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

like godt som norsk. Dette gjelder følgende boker:
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 bade om islam og jode-kristendommen, og viser at verden må velge
mellom disse to alternativene.
2) Sigfrid Beck: LYS OVER FREMTIDEN. Dette er en qelden

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 skjelner klart mellom jodekristendommen på den
ene siden og den kristne menighets kristendomsforståelse på den andre
siden. Den deler våre synspunkter på de aller fleste områder.

Samtlige boker kan bestilles hos:

OSKAR EDIN INDERGAARD, 6630 TINGVOLL-TLF. 073-31436
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INNLEDNING

Kristen Bokproduksjon gir ut bøker om Israel og det profeti^e ordet.
Fra vi startet i 1981 og fram til nå har vi gitt ut 9 bøker, og det takker
vi Herren for. Dersom han ikke hadde stått bak og på sin spesielle måte
støttet dette prosjektet, så hadde det ikke gått, men det er tydelig det:
At den som støtter I^ael, den vil Gud støtte.

Vi lever nå i endetiden, rett før Jesu komme for den kristne menighet
og opprettelsen av riket for Israel. Av den grunn burde det ha vært
mang flere som hadde arbeidet med endetidsspørsmålene og pekt på det
Fredsriket som ikke om altfor lang tid skal etableres i Israel med Jesus
fra Nasaret som jødenes Messias og konge i dette riket. Riket skal
forøvrig strekke seg over hele verden. Men det ser dessverre ut til at jo
mer vi går inn i endetiden, desto mindre blir dette brennaktuelle temaet
tatt fram i forkynnelsen.
Da Jesus kom til jødefolket for snart 2000 år siden, så tilbød han

dem riket på bekostning av nasjonal omvendelse, men store deler av den
jødiske nasjon forkastet ham. Dette skjedde først moralsk og til sist
offisielt, i og med at fariseerne og de skriftlærde sammen med romerne
dømte ham til døden og korsfestet ham.

Når Jesus talte om himlenes rike eller Guds rike, så var det riket for
Israel han snakket om. Fra Matteus 1—12 snakket Jesus rett ut om

dette riket. Han la til og med fram grunnloven i dette riket i Bergpreke
nen (Se kap.: Bergprekenen er grunnloven i 1000-års-riket.) Da jødene
allerede på dette tidspunktet forkastet hans tilbud, gikk han over til å
tale i lignelser til folket, foråt de skulle høre, men likevel ikke forstå og
foråt de skulle se, men likevel ikke skjelne. (Matt. 13, 14) Dette er
forherdelsens frukt eller resultat, og den må vi passe oss for.

Etter denne tid talte han bestandig til folket i lignelser, men for sine
apostler/disipler la han ut lignelsene. Likeledes talte han rett ut til dem
om det som hadde med Guds rike å gjøre. Det ble gjort klart for apost
lene at jødene ikke kom til å ta imot Jesu tilbud om opprettelsen av
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riket på dette tidspunktet. De fikk i oppdrag å forkynne evangeliet for
alle folkeslag. (Matt. 28,18—20)
Men det var ikke bare riket for Israel som historisk og eskjatologisk

realitet, Jesus forkjmte. Han la også fram den åndelige basis og det lære
messige grunnlaget for riket, og det går ut på følgende:

1) Den Hellige Ånd skulle komme.
2) Apostlene skulle få de forskjellige nådegavene.
3) Apostlene skulle helbrede all sykdom, utdrive onde ånder og til

og med oppvekke folk i fra de døde.
4) Apostlene skulle føre videre Jesu lære, som ikke er det samme

som Paulus sin lære. Jesus selv levde innenfor Moselovens ram
mer, og han krevde også at folket skulle gjøre det. Den som
gjorde det og kom til tro på Jesus fra Nasaret som jødenes Mes
sias, den fikk del i frelsen, "og sa: Tiden er fullkommet, og Guds
rike er kommet nær, omvend dere (hold loven) og tro på evang
eliet (på Jesus)." (Mark. 1,15)

Apostlene og disiplene førte videre Jesu lære i Israel etter Jesu him
melfart, etter at han hadde undervist dem om Guds rike i 40 dager etter
sin oppstandelse fra de døde. (Ap.gj. 1, 3)
Av forskjellige utsagn i Apostlenes Gjerninger ser vi at dette er kor

rekt. Det beste eksempel på dette er det som Peter sa i forbindelse med
at Kornelius og hans hus kom til tro på den Herre Jesus. "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, 35)
I bind nr. 1 av Jødenes Konge var vi så vidt inne på Jesu lære i de 2

siste kapitlene av boka. I denne nye boka: Jødenes Konge, bind 2, be
handler vi forholdet mellom Guds lov p.d.e.s. og Guds nåde p.d.a.s. og
rettferdighetsbegrepet i Bibelen i samtlige tidsperioder. Dette gjør vi for
å ha dette som bakgrunn for Jesu forkynnelse. Uten at vi kjenner til
G.T., så greier vi ikke å forstå Jesu forkynnelse. Han forkynte både sin
nye lov og den nåden som vi har i Jesus Kristus fra evige tider av.
(2. Tim. 1, 9)

Vi må ikke blande sammen Jesu forkynnelse med den åpenbaringen
som Paulus fikk av Herren. Den sistnevnte er myntet på hedningene, og
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i den er frelsen løsrevet fra loven, slik at frelsen oppnåes ved troen
alene. MEN NÅ ER GUDS RETTFERDIGHET, som loven og
profetene vidner om, ÅPENBART UTEN LOVEN, det vil si Guds
rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle og over alle som tror.
For det er ingen forskjell." (Rom. 3,21—22)

I riket for Israel vil igjen Jesu lære bli innført, slik som han
underviste sine apostler/disipler den første tiden.

Vi takker for den fine støtten som vi har fått fra mange av dere gjen
nom vårt arbeid med å gi ut litteratur om Israel og det profetiske ordet.
Vi ber fortsatt om bønnestøtte, om økonomisk støtte og om at dere er
med på å kjøpe og spre våre bøker. Herren vil minne hver enkelt om
dette.

Vi vet at de bøkene som vi gir ut vil være til hjelp for dere i arbeidet
med det profetiske ordet. Vi ser gjerne at dere skriver til oss, slik at vi
kan få bedre kontakt med våre lesere. På denne måten kan dere også få
vår orientering om arbeidet, som sendes ut to ganger i året.

Til slutt vil vi minne hverandre om at DEN SOM STØTTER IS
RAEL, DEN VEL GUD VELSIGNE.

Tingvoll den 7/8—1987
Deres i tjenesten
cand. philol. Oskar Edin Indergaard
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FORHOLDET MELLOM GUDS LOV OG GUDS NÅDE

På samme måte som historikerne deler inn den verdslige historie
i  forskjellige epoker og perioder, deler også Gud inn historien i
forskjellige frelsesepoker. Dersom vi ikke ser og forstår dette, så kom
mer vi helt sikkert til å blande sammen de forskjellige epokene og deres
egenart. Dette er også hovedgrunnen til alle de uoverensstemmelsene
som det er mellom de forskjellige kristne fraksjoner og organisasjoner
angående læremessige forhold.

Vi har følgende tidsperioder i frelseshistorien:
1) Uskyldighetenes tidsperiode.
2) Samvittighetens tidsperiode.
3) Perioden for menneskelig styre og øvrighet.
4) Løftets eller løftenes tidsperiode.
5) Lovens tidsprøode.
6) Den kristne menighets tidsperiode.
7) 1000- års-riket eller riket for Israel.
8) Den nye jord eller selve evigheten. Denne er også inndelt i for

skjellige tidsperioder, men innholdet i disse har vi ikke åpen
baring om på nåværende tidspunkt, "foråt han i de kommende tids
aldere (gr. tois aiosin), (gr. aion skal oversettes med tidsalder og ikke
med evighet eller verden som det blir gjort i våre bibler. Tidsalder til
svarer vårt ord "æon", og det betégner en tidsperiode. Det er som
regel en lengre tidsperiode.) kunne vise sin nådes overvettes rikdom
og godhet mot oss i Kristus Jesus." (Ef. 2,7)
"ham være æren i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter

i tidsaldrenes tidsaldere (d.v.s. i all evighet.)" (Ef. 3,21)
"men om Sønnen: Din trone Gud, står i tidsaldrenes tidsaldere (d.v.s.

i all evighet), og rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav." (Hebr.
1.8)

Vi kan også dele inn frelseshistorien i 3 større enheter. Dette gjøres i
forhold til hvem det er som aksjonerer eller styrer. Disse periodene er
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følgende:
1) MENNESKETS DAG. Denne strekker seg fra syndefallet i

Edens hage og inntil Jesu gjenkomst til Oljeberget. I denne perioden er
det menneskene som styrer.
2) HERRENS DAG. Denne strekker seg fra Jesu genkomst og inn

til han overgir riket til Faderen, etter at Jesus har underlagt seg alle sine
fiender, "deretter kommer enden (enden på oppstandelsen), når han
overgir riket til Gud og Faderen, når han har tilintetgjort all makt og
all myndighet og alt velde. For han skal være konge inntil han får lagt
alle sine fiender under sine føtter. Den siste fiende som tilintetgjøres er
døden." (1. Kor. 15,24-26)
I denne perioden er det Jesus som styrer.
3) GUDS DAG. Denne strekker seg fra verdensfomyelsen og skal

være bestandig. "Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal
himlene forgå med stort brak, og elementene skal komme i brann og
oppløses, og jorden og tingene på den skal oppbrennes. Da nå alt dette
oppløses, må Dere da strebe etter hellig ferd og gudsfrykt, i det Dere
venter på og håper på Guds dags komme, hvorved himlene skal oppløses
i ild og elementene smelte i brann. Men vi venter etter hans løfte nye
himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor." (2. Pet. 3,10—13)
I denne perioden er det både Gud og Jesus som skal styre. "Og han

viste meg en elv med livets vann, som rant, klar som krystall, ut fra
Guds og Lammets trone." (Joh. Ap. 22,1)

Til de forskjellige tidsperioder har Herren inngått pakter eller over
enskomster med menneskene. Alle Guds pakter er nåde-pakter. Dersom
menneskene lever i overensstemmelse med paktene, oppnår de Guds
nåde og får del i frelsen.

Vi skiller likevel mellom 2 typer pakter, og det er:
1) BETINGEDE NÅDEPAKTER. Til disse er det både knyttet

forbud og forpliktelser. Menneskets frelse blir gjort avhengig om det
greier å oppfylle de etiske forpliktelsene i paktene. Dette gjelder både
frelsen inn i Guds rike og bevarelsen i frelsen. Den som bryter budene
og lever et liv som ikke er i overensstemmelse med de forskjellig for
pliktelser, den får ikke del i Guds rike, men går fortapt.
I disse paktene må vi skille mellom 2 typer rettferdighet. Det er

menneskets egen rettferdighet, eller den rettferdighet som en oppnår
ved å holde Guds lov eller bud. Dette er ingen frelsende rettferdighet,
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for det er ingen som kan frelse seg selv ved egne gjerninger eller bestreb
elser, men dette er en etisk rettferdighet. Der den etiske rettferdighet
eller Guds lovs rettferdighet er til stede, der kan Gud frelse menneskene
inn i sitt rike og bevare dem der.

I tillegg til dette har Gud forordnet forskjellige offerhandlinger i
periodene. I disse kan Gud vise sin nåde overfor menneskene når de
kommer til ham på foreskrevne måte. De fleste av disse offerhandlin
ger oppretter forholdet mellom Gud og menneskene og peker framover
mot IWsti forsoningsverk, som skjedde en gang for alle mennesker på
Golgata for snart 2000 år siden.

Vi må legge merke til at i de betingede tidsperiodene får de troende
mennesker det som Gud krever av dem. Så stor og ufattelig er Guds
nåde at han gir de troende mennesker det som Guds lov og Guds bud
krever av dem.

2) UBETINGEDE NÅDEPAKTER. Her er det ikke stilt noen
forpliktelser fra menneskets side for at det kan oppnå frelsen enn det å
omvende seg og komme til tro, som er en gave fra Herren.

Til tross for at vi har både betingede og ubetingede pakter og tids-
husholdninger, må vi likevel presisere at vi ikke må blande sammen
Guds lov og Guds nåde. Dette er to forskjellige prinsipper, som går pa
rallelt gjennom de forskjellige frelsesperiodene og har sin egen funksjon.
NÅDEN GIR DET SOM LOVEN KREVER. Guds lov kan ikke frel
se noen, for det er ingen som kan oppfylle den til egen frelse, men ved å
forsøke å oppfylle den, så langt som en strekker til, gir en dermed til
kjenne overfor Herren at en både er utilstrekkelig til Guds frelse, og at
en ønsker å få del i frelsen. En kan si at oppfyllelsen av Guds lov fører
fram til frelsens dør, men det er Guds nåde som frelser et menneske.

Til tross for at disse 2 typene nådeperioder er innbjnrdes forskjeUige,
har de likevel det til felles at det er Herren som frelser menneskene inn i

sitt rike og bevarer dem der. Dette kan ikke menneskene greie ved sine
gode eller rettferdige gjerninger.

Jeg vil i den forbindelsen få lov til å sitere det som C. I. Scofield sier
om Guds lov og Guds nåde i sin 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 betydeligste tidshusholdninger, den
jødiske og den kristne.
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"For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kris
tus."

Med dette menes selvfølgelig ikke at det ikke fantes noen lov før Mo
ses, 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 til S3me 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 HUSHOLD

NINGEN 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 forskjellig
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 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 migonsgjerning, 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 hyrden, i nådens husholdning dør hyrden for fårene.
OVERALT FREMSTILLER SKRIFTEN LOV OG NÅDE SOM

SKARPE KONTRASTER.
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En sammenblanding av disæ to begrepene, slik som en så ofte hører i
den alminnelige forkynnelse, 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
mellom 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. I
Gal. 3, vers 8, får vi vite at evangeliet, de gode nyheter ble forkynt alle
rede for Abraham. Evangeliet — det er gode nyheter til synderen om at
han kan bli frelst av nåde ved tro, uten lovgjerninger. Men loven er ikke
gode nyheter til synderen. Tvert imot, loven er meget, meget dårlige
nyheter for overtrederen og synderen, for loven forteller denne synde
ren 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 betyr "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 forskjel
len. Nåden ble ikke fjernet da loven kom til, den ble der for alle som
ville se hvor ytterst uverdige de var i lovens øjme, og så fly fra forban
nelse og forlate seg alene på Guds barmhjertighet og nåde. Israelitten
under loven ble frelst av nåde, akkurat som Abraham før loven, og
akkurat som vi må bli frelst etter loven."

I og med at Gud eksisterer utenom tidsbegrepet, og ikke er bundet av
dette, har Jesu forsoningsverk på Golgata bestandig gjeldt for Gud som
forsoningsgrunnlag for alle mennesker. Derfor har også Gud kunnet tilgi
menneskene deres synder i enhver tidshusholdning når de har kommet
til ham og bedt om det. GUDS NÅDE HAR VÆRT FRA EVIGE
TIDER AV, "alle har syndet og fattes Guds ære, og de blir rettferdig
gjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud
stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rett
ferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder
som før var gjort." (Rom. 3, 23—25)
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"Og derfor er han (Jesus) mellommann for en ny pakt, for at de kalte
(de troende i G. T.) skal få den evige arv som var lovet, etterat en død
har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt."
(Hebr. 9,15)
"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)

Jeg vil i det følgende bare kort gå igjennom de forskjelllige frelses-
tidshusholdningene og de forskjellige overgangsperiodene mellom en
tidsperiode til en annen med hensyn til forkynnelsen og frelses-grunn-
laget. Variabelen i de forskjellige periodene vil bestandig være Guds lov
i en eller annen form. Enten så er denne knyttet til selve frelsen og er en
indirekte forutsetning for denne, eller så er Guds lov knyttet til selve
vandringen i en troendes liv.
I og med at Herren handler forskjellig med menneskene i de forskjel

lige frelses-tidshusholdningene, så vil frelses-prinsippene være forskjel
lige. En kan derfor ikke bruke et Bibel-ord fra en tidsperiode på en
annen tidsperiode, for da er det store muligheter for at en blander
sammen de forskjelllige periodene.

Dersom vi hadde lært oss å lese Bibelen husholdningsmessig, da
hadde vi bedre forstått nyansene i Guds ord, og de læremessige uover
ensstemmelsene som det er mellom de forskjellige kirkesamfunn og
kristne organisasjoner, hadde falt bort. Dette gjelder særlig forholdet
mellom Jesu forkynnelse i evangeliene og Paulus sin forkynnelse i hans
brever.

Guds ord er ikke delt og de forskjellige utsagn i Bibelen står ikke i
strid med hverandre. Når det oppstår uoverensstemmelser mellom oss
troende i tolkningen av Guds ord, så har det følgende årsaker:
1) Vi leser ikke Bibelen husholdningsmessig og tar ikke hensyn til

hvem Bibel-ordet er rettet til.

2) Vi gir etter for tidsånden og såkalte moderne tanker som er opp i
tiden, og glemmer at Guds ord er bestandig det som er rett.
3) Vi mangler kunnskaper og kan derfor ikke bedømme Guds ord

riktig.
4) Vi ser alle sammen stykkevis og taler profetisk stykkevis. Når vi

tar feil, er dette bare en naturlig følge av vår begrensethet i åndelige
spørsmål, men etter at Jesus er kommet tilbake, skal vi forstå alle ting
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fullt ut, likesom vi på nåværende tidspunkt fullt ut er kjent av den tre
enige Gud. (1. Kor. 13,9—12)

I den første frelses-tidshusholdningen, som er uskyldighetens periode,
ble menneskene satt inn i selve frelses-sammenhengen fra starten av.
Frelsen i Edens hage var betinget av at de første menneskene ikke spiste
av treet til kunnskap om godt eller ondt, for på den dagen de gjorde
det, skulle de dø. "Og Gud Herren bød mennesket: Du må fritt ete av
alle tre i hagen, men treet til kunnskap om godt eller ondt, det må du
ikke ete av, for på den dagen du eter av det, skal du visselig dø." (1.
Mos. 2,16-17)
USKYLDIGHETENS TIDSPERIODE VAR EN BETINGET

NÅDEPERIODE.

I den andre frelses-tidshusholdningen, som er samvittighetens perio
de, kan vi ikke se at vi har noen skriftlige lover eller forordninger som
regulerte forholdet mellom Gud og menneskene. Det var den uskrevne
lov i hjertet eller i samvittigheten som fikk denne funksjonen. Dette
frelses-prinsippet er forøvrig i funksjon den dag i ds^. Dette gjelder de
hedninger til alle tider, som hverken har hørt den skrevne lov eller evan
geliet om frelsen i Jesu forsoningsverk.

Samvittighetens tidsperiode kunne heller ikke holde synden i sjakk,
for menneskenes ondskap tiltok, slik at Gud måtte utrydde de fleste av
dem i vannflommen. "Og Herren så at menneskets ondskap var stor på
jorden, og at alle dets hjertes tanker og påfunn bare var onde den hele
dag." (1. Mos. 6, 5)
SAMVITTIGHETENS TIDSPERIODE VAR EN BETINGET

FRELSES—PERIODE. Frelsen var betinget av at menneskene greidde å
lyde sin samvittighet og på den måten holde synden i gakk, for det
krevde Herren av dem. "Er det ikke så at dersom du (Kain) har godt i
sinne, da kan du løfte opp ditt ansikt? Men har du ikke godt i sinne, da
ligger synden på lur ved døren, men du skal være herre over den." (1.
Mos. 4, 7)
Den tredje frelses-tidshusholdningen er perioden for menneskelig sty

re og øvrighet. I denne perioden ble menneskene lagt inn under men
neskelig styre og autoritet. Gud ville at stjnresmaktene skulle styre over
menneskene etter de regler som Gud satte opp. Ved siden av at Gud
satte opp regler for rene og urene djo: (1. Mos. 7, 2), gav han mennes
kene 2 bud eller forskrifter i denne perioden, og det var følgende:
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1) Den som spiste Iqott med blodet i, den skulle late livet.
2) Den som tok livet av et annet menneske, den skulle selv bøte med

livet. ''Men kjøtt med dets sjel i, det er dets blod, skal Dere ikke ete.
Men for deres eget blod vil jeg kreve hevn for menneskets liv. Den som
utøser menneskets blod, ved mennesket skal hans blod utøses." (1. Mos.
9,4-6)
PERIODEN FOR MENNESKELIG STYRE VAR EN BETINGET

PERIODE. Den som overtrådte budene, den måtte bøte med livet.
Den fjerde frelses-tidshusholdningen er løftets eller løftenes tidsperi

ode. I denne perioden tok Herren seg ut et eget folk, jødefolket, og gav
Abraham en rekke løfter, uten at det var stilt noen betingelser til disse.

Til tross for dette ser vi likevel at Abraham vandret ulastelig i alle
Herrens bud og forskrifter. "Da Abraham var 99 år gammel, åpenbarte
Herren seg for ham og sa til ham: Jeg er Gud den allmektige, vandre
for mitt åsyn og vær ustraffelig." (1. Mos. 17,1)
"Og jeg vil gjøre din ætt tallrik som stjernene på himmelen, og jeg vil

gi din ætt, alle disse land, og i din ætt skal alle jordens folk velsignes,
fordi Abraham lød mitt ord og holdt alt det jeg bød ham å holde, mine
bud, mine forskrifter og mine lover." (1. Mos. 26,4—6)
LØFTETS TIDSPERIODE VAR EN BETINGET PERIODE.

Vi må skille mellom løftene, som ble gitt Abraham, og selve perioden.
Løftene er ubetingede, men perioden som sådan er betinget.
Den femte frelses-tidshusholdningen er lovens tidshusholdning. Den

gjalt jødefolket og ble inngått med Gud på Sinai. Den kom ikke i stedet
for løftene, men den ble satt ved siden av. I denne tidsperioden ble
frelsen regulert ved at jødene holdt loven. Nå vet vi imidlertid at ingen
kan holde Guds lov til egen frelse, for vi feiler alle sammen til enhver
tid, men til tross for dette ble frelsen gjort avhengig av at jødene vand
ret etter loven. Den som bevisst brøt loven, den fikk ikke del i frelsen.

I lovens tidshusholdning har vi derfor 2 rettferdighetsbegreper, og det
er:

1) LOVENS RETTFERDIGHET, som er en etisk (moralsk) rett
ferdighet.
2) GUDS RETTFERDIGHET, som er den frelsende rettferdighet.
Den som i tro holdt loven, den ble tilkjent Guds frelsende rettferdig

het. I DENNE TIDSPERIODEN GAV GUD MENNESKENE DET

SOM HAN KREVDE AV DEM. Dette er forøvrig feUes for aUe be-
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tingede perioder. Så stor er altså Guds nåde at han gir den som tror på
ham, og holder hans bud og forskrifter, frelsen.
Det er av den aller største betydning at vi er klar over dette forhol

det, for dersom vi ikke ser dette, så forstår vi heller ikke Jesu forkyn
nelse i evangeliene og apostlenes forkynnelse i Apostlenes Gjerninger
fram til 10, 35. "Dere (jødene) skal gjøre etter mine bud, og Dere skal
holde mine lover.

