk ikke
komme så nær til Herren som Moses gjorde det. "Og de så Israels Gud,
under hans føtter var det likesom et gulv av gjennomsiktig safirstein, og
som himmelen selv i klarhet. Og han løftet ikke sin hånd mot de ypper
ste av Israels barn, men de skuet Gud og åt og drakk." (2. Mos. 24,
10-11)

Israels barn derimot fikk bare se Herrens herlighet som en fortærende
ild. "Så skjedde det på den 3. dag da morgenen brøt fram, da tok det til
å tordne og lyne, og det la seg en tung sky over fjellet, og det hørtes en
sterk basunlyd, da skalv alt folket som var i leiren. Men Moses førte alt
folket ut av leiren til møte med Gud, og de stilte seg nedenfor fjellet.
Og hele Sinai berg stod i røyk, fordi Herren var steget ned på det i ild,
og røyken av det steg opp som røyken av en ovn, og hele folket skalv.
"Og basunens lyd (Guds basun) tok til, og ble sterkere og sterkere.
Moses talte, og Gud svarte ham med lydelig røst." (2. Mos. 19,16—19)
"Og Herrens herlighet kvilte på Sinai berg, og skyen skjulte det i 6

dager, den 7. dag kalte han på Moses midt ut av skyen. Og Herrens her
lighet var å se til for Israels barns øyne som en fortærende ild på fjellets
topp." (2. Mos. 24,16—17)

I året 740 før Messias så også profeten Esaias inn i himmelen, og h^
beskrev Herren og den himmelske herlighet på følgende måte: "I det år
kong Ussias døde, så jeg Herren sitte på en høy, høy trone, og slepet av
hans kåpe oppfylte templet. Serafer stod omkring ham, 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 full av hans herlighet. Og terskle
nes poster bevet ved de ropendes røst, og huset ble fylt med røyk. Da sa
jeg: Ve meg! Jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg
bor midt i blant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kon
gen, Herren, hærskarenes Gud. Da fløy en av serafene bort til meg med
en gloende stein i sin hånd, med en tang hadde han tatt den fra alteret.
Og han rørte ved min munn med den og sa: Se, denne har rørt ved dine
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lepper, din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet. Da horte jeg
Herrens rost: Hvem skal jeg sende, og hvem ̂  gå for oss? Da sa jeg: Se,
her er jeg, send meg!" (Esaias 6,1—8)

Esekiel som var prest og var sammen med de fordrevne joder ved
elven Kebar i Kaldea, fikk i et syn se både de 4 kjerubene eller livs-
vesenene, som bærer Herrens trone, og han fikk se Herrens trone og
Herren som satt på den. "Og det lod en rost ovenover hvelvingen som
var over deres hode, når de stod, senket de sine vinger. Og ovenover
hvelvingen som var over deres hode, var det noe som så ut tU å være en
safirstein, og som lignet en trone, og ovenpå det som lignet en trone, var
det en skikkelse, som et menneske å se til. Og jeg så noe som lignet
blankt metall, a se til som ild, med en ring av lys omkring fra der hvor
hans lender syntes å være, og oppover. Og fra der hvor hans lender syn
tes å være, og nedover så jeg noe som så ut som ild, og den var omgitt av
en strålende glans, likesom synet av buen i skyen på en regndag, således
var synet av glansen rundt omkring. Således så Herrens herlighet ut, slik
som den viste seg for meg. Og da jeg så det, falt jeg på mitt ansikt og
horte rosten av en som talte." (Esek. 1,25—28)

Profeten Daniel fikk også se Herren i hans himmelske herlighet.
'TVIens jeg så på dette, ble det satt stoler fram, og en gammel av dager
satte seg, hans klædebon var kvit som sno, og håret på hans hode var
som ren ull, hans trone var ildsluer, og hjulene på den var brennende ild.
En strom av ild flot fram og gikk ut fra ham, tusen ganger tusen tjente
ham, og ti tusen ganger ti tusen stod foran ham, retten ble satt og
boker ble åpnet." (Dan. 7, 9—10)

Apostelen Johannes, som var den apostelen som Jesus elsket på en
spesiell måte, var den som fikk åpenbaret den himmelske herlighet på
en spesiell måte. Vi skal ikke ta med alt her, men vi skal bare referere
det som sies om Gud selv og hans trone. "Straks var jeg bortrykket i ån
den, og se, en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen. Og
han som satt der, var å se til likesom jaspis og sarder-stein, og det var en
regnbue rundt omkring tronen, å se til likesom en smaragd. Og rundt
omkring tronen var det 24 troner, og på tronene så jeg 24 eldste sitte,
klædd i kvite klær, med gullkroner på sine hoder. Og fra tronen går det
ut lyn og røster og tordener, og foran tronen brenner 7 ildfakler, som er
de 7 Guds ånder (Den Hellige Ånd i sin fulle manifestasjon). Og foran
tronen er det likesom et glasshav, likt krystall, og midt for tronen og
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rundt om tronen er det 4 livsvesener, fulle av øyne for og bak." (Joh.
Åp. 4,2-7) . . . .

Vi skal ikke i denne boka beskrive de hoyhellige ting som fmnes i
himmelen, og hvordan de skal forståes, men vi vil likevel peke på det
forholdet at mens livsvesenene i Esekiels syn var under hvelvingen og
bar Guds trone, så er de nå midt foran tronen og rundt omkring den i
det syn som Johannes hadde. De 4 livsvesenene symboliserer hele Guds
skaperverk, både mennesker og alle levende vesener. Dette betyr at de
har fått forbedret sin posiqon og sin stilling mellom disse to syn, og det
skjedde ved Jesu forsoningsdød. Han var en forsoning for hele skaper
verket og kjøpte det tilbake til seg selv ved sin død og sin seier, "og ved
ham forlike alle ting med seg, i det han gjorde fred ved hans korses blod,
— ved ham, enten det er de på jorden eller de i himlene." (Kol. 1,20)

Interessant er det også å legge merke til at Jesus, som er Gud, også
blir beskrevet på samme måte som Gud. Dette skjer både i Det
Gamle og i Det Nye Testamente. "På den fire og tyvende dag i den før
ste måned, mens jeg stod ved bredden av den store elv, det er Hiddekel
(Tigris), så jeg opp, og da fikk jeg se en mann som stod der, han var
klædd i linklær, og hans lender var omgjordet med et belte av gull fra
Ufas, hans legeme var som krysolitt, hans ansikt skinte som lynet, hans
armer og ben var som blankt kobber å se til, og lyden av hans ord var
som et veldig drønn." (Dan. 10,4—6)
"Og seks 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." (Matt. 17,1—2)
"Og jeg vendte meg om for å se røsten som talte med meg, og da jeg

vendte meg om, så jeg 7 lysestaker av gull, og midt imellom lysestakene
en som lignet en menneskesønn, klædd i en fotsid kjortel og ombundet
under brystet med et guUbelte, og hans hode og hår var kvitt som kvit
ull, som snø, og hans øyne var som ildslue, og hans føtter var lik skin
nende kobber, som om de var gjort glødende i en ovn, og hans røst
som en lyd av mange vann. Og i sin høyre hånd hadde han 7 stjerner, og
av hans munn gikk det ut et tveegget skarpt sverd, og hans asyn var som
solen når den skinner i sin kraft." (Joh. Åp. 1,12—16)
Denne engelen, som er Herren selv, er også kalt for "hans åsyns engel".

"I all deres trengsel var det ingen trengsel, og hans åsyns engel frelste
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dem, i sin kjærlighet og i sin store mildhet gjenløste han dem, og han
tok dem opp og bar dem alle den gamle tids dager." (Esaias 63, 9)

Messias har denne tittelen både fordi han i seg selv er Guds åsyn, og
fordi han sitter ved Faderens hojrre hånd i himmelen og er innviet i alle
Faderens hemmeligheter og planer. I gammel-testamentlig tid var han
virksom blant mennedcene, og i dag ber han for oss innenfor Faderen og
venter bare på at Faderen skal legge alle hans fiender til skammel for
hans føtter, slik at han kan ødele^e dem — først i Gog-hopens dal og
senere ved Harmageddon.
At denne Herrens engel ikke var noen vanlig engel, ser vi også av det

forholdet at han ønsket at menneskene skulle gi ham offer. Dette kunne
ikke en vanlig engel tillate seg, for de skal ikke tilbedes. Det er bare Gud
som skal tilbedes. Englene er tjenende ånder som er sendt ut til frelse
for dem som tror. "Da sa Manoah til Herrens engel: Kan vi ikke få deg
til å bli en stund her, så vi kan lage til et kje for d^! Men Herrens engel
sa til Manoah: Om du får meg til å bli, så eter jeg allikevel ikke av din
mat, men vil du stelle til et brennoffer, så skal du ofre det til Herren.
For Manoah visste ikke at det var Herrens engel. Da sa Manoah til
Herrens engel: Hva er ditt navn? — så vi kan ære deg når dine ord går i
oppfyllelse. Men Herrens engel sa til ham: Hvorfor spør du om mitt
navn? — Det er et underlig navn! Så tok Manoah kjeet og matofferet og
ofret det på berget til Herren. Da lot han et under skje mens Manoah og
hans hustru så på det: Da luen steg opp fra alteret mot himmelen, for
Herrens engel opp i alterets lue mens Manoah og hans hustru så på det,
og de falt på sitt ansikt til jorden. Siden viste Herrens engel seg ikke
mere for Manoah og hans hustru, da forstod Manoah at det var Herrens
engel. Og Manoah sa til sin hustru: Vi må visselig dø, vi har sett Gud."
(Dom. 13,15—22)

Denne Herrens engel hadde også anledning til å forlate synder, og det
er det bare Gud som kan. Dette viser også at denne var gjort lik med
Herren selv. "Så lot han meg få se Josva, ypperstepresten (som står som
stedfortreder for det jødiske folk), som stod for Herrens engels åsyn, og
Satan som stod ved hans højrre side for å anklage ham (jødefolket). Men
Herren sa til Satan: Herren refse deg. Satan. Herren refse deg, han som
har utvalgt Jerusalem. Er ikke denne mannen her en rykende brann,
revet ut av ilden? (tenk på alle jødenes lidelser opp igjennom historien)
Men Josva var kledd i skitne klær der han stod for engelens åsyn (før
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Israels omvendelse i endens tid). Og engelen tok til orde og sa til dem
som stod foran ham: Ta de skitne klær av ham (av jøde-folket). Og til
ham selv sa han: Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg i
høytidsklær (jødenes omvendelse på den tredje dag etter at den store
trengsel er forbi)." (Sak. 3,1—4)
Denne Herrens engel er også kalt for "Herrens skikkelse". "Munn til

munn taler jeg med ham, klart og ikke i gåter, og han skuer Herrens
skikkelse. Hvorledes kunne Dere da våge å tale ille om Moses, min tjener?"
(4. Mos. 12,8)

Denne Herrens engel er også kalt for "paktens engel". "Se, jeg sender
mitt bud (Johannes), og han skal rydde vei for mitt åsyn, og brått skal
han komme til sitt tempel. Herren, som dere søker, paktens engel, som
Dere stunder etter, se, han kommer, sier Herren, hærskarenes Gud."
(Mal. 1, 3)

Messieis har også fått denne tittelen fordi han skulle opprette en ny
pakt med jødefolket, som skulle være av en annen beskaffenhet enn
Sinai-pakten, som jødefolket hadde brutt en rekke ganger. Denne nye
pakten skulle virke slik at de troende jøder skulle få Den Hellige Ånd i
sine hjerter. Når dette skjedde, behøvde de ikke lenger å spørre hver
andre etter Guds vilje, for Den Hellige And ville forklare dem det. (Se
Jer. 31, 31-34)

Dette er det samme som den nye pakt i Jesu blod, som Gud inngikk
med jødefolket, etter at Jesus hadde forsonet all verdens synd på et
kors på Golgata for snart 2000 år siden. "For dette er mitt blod, den
nye pakts blod, som utgydes for mange til syndenes forlatelse." (Matt.
26,28)
Denne Herrens engel, som var virksom i gammel-testamentlig tid,

kjempet ikke bare for Israels-folket, men han ba også for dem innenfor
den allmektige Gud. "Da tok Herrens engel til orde og sa: Herre, hær
skarenes Gud. Hvor lenge skal det vare før du forbarmer deg over Jeru
salem og Israels byer, som du har vært vred på nå i 70 år? Og Herren
svarte engelen som talte med meg, gode og trøstefulle ord. Og engelen
som talte til meg, sa til meg: Rop ut disse ord: Så sier Herren, hærskare
nes Gud: Jeg er såre nidkjær for Jerusalem og Sion og såre vred er jeg på
de trygge hedningefolk, for jeg var bare litt vred, men de hjalp med til
ulykken. Derfor sier Herren så: Jeg vender meg atter til Jerusalem med
miskunnhet, mitt hus skal bygges der, sier Herren, hærskarenes Gud, og
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målesnoren skal strekkes ut over Jerusalem. Rop atter og si: Så sier
Herren, hærskarenes Gud: Ennå en gang skal mine byer flyte over av
det som godt er, og Herren skal ennå en gang trøste Sion og ennå en
gang utvelge Jerusalem." (Sak. 1,12—17)
Det er godt å vite at Jesus i egenskap av Herrens engel var virksom

allerede i gammel-testamentlig tid. Han representerte Gud på en spesiell
måte, og mange var de som på en eller annen måte kom i kontakt med
Guds åsyns engel. Vi kunne nevne flere gjøremål som han hadde, og
flere hendelser der han var virksom, men i og med at vi har nevnt dette
og gjort leserne oppmerksomme på dette, så får det stå opp til vedkom
mende å undersøke dette vidunderlige temaet videre.

Ellers så må vi ikke blande sammen Herrens engel med enhver engel
som blir beskrevet i Det Gamle Testamente, men vi må i ethvert tilfelle
spørre oss selv om dette kan være en beskrivelse av Jesus, eller om det
er en vanlig engel. Vi vet at englene var meget aktive i gammel-testa
mentlig tid. De kom med bud fra Gud, og de var utsendt til hjelp for
dem som skulle arve frelsen.

Jødene bruker også disse uttrykkene "åsynets fjnrste" (hebr. sar hap-
pinam) og "åsynets engel" (hebr. malak panim) om Messias. Jeg vil i
den forbindelsen få lov til å sitere en del fra Risto Santales hok: Kristus

i Det Gamle Testamente, fra s. 55—58, hvor han omtaler disse begre
pene: "Jødene bruker også disse navnene om Messias: "åsynets fyrste"
(Sar Happanim) og "åsynets engel" (Malak Panim). Messias' oppgave er
likesom å gjenspeile Guds vesen.

I den jødiske bønneboken er det en merkelig bønn som omtaler
"Jesus, åsynets fyrste". Jeg vet om to forskjellige tilfeller da en ung
mann i forbindelse med denne nyttårsbønnen har spurt hvem denne
"Jesus, åsynets fyrste" egentlig er, og han er blitt utelukket fra synago
gen på grunn av dette. Bønnen er forbundet med det tegnet som "qofar"-
hornet gir på at det nye året begynner, og det lyder slik:
"Må det være din vilje at lyden fra dette hornet måtte nå fram til

Guds tabernakel ved vår representant Tardiel, som Elias — velsignet
være hans minne — har gitt navn til, og ved Jesus, åsynets fyrste, og ved
Metatron, og må nåden bli oss til del. Vær velsignet, du nådens Herre."
Navnet Jesus forekommer her i sin riktige hebraiske form "Jequa" eller
'Trelseren".

Prof. G. Klein, i sin tid overrabiner i Stockholm, forklarer i sin bok
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"Bidrag till Israels religionshistoria" hva jødene forstår med "Metatron".
På side 89 skriver han: Metatron er den tjenende ånden som står nær
mest Gud, på den ene side hans betrodde og hans representant, på den
annen side Israels representant hos Gud . . . Metatron heter også "Åsy
nets fyrste" eller "fyrsten som sitter i Guds innerste gemakk" (Sar Hap-
panim). Tallverdien av Metatron er lik med tallverdien av Sjaddai (Den
allmektige). Sjaddai (10, 4, 300) = 314, Metatron (50,6,200,9, 9,40)
= 314". Professor Klein snakker mye om at Metatron i jødedommen
ofte blir sammenkoblet med Ordet, dvs. Logos. Og han sier at det i Tal
mud forekommer fem slike mellomvesen: "1. Metatron, 2. Jehovas Ord
(Memra), 3. Guds nedstigende herlighet (Schekinah), 4. Guds hellige
ånd (Ruach hakodesch), 5. Den himmelske åpenbaringsrøsten (Bath-
Kol)." Ofte er disse identiske med hverandre.
Dermed er altså Metatron åsynets fyrste og Messias, Den allmektiges

representant, som i jødedommen også av og til kalles 'Memra" eller
"Ordet". Og den jødiske bønneboken gir ham overraskende navnet
"Jesus". Bønneboken forutsetter at han fungerer som midler mellom
mennesker og Gud. Gottlieb Klein henviser også til skriftet BAMID—
BAR RABBA 12 og sier at da paktens ark ble bygd, fikk de tjenende
englene til oppgave å bygge en bolig i himmelen for en yngling, "hvis
navn er Metatron, og i den boligen ofrer han de rettferdiges sjeler til
Gud for å forsone Israel i landflyktighetens dager".
Stundom blir "Jesus, åsynets fyrste" nevnt i bønneboken med navnet

Jesus i parantes. Imidlertid bruker for eksempel skriftet MAKSOR
RABBA Jesus-navnet like frem i forbindelse med en annen bønn. Bøn
neboken framholder selv at disse englemaktene "taler godt for oss for å
forsone alle våre synder".
Om åsynets fyrste brukes også benevnelsen "åsynets engel". Esaias

63, 9 lyder: "I all deres trengsel var det ingen trengsel, og hans åsyns
engel frelste dem, i sin kjærlighet og sin store mildhet gjenløste han
dem, og tok dem opp og bar dem alle den gamle tids dager."

I den jødiske bibelfortolkningen forstår for eksempel bibeltolkeren
RASJI "åsynets engel" som et uttrykk for "åsynets fyrste". På den
annen side sier rabbinerne at han også er "Paktens engel", (malak hab-
berit). Men Rabbi David Kimchi sier, i det han viser til Malakias 3,1 at
"Herren, paktens engel, er Messias". Slik viser det nevnte bibelverset til
den kommende frelserens trengsel, kjærlighet og mildhet. Når vi ser
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hans ansikt, befris vi fra trengselen.
Å se Guds ansikt er sentralt forbundet med den velsignelsen som Gud

gav Aron og hans sønner. I den velsignelsen som ble gitt i 4. Mos. 6,
24—26 ber en to ganger at Herren skal la "sitt ansikt lyse" og "løfte sitt
åsyn" på oss. Bibelen taler også i andre sammenhenger om å "søke
Herrens åsyn" (1. Krøn. 16, 11, Salme 27, 8), om å "se" hans åsyn
(Salme 11,7,17,15 m.m.), og om at Herren kan "skjule" sitt ansikt for
sine. Når vi i Herrens velsignelse ber om at Herren skal la sitt ansikt lyse,
er det egentlig spørsmål om det ansiktet vi ser i Jesus. Han er "åsynets
fyrste" og "åsynets engel", han er Pnuel og også "paktens engel". Han
formidler kunnskapen om Faderen til oss.

Allerede Moses fikk "skue" Herrens skikkelse. Allerede han opplevde
Gud som en nådig Gud. Men først i Jesus Kristus ser vi inn i Guds hjerte,
opplevelsen av Guds åsyn, som Faderens elskende og tilgivende ansikt,
virker helbredende inn på menneskelivet. "Hver den som ser Sønnen og
tror på ham, skal ha evig liv."

Jeg vil også få lov til å sitere fra en artikkel av Mose Ben-Maeir, hvor
han også skriver om denne bønnen som omtaler Jesus som "åsynets
fyrste". Artikkelen heter: Den jødiske bønneboken og evangeliet. Den
står i Karmel-Israel Nytt, nr. 13—14,1982: "I en kort bønn som brukes
på n3d:tårsfesten (Ro^ Hashana), mens man blåser i basunen (shofar),
nevnes navnet "Jeshua" faktisk som fyrsten ved Herrens åsyn, medinne-
haver av guddommens trone og guddommelighet og den eneste tals
mann som taler Israels sak i den himmelske retten. Hvem er denne per
sonen "Jeshua"? Ingen vet det med nøyaktighet. Men når vi husker på
at alle de første kristne var jøder, som tok del i synagogens gudstjeneste,
er dette ikke noe mysterium. Det må være en bønn, som en messiansk
jøde har formet i denne fjerne tid og som siden er kommet ned til våre
dager som en del av de jødiske bønnesamlinger. Og de sannheter som er
skjult i denne bønnen er fullstendig som det Nye Testamentet i et nøt
teskall. Moderne utgaver av bønneboken, som har følt at dette er et
sterkt prokristent argument, har utelukket det fra sine sider, men det
finnes som en lysende sol i tidligere utgaver av "Machzo Idjamim
noraim"."

Da Jesus fra Nasaret kom til jødene for snart 2000 år siden, kom han
i sin egen skikkelse. Han kom i syndig kjøds lignelse. Han kom som et
menneske, men i og med at han også er Gud, så kom han i Guds skikkelse.
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Derfor sa han også til de vantro jøder at de aldri hadde sett Guds
skikkelse, slik som f. eks. Moses hadde sett det. Til tross for at de så
Jesu skikkelse rent fysisk, så forstod de ikke at det var Guds skikkelse
som de så i Jesus Kristus. Det går an å se uten å forstå. "Og Faderen,
som har sendt meg, han har vitnet om meg, hverken har Dere (de vantro
jøder) noensinne hørt hans røst eller sett hans skikkelse (til tross for at
han vandret blant dem). (Joh. 5,37)

"Ingen har noensinne sett Gud, den enbårne Sønn, som er i Faderens
skjød, han har forklaret ham." (Joh. 1,18)
"La dette sinn være i dere, som og var i Kristus Jesus, han som, da

han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men
av seg selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, i det han
kom i menneskers lignelse." (Fil. 2,5—7)

Messias er Menneskesønnen.

Benevnelsen Menneskesønnen betyr "sønn av et menneske". Jødene
kjente godt til at det i Det Gamle Testamente var beskrevet en Mennes-
kesønn, som var i himmelen, og som Gud skulle gi herredømme og styre
over hele jorden. Når dette hadde skjedd, skulle denne Menneskesønnen
komme tilbake med himlenes skyer og innta sin store makt. "Fremdeles
fikk jeg i mine nattlige syner se hvorledes en som lignet en menneske-
sønn, kom med himmelens skyer, han gikk bort til den gamle av dager
(Gud) og ble ført fram for ham. Og det ble gitt ham herredømme og
ære og rike (riket for Israel), og alle folk, ætter og tungemål skulle tjene
ham, hans herredømme er et evig herredømme, som ikke forgår, og hans
rike er et rike som ikke ødelegges." (Dan. 7,13—14)

Hvorledes denne Menneskesønnen hadde kommet til himmelen,
kunne ikke jødene svare på, men vi som er kristne, vet at dette skjedde
ved Jesu himmelfart.

Jødene tolket også Salme 8 til å gjelde denne Menneskesønnen, som
var gjort bare lite ringere enn Gud, men likevel var underlagt alle ting.
"Herre vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden, du som har ut
bredt tin prakt over himmelen. Av barns og diebarns munn har du
grunnfestet en makt for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen
på fienden og den hevngjerrige. Når jeg ser din himmel, dine fingrers
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gjerning, månen, og stjernene, som du har gjort, hva er da et menneske,
at du kommer ham i hu, og et mennekebarn, at du ser til ham. Og du
gjorde ham (Menneskesønnen) lite ringere enn Gud, og med ære og her
lighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders gjer
ninger, alt la du under hans føtter, får og okser, alle tilsammen, ja også
markens dyr, himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havets
stier. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden." (Salme 8)

Jesus brukte også denne tittelen om seg selv, men han utvidet den til
også å gjelde sin egen lidelse, død og forsonergjerning. Forsonersiden
ved jødenes Messias måtte komme først, og det er den som danner ut
gangspunktet og basis for herskersiden, og det forholdet at han kan
komme tilbake med himmelens skyer. I Det Nye Testamente får vi føl
gende opplysninger om Menneskesønnen:
1) Menneskesønnen har ikke jordisk rikdom, slik som andre konger.

"Og Jesus sa til ham: Revene har huler, og himmelens fugler reder, men
Menneskesønnen har ikke engang det han kan helle sitt hode til." (Matt.
8,20)
2) Menneskesønnen har anledning til både å helbrede og tilgi synder.

"For hva er lettest, enten å si: Dine synder er deg forlatt, eller å si: Stå
opp og gå? Men foråt Dere skal vite at Menneskesønnen har makt til å
forlate synder — da sier han til den verkbrudne: Stå opp og ta din seng
og gå hjem til ditt hus." (Matt. 9, 5—6)
3) Menneskesønnen er både tollernes og syndernes venn, for de

trodde på ham. "Menneskesønnen kom, han eter og drikker, og de sier:
For en storeter og vindrikker, tollernes og syndernes venn." (Matt.
11,19)
4) Menneskesønnen er både jødenes Messias og Guds Sønn. "Men da

Jesus var kommet til landet ved Cesarea Filippi, spurte han sine disipler
og sa: Hvem sier folk at Menneskesønnen er? ... Da svarte Simon Peter

og sa: DU ER MESSIAS, DEN LEVENDE GUDS SØNN." (Matt.
16,13 og 16)
5) Menneskesønnen skal komme tilbake igjen med himmelens skyer,

og troende jøder i endetiden skal ikke rekke å forkynne evangeliet om
Guds rike i alle Israels byer før Menneskesønnen kommer. "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 Menneske
sønnen kommer." (Matt. 10, 23)
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"For Menneskesønnen skal komme i sin Faders herlighet med sine
engler, og da skal han betale enhver etter hans gjerninger." (Matt. 16,27)
6) Menneskesønnen skal oppstå fra de døde. "Og da de gikk ned av

fjellet, bød Jesus dem: Dere skal ikke fortelle noen om dette syn før
Menneskesønnen er oppstanden fra de døde." (Matt. 17,9)
7) Alle jordens folk skal se når Menneskesønnen kommer tilbake til

jorden igjen. "Og da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen,
og da skal alle jordens slekter jamre seg, og de skal se Menneskesønnen
komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet." (Matt. 24,30)
8) I den store trengsel skal jødene se Menneskesønnen sitte ved

Faderens høyre hånd i himmelen. Himmelen er pa det tidspunktet ryk
ket mye nærmere jorden. "Jesus sa til ham: Du har sagt det. Dog, jeg
sier dere: Fra nå av skal Dere se Menneskesønnen sitte ved kraftens
høyre hånd og komme i himmelens skyer." (Matt. 26, 64)
9) I Lukas 17, 22-37 blir det også gjort forskjell på Menneskesøn

nens dager på den ene siden og Menneskesønnens dag på den andre
siden. Menneskesønnens dager er de ca. 3 år, da Jesus var hos jødene
første gangen, og Menneskesønnens dag er den dag, da han kommer til
bake til dom over verden, for å opprette riket for Israel. (Denne dagen
må ikke blandes sammen med Jesu komme for den kristne menighet,
som skjer litt over 7 år før Jesu gjenkomst til Israel og Oljeberget.)

Etter at Jesus var tatt bort i fra jødene, så skulle hans disipler ha
ønsket å få se flere av Menneskesønnens dager, men de skulle hverken få
oppleve det eller det forholdet at han kom tilbake i deres levetid. "Men
han sa til sine disipler: De dager kommer da Dere skal attra a fa se en av
Menneskesønnens dager, og Dere skal ikke få se den. (Menneskesønnens
dag.) (Luk. 17,22)
10) Menneskesønnens oppgave var å frelse de mennesker som var for

tapt. "for Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var
fortapt." (Luk. 19,10)

11) Til tross for at Menneskesønnen er steget ned fra himmelen, så er
han likevel i himmelen. I sin menneskelige dimengon var han på jorden
hos menneskene, men i sin Guds-dimensjon var han også hos Faderen. I og
med at Jesus er Gud, så sprenger han våre dimensjoner som høyde, lengde,
bredde, rom og tid, og han beveger seg fritt i sin egen evighets dimensjon.
"Og dog er ingen steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra
himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen, (luk. 3,13)
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12) Disiplene skulle få se Jesu himmelfart. "Enn når Dere får se
Menneskesonnen fare opp dit hvor han for var." (Luk. 6, 62)
13) Jødene skulle korsfeste Mennesksonnen. "Jesus sa da: Når Dere

får opphøyet Menneskesonnen, da skal Dere skjønne at jeg er (gr. ego
eimi, hebr. Jhvh), og at jeg intet gjør av meg selv, men taler dette så
ledes som min Fader har lært meg." (Joh. 8, 28)

"Folket svarte ham: Vi har hørt av loven at Messias blir til evig tid,
hvorledes kan da du si at Menneskesonnen skal opphøyes? Hvem er
denne Menneskesønn?" (Joh. 12, 34)
14) Menneskesonnen skulle bli herliggjort ved sin død. "Men Jesus

svarer dem og sier: Timen er kommet da Menneskesonnen skal herlig-
gjøres. Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke kveitekornet faller i
jorJen og dør, da blir det bare det ene korn, men hvis det dør, bærer
det meget frukt." (Joh. 12,23—24)

I Johannes Åpenbaring 1, 12—16 får vi følgende beskrivelse om den
opphøyde og herliggjorte Menneskesonnen, som nå sitter ved Faderens
høyre hånd og bare venter på at Faderen skal underlegge ham alle hans
fiender. "Og jeg (Johannes) vendte meg om for å se røsten som talte
med meg, og da jeg vendte meg, så jeg 7 lysestaker av gull, og midt i
mellom lysestakene en som lignet en menneskesønn, klædd i en fotsid
kjortel og ombundet under brystet med et gullbelte, og hans hode og
hår var kvitt som kvit ull, som snø, og hans øyne som ildslue, og hans
føtter var lik skinnende kobber, som om de var gjort glødende i en ovn,
og hans røst som en lyd av mange vann. 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."
Denne Menneskesonnen er også i Det Gamle Testamente omtalt som

"EN GUDESØNN", "KONGESØNNEN", "EN MANN", "ET
MENNESKE", "DIN FROMME MANN", og "KVINNENS ÆTT".
"Han (Nebudkanesar) tok atter til orde og sa: Men jeg ser fire menn

som går løse omkring inne i ilden, og det er ingen skade å se på dem, og
den fjerde ser ut som en gudesønn." (Dan. 3, 25)
"Gud, gi kongen dine dommer og kongesønnen din rettferdighet.

Han skal dømme ditt folk med rettferdighet og dine elendige med rett."
(Salme 72,1—2)

'"Mitt hjerte strømmer over med liflig tale, jeg sier: Min sang er om en
konge, min tunge er en hurtigskrivers griffel. Du (Messias) er den fagreste
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blant menneskenes barn, livsalighet er utgytt på dine lepper, derfor har
Gud velsignet deg evindelig." (Salme 45,1—2)

"Foraktet var han og forlatt av mennesker, en mann full av piner og
vel kjent med sykdom, han var som en som folk skjuler sitt åsyn for,
foraktet, og vi (jodene) aktet ham for intet." (Esaias 53, 3)

**Men jeg er en orm og ikke en mann, menneskers spott og folks for
akt." (Salme 22, 7)
"På den fire og tyvende dag i den første måned, mens jeg (Daniel)

stod ved bredden av den store elv, det er Hiddekel (Tigris), så jeg opp,
og da fikk jeg se en mann som stod der, han var kledd i linklær, og hans
lender var omgj ordet med et belte av gull fra Ufas, hans legeme var som
krysolitt, hans ansikt skinte som ildsluer, hans armer og ben var som
blankt kobber å se til, og lyden av hans ord var som et veldig drønn."
(Dan. 10,4-6)
"Og han sa til den mann som var kledd i linklærne: Gå inn mellom

hjulene, inn under kjerubene, og fyll dine hender med glør av dem som
er mellom kjerubene, og strø dem ut over staden. Og han gikk inn mens
jeg så det." (Esek. 10,2)
"Og han (Gud) førte meg dit, og se, der var en mann hvis utseende

var som kobber, og han hadde en linsnor og en målestang i hånden, og
han stod i porten. Og mannen talte til meg og sa: Menneskesønn! Se
med dine øyne og hør med dine ører og akt på alt det jeg vil la deg se!
For du er ført hit, foråt jeg skal la deg se det. Forkynn Israels hus alt
det du ser." (Esek. 40, 3—4)
"Og se, en som lignet et menneske, rørte ved mine lepper, og jeg åp

net min munn og talte og sa til ham som stod foran meg: Herre! Ved
det

syn jeg har hatt, er svære smerter kommet over meg, så jeg ikke lenger
har noen kraft, hvorledes skulle da min herres tjener, en slik som jeg,
kunne tale med en slik som min herre er? Hos meg finnes fra nå av
ingen kraft, og det er ikke ånde tilbake i meg." (Dan. 10,16—17)

"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
menneskebarn." (Esaias 52,14)
"Og om Levi sa han (Moses): Dine tummim (lys, klarhet, åpenbaring)

og urim (sannhet, rett, fullkommenhet) hører din fromme mann
(Messias) til, han som du fristet ved Massa, som du trettet med ved Me-
ribas vann." (5. Mos. 33, 8)

-121-



"Kostelig i Herrens øyne er hans frommes død." (Salme 116,15)
"Og jeg (Gud) vil sette fiendskap mellom deg (Satan) og kvinnen, og

mellom din ætt og hennes ætt (Messias), han skal knuse ditt hode (etter
Harmageddon), men du skal knuse hans hæl (ved korsfestelsen på Gol
gata.)" (1. Mos. 3,15)
"Da åpenbarte Herren seg for Abram og sa: Din ætt (både Messias og

jødene) jeg gi dette land ..." (1. Mos. 12,7)
Jesus brukte også benevnelsen "kongesønnen" om seg selv. Dette be

tydde 2 ting:
1) Det betydde at han var sønn av en konge. Han var Faderens en

bårne Sønn, og han var født fra evighet av. Han var like gammel som
Faderen og hadde akkurat de samme egenskaper som Faderen. Han
tenkte likt med Faderen, og han gjorde det samme som Faderen gjorde.
Han stod i Faderens hemmelige råd, og han visste alt og alle ting.
2) Det betydde at da han kom, ville han opprette sitt eget konge

dømme på jorden med utgangspunkt i Jerusalem og Israel. Han ville
kjøpe verden og menneskene tilbake til seg selv og til Gud ved forsoner-
gjerningen på Golgata. Etter at dette var gjort, ville han opprette sitt
kongerike i Israel. Dette ville være et fredsrike og strekke seg ut over
hele verden. I tillegg til dette ville det være et evig rike som aldri skulle
forgå, men også strekke seg inn i den nye jord.

I evangeliene er dette styret kalt for "riket", "himlenes rike", "Guds
rike", "kongesønnens bryllup" eller "den store nattverd". Når døperen
Johannes, Jesus eller apostlene/disiplene snakket om riket i konkret og
historisk betydning, så var det riket for Israel de snakket om. Under
hele sitt virke snakket Jesus om riket og utførte rikets manifestasjoner
og viste ved dette at riket var kommet. Dersom jødene hadde tatt imot
ham som deres Messias, da hadde han opprettet riket for dem.

Jødene hadde ventet på sin egen Messias eller kongesønnen gjennom
nesten hele sin historie, men når han endelig kom, forstod de fleste av
dem ikke at han stod midt i blant dem og gjorde de gjerningene som
Faderen hadde vist ham at han skulle gjøre. Han kom til sine egne, men
hans egne tok ikke imot ham, men alle de som tok imot ham de gav han
rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.
Da jødene ikke ville ha noe med ham å gjøre, hverken før eller etter

hans oppstandelse fra de døde, så vendte Gud seg til hedningene og
satte sitt eget folk til side. Dette skjedde i stor utstrekning i diasporaen,
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men den dagen da de tar imot ham som sin egen Messias og som verdens
frelser, da vil han komme tilbake til Israel og opprette riket for dem.

I Den Babylonske Talmud Sanhedrin 98 a står det at Messias i dag
sitter ved Roms porter blant de sjuke og forbinder sine egne såre lem
mer, og at han vil komme tilbake til Israel når j odene vil hore på hans
rost. "Rabbi Josua Ben Levi fant en dag profeten Elias stående ved inn
gangen til sin grotte. Han spurte da profeten: Når kommer Messias?
Elias svarte: Du kan jo sporre ham selv. Deretter sa Rabbi Josua: Hvor
er han da? — Ved Roms porter. — Og hvordan kan jeg kjenne ham igjen?
— Han sitter blant de sjuke og forbinder sine såre lemmer. — Da begav
Rabbi Josua seg til Messias og hilste ham med ordene: Fred være med
deg, min herre og mester. Deretter sa Messias: Fred være med deg. Levis
sonn. Rabbi Josua spurte: NÅR, HERRE, VIL DU ÅPENBARE
DEG? Den andre svarte: I DAG.

Da reiste Rabbi Josua tilbake til profeten Elias, som spurte ham: Nå
hva sa han? — Han loy for meg, for han sa at han skulle komme i dag,
og han har ikke kommet. Profeten svarte ham: Dermed ville han si deg:
I DAG, OM DERE VILLE HØRE HANS RØST."

Dette er den korrekte framstilling av det som hendte. Da jødene ikke
ville ta imot ham, så vendte han seg til hedningene. Han sitter nå hos
hedningene, hos alle dem som tar imot ham, men han er også hos dem
av sitt eget folk som tror på ham. NÅR JØDENE SOM FOLK OG
SOM NASJON VIL TRO PÅ HAM, KOMMER HAN TILBAKE
TIL ISRAEL.

Jødene sier at i og med at ikke Jesus fra Nasarett opprettet riket for
dem, så kunne han ikke være deres Messias. Vi ser og forstår at denne
vurderingen og framstillingen av forholdet mellom kongesønnen og
riket ikke holder. Den er bygd på galne forutsetninger. Jesus kunne ikke
gi dem riket når de ikke ville tro på ham eller anerkjenne ham som deres
Messias. Det er slik vi må se dette.

Gud sendte sin Sønn til vingården da det led mot den tid da Gud
skulle ta imot åndelig frukt av jødene, for det arbeidet som de hadde
lagt ned i Guds-riket gjennom 4000 års arbeid. Det var innhøstningstid,
og tiden var kommet til at det konkrete og historiske Guds-riket skulle
opprettes i Israel, men det var lite frukt å finne i vingården, som er et
bilde på Israel. "Hør en annen lignelse: Det var en husbond som plantet
en vingård, og han satte et gjerde omkring den og gravde en vinperse i
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den og bygget et tårn, og så leide han den ut til vingårdsmenn og drog
utenlands. Da det nu led mot frukttiden, sendte han sine tjenere til vin-
gårdsmennene for å ta imot den frukt som han skulle ha, og vingårds-
mennene tok hans tjenere, en slo de, en drepte de, en stenet de. Atter
sendte han andre tjenere, flere enn de første, og de gjorde likeså med
dem. Men til sist sendte han sin sønn til dem og sa: De vil unnse seg for
min sønn. Men da vingårdsmennene så sønnen, sa de seg imellem: Dette
er arvingen, kom, la oss slå ham ihjel, så vi kan få hans arv! Og de tok
ham og kastet ham ut av vingården og slo ham ihjel. Når nå vingårdens
herre kommer, hva skal han da gjøre med disse vingårdsmenn? De sier
til ham: Ule skal han ødelegge disse illgjerningsmenn, og vingården skal
han leie ut til andre vingårdsmenn, som gir ham frukten i rette tid. Jesus
sier til dem: Har Dere aldri lest i skriftene: Den sten som bygningsmen
nene forkastet, den er blitt hjørnesten, av Herren er dette gjort, og det
er underfullt i våre øyne? Derfor sier jeg dere: GUDS RIKE SKAL
TAS FRA DERE OG GIS TIL ET FOLK SOM BÆRER DETS

FRUKTER." (Matt. 21, 33-43)
Israel ble også sammenlignet med et fikentre. Vi vet at Jesus forban

net fikentreet til tross for at det ikke var fikentid. Vi kan synes at dette
var urettferdig gjort av Jesus, men vi må huske på at det ligger en
dypere mening bak dette. Til tross for at det ikke var fikentid for dette
bestemte fikentreet, så var det tid for innhøstning for jødene og for Is
rael. "Og den neste dag, da de gikk ut fra Betania, ble han hungrig. Og
da han så et fikentre langt borte, som hadde blad, gikk han dit, om han
kanskje kunne finne noe på det, og da han kom bort til det, fant han
ikke noe uten blad, for det var ikke fikentid. Da tok han til orde og sa
til det: Aldri i denne tidsalderen (gr. eis ton aiona) skal noen mere ete
frukt av deg. Og hans disipler hørte det." (Mark. 11,12—14)

Detté uttrykket "eis ton aiona" er her galt oversatt i våre Bibler.
Dette gjelder både Bibel-oversettelsen fra 1930, hvor det står "aldri i
evighet" og Bibel-oversettelsen fra 1978 hvor det står "aldri mere".

Grunnen til at dette er galt oversatt, er sannsynligvis den at våre
Bibeloversettere ikke har noe syn for Israel, og mener at Gud har for
kastet jødene og Israel for alltid, men som vi vet, så har han ikke gjort
det. Gjenopprettelsens tider er allerede nå kommet til Israel, og vi ser
Guds spor og hører hans stemme i det som skjer i Israel. Vi ber om at
teologene også må få se dette, slik at de kan be for og tale om Israel, i
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stedet for å holde fast på den grunnfalske erstatningsteologien, som
ikke er fra Herren, men fra Satan — som er Guds motstander.
Men Gud var langmodig med Israel og rik på miskunn. Han gav dem

også et år ekstra til å omvende seg — i tillegg til de 3 år som Jesus hadde
virket i blant j odene. Jesus bad Faderen om at fikentreet måtte få stå
enda et år til. "Men han sa denne lignelsen: En mann (Gud) hadde et
fikentre som var plantet i hans vingård, og han kom og lette etter frukt
på det, og fant ingen. Da sa han til vingårdsmannen: Se, i tre år er jeg nå
kommet og har lett etter frukt på dette fikentre og har ikke funnet
noen, hugg det ned! Hvorfor skal det også opta jorden til ingen nytte?
Men han svarte ham: Herre! la det ennå stå dette år, til jeg får gravd om
kring det og lagt gjødning på, om det kanskje kunne bære til neste år!
hvis ikke, da kan du hugge det ned." (Luk. 13, 6—9)

Jesus innbød også jødene i disse 3 år til bryllupet, som er et bilde på
riket for Israel. "Og Jesus tok atter til orde og talte til dem i lignelser
og sa: Himlenes rike er å ligne med en konge som gjorde bryllup for sin
sønn. Og han sendte sine tjenere ut for å be de innbudne komme til
bryllupet, men de ville ikke komme. Atter sendte han andre tjenere ut
og sa: Si til de innbudne: Se, jeg har gjort i stand mitt måltid, mine ok
ser og mitt gjø-fe er slaktet, og alt er ferdig, kom til bryllupet! Men de
brydde seg ikke om det og gikk sin vei, den ene til sin aker, den annen
til sitt kjøbmannskap, og de andre tok fatt på hans tjenere, hånte dem
og slo dem ihjel. Men kongen ble harm, og sendte sine krigshærer ut og
drepte disse manndrapere og satte ild på deres by. Deretter sier han til
sine tjenere: Bryllupet er vel ferdig, men de innbudne var det ikke verd,
gå derfor ut på veiskjellene og be til bryllups så mange Dere finner! Så
gikk da disse tjenere ut på veiene og fikk sammen alle dem de fant, både
onde og gode, og bryllupshuset ble fullt av gjester. Da nå kongen gikk
inn for å se på dem som satt til bords, så han der en mann som ikke
hadde bryllupsklædning på. Og han sa til ham: Min venn! hvorledes er
du kommet inn her og har ikke bryllupsklædning på! Men han tidde. Da
sa kongen til tjenerne: Bind hender og føtter på ham og kast ham ut i
mørket utenfor! Der skal være gråt og tenners gnidsel. For mange er
kalt, men få er utvalgt." (Matt. 22,1—14)

I Lukas 14, 15—24 er riket for Israel framstilt som "den store natt
verden", som både jøder og hedninger som tror, skal få del i. "Da en av
dem som satt med til bords, hørte dette, sa han til ham: Salig er den
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som får sitte til bords i Guds rike. Da sa han til ham: Det var en mann

som gjorde en stor nattverd og innbød mange, og han sendte sin tjener
(Jesus) ut ved den tid nattverden skulle holdes, for å si til de innbudne:
KOM! FOR NÅ ER DET FERDIG. Men de begynte alle som en å
unnskylde seg. Den første sa til ham: Jeg har kjøpt en åker og må nød
vendig gå ut og se på den, jeg ber deg, ha meg unnskyldt! Og en annen
sa: Jeg har kjøpt fem par okser og går ut for å prøve dem, jeg ber deg,
ha meg unnskyldt! Og atter an annen sa: Jeg har tatt meg en hustru, og
derfor kan jeg ikke komme. 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! Og
tjeneren sa: Herre! det er gjort som du bød, og der er ennå rom. Da sa
herren til tjeneren: Gå ut på veiene og ved gjerdene og nød dem til å
komme inn, foråt mitt hus kan bli fullt! For jeg sier dere at ingen av de
menn som var innbudt, skal smake min nattverd." (Luk. 14,15—24)
På samme måte som Messias i Det Gamle Testamente ble betegnet

som en mann og et menneske, ble han også det i Det Nye Testamente.
Han er både Gud og menneske i en og samme person. Hans menneske
lige og guddommelige side kan ikke skilles. Jesus som Gud gjennom
syret hele hans personlighet, slik at det ikke fantes synd hos ham —
hverken i hans legeme, hans sjel eller hans ånd. Han er prøvd i alt i lik
het med oss, dog uten synd. Dette er også grunnen til at han kunne ta
på seg all verdens synd og sone den. Han bar den på sitt legeme opp på
korset. Synden forble på hans legeme, og den trengte aldri inn i hans
sjel og hans ånd. Derfor led han også døden i kjødet, men Den Hellige
Ånd kom ham i møte og gav ham livet tilbake.

I og med at vår synd ikke trengte gjennom til hans sjel eller til selve
personligheten, så ble også dette stedfortredende offeret godtatt av Gud.
Når Jesu sjel bar fram skyldofferet, skulle mange leve ved dette offeret.
(Esaias 53, 10—12). Her står det 3 ganger at det var Jesu qel som bar
fram skyldofferet.

Jesus kom som et menneske, og han var som et menneske. Han kjen
te både fristelser, smerter og skuffelser. Han åt og drakk sammen med
sine apostler, og han underviste dem i Guds ord om Guds veier og pla
ner. Han var som en av dem, men han var mye større enn dem på alle
områder. På alle felter hvor han drev sin virksomhet, etterlot han oss et
forbilde. Han var kongesønnen, men likevel var han alles tjener. Han var
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det mennesket som Gud hadde behag i, og som kjøpte oss tilbake til
Faderen. "Det er om hvem jeg sa: Etter meg kommer en mann som er
kommet foran meg, fordi han var før meg." (Joh. 1, 30)
"Kom og se en mann som har sagt meg alt jeg har gjort. HAN

SKULLE VEL IKKE VÆRE MESSIAS?" (Joh. 4,29)
"Han svarte: Den mann som heter Jesus, gjorde en deig og smurte på

mine øyne og sa til meg: Gå til Siloa og vask deg. Da jeg så gikk bort og
vasket meg, fikk jeg mitt syn." (Joh. 9,11)

"Israelittiske menn, hør disse ord: Jesus fra Nasaret, en mann som var
blitt utpekt for dere av Gud ved kraftige gjerninger og under og tegn,
som Gud gjorde ved ham midt i blant dere, således som Dere selv vet."
(Ap. gj. 2, 22)

"Etterat Gud da har båret over med vannkundighetens tider, byder
han nå alle mennesker at de alle alle steder skal omvende seg, ettersom
han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet ved
en mann som han har bestemt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis
for alle ved å oppreise ham fra de døde." (Ap. gj. 17, 30—31)

"Tjeneren svarte: Aldri har noe menneske talt som denne mann."
(Joh. 7,46)
"men nå står Dere meg etter livet, et menneske som har sagt dere

sannheten, som jeg har hørt av Gud, det gjorde ikke Abraham." (Joh.
8,40)

"Jødene svarte ham: For noen god gjerning stener vi deg ikke, men
for gudsbespottelse, og fordi du som er et menneske, gjør deg selv til
Gud." (Joh. 10, 33)

Yppersteprestene og fariseerne kalte da rådet sammen til møte og sa:
Hva skal vi gjøre? for dette menneske gjør mange tegn." (Joh. 11, 47)
"Men ikke er det med nådegaven således som med fallet, for er de

mange død ved den enes fall, da er meget mere Guds nåde og gaven i
det ene menneske Jesu Kristi nåde blitt overvettes rik for de mange ...
for likesom de mange er blitt syndere ved det ene menneskes ulydighet,
så skal også de mange bli rettferdige ved den enes lydighet." (Rom. 5,
15 og 19)
"For ettersom døden er kommet ved et menneske, så er og de dødes

oppstandelse kommet ved et menneske, for likesom alle dør i Adam, så
skal alle levendegjøres i Kristus." (1. Kor. 15, 21—22)
"Det første menneske var av jorden, jordisk, det annet menneske er
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av himmelen." (1. Kor. 15,47)
"men av seg seiv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, i

det han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som
et menneske, fornedret han seg selv, så han ble lydig inntil døden, ja
korsets død." (Fil. 2, 7—8)
"For det er en Gud og en mellommann imellom Gud og mennesker,

mennesket Kristus Jesus, han som gav seg selv til en løsepenge for alle,
et vitnesbyrd i sin tid." (1. Tim. 2, 5—6)

I gammel-testamentlig tid var benevnelsen "kvinnens ætt" en av de
første titlene som vi har på Messias. Denne tittelen går også igjen i Det
Nye Testamente. "Nå ble løftene gitt til Abraham og hans ætt, han sier
ikke: Og dine ættlinger, som om mange, men som om en: OG DIN
ÆTT, OG DET ER KRISTUS." (Gal. 3,16)

"Jesu Kristi, Davids sønns, og Abrahams sønns ættetavle." (Matt. 1,1)
"Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne dette for dere om menig

hetene, JEG ER DAVIDS ROTSKUDD OG ÆTT, den klare mor
genstjerne." (Joh. Åp. 22,16)

Begrepet "Abrahams ætt" betyr derfor 4 ting, og det er:
1) Messias.
2) Alle jøder.
3) Troende jøder.
4) Troende hedninger. "Men hører Dere Kristus til da er Dere jo Ab

rahams ætt, arvinger etter løfte." (Gal. 3, 20) I og med at vi tror på
Jesus, har vi del i den himmelske fasen av riket for Israel. Alt det som
Jesus har, har vi del i. Vi er hans legemes lemmer, mens han er hodet for
legemet. Kristi legeme er en ny-testamentlig frelses-forsamling, som ikke
var kjent i gammel-testamentlig tid.
I og med at vi hører med til Abrahams ætt, er vi også hans barn — på

samme måte som de troende jøder er det. Abraham er vår åndelige far,
for han trodde på Gud, og han så fram til at Messias skulle komme. Han
så Messias sin dag og gledet seg til den (Joh. 8, 56). "og han (Abraham)
fikk omskjærelsens tegn som et segl på rettferdigheten ved den tro som
han hadde da han var uomskåret, foråt han skulle være far til alle de
uomskårne som tror, så rettferdigheten også kunne tilregnes dem, og far
til de omskårne som ikke bare har omskjærelsen, men også vandrer i
fotsporene av den tro som vår far Abraham hadde da han var uomskå
ret .. . Derfor fikk han løftet ved troen, foråt det kunne være som en

-128-



nåde, så loftet kunne stå fast for hele ætten, ikke bare for den som
har loven, men også for den som har Abrahams tro, HAN SOM ER
FAR TIL OSS ALLE." (Rom. 4,11-12 og 16)

Selv om alle joder er Abrahams ætt, er de ikke dermed automatisk
hans barn. Det er bare de som tror, som er hans barn. Mens ordet "ætt"
både har en slektsmessig og en åndelig tilknytning, har ordet "barn"
bare en åndelig tilknytning. "Dog ikke som om Guds ord har slått feil.
For ikke alle som er av Israels ætt, er derfor Israel, heller ikke er alle,
fordi de er Abrahams ætt, derfor hans barn, men: I Isak skal nevnes deg
en ætt, det er: ikke kjødets barn er Guds barn, men loftets barn regnes
til ætten." (Rom. 9,6—8)

Dette betyr imidlertid ikke at vi hedninge-troende er Israel, og at vi
har overtatt jødenes løfter og oppgaver. Nei, det er ikke riktig. Herren
er rik nok for begge parter og har oppgaver nok for både jøder og hed
ninger, så det har ingen hensikt å begynne å stjele fra jødene. Herren vet
selv hvilke planer han har med sitt folk, jødene, og han vil føre dem
fram til disse planene og oppdragene, når de omvender seg til Herren.
Vi, hedningetroende, skal være sammen med jødene og ikke i stedet for
dem, slik som erstatningsteologien hevder. VI ER DE HELLIGES
MEDBORGERE OG GUDS HUSFOLK. (Efes. 2,19)
Av det som er sagt foran, er det klart at denne kongesønnen er både

Gud og mann i en og samme person. Han er Guds Sønn, og han er ut
gått fra Gud. Han er på samme måte som Gud selv fra evighet av. Han
har alltid vært og er uten begynnelse og uten ende. Han er, og derfor
bruker han også Guds egen tittel på seg selv. HAN ER JAHVE.
De gamle rabbinerne regnet også med at Gud hadde flere åpenbarings-

former, og at Messias var den kongen som satt ved Faderens høyre hånd
i himmelen. Jeg siterer fra Risto Santalas bok: Kristus i Det Gamle Tes
tamente, s. 70—71, hvor det står: "Talmud legger fram standpunkt som
ikke enda i samme grad som senere rabbinistisk litteratur er blitt på
virket av det negative forholdet mellom den kristne kirke og synagogen.
Talmud-traktaten MASECET SANHEDRIN 108 b inneholder en dis
kusjon som Perownes verdifulle kommentar gjør et sammendrag av: "I
Talmud sies det: Gud har innsatt Messias-kongen ved sin høyre hånd,
ifølge Salme 110, 1, og Abraham ved sin venstre. Men Abrahams ansikt
ble grått (av misunnelse), og han sa: Min sønnesønn sitter ved din høyre
hånd, og jeg ved din venstre hånd. Men Gud blidgjorde ham med ordene:
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Din sønnesønn er ved min høyre hånd, men jeg er ved din høyre hånd."
Bibelkommentaren Midrasj Tehillim sier om dette verset: "Gud har talt
slik om Messias", og i tilknytning til Salme 18, 36 leser vi: Rabbi Juda
sier i Rabbi Channas, Chaninas sønns, navn:Når tiden kommer, skal Den
hellige, velsignet være han, innsette Messias ved sin høyre hånd (slik
som Salme 110 sier) og Abraham ved sin venstre.