"Dere skal gjøre etter mine bud, og Dere skal holde mine lover, så
Dere følger dem, jeg er Herren deres Gud. Og Dere skal holde mine
lover og mine bud, FOR DET MENNESKE SOM GJØR ETTER
DEM, SKAL LEVE VED DEM, jeg er Herren." (3. Mos. 18,4-5)
"Dersom Dere vandrer i mine lover og tar vare på mine bud og holder

dem, da vil jeg gi dere regn i rette tid, og jorden skal gi sin grøde, og
markens trær skal gi sin frukt." (3. Mos. 26, 3—4)
"Og det skal tjene oss til rettferdighet, når vi akter vel på å holde alle

disse bud for Herren, vår Guds åsyn, således som han bød oss." (5. Mos.
6,25)
"Og nå Israel, hva krever Herren din Gud av deg uten at du skal fryk

te Herren din Gud og vandre på alle hans veier og elske ham og tjene
Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel, så du tar vare på
Herrens bud og hans lover, som jeg byder deg i dag, foråt det kan gå deg
vel." (5. Mos. 10,12-13)

Mellom lovens tidshusholdning og den kristne menighets tids-hus-
holdning, som i grunnen begynner ved uttagelsen av Kornelius og hans
familie (Ap. gj. 10), får vi en forkynnelse som hverken hører med til
lovens tidshusholdning eller den kristne menighets tidshusholdning,
hvor alle som tror blir frelst. Det er Jesus fra Nasaret sin forkynnelse,
som kommer fram i evangeliene, og som han bad sine apostler/disipler
forkynne videre i Israel og ut i all verden. Denne forkynnelsen er knyt
tet til Jesu nye lov og gjelder rettferdighetsbegrepet i riket for Israel.

Frelsen kom i stand ved at jødene holdt Jesu lov og bud og kom til
tro på ham som jødenes Messias. Selv om Jesu lov kommer best til ut
trykk i de synoptiske evangelier, så har jeg ikke funnet det riktig å skil
le ut Jesu forkynnelse i Johannes evangeliet som en annen forkynnelse.
Selv om gjemingsaspektet er lite framme i evangeliet etter Johannes, så
tror jeg at det skildrer den andre siden ved Jesu forkynnelse, nemlig
trosaspektet. De 4 evangeliene står derfor ikke i noe motsetningsforhold
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til hverandre, men de utfyller hverandre, i det de beskriver forskjellige
sider ved Jesu forkynnelse. (Se min bok: Jødenes Kohge, Bind 1, hvor
jeg behandler dette flere steder i boka.)

Det kan høres litt rart ut når jeg skriver at uttagelsen av den kristne
menighet ikke begynnte ved pinsefestens dag, men ved uttagelsen av de
første hedninger, men det er likevel rett. I dette tidsrommet fra pinse
festens dag og inntil at hedningene begynte å fylle opp det kristne
legemet, var forkynnelsen rettet til Israel. Dersom jødene hadde tatt
imot Jesus fra Nasaret som sin Messias i dette tidsrommet, da hadde
Jesus kommet tilbake og opprettet riket for dem.

Jeg vil også sitere litt av det som Erich Sauer sier i sin bok. Fra evig
het til evighet, s. 201, om dette forholdet: "Begynnelsen til den nytes
tamentlige "endetid" ble fullendt i forskjellige trin. Menighetens
tidsalder begynte ikke i sin fulle mening med Kristi fødsel, heller ikke
på Golgata, ja, heller ikke på pinsefestens dag, men da de første hed-
ningstroende i romeren Kornelius hus i Cæsarea ble mottatt i menig
heten (Ap. gj. 10), og ved de åpenbaringer som ble gitt Paulus..."
JESU FØRSTE FORKYNNELSE OG APOSTLENES FØRSTE

FORKYNNELSE FRAM TIL AP. GJ. 10, 35 ER DERFOR EN
BETINGET FORKYNNELSE. Frelsen var betinget av at jødene holdt
Jesu bud, at de omvendte seg til Jesu krav, at de gjorde rettferdige gjer
ninger, og at de tok dåpen, som var omvendelsesdåp til syndenes forlat
else. Den Hellige Ånds gave ble videre formidlet ved håndspåleggelse i
den første tiden.

Vi skal i det følgende ta med noen Bibel-henvisninger fra Jesu og
apostlenes første forkynnelse, for å vise at dette er riktig. Vi skal ut
dype dette senere. "Derfor, den som bryter et eneste av disse mine
minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i
himlenes rike (riket for Israel), men den som holder dem og lærer andre
dem, han skal kalles stor i himlenes rike." (Matt. 5,19)
"Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend dere, for him

lenes rike er kommet nær." (Matt. 4,17)
'Tor jeg sier dere: Dersom deres rettferdighet ikke overgår de skrift

lærde og fariseerne, kommer Dere ingenlunde inn i himlenes rike."
(Matt. 5, 20)

"Derfor skal Dere være fullkomne, likesom deres himmelske Fader er
fuUkonunen." (Matt. 5,48)
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"For dersom Dere forlater menneskene deres overtredelser, da skal
deres himmelske Fader også forlate dere, men dersom Dere ikke forlater
menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Fader forlate
deres overtredelser." (Matt. 6,14'-16)
"Dom ikke, for at Dere ikke skal dømmes, for med den samme dom

som Dere dommer med, skal Dere dømmes." (Matt. 7,1)
"Men han (Jesus) sa til ham: (den rike unge mannen) Hvorfor spor du

meg om det gode? Det er bare en som er god. MEN VIL DU GÅ INN
TIL LIVET, DA HOLD BUDENE." (Matt. 19,17)

"Jesus sa til ham: Vil du være fullkommen, da gå bort og selg det du
eier, og gi til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen, kom så og
følg meg." (Matt. 19,21)
"SÅLEDES KAN DA INGEN AV DERE VÆRE MIN DISIP

PEL UTEN AT HAN OPPGIR ALT DET HAN EIER." (Luk. 14,
33)
"Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i him

mel og på jord, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet Dere
døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer
dem å holde alt det jeg har befalt dere (Jesu bud og forskrifter). Og se,
jeg er med dere alle dager inntil tidsalderens ende (gr. tes synteleias tu
aionas)." (Matt. 28,18—20)

"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)
"Har ikke Moses gitt dere loven? Og ingen av dere holder loven.

Hvorfor står dere meg etter livet." (Joh. 7,19)
"Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud." (Joh. 14,15)
"Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg,

men den som elsker meg, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham
og åpenbare meg for ham." (Joh. 14,21)
"Dersom Dere holder mine bud, da blir Dere i min kjærlighet, like

som jeg har holdt min Faders bud og blir i hans kjærlighet." (Joh. 15,
10)
"Dette er mitt bud at Dere skal elske hverandre, likesom jeg har

elsket dere." (Joh. 15,12)
'Teter sa da til dem: Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på

Jesu Kristi navn til sjmdenes forlatelse, så skal Dere få den Hellige Ånds
gave." (Ap. gj. 3, 38)
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"Peter opplot da sin munn og sa: Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke
gjør forskjeU på folk^ men blant ethvert folkeslag tar han imot den som
frykter ham og GJØR RETTFERDIGHET (den etiske rettferdighet),"
(Ap. gj. 10, 35)

I den kristne menighets frelses-husholdning oppnåes frelsen kun ved
troen pa Jesus fra Nasaret som jødenes Messias. Dette vår det nye bud
skapet som Paulus fikk av Herren, og som han forkynte både for jøder
og hedninger. Denne perioden strekker seg fra omvendelsen av Korne
lius og hans familie og inntil Jesu gjenkomst for den kristne menighet,
som vil skje før den siste og 70. åruken for Israel og Jerusalem.

I denne perioden er det ikke satt noen betingelser for frelsen uten det
a komme til tro. Pa det første kirkemøtet som ble holdt i Jerusalem i
aret 49/50, ble det bestemt at de troende hedninger ikke skulle holde
den jødiske loven. For at ikke jødene rundt i de forskjellige deler av det
romerske riket skulle ta anstøt av kristendommen, ble det bestemt på
kirkemøtet at hedningene skulle avholde seg fra følgende 4 ting:
1) Avgudenes urenhet.
2) Hor.
3) Det som var kvalt.
4) Blod.
"Derfor mener jeg (Jakob) at vi ikke skal gjøre det tungt for dem av

hedningene som omvender seg til Gud, men skrive til dem at de skal
avholde seg fra avgudenes urenhet og fra hor og fra det som er kvalt, og
fra blod." (Ap. gj. 15,19-10)
"For den Hellige And og vi har besluttet ikke å legge noen annen

tyngsel på dere enn disse nødvendige ting." (Ap. gj. 15,28)
Paulus visste godt at hans forkynnelse var forskjellig fra Jesu og apost

lenes forkynnelse. Han kjente godt til at loven ble lagt til grunn for
frelsen i G.T., og han kjente godt til det som vi kaller for jødekristen-
dbmmen, men han hadde fått et helt nytt budskap å forkynne, både for
jøder og hedninger, og det var at frelsen ble oppnådd ved troen alene.

Vi kan av følgende utsagn se at Paulus også kjente til rettferdigheten
av loven, "for ikke de som hører loven, er rettferdige for Gud, men de
som gjør etter loven, skal bli rettferdiggjort." (Rom. 2,13)
"MEN NÅ ER GUDS RETTFERDIGHET, som loven og profe

tene vidnet Om, ÅPENBART UTEN LOVEN." (Rom. 3, 21)
Således priser ogsa David det menneske salig som Gud tilregner rett-
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ferdighet uten gjerninger." (Rom. 4,6)
"Israel derimot, som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke fram til

denne lov. Hvorfor det? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved ger-
ninger (bare gjerninger), for de støtte an mot snublesteinen (Messias)
som skrevet er: Se, jeg legger i Sion en snublestein og en anstøtklippe,
den som tror på ham, skal ikke bli til dramme." (Rom. 9, 31—33)
"For Moses skriver om rettferdigheten av loven: Det menneske som

gjør disse ting, skal leve ved dem." (Rom. 10,5)
"og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven,

men med den som fåes ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på
grunn av troen." (Fil. 3,9)

Etter at den kristne menighets tidsperiode var blitt gjort kjent med
sitt eget læremessige innhold, gikk også de andre apostlene/disiplene
over til å forkynne Paulus sitt budskap om den frie nåden for både
jøder og hedninger. I vandringen skal vi følge Kristi bud, så langt som vi
greier det, men Kristi bud er ikke lenger noen forutsetning for frelsen.
"Og derav vet vi at vi kjenner ham, om vi holder hans bud." (1. Joh. 2,
3)
"Og verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vUje, blir til

evig tid." (I.Joh. 2,17)
"og det vi beder om, det får vi ham, for vi holder hans bud, og gjør

det som er ham til behag. Og dette er hans bud at vi skal tro på hans
Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, således som han bød oss. Og
den som holder hans bud, blir i ham og han i ham, og på dette kjenner
vi at han blir i oss, av den Ånd som han gav oss." (1. Joh, 3,22—24)
"For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud, og hans bud

er ikke tunge." (1. Joh. 5, 3)
Ved siden av at Paulus beskrev den frie nåden og rettferdiggjørelse av

troen i sine brever, så må vi også være oppmerksomme på at han be
skrev rettferdigheten av gjerninger for både hedninger og jøder i Romer
brevet 1—3. Det er her naturligvis ikke snakk om noen frelsende rett
ferdighet, for den er det bare Gud som kan gi med b,asis i Kristi forso-
ningsverk, men det er snakk om en etisk rettferdighet. Paulus refererte
her til den ene siden av rettferdighetsbegrepet, som jødene levde under i
lovens tidshusholdning. Likeledes beskrev det rettferdighetsbegrepet
som hedningene, som ikke har hørt hverken loven eller evangeliet, må
leve under.
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Paulus kom med en ny forkynnelse, og til grunn for denne forkyn
nelsen lå en åpenbaring fra Herren. På samme måten som etterlevelsen
av loven ble lagt til grunn for Guds frelse i lovens tidshusholdning, var
det nå kommet en ny tidsperiode, der loven ble satt til side som frelses-
vei. FRELSEN VAR UTELUKKENDE KNYTTET TIL TROEN.
"Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vidner om,
åpenbart uten loven (uten at overholdelse av loven blir lagt til grunn for
frelsen), det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle
og over alle (både jøder og hedninger) som tror. For det er ingen for
skjell, alle har syndet og fattes Guds ære, og de blir rettferdiggjort ufor
skyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus." (Rom. 3, 21—24)
Det er mange som misforstår Paulus og mener at han hadde en nega

tiv innstilling til loven, men det hadde han ikke. Som jøde så etterlevde
han selv loven, men han visste også at han selv var et utvalgt redskap fra
Herren til å forkynne et nytt evangelium, som han bl. a. kalte for "mitt
evangelium" eller "Guds nådes evangelium." Alt dette skal vi skrive om
mer utførlig senere, men vi vil allerede nevne det på nåværende tids
punkt, slik at leseren kan begynne å forstå at med Paulus sin forkyn
nelse begynte en ny tidshusholdning, nemlig den kristne menighets tid.

I sine brever omtaler Paulus i det hele 4 forskjellige rettferdighets-
begreper, og dersom vi ikke forstår dette, så har vi hverken forstått
lovens tidshusholdning, Jesu første undervisning, som angår riket for
Israel, den kristne menighets tidsperiode eller Guds forhold til hednin
gene, som hverken har hørt den skrevne lov eller evangeliet.
De fire rettferdighetsbegrepene hos Paulus er følgende:
1) DET ER LOVENS RETTFERDIGHET. Dette er en etisk rett

ferdighet, og den eksisterte under lovens tidsperiode, "for ikke de som
hører loven, er rettferdige for Gud, MEN DE SOM GJØR ETTER
LOVEN, SKAL BLI RETTFERDIGGJORTE." (Rom. 2,13)
2) DET ER GJERNINGENES RETTFERDIGHET. Dette er også

en etisk rettferdighet, og den angår alle de hedninger som hverken har
hørt den jødiske lov eller evangeliet om frelsen i Jesus Kristus. "Ved din
hårdhet og ditt ubotferdige hjerte opphoper du deg vrede på vredens
dag, den dag da Guds rettferdige dom skal åpenbares, han som skal
betale enhver etter hans gjerninger: dem som med utholdenhet i god
gjerning, søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv,
men dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot
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urettferdigheten, dem skai times vrede og harme. Trengsel og angst skd
komme over hver menneskesjel som gjor det onde, både jøde forst og så
greker, MEN HERLIGHET OG ÆRE OG FRED SKAL TIMES
HVER DEN SOM GJØR DET GODE, både jøde først og så greker."
(Rom. 2, 5—10)

3) Det er TROENS RETTFERDIGHET. Dette er den frelsende
rettferdighet, og den angår først og fremst den kristne menighets tid. Vi
må også være oppmerksomme på at det er troen som frelser alle men
nesker i enhver tidsperiode, og troen er en gave fra Herren. "For jeg
skammer meg ikke ved evangeliet, FOR DET ER EN GUDS
KRAFT TIL FRELSE FOR HVER DEN SOM TROR, både for
jøde først og så for greker." (Rom. 1,16)
4) Det er EGENRETTFERDIGHETEN. Denne er utelukkende en

gjemingsrettferdighet, som bare regner med prestasjoner fra menneskets
side. Denne var til stede hos de fleste fariseere, sadduseere og skrift
lærde på Jesu tid. Jesus gikk til de kraftigste angrep på disse. Denne
form for rettferdighet er fordømmelsens - og fortapelsens rettferdighet,
for ingen kan frelse seg selv ved gode gjerninger.

Etter at den kristne menighet er bortrykket til himmelen til Gud før
den siste og 70. åruken for Israel, får vi igjen en betinget forkynnelse
fram til opprettelsen av riket for Israel. Den kristne menighets forkyn
nelse om den frie nåden og troen som det eneste grunnlaget for frelsen,
vil da falle bort, og vi får Jesu forkynnelse, slik som han forkynte den i
evangeliene.

Etter at den kristne menighet er bortrykket til Gud i himmelen, er
det også klart hvem som vil forestå evangeliseringen og fork3mnelsen.
Det er først og fremst messianske jøder. Da vil bl.a. de 144000 beseg
lede av Israels 12 stammer (Joh. Ap. 7, 3—8) gå inn i sitt oppdr^ som
verdensmisjonærer, og evangeliet om riket skal forkynnes som et vidnes-
byrd for alle folkeslag. "Og dette evangelium om riket skal forkynnes
over hele jorderike som et vidnesbyrd for alle folkeslag, og da skal
enden komme." (Matt. 24,14)
Da vil troende jøder gå inn i sin gjerning og sitt oppdrag som de fikk i

de forskjellige misjonsbefalingene i evangeliene og i Ap. gj. 1, 8. "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 og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å
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holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil
tidsalderens ende. (gr. tes synteleias tu aionas)" (Matt. 28,18—20)

'TVIen Dere skal få kraft i det den Hellige Ånd kommer over dere, og
Dere skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria
og like til jordens ende." (Ap. gj. 1,8)
I dette tidsrommet på noe over 7 år vil vi igjen få det dobbelte rett-

ferdighetsbegrepet i forkynnelsen, og gjemingsaspektet ved frelsen vil
igjen tre fram. At det forholder seg slik, ser vi av forskjellige Bibel-teks-
ter som omhandler denne perioden. "For Menneskesønnen skal komme
i sin Faders herlighet med sine engler, og da skal han betale enhver etter
hans gjerning." (Matt. 16,27)
"Da (foran Jesu herlighetstrone i Jerusalem, da han skal dømme

folkeslagene) skal de rettferdige svare ham og si: Herre, når så vi deg
hungrig og gav deg mat, eller tørst og gav deg å drikke? Når så vi deg
fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg
syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare og si til dem:
Sannelig sier jeg dere: Hva Dere har gjort mot en av disse mine minste
brødre (jødene), det har Dere gjort imot meg." (Matt. 25, 37—40)
"Og dragen (Satan) ble vred på kvinnen (en avdeling troende jøder i

den store trengsel) og drog avsted for å føre krig mot de andre av hen
nes ætt (andre troende jøder), dem som holder Guds bud og har Jesu
vitnesbyrd." (Joh. Ap. 12,17)

'*Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.
Og jeg hørte en røst fra himmelen si: Skriv: Salige er de døde som dør i
Herren heretter. Ja, sier Ånden, de skal kvile fra sitt arbeid, for deres
gjerninger skal følge med dem." (Joh. Åp. 14,12—13)
'Xa oss glede oss og fryde oss og gi ham æren, for Lammets bryllup

(1000-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 (gr. bys-
sinon). FOR DET FINE LINET ER DE HELLIGES RETTFER
DIGE GJERNINGER." (Joh. Åp, 19, 7-8)

"Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, til å gi enhver igjen
etter som hans gjerning er." (Joh. Åp. 22,12)

"Salige er de som holder hans bud (etter den bysantinske grunntekst),
sa de må få rett til livets tre og gjennom portene komme inn i staden
(Det himmelske Jerusalem)." (Joh. Åp. 22,14)

I 1000-års-riket eller riket for Israel vil vi igjen få det dobbelte rett-

-24-



ferdighetsbegrepet, slik som Jesus forkynte det i evangeliene. 1000-års-
riket vil derfor være en betinget frelses-historisk periode, og den vil
basere seg på følgende frelses-prinsipper:
1) Menneskene må følge Jesu fortolkning av loven og de 10 bud, slik

som dette kommer fram i Jesu forkynnelse og særlig i Bergprekenen
(Matt. 5—7), som vil være grunnloven i riket for Israel (Se kapitlet:
Bergprekenen er grunnloven i 1000-årsriket).
2) De forskjellige ofringer skal innføres igjen i rikets tempel i

Jerusalem. Dette skal være ihukommelses-offer for forsoningsverket
som Jesus gjorde på Golgata for snart 2000 år siden. I tillegg til dette
skal det være underkastelses-offer fra hedningene sin side for kongen i
riket. Dersom ikke hedningene kommer opp til Jerusalem for å ofre og
for å tilbede Herren, så vil de landene som de bor i, ikke få regn. "Og
det skal skje, nymåne etter nymåne, og sabbat etter sabbat skal alt kjød
(alle hedningefolk) komme for å tilbede for mitt åsyn, sier Herren."
(Es. 66,23)
"Og alle de som blir igjen av alle hedningefolk som angrep Jerusalem,

skal år etter år dra opp for å tilbede Kongen, Herren, hærskarens Gud,
og for å delta i løvsalenes fest. Men om noen av jordens folk ikke drar
opp til Jerusalem for å tilbede Kongen, Herren, hærskarenes Gud så skal
det ikke komme regn hos dem." (Sak. 13,16—17)
3) Jesus skal styre hedningene med rett og rettferdighet ut ifra

Jerusalem. Det som blir lagt til grunn for Guds bedømmelse av folkene
er hvorvidt de vil leve etter Guds lov. I stedet for våpen skal Guds ord
og Guds lov styre verden. DEN SOM IKKE VIL UNDERKASTE
SEG, MÅ DØ. "Han hersker med sitt velde evindelig, hans øyne gir
akt på hedningene, de gjenstridige må ikke opphøye seg. Sela." (Salme
66, 7)

"Folkeslagene skal fryde seg og juble, for du dømmer folkene med
rett, og folkeslagene på jorden leder du. Sela." (Salme 67, 5)
"Gud velsigner oss (jødene), og alle jordens ender frykter ham."

(Salme 67, 8)
"Gud gi kongen (Messias) dine dommer og kongesønnen din rett

ferdighet. Han skal dømme ditt folk med rettferdighet og dine elendige
med rett." (Salme 72,1—2)
"Og han skal herske fra hav til hav og fra elven inntil jordens ender.

For hans åsyn skal de som bor i ørkenen (bl. a. araberne), bøye kne, og
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hans fiender skal slikke støv. Kongene fra Tarsis og kontinentene skal
komme med gaver, kongene fra Sjeba og Seba frambære skatter. Alle
konger skal falle ned for ham og tjene ham." (Salme 72, 8—11)
"Og mange folkeslag skal gå avsted og si: Kom, la oss gå opp til

Herrens berg (Sion), til Jakobs Guds hus (templet), så han kan lære oss
sine veier, og vi ferdes på hans stier. FOR FRA SION SKAL LOV
UTGÅ OG HERRENS ORD FRA JERUSALEM." (Es. 2, 3)
"Det skal ikke mere komme derfra (fra Jerusalem) noe diebam som

bare lever få dager, eller en gammel mann som ikke fyller sine dagers
mål, nei, en ung mann skal den være som dør 100 år gammel, og 100 år
gammel skal den synder bli som forbannes." (Es. 65, 20)
"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)
Guds lov og Guds forordninger i de forskjellige tidsperioder har

derfor 4 forskjellige funksjoner, og det er:
1) De skal vise oss Guds vilje i husholdningen og i frelseshistorien.
2) De skal vise oss at vi ikke av oss selv og ved hjelp av våre egne

krefter greier å oppfylle kravene til egen frelse. Guds lov og Guds
forordninger peker derfor på Jesus fra Nasaret, som er jødenes Messias,
som oppfylte Guds lov i vårt sted. Ved tro kan vi bli gjort delaktige i
Guds frelse og Guds nåde.
3) De skal være rettesnor og veileder for en troende i vandringen.

Guds lover og forordninger er dermed med på å bevare en troende i
hans egen tidsperiode.
4) I lovens tidshusholdhing og i Jesu første undervisning, som vi

finner i evangeliene og i første del av Apostlenes Gjerninger, og som vil
vise seg å være den kristendomsformen som vi får i 1000-års-riket, fører
Guds lov og forordninger fram til frelsen. Frelsen er betinget av at
menneskene overholder de forskjellige bud. De som holder Guds bud,
de skal leve på grunn av dette.

Vi må imidlertid være oppmerksomme på at det ikke her dreier seg
om en fullkommen oppfyllelse av de forskjellige budene, slik at dette er
selve frelségrunnlaget. Det er her snakk om en etisk oppfyllelse og om
et etisk rettferdighetsbegrep, og ikke om en oppfyllelse som innebærer
selve frelsen.
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I disse 2 tidsperiodene blir Guds frelse kanalisert gjennom en etisk
oppfyllelse av de forskjellige bud. De som holder budene, blir gjort
delaktige i Guds frelse, og får troen til pant og innsegl til forløsningens
dag (de rettferdiges oppstandelse) NÅDEN GIR DET SOM LOVEN
KREVER.

Dette aspektet ved Guds lov er dessverre falt ut i vår lutherske
forståelse av Guds ord, men nå er det på høy tid at vi fører det inn
igjen. Etter den kristne menighets bortrykkelse i begynnelsen av den 70.
åruke for Israel og Jerusalem (Dan. 9,24—27), vil gjerningsaspektet ved
frelsen komme tilbake igjen.

Vi lever nå i endens tid, men vi vet også at før opprettelsen av riket
for Israel, så skal himlenes rikes evangelium forkynnes som et vitnes
byrd for hele verden. "Og dette evangelium om riket (riket Israel) ideal
forkynnes over hele jorderike til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og da
skal enden komme." (Matt. 24,14)

Dette er det budskapet som døperen Johannes, Jesus og apostlene
forkynte for jødene i Israel. Denne forkynnelsen gikk helt fram til
Apostlenes Gjerninger 10, 35.1 hele denne tidsperioden var frelsen for
Israel betinget av 3 forhold, og det var:
1) En etisk oppfyllelse av Guds bud og Jesu lære.
2) Dåpen som et synlig tegn på at jødene mente det alvorlig med sin

omvendelse. Ingen fikk del i den frelsende troen, før dåpen hadde fun
net sted. I jødekristendommen lå syndenes forlatelse og mottagelsen av
Den Hellige Ånd i selve dåpshandlingen. I Paulus sin forkynnelse ble
Den Hellige ånd gitt før dåpen hadde funnet sted. Dåpen var dermed et
S3mlig tegn på at frelsen hadde funnet sted, og at de troende var satt inn
i døds— , lidelses og seiersfellesékapet med Kristus og inn i selve Guds-
dimensjonen.
3) Troen på Jesus fra Nasaret som jødenes Messias.
At den såkalte jodekristendommen strekker seg fram til Apostlenes

Gjerninger 10, 35, ser vi av Peters utsagn i dette verset. Han mente at
Gud tok imot hedningene på grunn av at de fryktet Gud og gjorde rett
ferdige gjerninger. "Peter opplot sin munn og sa: Jeg skjønner i sannhet
at Gud ikke gjør forskjell på folk, men blandt ethvert folkeslag tar han
imot den som FRYKTER HAM OG GJØR RETTFERDIGHET."
(Ap. Gj. 10, 34-35)
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Spørsmål og oppgaver.

1) Hvilke 8 forskjellige tidsperioder deler vi frelseshistorien inn i?
2) Hva skal vi oversette det greske ordet "aion" med? Hvorfor er det

så viktig at vi oversetter dette riktig? Hvorfor blir dette ikke
oversatt riktig i våre bibler?

3) Hvilke 3 større enheter kan vi dele frelseshistorien inn i?
4) Hva er forskjellen på Guds rettferdighet og menneskets rettfer

dighet?
5) Hvilke 2 typer nådepakter har vi, og hva er forskjellen på disse?
6) llyilke 4 grunner er det for at vi ikke forstår Guds ord rett?
7) Er uskyldighetens, samvittighetens, perioden for menneskelig

øvrighet, løftets og lovens tidsperiode betingede eller ubetingede
perioder?

8) Når begynner den kristne menighet sin uttagelse?
9) Hva tok Jesu forkynnelse i evangeliene og apostlenes forkynnelse

fram til Ap. Gj. 10, 35 sikte på?
10) Hvorfor fikk Paulus åpenbart et nytt evangelium, som han skulle

forkynne, og hva gikk dette evangeliet ut på?
11) Hva kalte Paulus sitt nye evangelium?
12) Hya ble bestemt på kirkemøtet i Jerusalem?
13) Hvilke 4 forskjellige rettferdighetsbegreper omhandler Paulus i

sine brevar?

14) Hvilken type eyangelieforkynnelse vil vi få etter at den kristne
menighet er bortrykket til Herren?

15) Hvilken evangelieforkynnelse vil vi få i rikets tid?
16) Hvilke 4 forskjellige funksjoner har Guds lov i de forslgellige tids

periodene?
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DE 10 BUD

De 10 bud kommer aldri tii å falle bort. De er uttrykk for Guds evige
og uforanderlige vilje. Mens Moses selv fikk skrive ned det ovrige av
loven, var det Herren selv som skrev ned de 10 bud på steintavler for
jødefolket. Grunnen til at Gud gjorde det på denne måten, var at han
ville vise oss alle sammen at de 10 bud er selve grunnelementet i all
Guds lovgivning, og at de skal holdes og stå fast i enhver tidsperiode.
"Og Herren sa til Moses: Stig opp til meg på fjellet og bli der. Så vil jeg
gi deg steintavler og loven og budet (det dobbelte kjærlighetsbudet),
som jeg har skrevet opp for å veilede dem." (1. Mos. 24,12)
"Og da han hadde talt ut med Moses på Sinai berg, gav han ham vidnes-

bjnrdets 2 tavler, tavler av stein, skrevet med Guds finger." (1. Mos. 31,18)
Etter tradisjonen skulle den første steintavlen inneholde de .3 første

bud, som angår forholdet mellom det enkelte menneske og Gud. Den
andre steintavlen skulle da inneholde de 7 siste budene og angå for^
holdet mellom menneskene.

De 10 bud er lagt ned i jødenes lov, men de gjelder også utenom
lovens tidsperiode. Vi regner med at det er de 10 bud Gud har lagt ned i
ethvert menneskes samvittighet, slik at alle mennesker til enhver tid kan
kjenne Guds vilje. "Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos
alle dem som kaller på ham i sannhet." (Salme 145,18)
"og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte

dem faste tider (frelses-historiske tider) og grenseskjell mellom deres
bosteder, for at de skulle lete etter Gud, om de dog kunne føle og finne
ham, enda han ikke er langt borte fra noen eneste av oss, for i ham er
det vi lever og rører oss og er til, som også noen av deres skalder har
sagt: For vi er også hans ætt." (Ap. gj. 17,26—28)
'Tor hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddom-

melighet er sjmlig fra verdens skapelse, i det det kjennes av hans gjer
ninger, for at de (hedningene)skal være uten unnskyldning." (Rom. 1,20)

"for ikke de som (jødene) hører loven er rettferdige for Gud, men de
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som gjor etter loven, skal bli rettferdiggjort. For når hedningene, som
ikke har loven, av naturen gjor det loven byder, da er dissej som dog
ikke har loven, seg selv en lov, de viser at lovens gjerning er skrevet i
deres hjerter, i det også deres samvittighet gir sitt vidnesbyrd, og deres
tanker innbyrdes anklager eller også forsvarer dem ~ på den dag da Gud
skal domme det skjulte hos menneskene slik som jeg har skrevet det i
mitt evangelium." (Rom. 2,13—16)

Vi har videre ikke noe vitnesbyrd i Bibelen i hvilken utstrekning de
10 bud var blitt gjort kjent for menneskene for Moses fikk dem ned
skrevet på steintavler i den 5. tidshusholdningen. Vi vet f. eks. at
Abraham, som levde i den 4. tidsperioden, vandret ulastelig i alle
Herrens bud, foreskrifter og lover, men vi vet ikke hva disse lovene eller
forskriftene gikk ut på, for det har vi ikke vitnesbyrd om i Bibelen. *'0g
jeg vil gjore diii ætt tallrik som stjernene på himmelen, og jeg vil gi din
ætt alle disse land, og i din ætt skal alle jordens folk velsignes, fordi
Abraham lod mitt ord og holdt alt det jeg bod ham å holde, mine bud,
mine fprskrifter og lover." (1. Mos. 26,4—5)
De 10 bud er det sentrale både i jodenes lov, i kristendommen og i

samvittighetens lov, som er lagt ned i ethvert menneskes hjerte. Når vi
analyserer de 10 bud, ser vi fort at det sentrale i dem er det dobbelte
kjærlighetsbudet, som går ut på folgende:

1). Vi skal elske Herren vår Gud, som er himmelens og jordens
skaper og opprettholder, over alle ting.
2) Vi skal elske vår néste som oss selv.
I folge rabbinerne og de skriftlærde inneholder Mose-loven 613 bud.

Av dette er det 365 forbud og 248 påbud. Ved siden av dette hadde de
også opp igjennom Israels historie utviklet den muntlige loven, som
inneholder flere tusen nye regler og forordninger. Dette kalte de for
"de gamles vedtekter". Disse ble stilt på lik linje med selve Mose-loven
og hadde samme autoritet som den. De mente til og med at den munt
lige loven ble gitt til Moses på Sinai, og at den ble viderefort til folket
gjennom rabbinerne og de skriftlærde.
Jødedommen på Jesu tid hadde derfor blitt til en gedigen lovreligion,

der folket ble tvunget inn i et nettverk av regler og lover som det var
umulig å oppfylle helt ut. Fariseerne og de skriftlærde greidde heller
ikke å etterleve sine egne forskrifter helt ut, enda mange av dem gjorde
sitt ytterste for å greie dette. De la store åndelige byrder på folket, og
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de så ned på folket som ikke greidde å etterleve loven, slik som de til
synelatende greidde det. "Men denne hop (folket) som ikke hjenner
loven, er forbannet." (Joh. 7,49)

Jesus derimot gjennomskuet mange av fariseerne og de skriftlærde og
viste dem at de la mange av disse tunge byrdene på folket for å utnytte
dette til egen fordel. Han kalte dem derfor for hyklere. '*Da talte Jesus
til folket og til sine disipler og sa: På Mose stol sitter de skriftlærde og
fariseerne. Derfor skal Dere gjore og holde alt det de byder dere (når
dette er i samsvar med Mose-loy), men etter deres gjerninger skal Dere
ikke gjore. For de sier det, men de gjor det ikke, de binder svære
byrder, som er vanskelige å bære,, og legger dem på menneskenes
skulder, men selv vil de ikke rore dem med en finger. Men de gjor alle
sine gjerninger for å sees av menneskene, for de gjor sine minnesedler
brede og sine dusker store, og de vil gjeme sitte overst ved gjestebudene
og ha de overste seter i synagogene og få hilsninger på torgene og kalles
rabbi av manneskene." (Matt. 23; 1—7)
"Da kom fariseere og skriftlærde fra Jerusalem til Jesus og sa: Hvor

for bryter dine disipler de gamles vedtekt? de vasker jo ikke sine hender
når de holder måltid. Men han svarte og sa til dem: Og Dere, hvorfor
bryter Dere Guds bud for deres vedtekts skyld? For Gud har gitt det
bud: Hedre din far og din mor, og: Den som banner far eller mor, skal
visselig do, men Dere sier: Den som sier til far eller mor: Det du skulde
hatt til hjelp av meg, det gir jeg til templet — han skylder ikke å hedre
sin far eller sin mor. Og Dere har gjort Guds lov til intet for deres
vedtekts skyld. Dere hyklere! rett spådde Esaias om dere da han sa:
Dette folk ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra
meg, men de dyrker meg forgjeves, idet de lærer lærdommer som er
menneskebud." (Matt. 15,1—9)
Jødedommen på Jesu tid hadde utviklet seg til en lovreligion, der det

sentrale i Mose-loven, nemlig de 10 bud, og det dobbelte kjærjighets-
budet, hadde blitt trengt til side for en ytre og bokstavelig oppfyllelse
av tusenvis av store og små forbud og påbud. Fariseerene og de skrift
lærde hadde glemt det sentrale og mest nødvendige i Mose-loven, nemlig
kjærlighet til Gud og nesten.

Jesu fortolkning av "de gamles vedtekter" var derfor meget enkel.
Der disse ikke stemte overens med det dobbelte kjærlighetsbudet, der
satte han disse reglene og forordningene til side og stemplet dem som

-31-



menneskelige forordninger, som ikke kom fra Herren. "Men da farise
eren hørte at han (Jesus) hadde stoppet munnen på saduseeme, kom de
sammen, og en av dem, en lovkyndig, spurte for å friste ham: Mester,
hvilket bud er det store i loven? Han sa til ham: Du skal elske Herren

dm Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din forstand. Dette
er det store og første bud. Men det er et annet som er like så stort: Du
skal elske din neste som deg selv. På disse 2 bud kviler hele loven og
profetene." (Matt. 22, 34—40)

Jesus behøvde heller ikke å sette opp et system av nye lovregler, og
dette er det geniale ved Jesu lære og Jesu bud. Han sammenlignet
lovene og reglene i jødedommen med det dobbelte kjærlighetsbudet, og
der disse ikke stemte overens med de 10 bud, der satte han dem til side
og stemplet dem som menneskebud. Ved at han gjorde dette, hadde han
gitt jødene tusenvis av nye bud, uten at han behøvde å skrive dem opp
for dem. ALT DET SOM IKKE KOM I KONFLIKT MED DE 10

BUD, DET VAR JESU BUD OG JESU LÆRE.
Ved siden av dette pekte også Jesus på at budene ikke bare hadde en

ytre side, men også en åndelig og indre side. Det var ikke nok å oppfylle
bare den ytre siden ved budet, en måtte også, så langt som det var
mulig, oppfylle den indre og åndelige siden. Det var ikke nok at en f.
eks. ikke direkte begikk et mord, men hat til et menneske og det
forholdet at en snakket nedsettende om et menneske, ble stilt på
samme linje. Alle disse handlingene førte til at vedkommende ble stilt
for dommen og mistet det evige livet. "Dere har hørt at det er sagt til de
gamle: Du skal ikke slå i hjel, men den som slår i hjel, skal være skyldig
for dommen. Men jeg sier dere at hver den som blir vred på sin bror
(uten grunn), skal være skyldig for dommen, men den som sier til sin
bror: Raka (din dumrian) skal være skyldig for rådet (Det høye Råd,
som bestod av 71 medlemmer); men den som sier du dåre, skal være
skyldig til helvedes ild." (Matt. .5, 21—22)

Jesus hadde naturligvis helt rett når han gjorde dette. I tillegg til
dette må vi også være oppmerksomme på at Jesu første undervisning
rettet seg mot riket for Israel. I denne tidsperioden vil Satan være
fengslet i avgrunnen, og de åndelige krav til menneskene vil også av den
grunn bli større. På samme måten som Jesu første undervisning inneho
ldt krav og betingelser til det jødiske folket, for at disse skulle få del i
frelsen, så vil også 1000-års-riket være en betinget periode.
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Når Jesiis i folge Johannes evangeliet sa at han gav apostlene/disiple-
ne et nytt bud: At de skulle elske hverandre, så har dette naturligvis sitt
utspring i det dobbelte kjærlighetsbudet, om at en skal elske sin neste
som seg selv.

Dette er derfor ikke noe nytt bud, som ikke har vært for. Det har be
standig vært Herrens vilje at de troende skulle elske hverandre, men det
har et annet siktemål og er av en annen art enn den generelle kjærlighet
til alle mennesker. Budet tar sikte på å bevare kjærligheten og sam
holdet innenfor det kristne legemet, som består av alle som tror på
Jesus som jodenes Messias, og det har sitt utgangspunkt i Jesu kjærlig
het til de troende. På samme måten som Jesus elsket oss og til og med
gav sitt liv for oss, på samme måten skal vi elske hverandre. "Et nytt
bud gir jeg dere, at Dere skal elske hverandre, likesom jeg har elsket
dere, dral Dere elske hverandre. Derpå skal alle kjenne at Dere er mine
disipler, om Dere har innbyrdes kjærlighet." (Joh. 13, 34—35)
"Det kommer ikke an på omskjærelse, og det kommer ikke an på

forhud, men på å holde Guds bud." (1. Kor. 7,19)
"Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov." (Gal. 6,

2)
"Vær ømhjertede mot hverandre i broderkjærlighet, kappes om å

hedre hverandre." (Rom. 12,10)
"ikke gjør noe av trettesyke eller lyst til tom ære, men i ydmykhet

akter hverandre høyere enn dere selv." (Fil. 2, 3)
'TVIen om broderkjærligheten trenger Dere ikke til at noen -river til

dere, for Dere er selv lært av Gud (Kristus) til å elske hverandre." (1.
Tess. 4,9)
"La broderkjærligheten bli ved." (Hebr. 13,1)
"Rens deres sjeler i lydighet mot sannheten til uskrømtet broderkjær

lighet, og elsk hverandre inderlig av hjertet." (1. Pet. 1,22)
"Ær alle, elsk broderskapet, frykt Gud, ær kongen." (1. Pet. 2,17)
"For dette er det budskap som Dere hørte fra begynnelsen, at vi dcal

elske hverandre." (1. Joh. 3 v. 11 og v. 16)
"Og dette bud har vi fra ham at den som elsker Gud, skal og elske sin

bror." (1. Joh. 4, 21)
I tillegg til de 10 bud har vi alle de formaninger som Paulus skrev om

i sine brever. Det vil føre for langt å ta dem opp her i sin fulle bredde,
men vi kan legge merke til at også Paulus orienterte sin lære om for-
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skriftene ut i fra det dobbelte kjæriighetsbudet, om at en skal elske
både Gud og sin neste over alle ting.
I dette korte kapitlet om de 10 bud, er det ikke meningen å skrive

helt utfyllende om dette, men vi skal likevel være oppmerksomme på at
den kristne kirke har forandret og forvansket de 10 bud, i det den har
fjernet det andre budet om bildeforbudet og forbannelse i den tredje og
fjerde generaqonen over de som hater Herren og velsignelse i 1000
generasjoner over dem som elsker Herren og hans bud.
For å få antallet til å stemme med 10 bud, så har man videre delt opp

det tiende budet i 2 bud.

Det er den katolske kirken som har stått for denne redigeringen og
forandringen av Guds uforanderlige vilje og Guds 10 bud, og grunnen til
at dette er skjedd er naturligvis at de 2. budet etter hvert ikke stemte
med den katolske læres tradisjon om tilbedelse av relikvier og hellige
kvinner og menn. I tillegg til dette onsket også den katolske kirke etter
hvert å pynte sine kirker med mange slags bilder og utsmykninger.
Som en konsekvens av dette er også læren om at Gud hjemsøker

fedrenes misgjerninger på barn inntil det tredje og fjerde ætteledd for
dem som hater Gud, falt bort. Men i og med at dette er uttrykk for
Guds innerste vilje, så står dette budet ved lag også i dag.
Det er mer enn å beklage at ikke Luther greidde å rette opp denne

forandringen av de 10 bud, som den katolske kirken hadde forårsaket,
slik at vi i vår kirke hverken har de 10 bud fullstendig eller har alle
budene. I og med at det andre budet falt bort, så har vi i grunnen bare
9. Vi blir derfor gjort medskyldige i å ha forandret Guds hellige lov, og
dette anser jeg for å være en meget alvorlig sak.

Jeg vil derfor sitere de 10 bud, slik som Gud gav jødene dem på Sinai.

1) Du skal ikke ha andre guder foruten meg.
2) Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av

det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av
det som er i vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke
tjene dem, for jeg. Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker
fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som
hater meg, og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som
elsker meg og holder mine bud.
3) Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn, for Herren vil
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ikke holde den for uskyldig som misbruker hans navn.
4) Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du

arbeide og gore all din gjerning. Men den syvende dag er sabbat for
Herren din Gud, da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn
eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den
fremmede som er hos deg innen dine porter. For i seks dager gjorde
Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte
på den syvende dag, derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget
den.

5) Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det land
Herren din Gud gir deg.
6) Du skal ikke slå i hjel.
7) Du skal ikke drive hor.
8) Du skal ikke stjele.
9) Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste.
10) Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din

nestes hustru eller hans tjener eller hans tjenestepike eller hans okse
eller hans asen eller noe som hører din neste til. (2. Mos. 20, 3—17)

Jeg vil også sitere de 10 bud slik som vi har dem i vår kirke, slik at vi
kan sammenligne dem med den opprinnelige ordlyden og rekkefølgen.

1) Du skal ikke ha andre guder enn meg.
2) Du skal ikke misbruke Guds navn.
3) Du skal holde kviledagen hellig.
4) Du skal hedre far og mor, så går det deg godt og du får leve lenge

i landet.

5) Du skal ikke slå i hjel.
6) Du skal ikke bryte ekteskapet.
7) Du skal ikke stjele.
8) Du skal ikke lyge.
9) Du skal ikke begjære din nestes eiendom.
10) Du skal ikke begjære din nestes ektemake eller hans arbeidsfolk

eller noe som hører din neste til.

Vi skal ikke forandre Guds ord. Det er nedsagt en stor dom over dem
som forandrer Guds ord (Joh. Åp. 22,18-19). Forandring av Guds ord
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og Guds ordninger vil også kjennetegne endetiden, for det er et av Anti
krists kjennetegn, at han skal forsøke å forandre Guds lov og Guds ord
ninger. "og han (Antikrist) skal tale ord mot den Høyeste og under-
try^e den Høyestes hellige (særlig jødene), han skal tenke på å forand
re hellige tider og lov, og de (de hellige) skal gis i hans hånd i en tid og
tider og en halv tid (3,5 år)" (Dan. 7,25)
"For LOVLØSHETENS HEMMELIGHET er alt virksom, bare at

han (Den Hellige Ånd) som holder igjen, går ut av midten (trer til side),
og da skal DEN LOVLØSE (Antikrist) åpenbares, han som den Herre
Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarin
gen av sitt komme." (2. Tess. 2, 7~8)

Jeg ser fram til at Jesus kommer tilbake og setter alt i sin rette skikk.
Da skal han fortsette med å legge ut Guds lov for oss. Det som han ikke
fikk tid til å undervise oss om ved sitt første komme, det vil han gjøre
ved sin gjenkomst.
Noe av det første han vil gjøre, er å sette de 10 bud i sin rette orden.

Det er det ikke vilje til i dag, men når Menneskesønnen kommer, da har
han autoritet til å gjøre dette, for Herrens ord og Herrens bud skal gå ut
ifra Sion og Jerusalem. (Se kapitlet: Bergprekenen er grunnloven i
1000-års-riket.)

Spørsmål og oppgaver.

1) Hva er de 10 bud?
2) Hvor er de 10 bud lagt ned?
3) Hvor mange forbud og påbud er det i Moseloven?
4) Hva er "de gamles vedtekter"?
5) Hvordan ble disse vurdert av de skriftlærde i forhold til Mose

loven?