Det er åpenbart en indre sammenheng mellom salmene 2 og 110
ettersom også Hebr. 5, 5—6 siterer begge parallelt.
Det Nye Testamentes måte å forene vers med hverandre på avspeiler

strengt tatt en enda tidligere oppfatning blant jødene enn Talmud gjør.
I Jerusalem foreleser man jo også i Det Nye Testamente som jødisk
litteratur. Dette synspunktet blir ofte glemt. "Sønnen" i Salme 2, som
skal få hedningefolkene til arvedel, er "Herren" i Salme 110. Han fort
setter sin yppersteprestelige tjeneste ved Guds høyre hånd ved å be for
sine (Hebr. 7, 25, Esaias 53,12)."

I Zohars bok, del 3, s. 303, står det følgende om Messias, som sitter
ved Faderens høyre hånd: "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, Det høyes sønn. Den helliges sønn, lovet være hans
navn og Hans hellige And."

I dette siste utsagnet kommer det også klart fram at Gud har flere
åpenbaringsformer, og de er følgende:
1) Gud selv.
2) Guds sønn.
3) Den Hellige Ånd.
Dette tilsvarer derfor den kristne treenighetslæren, og at Gud er en

person, men har 3 forskjellige åpenbaringer eller uttrykksformer. For
oss begrensede mennesker kan dette være vanskelig å forstå, men for
Gud er dette ingen vanskelighet. Han formår alt, og han kan gjøre alle
ting. Han kan være tre i en, og en i tre. Disse tre personene i gud-dom-
men søker aldri sitt eget, men de peker på hverandre, og utgjør en en
het. De handler i fellesskap, og deres gjerning går ut på å vinne mennes
ker for Guds rike og bevare dem. Dessuten opprettholder de skaperver
ket og ser til at Guds planer går i oppfyllelse, slik som han har sagt det i
sitt ord.

Jeg vil i denne forbindelsen få lov til å sitere fra boken: Messianske
jøder, s. 128—129. Den er skrevet av Kai Kjær-Hansen og Ole Chr. M.
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Kvarme: "På den annen side må det her også sies at mange messianske
joder har en naturlig forståelse av treenighetslæren. Den jødiske tradi
sjon er sterkt konsentrert om frelseshistorien, og dette er ofte en hjelp
til å kunne erkjenne at det nettopp er i historien og ved sitt Ord at Gud
har åpenbart seg som Fader, Sønn og Ånd. Således er det også flere mes
sianske jøder som har forsøkt å bringe bevis for treenighetslæren ut fra
den jødiske tradisjon, eller å påvise at treenighetslæren ikke burde være
noe fremmed for jødene.

Blant de messianske jøder i Israel er atskillig oppmerksomhet blitt
viet en liten bok av den tidligere rabbiner Tsvi Nassi: Det store mysteri
um: hvordan tre kan bli en? Denne bokens argument er like enkelt som
overraskende: læren om den treenige Gud er en bibelsk og en jødisk tan
ke som finnes belagt i den gamle jødiske litteratur. Mesteparten av de
eksempler og "beviser" som fremføres, er hentet fra den jødiske my-
stikks skrifter fra middelalderen.

For eksempel siteres fra skriftet Sohar: "Eliesers far sa til ham: Kom
og se mysteriet i navnet G—U—D: her er det 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."
"For den hebraiske tekst til 5. Mos. 6, 4 (Sjema) pekes det på at tre

gudsbetegnelser er nevnt umiddelbart etter hverandre slik: "Hør Israel!
Herren — vår Gud — Herren: én."

Fra Sohar trekkes så fram at det her over alt dreier seg om en treenig
Gud: "Men hvordan kan tre vesen (navn) være én? Er de vitterlig én,
fordi vi kaller dem én? Hvordan tre kan være én, kan bare erkjennes ved
åpenbaring fra Den Hellige Ånd, og egentlig bare med lukkede øyne."

Utover dette henvises til mystikkens tale om Guds Sjekinå (nærvær),
om Ordet (memra), om paktsengelen og Metatron, som alt sammen be
tegner det mellomste vesen i guddommen og også fungerer som mellom
ledd mellom Gud og menneske. Endelig gis forskjellige eksempler på
mystikkens tale om Guds Ånd som et vesen forskjellig fra Gud, men
likevel forenet med ham."

Ved siden av at Det Gamle Testamente beskriver både Gud, Sønnen
og Ånden, så er et av de mest vanlige navn på Gud også et flertallsord,
og det er Elohim, som blir oversatt med Gud. Dette betyr da at ordet
Elohim gir uttrykk for den tre-enige Gud, slik som vi lærer det i kristen
dommen.
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Dette forholdet kommer også til uttrykk i en del utsagn i Det Gamle
Testamente, der teksten viser at det er flere som handler. I disse tilfe
lene blir pronomene "vi" og "oss" brukt. Dette gir uttrykk for at det er
den tre-enige Gud som handler. Vi skal i det folgende komme med en
del slike eksempler: "I begynnelsen skapte Gud (hebr. Elohim) himmelen
og jorden ... Og Gud sa: La oss gore mennesker i vårt bilde, etter vår
lignelse, og de skal råde over fiskene i havet og over fuglene under him
melen og over feet og over all jorden og over alt kryp som rorer seg på
jorden." (1. Mos. 1,1 og 26)
"Og Herren (hebr. Jhvh) sa: Se, de er ett folk, og ett tungemål har de

alle, dette er det første de tar seg fore, og nå vil intet være umulig for
dem. La oss da stige ned der og forvirre deres tungemål, så den ene ikke
forstår den andres tungemål." (1. Mos. 11, 7)
"Og Gud Herren sa: Se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne

godt og ondt, bare han nå ikke rekker ut sin hånd og tar også av livets
tre og eter og lever til evig tid." (1. Mos. 3,22)
"Da hørte jeg Herrens røst: Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for

oss? Da sa jeg: Se, her er jeg, send meg." (Esaias 6, 8)
"Han kjempet med engelen og vant, han gråt og bad om nåde, i Betel

møtte han ham, og der talte han med oss." (Hos. 12, 5)
I Det Nye Testamente omtales ofte Jesu forhold til Faderen. Vi skal

være oppmerksomme på at det er følgende forhold mellom Sønnen og
Faderen:

1) SØNNEN ER OMTALT SOM GUD. "I begynnelsen var Ordet,
og Ordet var hos Gud, og ORDET VAR GUD." (Joh. 1,1)

"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? Tror du ikke at jeg er i
Faderen og Faderen i meg? De ord jeg sier til dere, taler jeg ikke av
meg selv, men Faderen som blir i meg, han gjør sine gjerninger. Tro
meg at jeg er i Faderen og Faderen i meg, men hvis ikke, så tro det
dog for selve gjerningenes skyld." (Joh. 14, 9—11)

"at de alle må være ett, likesom du. Fader i meg, og jeg i deg, at
de også må være ett i oss, foråt verden skal tro at du har utsendt meg."
(Joh. 17, 21)

"de som fedrene tilhører, og som Kristus er kommet fra etter kjø
det, HAN SOM ER GUD OVER ALLE TING, velsignet i evig-
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(Rom. 9,5)
"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,
foråt lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde,
ikke skal skinne for dem." (2. Kor. 4,3—4)
"La dette sinn være i dere, som og var i Kristus Jesus, han som, da

han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for en rovet skatt å være Gud
lik." (Fil. 2,5-6)
"Og han er et bilde av Gud den usynlige, den førstefødte framfor en

hver skapning." (Kol. 1,15)
"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 herlighet og avbildet av hans vesen og

bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde gjort
renselse for våre synder, satte seg ved Majestetens høyre hånd i det høye."
(Hebr. 1, 3)
"Og om englene sier han: Han som gjør sine engler til vinder og sine

tjenere til ildslue, men om Sønnen: Din trone. Gud, står i all evighet, og
rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav." (Hebr. 1,7—8)

2) JESUS ER FRA EVIGHET AV. "Han var i begynnelsen hos
Gud." (Joh. 1,2)

"Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Før Abraham ble til,
er jeg." (Joh. 8,58)

"Fader, jeg vil at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt meg væ
re hos meg, foråt de skal se min herlighet, som du har gitt meg fordi du
har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt." (Joh. 17, 24)
"og nå, herliggjør du meg. Fader, hos deg selv med den herlighet jeg

hadde hos deg før verden var til." (Joh. 17,5)
"han som forut var kjent, før verdens grunnvoll ble lagt, men ble

åpenbart ved tidenes ende for deres skyld." (1. Pet. 1, 20)
"men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en

kvinne, født under loven." (Gal. 4, 4)
"som er uten far, uten mor, uten ættetavle, som hverken har dagers

begynnelse eller livs ende, men er gjort lik med Guds Sønn han blir
prest for alltid." (Hebr. 7, 3)
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3) JESUS ER TIL EVIGHET, "han som gav seg selv for våre syn
der for å fri oss ut av den nærværende onde tidsalderen etter vår Guds
og Faders vilje, ham være æren i all evighet. Amen." (Gal. 1,4—5)

"Herren skal fri meg fra all ond gjerning og frelse meg inn i sitt him
melske rike, ham være æren i all evighet. Amen." (2. Tim. 4,18)

"likesom han og på et annet sted sier: Du er prest til evig tid etter
Melkisedeks vis." (Hebr. 5, 6)
"Hvor Jesus gikk inn som en forløper for oss i det han ble ypperste

prest til evig tid etter Melkisedeks vis." (Hebr. 6, 20)
"men denne har et ufoi^engelig prestedømme, fordi han blir til evig

tid." (Hebr. 7, 24)
"Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid." (Hebr.

13,8)
"Frykt ikke, jeg er den første og den siste og den levende, og jeg var

død, og se, JEG ER LEVENDE I ALL EVIGHET. Og jeg har nøk
lene til døden og dødsriket." (Joh. Ap. 1,18)
"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
all evighet." (Joh. Åp. 5,13)
"Og den syvende engel blåste, og høye røster lot seg høre i himmelen,

som sa: Kongedømmet over verden er tilfalt vår Herre og hans salvede,
og han skal være konge i all evighet." (Joh. Åp. 11,15)

4) JESUS FORKLARTE FADEREN OG HANS VESEN. "Ingen
har noensinne sett Gud, den enbårne Sønn, som er i Faderens skjød,
han har forklaret ham." (Joh. 1,18)

"Alle ting er meg overgitt av min Fader, og ingen kjenner Sønnen,
uten Faderen, heller ikke kjenner noen Faderen, uten Sønnen og den
som Sønnen vil åpenbare det for." (Matt. 11, 27)

"Ikke så at noen har sett Faderen, bare han som er fra Gud, han har
sett Faderen." (Joh. 6, 46)
"Jeg er den gode hyrde, og jeg kjenner mine og kjennes av mine, like

som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen, og jeg setter mitt liv
til for fårene." (Joh. 10,14—15)
"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
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ære og evig makt." (1. Tim. 6,16)
"Og dette er det budskap som vi har hørt av ham og forkynner dere,

at Gud er lys, og det er intet mørke i ham." (1. Joh. 1, 5)
"Ingen har noensinne sett Gud, dersom vi elsker hverandre, blir Gud

i oss, og kjærligheten til ham er blitt fullkommen i oss." (1. Joh. 4,12)

5) JESUS VAR BÅDE HOS FADEREN OG HOS MENNES
KENE PA EN OG SAMME TID. "Ingen har noensinne sett Gud,
den enbårne Sønn, som er i Faderens skjød, han har forklaret ham.
(Joh. 1,18)
"Og dog er ingen steget opp til himmelen uten han som er steget ned

fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen." (Joh. 3,13)
"Jesus svarte da og sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Sønnen

kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjør, for
det han gjør, det gjør Sønnen likeså." (Joh. 5,19)

6) JESUS ER UTGÅTT FRA FADEREN. "Jesus sier til dem:
Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjer
ning." (Joh. 4, 34)
"Jeg kjenner ham, for fra ham er jeg, og han har utsendt meg." (Joh.

7, 29)
"Jeg er den som vitner om meg, og Faderen, som har utsendt meg,

vitner om meg." (Joh. 8,18)
"Jesus sa tU dem: Var Gud deres far, da elsket Dere meg, for jeg er

utgått fra Gud og kommer fra ham, for jeg er heller ikke kommet av
meg selv, men han har utsendt meg." (Joh. 8,42)
"og da Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, og at han

var utgått fra Gud og gikk til Gud." (Joh. 13, 3)
"for Faderen selv elsker dere, fordi Dere har elsket meg og trodd at

jeg er utgått fra Gud. Jeg er utgatt fra Faderen og kommet til verden,
jeg forlater verden igjen og går til Faderen." (Joh. 16, 27—28)

7) DET SOM FADEREN VIL, DET GJØR JESUS, "for jeg er
kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre
hans vilje som har sendt meg, og dette er hans vilje som har sendt meg,
at jeg ikke skal miste noe av alt det som han har gitt meg, men oppreise
det på den siste dag. For dette er min Faders vilje at hver den som ser
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Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og at jeg skal oppreise ham på
den siste dag." (Joh. 6, 38—40)
"Men Jesus svarte dem: Min Fader arbeider inntil nå, også jeg arbei

der." (Joh. 5,17)
"Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv, som jeg hører, så dømmer jeg, og

min dom er rettferdig, for jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som
har sendt meg." (Joh. 5, 30)
"For likesom Faderen oppvekker de døde og gjør levende, således

gjør også Sønnen levende hvem han vil." (Joh. 5, 21)
"Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så lenge det er dag,

natten kommer da ingen kan arbeide." (Joh. 9,4)
"Jødene flokket seg da om ham og sa til ham: Hvor lenge vil du holde

oss i uvisshet? Er du Messias, da si oss det rett ut! Jesus svarte dem: Jeg
har sagt dere det, og Dere tror det ikke, de gjerninger jeg gjør i min
Faders navn, de vitner om meg." (Joh. 10,24—25)
"For jeg har ikke talt av meg selv, men Faderen, som har sendt meg

har gitt meg befaling om hva jeg skal si og hva jeg skal tale, og jeg vet at
hans befaling er evig liv. Derfor, det jeg taler, det taler jeg således som
Faderen har sagt meg." (Joh. 12,49—50)

8) JESUS FOR TILBAKE TIL FADEREN. "Enn når Dere får se
Menneskesønnen fare opp dit hvor han var før?" (Joh. 6, 62)

"Jesus sa da: Ennå en kort tid er jeg hos dere, så går jeg bort til ham
som har sendt meg." (Joh. 7, 33)
"Han sa da atter til dem: Jeg går bort, og Dere skal lete etter meg, og

Dere skal dø i deres synder, dit jeg går kan Dere ikke komme." (Joh. 8,21)
"og da Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, og at han

var utgått fra Gud og gikk til Gud." (Joh. 13, 3)
"I min Faders hus er det mange rom, var det ikke slik, da hadde jeg

sagt dere det, for jeg går bort for å berede dere sted, og når jeg er gått
bort og har beredt dere sted, kommer jeg igjen og vil ta dere til meg,
foråt også Dere skal være der jeg er." (Joh. 14, 2—3)

"Jesus sier til henne: Rør ikke ved meg! for jeg er ennå ikke faret opp
til Faderen, men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til min
Fader og deres Fader, og til min Gud og deres Gud!" (Joh. 20,17)
"Og da han hadde sagt dette, fdr han opp mens de så på, og en
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sky tok ham bort fra deres øyne." (Ap.gj. 1, 9)

9) JESUS BAD FADEREN OM Å FA IGJEN DEN HERLIG
HET SOM HAN HADDE HATT FØR. "Men Jesus svarer dem og
sier: Timen er kommet da Menneskesønnen skal herliggjøres." (Joh.
12, 23)

"Fader, herliggjør ditt navn! Da kom en røst fra himmelen: Både har
jeg herliggjort det og skal atter herliggjøre det." (Joh. 12, 28)

"Dette sa Esaias fordi han så hans herlighet og talte om ham." (Joh.
12,41)
"Da han nå var gått ut, sier Jesus: Nå er Menneskesønnen herliggjort,

og Gud er herliggjort i ham. Er Gud herliggjort i ham, så skal også Gud
herliggjøre ham i seg, og han skal snart herli^øre ham." (Joh. 13, 31—
32)
"og nå, herliggjør du meg. Fader, hos deg selv med den herlighet jeg

hadde hos deg før verden var til!" (Joh. 17, 5)
"Da sa han til dem: Dere dårer og senhjertede til å tro alt det som

profetene har talt! Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin her
lighet?" (Luk. 24, 25-26)
"Men han var full av den Hellige Ånd og skuet ufravendt opp mot

himmelen, og han så Guds herlighet, og Jesus stå ved Guds høyre
hånd." (Ap. gj. 7, 55)
"som han kalte dere til ved vårt evangelium foråt Dere skal vinne vår

Herre Jesu Kristi herlighet." (2. Tess. 2,14)
"mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds

og vår frelser Jesu Kristi herlighet." (Tit. 2,13)
"i det de ransaket hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i

dem, viste fram til når han forut vitnet om Kristi lidelser og herligheten
deretter," (1. Pet. 1,11)
"Dere som ved ham tror på Gud, som oppvakte ham fra de døde og

gav ham herlighet, så at deres tro også er håp til Gud." (1. Pet. 1, 21)
"Men all nådes Gud, som kalte dere til sin evige herlighet i Kristus

Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke,
grunnfeste dere." (1. Pet. 5,10)
"For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, i det en sådan røst kom

til ham fra den opphøyede herlighet: Dette er min Sønn, den elskede, i
hvem jeg har velbehag." (2. Pet. 1,17)
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10) FADEREN SKAL HERLIGGJØRES GJENNOM SØNNEN.
*'og hva som helst Dere beder om i mitt navn, det vi! jeg gjore, foråt Fa
deren skal bli herliggjort i Sønnen." (Joh. 14,13)
"Derved er min Fader herliggjort at Dere bærer meget frukt og Dere

skal bli mine disipler." (Joh. 15, 8)
"Dette talte Jesus, og han loftet sine oyne mot himmelen og sa:

Fader! timen er kommet, herliggjor din Sonn, foråt din Sonn kan herlig-
gjore deg." (Joh. 17,1)

11) NAR JESUS VAR HERLIGGJORT, KOM DEN HELLIGE
AND. "Dette sa han om den And som de skulle få som trodde på ham,
for Anden var ennå ikke kommet, fordi Jesus ennå ikke var herliggort."
(Joh. 7, 39)

"Dersom Dere elsker meg, da holder dere mine bud, og jeg vil be
Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, foråt han kan være hos
dere evindelig, sannhetens And, som verden ikke kan få, for den ser
ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere
og skal være i dere. Jeg vil ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til
dere." (Joh. 14,15—18)

"Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han mitt
ord, og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig
hos ham." (Joh. 14, 23)
"Når talsmannen kommer, som jeg skal sende dere fra Faderen, sann

hetens And, som utgår fra Faderen, han skal vitne om meg." (Joh. 15,26)
"Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn 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 . . . men når han, sannhetens And
kommer, skal han veilede dere til hele sannheten, for han skal ikke tale
av seg selv, men det som han horer, skal han tale, og de tilkommende
ting skal han forkynne dere. Alt det Faderen har, er mitt, derfor sa jeg
at han tar av mitt og forkynner dere. Om en liten stund ser Dere meg
ikke lenger, og atter om en liten stund skal Dere se meg." (Joh. 16, 7,
13, og 15-16)

12) GUD BLE MENNESKE GJENNOM JESUS. "Det sanne lys,
som opplyser hvert menneske, var iferd med å komme til verden." (Joh.
1,9)
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"Og Ordet ble kjod og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet —
en herlighet som den en enbåren Sonn har fra sin far — full av nåde og
sannhet." (Joh. 1,14)
"Jødene svarte ham: For noen god gjerning steiner vi deg ikke, men

for gudsbespottelse, og fordi du som er et menneske, gjor deg selv til
Gud." (Joh. 10, 33)
"Det første menneske var av jorden, jordisk, det annet menneske er

av himmelen." (1. Kor. 15, 27)
"For det er en Gud og en mellommann mellom Gud og mennesker,

mennesket Kristus Jesus." (1. Tim. 2, 5)

13) GUD, JESUS OG DEN HELLIGE ÅND ER EN ENHET.
"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 disipler, i det Dere
døper dem til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ands navn." (Matt. 28,
18-19)

"jeg og Faderen, vi er ett." (Joh. 10, 30)
"Hva nå det vedkommer å ete av avgudsoffer, da vet vi at ingen avgud

i verden er til, og at det er ingen Gud, uten én." (1. Kor. 8, 4)
"så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til

ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham." (1.
Kor. 8, 6)
"Ett legeme og én Ånd, likesom Dere og er kalt med ett håp i deres

kall, én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Fader, han som er over
alle og gjennom alle og i alle." (Efes. 4, 4—6)
"men en mellommann er ikke bare for en, men Gud er én." (Gal. 3,20)
"Jesus svarte ham: Det første er dette: Hør, Israel, Herren vår Gud,

Herren er én ... Og den skriftlærde sa til ham: I sannhet, mester, med
rette har du sagt at han er én, og at det ikke er noen annen foruten ham."
(Mark. 12, 29 og 32)
"men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge seg

ham som la alt under ham, foråt Gud skal være alt i alle." (1. Kor. 15,28)
"Den Herre Jesu Kristi nåde og Guds kjærlighet og den Hellige Ånds

samfunn være med dere alle." (2. Kor. 13,13)
"Johannes — til de 7 menigheter i Asia: Nåde være med dere og fred

fra ham som er og som var og som kommer (Gud), og fra de 7 ånder
som er for hans trone (Den Hellige Ånd) og fra Jesus Kristus, det trofaste
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vitne, den førstefødte blant de døde, og herren over kongene på jorden.
Han som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod." (Joh.
Åp. 1,4-5)

14) GUD VAR STØRRE ENN JESUS DA HAN VAR MEN
NESKE. "Min Fader, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen
kan rive dem ut av min Faders hånd," (Joh. 10,29)
"Dere hørte 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 Kristus til, og Kristus hører Gud til." (1. Kor. 3,23)
"Men jeg vil at Dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, og

mannen er kvinnens hode, og Gud er Kristi hode." (1. Kor. 11, 3)
"Og du gjorde ham (Jesus) lite (for en liten tid) ringere enn Gud, og

med ære og herlighet kronte du ham." (Salme 8,6)
Til tross for at Gud var større enn Kristus under hans jordeliv, og til

tross for at Jesus bad Gud om at han måtte gi ham tilbake den herlig
het som han hadde hos ham før verdens grunnvoll ble lagt, så betjn: ikke
dette at Jesus gav fra seg noe av sin allvitenhet og visdom under sitt jor
deliv. Han visste alt og kjente til alle forhold, og han behøvde ikke å
spørre noen om noe som helst, for hos ham var alle kunnskapens skatter
skjult til stede. "Natanael sa til ham: Hvor kjenner du meg fra? Jesus
svarte og sa til ham: Før Filip kalte på deg, mens du var under fiken
treet så jeg deg." (Joh. 1,49)
"Jeg er den gode hyrde, og jeg kjenner mine og kjennes av mine, like

som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen, og jeg setter mitt liv
til for fårene." (Joh. 10,14—15)
"men Jesus selv betrodde seg ikke til dem, fordi han kjente alle, og

fordi han ikke trengte til at noen skulle vitne om et menneske, for han
visste selv hva som bodde i mennesket." (Joh. 2, 24—25)
"da Jesus så ham ligge der, og visste at han allerede hadde vært syk i

lang tid, sa han til ham: Vil du bli frisk?" (Joh. 5, 6)
"Men dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville

gjøre." (Joh. 6, 6)
"De tok da steinen bort. Men Jesus løftet sine øyne mot himmelen

og sa: Fader! jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid
hører meg, men for folkets skyld som står omkring, sa jeg det, foråt de
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skal tro at du har utsendt meg/' (Joh. 11, 41—42)
"Men for påskehøytiden, da Jesus visste at hans time var kommet da

han skulle gå bort fra denne verden til Faderen — likesom han hadde el
sket sine egne, som var i verden, så elsket han dem inntil enden ... og
da Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, og at han var ut
gått fra Gud og gikk til Gud," (Joh. 13,1 og 3)
"0 dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransake

lige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier!" (Rom. 11, 33)
"for det var Guds vilje AT HELE HANS FYLDE SKULLE TA

BOLIG I HAM." (Kol. 1,19)
"foråt deres hjerter må bli trøstet, så de knyttes sammen i kjærlighet

og når fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om
Guds hemmelighet, det er Kristus, I HVEM ALLE VISDOMMENS
OG KUNNSKAPENS SKATTER ER SKJULT TIL STEDE." (Kol.
2,2-3)
"For i ham bor hele guddommens fylde legemlig." (Kol. 2, 9)
Jeg vi også få lov til å sitere det som Adolf Bjerkreim sa om Jesu all

vitenhet i sin bok: Har Bibelen alltid rett? s. 33: "Men Jesus var ikke
bare almektig, han var også allvitende. Som eksempler kan nevnes føl
gende:
1) Jesus så og kjente menneskenes tanker. Mark. 2, 8. Luk. 5,22.
2) Han så og kjente et fremmed menneskes syndige livshistorie. Joh.

4,16-19)
3) Han så hvem som ikke trodde, og visste helt fra begynnelsen at

Judas skulle forråde ham. Joh. 6, 64.
4) Han så og kjente et fraværende menneskes karakter. Joh. 1,48—49.
5) På lang frastand så og visste han hva som var gått for seg. Joh. 11,

11—14. (Jesus var da ca. 9 mil borte — på den annen side av
Jordan, (Joh. 10, 40 fg.) men så likevel at Lasarus var død.)

6) Han så og dirigerte fiskene i sjøen. Matt. 17, 27. Luk. 5, 4—7.
Joh. 21, 3—6.

7) Han så på lang avstand asenfolen som sto bundet inne i byen.
Mark. 11,1—6.

8) Han så på frastand hva en bestemt mann ville foreta seg. Mark.
11, 13—16 (At en mann bar en krukke vann, var noe uvanlig.
Etter østerlandsk skikk hørte vannbæringen med til kvinnenes ar
beide.)
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9) Han så inn i framtiden og visste at Peter kom til å fornekte ham.
Matt. 26, 34.

10) Han kjente også sin egen framtid og kunne med nøyaktighet ut
tale seg om sin lidelse og død. Ja, han kjente endog timen når
dette skulle skje. Joh. 13,1.

Fordi disiplene var overbevist om hans ubegrensede viten, ga de ham
også dette vitnesbyrd: "Du vet alt." Joh. 16, 30. Joh. 21,17."

Jesus gav ikke avkall på noe av sin kunnskap eller visdom da han kom
til oss første gangen, men det han gav avkall på, var sin høye posisjon
ved Faderens høyre hånd i det høye. Det var dette som han bad Faderen
om å få tilbake etter sin himmelfart, og ved sin seier på Golgata fikk
han enda mer tilbake enn det som han bad om. Ved sin død og ved sin
seier kjøpte han tilbake hele skapningen og hele verden til seg selv i det
han avvæpnet de onde maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst
til skue. Ved sin seier tok han seg også ut sitt eget folk, som skal bli
ham lik, og hans seier skal også virke slik at umiddelbart før den 70. år-
uken begynner, skal hele skapningen både i himmelen, på jorden, under
jorden og i havet underkaste seg Jesus. Det er dette han har ventet på i
alle disse år. Han vil da umiddelbart la seg utrope til konge. "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 all eviehet."
(Joh. Åp. 5,13)
Om alt dette står det følgende i Brevet til filipenserne, kap. 2, 5—11:
La dette sinn være i dere, som og var i Kristus Jesus, han som, da han

var i Guds skikkelse, ikke aktet det for en røvet skatt å være Gud lik,
men av seg selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, i det
han kom i menneskers lignelse, 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 og Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det
navn som er over alt navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg,
deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge
bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære."

Liberal teologi hevder at Jesus måtte fraskrive seg noe av sin allviten
het ved sin inntreden i verden. Denne vurderingen blir kalt for "kenose-
teorien", som kommer av det greske ordet "kenose", som betyr "å
tømme seg for", "selvuttømmelse" eller "gi avkall på". Dette er en stor
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vranglære, og den står ikke i sannheten. Den danske Bibel-forskeren P.
Madsen har bl.a. sagt følgende om dette: "den annen person i treenig
heten har ved inkarnasjonen avfort seg de relative guddommelige egen
skaper ... og han (Jesus) har sammentrengt de eminente egenskaper til
en potenstilstand ... sammentrengt fra actus til potens, dvs. fra fullt ut
viklet skikkelse til spireform, til en intensiv tilstand hvori guddoms-
vesenet er til stede som en spirekraftig sæd."
Mer enn beklagelig er det også at f.eks. professor 0. Hallesby også

forfektet dette synet i sine Bibel-studier. Han skrev følgende om dette i
sin bok: Den kristelige Troslære, s. 199: "gikk Jesu fornedrelse under
jordelivet så langt at han bestemt har uttalt seg om forhold i den gamle
pakt på en måte som vi kan påvise er feilaktige? Spørsmålet gjelder ikke
Jesu allvitenhet. Den har han tydeligvis fraskrevet seg. (Mark. 13, 32)
Men spørsmålet for troen er dette: kan det tenkes at Jesus i sin forkyn
nelse har uttalt seg bestemt på de områder, hvor han i følge sin forned
relse ikke visste beskjed? Da imidlertid Skriften ikke uttaler noe bestemt
om denne grense for Kristi fornedrelse, må troslæren la spørsmålet stå
åpent." (Se min bok: Israel og den kristne menighet, s. 241—242)

Dette feilaktige og meget liberale synet på Jesu allvitenhet kommer
dessverre også fram i våre to Bibel-oversettelser i Mark. 13, 32.1 Bibel
oversettelsen fra 1930 står det følgende: "Himmel og jord skal forgå,
men mine ord skal ingenlunde forgå. Men hin dag eller time vet ingen,
ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men alene Fa
deren." (Mark. 13, 31-32)
I Bibel-oversettelsen av 1978 står det: "Men den dag eller time kjen

ner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Fa
deren." (Mark. 13, 32)

Det som er galt oversatt her er ordene "men alene" eller "men bare".
På gresk heter disse to ordene "ei" og "me", og de betyr ikke det som
våre Bibler sier, men de betyr "hvis" og "ikke". Når en tar dette i be
traktning, så blir den korrekte oversettelsen av dette verset som følgen
de: "Men hin dag og time vet ikke engang englene i himmelen, og heller
ikke Sønnen, hvis ikke Faderen."
At ikke englene vet tidspunktet for Jesu gjenkomst, det forstår vi

godt, for de hører med til skapningen og har begrenset viten og kunn
skap. De er avhengig av de informasjoner som de får fra den tre-enige
Gud.
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Jesus derimot som er den tre-enige Gud, visste og vet alt, og i Markus
13, 32 står det også at dersom ikke Faderen visste det, så visste heller
ikke Sonnen det, men i og med at Faderen visste det, så visste også
Sønnen det. Vi håper at den nye Bibel-oversettelsen som Arthur Berg,
Toralf Gilbrant og Carl Fredrik Wisløff nå holder på med greier å få
dette riktig.

Vi kan også nevne at Johannes evangelium, kap. 9, 33 har disse to
ordene "ei" og "me", og her er de rett oversatt i begge våre Bibler. I
Bibel-oversettelsen fra 1930 står det: "var ikke denne mannen fra Gud,
da kunne han intet gjøre."
I grunnteksten står det: "ei me en hutospara theu uk edynato poiein

uden". Dette betyr: "Dersom ikke denne mannen var fra Gud, kunne
han ikke gjøre noe."
I dag er dessverre de fleste jødiske rabbinere kommet bort i fra det

synet at Messias er Guds Sønn, og at han er Gud. De ortodokse jøder
venter sant nok at Messias skal komme, men denne er ikke Guds Sønn,
men derimot et supermenneske.
De liberale jøder derimot venter ikke på at en personlig Messias skal

komme. De venter derimot på at Messias-riket skal komme. De har satt
likhetstegn mellom Messias og et kommende herlighetsrike, hvor det
skal være fred og fordragelighet mellom alle mennesker.

Til tross for at jødene i dag ikke regner med Messias eller Guds Sønn
som den treenige Gud, regner de likevel med at Gud kan åpenbare seg i
forskjellige uttrykksformer, og det er:
1) Gud selv (Jhvh).
2) Metraton, som er åsynets fyrste eller Herrens engel.
3) Guds nedstigende herlighet (Schekina).
4) Guds And eller Den Hellige And (Ruach hakodesch).
5) Guds ord (Memra), som finnes i Det Gamle Testamente.
6) Den himmelske åpenbaringsrøsten (Bath-Kol).
Den dagen er ikke så langt unna, da jødene også skal få orden på sin

lære om den treenige Gud. De vil da som oss kristne regne med, at den
treenige Gud består av følgende personer:
1) Gud Faderen.
2) Gud Sønnen.
3) Gud Den Hellige Ånd.
"Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én." (5. Mos. 6, 4)
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"Da skal Herren bli konge over hele landet, på den dag skal Herren
være én, og hans navn ett." (Sak. 14,9)
Man kan si en del ufordelaktig om kirkefedrene og de forskjellige

kirkemøtene, som har vært holdt opp igjennom kirkens historie, men
læren om den treenige Gud har de utformet på en ypperlig måte. Dette
har de forstått, og det må vi rose dem for, og særlig kommer dette godt
fram i Den Athanasianske Trosbekjennelsen, hvor det står følgende om
den treenige Gud:
"1) Enhver som vil bli salig, må framfor alle ting holde fast på den

felles kristne tro.

2) Enhver som ikke bevarer denne hel og uforfalsket, vil uten tvil
gå evig fortapt.

3) Og dette er den felles kristne tro, at vi ærer én Gud i Treenig
heten og Treenigheten i enheten,

4) idet vi hverken blander sammen personene eller deler vesenet.
5) For én person er Faderens, en annen Sønnens, en annen Den

Hellige Ånds.
6) Men Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds guddom er én,

herligheten er like stor, majesteten like evig.
7) Slik som Faderen er, slik er Sønnen, slik er også Den Hellige Ånd.
8) Uskapt er Faderen, uskapt er Sønnen, uskapt er Den Hellige Ånd.
9) Umålelig er Faderen, umålelig er Sønnen, umålelig er Den Helli

ge Ånd.
10) Evig er Faderen, evig er Sønnen, evig er Den Hellige Ånd.
11) Og likevel er det ikke tre evige, men én evig,
12) likesom det ikke er tre uskapte, heller ikke tre umålelige, men

én uskapt, og én umålelig.
13) På samme måte er Faderen allmektig. Sønnen allmektig.

Den Hellige Ånd allmektig,
14) og likevel er det ikke tre allmektige, men én allmektig.
15) Slik er Faderen Gud, Sønnen Gud, Den Hellige Ånd Gud,
16) og likevel er det ikke tre guder, men én Gud.
17) Slik er Faderen Herre, Sønnen Herre, Den Hellige Ånd Herre,
18) og likevel er det ikke tre herrer, men én Herre.
19) For likesom den kristelige sannhet tvinger oss til å bekjenne

hver person for seg som Gud og Herre, slik forbyr den felles
kristne tro oss å si at det er tre guder eller herrer.
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20) Faderen er ikke virket av noen, heller ikke skapt, heller ikke fodt.
21) Sønnen er av Faderen alene, ikke virket, heller ikke skapt, men

født.

22) Den Hellige Ånd er av Faderen og Sønnen, ikke virket, heller
ikke skapt, heller ikke født, men han går ut fra dem.

23) Altså er det én Fader, ikke tre fedre, én Sønn, ikke tre sønner,
én Hellig Ånd, ikke tre helligånder.

24) Og i denne Treenighet er ikke noe tidligere eller senere, ikke noe
større eller mindre,

25) men alle tre personer er seg imellom like evige og jevnbyrdige, så
at på alle måter, slik som det allerede er sagt ovenfor, både Tre
enigheten må æres i enheten og enheten i Treenigheten.

26) Den som altså vil bli salig, må tenke slik om Treenigheten.
27) Men til evig salighet er det også nødvendig at han tror ærlig at vår

Herre Jesus Kristus ble menneske.

28) Det er altså den rette tro, at vi tror og bekjenner at vår Herre
Jesus Kristus, Guds Sønn, er Gud og menneske:

29) Han er Gud av Faderens vesen, født før alle tider, og han er
menneske av sin mors vesen, født i tiden,

30) fullkommen Gud, fullkomment menneske, bestående av fornuf
tig sjel og menneskelig kjød,

31) lik med Faderen etter sin guddom, ringere enn Faderen etter sin
manndom.

32) Men enda han er Gud og menneske, er han likevel ikke to, men
én Kristus,

33) én, ikke ved en forvandling av guddommen til kjød, men ved
manndommens opptakelse i Gud,

34) i det hele én, ikke ved en sammenblanding av vesen, men ved
personens enhet.

35) For likesom den fornuftige gel og kjødet er ett menneske, så
ledes er Gud og menneske én Kristus,

36) som led for vår frelse, f6r ned til dødsriket, sto opp fra de døde
tredje dag,

37) fdr opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faderens
høyre hånd, skal komme derfra for å dømme levende og døde.

38) Og når han kommer, må alle mennesker stå opp igjen med sine
legemer og gjøre regnskap for sine gjerninger.
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39) Og de som har gjort godt, skal gå inn til det evige liv, men de
som har gjort ondt, til den evige ild.

40) Dette er den felles kristne tro. Den som ikke oppriktig og fast
har denne tro, kan ikke bli salig."

Messias er klippen.

Messias er kalt både "KLIPPEN", "HOVEDHJØRNESTEINEN",
"EN SNUBLESTEIN", "EN ANSTØTKLIPPE", "EN SNARE",
"ET REP", "EN GRUNNSTEIN", "EN PRØVET STEIN", "EN
KOSTELIG, FAST HJØRNESTEIN", "EN STEIN" og "TOPP-
STEINEN".

"Klippen — fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier,
en trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han. Klippen, ditt opp
hav, enset du ikke, du glemte Gud, han som fodte deg." (5. Mos. 32,4
og 18)

"Herren er min klippe og min festning og min frelser, min Gud er
min klippe, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn,
min borg." (Salme 18, 3)

Klippen er både benevnelse på Gud og på Messias. "Den stein som
bygningsmennene (de skriftlærde og fariseerne) forkastet, er blitt hoved-
hjornestein." (Salme 118, 22)
"Og han skal bli til en helligdom, og til en snublestein og en anstøt-

klippe for begge Israels hus, til en snare og et rep for Jerusalems inn
byggere." (Esaias 8,14)

"derfor sier Herren, Israels Gud, så: Se, jeg har lagt i Sion en grunn
stein, en provet stein, en kostelig, fast hjørnestein, den som tror, haster
ikke." (Esaias 28,16)
"Mens du (Nebukadnesar den store) så på bildet (de 4 verdensriker)

ble en stein revet løs, men ikke med hender, og den rammet bildet på
føttene, som var av jern og leir, og knuste dem." (Dan. 2, 34)
"Hvem er du store fjell som reiser deg foran Serubabel? Bli til en

slette! Han (Gud) skal føre toppsteinen (Messias) fram under høye rop:
Nåde, nåde være med den!" (Sak. 4, 7)

"for se, den stein jeg (Gud) har lagt foran Josva — på denne ene stein
er 7 øyne (Den Hellige Ånd) rettet! Se, jeg skjærer ut på den de tegn
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den skal ha, sier Herren, hærskarenes Gud, og jeg tar dette lands mis
gjerning bort på en dag." (Sak. 3, 9)
At Messias fulgte jodefolket på vandringen ut fra Egypten og i ørkenen

i 40 år, det har vi allerede vært inne på. Han fulgte dem som den klip
pen som de kunne stole på. Når de var i vanskeligheter, grep han inn og
berget dem. Han gav dem både brød fra himmelen (manna) og vann å
drikke. Det er ikke noe rart at Det Nye Testamente kaller dette for ån
delig vann og mat, da det kom i stand på en helt ekstraordinær og uvan
lig måte. "For jeg vil ikke, brødre, at Dere skal være uvitende om at
våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennom havet, og alle ble
døpt til Moses (som er et forbilde på Jesus) i skyen og i havet, og de åt
alle den samme åndelige mat, og drakk alle den samme åndelige drikk,
for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, OG KLIPPEN
VAR KRISTUS." (1. Kor. 10,1-4)
Da jødefolket holdt på å tørste i hjel i Refidim, sa Messias følgende

til Moses: "Og Herren sa til Moses: Gå fram foran folket og ta med deg
noen av Israels eldste, og din stav som du slo i elven med, ta den i hån
den og gå! Se jeg vil stå der foran deg på klippen ved Horeb, og du skal
slå på klippen, og det skal flyte vann ut av den, så folket får drikke. Og
Moses gjorde således så Israels eldste så på det." (2. Mos. 17,5—6)
Det var ikke på Messias at Moses slo, men det var på klippen ved

Horeb. Likevel pekte denne hendelsen framover til den dag da Gud
måtte slå sin Sønn, foråt vi skulle leve ved det blod som ble utgydt på
Golgata. Som en konsekvens av dette fikk vi også det levende vann av
Herren, som er Den Hellige Ånd. Den som drikker dette vannet, skal
aldri i evighet dø, sa Jesus, men det skal i vedkommende bli til en kilde
som veller fram til evig liv (Joh. 4,14).

Senere da jødefolket var kommet til ørkenen Sin, holdt også folket
på å omkomme av tørst. Denne gangen skulle ikke Moses slå på klippen,
men han skulle tale til den, slik at folket kunne få vann. Men Moses var
ulydig mot Herren og slo to ganger på klippen, og som en konsekvens av
dette fikk han heller ikke komme inn i det lovede landet. "Så løftet
Moses sin hånd og slo med sin stav to ganger på klippen, da strømmet
der meget vann ut, så både menigheten og dens buskap fikk drikke. Men
Herren sa til Moses og Aron: Fordi Dere ikke trodde på meg og ikke hel
liget meg for Israels barns øyne, derfor skal Dere ikke føre dette folk
inn i det land jeg har gitt dem." (4. Mos. 20,11—12)
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Ved at Moses slo på klippen to ganger, var han ikke bare ulydig mot
Gud, men det var også en medvurdering av Jesu forsonergjerning på
Golgata ca. 1500 år senere. Det var nok at Gud slo Jesus en gang. Det
var ikke behov for at han skulle slå ham to ganger, for forsoningsverket
er fullbrakt en gang for alle mennesker.
Da Jesus kom til sine egne og sitt eget for snart 2000 år siden, ble

han en snublestein, en anstøtsklippe, en snare og et rep for dem. Han
som selv var hovedhjørnesteinen i den store bygningen som vi kaller for
Guds rike i sine mange avdcygninger i de forskjellige tidshusholdninger,
han ble forkastet av bygningsmennene. Og bygningsmennene var teolo
gene på Jesu tid, fariseerne og de skriftlærde. 'Han kom til sitt eget
(land, folk og tempel), men hans egne tok ikke imot ham. 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)
"Og jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippe (på seg selv) vil jeg

bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den."
(Matt. 16,18)
"Hva lial vi da si? At hedninger, som ikke søkte rettferdighet, de

vant rettferdighet, men det var rettferdigheten ved tro. Israel derimot,
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, som
skrevet er: Se, jeg legger i Sion en snublestein og en anstøtsklippe, den
som tror på ham, skal ikke bli til skamme." (Rom. 9, 30—33)
"Så er dere (hedningene) da ikke lenger fremmede og utlendinger,

men Dere er de helliges medborgere og Guds husfolk. Dere som er
bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnesteinen
er Kristus Jesus selv." (Efes. 2,19—20)

Jesus kalte også fariseerne og de skriftlærde for "vingårdsmennene" og
"bygningsmennene", i det han henviste til Salme 118 og sa at på grunn
av at de forkastet ham og hans lære, så skulle Guds rike (riket for Israel)
taes fra dem og gies til andre. De andre var apostlene, som skal få en fram
skutt posisjon i det framtidige Guds-riket i Israel. De skal sitte rundt Jesu
herlighets trone i Jerusalem på 12 troner og dømme Israels 12 stammer.
"Jesus sier til dem: Har Dere aldri lest i skriftene: Den stein som bygnings
mennene forkastet, den er blitt hjørnestein, av Herren er dette gjort, og
det er underfullt i våre øyne? Derfor sier jeg dere: Gudsrike skal taes fra
dere og gis til et folk som bærer dets frukter." (Matt. 21,42—43)
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Ved sin forsonergjerning på Golgata ble han også gjort til en prøvet
stein, men på grunn av at han bestod prøven, ble han en utvalgt og
kostelig hjørnestein. De som tror på ham, de skal bli frelst. "Kom til
ham, den levende stein, som vel ble forkastet av mennesker, men er ut
valgt og kostelig for Gud, og bli også Dere oppbygget som levende
steiner til et åndelig hus, et hellig presteskap til å frambære åndelige
offer, som tekkes Gud ved Jesus Kristus. For det heter i Skriften: Se,
jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt, kostelig, og den som tror på
ham, skal ingenlunde bli til skamme." (1. Pet. 2,4—6)

Rabbineren Rabbi Salomo ben Isak (Rasji) sa også at denne hjørne
steinen som skulle komme til Israel som en prøvestein, var Messias. I
kommentaren: Biru Ha-Injan står det at denne prøvesteinen må ha tre
betingelser:
1) Den skal være fast og prøvet. Den skal være laget på en stødig
måte, og være av god stein, og ikke av sand.
2) Den skal ha en slik form at den kan brukes som hjørnestein.
Den er derfor kostbar og har en stor verdi.
3) Den skal være fast grunnet ettersom hele byggverket skal kvile
på den.
For jødene ble Jesus ved sitt første komme en snublestein og en an-

støtsklippe, men ved sin gjenkomst skal han bli en frelser og en fast
hjørnestein for dem. De skal da se opp til ham som de har gjennom-
stunget på korset og anerkjenne ham som sin Messias og som sin konge.

For verden blir Jesu gjenkomst en domstid. Han skal samle ut av sitt
rike alt det som hører Satan til og dømme det til evig fortapelse og til
sjøen som brenner med ild og svovel, og deretter skal han opprette sitt
fredsrike ut ifra Israel og Jerusalem. Dette blir også kalt for steinens
rike, for den steinen som rammet Nebukadnesars drømmebilde, den
rammet verdensrikene og tilintetgjorde dem, og selv så fylte den hele
jorden. "Konge, du så i ditt syn et stort bilde, det var et veldig bilde, og
dets glans var overmåte stor, det stod like foran deg, og det var forferde
lig å skue. Bildets hode var av fint gull, brystet og armene av sølv, buken
og lendene av kobber, beinene av jern og føttene dels av jern og dels av
leir. Mens du så på bildet, ble en stein revet løs, men ikke med hender,
og den rammet bildet på føttene, som var av jern og leir, og knuste dem.
Da knustes på en gang både jernet, leiret, kobberet, sølvet og gullet, og
det ble som agner på treskeplassen om sommeren, og vinden tok det så
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det ikke fantes spor etter det. Men steinen som rammet bildet, ble til et
stort fjell, som fylte hele jorden... Og i disse kongers dager vil himme
lens Gud opprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette
rike skal ikke overlates til noe annet folk (enn jødefolket), det skal
knuse og gjøre ende på alle hine riker, men selv skal det stå fast evinde-
lig." (Dan. 2, 31-35 og 44)
Som en generell regel kan vi si — og dette gjelder både jøder og hed

ninger — at den som faller på denne steinen, han skal knuses, og den
som denne steinen faller på han skal bli til fint støv. "Og den som faller
på denne stein, han skal knuses, men den som den faller på, ham skal
den smuldre til støv." (Matt. 21,44)

Jeg vil også sitere en del av det som Risto Santala sier om Messias
som hovedhjørnesteinen i sin bok: Kristus i Det Gamle Testamente, s.
72—73: "Det Nye Testamente siterer ofte denne salmen. Også bibelfor-
tolkeren Rasyi påpekte i sin tolkning av Mika 5,1 at herskeren som skul
le fødes i Betlehem, er "den sten som bygningsmennene forkastet", i
Salme 118. Og "før solen var hans navn Jinnon". Versene 21—26 lyder:

"Jeg vil prise dig fordi du svarte mig og blev mig til frelse. Den sten
som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnesten. Av Herren er
dette gjort, det er underfullt i våre øyne. Dette er dagen som Herren har
gjort, la oss fryde oss og glede oss på den! A Herre, frels dog! Å Herre,
la det dog lykkes! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Vi
velsigner eder fra Herrens hus."

Jødene pleide å sitere denne lovprisningssalmen om ettermiddagen
den 14. Nisan og samme kveld under påskefeiringen i hjemmene, på
påskedagen, og på pinsedagen, det vil si festdagen til minne om at man
fikk loven — det er samtidig også førstegrødens fest, dernest på den
åttende dagen av løvsalshø3rtiden, og på den åttende dagen av hanuka-
festen, det vil si innvielsesfesten for templet. På den måten kan nesten
hvert eneste fromt barn i Israel disse versene. De går også på en melodi
som er lett å huske.

Da disiplene sang lovsangen ved den hellige nattverden før de gikk ut
til Oljeberget, var det nettopp disse ordene (Se Matt. 26, 30 og Mark.
14,26) de sang.
At salmen er av messiansk karakter er ubestridelig ifølge både jødiske

og kristne forskere. Rabbinerne Juda og Samuel har sagt: "Dette er den
sangen i Toraen (2. Mos. 15) som Moses og israelittene sang da de steg
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opp av Det rode hav" ... "profetene har befalt israelittene at de, når de
en gang blir frelst, skal synge denne på grunn av sin frelse."

Adventens Hosianna er tatt nesten direkte fra denne salmen. "A
Herre, frels!" er på hebraisk "hosjia-na". Folket sang: 'liosianna Davids
sonn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det
hoieste!" (Matt 21, 9, se også Mark. 11,9-10, Luk. 19, 37-38 og Joh.
12, 13—15). Det er mulig at folkemassen virkelig hilste Jesus som sin
Frelser. På den annen side forklarer de jødiske lærde at pilgrimene plei
de å synge denne salmen når de kom med sine offer til Jerusalem.

Vi har alt konstatert at RASJI forbinder "Messias, Davids sønn" fra
Mika 5, 1 med hjørnestenen fra denne salmen. Om hjørnestenen brukes
det to benevninger, "hjørnesten" eller "hovedsten" ("even pinna" eller
"rog pinna"). Salme 118 sier at denne stenen som var forkastet, er blitt
"hovedhjørnesten". Skriftet METSUDAT DAVID sier at den på denne
måten kommer "på den aller mest ansette plassen" slik at den kan sees
av alle."

Israels klippe er både Gud og Jesus fra Nasaret, som er jødenes
Messias. Interessant er det derfor å legge merke til at også Ben Gurion
regnet med at Israels klippe ville hjelpe jødene i den nye staten som ble
opprettet i 1948.1 forbindelse med opprettelsen av staten Israel sa Ben
Gurion i sin tale: "Vi rekker hånden ut mot alle nabostatene med øn
sket om fred og godt naboskap og appellerer til dem om å samarbeide i
felles hjelpsomhet med det jødiske folk, som er blitt selvstendig i sitt
land. Staten Israel er rede til å yte sin andel i den felles anstrengelse for
å utvikle hele Nærorienten.