6) Hva mente Jesus om "de gamles vedtekter"?
7) Hva var de to store bud i Moseloven etter Jesu oppfatning?
8) Hvorfor behøvde ikke Jesus å gi jødefolket en hel rekke med nye

bud og forskrifter?
9) Hvorfor innskjerpet Jesus den indre og åndelige siden ved budene?
10) Hvorfor poengterte Jesus at de troende skulle elske hverandre?
11) Hvilken redigering av de 10 bud har den katolske kirken foretatt?
12) Hvilket bud er det som mangler i vår kirke, og hva går det ut på?
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13) Hva vU Antikrist gjøre med Guds bud når han kommer?
14) Hvorfor vil de 10 bud aldri, falle bort?
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RETTFERDIGHETSBEGREPET

I USKYLDIGHETENS TIDSPERIODE

Vi skal i det folgende se litt på de forskjellige frelsestidshusholdnin-
gene og på deres egenart med hensyn til Guds tilgivende nåde. Nåden
vil være fast og konstant i husholdningene, mens Guds lov i en eller
annen form eller lydighetsaspektet vil være varibabelen. Guds nåde er
bestandig fri når en kommer til Gud på den foreskrevne måten i tids
perioden. Når vi taler om den betingede og den ubetingede (frie) nåden,
så taler vi ikke om nåden som sådan, for den er bestandig fri, men vi
taler om og beskriver tidshusholdningens egenart.

Hovedgrunnen til at vi skal beskrive de forskjellige tidshusholdninger
og deres egenart, er at vi skal ha dem som bakgrunn for Jesu undervis
ning og Jesu lære. Dette gjelder da særlig løftets og lovens tidshushold-
ning, for disse tidsperiodene gjaldt først og fremst jødene.
I uskyldighetens tidsperiode, som strekker seg fra skapelsen til de

første menneskers fall i Edens hage (1. Mos. 1, 28 — 3, 23), var men
neskene allerede fra starten av satt inn i Guds nåde og inn i frelsen. De
levde i samfunn med Gud og kunne til og med tale med ham og se ham.
"Og Gud (hebr. Elohim, dette er et flertallsord, hvor verbet er brukt i
entall. Denne benevnelsen på Gud er brukt ca. 2500 ganger i G. T., og
dette gir uttrykk for den tre-enige Gud. Gud er tre, men likevel en),
velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og oppfyll jor
den og le^ den under dere, og råd over fiskene i havet og over fuglene
under himmelen og over hvert dyr som rører seg på jorden." (1. Mos.
1,28)
For at de skulle kunne bli bevart og fortsatt nyte godt av Guds frel

sende nåde, så var det en forpliktelse eller et bud, som Herren hadde
satt opp for dem, og det var: At de ikke måtte ete av det treet som gav
dem kunnskaper om det som var godt og det som var ondt i tilværelsen,
for på den dagen at de gjorde det, ble de forskjellige dødsprosessene
satt i gang i deres liv og i menneskeslekten. Dette gjaldt både den legem-
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lige, den åndelige og den evige dod. "Og Gud Herren (hebr. Elohim
Jhvh) bod mennesket: Du må fritt ete av alle tre i hagen, men treet til
kunnskap om godt og ondt, det må du ikke ete av, for på den dag du
eter av det, skal du visselig do." (1. Mos. 1,16—17)
Da de forste menneskene hadde spist av treet til kunnskap om godt

og ondt, oppdaget de plutselig den onde virkelighet som de var omgitt
av. De kom i kontakt med de destruktive kreftene i tilværelsen, og de
ble underlagt og kom i forbindelse med det opproret mot Gud som
Satan og de falne englene hadde stått i spissen for en gang i tidenes
morgen. (Se Es. 14,12—14 og Esek. 28,13—18)
De umiddelbare folgene av menneskets fall i Edens hage var folgende:
1) Mennesket fikk odelagt sitt fine forhold til Gud Herren og sin

uskyldighet både overfor hverandre og overfor Herren. I og med at
Adam og Eva hadde overtrådt Herrens bud, våknet deres samvittighet til
liv, og de gjemte seg for Herren. "Og de horte Gud Herren som vandret i
haven, da dagen var blitt kjolig, og Adam og hans hustru skjulte seg for
Gud Herrens åsyn mellom trærne i haven." (1. Mos. 3, 8)
2) Som en folge av syndefallet oppdaget de også at de var nakne, og

bluferdigheten ble vakt til live. For å skjule sitt fall både overfor hver
andre og overfor Herren, heftet de fikenblad sammen og bandt dem om
livet. "Da ble begges oyne åpnet, og de ble var at de var nakne, og de
heftet fikenblad sammen og bandt dem om livet." (1. Mos. 3, 7)

I stedet for å erkjenne synden og fallet for Gud, forsokte de selv å
bote på skaden ved å ikle seg klær som de selv hadde laget. De forsokte
å hykle for Gud ved å kle seg selv i sin egen egenrettferdighets drakt,
men det er ikke godt nok for Gud.
I sin store nåde kom han menneskene i mote og kledde dem i sin

egen rettferdighets og frelsesdrakt, etter at et dyr var blitt slaktet. Gud
hadde forsonet menneskene med seg selv ved et stedfortredende offer.
Dyrets dod pekte derfor framover mot Jesu dod for all verdens synd ca.
4000 år senere på et kors på Golgata. "Og Gud Herren gjorde kjortler av
skinn til Adam og hans hustru og kledde dem med." (1. Mos. 3,21)
3) Menneskene begynte å anklage hverandre og skylde på hverandre

angående sin nye erkjennelse, enda de begge hadde skyld i dette, i og
med at de hadde spist av treet til kunnskap om godt og ondt. "Og
Adam sa: Kvinnen som du gav meg til å være hos meg, hun gav meg av
treet og jeg åt." (1. Mos. 3,12)
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4) I og med at slangen lot seg bruke av Satan til å forlede mennes
kene i Edens hage, ble det også avsagt en dom over slangen og dens av
kom. Den skulle være forbannet blant alle ville dyr og krype på sin buk.
Denne forbannelsen varer ennå i dag over slangen. "Da sa Gud Herren
til slangen: Fordi du gjorde dette, så skal du være forbannet blant alt
feet og blant alle de ville dyr. På din buk skal du krype, og støv skal du
ete alle ditt livs dager." (1. Mos. 3,14)
Det var bare over slangen og dens art det ble avsagt en dom. De

andre dyrene gikk fri i dommen, for de hadde ikke gjort noe galt, men
til tross for det ble de også lagt inn under synd og forgjengelighet. Det
gikk ikke an at mennesket, som skulle være herre over dyrene, levde i
synd og at d3a:ene, som skulle være mennesket underlagt, levde i full
harmoni med sin skaper. På grunn av menneskets skyld og synd, ble og
så resten av skapelsen lagt inn under den syndige virkelighet. "For skap
ningen lenges, og stunder etter Guds hams åpenbarelse (Jesu gjenkomst,
hvor han skal opprette hele skaperverket igjen), skapningen ble jo lagt
under forgjengelighet ikke godvillig, men etter hans vilje som la den
derunder — i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra forgjenge
lighetens trældom til Guds barns herhghets frihet. For vi vet at hele
skapningen tilsammen sukker og er tilsammen i smerte inntil nå." (Rom.
8,19-22)

Skapningen skal også få nyte godt av den frihet som Jesus tilvandt
hele menneskeslekten på Golgata. I 1000-års-riket skal mennesker og
dyr leve sammen i full harmoni, slik som det var i den første tiden i
Edens hage. "Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden ligge
hos kjeet, og kalven og den unge løve og gjøfeet holde seg sammen, og
en liten gutt skal drive dem. Ku og bjørn skal beite sammen, deres unger
skal ligge hos hverandre, og løven skal ete halm likesom oksen. Die-
barnet skal leke ved huggormens hule, og over basiliskens hull, skal det
avvendte ham rekke ut sin hånd. Ingen skal gjøre noe ondt og ingen
ødelegge noe på hele mitt hellige berg (Sion), for jorden er full av Her
rens kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn." (Es. 11, 6—9)

Vi trenger å minne hverandre om kvilen som ligger og venter på oss i
riket for Israel, hvor både mennesker og dyr skal få kvile ut etter all
ufreden i 6000 år. Det neste 1000-året er kvilens og opprettelsens tid.
Det er jordens sabbatshelg. På samme måten som Gud kvilte på den syv
ende dag etter alle sine gjerninger, skal også hele skaperverket kvile på
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den syvende dag i Guds ukeskjema. "Altså står det en sabbatshelg til
bake for Guds folk." (Hebr. 4,9)
6) På grunn av kvinnens fall i Edens hage, ble det uttalt en firfoldig

dom over henne:

a) Hennes møye skulle være stor under selve svangerskapet.
b) Hun skulle føde sine barn med smerte.
c) Hennes attrå og lyst skulle stå til hennes mann.
d) Hennes mann skulle råde over henne. (1. Mos. 3,16)
Fra skapelsen av var mann og kvinne likestilte, men på grunn av

syndefallet fikk både mannen og kvinnen forandret og forverret sin
situasjon som menneske og sine levevilkår. I og med at det var kvinnen
som fristet mannen, så ble hun underlagt mannen på en spesiell måte.
Dette er en følge av syndefallet, og dette er ikke uttrykk for Guds
absolutte og fullkomne planer for forholdet mellom mannen og kvin
nen.

I Kristus er mannen og kvinnen like mye verdt, og for Gud er de like
mye verdt, men i frelses-historisk sammenheng er kvinnen etter bibelsk
tankegang underordnet mannen. Vi vet at dette spørsmålet er opp til
diskusjon i dag i forbindelse med kvinnelige prester og kvinnelige lære
re, og vi vet også at mange personlige troende ikke greier å stå imot det
verdslige likestillingspresset og gir opp Bibelens standpunkt og vurdering
på dette punktet.
Både N.T. og G.T. sier imidlertid klart i fra at på samme måten som

Kristus underordnet seg Faderen, skal også kvinnen underordne seg
mannen. Dette betyr ikke at mannen skal undertrykke kvinnen, men at
han skal ha den største omsorg for henne, slik at han til og med skal gi
sitt eget liv for henne, dersom det skulle være nødvendig.
"Men jeg vil at Dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, og

mannen kvinnens hode, og Gud er Kristi hode." (1. Kor. 11, 3)
"Likesom i alle de helliges menigheter, skal deres kvinner tie i

menighets-samlingene, for det tillates dem ikke å tale, for de skal under
ordne seg, som også loven sier." (1. Kor. 14, 34)
"En kvinne skal la seg lære i stillhet, med all lydighet, men jeg tillater

ikke en kvinne å være lærer eller å være mannens herre, hun skal være i
stillhet. For Adam ble skapt først, deretter Eva, og Adam ble ikke då
ret, men kvinnen ble dåret og falt i overtredelse." (1. Tim. 2,11—14)
Det er sannsynlig at denne underordningen også skal stå ved lag i

-41-



1000-års-riket, men det kan skje en del forandringer her som vi ikke har
oversikt over og bibelske kunnskaper om. Vi vet imidlertid at loven skal
ha sin funkqon i riket for Israel. Den dcal ha sin funksjon og sitt virke
område inntil den nye himmelen og den nye jorden, som kommer etter
at 1000-års-rikets periode er slutt. "Og mange folkeslag skal gå avsted
og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg (Sion), til Jakobs Guds hus
(rikets tempel), så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier.
FOR FRA SION SKAL LOV UTGA, OG HERRENS ORD FRA
JERUSALEM." (Es. 2, 3)
"For sannelig sier jeg (Jesus) dere: Før himmel og jord forgår, skal

ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er
skjedd alt sammen." (Matt. 5,18)

På den nye jord vil derimot forbannelsen fra syndefallet være full
stendig opphevet, og det vil ikke være noen forskjelll på mann og kvin
ne. De skal være som englene og styre sammen med den tre-enige Gud.
"Og ingen forbannelse skal være mere, og Guds og Lammets trone skal
være i den (det himmelske Jerusalem), og hans tjenere skal tjene ham."
(Joh. Ap. 22, 3)

7) På grunn av syndefallet ble også Adam lagt inn under forban
nelsen og forgjengeligheten. Jorden ble forbannet på grunn av hans fall,
og han måtte ernære seg og sin familie gjennom hardt arbeid på en jord
som skulle bære torner og tistler i stedet for frukt, grønnsaker og korn.
"Og til Adam sa han: Fordi du lød din hustru og åt av det tre som jeg
forbød deg å ete av, så skal jorden være forbannet for din skyld. Med
møye skal du nære deg av den alle ditt livs dager. Torner og tistler skal
den bære deg, og du skal ete urtene på marken. I ditt ansikts sved skal
du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du
tatt, for støv er du, og til støv skal du vende tilbake." (1. Mos. 3,17—19)

Vi kjenner alle godt til denne situasjonen som er beskrevet her, hele
menneskehetens historie har vært en sammenhengende kamp for å skaf
fe mat til seg og sin familie. Det går mange trøtte og utslitte mennesker
rundt omkring i verden som har store bekymringer med akkurat dette.
Det er derfor godt å vite at denne forbannelsen som er lagt over jorden,
delvis og for en stor del skal oppheves i 1000-års-riket. Da skal det være
mat nok til alle. "Jeg vil la elver velle fram på bare hauger og kilder
midt i daler, jeg vil gjøre en ørken til en sjø og et tørt land til vannrike
kilder, jeg vil la sedrer, akasier, myrter og oljetrær vokse fram i ørkenen,
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jeg vil la cypress, lønn og buksbom sammen gro på den øde mark, foråt
alle sammen skal se og kjenne og legge seg på hjerte og forstå at Herrens
hånd har gjort dette, og Israels Hellige skapte det." (Es. 41,18—20)
"Se dager kommer, sier Herren, da den som pløyer, skal nå den som

høster, og den som trår vindruer skal nå den som kaster ut sæden, og
fjellene skal dryppe av most, og alle haugene skal flyte over. Og jeg vil
gjøre ende på mitt folks (jødenes) fangenskap, og de skal bygge opp
igjen de ødelagte byer og bo der og plante vingårder og drikke deres vin
og dyrke opp hager og ete deres frukt." (Amos 9,13—14)
Nøden i verden i dag med å skaffe mat til seg og sin familie peker

framover mot riket for Israel. I denne tiden vil også matvaresituasjonen
være løst.

Jeg vil i den forbindelse sitere fra Jon Hedlunds bok: Vestens land i
Guds vektskål, s. 107—108, hvor han skriver følgende om 1000-års-
riket: "Naturen kommer til å gjennomgå en mirakuløs forvandling. Den
kommer til å bli gjenopprettet i sin opprinnelige skikkelse. Hele skap
ningen sukker og er til sammen i smerte, skriver Paulus. Det var
menneskets syndefall som førte til at den ble lagt under forgjengelig
heten. Men når Kristus kommer tilbake til vår jord, skal hele kosmos,
hele skapningen, bli frigjort fra sin trelldom under forgjengeligheten og
oppleve Guds barns herlighets frihet. (Rom. 8,19—22).

Kristus skal gjenopprette den økologiske balansen i naturen, den som
kom ut av likevekt med menneskets synd.
— I og med at Adam og Eva ble drevet ut av paradiset... tok men

nesket avskjed med det økologiske vel balanserte system som det var
skapt til. (Bengt Hubbendick).

Mennesket skal ikke lenger plages av miljøforstyrrelser og faren for
en nedbrutt helse. Man skal kunne bade i alle elver og sjøer, drikke vann
fra alle kilder og puste inn ren syremettet luft. Naturen skal være like
frisk og ren som på skapelsens morgen...

Det ligger et drag av vemod over hele Guds skapte verden. Det er
jungelens lov, den sterkes rett, som hersker. Naturen er grusom, ubarm
hjertig og farlig, men samtidig full av lengsel etter frigjørelse...
Men i Kristi kommende fredsrike skal skogene bruse som veldige

orgler til Guds og Kristi ære. Bekkene skal spille lovsangstoner og alle
trær på marken skal klappe i hendene. (Es. 55,12).

I dette underfulle miljø skal sykdomsårsakene være redusert til et
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minimum. Livslengden oker så kraftig at den dør ung som dor hundre år
gammel." (Es. 65, 20).

Jeg vil også sitere fra Ludvig Hopes bok: I desse siste dagar, s. 96—97,
hvor han skriver følgende om IQOO-års-riket: "Men Guds ord syner oss
også ei anna kviledags-helg, ei helg som ein stor part av menneskeætta
skal oppleva utan å gå gjennom døden.

Det skal alltid koma ei tid her på denne jord, før denne tidsalder er
slutt, ei kviletid etter mange og lange stridsår. Som fredsriket til Salomo
kom etter alle krigane David hadde ført, soleis skal det også etter ei lang
og tung stridstid koma ei velsigna kviletid.
Då skal løva og lammet eta gras på same vollen, då skal alle krigs-

klæda brennast, kanonar og sverd verta omstøypte til plogjarn, og fre
den kvila over jorda som vatnet løyner havsbotnen.
Det er denne fredsens kviledags helg som vår trøytte, skremde ætt ser

fram imot med større lengting enn nokor tid før, og me må vel ha grunn
til å tru at ho er ikke langt borte.

Det er denne tida som har fått namnet 1000-års-riket. Om det vil eg
ikke seia noko no.

For nokre år sidan kom ein sliten og trøytt arbeidsmann frametter ei
gata i Oslo. Med eitt stansa han utanfor vindauga til ein bokhandel. Det
var eit bilete han laut sjå på. Han såg, og han gret. So reiv han seg laus,
men snudde seg og laut atter sjå på biletet og turka ei tåre.
Kva var det han gret for?
Innanfor glasruta hekk det kjende biletet av løva, lammet og kalven

og barnet som held ei palmegrein i eine handa og legg den andre om
halsen på løva. Dette biletet som fortalde om fred og kvila, var det som
fekk den trøytte mannen til å sjå og gråta.
Han lengta mot den tida då dette skal henda.
Millom alle dei Guds-ord som me endå ikke forstår heilt og fullt, er

og dette om at all skapningen sukker sammen og lid sår verk saman alt
til no, ikkje berre det, men me og, som har Ånden til førstegrøda, også
me sukkar med oss sjølv, med di me stundar etter barnekåret, vår le-
kams utløysning. (Rom. 8,22—23)

Jeg vet en stund da bud der kommer
om hvile etter dagens strid,
da flykter verdens vintertid
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for evighetens glade sommer,
da foldes blomsterknoppen ut,
og rosen blomstrer skjønt hos Gud,
da har den sprengt sitt fengsel.

Gjennom heile Bibelen går det eit løyndomsfullt 6-tal og 7-tal som
sikkert ber i seg guddomlege mål på vår tidsalder.

I 6 dager skapte Gud verda og den 7. kvilde han. I 6 dager skulde Is
rael arbeida, og den 7. skulde dei kvila. I 6 år skulde dei så og hausta,
det 7. året skulde jord, og dyr og folk kvila. Etter 7 gonger 7 år kom ju
belåret då kvar træl vart fri, og alle som av ein eller annan grunn hadde
mist eller selt eigedomen sin, skulde få han att utan vederlag.
Det 50. året skulde haldast hellig, og då vart det ropa ut fridom for

alle som budde i landet. Jubelåret tok til på den store forsonings-dagen.
Då ljoma luren gjenom heile landet. Mens offerlammet vart lagt på alta
ret og blodet stroke på nådestolen, vart folket kalla ut frå trældom til
fridom.

Det er ut fra denne ordning i det gamle Israel at kristne har meint at
strids— og arbeidstida for ætta er 6000 år. DET 7. TUSENÅRET
VERT DÅ 1000-ÅRS-RIKET.

Me har stor nok grunn til å tru at dette er ei guddomlig ordning, og at
me har rett til å venta dette fredsriket med si kviledags-helg. Sekstalet er
talet til dyret, denne verdens tal: 666, men 7-talet er Guds tal.
Eg har sagt det før, men lat meg få ta det opp att her: VÅR

TRØYTTE ÆTT MOGNAST FOR DENNE LYSE TID. MÅTTE

HO KOMA SNART!"

8) På grunn av syndefallet ble også Adam og Eva vist ut av Edens
hage, og Gud satte kjerubene til å vokte livets tre. Dette gjorde han på
grunn av den forbannelsen som lå over menneskene, og det var også et
ledd i hans frelsesplan med menneskene. Gud måtte forhindre at de åt
av livets tre, for dersom de gjorde det, ville konsekvensene bli, at de
levde til evig tid som falne skapninger. "Og han drev mennesket ut, og
foran Edens hage satte han kjerubene med de luende sverd som vendte
seg hit og dit, for å vokte veien til livets tre." (1. Mos. 3, 24)
Nå er livets tre utilgjengelig for oss, for vi hører med til Adams slekt

og er falne skapninger. På den nye jord derimot skal vi på nytt få nyte
fruktene av dette treet, for da er alle ting som ble ødelagt ved syndefallet,
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gjenopprettet igjen. "Mellom stadens (Det nye Jerusalem) gater og
elven (livets elv), stod livets tre, som bar frukt 12 ganger og gav sin
frukt hver måned, og bladene på treet var til lægedom for folkene. (Her
er det ikke snakk om sykdom, for det finnes ikke på den nye jord, men
det er snakk om fornyelse og ny innspirasjon.) (Joh. Åp. 22,2)

Når det gjelder å forstå uttrykk som "livets elv" og "livets tre", som
både kan gi kunnskaper om godt og ondt og likeledes være til lægedom
for menneskene, så må vi se på disse uttrykkene som både konkrete og
åndelige. De hører ikke med til vårt erfaringsområde i vår falne tilstand,
og derfor greier vi ikke å forstå dette helt ut.

I vår nye dimenqon som forløste og frelste mennesker vil vi imidler
tid forstå dette fullt ut. Da skal vi forstå fullt ut, likesom vi nå er fullt
ut kjent av den tre-enige Gud.

Livet i uskyldighetens tidsperiode hadde derfor noe av evighets-
dimensjonen over seg. Menneskene var satt inn i perfekte omgivelser,
men i og med at Satan og millioner av engler var falt fra Herren, så ble
også de første menneskene satt på den prøven: Om de ville tilhøre Gud
eller Satan. Alle som har en fri vilje, blir satt på denne prøven.

Uskyldighetens tidsperiode var derfor en betinget frelsesperiode, og
den prøven de første mennesker ble testet på, kan synes å være meget
enkel, i og med at de ble prøvd bare på et av Herrens bud. Men fristel
sen ble for sterk for dem, og syndefallets følger i Edens hage kjenner vi
godt til, men heldigvis har vi et menneske som har etterlevd alle Guds
bud, og det er Jesus fra Nasaret. Når vi får klynge oss til ham og til hans
forsonergjerning, så skal ingen ting kunne skille oss fra Guds kjærlighet
til oss i Jesu Kristi forsoningsverk.

Spørsmål og oppgaver.

1) Hva er bestandig variabelen i tidshusholdningene med hensyn til
Guds frelse?

2) Hva er det som frelser i alle tidsperiodene?
3) Hva betyr det hebraiske ordet "Elohim", og hvor ofte forekom

mer det i G.T.?

4) Hvilke forskjellige følger fikk syndefallet for mennesker og dyr?
5) Hva betyr det at de første menneskene laget seg klær av fiken

blader?
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6) Hva betyr det at Gud Herren (hebr. Elohim Jhvh.) gjorde klær av
skinn, som han kledde menneskene i?

7) Hvorfor ble hele skapningen lagt inn under forgjengelighetens lov?
8) Når skal skaperverket bli forløst fra syndenes og dødens lov?
9) Hvorfor måtte kvinnen underordne seg mannen?
10) Hvilke følger skal denne underordningen ha, både for mannen og

kvinnen?