Vi appellerer til det jødiske folk i atspredelsen om å flokkes om Israel
for å iverksette innvandring og oppbygning og hjelpe det i dets kamp
for å virkeliggjøre dets eldgamle ønske etter Israels forløsning.

I TRYGG TILLIT TIL ISRAELS KLIPPE undertegner vi egen
hendig som vitner denne proklamasjon ved det foreløpige statsråds
møte på hjemlandets jord, i byen Tel Aviv, i dag før sabbaten begynner,
den 5. dag i måneden Ijar 5708, den 14. mai 1948."

Spørsmål og oppgaver.

1) Hvilke forskjellige titler har Messias i egenskap av jødenes konge?
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Hvem var Agag, og hvem var amalekittene?
Hvilke dorer og porter er det snakk om i Salme 24, 7—10?
Hvem er den kongen som skal regjere ut i fra Sion?
Hvem er kongesønnen?
Hvorfor er uttrykk som "min arm", "den Forferdelige" og "den
Veldige" både brukt om Gud og om Messias?
Hvorfor overgav Pilatus Jesus til korsfestelse?
Hva skrev Pilatus over Jesu kors?

Hvordan så Jesus ut i folge Publius Lentullus?
Hvilket utseende og hvilken prakt vil Jesus ha i 1000-års-riket?
Når kjøpte Jesus herredømmet over verden tilbake til seg selv?
Hva heter på gresk ordene for "verden" og "tidsalder"?
Når blir Jesus innsatt igjen som konge over verden?
Hva er grunntanken i utsagnene om at Messias skal være en spire
eller en plante?
Hva vil det si at Messias både skal spire fram fra Isais rot og fra
sin egen rot?
Hvordan ser de ortodokse jødene på Messias?
Hvordan ser de liberale jøder på Messias?
Hva er en targum?
Hvorfor innførte rabbinerne 2 messiaser i Den Babylonske Tal
mud?

Hva heter disse 2 forskjellige messiaser, og hvilke forskjellige
oppgaver skal de ha?
Hvilken posisjon har dette to-delte Messias-bildet innenfor den
ortodokse jødedommen i dag?
Hva sa Maimonides om Messias og hans kongedømme?
Hva sier professor Klausner om Messias?
Hva sier professor Peter Beyerhaus om det ortodokse synet på
Messias?

Hva sa Ghaim Shivili om Messias?

Hvilke 4 begivenheter skal skje etter jødisk syn før Messias
kommer?

Hva sier Toralf Gilbrant om jødedommen?
Hvilke oppgaver har jødedommen hatt i disse snart 2000 år?
Hva vil skje med jødene når de greier å holde loven?
Hva sier overrabbiner Bent Melchior om Messias?
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31) Hvorfor ser ikke jodene at Jesus fra Nasaret er deres Messias?
32) Når kom jødene tilbake fra Babylon?
33) Hvilke 14 forskjellige oppgaver har Messias?
34) Hvor mange ganger forekommer ordet "Jhvh" i Det Gamle Tes

tamente og hva betyr dette ordet?
35) Hvorfor ble ordet "Jhvh" omskrevet til "adonai", og hva betyr

dette ordet?

36) Hva er det tilsvarende ordet på gresk, og hva oversetter vi det
med i Det Nye Testamente?

37) Hva mente apostlene når de brukte benevnelsen "Herren" om
Jesus?

38) Hvorfor brukte Jesus Guds egen definisjon på seg selv?
39) Hvorfor er ikke dette uttrykket "ego eimi" rett oversatt i våre

Bibel-oversettelser fra 1930 og 1978?
40) Hvilke forskjellige benevnelser har Herrens engel i Det Gamle

Testamente?

41) Hva heter 'Herrens engel" på hebraisk?
42) Hvem er Herrens engel?
43) Hvilke 3 forskjellige oppfatninger gjor seg gjeldende angående

Herrens engel?
44) Hvorfor er det galt å snakke om Jesu pre-eksistens?
45) Hvilke benevnelser bør vi bruke i stedet?
46) I hvilken forbindelse hører vi første gangen om Herrens engel?
47) Hva kalte Hagar Herrens engel?
48) Nevn forskjellige anledninger i Det Gamle Testamente hvor

Herrens engel var virksom.
49) Hvor mange åsyn har Gud, og hva betyr dette?
50) Hva vil det si at Moses så Herren "åsyn til åsyn"?
51) Hva representerer ypperstepresten Josva i Sakarias 3,1—4?
52) Hva vil det si at Messias er "paktens engel"?
53) Hvilke oppgaver har englene?
54) Hva sier Risto Santala om Herrens engel i sin bok: Kristus i Det

Gamle Testamente, s. 55—58?
55) Hva er forklaringen på at Jesus er omtalt som åsynets fyrste i

den jødiske bønneboken?
56) Hva betyr benevnelsen "Menneskesønnen"?
57) Hva står det i Daniel 7,13—14 om Menneskesønnen?
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Hva står det i Salme 8 om Menneskesønnen?

Hva sa Jesus om Menneskesønnen?

Hva er Menneskesønnens dager, og hva er Menneskesønnens dag?
Hva betydde det at Jesus sa tii sine disipler at de hverken skulle
få se en av Menneskesønnens dager eller Menneskesønnens dag?
Hvilke andre benevnelser er brukt om Menneskesønnen?

Hva mente Jesus når han brukte benevnelsen "kongesønnen"?
Hvilke 5 betegnelser har vi på riket for Israel i evangeliene?
Hvorfor kunne ikke Jesus opprette riket for jødene?
Hva sier Den Babylonske Talmud Sanhedrin 98 a om dette?
Hva er vingården i Matteus 21, 33—43 et bilde på?
Hva er fikentreet i Markus 11,12—14 et bilde på?
Hvorfor er uttrykket "eis ton aiona" i Markus 11,14 galt over
satt i våre Bibler?

Hvordan skal det oversettes?

Hvordan skal vi tolke lignelsen om "kongesønnens bryllup" i
Matteus 22,1—14?
Hvordan skal vi tolke lignelsen om "den store nattverden" i
Luk. 14,15-21?
Hvilke 4 grupper hører med til "Abrahams ætt"?
Hva vil det si å være Abrahams barn?

Hvilket ord er "Elohim", og hva betyr det?
Hva vil det si at Gud bruker pronomene "vi" og "oss" om seg
selv?

Hvilke 14 forskjellige forhold mellom Gud og Jesus har vi be
skrevet? (Det finnes naturligvis mange flere.)
Hva går Kenose-teorien ut på, og hvordan bør vi stille oss til den?
Hva er den rette oversettelsen av Markus 13, 32, og hvorfor er
dette galt oversatt i våre Bibler?
Hvor mange uttrykksformer kan Gud ha i følge jødisk tankegang?
Hva sier Den Athanasianske Trosbekjennelsen om treenigheten?
Hvem var klippen som fulgte jødefolket ut av Egypten og i
ørkenen i 40 år?

Hvilken symbolsk betydning hadde det at Moses bare skulle slå
en gang på klippen?
Hva er det vannet som Jesus gir alle de som tror?
Hvorfor ble det vannet som jødene drakk, og den mat som de
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spiste i ørkenen i 40 år, kalt for åndelig drikke og mat i 1. Kor.
10, 2-3?

86) Hvorfor skulle Moses bare tale til klippen og ikke slå på den ved
Sin ørken?

87) Hvilke konsekvenser fikk det for både Moses og Aron at Moses
slo to ganger på klippen?

88) Hvem var vingårds— og bygningsmennene på Jesu tid?
89) Hvorfor skulle Guds rike taes fra dem?
90) Til hvem skulle Guds-riket gies?
91) Hvordan skulle denne grunnsteinen være i følge Rabbi Salomo

ben Isak?

92) I hvilket forhold står jøder, hedninger og troende til Jesus som
denne steinen?

93) Hva sier Risto Santala om Jesus som denne steinen i sin bok:

Kristus i Det Nye Testamente?

Messias er høvdingen over Herrens hær.

Messias er også kalt "HØVDINGEN OVER HERRENS HÆR".
"Mens Josva var ved Jeriko, hendte det at han løftet opp sine øyne og
fikk se en mann som stod foran ham med et draget sverd i sin hånd, og
Josva gikk bort til ham og sa: Hører du til oss eller til våre fiender? Han
svarte: Nei, jeg er høvdingen over Herrens hær, nå er jeg kommet. Da
falt Josva på sitt ansikt til jorden og tilba og sa til ham: Hva har min
herre å si til sin tjener? Og høvdingen over Herrens hær sa til Josva: Dra
skoen av din fot. For det sted du står på, er hellig. Og Josva gjorde så."
(Josva 5,13—15)

Herrens engel, som vi allerede har omtalt, er den samme som høvdingen
over Herrens hær, og de kampene som jødene kjempet for å innta det
lovede landet, ble også kalt for "Guds kriger". Det var høvdingen over
Herrens hær som førte krigene for jødefolket og gav dem seier over deres
fiender. Denne Guds hær, som bestod av engler og Herrens vogner, var til
sluttet jødenes leir eller jødenes hær, men den var usynlig for folket.
"Og Jakob drog videre, og Guds engler møtte ham. Da Jakob så det, sa han:
Dette er Guds leir. Og han kalte stedet Mahanaim (som betyr de to lei
rene. Det er jødenes leir eller hær og Guds leir eller hær.) (1. Mos. 32,1—2)
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"Herrens engel leirer seg rundt omkring dem som frykter ham, og
han utfrir dem." (Salme 34,8)

"intet vondt skal vederfares deg, og ingen plage skal komme nær til
ditt telt. For han skal gi sine engler befaling om deg at de skal bevare
deg på alle dine veier." (Salme 91,11)

Folket visste at Messias gikk foran dem på deres vandringer. Etter at
de hadde kommet inn i selve landet, var det også Herren som forsvarte
dem og gav dem seier over deres' mange fiender. "Og Herren gikk foran
dem, om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien og om natten i en
ildstøtte for å lyse for dem, så de kunne dra fram både dag og natt."
(2. Mos. 13,21)
"Da sa Moses til folket: Frykt ikke, stå nå her og se Herrens frelse,

som han vil sende dere i dag. For som Dere ser egypterne i dag, skal
Dere aldri i evighet se dem mere. HERREN SKAL STRIDE FOR
DERE, OG DERE SKAL VÆRE STILLE." (2. Mos. 14,13-14)
"Se, jeg sender en engel foran deg for å vokte deg på veien og for å

føre deg til det sted jeg har utsett for deg. Ta deg i vare for ham og hør
på hans røst, vær ikke gjenstridig mot ham! Han skal ikke bære over
med deres overtredelser, for mitt navn er i ham." (2. Mos. 23, 20—21)
"Da sa han (Gud): Mitt åsyn skal gå med, og jeg vil føre deg til kvile."

(2. Mos. 33,14)
'T)a tok han (Bileam) til å kvede og sa: Fra Aram henter meg Balak,

fra Østens Qell Moabs konge. Kom og tal ondt over Israel. Hvorledes
skal jeg forbanne den Gud ikke forbanner? Hvorledes skal jeg tale ondt
over den Herren ikke taler ondt over? (4. Mos. 23,7—8)
'Ha sa jeg til dere: Dere skal ikke forferdes og ikke være redde for

dem. Herren deres Gud, som går foran dere, skal stride for dere, således
som Dere så han gjorde for dere i Egypten." (5. Mos. 1,29—30)
"Endog hvepser skal Herren din Gud sende mot dem, til alle de er

omkommet som er blitt tilbake og har skjult seg for deg. Du skal ikke
forferdes for dem, FOR HERREN DIN GUD ER I DIN MIDTE,
en stor og forferdelig Gud, Herren din Gud vil litt etter litt drive disse
folk ut for deg, du skal ikke makte å gjøre ende på dem i hast, for da
kom villdyrene til å bli for mange for deg." (5. Mos. 7, 20—22)
"Det var Herren alene som førte ham (Israel), og ingen fremmed gud

var med ham." (5. Mos. 32,12)
"Det er ingen som Gud Jesurun (det rettskafne Israel). Han farer
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fram over himmelen med hjelp for deg, og i sin høyhet på skyene. En
bolig er den eldgamle Gud, og her nede er evige armer, han driver fien
den bort for deg og sier: Rydd ut!" (5. Mos. 33,26—27)
"Og hun (Rahab) sa til dem (speiderne): Jeg vet at Herren har gitt

dere landet, og at redsel for dere er falt på oss, og at alle landets inn
byggere forgår av angst for dere ... Da vi hørte det, ble vårt hjerte fullt
av angst, og nå er det ikke mere noen som har mot til å møte dere, for
Herren deres Gud han er Gud både i himmelen der oppe og på jorden
her nede." (Josva 2,9 og 11)
"Det var ikke noen by som med det gode overgav seg til Israels barn,

uten hevittene som bodde i Gibeon, de tok alt sammen i strid, for Her
ren laget det så, at de forherdet sitt hjerte og drog i krig mot Israel, foråt
de skulle bli slått med bann og ingen nåde få, men ødelegges, således
som Herren hadde befalt Moses." (Josva 11,19—20)

"Derfor har Herren drevet store og sterke folk bort fra dere, og ingen
har holdt stand mot dere til denne dag. En mann av dere drev tusen på
flukt, for det var Herren deres Gud som stred for dere, således som han
hadde sagt til dere." (Josva 23,9—10)
"Og jeg sendte vepser foran dere, og drev dem ut for dere liksom

også begge amoritter-kongene, det var ikke med ditt sverd og ikke med
din bue de ble drevet ut." (Josva 24,12) (Det samme skjedde i krigen i
1948)
"Da oppreiste Herren dommere, og de frelste dem av røvernes hånd."

(Dom. 2,16)
"Men han (Gideon) sa til ham: Hør på meg. Herre! Hvorledes skal jeg

frelse Israel? Min ætt er jo den ringeste i Manasse, og jeg er den yngste i
min fars hus. Da sa Herren til ham: Jeg vil være med deg, og du skal slå
midianittene ned som én mann." (Dom. 6,15—16)
"Og de ble stående hver på sitt sted rundt omkring leiren, da begynte

alle i leiren å løpe og skrike og flykte. Og de støtte i de 300 basuner, og
Herren vendte den enes sverd imot den andre i hele leiren, og de som
var i leiren flyktet..." (Dom. 7,21—22)
"Så sa Jonatan til svennen som bar hans våpen: Kom, la oss gå over

til de uomskårnes forpost! Kanskje Herren gjør noe for oss, for intet
hindrer Herren fra å frelse, enten det er ved mange eller ved få." (1.
Sam. 14,6)

'*David svarte filisteren: Du kommer mot meg med sverd og lanse og
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kastespyd, men jeg kommer mot deg i Herrens, hærskarenes Guds navn,
han som er Gud for Israels fylkinger — han som du har hånet ... Og
hele dette folk skal få se at det ikke er ved sverd og spyd Herren frelser,
FOR HERREN RÅDER FOR KRIGEN, og han skal gi dere i vår
hånd." (1. Sam. 17,45 og 47)
"David ble større og større, og Herren, hærskarenes Gud, var med

ham." (2. Sam. 5,10)
"Og David spurte Herren, men han sa: Du skal ikke dra dit opp, gå

omkring så du kommer bakenfor dem, og gå så på dem midt for baka-
trærne, og når du hører lyden av skritt i baka-trærnes topper, da skynd
deg! For da har Herren draget ut foran deg for å slå filistrenes hær." (2.
Sam. 5, 23-24)
"For ved deg stormer jeg løs på fiendeskarer, ved min Gud springer

jeg over murer." (2. Sam. 22, 30)
Vi skal i det følgende gi en generell oversikt over Herrens hær og dens

funksjoner:
1) DEN ER STOR OG UOVERVINNELIG, OG DEN BESTÅR

AV ENGLER. "For dag etter dag kom det folk til David for å hjelpe
ham, inntil det ble til en stor hær, som en Guds hær." (1. Krøn. 12, 22)
"Og Herren lar sin røst høre foran sin fylkning, for hans hær er såre

stor, og sterk er den som fullbyrder hans ord, for stor er Herrens dag og
såre forferdelig — hvem kan utholde den?" (Joel 2,11)
"Men Mika sa: Så hør da Herrens ord. Jeg så Herren sitte på sin trone

og hele himmelens hær stå på hans høyre og venstre side." (2. Krøn.
18,18)
"Han sa: Herren kom fra Sinai, han steg opp for dem fra Se'ir, han

strålte fram fra Parans fjell og kom fra hellige titusener, ved hans høyre
hånd lyste lovens ild for dem." (5. Mos. 33,2)
"En strøm av ild fløt fram og gikk ut fra ham, tusen ganger tusen

tjente ham, og titusen ganger titusen stod foran ham, retten ble satt og
bøker ble åpnet." (Dan. 7,10)
"Men Dere er kommet til Sions berg og den levende Guds stad, det

himmelske Jerusalem, og til englenes mange tusener." (Hebr. 12, 22)
"Og jeg så, og jeg hørte en røst av mange engler omkring tronen og

livsvesenene og de eldste, og tallet på dem var ti tusen ganger ti tusen og
tusen ganger tusen." (Joh. Åp. 5,11)
"Og alle englene stod omkring tronen og om de eldste og om de fire
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livsvesener, og de falt ned for tronen på sitt åsyn og tilbad Gud og sa:"
(Joh. Åp. 7,11)

2) HERRENS HÆR BESTÅR AV VOGNER OG HESTER.
"Mens de så gikk og talte sammen, kom det med en gang en gloende
vogn og gloende hester og skilte dem fra hverandre, og Elias for i stor
men opp til himmelen." (2. Kong. 2,11)
"Og da den Guds manns tjener tidlig om morgenen gikk ut, fikk han

se at en hær med hester og vogner (den syriske hær) omringet byen. Da
sa hans dreng til ham: Å, min Herre, hva skal vi gjore? Han svarte: Vær
ikke redd! De som er med oss er flere enn de som er med dem. Og Elisa
bad og sa: Herre! Opplat hans Ojme, så han kan se! Og Herren opplot
drengens øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av gloende hester og
vogner rundt omkring Elisa." (2. Kong. 6,15—17)
"Guds vogner er to ganger ti tusen, tusen og atter tusen, Herren er i

blant dem, Sinai er i helligdommen." (Salme 68,18)
"For jeg visste av det, forte min sjel meg opp på mitt gjæve folks

vogner." (Høys. 6,12)
"For se. Herren skal komme i ild, og hans vogner skal være som

stormvind, for å gjengjelde med sin vrede i glødende brann og med sin
trussel i ildsluer, for med ild skal Herren holde dom og med sitt sverd
slå alt kjød, og mange skal det bli som Herren slår i hjel." (Esaias 66,
15-16)
"Harmes du. Herre, på elvene, er din vrede opptent mot dem, eller er

din harme mot havet, siden du farer fram på dine hester, på dine seier
rike vogner? Bar og naken er din bue — dine eder til stammene, ditt ord!
— Sela. Til elver kløver du jorden." (Hab. 3,8—9)
"Du farer gjennom havet med dine hester, gjennom en haug av store

vann." (Hab. 3,15)
3) FORAN HERRENS HÆR DRAR HERREN SELV. Han har

både sin bue, sine piler og sitt sverd med seg. "Dersom han (den ugude
lige) ikke vender om, så kvesser han (Gud) sitt sverd, spenner sin bue og
gjør den ferdig, og legger drepende våpen til rette imot ham, sine piler
gjør han brennende." (Salme 7,13—14)
"Og aseninnen så Herrens engel, som stod på veien med et draget

sverd i sin hånd, da tok den av veien og ut på marken, men Bileam slo
aseninnen for å vike den inn på veien igjen." (4. Mos. 22, 23)
"Når jeg kvesser mitt lynende sverd og tar dommen i min hånd, da vil
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jeg fore hevn over mine fiender og gjengjelde dem som hater meg, jeg vil
gjore mine piler drukne av blod, og mitt sverd skal ete kjott, blod av
falne og fangne, av fiendtlige hovdingers hode." (5. Mos. 32,41—42)
"SALIG ER DU, ISRAEL! Hvem er som du, et folk som har sin

frelse i Herren, ditt hjelpende skjold og ditt hoye sverd. Dine fiender
hykler for deg, mens du i^rider fram over deres hoyder." (5. Mos. 33,29)
"På den tid skal Herren med sitt sverd, det hårde og store og sterke,

hjemsoke Leviatan, den lettfarende drage (Assyria), og Leviatan, den
buktede drage (Babylon), og han skal drepe uhyret som er i havet
(Egypt)." (Esaias 27,1)

"For mitt sverd er blitt drukkent i himmelen, se, det skal fare ned
over Edom til dom, over det folk som jeg har slått med bann. Herrens
sverd er fullt av blod, gjødd med fett, med blod av lam og bukker, med
nyrefett av værer, for en offerslakting holder Herren i Bosra og en stor
slakting i Edoms land." (Esaias 34,5—6)
"Han har gjort min munn til et skarpt sverd og skjult meg i sin hånds

skygge, han har gjort meg til en blank pil og gjemt meg i sitt kogger."
(Esaias 49,2)
"Og alt kjød skal kjenne at jeg. Herren, har draget mitt sverd av skje

den, det skal ikke mere vende tilbake." (Esek. 21,5)
'*Bar og naken er din bue — dine eder til stammene, ditt ord! — Sela.

Til elver kløver du jorden." (Hab. 3,9)
Når Jesus fra Nasaret, som er jødenes Messias, kommer tilbake fra

himmelen og til Israel, da kommer han ridende på sin kvite hest sam
men med englene. I sin hånd har han både sin bue og sitt sverd, "men
dere som trenges, ro sammen med oss, når vår Herre Jesus åpenbares fra
himmelen med sin makts engler, med luende ild, når han tar hevn over
dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår
Herre Jesu evangelium." (2. Tess. 1,7—8)
"Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som

har gjennomstunget ham, og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham.
Ja, amen." (Joh. Åp. 1, 7)
"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 rettfer
dighet ... Og hærene i himmelen fulgte ham på kvite hester, kledd i kvitt
og rent fint lin. 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
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han treder vinpersen med Guds, den allmektiges, strenge vredes vin."
(Joh. Åp. 19,11 og 14—15)

Når det står at Herren skal komme med sine hester og vogner og med
sin bue, sine piler og sitt sverd, så er dette naturligvis bilder eller sym
boler på styrke og makt. Når vi skal beskrive Herrens virkelighet i den
evige og åndelige dimensjonen, må vi bruke bilder som vi kjenner til fra
vår egen virkelighet. For at vi skal forstå Guds virkelighet, må vi legge
vår egen virkelighet og våre bilder og symboler til grunn.
Ved at vi gjør dette kan vi komme til å få en altfor snever oppfatning

av Guds evige dimensjon, og vi kan komme til å ikle Gud våre egne be
greper og våre egne uttrykksformer, men i og med at Gud selv har gitt
sitt eget ord til oss på denne måten, så har han selv villet at vi skal forstå
Skriften ut fra vår egen egenart.

I tillegg til dette vil Den Hellige And komme vår begrensning til hjelp
og heve symbolene og bildene opp imot den åndelige virkelighet, slik at
disse ikke bare skal forståes som konkret og historisk virkelighet, men
også som åndelig og evig virkelighet. Nå ser vi alt som har med Guds
rike å gjøre, stykkevis og delt, men det skal komme en tid da vi skal se
alt, slik som det er. Da skal det som før var uklart, forståes fullt ut, like
som vi også på nåværende tidspunkt er fullt ut kjent av Herren. (1. Kor.
13, 9-13)
Det er mye i Guds ord som vi ikke forstår enda, men dersom vi er

villige til å arbeide med ordet og leve i bønnen, da skal Gud åpenbare
Skriftens hemmeligheter for oss etter hvert. Dersom vi derimot ikke er
villige til å arbeide med Guds ord, da får vi heller ingen ting. Da går det
heller slik at det lille som vi forstår, blir tatt fra oss, og vi blir stående
igjen som småe barn med hensyn til kunnskaper om og innsikt i Guds
planer.
I gammel-testamentlig tid grep Herren inn og hjalp sitt folk en rekke

ganger. Vi skal i det følgende se på en del slike begivenheter:
1) Etter at Herren hadde åpnet Det Røde Hav, slik at jødene kunne

gå trygt gjennom, så lukket han havet da egypterne kom etter, slik at de
alle sammen druknet i havet. 1 den forbindelsen sang Moses og Israels-
folket Moses sin sang om Guds underfulle frelsesverk. Vi skal gjengi
denne sangen både fordi den er mektig, og fordi den skal synges i him
melen i den store trengselen som skal komme over jorden (Joh. Åp. 15,3).
"Da sang Moses og Israels barn denne sang for Herren: Jeg vil lov-
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synge Herren, for han er høyt opphøyet, hest og mann styrtet han i
havet. Herren er min styrke og lovsang, og han ble meg til frelse, han er
min Gud, og jeg vil prise ham, min fars Gud, og jeg vil opphøye ham.
Herren er en stridsmann. Herren er hans navn. Faraos vogner og hans
hær kastet han i havet, og hans utvalgte vognkjempere druknet i det
Røde Hav. Avgrunner skjulte dem, de sank som sten i dype vann. Din
høyre hånd. Herre, er herliggjort i kraft, din høyre hånd. Herre, knuser
fiender. Og i din høyhets velde slår du dine motstandere ned, du slipper
din vrede løs, den fortærer dem som strå. Og ved din åndepust hopet
vannene seg sammen, bølgene stod som voller, dype vann stivnet i
havets hjerte. Fienden sa: Jeg vil forfølge dem, jeg vil innhente dem, jeg
vil dele ut hærfang, jeg vil mette min sjel med dem, jeg vil dra mitt sverd,
min hånd skal utrydde dem. Du blåste med din ånde, havet skjulte dem,
de sank som bly i de veldige vann. Herre, hvem er som du blandt gudene?
Hvem er som du herliggjort i hellighet, forferdelig å love, underfull i
gjerning? Du rakte ut din høyre hånd, jorden slukte dem. Du fører ved
din miskunnhet det folk som du forløste, du leder dem ved din kraft til
din hellige bolig. Folkene hører det, de slqelver, angst griper dem som
bor i Filisterland. Da forferdes Edoms stammefyrster, redsel griper
Moabs høvdinger, alle Kana'ans innbyggere forgår av angst. Forferdelse
og redsel faller over dem, ved din arms velde blir de målløse som sten,
mens ditt folk drar frem. Herre, mens det folk drar frem som du har
vunnet deg. Du fører dem inn og planter dem på din arvs berg, det sted
du har skapt deg til bolig. Herre, den helligdom. Herre, som dine hender
har grunnlagt. Herren skal være konge i all evighet. For da Faraos hester
med hans vogner og menn fdr ut i havet, da lot Herren havets vann ven
de tilbake over dem, mens Israels barn gikk på det tørre midt igjennem
havet." (2. Mos. 15,1-19)
2) Da jødene var kommet til Refidim kom Amalek og stred mot

dem, men Herren gav dem også denne gangen seier. I den forbindelse
står det: "Så bygget Moses et alter og kalte det: Herren er mitt banner. Og
han sa: En hånd er utstrakt fra Herrens trone. Herren skal stride mot

Amalek fra slekt til slekt." (2. Mos. 17,15—16)
3) Den kana'anittiske kongen Arad, som bodde i sydlandet, gikk til

strid mot jødefolket, men Herren gav dem seier. "Og Herren hørte Isra
els bønn og overgav kana'anittene til dem, og de slo dem og deres byer
med bann, og de kalte stedet Horma." (4. Mos. 21, 3)
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4) Amorittenes konge Sihon ble også slått av jodene. "Men Israel
slo ham med sverdets egg og tok hans land fra Arnon til Jahhok, til Am-
mons hams land, for Ammons hams grense var befestet. Og Israel tok
alle disse hyer, og Israel bosatte seg i alle amorittenes hyer, i Heshon og
alle hyer som horte under det." (4. Mos. 21, 24—25)
5) Kongen i Basan drog ut mot jodefolket, for å stride mot dem,

men også de hie overvunnet. "Så slo de ham og hans sønner og alt hans
folk, så ingen hie tilbake eller slapp unna, og de tok hans land til eie."
(4. Mos. 21, 35)
6) Israel stred mot midianittene og overvant dem. "Og de stred

mot Midian, som Herren hadde befalt Moses, og de slo alt mannkjønn i
hjel." (4. Mos. 31, 7)
7) Jødene inntok Jeriko ved å gå rundt hyen i 7 dager og ved å

støte i basunene, slik som Gud hadde foreskrevet dem det. "Den syven
de dag stod de tidlig opp, med det samme det tok til å dages, og de gikk
syv ganger omkring hyen, de har seg at på samme vis som før, hare at de
denne dag gikk syv ganger omkring hyen. Og da prestene den syvende
gang støtte i basunene, da sa Josva til folket: Rop nå: For Herren har
gitt dere hyen ... Så ropte folket, og de støtte i hasimene, og det
skjedde da folket hørte hasunklangen, og de satte i et stort skrik, da falt
muren helt sammen, og folket steg hent inn i hyen og inntok den."
(Josva 6,15—16 og 20)
8) Jødene inntok Ai og ødela hyen og alle dens innbyggere. "Og da

Israel hadde slått i hjel alle Ais innbyggere på slagmarken, ute i ørkenen,
dit de hadde forfulgt dem, og de alle sammen var falt for sverdets egg til
siste mann, da vendte hele Israel tilbake til Ai, og slo alle som var der
med sverdets egg." (Josva 8, 24)
9) Jødene overvant de 5 amorittiske kongene, kongen i Jerusalem,

kongen i Hebron, kongen i Jarmut, kongen i Lakis og kongen i Eglon.
"Og Herren sa til Josva: Vær ikke redd dem. Jeg har gitt dem i dine
hender, ikke en av dem skal kunne stå seg mot deg." (Josva 10,8)
Det var i denne forbindelsen at Herren både lot store stener falle ned

fra himmelen, og solen stod stille nesten en hel dag, foråt jødene skulle
få hevn over sine fiender. "Som de nå flyktet for Israel og var på veien
ned fra Bet-Horon, da lot Herren store steiner falle ned over dem fra
himmelem helt til Aseka, så de døde, det omkom flere ved haglsteinene
enn Israels ham slo i hjel med sverdet... Og solen stod stille, og månen
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ble stående inntil folket hadde fått hevn over sine fiender. Således
står det skrevet i "Den rettskafnes bok" — Solen ble stående midt
på himmelen og drygde nesten en hel dag, før den gikk ned."
(Josva 10,11 og 13)

10) Deretter overvant jødene kongene i Geser, Debir, Geder,
Horma, Arad, Libna, AduUam, Makkeda, Betel, Tappuha, Hefer,
Afek, Lassaron, Madon, Hasor, Simron, Merom, Aksaf, Taanak,
Meggido, Kedes, Jokneam, Dor, Gojim og Tirsa.
11) Etterat Josva var død, fortsatte jødene å kjempe mot de

kana'anittiske folkeslagene som bodde i Kana'ans land, og stort
sett var Herren med dem og kjempet på jødenes side. Herren gav
Israel dommere som stred for folket og frelste dem.
12) David styrket kongedømmet i Israel og inntok også mye

land som lå utenom selve Israel. Under Salomo, som var hans sønn
og etterfølger, begynte riket å gå i oppløsning, både i selve Israel og i
de besatte områdene. Etter Salomo ble riket delt i to, i det Jero-
boam ble konge over de ti stammene, og Rehabeam ble konge over
de to. (Se kapitlet: De to rikene)

Vi skal i det følgende nevne noen eksempler på at Herren gav
jødene store seire over deres motstandere. "Da sa han (Gideon) til
dem og: Når jeg kommer vel hjem igjen, vil jegxive ned dette tårn.
Men Sebah og Salmunna lå i Kårkor med sine hærer, omkring fem
ten tusen mann, det var alt som var igjen av østerlendingenes hær,
men de falne var 120.000 mann som kunne dra sverd." (Dom. 8,
9-10)

Israel slo syrerne som kom inn i Samaria med en hær på 100.000
mann. "Så lå de nå i leir midt imot hverandre i syv dager. På den
syvende dag kom det til strid, og Israels barn hugg på en dag ned
100.000 mann fotfolk av syrerne." (1. Kong. 20,29)
Da assyrerkongen Sankerib ville innta Jerusalem, grep Herrens

engel inn og slo 185.000 av assyrerne. Dette gjorde at assyrerkon
gen oppgav beleiringen av Jerusalem og drog tilbake til Ninive. "Og
jeg vil værne denne by og frelse den, for min skyld og for min tje
ner Davids skyld. Og samme natt skjedde det at Herrens engel gikk
ut og slo 185.000 mann i assyrernes leir, og da folk stod opp om
morgenen, fikk de se dem aUe ligge der som døde kropper." (2.
Kong. 19, 34-35)
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Kongen i Juda, Asa, slo den etiopiske kongen, Serah, som an
grep ham med 1.000.000 mann og 300 hundrede krigsvogner. "Da
lot Herren etioperne bli slått av Asa og Juda, og etioperne flyktet.
Asa og hans folk forfulgte dem like til Gerar, og av etioperne falt
det så mange at ingen av dem ble i live, og de ble knust av Herren
og hans hær. Og de førte et umåtelig stort hærfang bort med seg."
(2. Krøn. 14,12-13)

Vi har også mange eksempler på at Herren ikke var med jødene
og kjempet på deres side. Dette skulle da være til straff for dem
fordi de hadde falt fra Herren sin Gud og tilbedt andre guder, men
det viste seg også at så snart som folket vendte seg bort fra de fal
ske gudene og religionene, så tilgav Herren folket deres synder, for
Herren er en nådig og en barmhjertig Gud. "Og Herren gikk forbi
hans (Moses) ansikt og ropte: Herren, Herren er en barmhjertig og
nådig Gud, langmodig og rik på miskimnhet og sannhet, han be
varer miskunnhet imot 1000 ledd, han forlater misgjerning og
overtredelse og synd, men han lar ikke den skyldige ustraffet, han
hjemsøker fedres misgjerning på barn og på barnebarn, på dem i
tredje og på dem i fjerde ledd." (2. Mos. 34, 6—7)
"For Herren din Gud er en barmhjertig Gud, han skal ikke slip

pe deg (Israel) og ikke la deg gå til grunne, han skal ikke glemme
den pakt med dine fedre som han tilsvor dem." (5. Mos. 4, 31)

Ja, at Herren er en barmhjertig og nådig Gud, det vet vi alle som
kjenner ham, og vi er glad for at det er slik. Dersom Gud hadde vil
let samle på vår synd og våre overtredelser, hvem hadde da kunnet
bli stående for ham? Ingen av oss. Da hadde vi gått fortapt — alle
som en, men heldigvis er ikke Gud slik. Han tilgir og glemmer synd
når vi kommer til ham på rette måten.

Jeg vil i den anledning sitere det som Heinrich Heine, som også
var jøde, sa på sitt dødsleie. "Dieu me pardonerai, cést son metier."
Det er fransk, og det betyr: "Gud vil tilgi meg, for det er hans pro
fesjon."
Om Gud ville tilgi Heinrich Heine, det vet jeg ikke noe om, men

at han tilgir oss våre synder når vi kommer til ham som angrende
syndere, det vet jeg. I tillegg til dette vet jeg også at Israel er Guds
eiendomsfolk, og at han har store planer med sitt folk. Fredsriket
skal opprettes i Israel, og Jesus fra Nasaret, som er jødenes Messias,
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skal styre hele verden ut ifra Jerusalem.
På samme måte som det var i gammel tid, at det var "hovdingen

over Herrens hær" som kjempet for jødene og gav dem seier over
deres fiender, slik er det også i dag. Når jødene stad^ vekk vinner
over sine tallmessig overlegne fiender, så er det Herrens engel som
styrer krigen og gjør det slik at jødene får seier over sine fiender.
Alle jødenes kriger i moderne tid har endt med store seirer til det
jødii^e folk, og hadde det ikke vært for at stormaktene hadde gre
pet inn, hadde jødene forlengst vunnet en total seier over araber
statene og tvunget dem til å inngå fredsavtaler med Israel. Men slik
som det er nå, er araber-statene beskyttet av stormaktene, slik at
de kan få fortsette sine kriger mot Israel.

Vi skal i det følgende beskrive deler av de 4 største krigene som
Israel har måttet kjempe mot .de forskjellige araber-nasjoner i
moderne tid. Ved at vi gjør dette, vil vi forstå at på samme måte
som Herren kjempet med jødene i gammel tid og lot dem vinne
over deres fiender, så gjør han det samme i dag. Araberne kommer
ingen vei mot jødene i Midt-Østen, for Herren har store planer med
folket og landet. Det hadde vært godt om både araberne og resten
av verden hadde sett dette, men nå er det skjult for dem, fordi de
har valgt å lytte til "denne verdens herre" og "denne tidsalderens
gud", som er Satan, og han står ikke i sannheten. Når han taler, så
taler han løgn, for sannheten er ikke i ham.

I disse forskjellige krigene har ikke bare jødene vært underlegne
hva som gjelder antall våpen og soldater, men de har også måttet
kjempe på flere fronter samtidig, men Herren har gjort det slik at
de har vimnet krigene.
1) På samme dag som staten Israel ble proklamert den 14. mai

1948 angrep både tropper fra Egypt, Transjordan, Syria, Libanon,
Irak, Yemen og Saudi-Arabia Israel. Disse landene representerte en
befolkning på 60.000.000 mennesker, mens det i Israel bare var
650.000 mennesker. Denne kampen var en moderne versjon av
Goliats kamp mot David, og det gikk akkurat slik som det hadde
gått så mange ganger i gammel-testamentlig tid at Israel vant over
sine fiender.

Da krigen startet hadde jødene bare 4 kanoner, noen få tank-
vernskyts, et antiluftsskyts over 20 millimeter, 5000 geværer og
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70.000 Haganah-soldater. Baktroppen i hver eneste avdeling hadde ikke
våpen. Når kameratene i fortroppen falt, tok baktroppen over deres
våpen.

Krigen varte fram til 1949. Den 24. februar ble det undertegnet
våpenavtale mellom Israel og Egypt. Den 23. mars kom det i stand en
avtale med Libanon, den 3. april med Trangordan og den 20. juli med
Syria.

Israel hadde mistet 6000 soldater i denne krigen, men jodene gikk
st3rrket ut av krigen. De hadde tatt nytt land både i Sinai og i selve
Israel, og de stod også inne i Libanon. Noe av dette landet måtte de gi
fra seg ved de forskjellige våpenavtaler, men det viktigste for dem var at
de fikk beholde Vest-Jerusalem. Resten av Jerusalem ble holdt av
Transjordan fram til 1967.

Arabiske soldater som deltok i krigen, fortalte at de hadde sett him
melske hærer som kjempet sammen med jødene. Jeg siterer litt fra
boken: Tilbake til Sion, av Moshe Ben Shmuel, s. 63 og 67: "Etter at
min brigade hadde hjulpet til med å bringe Jerusalem unnsetning, ble vi
ført til Galilea. Jødene hadde den gang så lite soldater at vi måtte flytte
fra sted til sted, alt ettersom arabernes angrep økte. Brigaden jeg var
med i ble kalt Golani-brigaden, og vi skulle forsøke å drive araberne fra
Libanon, Irak og Syria tilbake fra Vest-Galilea og over den libanesiske
grense. Under forferdelige kamper ble fienden drevet tilbake over gren
sene. De begynte å flykte i tusenvis — og noen av dem vi tok til fange
fortalte at de hadde sett himmelske hærer over oss... Som ved et mira
kel hadde vi vunnet krigen. Alle dystre spådommer var gjort til skamme.
Israels Gud hadde kjempet for Israel. På flere frontavsnitt hadde ara
berne sett himmelske hærer som stod over de israelske soldatene."
2) Den andre krigen kom i 1956. Den ble kalt for "Sinai-krigen"

eller "100-timerskrigen". Den varte i 5 dager. I denne krigen var det
bare Egypt som var Israels motstander, og grunnen til at krigen kom var
at egypterne drev en stor terrorvirksomhet mot jødene fra Gaza-stripen,
og at egypterne stengte innseilingen til Akababukta. I løpet av 4 døgn
erobret Israel hele Sinai-halvøya.

Dette var en lynkrig, og egypterne ble grundig slått. De etterlot seg
en mengde våpen. Det som forundret jødene var at egypterne ikke
brukte sitt flyvåpen i kampene, men det var nok Herren som holdt dem
tilbake fra å bruke dette. I denne krigen mistet jødene i underkant av
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200 soldater.

Etter krigen måtte de også denne gangen trekke seg tilbake fra Sinai,
hvor det denne gangen ble opprettet en FN-styrke på 3300 mann. Egypt
lovet å slutte med sin terrorvirksomhet fra Gaza-stripen, men bare 48
timer etter at landet lovet dette, så sendte det igjen sine soldater inn i
området og gjennopptok terroren mot Israel.
3) Den tredje krigen blir kalt for "6-dagers-krigen". Den varte fra

5.—10. juni 1967. I dette tilfelle var det 13 forskjellige arabiske stater
som var mer eller mindre med på krigen mot Israel, men hovedmotstan
derne var Egypt, Syria, Jordan, Irak og Saudi-Arabia. Egypt stengte
også denne gangen Akaba-bukta for jødene. I tillegg til at landet samlet
sammen store tropper i Sinai, tvang det også FN-styrken i Sinai og i
Gaza-stripen til å trekke seg tilbake.
I en tale den 27. mai uttalte Nasser følgende om arabernes forhold til

jødene: "Vårt fundamentale mål vil være ødeleggelsen av Israel. Det
arabiske folk ønsker å slåss . . . Mineleggingen av Sharm el Sheik er en
konfrontasjon med Israel. Når vi har satt i verk dette tiltaket, er vi nødt
til å forberede oss på å gå til en alminnelig krig mot Israel."
En tid senere sa Nasser følgende i en tale til det egyptiske folket: "Vi

ventet på det gunstige tidspunkt, hvor vi var tilstrekkelig rustet og kun
ne ha tillit til å seire i et krigersk sammenstøt med Israel. Jeg sier dette
med fullt overlegg . . . For kort tid siden følte vi oss sterke nok til ved
et sammenstøt med Israel med Allahs hjelp å kunne seire. Jeg har en
gang sagt, at vi kunne be FN-troppene om å rømme landet på en halv
time. Så snart vi var fullt rustet kunne vi be FN om å trekke seg tilbake.
Dette er nå skjedd. Inntagelsen av Sharm el Sheik betyr sammenstøt
med Israel. En slik akgon betyr at vi er rede til krig mot Israel. Det drei
er seg ikke om en lynaksjon.

Hovedmålet som vi vil nå i den forestående krigen, er Israels ødeleg
gelse. Ennå for 5 eller ennå for 3 år siden hadde jeg vel vanskelig kunne
tale slik. I dag, 11 år etter 1956, sier jeg dette fordi jeg er optimistisk.
Jeg vet hvordan det står til i Egypt og i Syria. Jeg vet også at stater — f.
eks. Irak — har sendt sine tropper til Syria. Algerie vil sende sine trop
per. Kuwait likeledes. De vil sende panserinfanterienheter. Slik ser den
arabiske makt ut."

President Aref av Irak uttalte f.eks. den 31. mai følgende: "Israels
eksistens er en feiltagelse som må bli rettet. Dette er vår sjanse til å
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viske ut den skjensel vi har måttet leve med siden 1948. Vår mål er klart
— å radere Israel ut av kartet."

Sjefen for PLO uttalte følgende før krigsutbruddet: "Jødene i Pale
stina må komme seg vekk. Vi skal hjelpe dem med å komme til deres
tidligere oppholdssteder. Den eldre jødiske befolkning i Palestina som
overlever, kan bli værende, men det er mitt inntrykk at ingen av dem vil
overleve."

I denne krigen måtte jødene kjempe på 3 fronter samtidig, men til
tross for dette var krigen over på 6 dager. I denne krigen hadde araberne
643.000 soldater pluss reservesoldatene. Jødene hadde 300.000 soldater.
I flåten hadde araberne 45.300 soldater, mens jødene hadde 12.000.
Araberne hadde 2700 stridsvogner, mens Israel hadde 800. Araberne
hadde 1100 fly, mens jødene hadde 400. Araberne hadde 217 skip,
mens jødene hadde 37.
I hele Israel og blant jøder i diasporaen ble det utropt en hellig faste

med bønn til Gud om at han måtte hjelpe sitt utvalgte folk i denne kri
gen. De militære eksperter regnet med at Israel ville tape mellom 30.000
og 50.000 soldater i denne krigen, men slik skulle det ikke gå. Underet
skjedde nok en gang. Gud grep inn og gav jødene en overlegen seier over
deres fiender. Etter bare 6 dager var krigen over, og Israel hadde bare
mistet 766 soldater.

I tillegg til dette hadde de tatt både Gaza-stripen, hele Sinai-halvøya
og stod inne i Egypt. I selve Palestina tok de den gamle bydelen av Jeru
salem og alt landet i Samaria og Judea fram til elven Jordan, som Jor
dan urettmessig hadde holdt siden 1948.1 nord tok Israel Golan-høy-
dene og trengte inn i Syria.

I forbindelse med jødenes inntagelse av Øst-Jerusalem, som er deres
egen og Guds hellige by, uttalte overrabbiner Goren følgende: "Lovet
være Herren. Lovet være Herrens tjenere. Lovet være Herrens navn. Ha
tillit til Israels Herre, for Han er din stjrrke og ditt skjold. Han har hørt
dine bønner. Han er blitt din frelse. Takk Herren, for han er god. Hans
urokkelige kjærlighet varer evig. VI HAR INNTATT GUDS BY.
VI GÅR INN I DEN MESSIANSKE ÆRA FOR DET JØDISKE
FOLKET. Og jeg lover den kristne verden at vi er ansvarlige for og vil
ta vare på de hellige stedene her. Det gjelder alle religioner. Vi lover alle
folk at vi skal ta vare på dem."
En forfatter skildret inntagelsen av hele Jerusalem på følgende måte:
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"Jubelen blant jødene i Jerusalem var grenseløs. De forlot tilfluktsrom
mene for å se de israelske soldatene. De gråt av glede og triumf. Men
neskemengden jublet på sabbat-plassen da de så soldatene som hadde
befridd Klagemuren, marsjerte forbi. De gamle, dypt ortodokse mennene
blant tilskuerne jublet også, men de så forlegne ut. De jublet over dem
de så ofte hadde bebreidet for mangel på ortodoksi. Teologistudentene
jublet vilt. De var lettet over at de for en gangs skyld kunne delta av
hjertets lyst i en felles lovprisning."
Det er verdt å merke seg det som overrabbiner Goren sa at jødene i

1967 gikk inn i den messianske tidsalderen. Jeg tror også at dette årstal
let er et meget viktig årstall hva som gjelder Guds gjenopprettelse av Is
rael. Jeg vil også i denne forbindelsen få lov til å sitere det som Elieser
Berkovitz ̂ ev om Israels gjenopprettelse og det som skjedde i 1967:
"GJENFØDELSE AV STATEN ISRAEL ER ÅPENBARING I
SAMTIDEN. DET ER GUDS STEMME SOM TALER UT AV

HISTORIEN. Spesielt har hendingene i 1967 en åpenbaringskvalitet
som man ikke slipper unna. Tilbakekomsten til landet må forståes både
som historiske og eskjatologiske hendinger. Tilbakekomsten er histori
ens motstykke til den troens visshet at denne verden skal etableres som
Guds kongerike. Hjemkomsten til Sion er det endelige bevis for Guds
nærvær i historien, og på hans forutseende styring av menneskene og
verden. I Auschwitz og i tidligere pogromer opplevde vi at Gud skjulte
sitt ansikt. I gjenfødelsen av staten Israel har vi sett et smil over Guds
ansikt. Og det er nok for oss.

Etter krigen kunne de jødiske soldatene også denne gangen fortelle at
Gud hadde vært med dem i krigen og gitt dem seier over deres fiender.
Jeg vil i den sammenhengen få lov til å sitere litt fra boken: Israels folk i
går og i dag, s. 72. Der står: "Jeg spurte en tilsynelatende tøff soldat i
Israel noen måneder etter 6-dagers-krigen i 1967: "Tror du på Gud?"
Jeg hadde kanskje ventet meg et vittig svar eller en skuldertrekning.
Men svaret lød: "Det er klart jeg tror på Gud. DET VAR JO HAN
SOM VANT KRIGEN FOR OSS." — Og jeg har merket det samme,
kanskje noe enklere gudstro i flere sammenhenger: Herren Sebaot gikk
foran sitt folk, lot en sandstorm hvirvle opp slik at panserbrigaden
måtte ta av til venstre, noe som senere viste seg å være redningen fra et
stort minefelt."

4) Den fjerde store krigen som det var mellom jødene og araberne
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heter "Jom Kippur-krigen", fordi den startet på jødenes mest hellige
dag, nemlig den store forsoningsdagen. Den kom helt overraskende på
de Jødiske lederne, og mange steder var også soldatene trukket tilbake
og var hjenune på permisjon, for å feire høytiden.

Krigen startet den 6. oktober og varte til den 24. oktober. Den varte i
nesten 3 uker. Også i denne krigen stod Israel ovenfor en stor militær
overmakt. Egypt hadde en hær på 800.000 mann. I tillegg til dette had
de de mer enn 3000 tanks, 2300 artilleri-kanoner, 150 antifly rakett
batterier, 550 kampfly og en brigade med Frog-raketter med en rekke
vidde på 90 km.

Syria hadde denne gangen ca. 2000 tanks, 350 kampfly, et godt ut
bygd antiluft-rakettsystem, Frog-raketter og en mengde artillerikanoner.

Nøyaktig klokken 13.58 angrep syrerne de små jødiske styrkene på
Golan-høyden med 100.000 soldater og 1500 tanks. Til å møte denne
voldsomme overmakten hadde jødene bare 177 tanks og 11 artilleribat-
terier.

Samtidig angrep egypterne med 600.000 mann, 3000 tanks, 1000 fly
og 2000 tunge kanoner. Som sitt første forsvar mot egypterne hadde jø
dene den såkalte Bar Lev-linjen. Den var bare bemannet med 436 sol
dater. Lenger inne i Sinai hadde jødene 280 tanks.
Som vi forstår, ble kampene voldsomme både på Golan-platået og i

Sinai, hvor verdens største tanksslag kom til å stå. Det var tU og med
større enn slaget ved El Alamenin under den andre verdenskrigen. Israel
mistet i disse forferdelige kampene ca. 2500 soldater, men det underet
skjedde også denne gangen at jødene greide å stoppe sine fiender og
drive dem tilbake. Ved krigens slutt stod også jødene denne gangen inne
i både Egypt og Syria og kunne med letthet ba tatt fiendens land og ho
vedsteder, men de ble også denne gang stanset av stormaktene.

Vi vet at det står i Bibelen at intet våpen som blir smidd mot Israel,
skal ba noen framgang (Esaias 54,17). Vi vet at dette er riktig, men det
betyr ikke at Israel ikke må kjempe for sin eksistens. Det betyr derimot
at ingen som helst stormakt i verden er i stand til å slå og tilintetgjøre
Israel i dag, for Herren bar store planer med landet og folket. Ut fra
dette området skal om ikke så lang tid fredsriket strekke sine fredsar-
mer ut over bele verden. Kongen skal komme, og folkene skal bli ham
lydige.
At Gud grep inn også i denne krigen og gav jødene seier over deres
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fiender, behøver vi ikke å tvile på. Vi har derimot mange utsagn som
hevder at det var tilfelle. Jeg vil i den anledning få sitere litt fra boken:
Slaget om Israel, s. 12—13. Den er skrevet av Lance Lambert. Der står
det: "Egypt og Syria skulle ha slått Israel, men de ble på uforklarlig
måte stanset. Den egyptiske overkommando gav den første egyptiske di
visjon, som krysset Kanalen 15 timer til å innta Bar-Lev-linJen. De inn
tok den på bare 5 timer og stanset deretter. Hvis de hadde feiet videre
framover, ville hele det sentrale av Israel ha vært i deres besittelse. En
egyptisk tank-kommandant sa senere: "Jeg var bare en halv times kjøring
fra Mitlapasset, og der var ingen som kunne stanse meg." Men han stan
set.

På samme måten kunne syrerne ha vært i Tiberias om kvelden den
første dagen, men de stanset også. Kommandanten for Israels Golan-bri-
gade sa senere, mens jeg (Lance Lambert) hørte på det, at da syrerne i
begynnelsen rykket fram, hadde Israel kim 2 tanks og 10 mann i Golan
hovedkvarter. Denne mannen trodde ikke på Gud og var på ingen måte
religiøs, men han sa, at dette var et mirakel. I ingen av Israels 4 kriger,
hvor han hadde deltatt i alle, hadde han sett noe lignende. Bølge etter
bølge av tanks rykket imot dem, men da de kom til en avstand av ca.
1,5 km fra Golan hovedkvarter, stanset de. Han uttrykte det meget hu
moristisk. "De så Genesaretsjøen. De likte utsikten og stanset."