11) Hvor lenge skal denne underordningen vare ved?
12) Hvilke forbannelser ble lagt på mannen?
13) Når skal mange av forbannelsene fra syndefallet bli opphevet?
14) Hva var den dypeste årsaken til at menneskene ble jaget ut av

Edens hage?
15) Hva ligger i uttrykket "livets tre", og hvorfor greier vi ikke å

forstå innholdet i dette begrepet fullt ut i vår tid?
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GUDS DOM OVER SATAN

I forbindelse med syndefallet ble det også avsagt en dom fra Gud
over Satan og hans ætt. Kvinnens ætt eller sæd er Jesus fra Nasaret, og
han skal overvinne Satan og alt hans vesen, men for at dette skjer skal
Satan knuse Jesu hæl. "Og jeg vil sette fiendskap mellom deg (Satan)
og kvinnen og mellom din ætt og kvinnens ætt (Kristus), han skal knuse
ditt hode, men du skal knuse dens hæl." (1. Mos. 3,15)

Dette utsagnet kalles for proto-evangeliet, for det er det første ut
sagnet som vi har i Bibelen om at Gud skal seire over Satan. Vi må være
oppmerksomme på at kvinnens ætt står i entall i den hebraiske grunn
teksten. Det samme er tilfelle med Abrahams ætt, som står omtalt i 1.
Mos. 12, 7.

I tillegg til dette er denne "kvinnens ætt" omtalt med hankjonns-
pronomenet "han" (hebr. hu.). De gamle rabbinerne mente at denne
personen måtte være Messias. I Jonatan Ben Uzziels targum (targum er
oversettelse av G.T. til arameisk) står det følgende om denne personen,
som skulle bli såret i hælen, "i Messias-kongens dager kommer han til å
bli såret i hælen." Jerusalem-targumene sier det samme, "på slutten, ved
dagenes ende, i Messias-kongens dager, kommer han til å bli såret i
hælen."

Da Jesus ble korsfestet på Golgata for snart 2000 år siden, ble siste
del av denne profetien oppfylt, for spikrene ble slått inn i korset på en
slik måte at benet i hælen kom til å bære hele tyngden av Jesu legeme.
At Jesus fra Nasaret er kvinnens ætt eller kvinnens sæd, ser vi også av

brevet til galaterne, hvor det står følgende om Kristus: "Nå ble løftene
gitt Abraham og hans ætt, hån sier ikke: Og dine ætlinger, som om
mange, men som om en: OG DIN ÆTT, OG DETTE ER KRIST
US." (Gal. 3,16)
Hva som gjelder Guds straff og dom over Satan, så foregår den som så

mange andre begivenheter i frelses-historien, i etapper.
Ved sitt opprør mot Gud en gang i tidenes morgen, ble Satan og de
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englene som valgte å folge ham, utstøtt ifra Guds tronhimmel. "Hvor er
du ikke falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens
sønn. Hvor er du ikke felt til jorden, du som slo ned folkeslag." (Es. 14,
12)
"Ved din store handel fyltes ditt indre med urett, og du syndet, så

vannhelliget jeg deg og drev deg bort fra gudefjellet, og jeg gjorde deg til
intet, du salvede kjerub, så du ikke mere fikk være blant de skinnende
Stener." (Esek. 28,16)
I følge Bibelen får vi følgende opplysninger om Satan før hans fall:

1) Han var en strålende stjerne (engel). (Es. 14,12)
2) Han ble kalt for "morgenrødens sønn" (Es. 14,12)
3) Han bodde i himmelen. (Es. 14,12)
4) Han bodde i Eden, Guds have. (Esek. 28,13)
5) Han var en salvet kjerub. (Esek. 28,14)
6) Han bodde på det hellige gudefjellet. (Esek. 28,14)
7) Han var ustraffelig i sin ferd. (Esek. 28,15)
8) Han var full av skjønnhet og visdom. (Esek. 28,17)
9) Han var dekket med fine edelstener som kameol, topas, diamant,

krysolitt, onyks, jaspis, safir, karfunkel, smaragd og gull. (Esek.
28,13)

Satans fall er beskrevet på følgende måte i Bibelen:

1) Han er falt ned fra himmelen til jorden. (Es. 14,12)
2) Han ville reise sin trone på det hellige gudefjellet, i det ytterste

nord, der som Guds trone stod. (Es. 14,13)
3) Han ville gjøre seg lik med Gud. (Es. 14,14)
4) Det ble funnet urettferdighet hos ham. (Esek. 28,15)
5) Ved sin store handel ble hans indre fylt med urett og han syndet

ved sitt opprør mot Gud. (Esek. 28,16)
6) Han ble gjort til intet og fikk ikke mere vandre blant de skin

nende Stener. (Esek. 28,16)
7) På grunn av sin skjønnhet ble hans hjerte opphøyet, og på grunn

av sin glans ble hans visdom ødelagt. (Esek. 28,17)
8) Han ble kastet ned på jorden, foråt kongene på jorden skulle se

på ham med lyst. (Esek. 28,17)
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9) Ved sine mange misgjerninger og sin urettferdige handel vanhel
liget han selv sine helligdommer i himmelen. (Esek. 28,18)

Satan er Guds hovedmotstander, og han har følgende titler eller be
nevnelser i Bibelen:

1) "SLANGEN". "Men slangen var listigere enn alle dyr på marken
som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig
sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?" (1. Mos. 3,1)
2) "SATAN". (Satan betyr: motstander, fiende) "Men Satan stod

opp imot Israel og egget David til å telle Israel." (1. Kr. 21,1)
"Så hendte det seg at Guds sønner (englene) kom og stilte seg fram

for Herren, og blandt dem kom også Satan og stilte seg fram for Her
ren." (Job 2,1)
3) "DJEVELEN." Ordet kommer fra det greske diabolos som betyr

"anidageren, baktaleren". "Da ble Jesus av Anden ført ut i ørkenen for
å fristes av djevelen." (Matt. 4,1)
4) "FRISTEREN." "Og fristeren kom til ham (Jesus) og sa: Er du

Guds Sønn, da si at disse stener skal bli til brød." (Matt. 4, 3)
5) "DEN STERKE." "Eller hvorledes kan noen gå inn i den sterkes

hus og røve hans gods, uten han først har bundet den sterke? så kan han
plyndre hans hus." (Matt. 12,29)
6) "DEN ONDE." "Hver gang noen hører ordet om riket (riket

for Israel) og ikke forstår det, kommer den onde og røver det som er
sådd i hans hjerte, dette er den som ble sådd ved veien." (Matt. 13,19)
7) "FIENDEN". "Se jeg gir dere makt til å trede på slanger og

skorpioner og over alt fiendens velde, og ingen ting skal skade dere
(de 70)." (Luk. 10,19)
8) "BEELSEBUL". Navnet kan være en omdanning av Baal- Sebub

som betyr "fluenes herre". Han var en legedomsgud, og var filisterbyen
Ekrons gud. Ved en forandring av b til 1, får navnet betydningen
"møkk-guden". Navnet kan også være en forvrengning av Baal-Sebul.
Sebul betyr fyrste og er brukt i forbindelse med den fønikiske guden
Alijan Baal. Sebul betyr forøvrig i G.T. "bolig".
"Men noen av dem sa: Det er ved Beelsebul, de onde ånders fyrste,

han (Jesus) driver de onde ånder ut." (Luk. 11,15)
9) "MANNDRAPER." "Dere har djevelen til far, og Dere vil gjøre

deres fars lyster, han var en manndraper fra begynnelsen av og står ikke
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i sannheten, for sannhet er ikke i ham. Når han taler logn, taler han av
sitt eget, for han er en løgner og løgnens far." (Joh. 8,44)
10) "LØGNENS FAR." (Joh. 8,44)
11) "DENNE VERDENS FYRSTE." "Nå holdes dom over denne ver

den, nå skal denne verdens (gr. kosmos) fyrste kastes ut." (Joh. 12, 31)
12) "DENNE TIDSALDERENS GUD." "i hvem denne tidsalders

gud (gr. aion) har forblindet de vantros sinn, foråt lyset fra evangeliet
om Kristi herlighet, han som er Guds bilde, ikke skal skinne for dem."
(2. Kor. 4,4)
13) "BELIAL." Ordet er hebraisk og betyr "uduelig, ond eller

lovløs." I senjødedommen og i kristendommen er dette et av de mange
navn på Såtan. Bousset hevder at Belial som egennavn opprinnelig var
en personifikasjon av underverdenen, de dødes gud. "den som ikke lar
seg stige opp." I den første kristentid ble også dette navnet brukt om
Antikrist.

"Og hva samklang er det mellom Kristus og Belial, eller hva lodd og
del har en troende med en vantro?" (2. Kor. 6,15)
14) "HØVDINGEN OVER LUFTENS MAKTER." "som dere før

vandret i etter denne verdens tidsalder, (gr. ton aiona tu kosmu) etter
høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens
barn." (Ef. 2,2)
15) "MOTSTANDER." "Vær edrue, våk. Deres motstander, djevelen

går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan oppsluke."
(1. Pet. 5, 8)
16) "AVGRUNNENS ENGEL, Abaddon eller Apollyon." Abaddon

er hebraisk og det betyr "ødeleggeren eller avgrunnens engel". Apollyon
er det tilsvarende greske navnet.

"Til konge over seg har de avgrunnens engel, på hebraisk er hans navn
Abaddon, og på gresk har han navnet Apollyon." (Joh. Åp. 9,11)
17) "DEN STORE DRAGE." "Og den store drage, ble kastet ned,

den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører
hele jorderike, han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet
ned med ham." (Joh. Åp. 12,9)
18) "DEN GAMLE SLANGE." (Joh. Åp. 12,9)
19) "VÅRE BRØDRES ANKLAGER." "Og jeg hørte en høy røst

fra himmelen si: Fra nå av tilhører frelsen og styrken og riket (riket for
Israel) vår Gud, og makten hans salvede, for våre brødres anklager er
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kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt." (Joh. Åp.
12,10)

Etter sitt fall ble Satan og de falne engler forvist til lufthimmelen,
hvor de nå har sitt oppholdsted og basis for sin onde virksomhet. De har
fått jorden som sitt virkefelt, og i og med at de første mennesker valgte
å adlyde Satan mer enn Gud, så er også Satan kalt både for "denne
verdens fyrste" (Joh. 12, 31) og "denne tidsalderens gud". (2. Kor. 4,4)

"for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot
myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-
hær i himmel-rommet." (Ef. 6,12)
"Og djevelen sa til ham (Jesus): Deg vil jeg gi makten over alt dette

og disse rikers herlighet, for meg er det overgitt, og jeg gir det til hvem
jeg vil." (Luk. 4,6)

Ved siden av at Satan har adgang til Guds tronhimmel, og kan an
klage oss for Gud, styrer han over sine mange undersåtter på jorden
gjennom synd, lyst og bedrag. Dette gjelder såvel kongene på jorden
som det enkelte menneske. Det er Satan som i dag behersker de som
styrer verden, og derfor kan det heller ikke bli noen fred på jorden før
Fredsfyrsten kommer og folkene blir ham underlagt og lydige. "Og han
(engelen) sa til meg: Frykt ikke, Daniel. For fra den første dag du
vendte din hu til å vinne forstand og til å ydmyke deg for din Guds åsyn,
er dine ord blitt hørt, og for dine ords skyld er jeg kommet. Perserrikets
fyrste (den onde engel som har overoppsynet med Persia) stod meg
imot i en og tjrve dager, men da kom Mikael (den store englefyrsten
som verner om Israel og jødene), en av de fornemste fyrster, og hjalp
meg, så jeg fikk overhånd der hos kongene av Persia." (Dan. 10,12—13)
"Da sa han: Vet du hvorfor jeg er kommet til deg? Nå må jeg vende

tilbake for å stride mot Persias fyrste, og når jeg drar ut, da kommer
Grekenlands fyrste." (Dan. 10,19)
Det er altså i dag en kamp i himmelrommet mellom Guds engler og

Satans engler om herredømmet over verden og hvert enkelt land, og
særlig er dette tilfelle i den striden som skjer i Midt-Østen i dag. I de
kampene som jødene har hatt imot de forskjellige araberstatene fra
1948 av, har vi mange vitnesbyrd om at Guds engler har hjulpet jødene
til seier. (Se min bok: Jødenes Konge, bind 1, s. 156—177)

Sin store seier over Satan vant Jesus på Gk)lgata og ved sin oppstan
delse oppvekte han mange av de avdøde hellige jøder (Matt. 27, 52), og
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ved sin himmelfart tok han med seg de avdøde troendes geler og ånder
til himmelen (Ef. 4,8).
Ved sin seier på Golgata og sin oppstandelse fra de døde, overvant

Jesus Satan og de onde åndene med en evig seier. Denne seieren danner
grunnlaget for både syndenes forlatelse, for alle som tror, og grunnlaget
for Jesu overtagelse av hele verden og opprettelsen av riket for Israel.
JESUS ER VED DENNE SEIEREN GITT ALL MAKT I HIM
MELEN OG PA JORDEN. "Han avvæpnet maktene og myndig
hetene og stilte dem åpenlyst til skue, i det han viste seg som seierherre
over dem på korset." (Kol. 2,15)
"Men Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i

himmel og på jord." (Matt. 28,18)
Jo mer vi går inn i endetiden, jo mer vil denne kampen i himmel-

rommet tilspisse seg. I begynnelsen av den store trengsel vil Guds engler
vinne en seier over Satan og hans engler, slik at de kan kaste dem ned på
jorden. Satan vil fra det øyeblikket av intensivere sin kamp og sitt
tyranni mot menneskene, for han vet at han har bare en kort tid igjen,
før Herren binder ham i avgrunnen (gr. abyssos) for 1000 år. "Og det
blev en strid i himmelen: Mikael og hans engler tok til å stride mot
dragen, og dragen stred, og dens engler.
Men de maktet det ikke, heller ikke blev deres sted mere funnet i

himmelen.

Og den store drage blev kastet ned, den gamle slange, han som kalles
djevelen og Satan, han som forfører hele jorderike, han blev kastet ned
på jorden, og hans engler blev kastet ned med ham.
Og jeg hørte en høi røst i himmelen si: Fra nu av tilhører frelsen og

styrken og riket vår Gud, og makten hans salvede, for våre brødres
anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt.
Og de har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ord de

vidnet, og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden.
Derfor fryd eder, I himler, og I som bor i dem! Ve Jorden og havet!

for djevelen er faret ned til eder i stor vrede, fordi han vet at han bare
har en liten tid." (Joh. Åp. 12,7—12)
I den store trengselen gir også Satan sitt rike eller verdensrikene til

Antikrist, som vil tyrannisere verden i disse 3,5 år. "Og dyret som jeg
så, var likt en leopard, og dets føtter som på en bjørn, og dets munn
som en løvemunn, og dragen (Satan) gav det sin kraft og sin trone og

-53-



stor makt." (Joh. Åp. 13, 2)
"Og han (en engel) grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og

Satan, og bandt ham for tusen år og kastet ham i avgrunnen og lukket
til og satte segl over ham, foråt han ikke lenger skulle forfore folkene,
inntil de 1000 år var til ende, og etter den tid skal han loses for en kort
stund." (Joh. Åp. 20,2~3)

Etter at 1000-års-rikets tid er forbi, skal Satan loslates fra sitt fengsel
i avgrunnen. Han skal da i dette korte tidsrommet greie å forfore men
nesker over hele verden. De skal forsoke å beleire og odelegge Jerusalem
nok en gang, men nå skal Gud sette en endelig stopper for Satan. Han
blir kastet i ildsjoen, hvor allerede Antikrist og den falske profet hadde
vært i 1000 år. De skal pines dag og natt gjennom alle tidsaldere. "Og
djevelen som hadde forfort dem, ble kastet i ̂ oen med ild og svovel,
hvor dyret og den falske profet var, og de skal pines i tidsaldrenes tids-
aldére (gr. els tus aionas ton aionon)." (Joh. Åp. 20,10)
I 1000-års-riket vil vi få en delvis opprettelse av folgene av synde

fallet, men vi vil ikke få en fullstendig opprettelse for på den nye jord.
Selve syndefallet og det som skjedde i Edens hage peker derfor fram
over både mot riket for Israel og den nye jord. Det er godt å vite det at
for en troende står kvilen tilbake. Dette gjelder både kvilen i himmelen,
i 1000-års-riket og på den nye jord.

"For Guds folk er hvilen tilbake i himmelens salige hjem. Bak
trengselens skyfuUe dage En hviledag venter på dem.

Her går de foraktet, har moye. Anfektelser, strid og besvær. Her grå
ter så titt deres oye. De sukker: Akk, var vi dog der!
Dog midt under striden og noden Til Golgata soker de hen. For han

som for dem gikk i doden. Er alltid den trofaste venn.
De sier så ofte: Hor, vekter. Er natten ei snart nå forbi? Som hjorten

av torst vi forsmekter, Gud, gi det snart morgen må bli!
Kun stille, min brud, til jeg kommer! Å, frykt ei og engstes ei så! Du

ser jo det tegner til sommer, Og kronen du snarlig skal få!
For himmel og jord skal vel vike. Men aldri det lofte du fikk! Å, tenk

ei at jeg kan deg svike. For deg jeg i doden jo gikk!
Halleluja, amen, ja, amen! Hoylovet min brudgom så stor! Snart skal

vi med ham være sammen For evig i himmelens kor."
(Fritt etter Peder J. (Myklebust) Moe 1889 ved Per Nordsletten 1891)
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I 1000-års-riket får vi en delvis gjennopprettelse, mens vi får en full
og evig gjennopprettelse på den nye jord. I 1000-års-riket vil synden
være til stede, men på den nye jord vil den være fjernet helt. Den siste
fienden som skal ødelegges i rikets tid, er døden. "For han (Messias)
skal være konge inntil han får lagt alle sine fiender under sine føtter.
Den siste fiende som tilintetgjøres, er døden." (1. Kor. 15,25—26)
"Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den

første jord var veket bort, og havet er ikke mere.
Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned av himmelen

fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom.
Og jeg hørte en høi røst fra tronen si: Se, Guds bolig er hos mennes

kene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv
skal være hos dem og være deres Gud,

og han skal tørke bort hver tåre av deres øine, og døden skal ikke
være mere, og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mere, for
de første ting er veket bort."
(Joh. Åp. 21,1—4)

Spørsmål og oppgaver.

1) Hva er proto-evangeliet?
2) Hvorfor står begrepet "kvinnens ætt" i entall?
3) Hvorfor er "kvinnens ætt" omtalt med hankjønnsordet "han"?
4) Hva mente de gamle rabbinerne om dette utsagnet?
5) Hva sier Gal. 3,16 om begrepet "Abrahams ætt"?
6) Hvilke beskrivelser hadde Satan før han gjorde opprør mot Gud?
7) Hvordan er Satans fall beskrevet?
8) Hvilke forskjellige benevnelser har Satan i Bibelen?
9) Hva skjedde med Satan og de falne engler etter deres fall?
10) Hva vil skje med Satan og de falne engler i begynnelsen av den

store trengsel?
11) Hva vil skje med Satan og de falne engler ved opprettelsen av

1000-års-riket?

12) Hvorfor skal Satan løslates ved slutten av de 1000 år?
13) Hvilken er den siste fiende, som Jesus skal underlegge seg i sitt

styre i 1000-års-riket.
14) Hvorfor skal Jesus overgi riket og styret til Gud etter de 1000 år?
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RETTFERDIGHETSBEGREPET I

SAMVITTIGHETENS TIDSPERIODE

Samvittighetens tidshusholdning varte fra 1. ̂^os. 4, 1 til 1. Mos. 7,
24. Denne perioden var på 1650 år. I denne tiden hadde ikke mennes
kene noen skrevne regler eller bud fra Herren å holde seg til. De skulle
leve i overensstemmelse med Guds bud eller Guds stemme, som er lagt
ned i hjertet eller i samvittigheten til hvert menneske. Den skulle være
deres rettesnor og dommer.

Ved at menneskene gjennom syndefallet kjente til både det gode og
det onde, var det nå Guds krav til dem at de skulle velge det gode og
avstå det onde. Dette ble uttrykkelig sagt til Kain at han skulle være
herre over synden i sitt liv og avstå fra den. "Er det ikke så at dersom
du har godt i sinne, da kan du løfte opp ditt ansikt? Men har du ikke
godt i sinne, da ligger synden på lur ved døren, og dens attrå står til deg,
men du skal være herre over den." (1. Mos. 4,7)
I tillegg til dette skulle forholdet mellom Gud og menneskene regu

leres ved offer. Vi vet ikke noe om hvilke typer offer Gud hadde for
ordnet, men det er sannsynlig at han ønsket et blodig offer for at syn
denes forlatelse skulle komme i stand i forbindelse med ofringen.
Det er ikke usannsynlig at Kain var ulydig mot et slikt påbud om et

blodig offer og ofret i trass noe som han selv hadde dyrket av jorden.
"Da noen tid var gått, hendte det at Kain bar fram for Herren et offer
av jordens grøde." (1. Mos. 4, 3)
Dersom dette er riktig så forstod han ikke at han hadde synd og be

høvde et stedfortredende offer av blod, som kunne ta bort hans synd.
Han kom til Gud med sitt offer på egenrettferdighetens vei, og Gud tok
ikke imot hans offer.

Kain står derfor som representant for de mange millioner av men
nesker i alle tidsperioder som ikke har hatt behov for Gud eller noen
form for forsoning. Disse lever i synd og nyter den, men de er likevel
dømt i sin egen samvittighet, og vet innerst inne at de står under Guds
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dom. Både Paulus, Peter og Judas har gitt gode og treffende beskrivelser
av slike mennesker, som vi kaller for verdensmenneskene. (Se Rom. 1,
18—32, 2. Pet. 2,9—19 og Judas 1,5—19)

Disse menneskene har seg selv å takke for sin ynkverdige situasjon,
fordi de ikke ville ta imot sannheten i sin egen tidsperiode, så sender
Gud dem kraftig villfarelse slik at de skal tro løgnen. "Og derfor sender
Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, foråt alle de skal bli
dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdig
heten." (2. Tess. 2,11—12)

Disse verdensmenneskene er stadig på flukt etter nye erfaringer og
nye nytelser. De slår seg aldri til ro med det som de har, for deres sjels
liv er urolig som det stormende havet. På samme måte som Kain var
rastløs og på flukt hele sitt liv, er også disse det. Den jord som de har
tatt sin tilflukt til og som de stoler og håper på, den kan ikke gi dem det
som alle mennesker innerst inne er ute etter: Nemlig fred og frelse. "Se,
du (Gud) har i dag drevet meg ut av landet, og jeg må skjule meg for
ditt åsyn, og jeg vil bli omflakkende og hjemløs på jorden, og det vil gå
så at hver den som finner meg, slår meg i hjel... Så gikk Kain bort fra
Herrens åsyn og bosatte seg i landet Nod (landflyktighet), østenfor
Eden."(I.Mos. 4,14og 16)

Vi vet at mennesker består av legemet (gr. soma.), sjel (gr. psylge) og
ånd (gr. pneuma). "For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn
noe tveegget sverd og trenger gjennom inntil det kløver gel og ånd,
ledemot (ledd) og marg, og dømmer hjertets tankerog råd." (Hebr. 4,12)
"Men han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og gid deres

ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre
Jesu Kristi komme." (1. Tess. 5,23)
På samme måten som Gud gir seg til uttrykk gjennom 3 personer,

som alle er Gud, så består også mennesket av 3 forskjellige deler, som
danner en enhet, og ikke kan skilles fra hverandre.

Legemets funksjoner og de 5 sanser kjenner vi godt til, og vi skal
derfor ikke beskrive dem her.

Sjelen har også sine sanser og sine funksjoner, og det er følelser av
forsjellig slag, ønsker, forstand og vilje.

Ånden har tros-funkgonen. Den er forbindelsesleddet mellom Gud
og den enkelte. ÅNDEN ER GUDS OMRÅDE I ET MENNESKE.
Når et menneske blir frelst, inntar Den Hellige Ånd menneskets ånd og
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fyller denne helt. Det er i menneskets ånd at helliggjørelsen begynner,
og så står det opp til den enkelte hvor meget vedkommende vil at det
nye livet i hans ånd skal få lov til å ta sjelen og legemet i besittelse. "For
Gud, SOM JEG TJENER I MIN ÅND i hans Sønns evangelium, er
mitt vitne hvor uavlatelig jeg kommer dere i hu." (Rom. 1, 9)
"Men Dere er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i

dere, men har noen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til." (Rom.
B, 9) ^

"For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn." (Rom. 8,
14)
"ÅNDEN SELV VITNER MED VÅR ÅND AT VI ER GUDS

BARN." (Rom. 8,16)
"Men oss har Gud åpenbart det ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle

ting, også i dybdene i Gud, for hvem i blant mennesker vet hva som bor
i mennesket, uten menneskets ånd, som er i ham? Således vet heller
ingen hva som bor i Gud, uten Guds Ånd, men vi har ikke fått verdens
ånd, vi har fått den Ånd som er av Gud, foråt vi skal kjenne det som er
gitt oss av Gud." (1. Kor. 2,10—12)

Når det står i Judas brev, 19 at disse verdensmenneskene er qelelige
mennesker, som ikke har ånd, så betyr det at de er kommet så langt
bort ifra Herren at deres åndsfunksjon er ødelagt for alltid. De har stått
imot Guds kall til frelse så lenge at de har ingen muligheter for frelse
mer. De har forherdet sitt hjerte overfor Gud i den grad og utstrekning
at de både er forbannelsens barn (2. Pet. 2,14), og at fortapelsen venter
på dem (2. Pet. 2,17 og Judas 13)

Disse mennesker har tapt både sin åndsfunksjon og mulighetne for en
personlig tro. De har gjennom et langt liv fyllt sin ånd enten med satan
iske elementer eller med aktiviteter som har med sjelslivet å gjøre. Den
opprinnelige og tiltenkte åndsfunksjonen er dermed gått tapt, og disse
menneskene står tilbake med fortapelsen som den eneste mulighet. Gud
har ingen mulighet mer til å fylle og innta deres ånd, fordi de har for
herdet sitt hjerte for Herren.
Det er også dette som i altfor stor grad skjer i moderne psykiatri og

psykologi. Man regner ikke med at mennesket har en ånd, som har sin
bestemte funkqon og sine bestemte behov. Det er Guds-behovet som er
lagt ned i menneskets ånd, og en hjelper aldri et menneske ved å forsøke
å fylle ånden med det som har med sjelslivet å gjøre. Dette er hoved-
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grunnen til at psykiatrien ikke kan hjelpe mange av de menneskene som
kommer til den med sine problemer. Vi ser fram til at dette skal rettes
opp igjen i 1000-års-riket. Da skal vi forstå at Gud har satt sitt eget
stempel på mennesket ved denne tredelingen. Da skal vi også forstå at vi
ikke kan dekke menneskets åndelige behov ved å tilby dem forskjellige
behandlingsformer som har med qelslivet å gjøre. Augustin har f. eks.
sagt: At menneskets hjerte er urolig inntil det finner kvile i Gud.
Dersom ikke mennesket får et personlig møte med Herren, og dersom
ikke Herren får fylle det med sin gode Ånd, så kan det aldri bli et helt
menneske, slik som Gud hadde bestemt det til å bli.
Menneskene er flinke til å planlegge og til å prioritere. De planlegger

utdannelse, bil, båt, hus, ferie, skattefri banksparing og privat pensjons
ordning, men det som er det viktigste i livet, nemlig frelsen og det evige
livet, det blir sett på som uvesentlig. GUD KREVER DET AV OSS
AT VI SKAL BENYTTE OSS AV FRELSESTILBUDET. Evange
liet om Jesu forsoning er ikke bare et tilbud, som vi kan gjøre med som
vi selv vil. Det er også et påbud, en befaling, og det er det som gjør det
så alvorlig. Når et menneske sier nei til Guds k^, da står det imot Guds
innerste vilje om at alle mennesker skal benytte seg av forsoningen som
vi har i Jesus Kristus. "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)

"Etterat Gud da har båret over med vankundighetens tider, BYDER
HAN nå alle mennesker at de alle steder skal omvende seg." (Ap. gj. 17,
30)

Samvittighetens periode utartet seg etter hvert til å bli en volds-
periode og til en periode som var full av urett og synd. "Og Herren så at
menneskets ondskap var stor på jorden, og at alle dets tanker og påfunn
bare var onde den hele dag." (1. Mos. 6, 5)
"Og jorden ble fordervet for Guds åsyn, og jorden ble full av urett.

Og Gud så på jorden, og se, den var fordervet, for alt kjød hadde for
dervet sin ferd på jorden." (1. Mos. 6,11—12)

I denne perioden inngikk til og med Guds sønner, som er engler,
seksuelle forbindelser med menneskenes døtre, slik at en ny og anner
ledes menneskerase holdt på å vokse fram på jorden. Dette var Satans
linje med menneskeslekten, og dersom ikke Gud hadde grepet inn i
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denne onde og sataniske utviklingen, hadde disse mellomvesenene, som
blir kalt for "nepilim" i grunnteksten, etter hvert ødelagt både men
neskeslekten og Guds skaperverk. "Da nå menneskene begynte å bli
tallrike på jorden og de fikk døtre, så Guds sønner at menneskenes
døtre var vakre, og de tok seg hustruer, hvem de hadde lyst til. Da sa
Herren: Min Ånd skal ikke dømme blant menneskene til evig tid, for sin
villfarelses skyld er det kjød, og dets dager skal være 120 år. I de dager
var kjempene på jorden og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til
menneskenes døtre, og de fødte dem barn, de er de veldige, de navn
kundige." (1. Mos. 6,1—14)
Det kan høres meget merkelig ut at dette kunne skje, og ikke alle er

enige i denne tolkningen, som vi har gitt ovenfor, men vi har 4 beviser
for at dette er riktig:
1) For det første står det i G.T.
2) For det andre beskriver 1. Enoks bok i kap. 6 dette englefallet.
3) For det tredje beskrev Judas i sitt brev disse englene, som forlot

sin egen bolig (himmelen), og som drev hor og gikk etter fremmed kjød
(homoseksualitet) på samme måten som Sodoma og Gomorra og byene
deromkring, "og om at de engler som ikke tok vare på sin høye stand,
men forlot sin egen bolig, dem holder han i varetekt i evige lenker under
mørket til dommen på den store dag, likesom Sodoma og Gomorra og
byene deromkring, som på samme måte som disse (englene) drev hor og
gikk etter fremmed kjød, ligger for våre øyne som et eksempel, i det de
lider en evig ilds straff." (Judas 6—7)
4) For det fjerde forteller Bibelen oss om at det har vært 2 forslqel-

lige fall i engleverdenen. For det første har vi Satans fall sammen med
mange engler en gang i tidenes morgen, før Gud hadde skapt himmel og
jord. Disse ble kastet ut fra den tredje himmel, som er Guds bolig, og
ned i lufthimmelen (atmosfæren), hvor de nå har sitt oppholdssted,
"for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndig
heter, mot verdens herrer i denne tidsalderen, mot ondskapens ånde-
hær i himmelrommet." (Ef. 6,12)
For det andre har vi dette fallet, som det er snakk om i samvittig

hetens tidshusholdning. Disse englene fikk ikke oppholde seg i himmel
rommet, men Herren styrtet dem ned i avgrunnen, hvor de må avvente
sin dom. "For så sant Gud ikke sparte engler da de syndet, men styrtet
dem ned i avgrunnen og overgav dem til mørkets huleri varetekt til dom."
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(2. Pet. 2,4)
I den andre tidshusholdningen moter vi det første store forbildet på

endetidens Antikrist, og det er Lamek, som betyr erobrer. Han var en
stor drapsmann og en vilkårlig despot. Menneskeliv betydde ingen ting
for ham. Han gikk langt utover den straff som Gud hadde satt for den
som tok et menneskeliv. "Og Lamek sa til sine hustruer: Ada og Silla,
hor mine ord, Lameks hustruer, merk min tale. En mann dreper jeg for
hvert sår jeg får, og en gutt for hver skramme jeg får, for hevnes Kain 7
ganger, da skal Lamek hevnes 77 ganger." (1. Mos. 4,23—24)
På samme måten som Lamek myrdet sine medmennesker etter eget

forgodtbefinnende, skal også Antikrist gjore det i endens tid. Det som
imidlertid skiller Antikrist fra sine mange forbilder, er at han skal over
gå dem alle i sine onde gjerninger. Derfor blir han også kalt for dyret.
Med det menes det forst og fremst at han har tapt den åndelige ogGuds-
dimengonen i sitt liv. På samme måten som dyrene er uten ånd, er også
Antikristen det. Han har overgitt sitt liv og sin sjel til Satan. "Deretter
fikk jeg (Daniel) i mine nattlige syner se et fjerde dyr (Romerriket),
fryktelig og forferdelig og overmåte sterkt — det hadde store tenner av
jern og åt og knuste, og det som ble til overs, trådte det ned med sine
føtter, det var annerledes enn alle de første djnr og hadde 10 horn (be
stod av 10 land eller områder). Jeg aktet nøye på hornene, da fikk jeg se
et annet lite hom (Antikrist) som skjot opp mellom dem (de 10), og 3
av de første hom ble rykket opp for dets skyld (Antikrist skal under
legge seg 3 av disse 10 land), og dette hom hadde øyne som menneske-
øyne og en munn som talte store ord." (Dan. 7, 7—8)
"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 ypper
ste av Ammons barn (for disse skal Messias selv dømme)." (Dan. 11,41)
"Men tidender fra Østen og Norden skal forferde ham, og han skal

dra ut i stor harme for å ødelegge og tilintetgjøre mange." (Dan. 11,44)
"Og når de har fullført sitt vidnesbyrd, da skal dyret som stiger opp

fra avgrunnen, føre krig mot dem (de 2 vitnene i endens tid) og seire
over dem og drepe dem." (Joh. Åp. 11, 7)
"Og det ble gitt det (dyret) å føre krig mot de hellige og seire over

dem, og det ble gitt det makt over hver stamme og folk og tunge og
ætt." (Joh. Åp. 13,7)
"Og de 10 hom som du så, er 10 konger som ennå ikke har fått rike,
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men de får makt som konger en time (en kort tid) sammen med djnret.
Disse har en tanke, og sin kraft og sin makt gir de til dyret." (Joh. Åp.
17,12-13)
"Og de 10 hom som du så, og dyret, disse skal hate slqogen (som er

den falske kirken i endens tid, også kalt den storé skjogen) og gjore
henne ode og naken, og hennes kjott skal de ete, og henne selv skal de
brenne opp med ild." (Joh. Ap. 17,16)

Antikrist skal samarbeide med skjoge-kirken i de 3,5 forste årene av
trengselstiden, men i begynnelsen av den store trengsel, skal han gå til
angrep på henne og odelegge henne helt. Dette gjelder den falske reli
gionsformen som vi vil ha over hele verden i endens tid. Denne religions
formen kommer til å bestå både av kristne, jodiske og hedenske ele
menter, og den bærende kraft i den vil være den katolske kirke. Alle
rede nå har den mye falsk kristendom i sin lære, men jeg skal ikke ut
dype dette her.
Det er flere grunner til at Antikrist ikke vil samarbeide med skjogen.

For det forste tåler han ingen ved sin side. Han tar sikte på å få verdens-
herredomme. Dette vil han også ha i 3,5 år, men så bærer det mot en
den med ham.

For det andre har han sitt eget religionssystem. Det er en spesiell
krigsgud han vil få menneskene til å tilbe. I tillegg til dette vil også
keiserdyrkelsen bli gjenopptatt i endens tid. "Og kongen skal gjore som
han vil, og opphoye seg og heve seg over enhver gud, og mot gudenes
Gud skal han tale forferdelige ord, og han skal ha framgang, inntil vre
den (den store trengsel) er til ende, for det som er fast besluttet, vil bli
fullbyrdet. På sine fedres guder (de romerske guder) skal han ikke akte,
heller ikke på kvinnenes lyst (en gud som kvinnene dyrket) eller på
noen annen gud skal han akte, for han skal opphoye seg over alle. Men
festningenes (styrkens) gud skal han ære i stedet, en gud som hans fedre
(romerne) ikke har kjent, skal han ære. med gull og solv og dyre steiner
og andre kostelige ting, og således skal han gjore i de sterke festninger
og med den fremmede gud: Dem som vedkjenner seg denne gud, skal
han vise stor ære, og han skal sette dem til å råde over mange, og han
skal dele ut jord til dem som lonn." (Dan. 11, 36—39)

Vi vet godt fra Johannes Åpenbaring hvem denne "nye" guden er,
som han vil at alle menneskene skal tilbe. Det er hans eget bilde, som
blir laget av verdensmenneskene, og som ved et under får liv. Det er et
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satanisk under som skjer, at materien blir tilfort levende liv. Og det
(den falske profet) forforer dem som bor på jorden (verdensmennes-
kene), for de tegns skyld som er det gitt å gjore for dyrets oyne, i det
det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjore et bilde til det dyr
som fikk såret av sverdet og ble i live. Og det fikk makt (av Satan) til å
gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde endog kunne tale, og gjore så
(bestemme) at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes."
(Joh. Åp. 13,14-15)

Allerede fra Kain og Abel fikk vi en to-deling av menneskene. Det var
de rettferdige, som ville folge Herrens bud og forskrifter, og det var de
urettferdige, som ville trasse Herrens påbud og ordninger og folge sin
egen vei og linje i både gudsdyrkelsen og i livet ellers.
På samme måte som Kain har folgende 7 kjennetegn, på samme måte

vil også de vantro ha det i alle tidshusholdninger:
1) De vil tilbe Gud på sin egen måte.
2) De er sinte på Gud.
3) De nekter å bringe til Herren et offer for syndenes forlatelse.

(Dette gjelder frelsestidshusholdningene for Golgata.)
4) De myrder sine medmennesker.
5) De lyver for Gud.
6) De blir rastlose på jorden og lever et omflakkende liv.
7) Til tross for alt dette, er de likevel under Guds omsorg. Herren er

full av langmodighet og kjærlighet og vil at alle mennesker skal bli
frelst. Derfor venter han med straffen.

Abel derimot ofret et bedre offer enn Kain, for det var både et offer
av blod, og han ofret i tro og tiltro til at Herren ville ta imot hans offer.
"Og Abel bar også fram et offer, som han tok av de forstefødte lam i
sin hjord og deres fett, og Herren så til Abel og hans offer." (1. Mos. 4,4)
Det offeret og det blodet som Abel ofret, det var et meget bedre

offer enn det som Kain ofret, for det pekte framover mot Jesu offer og
Jesu blod, som i sin tur er det endelige og fullkomne offer for synd.
"Men da Kristus kom som yppersteprest for de kommende goder, gikk
han gjennom det større og fullkomnere telt (himmelen), som ikke er
gjort med hender, det er: som ikke er av denne skapning, og ikke med
blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, en gang inn i hellig
dommen og fant en evig forløsning." (Hebr. 9,11—12)
"Ved tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain, ved den (ved
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troen) fikk han det vitnesbyrdet at han var rettferdig, i det Gud vitnet
om hans gaver (at de tektes Gud), og ved den (ved sin tro) taler han
ennå etter sin død." (Hebr. 11,4)
"Men dere (den kristne forsamlingen) er kommet til Sions berg (i

himmelen) og den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, og til
englenes mange tusener, til høytidsskaren og menigheten av de første
fødte (de som stod opp i forbindelse med Jesu oppstandelse (Matt. 27,
52—53), som er oppskrevet i himlene, og til dommeren, som er alles
Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder (de troende som dør etter
Jesu oppstandelse), og til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til
oversprengningens blod (Jesu blod), som taler bedre enn Abels (blod)."
(Hebr. 12, 22-24)

Gud kunne heller ikke se til Kains offer, for da han ofret, var han
sint, både på Gud og på sin bror. Han var skuffet over Gud og sjalu på
sin bror, for Herren så til Abels offer. Det har ingen hensikt å bringe
noe offer fram for Gud når det ikke bringes fram i kjærlighet. Kains
innstilling var derfor også et brudd på det dobbelte kjærlighetsbudet,
om at vi både skal elske Gud og mennesker over alle ting. "På dette kan
Guds barn og djevelens barn kjennes, hver den som ikke gjør rettferdig
het, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror. For dette
er det budskap som Dere hørte fra begynnelsen, at vi skal elske hver
andre, ikke som Kain, som var av den onde og slo sin bror i hjel. Og
hvorfor slo han ham i hjel? Fordi hans gjerninger var onde, men hans
brors rettferdige." (1. Joh. 3,10—12)

"Derfor når du bærer ditt offer fram til alteret, og der kommer i hu
at din bror har noe imot deg, så la ditt offer ligge der foran alteret, og
ga først bort og forlik deg med din bror, og kom så og bær ditt offer
fram." (Matt. 5, 23—24)
"Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjær

lighet, da er jeg en lydende malm og en klingende bjelle. Og om jeg eier
profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg
har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da gagner det
meg intet. Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir
mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg
intet." (1. Kor. 13,1-3)

Ved siden av den onde utviklingen som vi hadde i den 2. tidshushold-
ningen, fikk vi også en god og positiv utvikling. Det var de menneskene

-64-



som holdt seg etter Guds forordninger og lyttet etter Guds stemme i
samvittigheten. Det står om dem at de begynte å påkalle Herrens navn
(1. Mos. 4, 26). Dette betyr at de fikk utarbeidet en fast ordning for
Guds-tilbedelsen og ofringene. Dette var nodvendig i en tid som var fylt
av ytre vold og umoral.

Vi leser om Enok, som var i den sjuende generagon i fra Adam, at
Herren tok ham til seg til himmelen. "Og Enok vandret med Gud (i 300
år), så ble han borte, for Gud tok ham til seg." (1. Mos. 5, 24)
Han er dermed det første forbilde som vi har i Bibelen på at den

kristne menighet skal bortrykkes til Herren for den antikristelige treng
selstiden setter inn. Vi vet at Herren skal komme ned i lufthimmelen og
ta det kristne legemet til seg. Dette skal skje ved den siste basun. Dette
har ikke noe med de 7 domsbasunene i Joh. Åp. 8,7 — 11,19 å gjore.
Vi må huske på at basunen er det samme som Guds eller Jesu stemme,
og i forbindelse med Jesu komme for den kristne menighet, vil vi ha 3
forskjellige basuner eller rop, og det er: Jesu rop, overengelens rop og
Guds rop. "for Herren (Jesus) selv skal komme ned fra himmelen med
et bydende rop, med overengels rost og med Guds basun, og de døde i
Kristus skal forst oppstå, deretter skal vi som lever, som blir tilbake,
sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å mote Herren, og så
skal vi alltid være med Herren. Trøst da hverandre med disse ord." (1.
Tess. 4,16—18)
At Jesu rost blir beskrevet som en basun, ser vi også av det motet

som Johannes hadde med den oppstandne og herliggjorte Frelseren, da
han var på Patmos for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld. "Jeg var i
ånden til Herrens dag, og JEG HØRTE BAK MEG EN HØY RØST
SOM AV EN BASUN, som sa: Det du ser, skriv det i en bok og send
det til de 7 menigheter, til Efesus og til Smyrna og til Pergamum og til
Tyatira og til Sardes og til Fiadelfia og til Laodikea. Og jeg vendte meg
om for å se rosten som talte med meg, og da jeg vendte meg, så jeg 7
lysestaker av gull, og midt i mellom lysestakene en som lignet en men-
neskesonn (Jesus), kledd i en fotsid kappe og ombundet under brystet
med et gullbelte." (Joh. Åp. 1,10—13)

Johannes horte også Jesu rost da han på et senere tidspunkt ble bedt
om å stige opp til himmelen, for å se på alt som ville hende etter menig
hetens bortrykkelse. "Deretter (etter den kristne menighets bortrykkelse)
så jeg, og se, det var en dor åpnet i himmelen, og den første rost, som
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jeg hadde hort likesom av en basun, som talte med meg, sa; Stig opp
her, og jeg vil vise deg det som skal skje heretter." (Joh. Åp. 4,1...)
Noah var også en av de ulastelige og rettferdige i denne tidshus-

holdningen. '*Men Noah fant nåde for Herrens oyne. Dette er historien
om Noah og hans ætt: Noah var en rettferdig og ulastelig mann blandt
sine samtidige, Noah vandret med Gud." (1. Mos. 6, 8—9)
Av de mange millioner som levde på Noah sin tid, var det bare han og

hans familie (8 mennesker) som ble berget gjennom vannflommen. Det
var arken som omgav dem og berget dem. ARKEN ER DERMED ET
BILDE PÅ JESU LEGEME. "Ved tro bygget Noah, varslet av Gud
om det som ennå ikke var sett, i hellig frykt EN ARK TIL FRELSE
FOR SITT HUS, ved den (ved arken) fordømte han verden og ble
arving til rettferdigheten av tro." (Hebr. 11, 7)
"og i denne (i ånden) gikk han (Jesus) bort og preket for åndene

(fortapte mennesker) som var i varetekt, de som fordum hadde vært
gjenstridige, dengang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens
arken ble bygget, i hvilken noen få — åtte sjeler — ble frelst ved vann."
(1. Pet. 3,19-20)

"for mannen er hustruens hode, likesom Kristus er menighetens hode,
HAN SOM ER SITT LEGEMES (DEN KRISTNE MENIGHETS)
FRELSER." (Ef. 5, 23)

"dere har han nå forlikt i hans jordiske legeme ved døden, for å fram
stille dere hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn." (Kol. 1, 22)

Noah og hans familie ble ikke bortrykket til Gud, slik som Enok ble
det, men de ble berget gjennom vannflommen. De er derfor det første
forbildet som vi har i G.T. på de mennesker, både jøder og hedninger,
som skal komme levende gjennom trengselstiden på 7 år, som skal
komme over hele verden. Disse er bl. a. beskrevet i Johannes Åpen
baring, kap. 7. Fra 7, 1—8 har vi en beskrivelse av de 144000 troende
jøder fra alle Israels 12 stammer. Fra 7, 9—17 har vi en beskrivelse av
troende hedninger fra "alle ætter og stammer og folk og tunger", som
kommer levende ut av den store trengselen.
Med hensyn til rettferdighetsbegrepet var samvittighetens tidsperiode

en betinget periode. For det første skulle menneskene lytte etter Guds
lov, som er nedlagt i alle menneskers hjerte og følge denne loven, men vi
vet alle at det går ikke an å oppfylle Herrens bud til egen frelse.

I tillegg til dette fikk menneskene beskjed om å komme fram for
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Herren med et blodig offer, etter at et dyr hadde gitt sitt liv og blod for
den som skulle ofre. Dette offeret pekte framover mot Jesu forsoning
og det fullkomne offerlammet, som Gud ofret da tiden var inne til det.

Spørsmål og oppgaver.