Disse forsinkelser i de egyptiske og syriske styrkers framrykking ga
Israel tid til å omgruppere og reorganisere styrkene sine. Det er mange
som mener at det var akkurat dette som forandret resultatet av Jom
Kippur-krigen.
En israelsk kaptein, som heller ikke var troende, sa at da kampene var

på det verste på Golan, så han opp mot himmelen og så en stor, grå
hånd som presset nedover, som om den holdt noe tilbake. Etter min
mening var det akkurat det som skjedde. Uten at Gud hadde grepet inn,
så ville Israel ha vært dødsdømt."

DEN HÅNDEN SOM PRESSET NEDOVER TILHØRER DEN

ALLMEKTIGE, OG DEN VIL BESTANDIG VÆRE DER TIL ET
VERN FOR ISRAEL - BÅDE FOR FOLKET OG LANDET.

Dersom vi skal peke på felles trekk ved de 4 store krigene som har
vært mellom jødene og araberne i moderne tid, så må det bli følgende:
1) Israel har stått ovenfor en kolossal overmakt.
2) Israel har vunnet krigene og utvidet sitt landområde. 11967 fikk
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det f.eks. både Gaza, Judea, Samaria, den gamle bydel av Jerusalem og
Golan-høydene. Tre ganger har jødene tatt hele Sinai-halvøya, og det
var i 1956, 1967 og 1973, og 3 ganger har det gitt halvøya tilbake til
Egjrpt. Siste gangen dette skjedde var i 1969.
3) Israel har vunnet krigene på kort tid, og det til tross for at det

har stått overfor en kolossal overmakt. I 1948 varte krigen ca. 8 måne
der. 11956 5 dager. 11967 6 dager, 11973 20 dager.
4) Israel er blitt stanset av stormaktene og av FN, slik at det ikke

har kunnet vinne en total seier over sine fiender. Vi kan f .eks. nevne at i

1973 stod jødene langt inne i både Egypt og Syria og stod i ferd med å
rette avgjørende slag mot disse 2 hovedfiendene, da de ble stanset av
stormaktene i FN.

I denne oversikten kunne vi også ha nevnt flere kriger og kamper mel
lom jøder og arabere, som f.eks. krigene i Libanon i 1978 og 1982, men
det er ikke noe hovedpoeng her å beskrive de forskjellige kamphandlin
gene. Det vil bli stadig nye kriger i Midt-Osten mellom Israel og araber
ne, for araberne vil på ingen måte anerkjenne sine nære slektninger, jø
dene. Det er hatet som er drivkraften i uoverensstemmelsene og ikke
landet eller stedene. DET ER PLASS NOK TIL ALLE I MIDT

ØSTEN, men i og med at ikke araber-statene vil anerkjenne at Israel og
jødene er annerledes enn alle andre folk, så må det bli ny krig i Israel.

Gud har nemlig lagt ned de fleste av sine planer i dette folket, og når
han nå fører dem hjem igjen, etter de mange år i utlendighet, så er det
fordi folket skal forberede Messias komme til Israel. Den engelen som er
"høvdingen over Herrens hær", skal selv komme tilbake til Israel og
opprette riket for Israel for jødene.

Dette kan ikke Satan gå med på, og derfor så mobiliserer han sine til
hengere. Dessverre ser ikke araberne dette at de blir ført vill av sine
ledere, og at de kjemper mot den allmektige Gud. I den neste store
krigen som nå snart vil komme mellom Sovjet-unionen og araberstatene
på den ene siden og Israel på den andre, vil dette forholdet komme klart
fram. På den dag da Sovjet-unionen (Gog) går inn i Israel, vil "høvdin
gen over Guds hær" gripe inn og slå de fiendtlige hærer på Israels fjell.
"Da skal du komme fra det ytterste Norden (Sovjet-unionen) du og
mange folkeslag med deg, alle sammen ridende på hester, en stor skare
og en tallrik hær... Men på den samme dag, den dag Gog kommer over
Israels land, sier Herren, Israels Gud, da skal harme stige opp i mitt åsyn
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... På Israels fjell skal du falle, du og alle dine skarer og de folkeslag
som er med deg, jeg gir deg til føde for allehånde rovfugler og for mar
kens ville dyr." (Esekiel 38,15 og 18, og 39,4)
Som et resultat av dette vil det oppstå store vekkelser blant folkene,

slik at de skal forstå at jødene er Guds utvalgte folk, og at de som rører
ved jødene, de rører ved Guds "øyesten" og ved Guds planer, "og du
(Gog) skal dra opp imot mitt folk Israel som en sky og skjule landet, i
de siste dager skal det skje, da lar jeg deg komme over mitt land, foråt
folkene skal lære meg å kjenne, når jeg for deres øyne åpenbarer min
hellighet på deg, Gog." (Esek. 38,16)
I den store krigen i sluttfasen av den store trengsel vil også høvdingen

over Guds hær komme jødene til unnsetning og gi dem en overlegen
seier over deres fiender. Dette står det mye om i Bibelen. "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. Hvorfor er din kledning så rød, og dine klær lik
hans som treder vinpersen? Persekaret har jeg trådt, jeg alene, og av fol
kene var ingen 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
gjenløsnings-år 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 meg, og min harme støttet meg, og jeg trådte ned folkeslag i min
vrede og gjorde dem drukne i min harme, og jeg lot deres blod rinne ned
på jorden." (Esaias 63,1—6)
"Se, det kommer en Herrens dag, da det hærfang som er tatt fra deg

(Israel), skal skiftes ut i din midte, for jeg vil samle alle hedningefolkene
til krig mot Jerusalem, og staden skal bli tatt og husene bli plyndret, og
kvinnene bli skjendet, og halvdelen av staden skal måtte gå i landflyktig
het, men resten av folket skal ikke utryddes av staden. For Herren skal
dra ut og stride mot disse hedningefolk, som han før har stridt på kam
pens dag." (Sak. 14,1—3)
"Og han samlet dem (kongene på jorden) på et sted som på hebraisk

heter Harmageddon." (Joh. Åp. 16,16)
"Og jeg så himmelen åpnet, og se, en kvit hest, og han som satt på

den, heter Trofast og Sanndru, og han dømmer og strider med rettfer
dighet. Hans øyne er som ildslue, og på hans hode er det mange kroner,
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han har et navn skrevet som ingen kjenner uten han selv, og han er
klædd i et klaedebon som er dyppet i blod, og han er kalt Guds ord. Og
hærene i himmelen fulgte ham på hvite hester, klædd i hvitt og rent fint
lin. 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 vin-
persen med Guds, den almektiges, strenge vredes vin. Og på sitt klæde-
bon og på sin lend har han et navn skrevet: Kongers konge og herrers
herre. 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, for å ete kjøtt av konger og kjøtt av
krigshøvdinger og kjøtt av veldige og kjøtt av hester og av dem som satt
på dem, og kjøtt av alle, frie menn og træler, små og store! 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 blev grepet, og sam
men 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 billede, disse to blev kastet levende i ildgøen som brenner med
svovel. Og de andre blev drept med hans sverd som satt på hesten, det
sverd som gikk ut av hans munn, og alle fuglene blev mettet av deres
kjøtt.» (Joh. Åp. 19,11-21)
På grunn av at Herren kjemper for jødene, så er han også kalt "LØVEN

AV JUDA", "EN LØVE", "EN KJEMPE", "EN FRELSER" og
"EN STRIDSMANN". '*En ung løve er Juda (løven av Juda), deg skal
dine brødre prise, din hånd skal være på dine fienders nakke, for deg
(Juda eller Messias) skal din fars sønner bøye seg. En ung løve er Juda,
fra rov er du steget opp min sønn (Guds Sønn). Han legger seg ned, han
kviler som en løve, som en løvinne, hvem våger å vekke ham?" (1. Mos.
49, 8-9)
"Og dette sa han (Moses) om Juda: Hør Herre, Judas røst, og før ham

(Messias) hjem til sitt folk. Med sine hender strider han for det, og du
(Gud) skal være hans hjelp mot hans fiender." (5. Mos. 33, 7)

"for Dimons vann (en by i Moab. Den er kanskje det samme som
Dibon, som ble tildelt Ruben stamme. Denne lå nord for elven Arnon)
er fulle av blod. Ja, jeg vil la ennå mer komme over Dimon — en løve
(Messias) skal falle over de unnkomne av Moab, over levningen i landet.
( Dette skal skje i den store trengsel)." (Esaias 15,9)

"Som en ung løve går han (Messias) fram fra sitt slqul (himmelen), ja,
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deres land blir til en ødemark for det herjende sverd og for hans bren
nende vrede." (Jer. 25, 38)
"Se, han (Messias) stiger opp som en løve fra Jordans prakt (Herren

kommer fra øst) til de alltid grønne enger (i Israel), for i et øyeblikk vil
jeg jage dem (jødenes fiender) bort derfra, og den som er utvalgt (Mes
sias), ham vil jeg sette over det (Israel), for hvem er som jeg, og hvem vil
stevne meg, og hvem er den hyrde som kan bli stående for mitt asyn
(Messias)?" (Jer. 50,44)
"De Gødene i Nord-riket) skal følge Herren, han skal brøle som en

løve, ja, han skal brøle, og bevende skal hans barn komme fra havet (fra
Vesten), bevende skal de komme som en fugl fra Egypten, som en due
fra Assurs land, og jeg vil la dem bo i sine hus." (Hos. 11,10—11)
"Og en av de eldste sier til meg (Johannes): Gråt ikke, se, løven av

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

"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. Av bekken drikker han på veien, derfor løfter han høyt
sitt hode." (Salme 110, 5—7)

"Herren skal dra ut som en kjempe, som en krigsmann egge sin h^-
me, han skal rope høyt, ja skrike, mot sine fiender skal han vise sin
makt." (Esaias 42,13)
"For Herrens vrede er over alle hedningefolkene, og hans harme over

all deres hær, han slår dem med bann, overgir dem til å slaktes ned. Og
de som blir drept, skal slenges bort, og stanken av deres døde kropper
skal stige opp, og fjellene skal flyte av deres blod." (Esaias 34, 2—3)

"Herren, din Gud er i din midte, en kjempe som frelser, han fryder
seg over deg med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over deg
med fryderop." (Sef. 3,17)
"Og det skal være til et tegn og et vitne i Egyptens land for Herren,

hærskarenes Gud, når de (de troende i Egypt) roper til Herren over un
dertrykkerne, skal han sende dem en frelser og en stridsmann (Messias)
og fri dem ut." (Esaias 19,20)
"Han sa: Ja, de Gødene) er mitt folk, de er barn som ikke vil svike.

Og han ble en frelser for dem." (Esaias 63,8)
"Herren er en stridsmann. Herren er hans navn." (2. Mos. 15, 3)
"Herren skal stride for dere, og dere skal være stille." (2. Mos. 14,14)
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Messias er verdens lys.

I egenskap av jødenes frelser er også Messias kalt for "LYS". "For
hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys." (Salme 36,10)
"Send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg, la dem føre meg til

ditt hellige berg." (Salme 43, 3)
"Jakobs hus! Kom, la oss vandre i Herrens lys!" (Esaias 2, 5)
"Israels lys skal bli til en ild, og dets Hellige til en lue, og den skal

brenne og fortære hans torn og tistel, alt på en dag." (Esaias 10,17)
"Da skal ditt lys bryte fram som morgenrøden, og din lægedom snart

spire fram, din rettferdighet skal gå fram for ditt åsyn, og Herrens her
lighet slutte ditt tog." (Esaias 58, 8)

Stå opp, bli lys! FOR DITT LYS KOMMER, og Herrens herlig
het går opp over deg (Israel). Se, mørke dekker jorden, og mulm folkene,
men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpen
bare seg, og folkeslag skal søke til ditt lys, og konger til den glans som
er gått opp over deg." (Esaias 60,1—3)

For det skal ikke alltid være mørke for det land hvor det nå er trengsel,
tidligere førte han (Herren) vanære over Sebulons land og Naftalis land,

^ framtiden skal han føre ære over det over veien ved havet, landetpå hin side Jordan, hedningenes Galilea. Det folk som vandrer i mørket,
skal se et stort lys, de som sitter i dødsskyggens land, over dem skal
lyset stråle." (Esaias 9,1—2)

han sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs
stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake, så viljegdagøredegtil
hedningenes lys, foråt min frelse må nå til jordens ende." (Esaias 49, 6)

Jesus kom både som dette lyset, som var omtalt i Det Gamle Testa
mente, og med dette lyset. Han lyste opp både for jøder og for hednin
ger. Begge folkegruppene satt i mørket, og mest gjaldt dette hedningene.
Han slo seg ned i Galilea, for på den måten kunne han også skinne for
hedningene som bodde både i Samaria, på den andre siden av Genesaret
sjøen og ute ved kysten, i byer som Tjrrus og Sidon.
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Nå var ikke Jesus sendt til andre enn de fortapte får av Israels hus,
men han helbredet også hedningene og gav dem del i frelsen, når han
kom i kontakt med dem. Han kom for å legge den åndelige basis for
riket for Israel, men i og med at riket også skal inkludere hedningene, så
frelste han også en del av dem inn i sitt eget rike.
Men som vi også vet, så kom han til sitt eget og til sine egne, men de

fleste av hans egne tok ikke imot ham, men de forkastet ham som en
falsk Messias og hengte ham opp på korset til doden. Verden vil aldri ta
imot det lyset som Gud sender, og derfor er det ogsa i dag så stort et
mørke i verden, men vi har likevel vitnesbyrdet i Bibelen om at lyset er
kommet til verden, og dette lyset lyser også opp vår formørkede for
stand, slik at vi i Guds lys kan se lys og håp i en mørk verden.
Det er særlig Johannes evangelium som behandler Jesus som lyset,

som skulle komme til verden. "I begynnelsen var Ordet (Jesus), og
Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.
Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er
blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner
(stadig vekk) i mørket, og mørket tok ikke imot det. Det framstod en
mann, utsendt fra Gud, hans navn var Johannes, han kom til vitnesbyrd,
for å vitne om lyset, foråt alle skulle komme til troen på ham. Han var
ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys, som opplyser
hvert menneske, var i ferd med å komme til verden." (Joh. 1,1—9)
"Og dette er dommen at lyset er kommet til verden, og menneskene

elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde." (Joh. 3,19)
"Han var det brennende og skinnende lys, men Dere ville bare en tid

fryde dere i hans lys." (Joh. 5, 35)
"Atter talte da Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys, den som følger

meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys." (Joh. 8,12)
"Jesus sa da til dem: Ennå en kort stund er lyset i blant dere, vandre

den stund Dere har lyset, foråt ikke mørket skd komme over dere, den
som vandrer i mørket vet ikke hvor han går." (Joh. 12, 35)

"Jeg er kommet som et lys til verden, foråt hver den som tror på meg,
ikke skal bli i mørket." (Joh. 12,46)

Messias er også kalt "EN GJENLØSER", "ISRAELS HELLIGE ,
"DEN HØYESTES HELLIGE", "DIN HELLIGE" og "DEN HØY
ESTE". "Vår gjenløser, hans navn er Herren, hærskarenes Gud, Israels
Hellige." (Esaias 47,4)
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"Og det skal komme en gjenloser for Sion og for dem som omvender
seg fra overtredelse i Jakob, sier Herren." (Esaias 59,20)
*Tor Herren er vårt skjold, og Israels Hellige vår konge." (Salme

89,19)
''Men jeg -- jeg vet at min gjenloser lever, og som den siste skal han

stå fram på støvet." (Job 19, 25)
"og kom i hu at Gud var deres klippe, og den høyeste Gud deres gjen

loser." (Salme 78, 35)
'Trykt ikke, Jakob, du usle makk, du Israels lille flokk. Jeg hjelper

deg, sier Herren, og din gjenloser er Israels Hellige." (Esaias 41,14)
"For din skaper er din ektemann. Herren, hærskarenes Gud, er hans

navn, og Israels Hellige er din gjenloser, all jordens Gud kalles han."
(Esaias 54, 5)

"For du er vår far, Abraham vet jo ikke om oss, og Israel kjenner oss
ikke. Du Herre er vår far, vår gjenloser fra eldgammel tid av." (Esaias
63,16)

Benevnelsene "gjenloser" og "Israels Hellige" er både brukt om Gud
og Messias.
"men den Høyestes hellige (Messias) skal få riket og ha det i eie til

evig tid, ja, i evigheters evighet." (Dan. 7,18)
"Og riket og herredømmet og makten over rikene under hele him

melen skal gis til det folk (jødene) som er den Høyestes hellige, dets
rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og lyde det." (Dan.
7,27)
'Tor du skal ikke overlate min sjel i dødsriket, du skal ikke la din

Hellige se forråtnelse." (Salme 16,10)
"Og om Sion skal det sies: Hver og en er født der. Og han, den Høy

este gjør det fast." (Salme 87, 5)
'Tor du Herre, er den Høyeste over all jorden, du er såre opphøyet

over alle guder." (Salme 97, 9)
"Dette budskapet har sin grunn i vekternes rådslutning, og slik er de

helliges avgjørelser i denne sak, foråt alle som lever, skal sanne at den
Høyeste har makt over kongedømmet blant menneskene og gir det til
den han vil, og setter den ringeste av menneskene til å råde over det."
(Dan. 4,17)
"Men da tiden var utløpet, løftet jeg, Nebukadnesar, mine øyne til

himmelen, og min forstand vendte tilbake, og jeg lovet den Høyeste og

-180-



priste og æret ham som lever evindelig, han hvis herredømme er et evig
herredømme, og hvis rike varer fra slekt til slekt." (Dan. 4, 34)

Benevnelsen "den Høyeste" er brukt både om Messias og Gud.
Ved sin forsonergjerning på Golgata har Messias gjenløst det jødiske

folket. Han har gitt dem den nye pakten, som er beskrevet flere ganger i
Det Gamle Testamente. Det nye pakts-tegnet, som er Den Hellige Ånd,
er også kommet og blir gitt til alle som tror. Men jødene som folk og
som nasjon så dessverre ikke Jesu storhet og den herligheten som en en-
båren Sønn har fra sin Fader — full av nåde og sannhet og makt.
Da jødene ikke ville ta imot sin Messias, ble de som folk og nasjon

satt til side på et frelses-historisk sidespor, og oppgavene i Guds rike ble
overtatt av troende hedninger og troende jøder. I dag ser vi derimot at
Gud handler med jøde-folket på en spesiell måte, i og med at han samler
dem i Eretz Israel igjen. De to ds^ene eller de 2000 år som er gitt til
hedningene, er snart ved å ta slutt. Når jødene i forbindelse med den
store trengsel har tatt imot Jesus fra Nasaret som sin Messias, vil de
igjen få tilbake sine rettigheter og fortrinn i frelsens historie. De vil bli
gjort til ledende og til prester og konger ut over den hele jord, og hed
ningene må innordne seg jødene. "Da nå samaritanene kom til ham, bad
de ham bli hos dem, og han ble der to dager. (Dette symboliserer de
2000 år som Messias skal være hos hedningene). 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 de to dager drog han derfra til Galilea. (Dette betyr at på
den tredje dag skal han ta seg av jødene igjen.)" (Joh. 4,40—43)
På den tredje dagen skal Herren gjenløse jødene på nytt, bade ved at

han skal gi dem sin frelse og frelses-pantet, som er Den Hellige Ånd, og
ved at han skal frelse dem fra deres fiender. Da går de inn i både det
store freds— og frelses—begrepet, som er den store freden og den store
frølscii i fikøts tid»

Messias er også kalt 'MIN TJENER", "MIN UTVALGTE", og
"HERSKERES TJENER". "Se, min tjener som jeg støtter, min utvalg
te, som min sjel har behag i. Jeg legger min hånd på ham, han skal føre
rett ut til hedningefolkene." (Esaias 42,1)
"han sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs

stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake, så vil jeg gjøre deg til
hedningenes lys, foråt min frelse må nå til jordens ende." (Esaias 49, 6)
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"Se, min tjener skal gå fram med visdom, han skal bli oppløftet og
opphøyet og være meget høy." (Esaias 52,13)
"La din hand være over den mann som er ved din høyre hånd, over

den menneskesønn du har utvalgt deg." (Salme 80,18)
"Jeg har gjort en pakt med min utvalgte, jeg har svoret David, min

tjener: Til evig tid vil jeg grunnfeste ditt avkom, og jeg vil by^e din
trone fra slekt til slekt." (Salme 89,4—5)
"Se, han (Messias) stiger opp som en løve fra Jordans prakt (den prek

tige skog på Jordans bredder) til de alltid grønne enger, for i et øyeblikk
vil jeg jage Edoms folk bort derfra, og den som er utvalgt, ham vil jeg
sette over det, for hvem er som jeg, og hvem vil stevne meg, og hvem er
den hyrde som kan stå for mitt åsyn? (Jer. 49,19)
"Så, sier Herren, Israels gjenløser, Israels Hellige, til ham (Messias)

som er foraktet av hver sjel, til ham som vekker folks avsky, til ham
som er herskeres tjener: Konger skal se det og reise seg, fyrster skal se
det og kasté seg ned, for Herrens skyld, som er trofast, for Israels Hel
liges skyld, som utvalgte deg." (Esaias 49, 7)
Gud sendte mange av sine tjenere, profetene, til Israel, for å peke på

at folket matte omvende seg, slik at Guds-riket i Israel kunne komme.
Fra Malakias, som var den siste profeten som skrev i Det Gamle Testa
mente, og til Johannes, gikk det ca. 400 år. Israel hadde dermed ikke
hatt noen profet på alle disse årene som kunne fortelle dem om Guds
rike. Messias-lengselen var stor hos folket, men da Gud utsendte den
virkelige Messias, som også var Guds tjener, så forstod ikke folket at
deres egen Messias var kommet, for han var ikke slik som de forestilte
seg ham. De forstod ikke lidelses— og fornedrelses-siden ved ham. De
ville bare for en stund være i hans lys.
Det står om Jesus som Guds tjener at han kom ved den tid da natt

verden skulle holdes, og han skulle innby det jødiske folket til denne
nattverden med følgende innbydelse: "KOM! FOR NÅ ER DET
FERDIG." (Luk. 14,17) Den store nattverden eller kongesønnens bryl
lup er derfor uttrykk som går på riket for Israel. Bryllupet og nattver
den skal ikke feires i himmelen, men her på jorden. (Dette har jeg
skrevet mye om i mine forrige bøker)
De fleste teologer og forkynnere ser ikke dette, for de har ikke noen

selvstendig plass for Israel og jødene i sine teologiske skjemaer. De tror
at jødene må tilslutte seg kirken for å bli frelst, og de tror at det er ved
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kristen misjon at jødene skal bli frelst. De forstar i det hele tatt svært så
lite av det som skjer i Israel i dag, og det som vil skje i framtiden. GUD
HAR SIN EGEN VEI MED JØDENE.

I og med at Jesus er brudgommen, så er også Israel bruden. Det er
galt å si at den kristne menighet er bruden, for vi er en del av Kristi lege
me (gr. soma). DET ER INGEN SOM GIFTER SEG MED SITT
EGET LEGEME. Dette gjør heller ikke Herren, han gifter seg med sin
brud, som er et bilde på enhver troende jøde som far del i en bedre opp
standelse og får herlighetslegemet. De jøder som får del i det himmelske
Jerusalem, de hører med til bruden. Dette vil da si alle troende jøder i
gammel-testamentlig tid og alle troende jøder som får del i den i de rett
ferdiges oppstandelse, etter at den store trengsel er avsluttet. Bruden
blir på gresk kalt for "nymfe".

Allerede døperen Johannes sa før hemmeligheten om Kristi legeme
var gjort kjent, at de troende jøder var bruden. "Den som har bruden
(gr. ten nymfen), den er brudgom... " (Joh. 3,29)

Apostlene dculle være brudesvennene, mens de troende jøder var
bruden. "Og Jesus sa til dem: Kan vel brudesvennene (gr. hoihyioi tu
nymfonos) sørge så lenge brudgommen (gr. ho nymfios) er hos dem?
Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal
de faste." (Matt. 9,15)

Hustruen (gr. gyne) er de troende jøder i endetiden — de som gjen
nomlever trengselstiden og går inn som innbyggere i riket for Israel. De
har et jordisk kall og en jordisk oppgave i 1000-års-riket. Det er "hus
truen" det f.eks. står om i Joh. Åp. 19,7-8, men dette er i våre Bibel
oversettelser galt oversatt til å bety "bruden". "La oss glede og fryde
oss og gi ham æren, for Lammets bryllup (IGO-års-riket) er kommet, og
hans hustru (gr. he gyne) har gjort seg rede, og det er gitt henne å kle
seg i rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige
gjerninger." (Joh. Åp. 19, 7-8) (Legg merke til at gjerningsaspektet ved
troen er kommet inn igjen i endetiden. Dette gjelder jødene.)

Dette er oversatt galt av følgende 2 grunner:
1) Erstatningsteologene mener at den kristne menighet (gr. ekkle-

sia) er bruden. Vi er ikke bruden, men vi er Kristi legeme. ^
2) Erstatningsteologene har ment at den kristne menighet skal

bortrykkes ved slutten av endetiden — i forbindelse med Jesu gjenkomst.
Dette er heller ikke riktig. Den skal bortrykkes til himmelen til Gud før
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den 70. og siste åruken for Israel.
En finner heller ikke ordet "bruden" brukt som betegnelse på en tro

ende frelsesforsamling mellom Joh. 3, 29 og Joh. Åp. 21,2. Dette viser
også at bruden ikke kan være den kristne forsamlingen. Nå har erstat-
ningsteologene forsøkt å bevise at den kristne menighet er Herrens brud
ut ifra 2. Korintierbrev 11, 2 og Efeserbrevet 5, 22-23. Vi skal se litt
på disse Skriftstedene og vise at de angår ikke menigheten som Kristi
brud, men derimot den samhørighet som det er mellom Jesus og hans
legeme. 'Tor jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet, for jeg tro
lovet (gr. hermosamen) (det greske verbet: harmoso kan like godt over
settes med å sammenføye) dere jo med en mann, for å framstille en ren
jomfru for Kristus." (2. Kor. 11,2)

Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn som under
Herren, for mannen er hustruens hode, likesom Kristus er menighetens
hode, han som er sitt legemes frelser." (Efes. 5,22—23)
I tillegg til dette er både benevnelsene "bruden" og "hustruen" brukt

om Israel i gammel-testamentlig tid. Disse benevnelsene er derfor reser
vert for Israel. Herren er ikke slik at han tar benevnelser og oppgaver
fra en frelses-gruppering og gir til en annen. Det er bare vi som er slik,
og særlig er dette blitt Israel og jødene til del. Erstatningsteologien har
forsøkt å stjele fra Israel i snart 1700 år, og mye falsk teologi er kom
met fra det holdet, men Herren holder igjen, og vet hva han har lovet og
sagt i sitt ord. Selv om ikke teologene greier å skille Israel fra den krist
ne menighet, så greier Herren det, for hans ord står fast i himmelen, og
det er renset 7 ganger.

Dette har min far, O. K. Indergaard, skrevet utførlig om i sine bøker,
så det er ikke behov for at jeg sier mer om dette akkurat nå. (Se f .eks.
Temaer i bibelsk profeti. Del I, artikkel nr. 48—50 og Temaer i bibelsk
profeti. Del II, artikkel nr. 115—118)

Messias er også kalt "EN SALVET", "SIN SALVEDE", "SIN
SALVEDES HORN" og "HANS SALVEDE". "Forferdes skal hver
den som strider mot Herren, over ham lar han det tordne i himmelen.
Herren dømmer jordens ender, og han vil gi sin konge styrke, og opp
høye sin salvedes hom." (1. Sam. 2,10)
"Han gjør frelsen stor for sin konge, og han gjør miskunnhet for sin

salvede, mot David og mot hans ætt til evig tid." (2. Sam. 22,51)
"Jordens konger reiser seg, og fyrstene rådslår sammen mot Herren
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og mot hans salvede." (Salme 2,2)
"Han gjor frelsen stor for sin konge, han gjor miskunnhet mot sin

salvede, mot David og mot hans ætt til evig tid." (Salme 18, 51)
"Du elsker rettferd og hater ugudelighet, derfor har Gud, din Gud,

salvet deg med gledens olje (Den Hellige Ånd) framfor dine medbrodre."
(Salme 45,8)

"Herrens, Israels Guds Ånd er over meg, 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 sonderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de
fangne og loslatelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren
og en hevnens dag fra vår Gud, til å troste alle sorgende, til å gi de sor-
gende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledens olje i stedet for sorg,
lovprisnings klædebon i stedet for en vansmektet ånd, og de skal kalles
rettferdighetens terebinter. Herrens plantning til hans ære." (Esaias
61,1-3)
"Og du (Daniel) skal vite og forstå: Fra den tid ordet utgår (445 for

Messias) om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet (Messias),
en fyrste, står fram, skal det gå 7 uker (49 år) og 62 uker (434 år), det
(Jerusalem) skal igjen settes i stand og oppbygges med gater og vollgra
ver, men under tidens trengsel." (Dan. 9,25)

Messias betyr den som er salvet. Til grunn for dette ordet ligger det
hebraiske "mashia" og med bestemt artikkel 'Tiammashia", som betyr
den salvede. I Det Gamle Testamente forekommer ordet som oftest i
sammensetningen Herrens salvede (hebr. meshia Jhvh).
På gresk heter den salvede "ho christos", som er Kristus.
Salving var mye brukt hos jodene, både i verdslig og sakral betydning.

Den ble f.eks. anvendt ved pleie av kroppen. De forskjellige kropps
delene ble da innsmurt med velluktende salver. Det hebraiske verbet for
å salve er i slike forbindelser "suk".

Den sakrale salvingen kunne angå både gjenstander og personer. De
ble på denne måten innviet til hellig bruk. I slike tilfeller blir det hebra
iske verbet "masha" brukt, som betyr å bestryke.

I den eldste tid forekom f.eks. salving av steiner. Jakob salvet den
steinen som han hadde hatt til sovepute i Betel. "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 over den." (1. Mos. 28,18)

Tabernaklet og alle ting som skulle brukes til gudstjenesten, ble inn-
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viet ved salving. "Deretter skal du ta salvingsoljen og salve tabernaklet
og alt som er i det, og du skal hellige tabernaklet og alt som hører
det til, så det blir hellig." (2. Mos. 40,9)

Aron og hans sønner ble også salvet til prester i tabernaklet. "Og du
skal salve Aron og hans sønner, og du skal hellige dem til å tjene meg
som prester." (2. Mos. 30, 30)

I et tilfelle ble også en profet innviet til sin tjeneste ved salving. Pro
feten Elias fikk i oppdrag å salve sin ettermann, profeten Elisa. "Og
Jehu, Nimsis sønn, skal du (Elias) salve til konge over Israel, og Elias,
Safats sønn, fra Abel-Mehola, skal du salve til profet i ditt sted." (1.
Kong. 19,16)

Kongene ble innvidd til sitt embete ved salving av olje. 'Tå den tid i
morgen vil jeg (Gud) sende en mann (Saul) fra Benjamins land til deg
(Samuel), ham skal du salve til fyrste over mitt folk Israel, og han skal
frelse mitt folk av filistrenes hånd, for jeg har sett til mitt folk, fordi
deres rop er steget opp til meg." (1. Sam. 9,16)
"Da kom Judas menn dit og salvet David til konge over Judas hus.."

(2. Sam. 2,4)
"Der skal presten Sadok og profeten Natan salve ham til konge over

Israel, og Dere skal støte i basunen og rope: Leve kong Salomo." (1.
Kong. 1, 34)

Betegnelsen av kongen som "Herrens salvede" gikk etterhvert over
på den framtidige frelseskongen som en gang skulle komme å frelse
jødene både fra deres fiender og inn i sitt rike.

Messias er allerede for lenge siden salvet til sin tjeneste for Gud. Han
er salvet med Den Hellige Ånd framfor de andre troende. Han har Den
Hellige Ånd i sin hele fy Idest. Han er gjort lik med Den Hellige Ånd.
"Og Herrens Ånd skal kvile over ham, visdoms og forstands Ånd, råds
og styrkes Ånd, den Ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for
ham." (Esaias 11,2)
Han har også fullført det oppdraget han fikk av Faderen og som gikk

ut på følgende (Esaias 61,1—3):
1) Å forkynne et godt budskap (evangeliet) for de saktmodige.
2) Å forbinde de som hadde et sønderbrutt hjerte på grunn av synd.
3) Å utrope frihet for dem som var fanget i synd.
4) Å løslate dem som var bundet av synd.
5) Å utrope et nådens år fra Herren.
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6) Å utrope en hevnens dag over j odenes fiender.
7) Å troste alle sorgende.
8) Å gi alle sorgende i Jerusalem glede i stedet for sorg.
9) Å gi jodene Den Hellige Ånd.
10) Å gi jodene lovprisning i stedet for vantro.
Da Jesus kom som jodenes Messias henviste han til Esaias 61 og sa at

han var salvet av Herren til å utfore alt dette. "Og da han kom til Nasa
ret, hvor han var oppfostret, og gikk etter sin sedvane på sabbatsdagen
inn i synagogen og stod opp for å lese for dem. Og de gav ham profeten
Esaias bok, og da han slo boken opp, fant han det sted hvor det var
skrevet: Herrens And er over meg, fordi han har salvet meg til å forkyn
ne evangeliet for 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 fri
het, for å forkynne et velbehagelig år fra Herren. Og han lukket boken
og gav den til tjeneren og satte seg (i Messias-stolen i synagogen), og alle
som var i synagogen, hadde sine oyne festet på ham. Han begynte da
med å si til dem: I DAG ER DETTE SKRIFTENS ORD OPPFYLT
FOR DERES ØYNE." (Luk. 4,16-21)

Både hedninger og jøder rottet seg sammen mot Herrens salvede i Je
rusalem og fikk tatt livet av verdens frelser. Dette gjorde de fordi deres
gjerninger var onde, og fordi de stod i Satans tjeneste. Han står alltid
Gud imot, og når han taler, så taler han løgn. Han er derfor også kalt
for løgnens far. "Jordens konger steg fram, og høvdingene samlet seg
sammen mot Herren og mot hans salvede — ja i sannhet, i denne by
samlet de seg sammen mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både
Herodes og Pontius Pilatus med hedningene og Israels folk, for å gjøre
det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje." (Ap.gj.
4,26-28)

I stedet for å ta imot alle disse positive og fine tilbudene fra Herren,
så valgte jødene som folk og som nasjon å forkaste herlighetens Herre,
da han kom til dem, og resultatet av dette kjenner vi godt til. Jødene
ble fra år 70 etter Messias spredt til alle jordens folkeslag og landet ble
inntatt av den ene erobreren etter den andre. Landet forfalt og ble til
en ørken, for erobrerne hadde ingen interesse av å dyrke Herrens land.
Det mest katastrofale ved jødenes forkastelse av Jesus fra Nasaret, var

likevel det forholdet at de har stått som fremmede og som uforstående
overfor sin egen Messias i snart 2000 år. De kjente ham ikke da han
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kom, for han var ikke slik som de hadde forestilt seg ham. De hadde
fortolket bort forsoningssiden ved ham, og hadde bare syn for konge-
siden. På grunn av gal eksegese av Det Gamle Testamente hadde de fått
et meget galt og fordreid bilde av sin egen Messias, slik som han i virke
ligheten er. I og med at rabbinerne, fariseerne og de skriftlærde hadde
utelatt fornedrelses— og forsoningssiden ved Messias, så forstod de ikke
at han først måtte sone både for jødenes og all verdens synd, før han
kunne opprette riket for Israel. Forsoningen er selve basis for både syn
denes forlatelse, for frelsen og for himlenes rike, som var så nær på
Jesu tid.

Da de fleste jøder ikke ville ha noe med sin egen Messias å gjøre,
hverken under hans jordeliv eller etter at han hadde gått tilbake til sin
Fader i himmelen, så gikk frelses-historien over til hedningene, og vi
fikk den kristne menighets tidshusholdning, i hvilken de fleste troende
er hedninger.

Herren har imidlertid ikke glemt jødene. Hans Fader-øye våker til en
hver tid og stund over sitt eiendomsfolk, som i alle disse år i stor ut
strekning har levd i diasporaen rundt i verden. Selv om de også i dag
stort sett lever i sin egen hemmelighet, er de likevel en del av Guds-rikets
hemmelige side. "Himlenes rike er likt en skatt (jødene), som var gjemt
i en åker (i verden), og som en mann (Gud) fant og skjulte (i åkeren), og
i sin glede gikk han bort og solgte alt det han hadde, og kjøpte åkeren."
(Matt. 13,44)

I dag er ikke Jesus fra Nasaret blitt jødenes konge. Han er derimot
deres yppersteprest innenfor Gud. På samme måte som han ber for oss
kristne innenfor Faderen, ber han også for jødene. Han er prest på en
annen måte enn de levittiske prestene. Han er prest etter Melkisedeks
vis, for han er direkte innsatt av Gud. Han er både offer og den som
ofrer i en og samme person. Han er det Guds lam som bar all verdens
synd, som døperen Johannes sa om ham. (Se min bok: Guds-riket i
Israel, s. 212—217.)

Messias som yppersteprest er innsatt i himmelen for snart 2000 år
siden, og han sitter nå ved Faderens høyre hånd i himmelen og venter
bare på at Faderen skal legge alle hans fiender til skammel for hans føt
ter. "Herren sa til min 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. Ditt folk
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(jødene) møter villig fram på ditt veides dag, i hellig prydelse kommer
din ungdom til deg, som dugg ut av morgenrødens skjød. Herren har
svoret, og han skal ikke angre det: Du er prest evindelig etter Melkise-
deks vis. Herren ved din høyre hånd knuser konger på sin vredes dag.
Han holder dom blant hedningene, fyller opp med lik, knuser hoder
over den vide jord. Av bekken drikker han på veien, derfor løfter han
høyt sitt hode." (Salme 110)
"Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger

fram de samme offer, som dog aldri kan bortta synder, men han har
frambåret ett offer for synder og har deretter for alltid satt seg ved
Guds høyre hånd, og nå venter han bare på at hans fiender skal legges til
skammel for hans føtter, FOR MED ETT OFFER HAR HAN FOR
ALLTID GJORT DEM FULLKOMNE SOM BLIR HELLIGET."
(Hebr. 10,11-14)

Messias er jødenes frelser.

Messias er også kalt "FRELSE" eller "FRELSER". 'TEtter din frel
se bier jeg. Herre!" (1. Mos. 49,18)
"Da ble Jesurun (det oppriktige, rettskafne Israel) fet og slo bak ut —

du ble fet og tykk og stinn, han forlot Gud, som hadde skapt ham, og
foraktet sin frelses klippe." (5. Mos. 32,15)

"Salig er du, Israel! Hvem er som du, et folk som har sin frelse i Her
ren, ditt hjelpende skjold og ditt høye sverd! Dine fiender hykler for
deg, mens du skrider fram over deres høyder." (5. Mos. 33,29)
"0, at der fra Sion må komme frelse for Israel. Når Herren gjør ende

på sitt folks fangenskap (det skjer i vår tid), da skal Jakob fryde seg, Is
rael glede seg." (Salme 14, 7)

"Herren avdekker sin hellige arm for alle folkenes øyne, og alle jor
dens ender får se vår Guds frelse." (Esaias 52,10)
"Se, Herren lar det lyde til jordens ende: Si til Sions datter: Se, din

frelse (hebr. yeshua) kommer, se, hans lønn (de troende) er med ham og
hans gjengjeldelse går foran ham." (Esaias 62,11)
"Han sa: Ja, de (jødene) er mitt folk, de er barn som ikke vil svike.

Og han ble en frelser for dem." (Esaias 63,8)
Det Gamle Testamente bruker ofte benevnelsen frelseren på Gud.
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Dette er på hebraisk enten "mosjia" eller "matsil". Ordet "goel" er også
oversatt med frelser eller forløser.

Navnet Jesus betyr også frelser. Det er på hebraisk "yeshua". Av
samme ordstamme har vi også navn som Josva, Esaias og Hosea. Selve
ordet "yeshua" forekommer ca. 100 ganger i Det Gamle Testamente i
formen "frelse". Vi kan derfor på disse stedene sette inn navnet Jesus,
for det er han som er jødenes frelser eller frelse. (Som vi også var inne
på i kapitlet: Messias er Herrens engel, så er også Yeshua åsynets fyrste,
som sitter ved Faderens høyre hånd i himmelen. Dette kommer til ut
trykk både i rabbinernes fortolkninger og i en del bønnebøker innenfor
jødedommen.)

Jeg vil i denne forbindelsen få lov til å sitere en artikkel: Navnet Jesus
finnes i hele Bibelen, av Arthur E. Glass. Den stod i Karmel, Israel-Nytt
nr. 8,1985. Der står det følgende: "Jeg kunne aldri svare på det tilfreds
stillende, og jeg innrømmer at jeg ofte undret meg over hvorfor Hans
navn ikke i virkeligheten var skrevet i den gamle Bibel. Jovisst kunne jeg
vise dem Hans guddommelige titler i Esaias 7, 14 og 9, 6, Jer. 23, 5—6
osv. også ordet Messias (Kristus) på de forskjellige steder, men det he
braiske navn som betød det samme som Jesus, det kunne jeg ikke vise
dem. Inntil en dag Den Hellige Ånd åpnet mine øyne, og jeg måtte rope
av fryd. Det samme navnet Jesus fantes i Det Gamle Testamente om
trent 100 ganger hele veien fra 1. Mosebok til Habakuk. Ja, det samme
ord, det samme navn som engelen Gabriel brukte i Luk. 1, 31, da han
fortalte Maria om en sønn, som hun skulle få.

Hvor finnes det sier du. Jo her er det venner:

Ordet FRELSE i Det Gamle Testamente er absolutt identisk med

ordet YESHUA (Jesus) — slik det er brukt i Matt. 1, 21!
(Der ordet brukes personlig og med den hebraiske tilføyelsen "min",

"din" eller "hans".)
La oss huske at engelen som talte med Maria og engelen som talte til

Josef i hans drøm ikke talte på engelsk, latin eller gresk, men på he
braisk, og hverken Maria eller Josef var sløve til å forstå meningen og
betydningen av Navnet av denne guddommelige Sønn og dets forbindel
se med Hans karakter og Hans frelsesverk. For i Det Gamle Testamente
ble alle store karakterer gitt navn med en spesiell og særskilt mening.
For eks. i 1. Mos. 5, 29 kalte Lamek sin sønn "Trøst" (Noah), idet

han sa: "Han skal trøste oss under vårt arbeide og våre henders møye på
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den jord som Herren har forbannet."
11. Mos. 10, 25 kaller Eber sin førstefødte sønn "Deling" (Peleg), for

i hans dager ble jorden delt.
Det samme er tilfelle med Abraham, Sara, Isak, Jakob, (forandret til

Israel = Guds fyrste) og alle Jakobs sønner (Se 1. Mos. 29,32).
I 2. Mos. 2, 10 kalte Faraos datter den gutten som ble dratt opp av

Nilen for "Dratt opp" (Moses), og hun sa: "Fordi jeg dro ham opp av
vannet". Og slik kan vi fortsette for å vise den dype betydning av de he
braiske navn.

Da engelen talte til Josef, Marias mann og mor til vår Herre og Frel
ser, så er dette hva han i virkeligheten sa, og slik som også Josef forsto
det: "Og hun skal føde en Sønn, og du skal kalle Hans navn YESHUA
(Frelse) for han skal frelse sitt folk fra deres synder".

Denne teksten ble så kraftig ført til min sjel straks etter at jeg ble om
vendt at jeg så hele Det Gamle Testamentets plan i dette ene uutsigelige
og velsignede navn.
La oss derfor vedbli med klarhet å vise fram det hebraiske navnet

YESHUA (Gresk, Jesus, eng. og norsk Jesus) i Det Gamle Testamente!
Da den store patriarken Jakob var ferdig til å forlate denne verden og

mens han ved Den Hellige Ånd velsignet sønnene sine, og profeterte
deres framtidige opplevelser og skjebne i disse velsignelser, bryter han ut
i 1. Mos. 49, 18: Etter din frelse bier jeg Herre! Hva han i virkeligheten
sier og mener er: "Etter din YESHUA (Jesus) bier jeg Herre", eller: "I
din YESHUA (Jesus) har jeg min fortrøstning o Herre!"

Naturligvis var YESHUA (Jesus) den ENESTE som Jakob kunne
fortrøste seg på til å bære ham over dødsflodens kolde vann. Jakob var
en frelst mann, og ventet ikke til sitt dødsøyeblikk med å stole på
Herren. Han bare minnet Gud om at han hadde sin fortrøstning i Hans
YESHUA (Jesus = frelse), og på samme tid trøstet han sin egen sjel.

I Salme 91, 14—16 sier Gud: "For han henger fast ved meg, og jeg vil
utfri ham. Jeg vil føre ham i sikkerhet, for han kjenner mitt navn.
Han skal påkalle meg, og jeg vil svare ham. Jeg er med ham i nøden,

jeg vil utfri ham og føre ham til ære.
Med et langt liv vil jeg mette ham, og la ham skue min frelse.
Og jeg vil la ham skue min YESHUA."
Dette løftet realiseres i Åpenbaringen 22, 3—4: "Og ingen forbannel

se skal være der, og Guds og Lammets trone skal være der, og Hans
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tjenere skal tjene Ham, og de skal se HANS åsyn."
I Esaias 12, 2—3, har vi noe underfullt. Her er Frelse nevnt tre gan

ger. Leseren vil bli meget velsignet ved å lese disse herlige vers i Bibelen,
men la meg gi dem til deg som de i virkeligheten leses på det originale
Hebraiske språk med Jesus som legemlige ørelsen, og personifiseringen
av ordet Frelse:

"Se, Gud den Allmektige er min YESHUA (Jesus). Jeg er trygg og
frykter ikke, for Herren (JAH—JEHOVAH) er min styrke og lovsang,
og Han blir min YESHUA (Jesus). Derfor skal I ose vann med glede av
kilden YESHUA." (Jesus korsfestet er frelsens vanne som flyter fra
Golgata).
Noe meget interessant inntraff en vår i St. Louis. Jeg besøkte hjem

met til våre venner br. og str. Charles Siegelman, og det var også en
annen jøde til stede der. Han var ortodoks av trosbekjennelse. Naturlig
vis dreide samtalen seg om Ham som er alle tings sentrum — Jesus.
Denne gode jødiske bror satte seg imot at navnet Jesus fantes i Det
Gamle Testamente, men på en vennskapelig og temperamentsfull måte.
Hans beste offensive våpen, trodde han, var å slynge mot oss den vel
kjente utfordring: "Du kan ikke finne navnet "Jesus" i Det Gamle Tes
tamente!"

Jeg svarte ham ikke direkte, men ba ham om å oversette for oss fra
min Hebraiske Bibel Esaias 62, 11. Da han var lærer i hebraisk, gjorde
han dette ganske lett, hurtig og korrekt, og her er hva og hvorledes han
oversatte denne teksten ordrett: "Se, Herren har proklamert til dere
verdens ende. Si til Sions datter, se din YESHUA (Jesus) kommer, se
Hans lønn er med Ham og Hans gjengjeldelse går foran Ham."
Da han oppdaget hva han hadde gjort rødmet han plutselig, for han

så at han hadde lagt spillet i mine hender, og uten omsvøp skrek han ut:
"Nei, nei, du fikk meg til å lese "din YESHUA" (Jesus) hr. Glass! Du
narret meg!" Jeg sa: "Nei, jeg har ikke narret deg. Jeg bare fikk deg til å
lese Guds ord for deg selv. Kan du ikke se her at ordet FRELSE er en
person og ikke en ting eller en begivenhet? HAN kommer, HANS
lønn er med Ham, og Hans gjengjeldelse går foran Ham."
Så løp han etter sitt eget Gammeltestamente, idet han avsindig snak

ket ivei og sa: "Jeg er sikker på at min er forskjellig fra din." Og da han
fant skriftstedet, ble han akkurat som en tømt ballong. Hans gammel
testamente var naturligvis av samme slag som mitt. Alt han kunne bruke
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som en utflukt for å slippe å erkjenne nederlaget var å fornekte den
guddommelige inspirasjon av boken Esaias.
Hos profeten Habakuk har vi den største bevisførsel for NAVNET

JESUS i Det Gamle Testamente. I kap. 3, 13 leser vi bokstavelig fra
den originale tekst på hebraisk:

'*Du drar ut — (frem) med YESHUA for ditt folk, med YESHUA
din Messias (Din salvede) du knuser hode på den onde (Satan)."

Her har du det! Det samme NAVN som er gitt til vår Herre i Det
Nye Testamente — JESUS KRISTUS! La så ikke en eneste — hverken
jøde eller hedning — fortelle deg at navnet JESUS ikke finnes i Det
Gamle Testamente.

Da den aldrende Simeon kom til Templet, ledet av Den Hellige And,
tok HAN barnet Jesus i sine armer og sa: "Herre, nå lar du din tjener
fare herfra i fred etter ditt ord, for mine øyne har sett din YESHUA
(Jesus)." Luk. 2. 29.

Ganske visst! Hans øyne hadde ikke bare sett Guds FRELSE — Guds
YESHUA (Jesus), men han hadde følt og rørt ved Ham, det hellige
Jesusbarnet.

"Og du skal kalle Hans navn FRELSE (YESHUA) — (Jesus), for
han skal frelse sitt folk fra deres synder!"

Til grunn for de forskjellige ord i Det Gamle Testamente for frelse
har vi verbet "yasa" og substantivene "Yesa", "Yesua" og "tesua".
Verbet '*Yasa" betyr berede plass, skaffe rom, føre ut i et stort rom og
føre ut av trengsel.
De tre substantivene '*Yesa", '*Yesua" og "tesua" betegner både selve

handlingen og det resultatet og den tilstand dette fører til. Begrepet
frelse betyr derfor i gammel-testamentlig tid at en blir befridd fra ytre
og indre tvang, eller at en blir befridd fra fiender. Det betyr videre at
en, etter at dette er skjedd, lever i fred, frihet, kvile, ro, sikkerhet og
velstand. Begrepet "frelse" er ofte nær et annet begrep, som vi allerede
har omhandlet, nemlig "fred". (Hebr. shalom).

Begrepet frelse er meget omfattende i Det Gamle Testamente. Det
omspenner hele menneskelivet med redning fra alt som truer. Det be
skytter og bevarer mennesket, og det fremmer lykke og velstand.

Frelsen gelder både den enkelte og nasjonen Israel. Herren frelser
f.eks. sitt folk fra Egypten og fører det inn i det lovede landet. Herren
frelser også folket fra deres fiender på vandringen inn i landet. Dette
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skjer også mens de bor i landet. Det var Herrens engel som frelste dem.
Etter de 70 år i fangenskapet i Babylon, ble også folket utfridd og

frelst av perserkongen Kyros, som var utvalgt av Gud til å gjore dette.
Til slutt skal Herren frelse hele folket inn i sitt eget rike, som er riket
for Israel.

Frelsen angår også den enkelte. Herren frelser den enkelte fra fiender og
han frelser i sykdom. Det viktigste er likevel at Herren tilgir synder og be
frir fra syndens makt. Frelsen opprettholder forholdet til Gud og gor et
menneske lykkelig og trygg. Frelsen gir en del i guddommelig liv og nåde.

Når jødene engang er blitt frelst som folk og nasjon, skal også frelsen
nå ut til alle mennesker på jorden. De skal underlegge seg jødene, og få
del i den universelle frelsen. De avdøde troende skal også stå opp og få
del i frelsen, både i riket for Israel og på den nye jord.

Selve frelsen kommer fra Herren selv, og det er en gave. Når en har en
rett innstilling til Gud og vandrer på hans veier og holder hans påbud,
får en del i frelsen.