1)

2

3

4

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Ved hvilke to forhold ble Guds-dyrkelsen regulert i samvittig
hetens tidsperiode?
Hvilke funksjoner har ånd, sjel og legeme?
Hvorfor kan vi ikke tilfredsstille menneskets ånd ved å tilby det
sjelelige aktiviteter?
Hvorfor kan ikke psykiatrien og psykologien gi mange mennesker
hjelp, når disse har psykiske problemer?
Hvem var Guds sønner, som tok seg hustruer blant menneskenes
døtre?

Hvilke 4 beviser har vi i Bibelen på at disse Guds sønner var falne
engler?
På hvilken måte er Lamek det første store forbilde på Antikrist?
Hvem er skjøge-kirken i endens tid?
Hvorfor vil ikke Antikrist samarbeide med skjøge-kirken i den
store trengsel?
Hvilken gud vil Antikrist ha menneskene til å tilbede?
Hvilke kjennetegn har verdensmenneskene?
Hvorfor tok Gud imot Abels offer?

Hva vil det si at menneskene begynte "å påkalle Herrens navn"?
Når skal den kristne menighet bortrykkes?
Hvor mange basuner vil lyde ved bortrykkelsen?
Hvorfor har ikke disse 3 basunene noe å gjøre med de 7 doms
basunene i Joh. Åp. 8, 7 —11,19?
Hva er basunene et bilde på?
Var det arken eller vannet som frelste Noah og hans familie?
Hva var arken et forbilde på?
Hva var vannet et forbilde på?
Hva var Noah og hans familie et forbilde på?
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RETTFERDIGHETSBEGREPET

I PERIODEN FOR MENNESKELIG STYRE OG AUTORITET

Den 3. tidshusholdningen strekker seg fra 1. Mos. 8,1 til 11. Den
varte fra syndfloden og til Babels forvirring, og dette var en periode på
ca. 450 år.

Etter at Gud i den forrige tidsperioden hadde forsøkt å styre men
neskene ut ifra deres samvittighet, som er Guds stemme i hvert enkelt
menneskes hjerte, måtte han i den nye tidsperioden gi dem faste regler
for både Guds-tjenesten, og hvordan de skulle leve i forhold til hver
andre og til dyrene.
Hva som gjelder selve Guds-tjenesten, så kjenner vi ikke alle detaljene

for den. Vi vet at Noah fikk beskjed om å ta med seg både rene og
urene dyr og fugler inn i arken. "Av alle rene dyr skal du ta deg ut 7
par, av han og hun, men av de dyr som ikke er rene, ett par, han og hun,
likeså av himmelens fugler 7 par, han og hun, for å holde deres slekter i
live på jorda." (1. Mos. 7,2—3)

Etter at syndfloden var over, bygget Noah et alter for Herren, og han
ofret på det et brennoffer for Herren av alle de rene dyr og fugler. "Og
Noah bygget for Herren et alter, og han tok av alle de rene dyr og av
alle de rene fugler og ofret et brennoffer på alteret." (1. Mos. 8,20)

I den forbindelsen lovte Gud at han aldri skulle utrydde alle men
nesker og dyr ved en vannflom, og han gjorde en pakt med både Noah,
hans etterkommere og alle dyr og fugler, hvor han forpliktet seg på
dette. Som et synlig tegn på denne pakten satte han regnbuen i skyen.
Når vi ser regnbuen skal vi alltid minnes både Herren og det som han
lovet, og vi skal vite at det som han har lovet, det kommer han også til å
holde. Han er en trofast og miskunnelig Gud. "Og Herren kjente den
velbehagelige duft. Og Herren sa i sitt hjerte: Jeg vil aldri mer forbanne
jorden for menneskets skyld, for menneskehjertets tanker er onde fra
ungdommen av, og jeg vil aldri mere drepe alt levende, som jeg nå har
gjort. Heretter skal, så lenge jorden står, sæd og høst, og frost og hete,
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og sommer og vinter, og dag og natt aldri høre opp." (1. Mos. 8,21—22)
"Jeg vil opprette min pakt med dere, og aldri mer skal alt kjød ut

ryddes ved vannflom, og aldri mer skal der komme en vannflom som
ødelegger jorden. Og Gud sa: Dette er tegnet på den pakt som jeg gjør
mellom meg og dere og alt levende som er hos dere, til evige tider, min
bue setter jeg i skyen, og den skal være et tegn på pakten mellom meg
og jorden." (1. Mos. 9,11—13)

Dette er en pakt som er opprettet mellom Herren og alle menneskene
på jorden. Den gjelder både jøder og hedninger, for skillet mellom disse
2 grupperingene var ikke kommet i stand, da dette løftet ble gitt, om at
Gud aldri mer ville utrydde alle mennesker og dyr ved en vannflom. Og
det skal nok vise seg at dette løftet holder, for Herren holder alt som
han lover.

I tillegg til at Guds-dyrkelsen i den tredje tidshusholdningen ble re
gulert av fugle— og dyreoffer, så har vi også to bud fra Herren, som
menneskene måtte holde seg til dersom de skulle få del i frelsen, og
disse

budene var følgende:
1) De skulle ikke ete kjøtt med blodet i.
2) De skulle ikke ta livet av et medmenneske. Dersom dette skjedde,

hadde øvrigheten lov til å avlive vedkommende. Gud hadde nemlig over
latt til øvrigheten å styre over de andre, etter de regler som han selv
hadde satt opp for styret. **Men kjøtt med dets sjel i, det er dets blod,
det skal Dere ikke ete. Men for deres eget blod vil jeg kreve hevn, av
hvert dyr vil jeg kreve hevn for det, og av mennesket, av enhvers bror,
vil jeg kreve hevn for menneskets liv. Den som utøser menneskets blod,
ved mennesket skal hans blod utøses, for i Guds bilde skapte han det."
(1. Mos. 9,4-6)

Den tredje frelsesperioden var dermed en betinget periode. Den som
holdt de to budene som Herren hadde påbudt, og den som deltok i of
ringene, fikk del i troen og i frelsen i denne perioden.

I denne frelsestidshusholdningen fikk menneskene gjennom øvrig
heten beskjed om å styre verden på vegne av Gud. Det har de greidd på
en meget dårlig måte. Gud vil derfor ta fra dem dette styret og denne
autoritet og gi dette til sin Sønn, som er Jesus fra Nasaret. Etter at den
store trengselen er avsluttet, vil han selv komme tilbake til Israel, og
opprette fredsriket ut ifra Jerusalem og Israel. Dette vil bli et styre både
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med autoritet og med rettferdighet. Guds lov skal føres inn igjen, og
menneskene skal i stor grad og utstrekning underkaste seg jødenes Mes
sias.

I denne tidsperioden får vi også en beskrivelse av en annen av Anti
krists store forbilder i gammel tid, og det var Nimrod. Han var den
første som fikk stort velde på jorda. Først hersket han over Babel i
Sinears land og senere hersket han over Assur. I tillegg til dette opp
rettet han en rekke byer i dette landområdet som ligger mellom Eufrat
og Tigris.
Han var den øverste styreren i disse områdene, som senere skulle vise

seg å bli Israels hovedfiender, og som også var de som både ødela Israels
land og bortførte jødene til Assyria og senere til Babylon.

I tillegg til dette var han en veldig jeger for Herrens åsyn. Han drap
ned en rekke ville dyr for å sikre bosetningen i disse områdene i fra
angrep fra de store dyreflokkene som var i disse områdene. "Og Kus
fikk sønnen Nimrod, han var den første som fikk stort velde på jorden.
Han var en veldig jeger for Herrens åsyn, derfor sier folk: En veldig jeger
for Herrens åsyn som Nimrod. Først hersket han over Babel og Erek og
Akkad og Kalne i landet Sinear. Fra dette landet drog han ut til Assur
og by^et Ninive og Rehobot, Ir og Kalah og Resen mellom Ninive og
Kalah, dette er den store by." (1. Mos. 10,8—12)
Den store feilen som Nimrod gjorde, var at han forsøkte å samle men

neskene innenfor snevre nasjons^tater og i byer. Dette var ikke Guds
planer med menneskene. Han ville at de skulle spredes over den hele
jord og bo der. Gud så klart farene ved at menneskene slo seg ned i
store bykonsentrasjoner.

1 1000-års-riket skal vi ikke ha disse store byene slik som vi har det i
dag. Det står i Johannes Åpenbaring 16, 19 at "folkenes byer falt", i
den store trengsel. Vi skal tilbake igjen til et enkelt jordbruk på lands
bygda og bort fra de store millionbyene, hvor det så lett oppstår umo
ral, forurensning og brudd på Guds bud og Guds vilje. Ikke engang Jeru
salem i rikets tid skal være noen stor by.
Den onde utviklingen som begynte med Nimrod, i og med at han

samlet menneskene i faste byer i landskapet Sinear (Mesopotamia), den
måtte Gud dømme ved at han forvirret menneskenes tungemål og
spredte dem utover i all verden.
Nå var ikke dette den eneste grunnen til at dette skjedde. På samme
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måten som den andre tidsperioden endte med synd og frafall fra Guds
ordninger, så gjorde også den tredje det. Menneskene som bodde i
Sinears land, laget seg sine guder og begynte og tilbe dem i stedet for å
tilbe den eneste sanne Gud.

I Babylon, som betyr forvirring, begynte de å bygge et tårn, som i
åndelig betydning skulle nå like inn i himmelen. I denne bygningen og
oppe i dette tårnet skulle deres nye gudsdyrkelse og religion foregå. For
å få satt en stopper for dette, forvirret Gud deres språk, slik at de
ikke lenger forstod hverandre, og han spredte dem utover hele jorden.

Nimrod var den første kongen i Babylon. Med han begynte den baby
lonske verdensmakten. Den vil ende med Antikrist, som vil bli den siste
kongen i det babylonske riket. Babylon ved Eufrat er derfor et forbilde
på det keiserlige Roma i endens tid. På samme måten som byen Baby
lon ble ødelagt av Herren og har ligget i ruiner i flere tusen år allerede,
slik vil det også gå med endetidens Roma. (Se Joh. Åp. 17—19)

Jeg vil i den forbindelse sitere fra Bibelsk oppslagsbok, s. 84—85 av
David Hedegård og Aapeli Saarisalo, hvor det står følgende om byen
Babylon: "Navnet Babel settes i 1. Mos. 11, 9 i forbindelse med språk
forvirringen (det avledes fra hebr. balal = forvirre). I babylonske tekster
kalles byen Babilu, som betyr guds port. Ruiner av byen ligger ved den
lille byen Hilla ved Eufrat, ca. 9 mil s. for Bagdad. B. omtales første
gang i Bibelen i 1. Mos. 10, 10. Der ble Babels tårn bygd, det som blir
omtalt i forbindelse med språkforvirringen, 1. Mos. 11. På Hammurabis
tid (ca. 1800 f. Kr.) ble B. hele Babylonias hovedstad både i politisk og
religiøst henseende. Sin største blomstring fikk den på 600-tallet f. Kr.,
på Nebukadnesars tid. Han gjorde alt for at B. skulle bli samtidens
største og mest lysende by. Kongens palass lå på den østre stranden av
Eufrat. Han bygde også et nytt tempel på en kunstig høyde, 2 1/2 km
nord for det gamle Marduk-templet. Høydens skråninger ble prydet
med de s.k. hengende havene. Herodotus (ca. 440 f. Kr.) forteller at B.
var kvadratformet. Hver side var 120 stadier (22 1/2 km) lang. Hero
dotus hadde sannsjmligvis selv besøkt B. De målene han angir, forutset
ter at byens areal var så stort at selv søsterbyen Borsippa lå innenfor
byområdet. Rundt byen var det en dobbelt mur. Jer. 51, 58. Innenfor
den innerste muren var det mange hager, beplantninger og åkrer, noe
som krevde et stort areal. Herodotus forteller at murene var 28 m brede
og 105 m høye. Byen hadde 100 bronseporter, 25 på hver side. Elven
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Eufrat flot midt igennom B. og delte den i to deler. Husene i B. var
2—4 etasjer hoye, og som alle andre bygninger i B. var de oppfort av sol-
torket tegl. — På Nebukadnesars tid var B. "rikenes krone, kaldeernes
ære og stolthet" (Jes. 13, 19), "kongerikenes dronning" (Jes. 47, 5).
Men den fikk ikke beholde denne lysende stillingen så lenge. Profetene
hadde forutsagt dens fall. Jes. 13,19, 21,9, 47,1, Jer. 50 f. Byen ble
erobret år 539 f. Kr. av Kyros (Kores, jfr. Jes. 45,1) og sank smått om
senn ned i betydningsloshet. Profetenes forutsigelser gikk i oppfyllelse.
Selevkus Nikator bidro til å forvandle B. til en ruinhaug da han erobret
den og brukte bygningsmateriale derfra til å oppfore en ny hovedstad,
Selevkia (312). I vår tid står det bare en rad med ruinhauger igjen av B.
— Allerede i begynnelsen av 1800-tallet begsmte man med arkeologiske
utgravninger i B. Tyske forskere har i årene 1898—1917 drevet et sys
tematisk utgravningsarbeid under ledelse av Koldewey. B. a. har man
gravd fram prosesjonsgaten, som delvis var belagt med marmor og hvor
det i de sju meter tykke yttermurene finnes lange rekker av lover som
går etter hverandre, bilder i naturlig stonelse, framstilt i glassert tegl.
Om den mektigste tempelbygningen skriver Koldewey: "Tårnets kolos
sale masse midt i det stolte prestepalasset, de vidstrakte forrådshusene,
de tallose herbergene — hvite vegger, bronseporter, truende festnings
murer rundt omkring med hoye portaler og en skog av tusen tårn — alt
dette må ha gjort et overveldende inntrykk av storhet, makt og over
flod." B. var i GTs tid hovedstaden for den verdensmakt som under

trykte Guds eiendomsfolk. Derfor brukes navnet i NT i symbolsk be
tydning om den gudfiendtlige verdensmaktens hovedstad. 11. Pet. 5,13
sikter det med sikkerhet på Rom, og i Åpenbaringsboken sikter det på
den antikristne verdensbyen i den siste tid (se 14, 8, 16, 19, 17, 5,
18, 2, 10, 21 etc.). Den kalles "skjøge" i tilknytning til GTs uttryl^s-
måte, der både avgudsdyrkelse og det verdslige livet med sine nytinger
ofte sammenlignes med utukt. Det brukes allerede i GT om verdens
byer, se Jes. 23,15 f, Nah. 3,4. Ganske sikkert betegner skjøgenavnet i
forbindelse med det B. som nevnes i Åp. først og fremst kjærligheten til
det verdslige livet og dets nytinger. Med urette har man derfor av og til
ment at B. i Åp. betegner den frafalne kirken."
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Spørsmål og oppgaver.

1) På hvilken måte ble Guds-dyrkelsen regulert i den 3. tids
perioden?

2) Hvilket stort løfte gav Gud mennesker og dyr i denne tids
perioden?

3) Hvilke 2 bud fikk menneskene i denne tidsperioden?
4) Hvem skulle styre verden på vegne av menneskene i denne

perioden?
5) På hvilke måter var Nimrod et stort forbilde på Antikrist?
6) Hva var Babylon ved Eufrat et forbilde på?
7) Hvordan skal det gå med det antikristelige riket og byen Roma i

endens tid?
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ENDETIDSBEGIVENHETENE I JOHANNES ÅPENBARING

I den tredje tidsperioden fikk mennesker og dyr det løfte av Herren
at han aldri ville ødelegge verden mer ved en vannflom. Dette løftet vil
Herren helt sikkert holde, men dette bet3nr ikke at ikke han skal dømme
verden og menneskene for deres synder. Dette gjøres kontinuerlig, og
dette vil han gjøre på en spesiell måte i den store trengselstiden som skal
komme over jorden, og som særlig er beskrevet i Johannes Åpenbaring,
fra kap. 6—19.

I denne trengselstiden skal Gud sende sin store straff over både men
nesker, dyr, fisker, fugler og selve skaperverket, men til tross for at øde
leggelsene og utrenskningene blir store, så skal det ikke bli noen total
ødeleggelse. Det er heller ikke ved en vannflom at dette skal skje, men
ved krig mellom menneskene, og ved at Herren griper direkte inn og
sender sine forskjellige straffedommer.

I Johannes Åpenbaring kommer disse forskjellige straffedommene til
uttrykk i de 7 SEGL (6,1-8,13), i de 7 BASUNER (8,6-11,19)
og de 7 VREDESKÅLENE (15, 1-16, 21). Det 7. seglet inneholder
både de 7 basuner og de 7 vredesskålene. I tillegg til dette har vi andre
begivenheter, både i himmelen og på jorden, som ikke er direkte knyt
tet til seglene, basunene eller vredesskålene. Dessuten har vi videre de
proeleptiske visjonene eller parantesene, som strekker seg ut over selve
innholdet i de forskjellige seglene, basunene eller vredesskålene. Paran-
tesene i Johannes Åpenbaring kan til og med beskrive forhold som vil
finne sted, etter at trengselen er over. Vi må huske på at en profet eller
en seer slik som f. eks. Johannes kan få visjoner ut over det som han
skal beskrive i øyeblikket, og som er knyttet til en bestemt begivenhet.
Han ser ut over det oppsatte skjemaet, og beskriver de visjonene som
han får av Herren.

Av denne grunn er også Johannes Åpenbaring den mest spennende
bok i Bibelen, for den utfordrer leseren i stor grad, og hver gang en leser
den, ser en nye sammenhenger. Det er ikke rart at Herren kommer med
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alvorlige trusler for den som forsøker å legge noe til eller trekke noe fra
denne boka. (Joh. Åp. 22,18—19)

I tillegg til dette er Johannes Åpenbaring skrevet i tegn, bilder og
symboler. Det ligger en bestemt tolkning bak symbolene og bildene.
Mange av bildene og beskrivelsene har både en bokstavelig og en abstra
kt forståelse. Graden av bokstavelig eller abstrakt tolkning kan variere
fra beskrivelse til beskrivelse. Et tegn eller et symbol kan altså ha flere
tolkningsmuligheter i seg.

Alt dette må vi ta hensyn til når vi arbeider med Johannes Åpen
baring, og når dette er tilfelle, så forstår vi at det bare er Den Hellige
Ånd som kan åpne veien for oss inn i denne mektige boka.

Jeg vil her bare sette opp en skjematisk oversikt over de forskjellige
begivenhetene, visjonene og parentesene i Johannes Åpenbaring. Dette
gjor jeg både for å hjelpe meg selv til å forstå boka bedre å kjenne, for å
hjelpe leseren med det samme, og for å beskrive de forskjellige straffe-
dommene som skal komme over jorden.
1) Det første seglet (6, 1-2). RYTTEREN PÅ DEN KVITE

HESTEN. Det er sannsynlig at dette er en tidlig beskrivelse av Anti
krist. I og med at han stiger opp av avgrunnen, er det naturlig at han må
få en krone (et herredømme eller rike). I tillegg til dette drar han ut fra
seier til seier. Dette kan gå både på ideologisk seier og på seier i krig.
Det sier seg selv at Antikrist vil bygge seg opp som verdensdiktatoren

i første halvdel av trengselstiden. Han vil i dette tidsrommet bruke både
fredelige og voldelige midler. I begynnelsen av den store trengsel vil han
imidlertid stå fram som Satans Antikrist og kreve guddommelig til
bedelse. Vi må allerede nå begynne å se oss om etter om han kan være
kommet. Det er viktig at vi vurderer de forskjellige politiske toppleder
ne i verden med dette for øye.

Allerede Bileam, Beors sønn, så den første fasen av Antikrists krig
føring. "Skip kommer fra Kittims kyst (Kittim var en av Jafets etter
kommere)" (1. Mos. 10, 4) "Fra disse bredte de som bor på hednin
genes kyster, seg ut i sine land, med sine forskjellige tungemål, etter sine
ætter, i sine folkeslag." (1. Mos. 10, 5). Når det står at skip kommer fra
Kittims kyst, så betyr det i utvidet betydning at de kan komme fra hele
det nordlige Middelhavet, hvor disse folkene slo seg ned. De kan derfor
både komme fra Italia, Hellas og Makedonia. I snever betydning betyr Kit
tim øya Kypros, de kuer Assur, og de kuer Eber, men også han (Antikrist
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som kommer fra Kittims kyst) skal gå til grunne." (4. Mos. 24, 24)
I forbindelse med Antiokus den 4. Epifanes andre krigstog til Egypt

(Syden), ble han angrepet av skip fra Kittim, det vil si romerske skip.
Han måtte derfor gi opp dette angrepet..! stedet angrep han Israel og
Jerusalem. "Til fastsatt tid skal han atter dra mot Syden (Egypt), men
denne siste gang skal det ikke gå som første gange, for skib fra Kittim
(Romerriket) skal komme imot ham, og han skal bli motfallen og vende
om og la sin vrede gå ut over den hellige pakt, så skal han vende om og
legge merke til dem som forlater den hellige pakt (vantroe jøder)" (Dan.
11, 29-30)

Profeten Daniel beskrev også de krigene som Antikrist kom til å
gjøre, både mot Egypt og Assyria i den første halvdel av den 70. åruken.
"Men i endens tid skal Sydens konge (Egypt) føre krig med ham (Anti
krist), og Nordens konge (Assyria) skal storme fram mot ham med
vogner og hestfolk og mange skip og han (Antikrist) skal falle inn i land
ene (inn i disse 2 land) og overskylle dem." (Dan. 11,40)
Av dette, som vi har skrevet ovenfor, forstår vi at Antikrist kan

komme fra Italia, og at han vil føre kriger også i den første halvdel av
trengselen.
2) Det andre seglet (6, 4) RYTFEREN PÅ DEN RØDE HESTEN.

Han symboliserer krig og blodsutgydelse. Han skal ta freden fra jorden.
Dette kan bety at det i første del av trengselstiden har vært en slags
fredstid eller fredsperiode på jorden, etter at de første kampene mellom
Antikrist p.d.e.s og Egypt/Syria p.d.a.s. er endt.
3) Det tredje seglet. (6, 5-6) RYTTEREN PA DEN SVARTE

HESTEN. Han hadde en vekt i sin hånd, og dette betyr at det, etter de
krigene som har vært, skal det bli en dyrtid og vareknapphet på korn,
men olje og vin skal det gå an å få tak i. Dette vil altså være en begren
set økonomisk vanskelig periode.
4) Det fjerde seglet. (6, 8) RYTTEREN PÅ DEN GULBLEKE

HESTEN. Han representerer døden, og han blir legsaget av dødsriket.
Han skal drepe med sverd, sult, pest og villdyrene på jorden, og området
for hans styre er 1/4 av jorden.
5) Det femte seglet. (6, 9-11). MARTYRENE FRA DEN

FØRSTE DEL AV TRENGSELSTIDEN. De kommer til syne under
brennofferalteret i himmelen. Det er mye som tyder på at dette kan
være jøder, for det står at de er blitt myrdet "for Guds ords skyld og
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for det vitnesbyrds skyld som de hadde. Vi vet at de ortodokse jøder
har både Guds ord og vitnesbyrdet om en kommende Messias. Dersom
dette er riktig, så er det et bevis på at Herren også tar seg ut en del av de
jøder som tror på ham, men som ennå ikke har fått sett at Jesus fra Na
saret er jødenes Messias.