Selve grunnlaget for frelsen er det forholdet at Herrens lidende tjener
var villig til å fornedre seg til å bli menneske og ta på seg jødenes synd
og skyld. Når han døde for folket, skulle folket leve ved dette.
Før Jesus fra Nasaret ble født, fikk Josef beskjed fra Herrens engel

om at det barnet som skulle fødes, skulle ha navnet Jesus, for han skulle
frelse sitt folk fra deres synder. "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, og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham
Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder." (Matt. 1, 20—21)

Alle de undergjerningene som Jesus gjorde i Israel i løpet av den kor
te tiden som var stilt til hans disposisjon, var et bevis på at den messi
anske tidsalderen var kommet til Israel. Alt dette var omtalt i Det Gam

le Testamente, slik at når jødene så at disse kraftige gjerningene ble
gjort i Israel, da var Messias kommet. Av undei^erninger som han gjor
de, kan vi nevne følgende:
1) JESUS OPPVEKTE MENNESKER I FRA DE DØDE OG

GAV DEM LIVET TILBAKE. Dette betydde at det konkrete Guds
riket var kommet til Israel. "Dagen deretter skjedde det at han drog til
en by som heter Nain, og mange av hans disipler gikk med ham, og
meget folk. Da han nå kom nær til byens port, se, da ble en død båret
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ut, som var sin mors eneste sønn, og hun var enke, og meget folk fra
byen var med henne. Og da Herren så henne, ynkedes han inderlig over
henne og sa til henne: Gråt ikke! Og han trådte til og rørte ved båren,
og de som bar den, stod stille, og han sa: Du unge mann! jeg sier deg: Stå
opp! Og den døde reiste seg opp og begynte å tale, og han gav ham til
hans mor. Da kom det frykt over dem alle, og de priste Gud og sa: En
stor profet er oppreist blant oss, og Gud har gjestet sitt folk.*^ (Luk. 7,
11-16)

''Dette talte han, og deretter sier han til dem: Lasarus, vår venn, er
sovnet inn, men jeg går for å vekke ham. Disiplene sa da til ham. Herre!
er han sovnet inn, da blir han frisk igjen. Jesus hadde talt om hans død,
men de tenkte at han talte om alminnelig søvn. Da sa Jesus rent ut til
dem: Lasarus er død, og for deres skyld er jeg glad over at jeg ikke var
der, foråt Dere skal tro, men la oss gå til ham! Tomas, det er tvilling, sa
da til sine meddisipler: La oss gå med, foråt vi kan dø sammen med ham!
Da nå Jesus kom, fant han at han allerede hadde ligget fire dager i gra
ven. Men Betania lå nær ved Jerusalem, omkring femten stadier derfra,
og mange av jødene var kommet til Marta og Maria for å trøste dem i
sorgen over deres bror. Da nå Marta fikk høre at Jesus kom, gikk hun
ham i møte, men Maria satt hjemme i huset. Marta sa da til Jesus: Herre!
hadde du vært her, da var min bror ikke død, men også nå vet jeg at alt
det du beder Gud om, vil Gud gi deg. Jesus sier til henne: Din bror skal
oppstå. Marta sier til ham: Jeg vet at han skal oppstå i oppstandelsen
på den siste dag. Jesus sa til henne: Jeg er oppstandelsen og livet, den
som tror på meg, om han enn dør, skal han dog leve, og hver den som
lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Hun sier til
ham: Ja, Herre! jeg tror at du er Messias, Guds Sønn, han som skal
komme til verden." (Joh. 11,11—27)

I og med at riket for Israel var kommet til jødene på Jesu tid, var
også oppstandelsen fra de døde begynt. Vi vet at vi har bare to opp
standelser, og det er livets oppstandelse og dommens oppstandelse. Den
første oppstandelsen foregår i forskjellige etapper, mens den siste opp
standelse foregår etter 1000-års-riket. (Joh. Åp. 20,11—15)
Hva som gjelder uttrykket "den siste dagen", som Marta her brukte,

så betyr det den gammel-testamentlige oppstandelsen, og den skal i
følge Daniel 12,12—13 foregå 75 dager etter at den store trengsel er av
sluttet. "Salig er den som bier og når fram til 1335 dager. Men gå du din
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ende i møte. Du skal kvile og stå opp til din lodd ved årenes ende.'*
Uttrykket "årenes ende" er det samme som uttrykket "den siste

dagen." Vi må ikke blande sammen disse uttrykkene med den kristne
menighets bortrykkelse, som skal skje før den siste og 70. åruken for Is
rael og Jerusalem. De gammel-testamentlige troende hører ikke med til
den kristne menighet og skal derfor ikke være med i vår bortrykkelse.
(Dette skal jeg skrive mer om senere.)

2) JESUS FORKYNTE RIKET FOR ISRAEL OG HEL
BREDET ALL SYKDOM OG ALL SKRØPELIGHET HOS FOL

KET. Dersom de ikke hadde tro, kunne han ikke helbrede dem eller
gjøre undergjerninger. Han tok folkets skrøpeligheter på seg. "Og Jesus
gikk omkring i hele Galilea og forkynte evangeliet om riket og helbredet
all sykdom og all skrøpelighet blant folket." (Matt. 4, 23)
"Men da Jesus fikk vite det, drog han derfra, og mange fulgte ham,

og han helbredet dem alle." (Matt. 12,15)
"Og han kom til sitt hjemsted og lærte dem i deres synagoge, så de

ble slått av forundring og sa: Hvorfra har denne mann slik visdom og
slike kraftige gjerninger? Er ikke dette tømmermannens sønn? heter
ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Juda?
Og hans søstre, er de ikke alle her hos oss? Hvorfra har han da alt dette?
Og de tok anstøt av ham. Men Jesus sa til dem: En profet blir ikke for
aktet annensteds enn på sitt hjemsted og i sitt hus. Og han gjorde ikke
mange kraftige gjerninger der, for deres vantros skyld." (Matt. 13,54—58)
3) JESUS TILGAV MENNESKENE DERES SYNDER. Til grunn

for dette lå også menneskenes tro, som er en gave fra Herren. Når dette
hadde skjedd, bad Jesus dem om å leve i overensstemmelse med hans
lære. "Men foråt Dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden
til å forlate synder — da sier han til den verkbrudne: Stå opp og ta din
seng og gå hjem til ditt hus. Og han stod opp og gikk hjem til sitt hus.
Og da folket så det, ble de forferdet og priste Gud, som hadde gitt men
nesker en sådan makt." (Matt. 9,6—8)
"Og da han så deres tro, sa han: Menneske, dine synder er deg forlatt."

(Luk. 5, 20)
4) JESUS DREV UT DE ONDE ÅNDENE SOM PLAGET

FOLKET. De onde åndene kjente godt til Jesu person, for det var han
som hadde skapt dem, og det var imot ham at de sammen med Satan
hadde gjort opprør en gang i tidenes morgen. De spurte Jesus om han
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var kommet for å straffe dem for tiden, og de bad ham om ikke å sende
dem ned i avgrunnen, hvor en del av de falne englene og onde åndene
allerede var innesperret. "Men da det var blitt aften, forte de til ham
mange besatte, og han drev åndene ut med et ord, og alle dem som
hadde ondt, helbredet han, foråt det skulle oppfylles som er talt ved
profeten Esaias, som sier: Han tok våre skropeligheter på seg og bar våre
sykdommer." (Matt. 8,16—17)
"Og se, de (de onde åndene) ropte: Hva har vi med deg å gjore, du

Guds Sonn? Er du kommet hit for å pine oss for tiden?" (Matt. 9,29)
"Og alt folket ble ute av seg selv av forundring og sa: Mon dette

skulle være Davids sonn? Men da fariseerne horte det, sa de: Det er bare
ved Be'elsebul, de onde ånders fyrste, han driver de onde ånder ut. Men
da Jesus visste deres tanker, sa han til dem: Hvert rike som kommer i
strid med seg selv, legges ode, og ingen by og intet hus som kommer i
strid med seg selv, kan bli stående. Og dersom Satan driver Satan ut, da
er han kommet i strid med seg selv, hvorledes kan da hans rike bli stå
ende? Og driver jeg de onde ånder ut ved Be'elsebul, ved hvem er det da
deres barn driver dem ut? Derfor skal de være deres dommere. MEN
ER DET VED GUDS ÅND JEG DRIVER DE ONDE ANDER
UT, DA ER JO GUDS RIKE KOMMET TIL DERE. EUer hvor
ledes kan noen gå inn i den sterkes hus og rove hans gods, uten han
forst har bundet den sterke? så kan han plyndre hans hus." (Matt. 12,
25-29)
5) JESUS VAR OGSÅ HERRE OVER NATUREN. Han stan

set stormen og vinden og gikk på vatnet. Det var ikke bare de onde ån
dene som måtte være ham lydige, han behersket også de forskjellige ele
mentene i naturen. "Og se, det ble en stor storm på sjoen, så at båten
skjultes av bolgene — men han sov. Da gikk disiplene til ham og vekket
ham og sa: Herre, frels, vi går under. Og han sa til dem: Hvorfor er Dere
redde. Dere lite troende? Så stod han opp og truet vindene og sjoen, og
det ble blikkstille. Men mennene undret seg og sa: Hva er dette for en,
som både vindene og qoen er lydige?" (Matt. 8,24—27)
"Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, vandrende på sjoen. Og

da disiplene så ham vandre på sjoen, ble de forferdet og sa: Det er et
spokelse, og de skrek av redsel. Men Jesus talte straks til dem og sa: Vær
frimodige, jeg er, (gr. ego eimi, det er det samme som hebr. Jhvh)
frykt ikke!" (Matt. 14,25-27)
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6) JESUS GAV JØDEFOLKET MAT. På samme måten som
Jesus hadde gitt jodefolket mat i årkenen i 40 år, velsignet han nå deres
mat slik at han mettet 5000 menn foruten kvinner og barn av 5 brød og
2 fisker (Matt. 14, 13—21) og senere mettet han 4000 menn foruten
kvinner og barn av 7 brød og noen få fisker (Matt. 15,29—39)

I det første tilfellet var det jøder han gav mat på denne måten, mens i
det andre tilfellet var det både jøder og hedninger. Dette betyr at Guds
riket også hører hedningene til.

Jesu bespisningsundere viser oss klart at det konkrete Guds-riket var
kommet til Israel. I 1000-års-riket skal Herren sørge for oss, slik at vi
ikke skal behøve å ha omsorg for hverken mat eller klær. Derfor heter
det også i Herrens bønn: "GI OSS I DAG VART DAGLIGE BRØD."
(Matt. 6,11). (Innholdet i Herrens bønn gjelder først og fremst riket for
Israel.)

"Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for deres liv, hva Dere skal
ete og hva Dere skal drikke, eller for deres legeme, hva Dere skal klæ
dere med! Er ikke livet mere enn maten, og legemet mere enn klærne?
Se på himmelens fugler: De sår ikke, de høster ikke, de samler ikke i la
der, og deres himmelske Fader før dem allikevel. Er ikke Dere meget
mere enn de? Og hvem av dere kan med all sin bekymring legge én alen
til sin livslengde? Og hvorfor er Dere bekymret for klærne? Akt på lil
jene på marken, hvorledes de vokser: de arbeider ikke, de spinner ikke,
men jeg sier dere: Enn ikke Salomo i all sin herlighet var klædd som én
av dem. Men kler Gud således gresset på marken, som står idag og imor-
gen kastes i ovnen, skal han da ikke meget mere kle dere. Dere lite tro
ende? Derfor skal Dere ikke være bekymret og si: Hva skal vi ete, eller
hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hed
ningene etter, og deres himmelske Fader vet at Dere trenger til alt dette.
MEN SØK FØRST GUDS RIKE OG HANS RETTFERDIGHET,
SÅ SKAL DERE FÅ ALT DETTE I TILGIFT! Vær altså ikke be

kymret for den dag imorgen! for den dag imorgen skal bekymre seg for
seg selv, hver dag har nok med sin egen plage." (Matt. 6, 25—34)

(Innholdet i Bergprekenen gjelder først og fremst riket for Israel. Det
er flere ting i Jesu første forkynnelse som ikke stemmer med den krist
ne menighets kristendomsforståelse. Jesu første forkynnelse eller Jesu
første lære angår jødene og opprettelsen av riket for Israel. Da jødene
ikke ville ta imot dette fine tilbudet fra Herren, fikk vi etter hvert det
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kristne legemets kristendomsforståelse. Det var først og fremst Paulus
som fikk åpenbaring om dette. Dette kan vi kalle for Jesu andre for
kynnelse, og denne tar sikte på å ta ut det kristne legemet, der Jesus er
hodet og vi som tror, er lemmene. Jeg skal skrive mer om Jesu første
forkynnelse senere og vise at det er en del forskjeller mellom rikets for
kynnelse og den kristne menighets forkynnelse.)
7) JESUS GAV SITT LIV HEN I DØDEN AV EGEN FRI

VILJE, han ble oppvekket igjen til livet av Den Hellige Ånd og i denne
(i Den Hellige Ånd) for han ned til dødsriket med budskapet om for
soningen til de troende og med budskapet om dom til de frafalne engler
og mennesker. Det var også Den Hellige Ånd som reiste ham opp i fra
dødsriket på den tredje dagen. I 40 dager var han sammen med sine
apostler og underviste dem om det som hadde med Guds rike å gjøre.
Etter sin himmelfart, sendte han Den Hellige Ånd, slik som han hadde
lovet de troende. Han ville ikke etterlate dem farløse, nei, han ville
til dem på nytt og være sammen med dem. "Jeg vil ikke etterlate dere
farløse, jeg kommer til dere." (Joh. 14,18.) Da Den Hellige Ånd kom
på pinsefestens dag, var det Jesus som kom på en ny måte.
Den messianske tidsalderen er derfor kommet, men det konkrete

Guds-riket i Israel er ikke konunet, fordi jødene som folk og som nasjon
ikke ville ta imot Jesus fra Nasaret som jødenes Messias. Den kristne
menighets tid hører også med til riket for Israel, men for jødene er dette
skjult, og derfor sier også Det Nye Testamente at det kristne legemets
tidsperiode hører med til rikets hemmelige side. (Se min bok: Guds
riket i Israel, s. 46—140)

Jeg vil i denne forbindelsen få lov til å sitere en del av det som F. F.
Bruce sier om undergjerningene som tegn på at Guds-riket var kommet
til Israel. Dette står i hans bok: Det nye Testamentes Skrifter. Er de
troverdige, s. 76—79: "Og Jesu undere var den messianske tidsalders
tegn, ganske i overensstemmelse med århundreders profetiske røster. Så
ledes er det også med underne i Apostlenes Gerninger, for disse virkedes
i Jesu navns kraft og af dem, som Han havde udsendt. De beskrives som
"usædvanlige undergerninger", for de betegner, at Guds kraft virker
imellem mennesker, de er også "den kommende verdens kræfter" (Heb.
6,5), for de forkynder, at i Jesus Kristus er den kommende verden be-
gyndt at gøre sig gældende iblandt os. Mange blev tiltrukket af selve det
underfulde i disse hændelser, og nogle forstod, hvad de betød, og disse
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var i stand til med Johannes at sige: "at Ordet tog bolig iblandt os, og
vi så Hans herlighet" (Johs. 1,14).

Helbredelsesunderne var tegn på den messianske tidsalders tilstede
værelse, for Esajas havde profeteret, at "da åbnes de blindes ojne, de
doves ører lukkes op, da springer den halte som hjort, den stumme tun
ge jubler" (Esajas 35, 5—6). Den kraft, som formåede at underlægge sig
alle disse lidelser, var også i stand til at betvinge det onde, uanset hvor
ledes det optrådte, den Jesu myndighet, som befalede den lamme mand
at tage sin seng og gå hjem, havde også magt til at forvisse ham om, at
hans synder var forladte (Mark. 2, 5—12). Det synlige udtryk for Jesu
magt til at helbrede, var et tydeligt tegn på Hans magt til at tilgive synd.
Helbredelsesunderne er derfor i en vis forstand lignelser om menneskets
udfrielse af syndens magt, og dermed er også den megen omtale af dem
i evangelierne fuldt ud retfærdiggjort.
Men også naturunderne er tegn på den messianske tidsalder, som

netop skulle udmærke sig ved en hidtil ukendt forogelse af jordens
frugtbarhed, hvilket betegnes for os igennem våndets forvandling til vin
og de få brøds omdannelse til de mange. Denne tidsalder afbildedes også
som et bryllupsmåltid, og underet Jesus udvirkede i Kana var et tegn på
messiasrigets overstrømmende glæde, et tegn på, som Han og Hans
apostle forkyndte det, at "Himmeriget var kommet nær". Det betegne
de også — i åbenlys modsætning til ordsproget "Det gamle er bedre end
det nye", — at den orden, Jesus var kommet for at indføre, var jøde
dommens gamle orden så meget overlegen, som vin er mere end vand.
Et andet af de store naturundere er bespisningen af en stor folkeskare

med brød og fisk. Der er to beretninger med et lignende indhold i de to
første evangelier, en, hvor 5000 mennesker blev mættede af fem brød
og to fisk (Matt. 14, 15—21 og Mark. 6, 35) og en, hvor 4000 blev be
spist med syv brød og nogle få fisk (Matt. 15, 32—38 og Mark. 8,1—9).
Disse to beretninger forstås ofte, som om de handlede om en og samme
begivenhet, men dette er en ikke helt tilfredsstillende forenkling. De to
bespisningsundere hører hjemme i hver sin serie af undere af ensartet
karakter, hvoraf den ene foregår på jødisk territorium, den anden i hed-
ningeland, nord og øst for Galilæa. Begivenhederne er blevet udvalgt for
at vise, hvorledes Jesus ved denne lejlighet bland t hedningerne gentog,
hvad Han allerede havde gjort blandt Israels børn. Det er i denne for
bindelse blevet påvist, at der er en forskel imellem ordet for "kurv" i de
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to beretninger, idet kurvene i den første har udprægede jødiske associa-
tioner knyttede til sig, hvorimod de i den sidste beretning omtales med
det mere gængse ord. Eftersom Peter er Markus-Evangeliets kronvidne,
er det ikke utænkeligt, at han, — der først havde brukt "Himmerigets
nøgler" til at åbne troens dør for j ød erne, for derefter påny at bruge
dem for at lukke hedningerne ind, — i sin prædiken har benyttet disse
ensartede tildragelser til at understrege, at Jesus er livets brød for jøder
såvel som for hedninger.

Bespisningsunderne skyldes ifølge beretningernes ligefremme og åpen
lyse betydning guddommelig kraft. Alle forsøg på at fjerne underet fra
dem berøver dem deres mening. Det er så tilforladeligt at sige, at da
drengen rakte sin mad frem, gjorde alle de andre det samme, og at alle
således fik nok, men dette er ikke evangeliernes historie. Her igen er det
vor vurdering af Jesus Kristus, der afgør vort forhold til bespisningsun-
deret. De få brøds forvandling til de mange var et tegn på det messian
ske festmåltid, og forvandlingen symboliserede den overflod af tilstræk-
kelighed, alle kan finde i Jesus Kristus, Guds sande brød. Repræsenterer
brødet jordens rige høst, repræsenterer fisken havets. Vi behøver her
blot tænke på oldkirkens anvendelse af fisken som et symbol på Kristus.
De fleste af dem, som oplevede bespisningsunderne, oplevede kun noget
mirakuløst, men det er betydningsfuldt, at hos Markus hjælper Jesus
sine disciple med at forstå bespisningsunderets betydning, og det i nogle
ord, som snart efter blev fulgt af Peters store bekendelse i Kæsarea
Filippi, ifølge disse spørger Jesus sine disciple: "Da jeg brød de fem
brød til de fem tusinde, hvor mange kurve, fulde af stykker, tog I da op?"
De siger til Ham: "Tolv". "Og da jeg brød de syv brød til de fire tusinde,
hvor mange kurve, fulde af stykker, tog I da op?" De siger til Ham:
"Syv". Da sagde Han til dem: "Fatter I stadig intet?"

Mellem dette ordskifte og Peters bekendelse af Jesus som Messias er
bemærkelsesværdigt nok indskudt beretningen om den blinde i Betsajda
(Mark. 8, 22—26), der gradvist fik synet tilbage, idet han først så men
nesker gå omkring som træer, og derefter så alting klart. Helbredelsen af
den blinde mand virker i ssunmenhængen som en lignelse om disciplenes
forhold til Jesus som Messias. Hidtil havde de kun erkendt Hans hem-
melighed dunkelt, men nu var de rede til igennem deres talsmand, Peter
åbenlyst at bekende, at Jesus var Messias. Var det ikke just dette, Jesus
sigtede til, da Han spurgte dem: "Fatter I stadig intet?" Ogforkyndte
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ikke bespisningsunderet som alle de øvrige undere, netop denne sand-
hed?"

I all sin gjerning i Israel i ca. 3 år, gjorde han bare det som var godt
for det jødiske folket. Til tross for dette korsfestet pøbelen i Jerusalem,
romerne og fariseerne og de skriftlærde ham. De overgav ham til døden,
for han truet deres egen posisjon som jødedommens lærere, for de
kunne hverken gjøre de kraftige gjerningene som han gjorde, eller mål
binde ham i tale. Når han talte, så avkledde Jesus deres tale og deres
argumentasjon som overfladisk og uriktig, og han stilte dem åpenlyst
fram for folket, som forstod at han hadde overvunnet dem med sine
tanker og sin tale. Dette gikk så langt at til slutt våget heller ikke fari
seerne og de skriftlærde mer å spørre ham om noe, for det ble bare til
skam for dem selv. "Og ingen kunne svare ham et ord, og heller ikke
vågde noen å spørre ham mere fra den dag." (Matt. 22. 46)

Ingen kunne målbinde Jesus, for han visste alt og hadde all visdom og
alle kunnskaper, og når fariseerne og de skriftlærde forstod at de ikke
kunne utrette noe imot ham, og når de så at store deler av folket trodde
på ham, så gjorde de det som pøbelen bestandig har gjort. Da tok de
livet av ham, men det som de ikke visste, var at når dette skjedde, var
det i samsvar med Guds planer at Messias skulle dø for folkets synder.
Gud vendte altså det onde til det gode, og Jesus bad til Faderen at han
måtte tilgi jødene denne synd å korsfeste herlighetens Herre, for jødene
visste ikke hva de gjorde. "Men Jesus sa: Fader forlat dem, for de vet
ikke hva de gjør. Og de delte hans klær mellom seg og kastet lodd om
dem." (Luk. 23,34)
Det er klart at Gud tilgav det jødiske folket denne store synd, for

dette var i samsvar med hans store planer om frelse for folket, men det
han ikke kunne tilgi folket, var at de ikke angret sine synder og godtok
ham som jødenes Messias etter hans oppstandelse fra de døde og etter
hans himmelfeirt. Dette har vært jødenes store forbannelse opp igjen
nom hele deres historie. Mens bortførelsen til Babylon varte i 70 år, har
denne bortførelsen til alle verdens folk og nasjoner vart i snart 2000 år,
og hovedgrunnen til dette er at de forkastet Jesus fra Nasaret som deres
Messias og frelser.

Jeg vil i denne sammenhengen få lov til å sitere det som Erich Sauer
sier om årsaken til den store landflyktigheten: "Israel må jo forstumme,
når en spør det i dag: "Si meg, hvordan kan det ha seg at den evige (Gud)
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sendte fedrene ut av landet til Babel til bare 70 års fangenskap på grunn
av all den vederstyggelighet og avgudsdyrkelse de hadde forurenset det
hellige land med i århundrer, mens Israel nå allerede i over 1800 år har
vært spredt blant alle folk, og Jerusalem, den store konges stad, er ned-
trådt av hedninger til denne dag?" Hva er det for en stor og forferdelig
blodskyld, som fremdeles holder dem langt borte fra de fredelige boli
ger i fedrenes land? Men Israel vil ikke vite det.
Og dog er nettopp deres forferdelige feiltagelse når det gjelder Mes

sias, årsaken til ulykken. Den jødiske sjels hat til korset har gjort dem til
en smertende brodd i verden. Stadig står det jødiske folk under "kors-
fluktens forbannelse." Jødens stadige rastløshet og fredløshet skyldes at
han aldri i sitt indre er blitt ferdig med Jesu Kristi skikkelse. Flukten
for korset har gjort ham til en hjemløs flyktning i verden. Opprøret mot
korset har latt ham bli en anfører i alt opprør på jorden mot Gud. Men
også her er det jødiske folks videre bestående en av historiens gåter. De
lover som behersker andre folks liv, lar seg til dels forklare historisk-
filosofisk. Men Israels utvikling spotter all forklaring. For Israel er tross
alt Jehovas folk» og Herren, dets Gud, er en Gud som skjuler seg. (Esaias
45,15)

Hver jøde er en vandrende hemmelighet."
Nå var det ikke bare Jesus som helbredet all sykdom og drev ut de

onde åndene av folk som hadde det vanskelig. Apostlene gjorde også
det samme. De hadde fått denne oppgaven av Herren, og det fungerte
slik som han hadde sagt. "Og han kalte sine 12 til seg og gav dem makt
over urene ånder, til å drive dem ut, og til å helbrede all sykdom og all
skrøpelighet ... Og når Dere går avsted, da forkynn dette budskap:
Himlenes rike er kommet nær. Helbred syke, oppvekk døde, rens spe
dalske, driv ut onde ånder. For intet har Dere fått det, for intet skal
Dere gi det." (Matt. 10,1 og 7—8)
"Og han utvalgte 12, som skulle være med ham, og som han kunne

sende ut for å forkynne ordet og ha makt til å drive ut de onde ånder."
(Mark. 3,14-15)

"og han kalte de 12 til seg og begynte å sende dem ut, to og to, og
gav dem makt over de urene ånder, ... Og de gikk ut og forkynte for
folket at de skulle omvende seg, og de drev ut mange onde ånder og sal
vet mange syke med olje og helbredet dem." (Mark. 6, 7 og 12—13)
"Og han sa til dem (de 11 apostler): Gå ut i all verden og forkynn
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evangeliet (om riket) for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal
bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegn skal
følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut de onde ånder, de skal
tale i 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 . . . Men de gikk ut og forkynte ordet allesteds, og Herren vir
ket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med." (Mark. 16,
15-18 og 20)
"Og han kalte de 12 sammen og gav dem makt og myndighet over

alle de onde ånder og til å helbrede sykdommer, og han sendte dem ut
for å forkynne Guds rike og helbrede syke ... Så gikk de ut og drog
omkring fra by til by og forkynte evangeliet og helbredet folk allesteds."
(Luk. 9,1—2 og 6)

"Siden utvalgte Herren også 70 andre og sendte dem ut, to og to, i
forveien for seg til hver by og hvert sted hvor han selv skulle komme ...
og helbred de syke som er der, og si til dem: Guds rike er kommet nær
til dere ... Og de 70 kom glade tilbake og sa: Herre, endog de onde
ånder er oss lydige i ditt navn. 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 skorpioner og over alt fiendens velde, og ingen ting skal skade dere,
dog, gled dere ikke over dette at åndene er dere lydige, men gled dere
over at deres navn er oppskrevet i himmelen." (Luk. 10,1, 9 og 17—20)
De 12 apostlene, de 70 disiplene og de andre troende på Jesu tid fikk

i oppdrag å forkynne evangeliet om riket for både jøder og alle hednin-
gefolkene, og de fikk også makt til å stadfeste dette spesielle evangeliet
med følgende tegn:
1) De skulle helbrede all sykdom, i det de salvet den syke og bad

for ham. (Se Jakob 5,14—15)
2) De skulle drive ut de onde åndene.
3) De skulle oppvekke døde.
4) De skulle tale i tunger.
5) De skulle ta slanger i hendene uten at det skulle kunne skade dem.
6) De skulle kunne drikke gift uten at det skulle være til skade for

dem.

7) De skulle få makt over hele fiendens (Satans) velde.
Undergjerningene var først og fremst tegn til jødene om at Guds rike var

kommet til dem. I vår tidshusholdning, som er den kristne menighets
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periode, har ikke disse tegn og undergjerningene vært så fremtredende
som hos de første kristne. Dette betyr også at det her er snakk om to
forskjellige frelsestidshusholdninger.
De forskjellige undergjerninger holdt seg utover i hele tidsperioden

for Apostlenes gjerninger, og vi skal i det følgende sette opp en oversikt
over de tegn som ble gjort:
1) "Og det kom frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble

gjort ved apostlene." (Ap.gj. 2,43)
2) Peter og Johannes helbredet en som var lam. "Men Peter sa:

Sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg: I Jesu Kristi,
nasareerens navn — stå opp og gå!" (Ap.gj. 3,6)
3) Ananias og Saf ira døde på grunn av at de hadde løyet for Herren.

(Ap.gj. 5,1—11)
4) "Og det ble gjort mange tegn og undergjerninger blant folket

ved apostlenes hender, og de holdt alle samdrektig til i Salomos buegang."
(Ap.gj. 5,12)
5) Skyggen av Peter kunne helbrede mange, "så de endog bar de

syke ut på gatene og la dem på senger og benker, foråt endog bare skyg
gen av Peter kunne overskygge noen av dem når han kom. Ja, også fra
de omliggende byer kom de sammen i mengde til Jerusalem og førte
med seg syke og folk som var plaget av urene ånder, og de ble alle hel
bredet." (Ap.gj. 5,15—16)
6) Apostlene ble kastet i fengsel av ypperstepresten, men en Her

rens engel kom og åpnet fengslets dører og førte dem ut. "Men en Her
rens engel åpnet om natten fengslets dører og førte dem ut og sa: Gå av
sted, og stå fram og tal i templet alle dette livs ord for folket." (Ap.gj.
15,19-20)
7) Stefanus gjorde store tegn og undergjerninger. "Men Stefanus

var full av nåde og kraft, og gjorde undergjerninger og store tegn blant
folket." (Ap.gj. 6, 8)
8) Peter helbreder Æneas. "Og Peter sa til ham: Æneas! JESUS

KRISTUS HELBREDER DEG, stå opp og red selv din seng! Og straks
stod han opp," (Ap.gj. 9, 34)
9) Filip helbredet mange i en by i Samaria. "Og folket gav sam

drektig akt på det som ble sagt av Filip, idet de hørte og så de tegn som
han gjorde. For det var mange som hadde urene ånder, og de for ut av
dem med høye skrik, og mange verkbrudne og vanføre ble helbredet.. .

%
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Og Simon tok ved troen han også, og da han var blitt døpt, holdt han
seg nær til Filip, og da han så de kraftige gjerninger og tegn som ble
gjort, ble han ute av seg selv av forundring." (Ap.gj. 8, 6—7 og 13)
10) Peter oppvekte Tabita i fra de døde. "Men Peter bød alle gå ut,

falt på kne og bad, og han vendte seg til liket og sa: Tabita, stå opp! Hun
slo øynene opp, og da hun så Peter, satte hun seg opp." (Ap.gj. 9,40)

Dette er siste gangen i Apostlenes Gjerninger at vi hører om at apost
lene gjorde undergjerninger og tegn, men dette betyr ikke at de ikke
fortsatt gjorde det. Deres tjeneste var blant jødene i Israel.
11) Paulus blindet trollmannen Elymas. "Og nå se. Herrens hånd er

over deg, og du skal bli blind og til en tid ikke se solen. Og straks falt
det skodde og mørke over ham, og han gikk omkring og søkte etter
noen som kunne lede ham ved hånden." (Ap.gj. 13,11)
12) Paulus og Barnabas gjorde undergjerninger i Ikonium. "De ble

nå en lang tid der og talte frimodig i Herren, som gav sitt nådesord vit
nesbyrd, i det han lot tegn og under skje ved deres hender." (Ap.gj. 14, 3)
13) Paulus helbredet en vanfør mann i Lystra. "Han hørte Paulus

tale, denne så skarpt på ham, og da han så at han hadde tro til å bli hel
bredet, sa han med høy røst: Reis deg og stå opprett på dine føtter! Og
han sprang opp og gikk omkring." (Ap.gj. 14,9—10)
14) På apostelmøtet i Jerusalem 49/50 fortalte Paulus og Barnabas

om de tegn som Gud hadde gjort blant hedningene ved deres virksom
het. "Da tidde hele mengden, og de hørte på Barnabas og Paulus, som
fortalte hvor store tegn og undergjerninger Gud hadde gjort blant hed
ningene ved dem." (Ap.gj. 15,12)
15) Paulus drev en spådomsånd ut av en kvinne. "Hun fulgte etter

Paulus og oss og ropte: DISSE MENNESKER ER DEN HØYESTE
GUDS TJENERE, SOM FORKYNNER DERE FRELSENS VEI.
Dette gjorde hun i mange dager. Da harmedes Paulus og vendte seg om
og sa til ånden: Jeg byder deg i Jesu Kristi navn å fare ut av henne! Og
den for ut i samme stund." (Ap.gj. 16,17—18)
16) Paulus og Silas blir befridd av fengselet i Filippi av Herren.

"Men ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til
Gud, og fangene hørte dem. Da kom det et sterkt jordskjelv, så fengslets
grunnvoller rystet, og straks sprang alle dører opp, og alles lenker løstes."
(Ap.gj. 16, 25-26)

17) Paulus gjorde usedvanlige kraftige gjerninger de to årene han var
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i Asia, i det de svededuker og forklær som han hadde hatt på seg, hel
bredet mange mennesker. "Og usedvanlige kraftgjerninger gjorde Gud
ved Paulus hender, så at de endog tok svededuker eller forklær som han
hadde hatt på seg, og bar til de syke, og sykdommene vek fra dem, og
de onde ånder for ut av dem." (Ap.gj. 19,11—12)
18) Paulus oppvekte Eutykus fra de dode. "Men en ung mann ved

navn Eutykus satt i vinduet og falt i dyp sovn, da Paulus talte med dem
i lang tid og i sovne styrtet han ut og falt ned i fra tredje stokkverk, og
ble tatt dod opp. Men Paulus gikk ned og kastet seg over ham og favnet
ham og sa: Vær ikke urolig, hans sjel er i ham." (Ap.gj. 20,9—10)
19) På Malta ble Paulus bitt av en orm, uten at dette gjorde ham

skade. "Han rystet da dyret av seg inn i ilden, og hadde intet mén av
det." (Ap,gj. 28,5)
20) Paulus helbredet far til Publius og mange andre på Malta. "Og

det traff seg så at Publius far lå meget syk av feber og blodgang. Paulus
gikk da inn til ham og bad og la hendene på ham og helbredet ham. Men
da dette hendte, kom også de andre der på oya som hadde sykdommer,
og de ble helbredet." (Ap.gj. 28,8—9)

Selv om disse undergjerningene først og fremst var knjrttet til riket
for Israel og tilbudet om å opprette det i Israel, VIL DISSE TEGN
BESTANDIG FØLGE DEM SOM TROR. De er en del av Guds-rikets
generelle karakter, men til tross for dette, må vi likevel passe på at vi
ikke blander sammen de utsagn som er gitt til jødene og som angår opp
rettelsen av riket for Israel, med utsagn som gjelder for den kristne
menighet. Vi må være oppmerksomme på at innholdet i første del av
Apostlenes Gjerninger angår Jesu tilbud til jødene om å komme tilbake og
opprette riket for dem. PauluS forkynnelse derimot angår ikke primært
opprettelsen av riket for Israel, men uttagelsen av den kristne menighet.
I og med at jødene heller ikke ville ta imot den oppstandne og herlig-

gjorte Jesus, ble tilbudet om opprettelsen av riket litt etter hvert truk
ket tilbake, og vi fikk den kristne menighets tid.

Vi kan også legge merke til at til og med Paulus på slutten av sitt liv
heller ikke var i stand til å helbrede all sykdom. Dette er også et bevis
på at tilbudet om riket for Israel var trukket tilbake, og at vi var kom
met inn i kirkens tid. 11. brevet til Timoteus, som var skrevet i 66, får vi
greie på at Timoteus hadde en del sykdommer, som plaget ham. "Drikk
ikke lenger bare vann, men nyt litt vin, for din mave og dine jevnlige
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sykdommer." (1. Tim. 5,23)
I 2. Timoteus brev, som var skrevet i året 67, kommer det fram at

Paulus måtte etterlate Trofimus syk i Milet. "Erastus ble i Korint, Tro-
fimus lot jeg syk etter meg i Milet." (2. Tim. 4,20)

Jeg vil i den forbindelsen henvise til det som Dr. M. R. de Haan sier
om forskjellen på rikets evangelium og den kristne menighets evange
lium i sin bok: Nåde pluss ingen ting, s. 10—12: 'Tor vi avslutter dette
innledende kapittel, vil vi gjerne vise forskjellen mellom rikets evan
gelium, som var overgitt de tolv apostler — som også ble forkynt av dem,
og det nådebudskap som var betrodd Paulus. Rikets evangelium, som
ble forkynt av døperen Johannes og apostlene, er oppsummert i Matt.
10. Dette budskap var bare for apostlene og bare til Israel. Vi leser:
Og han kalte sine tolv disipler til seg og gav dem makt over urene ån

der, til å drive dem ut, og til å helbrede all sykdom og all skrøpelighet
(Matt. 10,1).
Å anvende dette verset i dag som vår myndighet til å drive ut onde

ånder og å utføre masse-helbredelser, er å forvrenge Skriftene. Man må
først bevise at man er en av disse tolv apostler, før man kan gjøre krav
på å ha disse krefter. Og for å slå ethvert slikt bevisforsøk tilbake, blir så
de tolv apostler oppregnet ved navn.

Legg deretter merke til den befaling som begrenset deres virke. Den
er ikke til å ta feil av:

Disse tolv sendte Jesus ut og bød dem: Gå ikke ut på veien til hednin
gene, og gå ikke inn i noen av samaritanenes byer, men gå heller til de
fortapte får av Israels hus! (Matt. 10,5—6)

Rikets evangelium var ikke et budskap til menigheten, men til Israel
alene.

Legg så merke til budskapet. Det er: "Himlenes rike er kommet nær."
Det var tilbudet om opprettelsen av det messianske rike på betingelse av
nagonal omvendelse. Dette er ikke det budskap Paulus forkynte. Hans
budskap var: "Tro på den Herre Jesus Kristus, så skal du bli frelst" (Ap.
gj. 16, 31). Og følg så rikets tegn. Rikets budskap ble ledsaget av tegn
og under.

Helbred syke, oppvekk døde, rens spedalske, driv ut onde ånder! For
intet har I fått det, for intet skal I gi det. (Matt. 10, 8)
Å bruke dette verset for å hevde ens myndighet til å helbrede, er ensbe

tydende med fullstendig å ignorere den enkleste regel for logisk tenkning.
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Disse apostler helbredet ikke bare de syke, men OPPVAKTE DE DØDE,
OG RENSET DE SPEDALSKE.

Dette var altså det apostoliske budskap om riket. Men hvilken kon
trast til dette finner vi ikke når Paulus begynner sitt virke, etter at det
apostoliske program foreløpig er avbrutt! ■— Et program som er satt til
side så lenge denne menighetens tidshusholdning varer. — Det at man
ikke skiller mellom budskapet om riket, gitt av Kristus til apostlene, og
det nye budskap om nåden gitt av Kristus til Paulus og disiplene ETTER
AT Israel hadde forkastet tilbudet om riket, nettopp dette er noe av
roten til all forvirring blant de kristne. Uten at vi erkjenner Guds varierte
handlingsprogram gjennom tidshusholdninger, kan vi ikke forstå Bibelen,
for da vil den synes oss å være full av selvmotsigelser. Å anvende bud
skapet om riket på menigheten, og å blande sammen lov og nåde, resulte
rer i forvirring, kaos, fanatisme, vrangforestillinger og misforståelser.

Det var den manglende erkjennelse av forskjellen mellom rikets bud
skap og nådens budskap, forskjellen mellom lov og nåde, som var
grunnen til at apostelen Paulus ble forfulgt, og som resulterte i at han
ble henrettet. Det er ikke annerledes i dag. Det at man ikke har studert
Bibelen med tidshusholdningene for øye, er grunnen til all misforståel
se og splid blant de kristne. Nitti prosent av vanskene ville forsvinne,
om vi bare ville erkjenne Guds totalt forskjellige program^ for naqonen
Israel og for menigheten. Å anvende budskapet til Israel på menigheten,
kan bare lede til forvirring. Det var for å rette opp denne fordervende
skjevhet at Romerbrevet og Galaterbrevet ble skrevet..."

Vi må lære oss ikke å blande sammen de forskjellige tidshushold
ninger og deres egenart, og det er akkurat det som idcjer i altfor mange
tilfeller. Vi tar utsagn i evangeliene som er rettet til jø
dene og har med opprettelsen av 1000-års-riket å gjøre, og tror at disse
er gitt til den kristne menighet. Det sier seg selv at da bærer det galt av
sted, men i og med at de aller fleste teologene i Norge og de fleste for
kynnere ikke har noe syn for jødenes egenart og riket for Israel, forstk
heller ikke de fleste av lekfolket at forkynnelsen er gal på dette områ-
det.

Vi er jo alle sammen, mer eller mindre avhengig av undervisning og
veiledning for å forstå Skriften, men når det undervises og læres galt, da
forstår vi også galt. En bedre vei enn å høre på de andre er å lese i Bibe
len og la Den Hellige And være vår veileder i åndelige spørsmål. Men
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det er akkurat pa dette punktet at store deler av lekfolket svikter i dag.
De leser minimalt i Bibelen, og blir derfor et lett bytte for de mange
lærdommer som er framme i tiden. Den som ikke kjenner sin Bibel, kan
heller ikke ta et selvstendig standpunkt. Den som ikke leser i Bibelen,
kan heller ikke få Den Hellige Ånd til sin veileder, for Den Hellige Ånd
veileder gjennom ordet og gjennom bonnen, som er basert på ordets
grunn.

I dag har den såkalte *lierlighetsteologien" en viss framgang. Den sier
at de teoende ikke skal mangle noe, men både være friske og suksess
fulle på alle livets områder. Dersom det er sykdom eller fattigdom hos
en troende, skyldes dette at vedkommende ikke har stor nok tro eller
den rette tro. Dette er galt, og her er et typisk eksempel på at man blan
der sammen de utsagn i Det Nye Testamente som angår riket for Israel,
med de utsagn som angår kirkens tid. I rikets tid skal alt være perfekt
for en troende. Herren skal gi oss vårt daglige brød, han skal gi oss klær,
han skal sørge for oss på alle måter. I kirkens tid derimot skal vi deri
mot ha trengsel og vanskeligheter. Det er det som er det normale for en
troende i dag, og derfor lider også så mange av våre medkristne ut over
den hele jord. Når verden ikke forfølger oss, så har dette sin forklaring i
to forhold:

1) Vi lever et svakt kristenliv og er ikke i stand til å fordømme ver
den med alle dets lyster.
2) Vi lever i demokratiske land, der myndighetene beskytter oss ut

ifra de generelle menneskerettigheter — og det skal vi være glade og
takknemmelige for.

Vi vet at også Paulus hadde sine problemer å stri med. Han hadde en
torn i kjødet eller en Herrens engel som tuktet ham, slik at han ikke
skulle bli hovmodig på grunn av de høye åpenbarelser som han hadde
fått av Gud. Paulus bad Herren tre ganger om at han måtte ta dette bort
fra ham, men fikk til svar: At i hans skrøpelighet skulle Guds kraft full
endes, og at Guds nåde var nok for ham. (2. Kor. 12,1—10)
Om sin egen tjeneste sa Paulus: "Er de Kristi tjenere? Jeg taler i vanvidd:

Jeg er det mere, jeg har arbeidet mere, fått flere slag, vært flere ganger i
fengsel, ofte i dødsfare. Av jødene har jeg fem ganger fått førti slag på
ett nær, tre ganger ble jeg hudstrøket, én gang stenet, tre ganger led jeg
skibbrudd, et døgn har jeg vært i dypet. Ofte har jeg vært på reiser, i
farer i elver, i farer blant røvere, i farer fra mitt folk, i farer fra hedninger,
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i farer i by, i farer i ørken, i farer på hav, i farer blant falske brødre — i
strev og møye, ofte i nattevåk, i hunger og tørst, ofte i faste, i kulde og
nakenhet." (2. Kor. 11,23—27)
Nå vet vi at Herren har helbredet i alle tidshusholdninger, og at han

gjør det også i dag. Han helbreder hvem han vil, både troende og ikke
troende. Han er suveren i så måte. I tillegg til dette har vi mennesker
som har fått helbredelsens nådegave, og tjener Herren med denne, og
det skal være en naturlig sak at helbredelser skjer i Guds rikes arbeid.
MEN IKKE ALLE SKAL BLI HELBREDET I VÅR HDSHUS—
HOLDNING. Den som sier det, den blander sammen utsagn som angår
riket for Israel med utsagn som angår vår tid.

Jeg ser også følgende utsagn i Jakobs brev, 5, 14—15 som et utsagn
som først og fremst angår riket for Israel. Vi kan derfor ikke vente at
det fungerer fullt ut i dag. "Er noen i blant dere syk, han kalle til seg
menighetens eldste, og de skal bede over ham og salve ham med olje i
Herrens navn, og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise
ham opp, og har han gjort synder, skal de bli ham tilgitt." (Jakobs brev
hører med til den såkalte jøde-kristendommen.)

Jeg vet jo godt at ikke alle liker at jeg skriver dette, for det passer
ikke inn i den vanlige oppfatningen, men det forklarer jo det som skjer.
I mange tilfeller blir ikke de syke helbredet, selv om de ytre forhold er
til stede for helbredelse. Har da Guds ord slått feil? Nei, det har ikke
slått feil, men dette Skrift-ordet gjelder ikke først og fremst vår tid,
men angår riket for Israel. Når skal vi begynne å forstå og lære dette?
I verden har vi trengsel. Jesus sa: Vær ikke redd, for jeg har overvun

net verden. Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler, og foråt
menigheten skal bli fulltallig uttatt, må vi også lide. Den kristne menig
het blir uttatt i savn og lidelser, og ikke i pomp og prakt. Vi vet at mar
tyrenes blod, er kirkens sæd. Når de ytre forhold er vanskeligst, da går
kirken mest fram. Dette har vi mange eksempler på. Når f. eks. den
kristne misjonen ble forbudt i China i 1949, var det en million kristne i
landet. Når landet igjen i vår tid er blitt delvis åpent for kristen misjon,
viser det seg at kirken i China har overlevd og båret rik frukt i de forføl-
gelsestider som det har vært i dette landet. Det er flere som hevder at
det i dag er 50 millioner kristne i landet. Det er tydelig at i vår skrøpe
lighet, der er Guds styrke.

Det har aldri vært noen lett sak å være troende og gå imot den store
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motstrommen, soin tilhører Satans rike. Vi går inn i Guds rike gjennom
mange vanskeligheter. Slik var det med de troende i gammeltestament
lig tid, slik var det med de første troende, og slik er det også i d^.
Om de troende i gammel-testamentlig tid står det følgende i Hebreer

brevet 11, 35—38: "kvinner fikk sine døde igjen ved oppstandelse,
andre ble utspent til pinsel og ville ikke ta imot utløsning, foråt de kun
ne fa del i en bedre oppstandelse, andre fikk lide spott og hudstrykning,
ja bånd og fengsel, de ble stenet, gjennomsaget, fristet, de døde for
sverd, de flakket omkring i fåreskinn, i geiteskinn, de led mangel, treng
sel, hård medfart verden var dem ikke verd — de vanket om i utør-
kener og fjell og huler og jordkløfter."

Jesus var også i lidelsen og han forsøkte ikke å unngå den, og til tross
for at kampen var så hard på skjærtorsdag at han 3 ganger bad Faderen
om at han måtte ta denne byrden fra ham, sa han også at Faderens vilje
måtte skje. "Og han gikk et lite stykke fram, falt på sitt ansikt og bad
og sa: Min Fader, er det mulig, da la denne kalk gå meg forbi. Dog, ikke
som jeg vil, men som du vil." (Matt. 26,39)
F or Jesus var lidelsen en kamp på liv og død. Aldri kan vi til fulle for

stå det som Jesus måtte gå gjennom for vår del. Han, som var uten synd,
tok på seg vår synd, og han som var Gud og ikke kunne dø, han døde i
vårt sted, foråt vi ved hans sår skulle oppnå frelsen. Han gav sitt liv for
alle mennesker, foråt alle mennesker kunne få del i frelsen og i det evige
livet.

Hvordan kunne han holde ut i lidelsene og seire til slutt, enda kam
pen var sa hard at han svettet blod i Getsemane-hagen? "Og han kom i
dødsangst og bad enda heftigere, og hans svette ble som bloddråper,
som falt til jorden." (Luk. 22, 44). Grunnen til at han kunne holde ut i
lidelsene var at han kjente til Guds løfter og visste at dersom han holdt
seg til det som Faderen hadde lovet ham, så skulle han seire.

Hvilke løfter hadde Faderen gitt ham?
1) AT HAN IKKE SKULLE OVERGI SIN SØNN TIL DØDEN.

"For du skal ikke overlate min gel i dødsriket, du skal ikke la din hel
lige se forråtnelse." (Salme 16,10)
"Og vi forkynner dere evangeliet om det løfte som ble gitt til fedre

ne, at dette har Gud oppfylt for oss, deres barn, i det han oppreiste
Jesus, således som det er skrevet i den annen salme: Du er min Sønn, jeg
har født deg i dag." (Ap.gj. 13, 32—33.)
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"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 fikk
jeg av min Fader." (Joh. 10,17—18)
2) AT HAN SKULLE REISE HAM OPP IGJEN FRA DØDEN

OG GRAVEN PÅ DEN TREDJE DAGEN. "Men han svarte og sa til
dem: En ond og utro generasgon krever tegn, og tegn skal ikke gies den,
uten profeten Jonas tegn. For likesom Jonas var tre dager og tre netter i
fiskens buk, således skal Menneskesonnen være tre dager og tre netter i
jordens skjød." (Matt. 12, 39—40)

"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 skrift
lærde, og slåes i hjel, og oppstå på den tredje dag." (Matt. 16, 21)
3) AT HAN SKULLE GI HAM ALLE TROENDE SOM

LØNN FOR HANS GJERNING OG FOR HANS UTHOLDENHET
I LIDELSEN. "Men det behaget Herren å knuse ham, han slo ham med
sykdom, når hans gel bar fram skyldofferet, skulle han se avkom og
leve lenge, og Herrens vilje skulle ha framgang ved hans hånd. Fordi
hans gel har hatt møye, skal han se det og mettes, derved at de kjenner
ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres
misgjerninger skal han bære. Derfor vil han gi ham de mange til del, og
sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden og ble
regnet blant overtredere, han som dog bar manges synd, og han bad for
overtrederne." (Esaias 53,10—12)
"Og atter: Jeg vil sette min lit til ham. Og atter: Se, her er jeg og de

barn som Gud har gitt meg." (Hebr. 2,13)
"Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg, og

jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive
dem ut av min hånd. Min Fader som har gitt meg dem, er større enn
alle, og ingen kan rive dem ut av min Faders hånd." (Joh. 10, 27—29)
'Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du gav meg av verden,

de var dine, og du gav meg dem, og de har holdt ditt ord . . . Jeg ber for
dem, jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, fordi de er
dine, alt mitt er jo ditt, og ditt er mitt, og jeg er herliggjort i dem ...
Fader! jeg vil at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt meg, være
hos meg, foråt de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du har
elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt." (Joh. 17, 6, 9—10 og 24)
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4) AT HAN SKULLE GI HAM TILBAKE DEN HERLIGHET
SOM HAN HADDE HOS HAM FØR VERDEN BLE TIL. "Nå er
min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Fader, frels meg fra denne time!
Dog nei, derfor er jeg kommet til denne time. Fader, herliggjør ditt
navn! Da kom en røst fra himmelen: Både har jeg herli^ort det og skal
atter herliggjøre det." (Joh. 12,27—28)
"Jeg har herliggjort deg på jorden i det jeg har fullbyrdet den gjerning

som du har gitt meg å gjøre, og nå, herliggjør du meg. Fader, hos deg selv
med den herlighet som jeg hadde hos deg før verden var til! "(Joh. 17,4—5)

I sin lidelse har Jesus gitt oss et forbilde. Dersom vi lider sammen
med ham, skal vi også herliggjøres sammen med ham. "Ånden selv vit
ner med vår and at vi er Guds barn, men er vi barn, da er vi også arvin
ger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham,
foråt vi også skal herliggjøres med ham. For jeg holder for at den nær
værende tids lidelser ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares
på oss." (Rom. 8,16—18)
I kristen tankegang blir det sett på som en stor vinning å gi sitt liv

enten for sine medkristne eller for kristendommen som sådan. Når vi
lider martyriet, ærer vi Gud med våre liv, og mange millioner mennesker
er det som har gått både lidelsens vei og inn i martyriet for verdens vik
tigste sak, som er evangeliets utbredelse og frelse for våre medmennesker.

Vår tid er også en tid der mange lider martyrdøden for sine medmen
nesker og for Jesus som selv led og døde for vår del. Ingen har så stor
kjærlighet til sine venner, som den som gir sitt liv for dem, sa Jesus
(Joh. 15,13). Videre sa Johannes: 'Tå dette kjenner vi kjærligheten at
han satte sitt liv til for oss, også vi er skyldige til å sette livet til for
brødrene." (1. Joh. 3,16)

Vi skal gi en oversikt over antall martyrer i vår tid:
1) I 1980 var det 270.000 kristne martyrer.
2) I 1986 vU tallet stige til 330.000.
3) I 2000 vil tallet være 600.000.

Vi vet også at martyrenes blod er kirkens sæd, og vi vil i det følgende gi en
oversikt over hvordan det gikk med en del av Jesu første apostler/disipler.
1) Døperen Johannes ble halshugget for sitt vitnesbyrds skyld.
2) Stefanus ble stenet i Jerusalem av en del av jødene.
3) Andreas ble korsfestet i Patria i Akaja.
4) Bartelomeus eller Natanael ble flådd levende i Albanapolis. I
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domkirken i Milano står en billedstotte av den flådde Bartelomeus. Han
har den flådde hud ned over skuldrene. Støtten er så realistisk at folk
som har sett den, glenmier den aldri.

5) Filip ble hengt på en stolpe i Hieropolis i Frygia.
6) Jakob (den eldre) ble halshugget av Herodes Agrippa. Han var

den første martjnf. Dette skjedde i 44.
7) Jakob (den yngre) ble kastet ut fra et utspring i templet og ble

deretter stenet.

8) Johannes ble i Roma kastet ned i en kjel med kokende olje, men
ble reddet og ble frisk igjen. Senere ble han forvist til øya Patmos. Han
døde en naturlig død i Efesus i en alder av 100 år.

9) Judas (Lebbeus Tadeus) ble skutt med piler i Persia.
10) Matteus ble enten levende brent i Arabia Felix, eller han ble

slept omkring i Alexandrias gater til han døde.
11) Simeon Peter ble korsfestet i Roma med hodet ned. Han ville

selv at det skulle skje på den måten. Dette hendte under Neros regjer
ingstid.
12) Simon, seloten, ble korsfestet i Israel.
13) Tomas ble stukket i hjel i Koromandel i Øst-India, mens han

forkynte evangeliet der. I Himmalaya-Qellene finnes det noen kristne
som kaller seg for Tomas-kristne. De er levninger av en menighet som
Tomas stiftet i India.

14) Mattias (Judas Iskariots etterfølger) døde i Etiopia.
15) Lukas ble hengt i et ojjetre i Hellas.
16) Barnabas ble stenet, og etterpå ble han halshogd.
17) Paulus ble halshogd i Roma i året 67 under keiser Nero. Hans

hode ropte 3 ganger etter at det hadde blitt dsilt fra kroppen: "Jesus,
Jesus, Jesus." Dette forteller Eusebius.
18) Jakob (Jesu bror) som var forstander for menigheten i Jerusa

lem, ble korsfestet i Jerusalem. Han ble kalt "Den rettferdige", og han
kunne oppholde seg i timevis i templet i Jerusalem i bønn for det jødis
ke folket.

Om alle disse kan det sies, og om mange flere: *T)e hadde ikke sitt liv
kjært, like til døden." (Joh. Åp. 12,11)
På samme måte som Kristus gav sitt liv for oss, skal også vi være vil

lige til å gi våre liv for våre medtroende. Jesus gav oss i dette et forbilde.
Ingen har så stor kjærlighet til sine venner som den som gir sitt liv for
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dem, sa Jesus. Det å være en kristen, er ikke å nyte og å leve et liv i luk
sus og rikdom, men å tjene og yte. Det er først på et senere tidspunkt at
vi skal leve i fullkommenhet og i overflod. "For jeg holder for at den
nærværende tids lidelser ikke er å akte mot den herlighet som skal åpen
bares på oss." (Rom. 8,18)
Dersom vi lider sammen med Kristus, skal vi også herliggjøres sam

men med ham. "men er vi barn, da er vi også arvinger. Guds arvinger og
Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, foråt vi også skal herlig
gjøres med ham." (Rom. 8,17)
I vår tidshusholdning skal vi være tålmodige i trengselen og leve etter

Guds vilje og Guds kall — der som han har satt oss. 11000-års-riket skal
vi derimot forfremmes til å være med å styre verden sammen med jø
dene. I dag er vi lite aktet, men i rikets tid skal vi skinne som himmel
hvelvingen skinner, evindelig og alltid. Og særlig skal dette komme dem
til del, som har vunnet mennesker for Guds rike. I dag skal vi ikke søke
ære og store posisjoner, men være der som Gud har satt oss. Vi må for
søke å tekkes vår arbeidsgiver på beste måte i det vi til enhver tid minnes
at vi skal få lønn for strevet. Vi skal alle fram for Kristi domstol for å få
igjen det som er skjedd ved legemet, enten det er godt eller ondt. Det
som er dårlig, det skal Herren ta bort. Det som er godt, det skal beløn
nes. Johannes sa at vi må se til at vi får full lønn.
I dag skal vi være tjenere og ikke herrer. 11000-års-riket skal vi forfrem

mes til a bli likedannet med Jesus og være med å styre verden, både ut i fra
den himmelske herligdom og ut ifra Jesu herlighetstrone i Jerusalem. VI
ER SATT INN I EVIGE OG OVERORDNEDE SAMMENHENGER.

I VM tidshusholdning er vi Herrens tjenere, og vi skal leve slik som
det står i 2. Korintierbrevet 6, 3—10: "Og vi gir ikke i noe stykke noe
anstøt, foråt ikke tjenesten skal bli lastet, men viser oss i alt som Guds
tjenere, ved stor tålmod i trengsler, i nød, i angst, under slag, i fengsler,
i opprør, i strengt arbeid, i nattevåk, i faste, ved renhet, ved skjønnsom
het, ved langmodighet, ved godhet, ved Den Hellige And, ved uskrømtet
kjærlighet, ved sannhets ord, ved Guds kraft, ved rettferds våpen på
høyre og venstre side, i ære og vanære, med ondt rykte og godt rykte,
som forførere og dog sanndrue, som ukjente og dog velkjente, som de
som dør, og se, vi lever, som de som refses og dog ikke ihjelslåes, som
bedrøvede, men alltid glade, som fattige, som dog gjør mange rike, som
de som intet har og dog eier alt."
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DE TO EVANGELIENE I DET NYE TESTAMENTE.

Den såkalte "herlighetsteologien" er gal lære, og det er ikke korrekt
det som den hevder, og fint er det at såpass mange i Norge tar avstand i
fra den. Dette betyr ikke at de som hevder dette synet, ikke er troende
mennesker. Det kan de godt være. Alle som har Den Hellige Ånd i sitt
hjerte som innsegl og pant til forløsningens dag, er troende, og blir med
når Jesus kommer ned i lufthimmelen og tar den kristne menighet til

Grunnen til at troende mennesker forkynner "herlighetsteologien" er
at de ikke skiller mellom det som Gud har sagt til og lovet Israel på den
ene siden og det som han har lovet den kristne menighet på den andre
siden. De blander sammen jødekristendommen med den kristne menig
hets kristendomsforkynnelse. DE BLANDER SAMMEN EVANGE
LIET OM RIKET MED GUDS NÅDES EVANGELIUM. De blan
der sammen døperen Johannes, Jesu og apostlenes forkynnelse til jøde
ne og til Israel med den kristendomsforkynnelsen som Paulus fikk åpen
baring om, og som apostlene hadde store problemer med å forstå og
godta den første tiden. De blander sammen "de omskårnes evangelium"
med "de uomskårnes evangelium."
Det var først Paulus som fikk åpenbaringen om "de uomskårnes evan

gelium", og det skiller seg fra jødenes eller "de omskårnes evangelium"
på en rekke punkter. "Da jeg (Paulus) så var vendt tilbake til Jerusalem
(etter sin omvendelse) og bad i templet, hendte det meg at j^ 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 KOMMER IKKE TIL Å
TA IMOT DITT VITNESBYRD OM MEG." (Ap.gj. 22,17-18)

"Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av
meg, ikke er menneskeverk, for heller ikke har jeg mottatt det eller lært
det av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring . . . Men da han
som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde, etter sin vilje
åpenbarte sin Sønn i meg, foråt jeg skulle forkynne evangeliet om ham
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blant hedningene, da samrådde jeg meg ikke med kjod eller blod, heller
ikke drog jeg opp til Jerusalem til dem som var apostler for meg, men
jeg drog straks bort til Arabia og vendte tilbake til Damaskus." (Gal. 1,
11-12 og 15-17)

"Fjorten år etter (ved apostelmøtet i Jerusalem år 49/50) gikk jeg
atter opp til Jerusalem med Bamabas og tok også Titus med, men jeg
gikk der opp etter en åpenbaring. Og jeg forela dem, og særlig dem som
gjaldt mest, det evangelium som jeg forkynner blant hedningene (Guds
nådes evangelium), om jeg vel løp eller hadde løpt forgeves... Men de
som galdt for å være noe — hvor store de var, er meg det samme. Gud
gjør ikke forskjell på folk — de som galdt mest, påla meg intet videre,
tvert imot: da de så at DET VAR MEG BETRODD A FORKYNNE
DE UOMSKÅRNES EVANGELIUM, LIKESOM PETER DE OM-
SKÅRNES EVANGELIUM, for han som gav Peter kraft til apostel-
tjeneste blant de omskåme, han gav og meg kraft til det blant hednin
gene, og da de fikk vite om den nåde som var meg gitt, da gav Jakob og
Kefas og Johannes, de som g'aldt for å være støttene, meg og Bamabas
samfunns-hånd, at vi skulle gå til hedningene, men de til de omskårne."
(Gal. 2,1-2 og 6-9)

I våre Bibeler er disse 2 uttrykkene "de uomskårnes evangelium",
som er evangeliet om den frie nåden for alle som tror, og "de omskåmes
evangelium", som er evangeliet om opprettelsen av riket for Israel, galt
oversatt. I Bibelen fra 1930 står det: "tvert imot, da de så at det var
meg betrodd å forkynne evangeliet for de uomskårne, likesom Peter for
de omskårne." (Gal. 2,7)
I Bibelen fra 1978 står det: "Tvert imot forstod de at det er betrodd

meg å forkynne evangeliet for de uomskårne, slik som Peter for de om
skårne. (Gal. 2, 7)

Grunnen til at våre Bibel-oversettere oversetter dette galt, er det for
holdet at de her som så mange ganger ellers oversetter Bibelen i samsvar
med sin forståelse av den. De oversetter ikke slik som det står, men slik
som de tror at det skal være. De skiller ikke mellom de to evangeliene
som vi har i Det Nye Testamente, fordi de ikke har noe syn for jødenes
egenart og Guds store planer med folket og landet.

Legg merke til at her skilles det også mellom "de uomskårnes evange
lium" på den ene siden og "de omskårnes evangelium" på den andre
siden. Dette betyr at disse to evangeliene er to forskjellige evangelier.
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PETERS EVANGELIUM ER JESU FØRSTE FORKYNNELSE, og
den gikk ut på at riket for Israel kunne opprettes dersom det jodiske
folket ville omvende seg og tro på Jesus fra Nasaret som jødenes Messias.
Til dette evangeliet var det knyttet flere betingelser, som vi etter hvert
skal komme inn på.

Dette evangelium, som er det samme som jodekristendommen,
finner vi beskrevet i evangeliene, i første del av Apostlenes
Gjerninger, i Jakobs brev og i Johannes Åpenbaring, fra kapittel 6 til og
med kapittel 20.

Paulus evangelium er evangeliet om at hver den som tror på Jesus,
både jøder og hedninger, har del i frelsen. Til dette evangeliet er det
ikke knyttet noen forpliktelser, med unntagelse av å ta imot, når Herren
kaller.

Begge disse evangelier har sin basis i Jesu frelsesverk, men de har for
skjellige siktemål. Det første tar sikte på å vinne det jødiske folket for
Guds-riket i Israel, mens det andre tar sikte på å vinne mennesker for
den kristne forsamlingen.

Paulus evangelium er beskrevet i Apostlenes Gjerninger, fra kapittel
10, 43 og utover, i Paulus sine brever, i de andre brevene og i Johannes
Åpenbaring, fra kapittel 1 til og med kapittel 3.
Det vil også være formålstjenlig å kalle disse 2 forskjellige evangelier,

som kommer til uttrykk i Det Nye Testamente, for henholdsvis Jesu
første forkynnelse eller undervisning på den ene siden og Jesu andre for
kynnelse og undervisning på den andre siden.

Jesu første undervisning inneholder både Jesu nye lov og Jesu evange
lium om at de som tror på ham skal få del i Guds-riket.

Jesu andre undervisning inneholder Jesu evangelium om at alle,
både jøder og hedninger, som tror på ham, skal få del i Guds rike.

Jesu første undervisning tok sikte på å opprette riket for Israel, mens
Jesu andre undervisning tar sikte på å utta det kristne legemet for
Herren. I dette legemet er Jesus hodet og hver enkelt som tror i denne
tidshusholdningen, deler av dette legemet.
Hva som gjelder Jesu andre forkynnelse eller Guds nådes evangelium,

må vi naturligvis også være oppmerksomme på at selv om frelsen opp
nåes ved tro alene, så blir etterfølgelsen av dette evangeliet forskjellig for
jøder og hedninger. Vi kan ikke feie til side de tradiqoner som f.eks.
jødene levde i før dette evangeliet kom og mene at de ikke lenger har

-219-



anledning til å leve i de forskjellige religiøse tradiqonene som jøde
dommen har. SÅ LENGE SOM DISSE IKKE STRIDER IMOT
ELLER FORVANSKER DEN FRIE NÅDES EVANGELIUM, HAR
JØDENE ANLEDNING TIL Å LEVE ETTER SINE FEDRES
TRADISJONER.

Og det var akkurat det de første jødekristne gjorde. De ble betraktet
som en jødisk sekt på linje med fariseerne, sadduseeme og esseseme, og
deltok i synagogetjenesten og i tempeltjenesten. Vi vet lite om hvordan
de betraktet f.eks. ofringene i templet, men det er belt klart at de inn
ordnet dem inn under Jesu frelsesverk. I 1000-års-riket skal også ofrin
gene i templet komme tilbake, og de skal bli underordnet Jesu frelses
verk som minne— og underkastelsesoffer.
Hva som gjelder Johannes evangelium, er det forskjellig fra de synop-

tiske evange lier. Vi kan likevel ikke skille det fra Jesu første forkyn
nelse, og si at det angår en senere tid. De ord som Jesus sa i dette evan
geliet, var også rettet til det jødiske folket.
Mens de synoptiske evangelier mnebolder både Jesu nye lov og Jesu

evangelium om at alle som trodde på ham, skulle få del i frelsen og i
riket for Israel, inneholder Johannes evangelium bare trosaspektet ved
jødekristendommen. I dette evangeliet er det troen som frelser. De 4
evangeliene behandler derfor forslgellige sider ved Jesu første forkyn
nelse, og utfyller derfor hverandre.

Jeg vil i den forbindelsen få lov til å henvise til det som den store rab-
binske forskeren Israel Abrahams sa om forholdet mellom de synoptis
ke evangelier på den ene siden og Johannes evangelium på den andre
siden: "Uten på noen måte å ville fastsette en tidlig avfattelsesdato for
det fjerde evangelium, ER DET MITT OVERVEIENDE INNTRYKK
AT DET INNEHOLDER EN EKTE TRADISJON OM EN SIDE
VED JESU LÆRE SOM IKKE HAR FUNNET PLASS HOS SY-
NOPTIKERNE."

Det er mange som har skrevet om at det er forskjell på evangeliene
på den ene siden og Paulus evangelium på den andre siden,
men det er få som har våget å ta konsekvensene av dette og gitt en lære-
messig sammenligning mellom disse to evangelieforståelsene. Grunnen
til at dette ikke er blitt gjort, er følgende:
1) Man ser ikke at Det Nye Testamente inneholder to forskjellige

evangelier, i det man blander sammen rikets tidsperiode med den kristne
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menighets periode.
2) Man tør ikke gå imot den vanlige oppfatningen på dette omra

det, og den går ut på at det bare er et evangelium i Det Nye Testamente,
og at da Jesus kom, da begynte uttagelsen av den kristne menigheten
med det samme. Dette er galt. Jesus kom til sine egne for å sone all ver
dens synd og for å opprette riket for dem. Bade Jesu himmelfart og Den
Hellige Ånds komme tok først og fremst sikte på at hele Israel skulle bli
omvendt og få Den Hellige And. *Teter sa da til dem: Omvend dere, og
enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, sa
skal Dere få Den Hellige Ånds gave. FOR LØFTET HØRER DERE
TIL OG DERES BARN OG ALLE DEM (JØDER) SOM ER
LANGT BORTE, så mange som Herren vår Gud kaller til." (Ap.gj. 2,
38-39)
"Så fatt da et annet sinn og vend om, foråt deres synder må bli ut

slettet, så husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsjm, 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 ds^er av." (Ap. gj. 3,19—21)
"Våre fedres Gud oppvakte Jesus, som Dere drepte ved å henge ham

på et tre, ham opphøyet Gud ved sin høyre hånd til høvding og frelser,
FOR Å GI ISRAEL OMVENDELSE OG SYNDENES FORLAT
ELSE." (Ap.gj. 5, 30-31)

Torleif Boman hevder også at det er 2 forskjellige evangelieforkynnel-
se i Det Nye Testamente. Dette kommer til uttrykk i hans bok: Jødenes
Messias - Grekernes Kristus, s. 12, 121 og 123:1 Det Nye Testamente
finnes de to religionsformer i så rene former som aldri senere, den jødis
ke kristendom i de eldste lag av Markus*, Matteus* og Lukas*, — de såkal
te synoptiske evangeliers overlevering, og i Peters taler i de første kapit
ler i Apostlenes gjerninger. Den greske frelseskristendom finnes i sin
reneste og mest konsekvente form i de paulinske brever. Paulinismen ut
gjør, som det siden skal påvises, en egen kristendomsform, en variant til
den opprinnelige jødekristendom.

I Det Nye Testamente har vi også den dypeste og fineste formidling
mellom de to former, nemlig i Johannesevangeliet og i 1. Johannes brev.
Videre kan vi finne verdifulle blandingsformer i 1. Peters brev. Hebreer
brevet, Jakobs brev og pastoralbrevene. (1. og 2. Timoteus brev og brev
brev til Titus kalles pastoralbrevene.).. .
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Både Paulus' og den johanneiske forkynnelse tilhører den greske
kristne forløsningsreligion, men det er som nevnt en formell forskjell på
deres forkynnelse. Paulus ser Jesu frelsesgjeming som en engangshand-
ling som Gud utførte ved hans død og oppstandelse, mens evangelisten
Johannes ser hele Jesu virksomhet som et liv i frelsens tjeneste.

Der er to kristendomsformer i Det Nye Testamente. Den ene er den
som Jesus som Guds Messias forkynte og realiserte til fullkommenhet i
sitt liv og i sin død. Jesus ga sine disipler i oppdrag som hans arvtagere
og etterfølgere å fortsette hans virksomhet på jorden.

(Jfr. Matt. 10,1-42, Matt. 19, 20, Ap.gj. 1, 6-9)
Den annen kristendomsform er den som apostelen Paulus forkjmte

og på en fullkommen måte realiserte i sitt liv. At Paulus' kristendom er
virkelig kristendom, vidner hans brever om, men den er unektelig for
skjellig fra Jesu evangelium. Men likheten mellom dem er også tydelig.
Begge forkynner at Jesus var lydig mot Gud og elsket menneskene, men
det forkynner de på forskjellig måte.
^ Jesus kom som Guds Messias til sitt folk, men de kjente ham ikke. De

så ikke Guds Messias i ham. Jesus kom med Guds rike, men de trodde
ikke og tok ikke imot det."

Det var Paulus som hadde fått i oppdrag å forkynne "de uomskårnes
evangelium", og vi ser at i forbindelse med apostelmøtet i Jerusalem i
år 49/50, ble Paulus sitt evangelium om den frie nåden for jøder og hed
ninger anerkjent av apostlene og de eldste i menigheten i Jerusalem.
Pa dette første kirkemøte, som vi overhode har, var det 2 forskjellige

fraki^oner til stede:
1) Det var de sakalte "judaistene". De mente at også de hedninge-

troende måtte omskjæres og holde Mose lov. "Men det reiste seg noen
av fariseernes parti som hadde tatt ved troen, og sa: De må omskjæres
og holde Mose lov." (Ap. gj. 15, 5)
2) Apostlene og de eldste fra menigheten i Jerusalem med Peter og

Jakob (Jesu bror) i ledelsen mente derimot at de ikke kunne forplikte
hedningene, som var kommet til troen på Jesus, å holde Mose lov, en
lov som ikke engang jødene hadde greidd å holde. De påla bare hednin
gene å holde seg borte fra "avgudenes urenhet, fra hor, fra det som var
kvalt og fra blod." (Ap. gj. 15,20)

Paulus fikk dermed medhold i det evangeliet som han forkynte for
hedningene. Han forkynte det som vi kaller for "Guds nådes evangelium"
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eller "den frie nådes evangelium".
På apostelmøtet ble det også foretatt en fordeling av arbeidsområdet

til apostlene og de eldste i Jerusalem på den ene siden og Paulus, Bama-
bas og Titus på den andre siden. De førstnevnte skulle gå til jødene i Is
rael med den frie nådes evangelium, mens de sistnevnte skulle gå til
hedningene med det samme evangeliet, "og da de fikk vite om den nåde
som var meg gitt, da gav Jakob og Kefas og Johannes, de som gjaldt for å
være støttene, meg og Barnabas samfunns-hånd, at vi skulle gå til hed
ningene, men de til de omskåme (jødene). (Gal. 2,9)

Jeg vil i denne forbindelse få lov til å sitere det som Dr. M. R. sier om
forskjellen mellom Peters tjeneste på den ene siden og Paulus tjeneste
på den andre siden. Dette står i hans bok: Nåde pluss ingen ting, s.
37—37. "Dette er også svaret på forslqellen mellom Peters og Paulus
tjeneste. Peter hadde mottatt budskapet om riket av Kristus (Matt. 10).
Det begrenset seg til Israel, og det tilbød riket på betingelse av nasjonal
omvendelse. Men Israel forkastet tilbudet og vraket Messias, og så blir
tilbudet om riket midlertidig trukket tilbake, riket utsatt, og Peters og
apostlenes tjeneste brakt til ende. Og Gud åpenbarer nå det nye bud
skap om nåden for menighetens tidsalder, nemlig Kristi legeme. Han vel
ger ut Paulus som redskap for å bringe dette nye budskap til hedningene.
Apostlene svinner nå ut av bildet, og Paulus tar over og dominerer res
ten av Apostlenes Gjerninger fra kapittel 16 til 28.
På kirkemøtet i Jerusalem (Ap.gi. 15), hvor dette spørsmål om tids-

husholdninger ble diskutert, nådde man til enighet til glede for alle. Vi
kan ikke gjøre noe bedre enn å lese det slik Paulus har gjengitt det for
oss. Etter at Paulus med hell hadde slått ut sine anklagere, som han ikke
ga etter for en eneste tomme, leser vi:
... da de (apostlene) så at det var meg betrodd å forkynne de uom-

skåmes evangelium (nåden, for hedningene), likesom Peter de omskår-
nes (budskapet om riket for Israel) — for han som gav Peter kraft til
apostel-tjeneste blant de omskårne, han gav og meg kraft til det blant
hedningene —
og da de fikk vite om den nåde som var meg gitt, da gav Jakob, Kefas

og Johannes, de som gjaldt for å være støttene, meg og Barnabas sam-
funns-hånd, at vi skulle gå til hedningene, men de til de omskårne (Gal.
2,7-9)
Nå skulle dette ha brakt saken ut av verden. Paulus skulle gå til
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hedningene, Peter og apostlene til Israel. Men lovens husholdning var
slutt, Israel var tilsidesatt inntil men^hetens tidsalder var til ende. Der
for dras budskapet om riket for Israel tilbake, til Gud igjen begynner å
handle med nasjonen etter denne menighetens tidsalder. Vi er nå i nådens
husholdning. Lovens husholdning er forbi. Og derfor forsvinner Peter og
apostlene, med sin tjeneste for Israel, ut av bildet. Det siste vi hører om
dem er Ap.gj. 15. Først etter at menigheten er borte, vil budskapet om
riket bli tatt opp igjen, Israel vil bli frelst, det herlige messianske rike
opprettet, og apostlenes tjeneste vil ta til igjen (Matt. 19, 28)."

Vi må lære oss å skille mellom rikets forkynnelse og evangelium på den
ene siden og den kristne menighets forkynnelse og evangelium p. d. a. s.

Vi vet dessverre lite om apostlenes forkynnelse blant jødene etter år
50 etter Messias, men vi kan være helt sikre på at de forandret sin for
kynnelse til det jødiske folket i samsvar med de vedtakene som ble gort
på apostelmøtet. De kunne ikke lenger forkynne "de omskårnes evange
lium" som forpliktet jødene på Jesu første undervisning for å få del i
frelsen. Dette evangeliet hadde de forkynt fram til Peters besøk hos
Kornelius og sannsynligvis helt fram til apostelmøtet.
Men til tross for dette, at de nå forstod fullt ut at frelsen ble opp

nådd ved troen alene, forpliktet de likevel de troende jøder på deler av
Mose lov i deres kristenliv. Dette kommer tydelig fram ved Paulus siste
besøk i Jerusalem i året 58.1 den forbindelse står det følgende i Apost
lenes Gjerninger 21, 17—21: "Da de nå var kommet til Jerusalem, tok
brødrene imot oss med glede. Den neste dag gikk Paulus med oss til
Jakob, og alle de eldste kom dit. Og da han hilste på dem, fortalte han
det som Gud hadde gjort blant hedningene ved hans tjeneste, det ene
etter det annet. Da de hørte det, priste de Gud, og så sa de til ham: Du
ser, bror, hvor mangfoldige tusener det er blant jødene som har tatt ved
troen, OG ALLE ER NIDKJÆRE FOR LOVEN, 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
gamles skikker."

Paulus forkynnelse vet vi derimot mye om. Den er omtalt både i
Apostlenes Gjerninger, fra kapitlet 13 og ut kapittel 28, og i de brevene
som er skrevet av ham selv og av andre.

Etter at jødene hadde forkastet tilbudet om opprettelsen av riket for
Israel, og etter at Gud hadde trukket dette tilbudet tilbake, får vi igjen
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høre om apostlene og deres forkynnelse. De hadde nå forlatt sin første
forkynnelse og Jesu første undervisning, som gjaldt jødene, og de for
kynte nå det samme som Paulus. Dette kommer til uttrykk i brevene
etter Peter og Johannes. "Derfor elskede, da Dere venter på dette, så
legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for ham i fred, 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 brev når han i dem taler om dette, i dem er det noe som er vanske
lig å skjønne — og som de ulærde og ubefestede tyder vrangt, som de og
gjør med de andre skrifter, til sin egen undergang." (2. Pet. 3,14—16)
I og med at jødene som folk og nagon ikke ville ta imot "de omskår-

nes evangelium" og forplikte seg på Jesu første undervisning, som gjaldt
opprettelsen av riket for Israel, måtte Herren åpenbare en ny kristen
domsform, som gjaldt det kristne legemet, som består både av jøder og
hedninger. Straks etter sin omvendelse i Damaskus forkynte ban i syna
gogene at Jesus er Guds Sønn, og ban beviste at Jesus er jødenes Messias.
Etter at ban var kommet tilbake til Jerusalem umiddelbart etter sin om

vendelse, fikk ban åpenbaringen om den frie nåden av Herren i templet.
"Da ban kom til Jerusalem, søkte ban å bolde seg nær til disiplene, og de
fryktet for bam,for de trodde ikke at ban var noen disippel." (Ap.gj. 6,26)
"Da jeg så var vendt tilbake til Jerusalem og bad i templet, bendte

det meg at jeg kom i en henrykkelse, og jeg så ham (Jesus), og jeg børte
ham si til meg: Skynd deg og gå i bast ut av Jerusalem! FOR DE
KOMMER IKKE TIL Å TA IMOT DITT VITNESBYRD OM

MEG ... Og ban sa til meg: DRA UT! FOR JEG VIL SENDE
DEG UT TIL HEDNINGEFOLK LANGT BORTE." (Ap.gj. 22,
17-18 og 21)

Etter dette drog Paulus på et kort besøk til sin fødeby Tarsus, hvor
fra Herren sendte ham til Arabia. Der ble ban i 3 år, og Herren under
viste ham om en del av den kristne menighets hemmeligheter, som går
ut på følgende:
1) Hverken jøder eller hedninger er forpliktet på Mose lov for å få

del i frelsen.

2) Hedningene bører også med til Jesu legeme.
3) Veien inn til Gud er blitt åpnet for alle, slik at en ikke lenger

behøver å gå veien om jødedommen.
4) Hedningene er bbtt medarvinger sammen med jødene.
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5) Frelsen oppnåes bare ved troen på Jesus Kristus som jødenes
Messias.

Vi vet ikke om Paulus var virksom med å forkynne dette nye evange
liet under sitt opphold i Arabia, men det er ikke usannsynlig at han også
der var i full virksomhet med å forkynne det gladeste av alle budskaper,
at frelsen gjelder alle mennesker og at den oppnåes ved tro, som er en
gave fra Herren.

(I en parantes kan vi også bemerke at Herren senere i Paulus' liv
måtte ta ham to ganger til side, for å undervise ham om nye sider ved
det kristne legemet, og det var:
1) Fra år 58—60. Da satt han som fange i Cæsarea Filippi.
2) Fra år 61—63. Da satt han som fange i Roma. I dette tidsrom

met skrev han brevene til efeserne, filippenserne, kolossenserne og File-
mon.)
Når det her er snakk om at Paulus ble sendt av Herren til Arabia, er

det naturligvis ikke selve den arabiske halvøya det er tale om. Ptole-
maios av Aleksandria delte landet i 3 forskjellige områder og kalte disse
for:

1) Arabia Felix, som betyr det lykkelige Arabia. Dette er det
egentlige Arabia, som ligger i sør-vest med det fruktbare kystlandet
Jemen.

2) Arabia Petræa, som betyr det berglendte Arabia. Dette området
består av Sina-halvøya og Edoms ørken. Her ligger den kjente klippe-
byen, Petra. Det er mest sannsynlig at Paulus slo seg ned i dette om
rådet.

3) Arabia Deserta, som betyr ørkenen Arabia. Dette området er
selve Nord-Arabia, og det består av et steppeområde som er begrenset av
Gilead og Moab i vest og Eufrat i øst.
1 dette tidsrommet på 3 år fortsatte apostlene med å forkynne evan

geliet om riket og jødekristendommen, også til hedningene, men det
viste seg etter hvert at denne forkynnelsen ikke stemte med de planene
som Gud hadde med hedningene. Dette ble Peter først klar over da han
besøkte Kornelius og så hva som skjedde både før og ved selve besøket.

Vi skal sette dette opp i følgende punkter, slik at vi bedre kan forstå
at Peter fikk et nytt innblikk i Guds handlemåte med hedningene fra
den dagen av:
1) Før Peter møtte Kornelius, viste Herren ham i et syn at det ikke
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lenger var noen forskjell mellom jøder og hedninger angående Guds frel
se. Jødene var ikke lenger det priviligerte folket som hadde monopol på
Guds planer, Guds løfter og frelsen. Ved Jesu forsoningsdød på Golgata
var det skillet, som hadde vært mellom jøder og hedninger, brutt ned,
og hedningene hadde blitt medarvinger sammen med jødene til løftene
og til frelsen. Hedningene behøvde ikke lenger å gå inn i jødedommen
som proselytter for å bli frelst, men de fikk nå del i frelsen ved å tro at
Jesus fra Nasaret er jødenes konge, og at han er verdens frelser. Ved
Jesu forsoningsverk på Golgata, der han forsonte både jøder og hednin
ger med Gud, fikk hedningene forbedret sin posisjon og sin stUling til å
arve likt med jødene.
2) Videre fikk Peter litt etter litt erfare at hedningene ikke var

urene, men at de var like rene som jødene. Det som gjorde et menneske
rent eller urent var ikke lenger naqonalitet, men tro. I det kristne lege
met, som består av både jøder og hedninger, er begge parter rene, og de
kan omgås hverandre som likeverdige.

Etter at Peter kom tilbake til sine egne i Jerusalem, fikk han sterk
kritikk av de troende i Judea og i Jerusalem for at han, og de som var
med ham, hadde gått inn i Kornelius' hus og hatt fellesskap med hed
ningene. Dette ble ansett som en uverdig og en uren handling fra de tro
ende jøders side, men da Peter fortalte dem hva som hadde skjedd,
priste de Gud, for at Gud også hadde gitt hedningene frelsen. "Da de
hørte dette, slo de seg til ro, og de priste Gud og sa: Så har da også Gud
gitt hedningene omvendelse til livet." (Ap.gj. 11,18)
3) Da Peter kom inn i Kornelius' hus, forsøkte han å forkynne en

variant av jødekristendommen, som han hadde tilpasset for hedningene,
i det han la vekt på gjemingsmomentet ved troen. "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." (Ap.gj. 10, 34—35)

Senere i samme kapitlet forkynte Peter for første gang at det som
frelste hedningene, var troen alene. "Ham gir alle profetene det vitnes
byrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans
navn." (Ap.gj. 10,43)

Dette som Peter her forkynte, var det samme budskapet som Paulus
hadde fått i templet (Ap.gj. 9, 16 og 22,17—18). Derfor var det også
riktig det som Peter sa senere på apostelmøte i Jerusalem, at Gud hadde
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utsett ham til å være den første som forkynte evangeliet for hednin
gene. "Da det nå ble et skarpt ordskifte, stod Peter opp og sa til dem:
Brødre! Dere vet at allerede for lenge siden gjorde Gud det valg i blant
dere at ved min munn skulle hedningene få høre evangeliets ord og
komme til troen." (Ap.gi. 15, 7)
4) Peter begynte med å forkynne en variant av jødekristendommen

for hedningene, og Gud svarte med å gi hedningene Den Hellige Ånd
uten at de engang var døpt. Dette er det samme som den frie nåden for
alle som tror, og det er denne kristendomsformen som vi i dag forkyn
ner til jøder og hedninger. **Mens Peter talte disse ord, falt Den Hellige
Ånd på alle dem som hørte ordet. Og alle troende av omskjærelsen som
var kommet med Peter, ble forferdet over at Den Hellige Ånd var blitt
utgytt også over hedningene." (Ap.gj. 15, 44~45)
For Peter var besøket i Kornelius sitt hus en av de mest lærerike

dagene i hans liv, for han forstod også etter dette at Gud handler anner
ledes med hedningene enn han handler med jødene. Jødene står i alle
sammenhenger i et annet forhold til Gud enn det som vi hedningetro-
ende gjør. Vi må huske på hva Paulus sa om jødene: "de som er israelit
ter, de som barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og
gudstjenesten og løftene tilhører, de som fedrene tilhører, og som
Kristus er kommet fra etter kjødet, han som er Gud over alle ting, vel
signet i evighet. Amen." (Rom. 9,4—5)
Det som forundret Peter aller mest ved hans besøk i Kornelius' hus,

var det forholdet at hedningene fikk Den Hellige Ånd uten å være døpt
på forhånd. I JØDEKRISTENDOMMEN VAR NEMLIG DÅPEN
EN FORUTSETNING FOR AT JØDENE SKULLE FÅ DEN
HELLIGE ÅND. På pinsefestens dag sa Peter følgende om forholdet
mellom omvendelsen, dåpen og Den Hellige Ånds gave: 'Teter sa til
dem: Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn tU
syndenes forlatelse, så skal Dere få Den Hellige Ånd." (Ap.gj. 2, 38)

Her ser vi tydelig at dåpen var en forutsetning for at de kunne få Den
Hellige Ånd.

Paulus forkynte aldri at dåpen var en forutsetning for at man kunne
få Den Hellige Ånd og dermed bli frelst. Han forkynte at en fikk frelsen
og Den Hellige Ånd ved troen, som er en gave fra Herren. "Og han førte
dem utenfor og sa: Herrer, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? De (Paulus
og Silas) sa da: TRO PÅ DEN HERRE JESUS, SÅ SKAL DU BLI
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FRELST, du og ditt hus." (Ap,gi. 16,30—31)
Paulus forkynte evangeliet om den frie nåden, og det gikk ut på at

menneskene ble frelst uten lovgjeminger og uten at det lå forpliktelser
til grunn for frelsen. Han kalte dette evangeliet for "Guds nådes evange
lium", og dette var forskjellig fra rikets evangelium, som de 12 apost
lene forkynte for jødene. Dette siste gikk ut på at dersom jødene om
vendte seg og holdt Jesu første undervisning eller forkynnelse, ville riket
for Israel bli opprettet.

Jeg vil i det følgende sitere hva Dr. M. R. de Haan sier om dette i sin
bok: Nåde pluss ingen ting, s. 34—35: "Denne konferansen med apost
lene endret ikke det minste ved Paulus' stilling, men styrket den heller.
Husk at det var stilt spørsmål ved Paulus' budskap om nåden, fordi det
syntes å være i strid med apostlenes budskap om riket. Peters budskap
på pinsedag hadde vært: ".. Omvend eder, og enhver av eder la seg døpe
på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal 1 få Den Hellige Ånds
gave" (Ap.gj. 2, 38). Men Paulus forkynte aldri det budskapet. Bud
skapet på pinsedag var til jødene og naqonen Israel. Det var ingen hed
ning til stede — bare jøder og proseljrtter (Ap.gj. 2,10). Peter forkynte
dåp til syndenes forlatelse. Men Paulus' budskap var: "Tro på den Herre
Jesus Kristus, så skal du bli frelst." (Ap.gj. 16, 31). Og så fulgte dåpen
som et vitnesbyrd om troen. I PETERS BUDSKAP GIKK DÅPEN
FORUT FOR SYNDENES FORLATELSE, I PAULUS' BUDSKAP
FULGTE VANNDÅPEN ETTER OMVENDELSEN."

Jon Aurbekk sier også at i jødekristendommen var dåpen en forut
setning for at Gud kunne gi jødene Den Hellige Ånd. Jeg siterer fra hans
bok: Kjenner du tiden?, s. 65—66, hvor det står: "Men det de hørte
stakk dem i hjertet. Men noen lot seg overbevise. Den Hellige Ånd
skulle overbevise om synd. Her gjorde han det på en kraftig måte. Og så
står det at de spurte: Hva skal vi gjøre brødre?
Og det er jøder som spør. Og hva får jødene til svar? Jeg kan ikke gi

et slikt svar til en søkende hedning som vil bli frelst i menighetens tid.
Vi kan si: Omvend dere.

Men det neste kan jeg ikke si: Og enhver av dere la seg døpe på Jesu
Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal Dere få Den Hellige Ånds gave.
DET VAR BETINGELSE FOR JØDEFOLKET. De måtte offent

lig bekjenne den Messias de hadde forkastet ved å la seg døpe til den
Herre Jesu navn. Så fikk de Den Hellige Ånds gave, og stilles på lik linje
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med oss hedninger som er frelst av bare nåde."
Per Faye Hansen sier også det samme i sitt blad: Karmel-Israel-Nytt,

nr. 2, 1986: "Vi bør merke oss at under hele Jesu jordeliv var det for
kynnelsen av himlenes rike som var kommet nær, og omvendelses dåp
til syndenes forlatelse som opptok Jesus og apostlene. Og etter pinsen
forkynte Peter og de 11 omvendelse og dåp i Jesu navn til syndenes for
latelse. De ventet ennå rikets snarlige opprettelse i Israel til velsignelse
for aUe folkeslag. FØRST HOS PAULUS MØTER VI DET LOV-
FRIE EVANGELIUM med den sterke forkynnelse av nåden i Kristus
alene og forsoningens tjeneste. Først fikk han åpenbart hemmeligheten
om jøders og hedningers forsoning i ett legeme med Gud på korset."

Dette forholdet kommer også til uttrykk i Johannes evangelium, som
også angår jødekristendommen og er en del av Jesu første forkynnelse.
Dette gjelder f.eks. Jesu utsagn til Nikodemus om at den som skulle få
del i frelsen og arve riket for Israel, den måtte både være døpt og ha
Den Hellige Ånd. Både omvendelsen og dåpen var dermed betingelser
for å få del i riket. " Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: UTEN
AT NOEN BLIR FØDT AV VANN OG ÅND, KAN HAN IKKE
KOMME INN I GUDS RIKE." (Joh. 3, 5)

Jeg ser likeledes miqonsbefalingen i Markus 16, 15—16 som et ut
trykk for jødekristendommen og jødenes oppdrag om å samle alle
ker inn i riket for Israel. Dåpen blir derfor også i denne miqonsbefalingen
en betingelse for å komme iim i riket. "Og han sa til dem: Gå ut i all verden,
og forkynn evangeliet for all tapningen. DEN SOM TROR OG BLIR
DØPT, SKAL BLI FRELST, men den som ikke tror, skal bli fordømt."

Jeg vil også sitere det som P. G. Felter sier om forholdet mellom
dåpen og Den Hellige Ånds gave i sin bok: Guds frelsesplan i Bibelen, s.
63: '*Dertil kommer ydermere, at sammenholder vi, som nævnt førhen.
Matt. 16, 21 med vers 22 og 23, så finder vi-, at Peter — en af disse Tolv
— som således prædikede Kongedømmets evangelium, ikke vidste, at
Kristus måtte dø og oprejses på tredjedagen. Her har vi et "evangelium",
passende til den dag og det daværende tidspunkt og administration —
autoriseret og givet af Herren —, som intet inneholder af det, der er evan
gelium for i dag. En gang i en fremtidig dag skal 'HETTE Kongedøm
mets evangelium prædikes til hele verden til et VIDNESBYRD" (Matt.
24, 14) og "da skal Enden komme", ikke prædikes til Frelse eller til
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Tilgivelse, men til Vidnesbyrd. Herren forbinder dette evangelium med
Sit komme som Konge, der igen er forbunden med Den Store Trængsel
og Ødela^gelsens vedersty^elighed som omtalt af profeten Daniel, hvil
ket gor det klart, at denne prædiken af dette evangelium blandt folke
slagene ikke kan være en opgave for medlemmerne af "Kristi Legemes
kirke", vi har et helt andet evangelium at forkynde, som vi skal se
senere.

I denne sammenhæng bor vi også nævne evangeliet omtalt i Markus
16, 15—20, givet af den opstandne Frelser. Vi noterer, at begrænsnin-
gen fra Matt. 10, 5—6: "gå ikke" er ophævet og nu ændret til: "går ud
til al verden og prædiker evangeliet til al skabningen" — og ikke blot til
Israels hus. Dette evangelium bestod i:
1) "DEN SOM TROR OG BLIVER DØBT, SKAL BLIVE

FRELST", hvilket er ganske modsat evangeliet i dag, HVOR DEN,
SOM TROR, ER FRELST, hvad enten han demonstrerer sin tro ved
dåb eller ej."

Derek Prince sier også i sin bok: Fra Jordan til Pinse, at omvendelsen
er en forutsetning for at dåpen kan finne sted, og at omvendelsen må
skje forst. På s. 35 står det følgende: "Men da de (jødene) hørte det,
stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostler: Hva skal
vi gjøre, brødre? Peter sa til dem: Omvend dere, og enhver av dere la seg
døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal Dere få Den Hel
lige Ands gave."
Som svar på deres spørsmål: "Hva skal vi gjøre?", gir Peter dem to

klare bud, først: omvend dere, deretter: la dere døpe. OMVENDELSE
MÅ KOMME FØRST, FØR DÅP. Deretter er dåp den ytre besegling,
eller stadfestelse, på den indre forandring, som allerede er blitt fram-
virket gjennom omvendelsen."

Til tross for at jeg her har brukt et utsagn av Derek Prince, som støtte
for min oppfatning, så skylder jeg likevel å gjøre oppmerksom på at han
ikke skiller mellom jødekristendommen på den ene siden og den kristne
menighets kristendomsforståelse på den andre siden. Han mener at Jesu
forkynnelse i evangeliene, at apostlenes og Paulus' forkynnelse i Apost
lenes Gjerninger, og at alle brevene gir uttrykk for den samme kristen
domsforståelsen. Han mener som så mange andre, at når Jesus kom, er
vi kommet inn i kirkens tid.

Det forundrer meg at ikke flere ser dette og forsøker å utdype dette
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at det er forskjell på rikets evangelium på den ene siden og den frie
nådes evangelium på den andre siden.
I Peter og de andre apostlenes budskap var dåpen en forutsetning for

at jødene kunne få syndenes forlatelse og Den Hellige Ånd. Dette bud
skapet var til jødene, og det tok sikte på at hele det jødiske folket skul
le omvende seg, slik at Jesus kunne komme tilbake å opprette riket for
Israel.

I Paulus' kristendomsforkynnelse fulgte vanndåpen etter at omven
delsen hadde funnet sted. Dette er forskjellen på rikets dåp og den krist
ne menighets dåp.

Paulus var klar over at en ny tid var kommet, og at jødene som helt
folk og som nasjon ikke ville ta imot tilbudet om opprettelsen av riket
for Israel, men til tross for dette oppsøkte han først de jødiske synago
gene på de stedene der som han var. Han mente at evangeliet først var
gitt til jødene, og at de først skulle få sjansen til å få del i frelsen, "og da
de (Paulus og Barnabas) var kommet til Salamis, forkynte de Guds ord i
jødenes synagoger, de hadde også Johannes med, som skulle gå dem til
hånde . . . Men de drog videre fra Perge og kom til Antiokia i Pisidia, og
gikk inn i synagogen på sabbatsdagen og satte seg der." (Ap.gj. 13,5 og
14 )^ ,
"På neste sabbat samlet da nesten hele byen (Antiokia) seg for å høre

Herrens ord. Men da jødene så folkehopen, ble de fulle av nidkjærhet og
motsa det som ble sagt av Paulus, ja motsa og spottet. Da tok Paulus og
Barnabas til orde og sa dem rent ut: Det var nødvendig at Guds ord ble
talt først til dere, men siden Dere støter det fra dere og ikke akter dere
verdige til det evige liv, så vender vi oss nå til hedningene. For så er
Herrens bud til oss: Jeg har satt deg (Messias) til et lys for hedninger,
foråt du skal være til frelse inntil jordens ende. Da hedningene hørte det
ble de glade og priste Herrens ord, og de tok ved troen så mange som
var utsett til evig liv. Og Herrens ord utbredte seg over hele landet. Men
jødene satte opp de fornemme kvinner som var tilhengere av jødenes
tro, og de første menn i byen, og de reiste en forfølgelse mot Paulus og
Barnabas, og drev dem bort fra sine landemerker." (Ap.gj. 13,44—50)
"I Ikonium skjedde det da at de sammen gikk inn i jødenes synagoge

og talte således at en stor mengde både av jøder og grekere kom til
troen. Men de jøder som ikke ville tro, oppegget hedningenes sinn og
satte ondt i dem mot brødrene. De ble nå en lang tid der og talte fri-
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modig i Herren, som gav sitt nådesord vitnesbyrd, i det han lot tegn og
under skje ved deres hender. Og mengden i byen delte seg, noen holdt
med jødene, andre med apostlene." (Ap.gj. 14,1—4)

"Etterat de hadde reist igjennom Amfipolis og Apolloneia, kom de
til Tessalonika, hvor jødene hadde en synagoge. Etter sedvane gikk
Paulus inn til dem, og på tre sabbatsdager holdt han samtale med dem
ut av skriftene, og la ut og forklarte at Messias skulle lide og oppstå fra
de døde, og sa: Dette er Messias, den Jesus som jeg forkynner dere. Og
noen av dem lot seg overbevise og holdt seg til Paulus og Silas, likeså en
stor mengde av de grekere som dyrket Gud, og ikke så få av de fornem
ste kvinner. (Ap.gj. 17,1—4)
"Mens nå Paulus ventet på dem i Aten, harmedes hans ånd i ham, da

han så at byen var full av avgudsbilder. Han holdt da samtaler i syna
gogen med jødene og dem som dyrket Gud, og på torget hver dag med
dem han traff på." (Ap.gj. 17,16—17)
"Men hver sabbat holdt han samtaler i synagogen (i Korint), og han

overbeviste jøder og grekere. Da nå Silas og Timoteus kom ned fra Ma
kedonia, var Paulus helt opptatt av å lære, i det han vitnet for jødene at
Jesus er Messias. Men da de stod imot og spottet, rystet han støvet av
sine klær og sa til dem: Deres blod komme over deres eget hode! Jeg er
ren, fra nå av går jeg til hedningene." (Ap.gj. 18,4—6)
"Så være det da dere vitterlig at denne Guds frelse, er blitt utsendt til

hedningene, hos dem skal den også finne øre. Og da han hadde sagt
dette, gikk jødene bort og hadde et skarpt ordskifte innbyrdes." (Ap.gj.
28, 28-29)

Paulus var klar over at jødene i diasporaen ville komme til å forkaste
tilbudet om frelsen i Jesus Kristus og tilbudet om opprettelsen av det
konkrete Guds-riket i Israel, på samme måten som de fleste jødene i Is
rael hadde gjort det, men likevel måtte han først gå til jødene. Paulus
gav uttrykk for dette at han ved sin forkynnelse ikke kunne ta sikte på
å frelse alle jøder, men bare noen av dem. 'Tor til dere taler jeg. Dere
hedninger. Så sant jeg er hedningenes apostel, priser jeg mitt embete,
om jeg bare kunne vekke mine kjødelige frender (jødene) til nidkjærhet
og FÅ FRELST NOEN AV DEM." (Rom. 11,13-14)

"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 — om jeg enn ikke selv
er under loven — for å vinne dem som er under loven, for dem som er
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uten lov, er jeg blitt som en som er uten lov — om jeg enn ikke er lovlos
for Kristus, for å vinne dem som er uten lov, for de skrøpelige er jeg
blitt skrøpelig, for å vinne de skrøpelige, for dem alle er jeg blitt alt, for
i alle tilfelle å frelse noen." (1. Kor. 9,20—22)

Dette betyr at vi kan dele opp forkynnelsen av Guds-riket i to for
skjellige faser i den første tiden:
1) Apostlenes forkynnelse til jødene i Israel og i Jerusalem. Denne

skjedde helt fra den første tid og fram til den første jødiske krigen, som
varte fra 66—70 etter Messias. Ved begynnelsen av denne krigen greidde
den kristne menighet i Jerusalem å flykte til Pella, som ligger i Jordan.
Fra da av ble denne byen sentrum for de jødekristne. Denne byen heter
i dag Hirbet Fahl.

I tillegg til dette forkynte en del av apostlene og disiplene også for
hedningene.
2) Paulus' og andres forkynnelse både for jøder og hedninger.

Denne begynte med Paulus' og Barnabas' virksomhet i Antiokia, fra år
42 av. Vi vet ikke om Paulus forkynte for jødene etter hans første fan
genskap i Roma, som sluttet i år 63.
Det er sannsynlig at Paulus foretok en misjonsreise til Spania, etter at

han ble løslatt fra sitt to-årige fangenskap i Roma. Da han på nytt kom
til Roma i året 67, ble han fengslet igjen. Han led martyrdøden i året
67, under keiser Neros kristendomsforfølgelse.

Til tross for at Paulus fikk åpenbart den kristne menighets mange
hemmeligheter, forkynte han også det konkrete og historiske Gudsriket
i Israel. "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. Og nå, se, jeg vet at Dere aldri
mer skal se mitt åsyn, alle Dere som jeg gikk iblant og forkynte riket
(riket for Israel). Derfor vitner jeg for dere denne dag at jeg er ren for
alles blod, for jeg holdt ikke noe tilbake, MEN FORKYNTE HELE
GUDS RÅD." (Ap.gj. 20,24-27)
"Han ble da to fulle 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)

Vi må huske på at alle troende på denne tiden ventet på at Jesus skulle
komme tilbake og opprette riket for Israel, og derfor var det også naturlig
at Paulus underviste om det konkrete Guds-riket i sin forkynnelse.
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Når Paulus i sine brever snakker så mye om himmelen som de troen
des hjem, må vi være oppmerksomme på at det er ikke noen uoverens
stemmelse mellom himmelen på den ene siden og riket for Israel på den
andre siden. 1 1000-års-riket skal himmelen, Guds bolig, være mye nær
mere jorden enn den er i dag, og det skal også være en mye nærmere
kontakt og forbindelse mellom himmel og jord i rikets tid enn det er i
dag. "Og han (Jesus) sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dere
skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Men-
neskesønnen (som har sin trone i Jerusalem.)" (Joh. 1, 52)

I dag i vår forkynnelse forstår ikke de fleste troende at både him
melen og jorden er de troendes hjem, for forkynnelsen og teologene har
tatt fra legfolket og de troende den rette forståelsen av 1000-års-riket, i
det de har tolket bort denne viktige perioden på 1000 år. Så lenge som
de ikke forstår at riket for Israel kommer, så lenge forstår de ikke Guds
ord og jødenes situasjon i verden. De forstår heller ikke sin egen egenart
og Guds fuUe planer. Vi er kommet langt bort fra Paulus' forkynnelse i
så måte, enda vi sier at vi støtter oss på den og hans utleggelse av den
kristne menighets hemmeligheter. Paulus forkynte "hele Guds råd",
mens de fleste teologer og mange forkynnere ikke gjør det. DE FOR
KYNNER ET FORKORTET EVANGELIUM, I DET DE IKKE
FORKYNNER OG IKKE KJENNER TIL EVANGELIET OM
RIKET FOR ISRAEL.

Ved at vi deler Jesu forkynnelse opp i to deler, der den første går på
jødene og Israel, og der den andre går på det kristne legemet, får vi også
en større forståelse for Guds ord. De uoverensstemmelser som synes å
li^e i de forskjellige utsagn i Det Nye Testamente faller bort og kristen
dommens fulle lære kommer til sin rett.

Hovedårsaken til at vi har så mange forskjellige fraksjoner innenfor
den kristne kirke med hensyn til det læremessige er akkurat dette at
man ikke ser de forskjellige frelsestidshusholdninger og deres egenart.
Man blander sammen utsagn som er beregnet på en periode, med utsagn
som angår en annen. På den måten oppstår de forskjellige trossamfun
nene innenfor det kristne legemet. Mange av medlemmene er gjenfødte
troende, men de kan ikke være sammen på grunn av læremessige for
skjeller. Jesu Kristi legeme er et delt legeme, men i Jesus Kristus er det
heldigvis forenet.
Dersom vi får tak i dette at vi må dele Jesu forkynnelse i to forskjellige
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deler, faller mange vanskeligheter bort. Vi skal nevne noen:
1) Vi får en rett forkynnelse både når det gjelder loven, og når det

gjelder nåden. I dag er det forskjellige vurderinger angående dette. Det
rette er at loven gjelder i det hele tatt ikke den kristne menighet som
grunnlag for frelsen. Den gjaldt bare for jødene og Israel. Når Jesus kom
med sin nye lov, gjaldt den også jødene. Gud hadde sagt i Det Gamle
Testamentet at Messias skulle gi jødene en ny lov. Dette var ikke bare
den indre lov som vi har i vårt hjerte, i og med at Den HeUige Ånd er
der, nei, dette gjaldt også den ytre lov. "HAN (MESSIAS) SKAL
LÆRE JAKOB DINE BUD OG ISRAEL DIN LOV, han skal legge
røkelse for ditt ansikt og heloffer på ditt alter." (5. Mos. 33,10)
"Moses har jo sagt: En profet, likesom meg, skal Herren, deres Gud

oppreise dere av deres brødre, HAM SKAL DERE HØRE I ALT
DET SOM HAN TALER TIL DERE." (Ap,gj. 3,22)

Vi ma huske pa at i rikets tid, skal Herrens lov gå ut ifra Jerusalem.
"Og det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står,
være grunnfestet på toppen av Qellene og høyt hevet over alle høyder,
og alle hedningefolk skal strømme til det. Og mange folkeslag skal gå av
sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så
han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier. FOR FRA SION
SKAL LOV UTGA, OG HERRENS ORD FRA JERUSALEM."
(Esaias 2,2—3)
2) Vi får et riktig syn på dåpen. I dag er kristenheten splittet med

hensyn til dåpen, der den ene fraksjonen døper de små ham, mens den
andre frak^onen ikke døper dem. Når vi har dette nye synet, ser vi klart
at vi kan ikke ta utsagn om dåpen som gjelder jødekristendommen og
bruke den i den kristne menighets kristendomsforståelse. I jødekristen
dommen var dåpen en forutsetning for at frelsen kunne finne sted. I vår
kristendomsforståelse i dag må troen komme før dåpen. Dette gjelder
hos voksne personer. Hva som gjelder dåpen generelt og barnedåpen,
har jeg ikke anledning til å utdjrpe dette i denne boka. Det får jeg heller
komme tilbake til ved en senere anledning.
3) Vi får også et riktig syn på de forskjellige migonsbefalingene.

Da ser vi at misjonsbefalingene i evangeliene og i Apost
lenes Gjerninger smgår jødene og Israel, mens miqonsbefalingen i
2. Kor. 15,18—20 angår det kristne legemet.
4) Vi forstår også hva som ligger i begrepene "riket", "himlenes

-236-



rike", "Guds rike", "riket for Israel" og "1000-års-riket". Vi forstår at
det gjelder et rike som skal opprettes her på jord med utgangspunkt i
Jerusalem. Det var dette riket som er omtalt i evangeliene, men da
jødene ikke ville ta imot, fikk vi Guds-rikets hemmelige og skjulte side,
og denne siden ble av Jesus omtalt i lignelser. For jødene var denne
siden ved Guds-riket en hemmelighet, og det er den også i dag. For oss,
som hører med til det kristne legemet, er den derimot åpenbar. (Se min
bok: Guds-riket i Israel)
5) Vi får også et riktigere syn på undergjerningene i evangeliene og

i Apostlenes Gjerninger. Vi forstår at vi ikke automatisk kan føre dem
over på vår tid. De mange undergjerningene gjelder først og fremst opp
rettelsen av riket for Israel, og nå i endetiden vil de komme tilbake igjen
for fullt, for nå nærmer vi oss det konkrete og historiske Guds-riket
igjen.

Dette synet, er derfor et nytt syn på mange måter. Naturligvis må det
kamp til både mot mennesker og gamle tilvendte synsmåter, dersom en
skal få tak i dette, men dette synet kommer likevel til slutt til å seire,
for det regner med riket for Israel som en både åndelig og historia rea
litet. Gud vil føre dette fram når tiden er moden for det, og vi er nå for
lengst gått inn i det som Bibelen kaller for "endetidens veer". "Men alt
dette er begynnelsen til veene." (Matt. 24,8)
DETTE SYNET ER DERFOR ET TREDJE ALTERNATIV,

som på mange måter ligger mellom luthersk og baptistisk syn. I stedet
for å være et sphttende syn, vil det derfor være med å utjevne de uover
ensstemmelsene som det er mellom disse to fraksjoner. Dette er det rik
tige synet i endetiden, og nå gjelder det bare at hver og en korrigerer sitt
eget syn, slik at det kommer i samsvar med Guds ord og de planene som
Herren har med jødene og Israel.
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Rettferdighetsbegrepet i evangeliene.

Innholdet i evangeliene angår Jesu liv og Jesu forkynnelse til det
jødiske folket. Det er tydelig forskjell på flere måter på de synoptiske
evangelier på den ene siden og Johannes evangelium på den andre siden,
men til tross for dette så hører alle de fire evangeliene med til Jesu un
dervisning til det jødiske folket. Det vil derfor være vanskelig å sette et
skille mellom disse med hensjm til rettferdighetsbegrepet. Vi må derfor
si at alle evangeliene hører med til jødekristendommen, og at innholdet
i de synoptiske evangeliene må sees i sammenheng med innholdet i
Johannes evangelium.
Hva som gjelder rettferdighetsbegrepet, så kan det ved første øyekast

se ut som om det er forskjellig ved disse evangelier. Mens lydighets— og
gjerningsaspektet er framtredende i de synoptiske evangelier, er dette
nesten kommet bort i Johannes evangelium. I dette evangeliet er det
troen som frelser, mens i de tre første evangeliene fører gjerningene
fram til troen. Når jødene i evangeliet etter Johannes spurte Jesus hva
de skulle gjøre for å få del i frelsen, så svarte han at de skulle tro på ham
som Gud hadde utsendt. *De sa da til ham: Hva skal vi gjøre for å gjøre
Guds gjerninger? Jesus svarte og sa til dem: DETTE ER GUDS
GJERNING AT DERE SKAL TRO PÅ DEN HAN HAR UT

SENDT." (Joh. 6,28-29)
I de synoptiske evangelier forkynner Jesus både sin nye lov og sitt

nye evangelium. Dette betydde at de som holdt Jesu nye lov eller gjorde
forsøk på det, de fikk del i frelsen. I evangeliet etter Johannes får de
som tror på Jesus, del i frelsen.

Når vi nå skal forsøke å se de fire evangelier i sammenheng, må vi se
det slik at de beskriver forskjellige sider ved frelses-tilbudet, og at den
ene siden ikke utelukker den andre. Mens de synoptiske evangelier både
beskriver Jesu krav og Jesu frelse, beskriver evangeliet etter Johannes
Jesu frelse.

I og med at evangeliet etter Johannes peker på trosaspektet ved
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frelsen, så peker det også ut over jodekristendommen og er mye likt det
nye evangeliet som Paulus fikk åpenbart, og som han beskrev som
"Guds nådes evangelium" eller "mitt evangelium."
Nå betyr ikke dette at det ikke er troen som frelser i de synoptiske

evangeliene. Det kommer fram i en rekke tilfeller at det er troen som i
siste instans frelser menneskene, men for at frelsen kunne finne sted,
måtte forutsetningene være til stede fra menneskenes side. Vi må ikke
se det slik at det er noen motsetning eller konkurranseforhold meUom
gjerningene og troen. Ved at jødene på Jesu tid oppfylte de kravene
som Jesus stilte i vandringen, så fikk de troen. Det er troen som frelser
i alle tidsperioder. Gjerningene eller forpliktelsene bare viser at mennes
kene er villige til å stille seg åpne for Guds frelse.

Vi må lære oss å se de forskjellige tidshu^oldningers egenart. Dette
har vi som er opplært i den lutherske tradkgonen, store problemer med.
Vi har meget lett for å blande sammen rikets forkynnelse og rikets evan
gelium på den ene siden med den kristne menighets kristendomsforstå
else på den andre siden. Vi mener at når frelseshistorien er kommet til
Jesus fra Nasaret, så er vi konunet inn i kirkens tid, men dette er ikke
uten videre riktig.

Jesu første forkynnelse var et mye bedre tilbud til det jødiske folket
enn Mose-loven, og derfor kunne også Jesus si til det jødiske folket
at den byrden og det åket som han la på dem, var lett, for det represen
terte en bedre og lettere vei til frelsen enn det som Mose-loven fore
skrev. "Kom til meg, alle Dere som strever og har tungt å bære, og jeg
vil gi dere kvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig
og ydmyk av hjertet, så skal Dere finne kvile for deres ̂ eler. FOR
MITT ÅK ER GAGNLIG, OG MIN BYRDE ER LETT." (Matt.
11,28-30)

Jødiske rabbinere og jødiske Bibel-forskere har hele tiden sett og ut
talt at det er forskjell på Jesu forkynnelse i de synoptiske evangelier på
den ene siden og Johannes evangelium, andre del av Apostlenes Gjernin
ger, og de fleste av brevene på den andre siden. Mange av dem anser
Jesus som en fariseer og stiller ham på linje med de andre kjente rab
binerne i jødedommen. Mange sier også at Jesus hører jødedommen til,
og at han er den største av alle rabbinerne.

Vi må huske på at innenfor den religiøse jødedommen var det for-
skjeUige partier og grupperinger, som ikke så likt på de forskjellige
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problemstillinger. Jesu første undervisning, som består både av lov og
evangelium, blir derfor stilt på linje med de andre religiøse partiene
innenfor jødedommen. Mange av rabbinerne aksepterer derfor Jesu for
kynnelse, slik som den kommer til uttrykk i de synoptiske evangelier,
men de stiller seg uforstående til evangeliet om den frie nåden, slik som
den kommer til uttrykk hos Johannes og Paulus.

Jeg vil i den forbindelsen få lov til å sitere litt fra en artikkel av
Markus Barth med tittelen: Jøden Jesus og jødenes tro. Den stod i Kar
mel, Israel-Nytt nr. 23—24, 1985. "Men hva sier nå jødene selv om
Jesus? Etter mange århundrer med uvennlighet og usaklig polemikk er
mange jødiske lærde såvel som menighetsmedlemmer enige om at man
skylder Jesus den dypeste respekt. Han gjelder i dag for å være lærer, en
profetskikkelse og en martyr, som representerte det beste i jødedom
men. BÅDE FRA KRISTEN OG JØDISK SIDE ER DET FAST
SLÅTT OG DOKUMENTERT EN VIDTGÅENDE OVERENS

STEMMELSE MELLOM BERGPREKENEN OG DEN RABBINSKE

HALACH dvs. sedvaneretten. "Jesus er helt i orden. Han tilhører oss.
Men sorgene begynner med Paulus." Slik uttrykte en jødisk bibliotekar
sitt syn på denne saken."
Den første i ny-testamentlig tid som forkynte riket for Israel, var

døperen Johannes. Han kom for å berede Herren et velskikket folk og
for å peke på Jesus fra Nasaret som jødenes Messias. I hans forkynnelse
kommer både bots— og domsaspektet tydelig fram. For at jødene skulle
kunne få del i riket, måtte de omvende seg og la seg døpe til syndenes
forlatelse. "I de dager stod døperen Johannes fram og forkynte i Judea
ørken og sa: Omvend dere (hold loven), for himlenes rike (riket for
Israel) er kommet nær... Da drog Jerusalem og hele Judea og hele lan
det om Jordan ut til ham, og de ble døpt av ham i elven Jordan, i det de
bekjente sine synder." (Matt. 3,1—2 og 5—6)
I denne forbindelsen er det to aspekter ved Johannes' forkynnelse jeg

vil trekke fram, og det er følgende:
1) Hva mente Johannes når han sa at jødene skulle omvende seg?

Han mente at de skulle forandre livsførsel, slik at den kom i samsvar
med Mose-lov. Dette gjaldt både de 10 bud (dekalogen), den seremoni
elle lov (om de forskjellige høytider og ofringer) og den sivile lov.
Men Johannes la ikke bare vekt på at omvendelsen skulle være en en-

gangshandling fra jødenes side. Han ba også folket at det måtte bære
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frukter som var omvendelsen verdig. Det måtte også vises i jødenes liv at
de hadde tatt imot troen. Dette måtte gi seg synlige og praktiske konse
kvenser. '"Men da han så mange av fariseerne og sadduseerne komme til
sin dåp, sa han til dem: Ormeyngel! hvem lærte dere å fly for den kom
mende vrede? Bær derfor frukter som er omvendelsen verdig.'* (Matt. 3,
7-8)
"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 tollerne 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 ut av noen ved vold eller
ved svik, og la dere nøye med deres lønn! . . . Også mange andre for
maninger gav han folket, og forkynte dem evangeliet (det glade bud
skapet om riket for Israel)." (Luk. 3,10—14 og 18)
2) Hva mente Johannes når han talte om himlenes rike eller Guds

rike? Han mente det konkrete og historiske riket som de forskjellige
profetene hadde omtalt i Det Gamle Testamente, fra Moses av og til Ma-
lakias. Alle profetene hadde omtalt dette riket, så dette var ikke noe
ukjent for jødene på Jesu tid. Profetene hadde overalt i sine skrifter om
talt riket for Israel, så de visste godt hva dette innebar. "Og det ble gitt
ham (Messias) herredømme og ære og rike, og alle folk, ætter og tun
gemål skulle tjene ham, hans herredømme er et evig herredømme, som
ikke forgår, og hans rike er et rike som ikke ødelegges Og riket og
herredømmet og makten over rikene under hele himmelen skal gis til
det folk Qødene) som er den Høyestes hellige, dets rike skal være et evig
rike, og alle makter skal tjene og lyde det." (Dan. 7,14 og 27)
Det var en stor Messias-forventning i Israel på Jesu tid. Jødene hadde

ikke hatt noen profeter på 400 år, og nå når Johannes kom med sitt
budskap om riket, så forstod det jødiske folket hva dette ville innebære.
Dette var også grunnen til at så mange av folket omvendte seg og tok
imot Johannes-dåpen, som både gav syndenes forlatelse og medlemskap
i riket for Israel.

Benevnelsene "riket", "himlenes rike" eller "Guds rike", slik som
disse kommer til uttrykk i evangeliene behøvde derfor ingen utfyllende
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beskrivelser. Jodene visste godt hva som lå i disse begrepene, og derfor
blir også disse begrepene brukt rett fram uten at innholdet i dem blir
beskrevet.

For oss som lever i den lutherske forståelsen og fortolkningen av det
profetiske ordet, behøves det i høy grad at vi får tak i hva som ligger i
disse begrepene. Vi er kommet langt bort i fra den korrekte hebraiske
forståelse av begrepene. I vår forkynnelse tror man stort sett at disse be
grepene betjn: kirkens tid, og at Gud ikke skal opprette sitt historiske og
konkrete rike ut ifra Israel og Jerusalem. Denne forståelsen av begrep
ene er gal, og den har ikke noe med bibelsk virkelighet å gjøre. Erstat
ningsteologien, som går ut på at den kristne kirken har tatt over jødenes
løfter og oppdrag, er ikke i samsvar med Guds ord, men den er et Satans
lappverk som forsøker å fordunkle Guds ord for oss.

Jeg vil i denne forbindelsen få lov til å sitere det som dr. Gore, en
kjent biskop i Oxford, sa om dette begrepet: "Det er en feiltagelse å si
at uttrykket "Guds Rike" som først synes å forekomme i Det Nye Tes
tamente, bare betyr "Guds Herredømme". Om vi analyserer meningen
av dette begrep i Det Nye Testamente eller sporer det tilbake til sin rot i
Det Gamle Testamente, vil vår konklugon bli den samme. Guds Rike,
det betyr Hans herredømme som det tilsist vil bli åpenbaret i og gjen
nom Israel over hele verden. Profetenes forsikringer går ut på at så
sikkert som Gud er Gud, må Han en gang komme til sitt eget, og da Is
rael er Hans barn og hans redskap, må Israel — under sin konge av
Davids stamme — bli hevdet overfor alle sine fiender. Og dette trium
ferende Israel kan bare være et moralsk fullkomment Israel, et Israel
som er sin Gud verdig, under en i sannhet gudlignende eller guddom
melig konge."

Jeg vil også henvise til det som Da Costa, som var en hollandsk messi
ansk jøde, sa om dette begrepet. "Det er hint kongerike, der fra gammel
tid er bievet besunget af salmister og profeter, som alle troende i de for
gangne tider har ventet med længsel, som alt, hvad der vedrører tempel
tjenesten i det gamle Israel, er forbillede på. Et kongerige fra himmelen,
men her på jorden, så synligt og håndgribeligt, så virkeligt som de fire
verdensriger, Daniel så i nattesynet, og som der vil blive gjort en ende på
af det israelske verdensmonarkiunderJesus Kristus som jødernes konge."

William E. Blackstone har sagt følgende om riket for Israel: "Denne
bibelske lære om 1000-års-riket kan ingen omstøte. Dens rot går helt
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tilbake til paradis-sabbaten i 1. Mosebok, og dens frukt er 1000-års-riket
i Åpenbaringen."

Johan Amos Comenius har uttalt følgende om dette riket: "Denne
lære kommer fra den første kirke, da denne ennå var en ren jomfru, den
konuner fra Kristi skjød og fra apostlene. Den er oppfyllelsen av para-
disløftet, ifølge hvilket Kristus blir den endelige seierherre."

Paul Althaus har uttalt følgende om forholdet mellom riket for Israel
og kirkens falske fortolkning av dette: *TDen gamle kirke overtok med
det n. t. håp fra den jødiske apokalytikk også chiliasmen: Kristi tusen
årige rike på jorden. De oppfylte løfter i G. T. om et jordii^ Messiasrike
holdt seg til realismen: Justin ventet et tusenårig rike i Jerusalem. Men
ettersom den gresk-filosofiske ånd ble sterkne i kirken og dens teologi,
ble chiliasmen lammet og døde. Endetids-dramaet og den realistiske
dennesidighet ved tusenårsriket var mot gresk følelse og tenkning. Der
om vitner den skjebne Johannes Åpenbaring fikk i Østen: Kritikk og av
visning som ledd i kampen mot chiliasmen.
Den alexandriske teologi drepte denne forventning. Og med den

greske tenkningsmakt forente seg virkningen av kirkens nye situaqon i
det 4. århundre: Forfølgelsene opphørte, rikskirken oppsto — og Euse-
bimus av Cecarea jublet: "Nå er løftene i Esaias 35 og 54 oppfylt! Kir
ken har allerede del i Jesu oppstandelse, det er blitt lys i dag."
Den andre som forkynte evangeliet om himlenes rike, var Jesus. Han

opphevde på ingen måte loven og profetene, men han oppfylte det som
loven krevde av oss til alle menneskers frelse, og han oppfylte i sitt liv, i
sin gjerning og i sin lære det som profetene hadde sagt skulle skje. I sin
undervisning pekte han på loven og budene en rekke ganger. "Dere må
ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene, jeg er
ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier jeg
dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en
eneste tøddel forgå av loven, før det er slgedd alt sammen. Derfor den
som bryter et eneste av disse mine minste bud og lærer memmeskene
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." (Matt. 5,
17-19)
"Og det kom en til ham og sa: Mester! hva godt skal jeg gjøre for å få

evig liv? Men han sa til ham: Hvorfor spør du meg om det gode? Det er
bare én som er god. MEN VIL DU GÅ INN TIL LIVET, DA HOLD
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BUDENE! Han sa til ham: Hvilke? Jesus sa: Du skal ikke slå ihjel, du
skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke si falskt vitnesbyrd,
hedre din far og din mor, og du skal elske din neste som deg selv. Den
unge mannen sa til ham: Alt dette har jeg holdt, hva fattes meg ennå?
Jesus sa til ham: Vil du være fullkommen, da gå bort og selg det du eier,
og gi det til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen, kom så og følg
meg!" (Matt. 19,16-21)
"Og se, en lovkyndig stod opp og fristet ham og sa: Mester, hva skal

jeg gjøre foråt jeg kan arve evig liv? Han sa til ham: Hva er skrevet i
loven? hvorledes leser du? Han svarte og sa: Du skal elske Herren din
Gud av alt ditt hjerte og av all din gel og av all din makt og av all din
hu, og din neste som deg selv. Da sa han til ham: Du svarte rett, GJØR
DETTE SA SKAL DU LEVE." (Luk. 10,25-28)

Rettferdighetsbegrepet i de synoptiske evangelier tilsvarer det rett-
ferdighetsbegrepet som vi har i Det Gamle Testamente om at den som
er rettferdig eller gjør rettferdige gjerninger, mot den er Gud også rett
ferdig. Det var denne rettferdigheten, som også er rikets rettferdighet,
døperen Johannes forsøkte å etablere i Israel ved sin forkynnelse, og
det var denne rettferdigheten Jesus ventet å finne hos det jødiske folket.

Vi skal i det følgende se litt på rettferdighetsbegrepet i Det Gamle
Testamente, og se at det både gjaldt den gammel-testamentlige tid og
det framtidige Guds-riket i Israel, som skulle komme. 'TOR DU
VELSIGNER DEN RETTFERDIGE, HERRE! SOM ET SKJOLD
DEKKER DU HAM MED NÅDE." (Salme 5,13)
"La dog de ugudeliges ondskap få ende og den rettferdige stå fast! Du

er jo den som prøver hjerter og nyrer, en rettferdig Gud." (Salme 7,10)
"Herren prøver den rettferdige, men den ugudelige og den som elsker

vold, hater hans gel... For Herren er rettferdig, elsker rettferdighet, på
den oppriktige ser hans åsyn." (Salme 11, 5 og 7)
"Gled dere i Herren og fryd dere. Dere rettferdige, og juble, alle Dere

oppriktige av hjertet!" (Salme 32,11)
"DE RETTFERDIGE SKAL ARVE LANDET (ISRAEL) OG

BO I DET EVINDELIG."(Salme37,29)
"Og de rettferdiges frelse kommer fra Herren, deres sterke vern i

nødens tid." (Salme 37,39)
"Kast på Herren det som tynger deg! Han skal holde deg oppe, han

skal i evighet ikke la den rettferdige rokkes." (Salme 55,23)
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"I hans dager (i rikets tid) skal den rettferdige blomstre, og det skal
være megen fred, inntil månen ikke er mere." (Salme 72, 7)
"Dette er Herrens port, de rettferdige skal gå inn gjennom den."

(Salme 118,20)
"Herren åpner de blindes øyne. Herren oppreiser de nedbøyede.

Herren elsker de rettferdige." (Salme 146,8)
"Og når en mann er rettferdig og gjør rett og rettferdighet, ikke eter

(avgudsoffer) på fjellene og ikke løfter sine øyne tu Israels folks mot
bydelige avguder og ikke krenker sin nestes hustru og ikke nærmer seg
en kvinne når bun er uren, og ikke undertrykker noen, men lar skyld
neren få sitt pant igjen, ikke raner og røver, men gir den hungrige sitt
brød og dekker den nakne med klær, ikke låner ut mot rente og ikke tar
overmål, holder sin bånd tilbake fra urett, dømmer rett dom mann og
mann imellom, følger mine bud og holder mine lover, så ban gjør det
som rett og godt er — HAN ER RETTFERDIG, ban skal visselig leve,
sier Herren, Israels Gud." (Esek. 18,5—9)
"Den som synder, ban skal dø, en sønn skal ikke bære sin fars mis

gjerning, og en far skal ikke bære sin sønns misgjerning, den rettferdiges
rettferdighet skal kvile over ham, og den ugudeliges ugudelighet skal
kvile over ham." (Esek. 18,20)
"OG JEG GAV DEM MINE BUD OG KUNNGJORDE DEM

MINE LOVER, FOR DET MENNESKE SOM HOLDER DEM,
SKAL LEVE VED DEM." (Esek. 20,11)
"Se, oppblåst og uærbg er bans sjel i ham, MEN DEN RETTFER

DIGE SKAL LEVE VED SIN TRO." (Hab. 2,4)
Dette betyr at det rettferdigbetsbegrepet som vi bar i Det Gamle Tes

tamente, i Jesu første undervisning, som strakte seg fram til Golgata, og
i rikets tid vil bestå både av Guds rettferdighet og menneskets egen rett
ferdighet. DER DISSE TO MØTES, DER OPPSTAR FRELSEN
OG TROEN.

I den kristne menighets tid derimot bar vi bare et rettferdigbetsbe-
grep, og det er Guds rettferdighet. Dette bører med til den nye åpen
baringen som Paulus fikk, og som jødene ikke ville ta imot. (Se Apost
lenes Gjerninger 22,17—21)
Denne kristendomsformen som Johannes, Jesus og apostlene forkyn

te, kaller vi for "jødekristendommen", og den må ikke blandes sammen
med den kristendomsfork3mnelsen som Paulus forkynte, som vi kan
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kalle for den kristne menighets kristendomsforkynnelse. Det er stor
forvirring i forkynnelsen på dette området i Norge i dag. Man blander
sammen det som Jesus sa til jodene på den ene siden med det som Jesus
ved Den Hellige Ånd sa til Paulus på den andre siden, og hovedgrunnen
til denne store forvirringen er at man ikke ser og forstår at den forkyn
nelsen som omhandles i evangeliene angikk riket for Israel. Dette gjelder
da både den første forkynnelsen av riket på Jesu tid og den etterfølgen
de tid, og den andre forkynnelsen, som vi får etter at den kristne menig
het er bortrykket til Gud, før den 70. åruken for Israel og Jerusalem.
(Se Daniel 9,24—27)

Vi må ikke sette opp Moses' forkynnelse av loven som en motsetning
til det som Jesus sa og lærte. Vi må ikke misforstå følgende utsagn: "for
loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus."
(Joh. 1,17). Dette utsagnet betyr ikke at Jesus satte en strek over loven
og forkynte nåden for første gang i frelseshistorien. Guds lov og Guds
nåde har vært til stede i alle frelsestidshusholdninger. "han som frelste
oss og kalte oss med et hellig kall, ikke etter våre gjerninger, men etter
sitt eget forsett og DEN NÅDE SOM ER GITT OSS I KRISTUS
JESUS FRA EVIGE TIDER." (2. Tim. 1,9)

Vi må ikke blande sammen Guds lov og nåden. De har forskjellige
funk^on i frelsestidshusholdningene. Den første krever og fordømmer,
for menneskene greier ikke å oppfylle Guds bud og påbud. Den andre
derimot frigjør og frelser.

Vi må også skille mellom nåden og den frie nåden. Nåden har vi hatt i
alle tidshusholdningene, men den frie nåden har vi bare hatt i to tids
perioder, og det er i løftets tidshusholdning og i den kristne menighets
tidsliusholdning. Det er nåden som frelser i alle tidshusholdninger, og
nådens utgangspunkt og basis er Jesu forsonergjeming på Golgata. I og
med at Gud er utenom tidsbegrepet, har Jesu forsonergjeming alltid
hatt den samme betydning for ham. Det er ved den at menneskene er
blitt frelst i alle tidshusholdninger.
I de 4 tidshusholdningene som vi har hatt før lovens tid, var det

nåden og troen som gav frelse til menneskene. Det samme var tilfelle i
lovens tidshusholdning. Loven kom ikke i stedet for nåden, men den ble
satt ved siden av, for å vise at menneskene ikke greier å frelse seg selv
ved egne gjerninger. En annen sak er det at loven førte menneskene inn
i Guds frelse. Et menneske som ikke ville godta eller holde loven, fikk
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ikke del i frelsen. Dette er det vel ingen som vil benekte.
Nå er det ikke alle som liker at jeg bruker uttrykkene "nåden" på

den ene siden og den "frie nåden" på den andre siden. I sin ytterste
konsekvens er nåden i alle tidshusholdninger like fri, og Gud gir alle sin
nåde dersom de søker ham i tro i sin egen tidshusholdning. Til tross for
dette er det likevel formålstjenlig å bruke begge disse to uttrykkene ved
siden av hverandre. De sier ingen ting om nåden som sådan, men de
peker på og forklarer tidshusholdningens egenart.

Jeg vil i denne forbindelse henvise til det som C. 1. Scofield sier om
Guds lov og nåden i de forskjellige tidshusholdninger. Dette står i hans
bok: Forkynnes Guds ord rett?, s. 47—48: "Inndelingen når det gjelder
lov og nåde er den klareste og mest iøynefallende inndeling i Guds ord.
I virkeligheten karakteriserer disse to motsatte prinsipper de to betyde
ligste tidshusholdninger, den jødiske og den kristne.
"For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus

Kristus."

Med dette menes selvfølgelig ikke at det ikke fantes noen lov før
Moses, og at det ikke var nåde og sannhet før Jesus Kristus. Forbudet
mot å ta av treet til kunnskap om godt og vondt (1. Mos. 2,17), var lov,
og nåden kom så vakkert tilsyne da Gud oppsøkte synderne i hagen og
kledde dem i skinnkjortler (1. Mos. 3, 21) — et godt bilde på Kristus
som er blitt oss rettferdighet. (1. Kor. 1, 30). I en viss forstand har lov
og nåde alltid eksistert, nemlig som uttrykk for Guds viljes og Guds
godhets delvise åpenbaring. Det gir Skriften klare vitnesbyrd om. Men
overalt hvor "loven" nevnes i Skriften, siktes det til den lov som ble gitt
ved Moses og som behersker og karakteriserer tiden fra Sinai til Golgata.
På samme måte særpreger nåden den husholdningen som begynte ved
Golgata, og som vil få sin avslutning når Menigheten blir bortrykket.
Det er imidlertid av den aller største betydning å legge merke til at

Skriften ikke i noen husholdning blander sammen disse to begrepene.
Loven har alltid en plass og en gjerning som er atskilt og helt forskjel
lig fra nådens. Loven er Guds forbud og krav. Nåden er Guds tilbud og
gave. Loven virker fordømmelse, nåden virker forlatelse. Loven for
banner, nåden løser fra forbannelse. Loven dreper, nåden gjør levende.
Loven lukker hver munn overfor Gud, nåden åpner hver munn til lov
prisning av ham. Loven gjør avstanden mellom menneskene og Gud stor,
nåden bringer det skyldige menneske nær Gud. Loven sier: "Øye for
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øye, og tann for tann'\ nåden sier; *'Sett eder ikke imot den som er
vond mot eder, men om noen slår deg på ditt høyre kinn, da vend også
det andre til ham". Loven sier: "Du skal hate dine fiender", nåden sier:
"Elsk eders fiender, velsign dem som forbanner eder". Loven sier: "Gjør
dette, så skal du leve!", nåden sier: "Tro, så skal du leve!" Loven har
ikke hatt noen miqonsgjeming, nåden skal forkynnes for all skapning.
Loven fordømmer selv den beste, nåden rettferdiggjør selv den verste.
(Luk. 23, 43, Rom. 5, 8, 1. Tim. 1,15, 1. Kor. 6, 9—11). Loven er en
slags betinget dom, nåden er en gunstbevisning. Loven stener en skjøge,
nåden sier: "Heller ikke jeg fordømmer deg". Under loven dør fårene for
hjnrden, i nådens husholdning dør hyrden for fårene.

Overalt fremstiller Skriften lov og nåde som skarpe kontraster.
En sammenblanding av disse to begrepene, slik som en så ofte hører i

den alminnelige forkjmnelse, går ut over begge, for en tar bort skrekken
for loven, og en slår av på at nåden er fri."

Jeg vil også henvise til det som M. R. de Haan sier om forholdet mel
lom Guds lov og nåden. Dette står i hans bok: Nåde pluss ingen ting, s.
77—78: ". . . Hva levde menneskene under før Gud ga loven ved Moses?
Vi vet alle svaret — det var Guds nåde. Adam var under nåde. Noa var
under nåde, Abraham var under nåde. Gud handlet i nåde før loven, og
under loven, og etter loven. Han handler fremdeles i nåde. 1 Gal. 3, vers
8, får vi vite at evangeliet, de gode nyheter, ble forkynt allerede for Ab
raham. Evangeliet — det er gode nyheter til synderen om at han kan bli
frelst av nåde ved tro, uten lovgjeminger. Men loven er ikke gode ny
heter til synderen. Tvert imot, loven er meget, meget dårlige nyheter
for overtrederen og synderen, for loven forteller denne synderen og
viser ham hvor ond han er. Og han blir forbannet og dømt av denne lov,
og må derfor, på grunn av sine synder, bli henrettet av loven. Nåvel,
disse lovens dårlige nyheter ble lagt til nådens gode nyheter. Merk at
Paulus bestemt sier: "den ble lagt til". Den tok ikke nådens plass, den
ble ikke blandet med nåde, den fortrengte ikke Guds nåde. Den ble lagt
til. Ordet lagt til er prostithemi på det opprinnelige gresk, og det bet3n:
"å sette ved siden av". Vi kan derfor si at loven kom inn og ble plassert
ved siden av nåden. Det er viktig å merke seg denne forskjellen. Nåden
ble ikke fjernet da loven kom til, den ble der for alle som ville se hvor
ytterst uverdige de var i lovens øyne, og så fly fra forbannelse og forlate
seg alene på Guds barmhjertighet og nåde. Israelitten under loven ble
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frelst av nåde, akkurat som Abraham før loven, og akkurat som vi må
bli frelst etter loven."

Etter at den kristne menighets tid er forbi, vil vi igjen få rikets for
kynnelse. Troende jøder vil gå ut til hele verden med evangeliet om
riket for Israel, og etter den tid vil Guds-riket i Israel komme. "Og dette
evangeliet om riket skal forkynnes over hele jorderike til et vitnesbyrd
for alle folkeslag, og da skal enden komme." (Matt. 24,14)

I 1000-års-riket vil også forpliktelsene være til stede for at mennes
kene skal få del i Guds rike. Jesu første forkynnelse og Jesu lære i
evangeliene vil danne kjernen i kristendomsforståelsen i rikets
tid. Jesu første forkynnelse er derfor et tilbud til jødene om at han stod
i ferd med å opprette riket for dem. JESU UTSAGN I EVANGELI
ENE ER FORKYNNELSEN I lOOO-ÅRS-RKET. De 3,5 år, som
Jesus virket i Israel, gir oss grei beskjed om hvordan riket for Israel vil
komme til å fungere. Jesu forkynnelse og Jesu undergjerninger viser oss
viktige sider ved dette riket. Riket var derfor ikke bare nær på Jesu tid,
men det var til og med kommet, men da rikets folk (jødene) ikke tok
imot sin egen Messias, når han kom til dem, ble riket trukket tilbake og
vi fikk kirkens tid.

I tillegg til Jesu første forkynnelse vil rikets evangelium, som ennå
ikke er åpenbart fullt ut, bestå av forskjellige utsagn fra Det Ganzle Tes
tamente og nye læremessige sannheter, som Jesus vil åpenbare for oss,
når han kommer tilbake.

Det er derfor viktig at vi presiserer at kristendomsforståelsen i rikets
tid vil bestå av følgende 3 grunnpilarer, og det er:
1) Jesu forkynnelse i evangeliene.
2) Forskjellige utsagn i Det Gamle Testamente om riket for Israel.
3) Nye læremessige forhold som Jesus vil innføre ved sin gjenkomst.
Lovens tidshusholdning var slutt ved Johannes. Fra hans tid av for

kyntes evangeliet om 1000-års-riket. Dette betyr også at en ny tidsperi
ode var begynt for jødene. Det budskap og den læren som Jesus kom
med overfor det jødiske folket, var derfor heller ikke likt med lovens
forkynnelse. Enhver tidshusholdning har sin egen forkynnelse, selv om
prinsipper er felles i alle tidsperiodene. Vi vet at Jesus skulle opp
fylle loven i vårt sted. Vi vet at Jesus ikke opphevde loven, men han la
et nytt innhold inn i den. Han fortolket den på en ny måte. Han fortolket
den i forhold til den nye tiden som ble tilbudt jødene, nemlig riket for
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Israel. Vi kan si at en forandring av loven fant sted, og det var akkurat
dette som var en av Messias oppgaver. Han skulle gi jødefolket en ny
lov, både ved sin forkynnergjeming og ved sin forsonergjerning. Han
forandret loven 2 ganger for jødene, og det var følgende ganger:
1) Ved sin forkynnelse i evangeliene. "HAN (MESSIAS) SKAL

LÆRE JAKOB DINE BUD OG ISRAEL DIN LOV, han skal legge
røkelse for ditt ansikt og heloffer på ditt alter." (5. Mos. 33,10)
"Moses har jo sagt: En profet, likesom meg, skal Herren, deres Gud

oppreise dere av deres brødre, HAM SKAL DERE HØRE I ALT
DET SOM HAN TALER TIL DERE." (Ap.gj. 3,22)
2) Ved sin forsonergjerning på Golgata. "Se, dager kommer, sier

Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas
hus, ikke som den pakt jeg opprettet med deres fedre da jeg tok dem
ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land, den pakt med meg som
de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Herren, men dette er den
pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. JEG
VEL GI MIN LOV I DERES SINN OG SKRIVE DEM I DERES

HJERTE, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk, og de
skal ikke mere lære hver sin neste og hver sin bror og si: Rjenn Herren!
For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren, for jeg vil
forlate deres misgjerning og ikke mere komme deres synd i hu." (Jer.
31, 31-34)

Dette betyr ikke at den skrevne lov ikke skal eksistere i rikets tid
eller at forpliktelsene ikke skal være til stede, for at man skal kunne få
del i frelsen. Akkurat dette spørsmålet er blitt diskutert mye i jøde
dommen om hvorvidt den skrevne lov skal være til stede i Messias-rikets

tid, eller om den skrevne lov skal falle bort. Jeg tror at det første vil
være tilfelle. Jeg vil i denne forbindelsen få lov til å sitere litt fra Jim
Bishops bok: Den dagen Kristus døde, s. 82—83, hvor han forsøker å gi
en oversikt over lovens plass i riket for Israel, etter som de forskjellige
retningene i jødedommen har forstått dette: 'Trofetene foraktet noe
som kom til å bli uimotståelig for de vise: utvidelse av den Messianske
læresetning. Så snart de eldste begynte å trevle opp profetiene i stadig
mindre detaljer, desto hurtigere tok de til å gli og synke ned i den geist
lige kvikksand. En hevdet at så snart Tempelet var blitt gjenreist, ville
det bety at alle de gamle Moseritene skulle komme til heder og verdig
het igjen. Dette syntes mange virket svært så fornuftig, for man kunne
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ikke forestille seg en Messias hvis lære ikke var forenlig med hva Moses
lærte.

En annen sa at hvis så var tilfelle, hvordan kunne da de beseirede hed
ningene dyrke Gud? Noen sa at Moseloven ville gjelde for dem også,
mens andre trodde at hedningene ikke var Moses verdig. En tredje skole
spurte om det ikke var fornuftig å vente at Messias ville komme med
sine egne idéer om hvordan man skulle dyrke Gud. Denne oppfatning
kastet all tidligere tenkning inn i forvirringens stromvirvler, og da man
var blitt enige i teorien, var det mange som spurte om den nye loven
bare skulle gjelde for hedninger — eller for Israel like fullt? Endelig ble
det bestemt — og ikke ved noen flertallsbeslutning — at den nye loven
skulle være bindende for Israel og at Messias ville gi hedningene en for
tegnelse med forordninger — kanskje tredve bud."

Profeten Esaias sa også tydelig at Herrens lov skal gå ut ifra Jerusalem
og Herrens ord ut ifra Sion. I og med at alle våpen skal bort i rikets tid,
så er det Jesu nye lov som skal forplikte alle mennesker på om de vil ha
del i riket og frelsen eller om de vil bryte den nye loven og gå fortapt.
JESUS FRA NASARET, SOM ER JØDENES MESSIAS, SKAL
IKKE STYRE VERDEN MED VÅPEN, MEN MED SIN NYE
LOV. "Og det skal skje i de siste dager, da skal fjeUet der Herrens hus
står, være grunnfestet på toppen av fjellene og hoyt hevet over alle høy
der, og alle hedningefolkene skal strømme tU det. Og mange folkeslag
skal gå avsted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds
hus, så han kan lære oss sine veier og vi ferdes på hans stier. FOR
FRA SION SKAL HERRENS LOV UTGÅ, OG HERRENS ORD
FRA JERUSALEM. Og han skal dømme mellom hedningefolkene og
skifte rett for mange folkeslag, og de skal smi sine sverd om til hakker
og sine spyd om til vingårdskniver, et folk skal ikke lenger løfte sverd
mot et annet, og de skal ikke mere lære å føre krig." (Esaias 2,2—4)
I forhold til Mose-loven forandret Jesus denne på to forskjellige

måter i sin forkynnelse. Enten så utdypet han kravene i loven, slik
som dette kommer til uttrykk i f.eks. Bergprekenen (Matteus 5—7),
eller så satte han til side loven og kom på denne måten i motsetning til
det som stod der. I begge disse tilfellene foregikk det en nytolkning av
den jødiske loven, slik som Gud gav den til Moses. Jesu forkynnelse blir
i evangeliene kalt for Jesu lære eller Jesu forskrifter. "Og da Jesus had
de endt denne tale (Bergprekenen), da var folket slått av forundring
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over hans lære, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og
ikke som deres skriftlærde." (Matt. 7,28—29)
"Og det skjedde da Jesus var ferdig med å gi sine disipler disse for

skrifter, da drog han derfra for å lære og forkynne i deres byer." (Matt.
11,1)
"Og de (folket) var slått av forundring over hans lære, for han lærte

dem som en som hadde myndighet, og ikke som de skriftlærde ... Og
de ble alle forferdet, så de spurte hverandre: Hva er dette? En ny lære!
Med myndighet byder han endog de urene ånder, og de er ham lydige!"
(Mark. 1,22 og 27)
"Og da han gikk i land, så han meget folk, og han ynkedes inderlig

over dem, for de var lik får som ikke har hyrde, og han begynte å lære
dem meget." (Mark. 6, 34)
Denne nye læren ble også av Jesus kalt for "ny vin". "Og ingen fyller

ny vin (Jesu lære) i gamle skinnsekker (den religiøse jødedommen),
ellers vil vinen sprenge sekkene og vinen spilles og sekkene ødele^es,
men ny vin i nye skinnsekker!" (Mark. 2,22)
Hva gikk så denne nye læren ut på med henblikk på rettferdighetsbe-

grepet? Jesus sa det samme som Johannes at jødene skulle omvende seg.
Dette betydde at de skulle forandre livsførsel og sinnelag og komme til
tro på ham og hans lære. Mens døperen Johannes henviste til Moses hva
som gjaldt jødenes livsførsel, behøvde ikke Jesus å gjøre det, for han
kom med sin egen lære. Han henviste til det som han selv sa og lærte.
"Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend dere, for himlenes
rike er kommet nær! ... Og Jesus gikk omkring i hele Galilea ... og
forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og all skrøpelighet
blant folket." (Matt. 4,17 og 23)
"Men etterat Johannes var kastet i fengsel, kom Jesus til Galilea og

forkynte Guds evangelium, og sa: Tiden er fullkommet, og Guds rike er
kommet nær, omvend dere og tro på evangeliet! (om Guds rike)."
(Mark. 1,14—15)

Vi skal i det følgende se på en del av de forpliktelsene som Jesus stil
te opp for at jødene skulle få del i Guds rike, i det vi er oppmerksomme
på at begrepet Guds rike, betyr riket for Israel.
1) DEN SOM HATET SIN BROR, FIKK IKKE DEL I GUDS

RIKE. Dersom en ikke var villig til å tilgi, fikk en heller ikke selv syn
denes forlatelse. "Derfor når du bærer ditt offer fram for alteret (i
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templet) og der kommer i hu at din bror har noe imot deg, så ia ditt
offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik deg med din bror,
og kom så og bær ditt offer fram!" (Matt. 5,23—24)
"For dersom Dere forlater menneskene deres overtredelser, da skal

deres himmelske Fader også forlate dere, men dersom Dere ikke forlater
menneskene deres overtredelser, da ̂ al beller ikke deres Fader forlate
dere deres overtredelser." (Matt. 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 syv ganger? Jesus sa til
ham: Jeg sier deg: Ikke syv ganger, men sytti ganger syv ganger." (Matt.
18,21-22)
"Da kalte bans berre ham for seg og sa til ham: Du onde tjener! all

din gjeld ettergav jeg deg, fordi du bad meg, burde ikke også du forbar
me deg over din medtjener, likesom jeg forbarmet meg over deg? Og
bans berre ble vred, og overgav ham til dem som piner, inntil ban betal
te alt det ban var ham skyldig. Således skal også min himmelske Fader
gjøre med dere om ikke enhver av dere av hjertet tilgir sin bror." (Matt.
18, 32-35)
"Og når Dere står og beder, og Dere bar noe imot noen, da forlat

ham det, foråt også deres Fader i himmelen skal forlate dere deres over
tredelser! Men dersom Dere ikke forlater, da skal beller ikke deres
Fader i himmelen forlate deres overtredelser." (Mark. 11,25—26)
"Ta dere i vare! Om din bror synder, da irettesett ham, og om ban

angrer det, da tilgi ham! Og om ban syv ganger om dagen synder imot
deg og syv ganger kommer tilbake til deg og sier: Jeg angrer det, da skal
du tilgi ham." (Luk. 17,3—4)
I vår tidsbusboldning skal vi også tilgi hverandre. Det er belt naturlig

at vi gjør det, i og med at Jesus tilgir oss alle våre synder, men dette er i
dag ingen forutsetning for å komme inn i Guds rike. I den frie nådes
tidsbusboldning er det utelukket troen på Jesus som frelser. "Allslags
bitterhet og hissighet og vrede og skrik og spott være langt borte fra
dere likesom all ondskap, men vær gode mot hverandre, barmhjertige,
så dere tilgir hverandre, likesom Gud bar tilgitt dere i Kristus!" (Efes. 4,
31-32)

"Ikle dere da, som Guds utvalgte, hellige og elskede, inderlig barm
hjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet, langmodighet, så Dere
tåler hverandre og tilgir hverandre om noen har klagemål imot noen,

-253-



som Kristus har tilgitt dere, således og dere!" (Kol. 3,12—13)
I dag er det i vår forkynnelse og vår forståelse av Guds ord stor for

virring på akkurat dette området. Man blander sammen loven eller Jesu
krav og betingelser på den ene siden med den frie nåden på den andre
siden. Disse to begrepene må boldes belt atskilte i vår tidsbusboldning,
SOM STREKKER SEG FRA PINSEFESTENS DAG OG INNTIL

AT JESUS KOMMER I SKYEN OG HENTER SIN MENIGHET.

Grunnen til at mange i vår tid blander sammen disse to begrepene, er
at de ikke bar noe syn for de forskjellige frelsestidsbusboldninger, men
blander dem sammen. Videre mener de at alt det som Jesus sa i evange
liene, gjelder den kristne menighet, men sannheten er den at Jesus bare
ved noen få anledninger berørte den kristne menighet i disse evangeli
ene. Det oppdraget ble gitt til Paulus (Dette bar jeg skrevet om i alle
mine bøker).

Derfor er det også galt det som f.eks. Håkon Helle skriver i et leser
innlegg i Dagen den 29/10—1985 med tittelen: Om skrifttruskap og frel
se utan gjemmgar, hvor det bla. står følgende: "I ei av professor Halles
by sine bøker er det fortalt om ein eldre truande mann som låg for
døden. Han hadde gjort ein stor urett mot naboen. Så var det ein som
var uroleg for ban og spurde korleis ban hadde det med Gud. Han svar
te: "Eg bar det godt." Den andre sa: "Så bar du vel gjort opp med nabo
en?" Då gjekk det ein skugge over andletet bans og ban sa: 'T)g bar
ikkje det." Den andre sa: "Du går fortapt om du ikkje gjer opp med
naboen." "Så får eg beller gå fortapt", svara ban. (Jesus seier i Luk. 13,
27: "Gå bort frå meg alle de som gjorde urett.")
Denne mannen gjorde ikkje det ban skulle gjera for å bli frelst. Det

viser kor alvorlig det er å gjera urett, for derved gjer ein porten inn i
Guds rike mylqe trongare enn den elles hadde vore."
Det som står ovenfor er galt, og det forkludrer Jesu forsoningsverk og

den frie nåden som vi bar i vår tidsbusboldning. Dersom denne mannen,
som det ber er snakk om var født på ny og hadde Den Hellige Ånd i
sitt hjerte, gikk ban ikke fortapt til tross for at ban ikke hadde gjort
opp med naboen sin. Dette betjnr ikke at vi ikke skal gjøre opp med våre
naboer, men frelsen i dag stiller bare det ene vilkåret at vi skal komme
til Jesus og få troen og syndenes forlatelse av ham.
2) EN MATTE HOLDE BUDENE FOR Å FÅ DEL I GUDS

RIKE. Den som boldt budene og lærte andre dem, den skulle være
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den storste i himlenes rike. "Derfor, den som bryter et eneste av disse
mine minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den min
ste i himlenes rike, men den som holder dem og lærer andre dem, han
skal kalles stor i himlenes rike." (Matt. 5,19)

"Ikke enhver som sier til meg Herre, Herre, skal komme inn i himlenes
rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje." (Matt. 7, 21)
"Og se, det kom en bort til ham og sa: Mester, hva skal jeg gjøre for å

få evig liv? Men han sa til ham: Hvorfor spør du meg om det gode? Det
er bare en som er god. Men vil du gå inn til livet, da hold budene."
(Matt. 19,16-17)
"Og se, en lovkyndig stod opp og fristet ham og sa: Mester, hva skal

jeg gjøre foråt jeg kan arve evig liv? Han sa til ham: Hva er skrevet i
loven? 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
hu, og din neste som deg selv. Da sa han til ham: Du svarte rett, gjør
det, så skal du leve." (Luk. 10,25—28)

Her kommer det tydelig fram at den som holdt budene og Jesu lære,
den skulle få del i Guds rike. Det skuUe en aktiv innsats fra jødenes side
for at de skulle kunne få del i himlenes rike. Dette kjente jødene godt
til fra lovens tidshusholdning, så dette var bare en videreføring av det
som de var vant til.

3) EN SOM VAR RIK, KUNNE HELLER IKKE FÅ DEL I
GUDS RIKE. Vedkommende måtte selge alt det som han hadde, for
Gud skulle sørge for ham i rikets tid. Dette gjaldt både mat og klær.
"Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor
tyver bryter inn og stjeler, men samle dere skatter i himmelen, hvor
hverken møll eller rust tærer, og hvor tyver ikke bryter inn og stjeler.
For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være." (Matt. 6,19—21)
"Og se, det kom en til ham som sa: Mester, hva godt skal jeg gjøre for

å arve evig liv? Men han sa til ham: Hvorfor spør du meg om det gode?
Det er bare en som er god. Men vil du gå inn til livet, da hold budene.
Han sa til ham: Hvilke? Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hor, du
skal ikke stjele, du skal ikke si falskt vitnesbyrd, hedre din far og din
mor, og du skal elske din neste som deg selv. Den unge mann sa til ham:
Alt dette har jeg holdt, hva fattes meg ennå? Jesus sa til ham: Vil du
være fullkommen, da gå bort og selg det du eier, og gi det til de fattige,
så skal du få en skatt i himmelen, kom så og følg meg. Men da den unge
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mann hørte det, gikk han bedrøvet bort, for han var meget rik. Og Jesus
sa til sine disipler: Sannelig sier jeg dere: Det vil være vanskelig for en
rik å komme inn i himlenes rike. Atter sier jeg dere: Det er lettere for en
kamel å gå inn gjennom et nåløye enn for en rik å gå inn i Guds rike.
Men da disiplene hørte det, ble de meget forferdet og sa: Hvem kan da
bli frelst? Men Jesus så på dem og sa til dem: For mennesker er dette
umulig, men for Gud er alt mulig." (Matt. 19,16-26)
Her stilte Jesus 3 betingelser for at denne rike unge mannen skulle bli

fullkommen og komme inn i Guds rike. Dette gjelder derfor ikke den
kristendomsforståelsen som vi har i dag, der den som tror, blir frelst.
Disse 3 betingelsene var følgende:
a) HAN SKULLE HOLDE BUDENE.
b) HAN SKULLE SELGE ALT DET SOM HAN EIDE OG

GI DET TIL DE FATTIGE.
c) HAN SKULLE FØLGE JESUS.
Derfor står det også i de synoptiske evangelier at evangeliet ble for

kynt for de fattige, for disse hadde spesielle forutsetninger for å ta imot
det. "Og Jesus svarte og sa til dem: Gå bort og fortell Johannes det som
Dere hører og ser: blinde ser, og halte går, spedalske renses, og døve
hører og døde står opp, OG EVANGELIET FORKYNNES FOR DE
FATTIGE, og salig er den som ikke tar anstøt av meg." (Matt. 11,4—6)
"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."
(Matt. 5,40-42)
"Og han løftet sine øyne på sine disipler og sa: SALIGE ER DERE

FATTIGE, FOR GUDS RIKE ER DERES." (Luk. 6, 20)
"Herrens Ånd er over meg, fordi han salvet meg til å forkynne evan

geliet 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) fra Herren." (Luk. 4,
18-19)
"Frykt ikke, du lille hjord, for det har behaget deres Fader å gi dere

riket. Selg det Dere eier, og gi almisse. Gjør dere punger som ikke eldes,
en skatt som ikke forgår, i himmelen, der tyve-hånd ikke når, og møll
ikke tærer. For hvor deres skatt er, der vil også deres hjerte være."
(Luk. 12,33-34)
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"SÅLEDES KAN DA INGEN AV DERE VÆRE MIN DISIP
PEL UTEN AT HAN OPPGIR ALT DET HAN EIER." (Luk.
14,33) S
"Og nå, Dere rike: Gråt og jamre over deres ulykker, som kommer

over dere! Deres rikdom er råtnet, og deres klær er blitt mollett, deres
gull og sølv er rustet bort, og rusten på det skal være til vitnesbyrd mot
dere og ete deres Iqod som en ild. Dere har samlet skatter i de siste
dager! Se, den lønn Dere har forholdt arbeiderne som har skåret deres
åkrer, den skriker, og høstfolkenes rop er kommet inn for den Herre Se-
baots ører." (Jak. 5,1—4)

Herren skulle ta seg av de som var fattige og gi dem både brød og mat.
"Derfor sier jeg dere. Vær ikke bekymret for deres liv, hva Dere skal ete
og hva Dere skal drikke, eller for deres legeme, hva Dere skal kle Dere
med! Er ikke livet mere enn maten, og legemet mere enn klærne . . .
Men kler Gud således gresset på marken, som står i dag og i morgen kas
tes i ovnen, skal han da ikke meget mere kle dere. Dere lite troende?
Derfor skal Dere ikke være bekymret og si: Hva skal vi ete, eller hva skal
vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene
etter, og deres himmelske Fader vet at Dere trenger til alt dette. Men
søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal Dere få alt dette i til
gift! Vær altså ikke bekymret for den dag i morgen! for den dag i mor
gen skal bekymre seg for seg selv, hver dag har nok med sin egen plage."
(Matt. 6,25 og 30—34)

"Derfor skal Dere bede således: Fader vår, du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn, komme ditt rike (riket for Israel), skje din vilje
som i himmelen, så og på jorden, GI OSS I DAG VÅRT DAGLIGE
BRØD." (Matt. 6, 9-11)

Jesus viste jødene ved to anledninger at dette var alvorlig ment fra
hans side, og at disse utsagnene, som vi har referert ovenfor, skulle for
ståes bokstavelig. Ved at han mettet 5.000 (Matt. 14,14—21) og 4.000
(Matt. 15, 30—38) av bare noen få brød og noen få fisker, viste han at
den som tok imot ham og Guds-riket, den skulle ikke behøve å bekymre
seg for den dag i morgen. Slik skal det også bli i 1000-års-riket.
At de første jøde-kristne hadde en helt konkret forståelse av dette,

viser også det forholdet at de solgte alt det som de eide og hadde det
felles og delte det ut til de som var fattige. Etter Jesu himmelfart ventet
de fortsatt på opprettelsen av riket for Israel. De holdt seg til Jesu
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forkynnelse og apostlenes lære, slik som disse hadde overtatt den av sin
mester. ''Og de holdt trolig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet,
ved brods-brytelsen og ved bønnene. Og det kom frykt over hver gel, og
mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Og alle de troende holdt
seg sammen og hadde alt felles, og sine eiendeler og sitt gods solgte de
og delte ut til alle, etter som noen hadde trang til, og i det de samdrek
tig søkte templet og brøt brødet hjenune, nøt de sin mat med fryd og
hjertets enfold, i det de lovet Gud og hadde yndest hos hele folket. Og
Herren la hver dag dem som lot seg frelse, til menigheten." (Ap.gj. 2,
42-47)
Nå betyr ikke dette at en ble frelst ved å selge det som en eide og gi

til de fattige. En måtte også følge Jesus. Men i og med at et menneske
var rikt og hadde mange penger og stor eiendom, var det sannsynlig å
tro at vedkommende både hadde fått sin rikdom på urettvis måte, og at
han ved dette hadde undertrykt og fortsatt undertrykte en del av sine
medmennesker.

I alle fall var det grupper i samfunnet som behøvde de rikes rikdom
bedre enn dem selv, og det var de fattige. De som ikke ville dele sitt
gods med andre, de syndet mot den ene del av det dobbelte kjærlighets-
budet, og kunne dermed ikke få del i Guds rike.

Jeg sjmes at det er interessant å legge merke til at i Jesu lære li^er
det også et sosialt evangelium, som ikke lar seg utskille fra hans frelses-
tilbud. Dette betyr også at hans forkynnelse ikke bare gjaldt de himmel
ske forhold, men også i høy grad de jordiske. Hans evangelium om riket
var rettet til jødene, og det gikk ut på å opprette et Guds-rike i Israel.

Når tiden er inne til det, vil det også komme. Jødene er nå kommet
hjem til Israel, og når de bebygger og bebor landet, er de med på å for
berede riket for Israel. VI ER FOR LENGST GÅTT INN I BÅDE

ENDETIDEN OG INN I DEN MESSIANSKE TIDSALDER.
4) DEN SOM IKKE OMVENDTE SEG OG BLE SOM BARN,

FIKK IKKE DEL I GUDS RIKE. "Og han kalte et lite barn tU seg
og stilte det midt i blant dem og sa: Sannelig sier jeg dere: Uten at Dere
omvender dere og blir som barn, kommer dere ingenlunde inn i him
lenes rike. Derfor, den som gjør seg liten som dette barn, han er den
største i himlenes rike, og den som tar imot et sådant barn for mitt
navns skyld, tar imot meg, men den som forfører én av disse små som
tror på meg, for ham var det bedre at det var hengt en kvernstein om
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hans hals og han var nedsenket i havets dyp." (Matt. 18,2-^)
"Da bar de små barn til ham, foråt han skulle legge sine hender på

dem og bede, men disiplene truet dem. Men Jesus sa: La de små barn
være og hindre dem ikke fra å komme til meg! for himlenes rike hører
sådanne til. Og han la sine hender på dem og drog derfra." (Matt. 19,
13-14)
5) DEN SOM DØMTE ANDRE, FIKK IKKE DEL I GUDS

RIKET. "Døm ikke, foråt Dere ikke skal dømmes, for med den samme
dom som Dere dømmer med, skal Dere dømmes, og med det samme
mål som Dere måler med, skal dere måles igjen." (Matt, 7,1—2)
"Et godt menneske bærer fram gode ting av sitt gode forråd, og et

ondt menneske bærer fram onde ting av sitt onde forråd. Men jeg sier
dere at for hvert unyttig ord som menne^ene taler, skal de gjøre r^n-
skap for på dommens dag, for etter dine ord skal du kjennes rettferdig,
og etter dine ord skal du fordømmes." (Matt. 12, 35—37)
"Og han sa til dem: Akt på hva Dere hører. Med det samme mål

som Dere måler, skal dere måles igjen, og enn mere i^al gis dere."
(Mark. 4,24)
"Vær barmhjertige, likesom deres Fader er barmhjertig, og døm ikke,

så skal Dere ikke dømmes, og fordøm ikke, så skal Dere ikke fordøm*
mes, forlat, så skal dere forlates, gi, så skal dere gis! et godt, stoppet,
rystet overfylt mål skal gies dere i fanget, for med det samme mål som
Dere måler med, skal dere måles igjen." (Luk. 6,36—38)
6) DEN SOM nCKE FORNEKTET SEG SELV OG IKKE

TOK SITT KORS OPP OG FULGTE JESUS, DEN FIKK IKKE
DEL I GUDS—RIKET. "Den som elsker far eller mor mere enn meg,

er meg ikke verd, og den som elsker sin sønn eller datter mere enn meg,
er meg ikke verd, og den som ikke tar sitt kors og følger etter meg, er
meg ikke verd. Den som finner sitt liv, skal miste det, og den som mister
sitt liv for min skyld, skal finne det." (Matt. 10, 37—39)
"Da sa Jesus til sine disipler: Vil noen komme etter meg, da må han

fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge
sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, skal
finne det. For hva gagner det et menneske om han vinner den hele ver
den, men tar skade på sin sjel? eller hva vil et menneske gi til vederlag
for sin sjel?" (Matt. 16,24—26)
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"Da svarte Peter ham: Se, vi har forlatt alt og fulgt deg, hva skal da vi
få? Da sa Jesus til ham: Sannelig sier jeg dere: Dere som har fulgt meg.
Dere skal i gjenfodelsen (i rikets tid) 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 barn eller åkrer for mitt navns skyld, skal få
mangfoldig igjen og arve evig liv. Men mange som er de første, skal bli
de siste og de siste de første." (Matt. 19,27—30)
"Og han kalte folket til seg tillikemed sine disipler og sa til dem: Den

som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv og ta sitt kors opp og
følge meg. For den som vil bei^e sitt liv, skal miste det, men den som
mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, han skal berge det.
For hva gagner det et menneske om han vinner den hele verden og tar
skade på sin sjel? For hva kan vel et menneske gi til vederlag for sin gel?
For den som skammer seg for meg og mine ord i denne utro og syndige
generasjon, han skal også Menneskesønnen skamme seg ved når han
kommer i sin Faders herlighet med sine engler." (Mark. 8, 34—38)
"Og om noen kommer til meg og ikke hater sin far og mor og hustru

og barn og brødre og søstre, ja, endog sitt eget liv, han kan ikke være
min disippel. Og den som ikke bærer sitt kors og følger etter m^, han
kan ikke være min disippel." (Luk. 14,26—27)
7) DEN SOM IKKE FORVALTET SIN GJERNING OG SINE

MULIGHETER PA EN GOD MÅTE, FIKK IKKE DEL I GUDS
RIKE. Fra ham skulle det til og med taes det som han hadde og gies til
den som hadde mest. "For den som har, ham skal gies, og han skal ha
overflod, men den som ikke har, fra ham skal det endog taes det han
har." (Matt. 13,12)
"Ta derfor talenten fra ham (den late tjeneren) og gi den til ham som

har de 10 talenter. For den som har, ham skal gies, og han skal ha over
flod, men den som ikke har, fra ham skal endog taes det han har. Og
kast den unyttige tjener ut i mørket utenfor! Der skal være gråt og ten
ners gnissel." (Matt. 25,28—30)
"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 (i rikets tid) ... Og han sa til dem som
stod ved hans side: Ta pundet fra ham (den late tjeneren) og gi det til
ham som har de 10 pund. De sa til ham: Herre, han har jo 10 pund. Jeg
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sier dere at hver den som har, ham skal gies, men den som ikke har, fra
ham skal endog taes det han har." (Luk. 19,16—17 og 24—26)
8) DET MÅTTE EN AKTIV INNSATS FRA FOLKETS SIDE

FOR Å FA DEL I GUDS—RIKET. Den som ikke trengte seg inn i
det, fikk ikke del i det. "Men fra døperen Johannes dager inntil nå tren
ger de seg med makt inn i himlenes rike, og de som trenger s^ inn, river
det til seg." (Matt. 11,12)
"Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes, fra den tid for

kynnes evangeliet om Guds rike, og enhver trenger seg inn i det med
makt." (Luk. 16,16)
"En sa da til ham: Herre! er det få som blir frelst? Da sa han til dem:

Strid for å konune inn gjennom den trange dør! for mange, sier jeg dere.
Skal søke å komme inn, og ikke være i stand til det. Fra den stund av da
husbonden har reist seg og lukket døren, og Dere begynner å stå utenfor
og banke på døren og si: Herre, lukk opp for oss! da skal han svare og si
til dere: Jeg vet ikke hvor Dere er fra. Da skal Dere begynne å si: Vi åt
og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater! Og han skal si: Jeg
sier dere: Jeg vet ikke hvor Dere er fra, VIK BORT FRA MEG ALLE
DERE SOM GJORDE URETT!" (Luk. 13,23-27)
9) DEN SOM IKKE BLE DØPT, FIKK HELLER IKKE DEL

I GUDS RIKE. (Se kapitlet: De to evangeliene i Det Nye Testamente,
hvor jeg har skrevet en del om dette.)
Av disse 9 punktene som er satt opp ovenfor, kommer det tydelig

fram at det var satt betingelser for det jødiske folket, for at de skulle få
del i Guds-riket. Den som omvendte seg og levde i samsvar med Jesu
nye lære, den skulle få del i riket for Israel.

I Bergprekenen, som er selve grunnloven i Guds-riket i Israel, utvidet
Jesus til og med betingelsene i forhold til Mose-loven for dem som ville
ha del i Guds-rike. Dette gjorde han av følgende grunner:
1) Han ville vise jødene at loven ikke bare har en ytre side og et

ytre bud, men at den også har en indre og en åndelig side. Det er ikke
nok for menneskene å oppfylle bare den ytre siden av budet. Betingel
sen om å få del i Guds-riket gjaldt ikke bare selve gjerningen, men også
tanker og motiver som lå bak selve handlingen. Det var ikke nok at selve
den ytre handlingen var oppfylt. Hele personligheten måtte være rettet
mot Gud og i samsvar med Guds vilje, for at frelsen kunne komme i
stand, men som vi vet, så er dette ikke muhg. Vi er syndige og ufull-
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komne mennesker som feiler ofte. Bergprekenen og forpliktelsene for
øvrig peker derfor ut over menne^ets egen rettferdighet, som i seg selv
ikke kan frelse, og på Guds rettferdighet, som er troen på Jesus Kristus,
som er det eneste som frelser.

Dette betyr naturligvis ikke at forpliktelsene falt bort for jødene.
Nei, de stod ved lag, men der de ikke selv strakk til, der kom Guds nåde
dem i møte og frelste dem inn i Guds-riket. Vi må ikke blande sammen
loven og nåden. Loven krever, mens nåden gir. Loven krever at mennes
kene selv skal oppfylle kravene til egen frelse. Loven arbeider i fordøm
melsens tjeneste, i og med at menneskene ikke greier å oppfylle den.
Nåden gir oss frelsen. Den som søker Gud, den får tak i Guds rettferdig
het. ''Men søk først Guds rike og bans rettferdighet, så skal Dere
(jødene) få alt dette i tilgift." (Matt. 6, 33)
"Gå inn gjennom den trange port, for den port er vid, og den vei er

brei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den,
for den port er trang og den vei er smal som fører til livet, og få er de
som finner den." (Matt. 7,13—14)
"Kom til meg, alle Dere som strever og bar tungt å bære, og jeg vil gi

dere kvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og yd
myk av hjertet, så skal Dere finne kvile for deres sjeler." (Matt. 11,
28-29)
"Mens ban ennå talte, se, da kom det en lysende sky og oversky^et

dem, og se, det kom en røst ut av skyen, som sa: Dette er min Sønn,
den elskede, i hvem jeg bar velbehag, bør ham." (Matt. 17, 5)
"Men da disiplene børte det, ble de meget forferdet og sa: Hvem kan

da bli frelst? Men Jesus så på dem og sa til dem: For mennesker er dette
umulig, men for Gud er alt mulig." (Matt. 19,25—26)

Jeg vil i den forbindelsen få lov til å sitere det som den jødiske Bibel
forsker Hans Joachim Scboeps sa om Bergprekenen: "Bei^rekenen er i
sannhet en Jesu Guds-rikes tale. Den vil gjøre Guds absolutte krav åpen
bar. Den radikaliserer derfor de bibelske loves gammelkjente ordlyd for
tilhørerne, ikke for å overby dem og erstatte dem med nye videregående
maksimer og ikke for — belt ubibelsk — å bevise at de ikke lar seg opp
fylle, men for å gjøre oppmerksom på Guds virkebge vilje, som alltid
står bak de bibelske lover, som bører til livets hverdag. Jesus oppfordret
hverken til en forøket eller mer intens lovoverboldelse, eller til å føre
handlingene etter loven ut i det absurde og dermed gjøre narr av de som
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forsøkte å holde loven. Han vil, hva de innledende saligprisningene gjør
klart, si, hvordan lovens virkeliggjørelse må se ut, og hvordan den vil
komme til å se ut når riket kommer. Spørsmålet om hvorvidt loven kan
resdiseres har ingen ting med Bergprekenen å gjøre.'*
2) Bergprekenen er videre grunnloven i selve 1000-års-riket. Den

peker derfor framover mot en tidsperiode som ikke er kommet enna. I
rikets tid vil forpliktelsene og kravene komme tilbake igjen. I og med at
Satan og de onde ånder er fengslet i avgrunnen i 1000 år, vil de ikke
kunne lokke menneskene til å leve i synd. I denne tiden vil menneskene
bare ha kamp mot sin egen og andres syndige natur. I dag har vi kamp
mot makter og myndigheter og mot mørkets åndehær i himmelrommet.
I 1000-års-riket vil derfor hvert enkelt menneske ha en høyere åndelig
standard enn tilfellet er i dag. Dette er også en av grunnene til at Jesus
innskjerpet de forskjellige regler og bud i Bergprekenen.

Ved siden av dette må vi være oppmerksomme på at i rikets tid, vil
store menneskemasser ha Den Hellige Ånd i sitt hjerte, og de vil være
innstilt på å etterleve Jesu krav i Bergprekenen.

Ved siden av at Jesus utdypet kravene i Bergprekenen og andre steder
i forhold til Mose-loven, har vi også eksempler der han både gikk mot
selve Mose-loven og de gamles (rabbinernes) vedtekter. Nå kan vi ikke
uten videre sette likhetstegn mellom Mose-lovén og rabbinernes tolk
ning av denne loven, men det er likevel klart at også Jesus forandret en
del av selve loven, ikke bare ved sin død, men også i sitt liv og i sin lære.

Jesus hadde anledning både til å utdype loven og forandre deler av
den, for han hadde fullkommen kjennskap til Guds vilje. Det fundamen
tale i hans tolkning av loven var det dobbelte kjærlighetsbudet om at
menneskene skal elske Gud over alle ting og sin neste som seg selv. Der
et ytre bud eller en av de gamle rabbineres vedtekter kom på kollisjons
kurs med det dobbelte kjærlighetsbudet, der opphevet han hele budet.
"Men da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på sadduseeme,
kom de sammen, og en av dem, en lovkyndig, spurte for å friste ham:
Mester! hvilket bud er det største i loven? Han sa til ham: Du skal elske
Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu. Dette
er det største og første bud. Men det er et annet som er like så stort: Du
skal elske din neste som deg selv. På disse to bud kviler hele loven og
profetene." (Matt. 22,34—40)

Vi må videre skille mellom Guds ev^e bud og forordninger, som
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kommer til uttrykk i de 10 bud, og Mose-Iovens mange vedtekter og
regler. DE 10 BUD KOMMER ALDRI TIL A BLI OPPHEVET,
for de er uttrykk for Guds evige og uforanderlige vilje. Det var også Gud
selv som skrev dem ned for Moses.

Det øvrige innholdet i Mose-loven kunne Jesus derimot forandre, for
mye av dette var forskrifter som gjaldt innenfor en bestemt periode og
hadde dermed begrenset verdi og levetid. Loven ble inngått mellom Gud
og jødefolket, og det hadde sin periode fra Sinai og til Kristus. Han for
andret deler av loven både i sitt liv og ved sin død.

Vi må videre skille mellom den skrevne Mose-loven og rabbinernes
mange vedtekter. De mente selv at den muntlige tradigonen var like
bindende som den skriftlige, og at også den muntlige tradisjonen gikk
tilbake til Sinai, og at den ble åpenbart etter hvert for rabbinerne.

Dette mente Jesus var galt, og han opphevet disse vedtektene, der
disse kom i strid med det dobbelte kjærlighetsbudet.
Mange av fariseerne, de skriftlærde og sadduseeme mente også at der

som man holdt lovens ytre bud, så var dette nok til å få del i frelsen,
som gikk ut på å få del i riket for Israel. De mente at folket holdt igjen
for Messias komme og opprettelsen av riket, da disse ikke holdt lovens
ytre bud, slik som de selv gjorde. Mens de selv fremmet rikets komme
ved sitt liv og sin gjerning, holdt folket tilbake og forhindret Guds-rikets
opprettelse. "Men denne hop som ikke kjenner loven, er forbannet."
(Joh. 7,49)

Jesu nye lære var derfor en utfordring til fariseerne og de skriftlærde
og til deres lære om at troen og frelsen ble oppnådd bare ved lovgjer-
ninger. Mange av folket var enig med Jesus, for han stadfestet sin lære
med store tegn og undergjerninger, og fariseerne og de skriftlærde visste
også at dersom Jesus fikk lov til å fortsette sin forkynnelse og sin virk
somhet, så ville han vinne det jødiske folket.
I Jesu liv og lære så de derfor sin posisjon truet som folkets åndelige

veiledere. Dette var også en av grunnene til at de fikk henrettet Jesus.
Jesus forandret loven på følgende måter:
1) JESUS OPPFYLTE MOSE-LOVEN I VART STED. "Fordet

som var lunulig for loven, i det 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, foråt lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi
som ikke vandrer etter kjødet, men etter Anden." (Rom. 8, 3—4)
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2) JESUS INNSKJERPET LOVEN F.EKS. I BERGPREKENEN.
(Matt. 5—7) "Dere har hørt at det er sagt: Du skal ikke drive hor. Men
jeg sier dere at hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har
alt drevet hor med henne i sitt hjerte." (Matt. 5,27 28)
3) JESUS SATTE DELER AV MOSE-LOVEN TIL SIDE.

Dette var tilfelle med en del av seremonilovene i forbindelse med Jesu
lidelse og død på Golgata. "For en slik yppersteprest måtte vi og ha,
hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene, en som
ikke hver dag trenger til, likesom yppersteprestene, først å frambære
offer for sine egne synder, deretter for folkets, for dette gjorde han en
gang for alle da han ofret seg selv.** (Hebr. 7,26 27)
4) JESUS OPPHEVET DELER AV MOSE-LOVEN. Dette

gjaldt f.eks. hans forhold til sabbaten, de jødiske renhets- og spisereg
lene og piken som ble grepet i hor. I følge Mose-loven skulle hun stenes,
men Jesus mente noe annet. Han sa: **0g da de ble ved a spørre, rettet
han seg opp og sa: Den av dere som er uten synd, han kaste den første
sten på henne. Og han bukket seg atter ned og skrev på jorden. Men da
de hørte det, gikk de ut, den ene etter den andre, de eldste først, og
Jesus ble alene tilbake med kvinnen som stod der. Da rettet Jesus seg
opp og sa til henne: Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg? Hun
sa Nei, Herre, ingen. Da sa Jesus: Heller ikke jeg fordømmer deg, gå
bort, og synd ikke mere.** (Joh. 8, 7—11)
Det skjedde med andre ord en **omskiftelse av loven**. Loven er ikke

opphevet, men den er omskiftet og forandret, og dersom Jesus hadde
fått anledning til det, og jødene ikke hadde forkastet hana, hadde han
vist oss mye mer av sin egen lære. Det som han ikke rakk a vise oss ved
sitt første komme, det vil han vise oss når han kommer igjen.

Vi ser også at offertjenesten i templet i Jerusalem var innebygd i Jesu
lære. Det var naturlig at den måtte være det inntil Jesu forsonergjerning
på Golgata. Fra det øyeblikket av fikk de forskjellige ofringene en helt
annen betydning for Gud. De hadde ingen forsonende verdi mer.

Offertjenesten ved templet i Jerusalem pekte også framover mot
offertjenesten i 1000-års-riket, hvor ofrene vil komme tilbake igjen i
Guds-tjenesten. Vi ser også at de jødekristne etter Jesu død og himmel
fart deltok i ofringene i templet. Dette betydde da at de la et annet inn
hold i ofringene enn det som jødene gjorde. '*Derfor, når du bærer ditt
offer fram til alteret (brennofferalteret), og der kommer i hu at din bror
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har noe imot deg, så la ditt offer ligge der foran alteret og forlik deg
med din bror, og kom så og bær ditt offer fram." (Matt. 5,23~24)
"Og Jesus sa til bam: Se til at du ikke sier det til noen, men gå og te

deg for presten, og bær fram det offer Moses bar påbudt, til et vitnes
byrd for dem." (Matt. 8,4)
^ Vi må derfor ikke forveksle Jesu lære med Paulus' lære om den frie

nåden for alle som tror, både jøder og hedninger. I sin første undervis
ning stilte Jesus krav for at jødene skulle få del i den frelsende tro. Det
er derfor store ulikheter mellom Jesu lære og Paulus' lære på dette
punktet. Jesu lære tok først og fremst sikte på å vinne det jødiske fol
ket for sitt eget styre i Israel, mens Paulus' lære, som også kommer fra
Jesus, tar sikte på å utta et folk av hedninger for Jesu navn, altså det
kristne legemet, som både består av jøder og hedninger.

Vi må likevel være oppmerksomme på det forholdet at til tross for at
trosinnholdet er forskjellig i de forskjellige tidshusholdninger, er det
også mange åndelige regler som er de samme. Husholdningene tar sikte
på a styre Guds hus og vinne mennesker for Guds rike ut ifra de for
skjellige styringsprinsipper. Dette gjøres blant annet for at menneskene
skal få alle muligheter til frelse, og i og med at alle kombinagoner av
frelsesprinsipper er blitt brukt igjennom frelseshistorien, kan ingen
anklage Gud på dommens dag for at et bestemt prinsipp ikke er blitt
brukt. Gud har i sin visdom ordnet det slik at ingen kan angripe ham for
noe som helst.

Hva som gjelder Jesu lære og rettferdighetsbegrepet i evangeliene, så
kunne vi ha skrevet mye mer om dette, men det vil sprenge rammen for
denne boka, men i og med at vi har vært inne på dette og beskrevet en
del av dette, vil Den Hellige Ånd arbeide videre med leserne, slik at de
kan forstå at vi ikke kan sette likhetstegn mellom Jesu første undervis
ning pa den ene siden og Paulus lære på den andre siden. Dette gjøres i
alt for stor grad, og hovedgrunnen til det er at teologene og forkynnen-
ne ikke ser og forstår at Jesu lære og Paulus evangelium angår to helt
forskjellige frelses-tidshusholdninger. Jesu lære angikk riket for Israel,
mens Paulus lære angår den kristne menighets tid. I det hele tatt den
største tabben som fortolkerne gjør seg dsyldig i, er at de ikke regner
med 1000-års-riket som en konkret og historisk realitet. Dersom de
hadde gjort det, hadde de både forstått Jesu lære rett og det forholdet
at jødene kommer tilbake til Israel i dag. Den kristne menighets tid er
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©n parantes i jødenøs tid. Riket for Israel hadde sin første forkynnelse
på Jesu tid. Etter at den kristne menighet er bortrykket til Gud før den
7-årige trengsels-tiden, vil rikets evangelium forkynnes igjen. Etter at
jødene som folk og som levning har tatt imot Jesus fra Nasaret som sin
Messias, vil riket bli opprettet, og Jesu første lære vil bli innført igjen.

I jødekristendommens tid fikk de som holdt budene og Jesu lære,
troen, og det er den som frelser menneskene, for den har sin basis i
Kristi forsonergjerning og ligger utenom menneskene selv og deres gjer
ninger og bestrebelser. Ved at jødene holdt forpliktelsene, som Jesus
stilte opp, gav de med dette til kjenne at de ville bli frelst og få del i
Guds-riket. Vi kan si at gjerningene førte dem fram til døren inn til
Guds rike, men inn i Guds rike var det bare hyrden og dørvokteren røm
kunne føre dem. Jesus var døren inn til Guds rike, slik som han ogsa er
det i dag.
"Jeg er døren, den som går inn gjennom meg, han blir frelst, og han

skal gå ut og gå inn og finne føde ... Jeg er den gode hyrde, den gode
hyrde setter sitt liv til for fårene." (Joh. 10,9 og 11) „ . .
Denne gruppen av mennesker, røm vi pleier å kalle for "de stille i

landet", de holdt loven, og ventet på at Messias skulle komme. Når han
var kommet holdt de videre Jesu lære og Jesu forskrifter og fikk del i
troen, som er det røm frelser i alle tidshusholdninger. De var blitt gjen
født av Gud til et levende håp. Vi må huske på at alle mennesker til en
hver tid, som har fått del i troen, er gjenfødte mennesker. Det har
skjedd en forandring med dem i deres hjerte. Vi må ikke tro at det er
bare vi røm lever i den kristne menighets tid, røm er gjenfødt. Vi er
gjenfødt i den forstand at Den Hellige Ånd er lagt ned i våre hjerter,
mens de som levde før pinsefestens dag, var gjenfødt i den forstand at
troen var lagt ned i deres hjerte. Derfor sier også Jesus til Nikodemus:
"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)
Den som holdt de forpliktelsene og kravene røm Jesus stilte, ble kalt

både for "fullkommen" og "rettferdig". *TDerfor skal Dere være fuU-
komne, likesom deres himmelske Fader er fullkommen." (Matt. 5,48)
"For jeg sier dere: Dersom deres rettferdighet ikke overgår de skrift

lærde© og fariseernes, kommer Dere ingenlunde inn i himlenes rike.
(Matt. 5,20)

Vi skal også i det følgende nevne en del personer i den første tiden
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som var rettferdige ved at de holdt loven og ventet på Messias, som skul
le komme. "Men Josef, hennes mann, som var rettferdig og ikke ville
føre skam over henne, ville skille seg fra henne i stillhet." (Matt. 1,19)
"For Herodes fryktet Johannes, fordi han kjente ham som en rettfer

dig og hellig mann, og han holdt sin hånd over ham, og når han hørte
ham, var han i tvil om mangt og meget, og han hørte ham gjerne."
(Mark. 6,20)
"De var begge rettferdige for Gud, og vandret ulastelig i alle Herrens

bud og forskrifter." (Luk. 1,6)
"Og se, det var en mann i Jerusalem ved navn Simeon, og denne

mann

var rettferdig og gudfryktig og ventet på Israels trøst (Messias), og
Den Hellige Ånd var over ham." (Luk. 2,25)
"Og se, det var en mann ved navn Josef, som var rådsherre, og en god

og rettferdig mann — han hadde ikke samtykket i deres råd og gjerning
~ fra den jødiske by Arimatea, og han ventet på Guds rike." (Luk.
23, 51)
"De sa: Kornelius, en høvedsmann, en rettferdig og gudfryktig mann,

som har godt vitnesbyrd av hele jødenes folk, fikk det bud av en hellig
engel at han skulle hente deg til sitt hus og høre hva du har å si." (Ap gj.
10,22)

Til tross for at disse menneskene som holdt loven eller Jesu forskrif
ter, ble kalt for "fullkomne" og "rettferdige", så var dette ikke nok for
å få del i Guds rike. For å få del i dette hadde man også behov for Jesu
eller Guds rettferdighet. DER GUDS RETTFERDIGHET FIKK ET
MØTE MED MENNESKETS EGEN RETTFERDIGHET, DER
OPPSTOD FRELSEN. Vi må ikke glemme at det var stilt krav til jø
dene for at de skulle fa del i frelsen. Vi har så altfor lett for å se bort
ifra dette i og med at vi blander sammen Jesu forkynnelse med Paulus'
forkynnelse.
Så langt forstår mange jøder Jesu forkynnelse og aksepterer den som en

del av jødedommen, men Jesus gikk ennå videre og sa at den som ikke
trodde på ham som jødenes Messias, den kunne ikke få del i riket. På dette
punktet brøt Jesus med jødedommen, og jødene forstår ennå ikke Jesus
på dette punktet, men når de omvender seg som folk og nasjon i slutt
fasen av den store trengsel, skal de forstå dette. Det er ikke rart at det
skal bli en sørgetid i Israel på 30 dager, når jødene oppdager at de har
tatt feil med hensyn til sin egen Messias (Se Sakarias 12,10—14)

-268-



Det kommer tydelig fram både i de synoptiske evangelier og i JoliM-
nes evangelium at det er troen på Jesus fra Nasaret som jødenes Messias
som gav jødene del i frelsen og troen. *'Men han vendte seg om, og da
han så henne, sa ham Vær frunodig, datter, din tro har frelst deg.
(Matt. 9,22)

"og alt det Dere beder om med tro i deres bønner, det skal Dere få ..
For Johannes kom til dere på rettferdighetens vei, og Dere trodde ham

ikke, men tollerne og skjøgene trodde ham, men Dere, enda Dere så det,
angret Dere det ikke siden, så Dere trodde ham." (Matt. 21,22 og 32)
"og sa: Tiden er fuUkommet, og Guds rike er kommet nær, omvend

dere og tro på evangeliet." (Mark. 1,15)
"Men Jesus sa til ham: Om jeg formår? Alt er mulig for den som tror."

(Mark. 9,23)
"Derfor sier jeg dere: Alt det Dere beder om og begjærer, tro bare at

dere har fått det, så skal det vederfares dere." (Mark. 11,24)
"Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror,

skal bli fordømt." (Mark. 16,16)
"Og da han så deres tro, sa han: Menneske! dine synder er deg forlatt.

Da begynte de skriftlærde og fariseerne å tenke så: Hvem er denne
mann, som taler bespottelser? Hvem kan forlate synder uten Gud alene?"
(Luk. 5,20-21)
"Men han sa til kvinnen: Din tro har frelst deg, gå bort i fred." (Luk.

7,50) ^
'TDe ved veien er de som hører det (Guds ord), så kommer djevelen

og tar ordet fra deres hjerte, foråt de ikke dcal tro og bli frelst." (Luk.
8,12)
"han (døperen Johannes) kom til vitnesbyrd, for å vitne om lyset,

foråt alle skulle komme til troen på ham." (Joh. 1,7)
"Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds

barn,
dem som tror på hans navn." (Joh. 1,12)

"Jesus svarte og sa til ham (Natanael): Fordi jeg sa deg at jeg sa deg
under fikentreet, derfor tror du? Du skal få se det som er større enn
dette." (Joh. 1,51)

"Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin
herlighet, og hans disipler trodde på ham." (Joh. 2,11)
"Mens han nå var i Jerusalem i påsken, på høytiden, trodde mange

på hans navn da de så de tegn han gjorde." (Joh. 2, 23)
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FOR SÅ HAR GUD ELSKET VERDEN, AT HAN GAV SIN
SØNN, DEN ENBÅRNE, FORÅT HVER DEN SOM TROR PÅ
H^, IKKE SKAL FORTAPES, MEN HA EVIG LIV." (Joh. 3,16)
"Den som tror på ham, blir ikke dømt, den som ikke tror, er allerede

dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn." (Joh. 2
18)
"Den som tror på Sønnen, har evig liv, men den som ikke vil tro på

Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham." (Joh. 3, 36)
Da na samaritanene kom til ham, bad de ham bli hos dem, og han

ble der 2 dager (disse 2 dagene symboliserer også de 2000 år som Jesus
skal være hos hedningene, altså den kristne menighets tid). 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 sanne
lig er verdens frelser." (Joh. 4,40—42)

"Sannelig, sannelig, sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham
som har sendt meg, han W evig liv og kommer ikke til dom, men er
gått over fra døden til livet." (Joh. 5,24)

'For hadde Dere trodd Moses, da hadde Dere trodd meg, for det er
om meg han har skrevet, men tror Dere ikke hans skrifter hvorledes kan
Dere da tro mine ord." (Joh. 5,46—47)

"Jesus svarte og sa til dem: Dette er Guds gerning at Dere skal tro på
den han har utsendt." (Joh. 6,29)

Jesus sa til dem: Jeg er livets brød, den som kommer til meg, skal
ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri noensinne tørste." (Joh
6,35)
"For dette er min Faders vilje at hver den som ser Sønnen og tror på

ham, skal ha evig liv, og at jeg skal oppreise ham på den siste dagen."
(Joh. 6,40)

"Sannelig, sannelig, sier jeg dere: Den som tror, har evig liv." (Joh
6,47)
"Simon Peter svarte ham: Herre! hvem skal vi gå til? Du har det evige

livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige." (Joh. 6,68—69)
"Den som tror på meg, av hans liv skal det, som Skriften har sagt,

rinne svømmer av levende vann. Dette sa han om den Ånd som de
skulle fa som trodde på ham, for Ånden var ennå ikke kommet, fordi
Jesus ennå ikke var herliggjort." (Joh. 7, 38—39)

"Derfor sa jeg til dere: Dere skal dø i deres synder, for tror dere ikke
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at jeg er (hebr. Jhvh, gr. ego eimi. Dette er Guds egen definisjon på seg
selv), da ial dere dø i deres synder." (Joh. 8,24)

"Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut, og da han traff hana, sa
han: Tror du på Guds Sønn? Han svarte: Hvem er han, da. Herre, så jeg
kan tro på ham? Jesus sa til ham: Du har sett ham, og han som her taler
med deg, han er det. Han sa: Jeg tror. Herre, og falt ned for ham." (Joh.
9, 35-38)

"Jesus sa til henne: Jeg er (gr. ego eimi) oppstandelsen og livet, den
som tror på meg, om han enn dør, skal han dog leve, og hver den som
lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Hun sier til
ham: Ja, Herre! jeg tror at du er Messias, Guds Sønn, som skal komme
til verden." (Joh. 11,25—27)
"Lar vi ham holde ved således, da vil alle tro pa ham, og romerne vU

komme og ta både vårt sted og vart folk. (Joh. 11,48)
"Allikevel var det mange som trodde på ham, også av rådsherrene,

men for fariseernes skyld bekjente de det ikke, foråt de ikke skulle bli
utstøtt av synagogen, for de ville heller ha ære av mennesker enn av
Gud. Men Jesus ropte og sa: Den som tror på meg, tror ikke på meg,
men på ham som har sendt meg, og den som ser meg, ser ham som har
sendt meg. Jeg er kommet som et lys til verden, foråt hver den som tror
på meg, ikke skal bli i mørket." (Joh. 12,42—46) ^ ^

"Sannelig, sannelig, sier jeg dere: Den som tror på meg, han skd og»
gjøre de gjerninger jeg gjør, og han skal gjøre større enn disse, for jeg gar
til min Fader." (Joh. 14,12)
"Men jeg beder ikke for disse alene, men også for dem som ved deres

ord kommer til å tro på meg, at de alle må være ett, likesom du Fader, i
meg, og jeg i deg, at også de ma være ett i oss, foråt verden skal tro at
du har utsendt meg." (Joh. 17, 20—21)

"Jesus sa til ham (Tomas): Fordi du har sett meg, tror du, salige er de
som ikke ser og dog tror." (Joh. 20,29)

Vi har med dette behandlet en del aspekter ved rettferdighetsb^e-
pet i evangeliene. Vi har også påpekt at de synoptiske evanplier ̂ er
seg en del fra innholdet i evangeliet etter Johannes, men vi har likevel
ikke kunnet finne det riktig å skille ut dette evangeliet. Det hører også
med til Jesu første forkynnelse til det jødiske folket og behandler der
med en annen side ved rettferdighetsbegrepet enn det som de synoptis
ke evangelier legger hovedvekten pa. Mens de synoptiske evangelier
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legger hovedvekten på gjernings-aspektet ved rettferdighetsbegrepet,
legger evangeliet etter Johannes hovedvekten på trosaspektet, og peker
dermed framover mot kirkens tid.

Vi vet videre at ikke alle som leser våre bøker uten videre vil vsere
enige i dette som vi har beskrevet ovenfor, men det kommer av at ved
kommende ikke er i stand til å skille mellom rikets evangelium og rikets
forkynnelse på den ene siden og Paulus* forkynnelse om den frie nåden
for alle som tror på Jesus.

Jesu første forkynnelse, som kommer til uttrykk i evangeliene, i før
ste del av Apostlenes Gjerninger, i Jakobs brev og i Johannes Åpen
baring, fra kapittel 6 og ut kapittel 19 angår opprettelsen av riket for Is
rael. RETTFERDIGHETSBEGREPET HER VIL VÆRE ANNER
LEDES ENN HOS PAULUS.
^ Vi lever nå i endetiden, rett før Jesus kommer ned i lufthimmelen for
a hente sin dyrkjøpte menighet hjem til himmelen, før trengselstiden på
ar kommer. Han vil ikke tillate at den kristne menighet går inn i treng

selen, for den har aUerede tatt et positivt standpunkt for Herren og er
blitt Jesu legeme.^ TRENGSELSTIDEN ER IKKE FOR OSS, men
den kommer for å prøve menneskene, om de vil tilhøre Guds-riket eller
Antikrists og Satans rike. Begge står nå foran sin opprettelse. Først vil
Antikristens rike komme. Det vil bestå i 7 år. Dette riket vil Jesus knuse
når han kommer til slaget ved Harmageddon. Etter at dette er skjedd,
vil han opprette riket for Israel, som vil vare i 1000 år.
I og med at vi nå nærmer oss Guds-riket i Israel, vil også Herren nå i

endetiden vise oss at rettferdighetsbegrepet i rikets tid ikke er likt med
rettferdighetsbegrepet i kirkens tid.

Vi har følgende rettferdighetsbegreper i de forskjellige tidshushold-
ningene:
1) I lovens tidshusholdning har vi både Guds og menneskets rett

ferdighet.
2) I rikets forkynnelse, fra døperen Johannes og inntil Jesu død på

Golgata har vi både Guds og menneskets rettferdighet.
3) Apostlene forkynte også dette dobbelte rettferdighetsbegrepet i

Apostlenes Gjerninger, fram til Paulus sin nye åpenbaring om det nye
rettferdighetsbegrepet som vi har i kirkens tid.
4) I kirkens tid eller den kristne menighets tid har vi bare Guds

rettferdighet. Den som tror på ham, har del i frelsen.
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5) Etter at den kristne menighet er bortrykket til Herren, vil vi
igjen få det dobbelte rettferdighetsbegrepet. Dette gjelder i trengsels
tiden, som vil vare i 7 år. Dette kommer klart til uttrykk ved forskjellige
utsagn både i de synoptiske evangelier og i Johannes Åpenbaring.
6) 1 1000-års-rikets tid vil vi også ha det dobbelte rettferdighetsbe

grepet. Det er naturlig at det skal være slik. I rikets tid skal Herren styre
verden ved sin nye lov. Den som holder loven eller gjor et godt forsok
på dette, han vil få del i Guds rettferdighet, som er troen på Jesus Kris
tus som verdens frelser og jødenes Messias.

Spørsmål og oppgaver.

1) Hvem er høvdingen over Herrens hær?
2) Hva ble Israels kriger kalt i gammel-testamentlig tid?
3) Hvordan er Herrens hær?
4) Nevn eksempler fra gammel-testamentlig tid der Gud gav jødene

seier over deres fiender.

5) Hvem er det som i dag gir jødene seier over deres fiender?
6) Hvilke 7 arabiske nasjoner måtte jødene slåss mot i 1948?
7) Hvor stort folketall hadde Israel på denne tiden, og hvor stort

folketall hadde de 7 arabiske statene?

8) Hvor mye våpen hadde jødene i begynnelsen av krigen?
9) Beskriv krigene i 1965 og i 1967.
10) Hva skjedde under Jom Kippur-krigen i 1973 med den egyptiske

og den syriske hæren?
11) Hvor mange mann og hvor mange tanks hadde jødene på Golan,

da syrerne angrep?
12) Hvem var det som stoppet jødenes fiender i 1973?
13) Hvilke landområder gjenerobret Israel i 1967?
14) Hvor mange ganger har Israel erobret Sinai, og hvor mange gan

ger har de gitt dette landområdet tilbake til Egypt?
15) Hvorfor vil ikke araberne slutte fred med jødene?
16) Hvordan vil det gå med Israels fiender i Gog-krigen?
17) Hvordan vil det gå med Israels fiender i Harmageddon-krigen?
18) Hvilke andre benevnelser har Messias i egenskap av "høvdingen

over Herrens hær"?
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19) På hvilke måter er Messias lys?
20) Hvilken evangelist omtalte Jesus som det lyset som skulle kom

me til verden?

21) På hvem er benevnelsene "gjenløser", "Israels Hellige" og "den
Høyeste" brukt?

22) Hva betyr det at Jesus var hos samaritaneme i 2 dager, og at han
kom tilbake til Galilea på den 3. dagen (Joh. 4,40—43)?

23) Hvor lang tid var det mellom Malakias og døperen Johannes?
24) Hvilken innbydelse var det Jesus kom med til det jødiske fol

ket (Luk. 14,17)?
25) Hva er kongesønnens bryllup eller den store nattverden?
26) Hvem er brudgommen, og hvem er bruden?
27) Hvorfor kan ikke den kristne menighet være bruden?
28) Hvem er brudesvennene?
29) Hva heter "legemet", "den utkalte menighet", "bruden" og

"hustruen" på gresk?
30) Hvorfor er Johannes Åpenbaring 19, 7 galt oversatt til "hans

brud", og hva er det riktige?
31) Hvorfor kan vi ikke bruke 2. Korintierbrev 11, 2 og Efeserbre-

vet 5, 22—23 som bevis på at den kristne menigheter Jesu brud?
32) Hva betyr Messias, og hva heter ordet på hebraisk og på gresk?
33) Hvilke gjenstander og personer ble salvet i gammel-testamentlig

tid?

34) Hvorfor ble de salvet?
35) Hvem ble etter hvert kalt for "Herrens salvede"?
36) Hva er Messias salvet med?
37) Hvilke 10 oppgaver hadde Messias i følge Esaias 61,1—3?
38) Hva sa Jesus om sin gjerning i Lukas 4,16—21?
39) Hvilke følger fikk det for det jødiske folket at de forkastet Jesus?
40) Hvorfor kan vi si at jødene også i dag hører med til Guds-rikets

hemmelige side? (Se. Matt. 13,44)
41) På hvilken måte er Jesus prest i himmelen for jødene, og hvor

lenge har han vært det?
42) Hvilke tre ord bruker man på hebraisk for frelser og forløser?
43) Hva betyr ordet "yeshua", og hvor ofte forekommer det i Det

Gamle Testamente?
44) Hvilke fire hebraiske ord ligger til grunn for ordet "frelse", og
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hva betyr disse ordene?
45) Hva ligger i begrepet "frelse"?
46) Hva betyr navnet Jesus?
47) Hvilke undergjerninger gjorde Jesus i Israel?
48) Hva betydde det at disse undergjerningene ble gjort i Israel?
49) Hvilke 2 forskjellige oppstandelser har vi, og hvorfor må vi ikke

blande sammen den kristne menighets bortrykkelse med den
gammel-testamentlige oppstandelsen?

50) Når skal den gammel-testamentlige oppstandelse skje i folge
Daniel 12,12-13?

51) Hva er åmaken til at jodene måtte ut i den store landflyktig
heten?

52) Hvordan skal vi forst og fremst betrakte innholdet i Herrens
bonn og Bergprekenen (Matt. 5—7)?

53) Hva er Jesu forste forkynnelse, og hva er Jesu andre forkynnelse?
54) Hva sier F. F. Bruce om Jesu undergjerninger?
55) Hvilke forskjellige oppdrag fikk apostlene av Jesus?
56) Hvilke undergjerninger ble gjort av apostlene/disiplene i den pe

rioden som Apostlenes Gjerninger bedriver?
57) Hvorfor kan vi si at Apostlenes Gjerninger er en overgangstid

mellom tilbudet om opprettelsen av riket og kirkens tid?
58) Hva er forskjellen på rikets evangelium og den kristne menighets

evangelium?
59) Hvorfor er den såkalte "herlighetsteologien" gal?
60) Hvordan skal vi forstå utsagnene i Jakobs brev, 5,14—15?
61) Hvorfor er det normalt for en kristen å ha trengsel?
62) Hvorfor holdt Jesus ut i sine lidelser?
63) Hvilke løfter fikk Jesus av Faderen?
64) Hvor mange martyrer har vi for året i vår tid?
65) Hvordan gikk det med de første apostler/disipler?
66) Hva er "de omskårnes evangelium"?
67) Hva er "de uomskåmes evangelium"?
68) Hvilke forskjeller er det på disse to evangelier, og hvorfor er

Galaterbrevet 2,7 galt oversatt i våre Bibler?
69) Hvor er disse to forskjellige evangelier beskrevet i Bibelen?
70) Hvorfor er det uriktig å nekte de messianske jøder å leve i sam

svar med jødedommens tradisjoner?
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71) Hva var apostelmøtet i Jerusalem i 49/50, og hva bie utfallet av
dette møtet?

72) Hvilke andre benevnelser har vi på "de uomskårnes evangelium"?
73) Hvilket evangelium skulle forkynnes for både jøder og hednin

ger etter apostelmøtet?
74) Hva var grunnen til at apostlene forandret sin forkynnelse over

for jødene etter år 50?
75) Hvorfor måtte Gud åpenbare en ny kristendomsform, som også

skulle gjelde jødene?
76) Hva er synet på dåpen i jødekristendommen og i den kristne

menighets kristendomsforståelse?
77) Hvorfor sendte Herren Paulus til Arabia, hvor han ble tre år?
78) Hva er den kristne menighets hemmeligheter?
79) Hvilke brever skrev Paulus under sitt fengselsopphold i Rom?
80) Hvilke tre forskjellige deler kan vi dele Arabia inn i?
81) Hvorfor gikk Paulus først til jødene med evangeliet om den frie

nåden?

82) Hvorfor kunne ikke Paulus vinne alle jøder med sin forkynnelse?
83) Hvorfor forkynte også Paulus "riket for Israel"?
84) Hvilken forbindelse mellom himmelen og jorden skal det være i

rikets tid?

85) Hvilke problemer byr det på å dele Jesu forkynnelse inn i to for-
skjeUige deler?

86) Hvilke store fordeler byr det på?
87) Hvilken forskjell er det på de synoptiske evangelier på den ene

siden og Johannes evangelium på den andre siden?
88) Hvilken forskjell er det pa Mose-loven og Jesu første forkynnelse?
89) Hvem var det som først forkynte Guds rike i Det Nye Testa

mente?

90) Hva mente døperen Johannes når hem sa at jødene måtte om
vende seg?

91) Hva menes med benevnelsene "riket", "himlenes rike" og
"Guds rike" når de brukes i evangeliene?

92) Hva er forskjellen på "nåden" og "den frie nåden"?
93) I hvilke 2 forskjellige tidshusholdninger har vi hatt den frie

nåden?

94) Hva er det som gir frelse i alle frelsestidshusholdninger?
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95) Hvilke 3 læremessige utgangspunkter vil 1000-års-riket bestå av?
96) På hvilke 4 forskjellige måter forandret Jesus Mose-loven for

jødene?
97) Hvilke 9 forskjellige forpliktelser stilte Jesus opp i de synoptiske

evangelier for den som ville bli frelst og få del i Guds-riket?
98) Hvorfor utvidet Jesus forpliktelsene i Bergprekenen i forhold til

Mose-loven?

99) Hva vil det si å være "fullkommen" og å være "rettferdig"?
100) Hvor i Det Nye Testamente finner vi jødekristendommen, og

hvor finner vi den kristne menighets kristendomsforståelse?
101) Hvilke rettferdighetsbegreper har vi i de forskjellige frelsestids-

husholdninger?

Tingvoll den 3. juni 1986.
Oskar Edin Indergaard
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JØDENES KONGE. BIND I.

Kristen Bokproduksjon gir ut litteratur om Israel og det profetiske
ordet. Denne gangen er vi så heldige å kunne gi ut: JØDENES KONGE.
BIND I. av Oskar Edin Indergaard. Oskar Edin Indergaard er født 28/4

1938. Han er utdannet cand. philol. Han har arbeidet i den videregå
ende skolen og har følgende fagkrets: Mellomfag i tysk, fransk, kristen
doms— og samfunnskunnskap og hovedfag i historie.
Denne boka tar utgangspunkt i Davids og Salomos styre og viser at

disse kongene i Israel var forbilder på jødenes Messias, som er Jesus fra
Nasaret, og som om ikke så lang tid skal komme tilbake for å opprette
sitt 1000-årige fredsrike ut ifra Israel og Jerusalem.

Videre behandler vi mange av Messias titler og benevnelser i G.T. og

viser at disse peker på Jesus fra Nasaret.
I de to siste kapitlene av denne boka viser vi at forkynnelsen i N.T.

må deles opp i to klart atskilte deler, der den ene angår riket for Israel,
og den andre angår den kristne menighet. Den forkynnelsen som Jesus
og apostlene kom med, og som vi kaller for Jesu første undervisning,
angår riket for Israel, mens den kristendomsforståelsen som Paulus fikk
åpenbaring om, angår den kristne menighet. Denne forkynnelsen kaller
vi for Jesu andre undervisning.
Som en følge av dette vil det også vise seg at rettferdighetsbegrepet

er forskjellig i disse to forkynnelsene. Mens Jesus og apostlene forkynte
både Jesu nye lov og Jesu nåde i den første tiden, så forkynte Paulus
bare Jesu nåde. Når vi ser at det er to evangelieforkynnelser i N.T.,
forstår vi at innholdet i evangeliene først og fremst angår jødene og
opprettelsen av riket, mens innholdet i Paulus' brever angår den kristne
menighet.

Etter hvert hovedkapittel i boka er det utarbeidet spørsmål og opp
gaver. Boka vil derfor egne seg godt til Bibel-studiegrupper.

Vi vil også denne gangen be kristenfolket om å være med på å støtte
oss i dette viktige arbeidet ved å kjøpe våre bøker og være med på å
spre dem.

DEN SOM VELSIGNER ISRAEL, DEN VIL GUD VELSIGNE!