Jeg vil i denne forbindelsen sitere det som Sigfrid Beck sier om
dette i sin utmerkede bok: Lys over fremtiden, s. 115—116, hvor det
står:

"Disse "martyrsjæle er myrdede "for Guds ords skyld og for det
vidnesbyrds skyld, som de holdt fast ved." Vi lægger mærke til, at det
ikke her .som andre steder i Åbenbaringen (1, 2, 9, 20, 4) hedder
"Guds ord og Jesu vidnesbyrd". Her tales ikke om det (deciderede)
kristne vidnesbyrd, men om det, den trofaste israelit har fået, og som
han holder fast ved. Vel har mange oprigtige israelitter i tro set hen til
den kommende Messias, men de har ikke ejet vidnesbyrdet om ham som
deres Frelser. Udtrykket "Guds ord og det vidnesbyrd " betyder:
den af Gud givne åbenbaring til Israel i loven og profeterne med løftet
om den kommende Messias, som skal oprette og herske over riget for
Israel. Den åbenbaring havde de holdt fast ved som deres objektive
besiddelse, og derfor havde de lidt martyrdøden."

Vi må også være oppmerksomme på at, etter at den kristne menighet
er bortrykket til Gud i himmelen i begynnelsen av trengselstiden, kom
mer Israel og jødene mer og mer inn i Guds frelsesplaner igjen. Den frie
nådes periode er da forbi, og Jesu lov kommer inn igjen som betingelse
for frelsen.

Disse martyrene fikk en foreløpig frelsesdrakt, som et pant på at de
hadde del i frelsen, og at de skulle få del i en bedre oppstandelse. De ble
videre bedt om å ta det med ro inntil tallet på deres medtjenere og
brødre (andre jøder) ble fylt, av dem som skulle drepes. Martyrenes an
tall er derfor også et fast tall.
6) Det sjette seglet. (6, 12-17) DET STORE JORDSKJELVET

OG EN STOR SOLFORMØRKELSE. Som en følge av dette ble også
månen rød som blod. Stjernene på himmelen falt ned på jorden, him
melen ble borte, og hver øy og hvert fjell ble flyttet fra sitt sted.

Dette er ikke en beskrivelse av sluttfasen av den store trengselen,
jeg tror nok at profeten allerede nå så lenger inn i framtiden enn det
som han skulle beskrive i øyeblikket. En del av det sjette seglet har der-
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for en proeliptisk visjon (særlig v. 13—14).
I tillegg til at bildene er brukt konkrete, det vil si at vi skal få store og

fysiske ødeleggelser på jorden, er også bildene brukt i overfort betyd
ning. Det store jordskjelvet kan også bety at de gamle samfunnsord
ningene går i oppløsning. Det forhold at solen blir mørk, kan bety at
den sataniske virksomheten, som foregår, skjuler Kristus og Guds ord
ninger for mange mennesker. Vi vet at Kristus er "rettferdighetens sol",
som skal gå opp over Israel med legedom under sine vinger. (Mal. 4, 2)

Månen blir bestandig i Johannes Åpenbaring brukt i forbindelse med
solen, og den får også sitt lys fra denne. Når det står at månen blir rød
som blod, kan det bety at de som skal representere Guds ord og Guds
ordninger på jorden, blir tatt av dage og myrdet.

Når det står at stjernene faller ned fra himmelen, så kan dette bety
at både de religiøse og verdslige myndigheter blir brutalt skjøvet til side
på grunn av alt det som skjer. At himmelen viker bort, kan bety at hele
det moralske fundamentet, som den kristne verden er bygd opp om
kring, raser sammen.

Når det til slutt i beskrivelsen står at fjellene og øyene ble flyttet fra
sitt sted, så kan fjell stå for etablerte riker, og øy kan stå for folkevalgte
og demokratiske institusjoner i folkehavet.

Dette må imidlertid ikke svekke det forholdet at vi også i trengselen,
får store fysiske forandringer både på jorden, i havet og i elvene, i at
mosfæren og i stjernehimmelen.

Jeg kommer i den videre framstillingen ikke til å tolke de forskjellige
bildene og symbolene, som blir brukt, men dette er gjort for å vise oss
hvor uendelig rik Johannes Åpenbaring er på både konkrete og abstrak
te bilder, og hvor vanskelig det er å skaffe seg en eksakt oversikt over
alle detaljene i det som kommer til å skje.
Som en reaksjon på alt dette forferdelige som kommer til å skje i før

ste del av trengselstiden, står det at mange mennesker på jorden gjemte
seg i fjellene og i bergene og ba dem falle over dem, for Herrens dag var
kommet. Dette betyr ikke at den er kommet på dette tidspunktet, men
det betyr at de mente at Herrens dag var kommet. (6,15—17)

Mellom det sjette og det syvende seglet får vi DEN FØRSTE PA—
RANTESEN i Johannes Åpenbaring. (7, 1—17) (Vi får forøvrig også
paranteser mellom den sjette og den sjuende basunen og mellom den
sjette og den sjuende vredesskålen.) Her beskrives uttagelsen av de

-78-



144.000 messianske jødene i endetiden, som skal forkynne evangeliet
om Guds rike, både for jøder i Israel og jøder og hedninger i hele ver
den. (1-8)

Fra v. 9—17 får vi en beskrivelse av den store kvite skaren, som kom
mer levende ut av den store trengsel. Dette er folk fra "alle ætter og
stammer og tunger og folk" som har ̂ tt imot Jesus som sin personlige
frelser i trengseltiden. Dette er både en beskrivelse av hedninger og
jøder. De.slial tjene Jesus i hans nye tempel i 1000-års-riket. Jesus skal
reise sin bolig over dem. Dette betyr at det himmelske Jerusalem vil
være mye nærmere jorden i rikets tid enn det er nå.

Videre står det at de har palmegrener i sine hender. Palmegrenene
viser tilbake til jødenes løvhyttefest, og den igjen peker framover mot
riket for Israel. Hedningene skal i rikets tid delta i denne festen. "Og
alle de som blir igjen av alle de hedningefolk som angrep Jerusalem, skal
år etter år dra opp for å tilbe Kongen, Herren, hærskarenes Gud, og for
å delta i løvsalenes fest." (Sak. 14,16)
Mange fortolkere mener at den store kvite skaren av alle disse men

nesker er det kristne legemet, og at de er samlet i himmelen, og ikke i
Jerusalem. At dette ikke er riktig, sees også av at de bærer en annen
frelsesdrakt enn den kristne menighet. Mens den kristne menighet har
en løssittende kappe (gr. himation), har den store kvite skaren lange
kvite kjortler (gr. stole). "Og en av de eldste tok til orde og sa til meg:
Disse som er kledd i de lange kvite kjortler (gr. tas stolas), hvem er de,
og hvor er de kommet i fra?" (Joh. Åp. 7,13)

Dette viser oss også at denne frelsesforsamlingen ikke er det samme
som den kristne menighet. Herren er en ordens Gud, og derfor har han
også gitt de forskjellige frelsesforsamlingene forskjellige klær. Dette har
han også gjort for at vi skal kjenne dem igjen, og ikke blande dem sani-
men, når vi leser Guds ord.
7) Det sjuende seglet (8, 1—5). DE 8 ENGLER I HIMMELEN.

Dette inneholder både de 7 basunene og de 7 vredesskålene. I første
omgang fikk Johannes se de 7 englene som stod foran Gud i himmelen,
og det ble gitt dem hver sin basun. I tillegg til dette fikk han se en
annen engel som stod foran brennofferalteret i himmelen. Denne hadde
i oppdrag å tenne på det røkelset som lå på røkofferalteret foran
Herrens trone. Ved at de helliges bønner på jorden ble blandet med
dette røkelset, steg det opp for Guds åsyn som et velbehagelig offer.
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Denne engelen fikk videre i oppdrag å fylle røkelseskaret med ild fra
brennofferalteret, og kaste det på jorden. Dette betyr at de helliges
bønner er hørt, og at Gud vil straffe jorden og hevne martyrenes blod.
1) DEN FØRSTE BASUNEN (8,7). Dd, hagl og blod ble kastet

ned på jorden, og 1/3 av trærne og alt gress brente opp. (Vi må huske
på den symbolske betydningen av disse ting. Dette må vi ta med i be
traktning når vi tolker dette. Jeg skal ikke utdsrpe dette, for det er ikke
min hensikt å tolke Åpenbaringsboken nå, men det er min hensikt å gi
en oversikt over de forskjellige straffedommer som skal komme over
jorden.)
2) DEN ANDRE BASUNEN (8, 8—9). Et stort brennende Qell

ble kastet i havet, og 1/3 av havet ble til blod, og 1/3 av alt liv i havet
ble ødelagt, og 1/3 av skipene ble ødelagt.
3) DEN TREDJE BASUNEN (8,10—11). En stor stjerne falt ned

fra himmelen. Denne stjernen het malurt, og 1/3 av vannene og elvene
ble til malurt og mange mennesker døde, på grunn av at vannet var. for
urenset. I denne sammenhengen bør vi være oppmerksomme på at det
russiske ordet Tqemobyl svarer til det greske ordet for malurt. Dette er
en besk plante. Vi vet alle hva som skjedde i forbindelse med den kjer
nefysiske eksploqonen i Tsjernobyl. Radioaktiviteten ble ført over store
avstander og forårsaket stor skade både på livet i vann og på landjorden.
Nå har ikke kjemekraftulykken i Tsjernobyl direkte noe med Joh.

Åp. 8,10—11 å gjøre, men i og med at vi nå er kommet langt inn i ende
tiden, så peker det framover mot en lignende ulykke som skal inntreffe
en gang i framtiden. Denne ulykken kan derfor være uttrykk for en
kjernefysisk eksplosjon.
4) DEN FJERDE BASUNEN (8,12). I denne ulykken ble 1/3 av

solen, av månen og av stjernene ødelagt. Som et resultat av dette mistet
både dagen og natten 1/3 av sitt lys.

Mellom den fjerde og den femte basunen ser Johannes en øm (en
engel), som flsrver under det høyeste av himmelen og roper ut de 3
VEROP over dem som bor på jorden og varsler om plagene som skal
ramme dem ved de 3 resterende basunene. Dette gjelder verdensmennes-
kene, og ikke de jøder som er beseglet med Guds segl på sine panner.
5) DEN FEMTE BASUNEN (9,1—12). Her blir avgrunnens brønn

åpnet av en stjerne (en fallen engel) som var falt ned fra himmelen. Det
steg opp røk fra avgrunnen, og både solen og luften ble forurenset. Ut
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av røken kom det store mengder av demoner og onde åndsmakter, og de
fikk i oppdrag å pine de vantroe jøder i 5 måneder.
6) DEN SJETTE BASUNEN (9,13-21). De 4 onde englene som

stod bundet ved Eufrat, ble løst, og veldige krigshærer på 200 millioner
mann fikk i oppdrag å drepe 1/3 av alle menneskene. Dette angrepet vil
særlig gå ut over Israel og det gjenoppbygde romerske riket i endetiden.

I dette synet har vi også meget gode og svært så realistiske beskrivel
ser av den moderne krigsmakt med røk og ild fra forskjellige typer krigs
maskiner og tanks.
(Senere i Joh. Åp. 16, 12 ble vannet i Eufrat tørket bort foråt kon

gene fra Østen eller fra solens oppgang (som det står i grunnteksten)
lettere skulle kunne ta seg over til Israel. De skal delta i slaget ved Har-
mageddon.)

Mellom den sjette og den quende basunen får vi DEN ANDRE
PARANTESEN i Johannes Åpenbaring. Denne består av 2 forslqellige
syner. Vi har for det første en veldig engel, som var kledd i en sky med
regnbyen over sitt hode. Hans åsyn var som solen og hans føtter som
ild. Han stod med den ene foten på havet og med den andre på jorden,
og ropte ut at det ikke lenger skulle være tid (gr. chronos), men at Guds
planer, slik som Gud opp igjennom hele Israels historie hadde fortalt
profetene det, skulle få sin snarlige oppfyllelse.
I sin hånd hadde han en liten åpnet bok, som han bad Johannes om å

spise. Dette er det som stod igjen av Johannes Åpenbaring, og som ennå
ikke var oppfylt. Når Johannes ble bedt om å spise den, betyr dette at
han skulle identifisere seg med innholdet, slik at han kunne være i
stand til både å forstå det og beskrive det. (10,1—3)
Men det var en ting Johannes ikke fikk lov til å skrive, og det var det

som de 7 tordener talte (10,4). Dette forblir derfor fortsatt en hemme
lighet for oss, og det er umulig for oss å gjette oss til hva det kan være.
De 7 tordener står forøvrig for Guds doms og allmakts røst over ver

den. Vi møter disse 7 Guds røster igjen i Salme 29, hvor det står følgen
de om de 7 Guds røster:

a) (v. 3) 'Herrens røst er over vannene, ærens Gud tordner, Herren
er over de store vann."

b) (v. 4) "Herrens røst lyder med kraft."
c) (v. 4) "Herrens røst med herlighet."
d) (v. 5) "Herrens røst bryter sedrer. Herrens sønderbryter Libanons
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sedrer, og han får dem til å hoppe som en kalv, Libanon og Sixjon som
en ung villokse."
e) (v. 7) "Herrens rost slynger ut klovede ildsluer"
f) (v. 8) "Herrens rost får orkenen til å beve, Herren får-Kades

orkenen til å beve."

g) (v. 9) "Herrens rost får hindene til å fode og gjor skogene bare,
og i hans tempel sier alt: Ære"

Det andre synet i den andre parentesen er målingen av Guds tempel
i Jerusalem og en beskrivelse av de 2 jodiske vitnene (11, 1—14). At
Johannes fikk i oppdrag å måle templet i Jerusalem, brennofferalteret
og de joder som tilbad der, betyr at etter at den kristne menighet er
bortrykket, så blir igjen Guds-tjenesten i Jerusalem anerkjent og god
kjent som en del av frelsesgrunnlaget. Vi er nå kommet forbi perioden
for den kristne menighet og for den frie nådes tid og inn i den Guds
tjenesten som vi skal ha i riket for Israel. Det er ingen ting som tyder på
at disse jodene som tilber og bringer fram sine offer i templet i Jerusa
lem, absolutt behøver å være messianske jøder.

Det som ikke Johannes skulle måle var forgården. Den skulle derimot
være prisgitt til hendingene, som skulle trede ned den hellige stad i 3,5
år. FORGÅRDEN ER HER ET BILDE PÅ DET UOMVENDTE

ISRAEL I ENDENS TID. På samme måten som Jerusalem skal bli

overgitt til hedningene i den store trengsel, skal også de vantroe jøder
være det.

Det er også i dette tidsrommet på 3,5 år at de 2 jødiske vitnene har
sin virksomhet. Utgangspunktet for deres virksomhet er naturligvis
templet i Jerusalem, og de skal være der til beskyttelse for de troende
jøder, det være seg messianske jøder eller ortodokse jøder. De har makt
til å drepe sine fiender, makt til å hindre at regnet kommer, makt til å
omskape vannene til blod og makt til å slå jorden med allslags plager.

Når de har fullført sin gjerning og sitt vitnesbyrd, skal Antikrist
drepe dem, og de skal ligge på gaten i Jerusalem i 3,5 dager. All verden
skal glede seg over at de er borte, for de var til plage for verdensmennes-
kene. Etter de 3,5 dagene fikk de livet tilbake, og Herren tok dem til
seg til himmelen.

I den forbindelse ble det et stort jordskjelv og 1/10 av Jerusalem ble
ødelagt og 7000 jøder mistet livet. De andre jødene derimot ble for
ferdet og gav himmelens Gud æren, for det som hadde skjedd.
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7) DEN SJUENDE BASUNEN (11,15-19). Vi er nå kommet tU
midten av trengselstiden i den kronologiske framstillingen. Det står der
for 3,5 år igjen, OG VI GÅR INN I DEN STORE TRENGSELEN.
Det som vi særlig skal merke oss ved blåsingen av den sjuende basunen
er følgende:
a) Jesus er blitt konge over hele-verden. Hans innsettelse skjedde i

himmelen, og denne begivenheten hadde sammenheng med det som
skjedde i kap. 10. Den veldige engelen, tok jorden i besittelse ved at han
stod både på havet og på jorden og erklæte at det ikke skulle være mere
tid. Nå skulle det være slutt på hedningenes herredømme både over
Israel og resten av verden. Nå skulle Herren selv ta over styret, men
først skulle han renske ut de Gudfiendtlige kreftene i tilværelsen. Dette
skulle skje både ved nye straffedommer og ved slaget ved Harmageddon,
som er det siste gigantiske oppgjøret mellom Gud og Satan, før 1000-
års-riket blir opprettet.
b) Hedningenes vrede er kommet for fullt.
c) Guds vrede er kommet for fullt.
d) De døde, som har del i den første oppstandelsen, skal snart dømmes.
e) Profetene og de hellige skal snart få sin belønning.
f) De som frykter Guds navn, skal også få sin belønning. Legg

merke til at det ikke her er snakk om tro på Jesu navn, men frykt for
Gud. Dette siste kjennetegner både jødedommen og de av hedningene
som lever utenom loven og evangeliet.

g) De som ødelegger jorden, skal selv bli ødelagt.
h) Paktens ark ble sett i himmelen. Paktens ark uttrykker Guds

paktsforbindelse med Israel. Den er både et uttrykk for at Israel fortsatt
er under Guds beskyttelse, og at vi igjen går inn i jødiske tider hva som
angår Guds-tjenesten.

Jeg vil i den forbindelse få lov til å sitere hva professor L. J. Pedersen
sier om arkens forhold til kvinnen, som er omtalt i kap. 12,1—2. 'Det
hører med til kap. 12 og er egentlig nøkkelen til forståelse av dette
kapittel. Arken var alltid tegnet på Guds nærhet i Israel. Det var der
lovens tavler ble bevart, og den representerte derfor Guds lov. Arken
kom bort under det babylonske fangenskap, og har aldri blitt funnet
siden. Men her kommer den iallefall symbolsk til syne. Dette viser at
synet gjelder jødene og deres gjenopprettelse som et folk. Når Israel
igjen er samlet i sitt land, vil de vende tilbake til den gammeltestamentlige
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husholdning. Deres gudsd3rrkelse vil ikke bli formet etter kristelige
regler og skikker, men etter jødiske. De vil med andre ord på nytt ta
opp lovens husholdning som de levde under før adspredelsen. Dette blir
symbolisert ved at arken kommer til syne sammen med kvinnen som er
Israel"

Jeg vil også sitere hva Sifrid Beck sier om Guds pakts ark, som ble
sett i himmelen. Dette står i hans meget gode fortolkning over Johannes
Åpenbaring: Lys over fremtiden, s. 168—169: "I det afsluttende vers
(11,19) hører vi om, at Guds tempel i Himmelen åbnes, og hans pagts
ark kommer til syne. Med dette syn kastes der yderligere lys over de
afsluttende begivenheder. Pagtens ark udtrykker Guds pagtsforbindelse
med Israel. Med denne symbolske handling siges det altså, at den afslut
tende tid står i Israels tegn. Gud vil nu tage sit folks sag op. Fjenden vil
nu i sin vrede særlig rette sin kamp mod Herrens jordiske folk som det,
der skal være delagtig med ham i det tusindårige riges herredømme, men
pagtens ark er som fordum tegnet på Herrens nærværelse hos sit folk og
garantien for sejren. Herrens nærværelse betyder dom over fjendeme,
enten disse er frafaldne israelitter eller hedninger, derfor kommer der
"Ijm og bulder og tordenskrald og jordskælv og store hagl," der sym
bolsk udtrykker dommen."
I kapitlene 12—13 blir vi presentert for de 7 viktigste aktørene, som

skal opptre i dette store dramaet, som skal innlede Guds endelige seier
over Satan og verden og opprettelsen av riket for Israel. De 7 aktørene
er som følgende:
a) KVINNEN (12, 1—2) Kvinnen er de troende og messianske

jødene på Jesu tid. Åt hun var kledd i solen, betyr at hun hadde tatt
imot Jesus fra Nasaret som sin personlige frelser. Til tross for dette føler
hun seg likevel forpliktet på å holde Jesu bud og deler av Moseloven,
som her er symbolisert ved månen. På samme måten som månen får sitt
lys fra solen, var også den gammel-testamentlige Guds-tjenesten og Guds
ordningen fra Herren. Dette gir uttrykk for den såkalte jødekristendom-
men, som jeg forsøker å beskrive i mine bøker. Dette er Jesu under
visning om både loven og nåden. Han forpliktet jødefolket på sin egen
lov.

At kvinnen hadde en krone av 12 stjerner, er lett å forstå. De 12
stjernene representerer Israels 12 stammer, og det betyr at folk fra alle
de 12 stammene trodde på Jesus som jødenes Messias. Dette er de som
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vi kaller for de rettferdige jøder eller de stille i landet.
Vi ser også av beskrivelsen av Satan (12, 3~4) at denne kvinnen er

de messianske jøder på Jesu tid. Det står om Satan at han hadde 7
hoder- (-7 romerske keisere) (Dette har min far, 0. K. Indergaard skrevet
mye om i sine bøker, så jeg henviser til disse.) og 10 hom (de 10
kongene i endens tid). Satan baserer altså spesielt sin makt på disse 7
romerske keiserne og de 10 kongene i endens tid. På det tidspunkt, da
dette ble beskrevet, var det imidlertid de 7 hoder som var kronet med 7
kroner. Dette betyr at dette skjedde under de 7 romerske keiserne, og
at det var de som hadde styret over Israel på denne tiden. De 10 kon
gene var ennå framtidige, men vi møter dem på nytt i 13,1, og her har
de også fått sine kroner, mens de 7 hoder, som representerer de romer
ske keiserne, forlengst har lagt seg til ro i historiens store kirkegård.
b) GUTTEBARNET ELLER DEN MANNLIGE SØNN (gr. hyos

arsen) (12, 4—5) Dette guttebarnet, som ble født av det troende Israel,
er Jesus fra Nasaret. Satan forsøkte ved flere anledninger å rydde ham
av veien, slik at han ikke skulle greie å fullføre sin gjerning med å sone
all verdens synd.
For det første har vi Herodes store anslag mot Jesus ved begynnelsen

av hans liv.

For det andre har vi jødenes og hedningens anslag mot Jesus ved hans
fornedrelse og død. Dette skulle få han til å gi opp, men han var lydig,
inntil døden på korset. I den forbindelsen skal vi også være oppmerk
somme på det siste desperate forsøket som yppersteprestene, de skrift
lærde og de eldste gjorde, for å få Jesus til å stige ned av korset og der
med gå utenom forsoningsverket. De sa tii ham at dersom han steg ned
av korset, da ville de tro på ham. "Likeså spottet også yppersteprestene
tillikemed de skriftlærde og de eldste ham og sa: Andre har han frelst,
seg selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge, la ham nå stige ned
av korset, så skal vi tro på ham." (Matt. 27,41—42)

c) KVINNEN I ØRKENEN. (12, 6 og 14—16) Denne kvinnen er
messianske jøder i den store trengselen. Det står at hun holder Guds
bud og har Jesu vitnesbyrd (12, 17). Satan, som er blitt kastet ned fra
sitt oppholdssted i lufthimmelen, går nå til angrep på Israel og de for
skjellige troende grupperingene der. Denne kvinnen, som er en avdeling
messianske jøder, blir jaget ut i ødemarken øst for Israel, hvor Herren
skal gi henne beskyttelse og mat i 3,5 år.
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Mange fortolkere mener at dette stedet, hvor disse messianske jødene
skal få sin beskyttelse i 3,5 år, er Petra, som ligger øst for Israel. Jeg vil
sitere hva Sigfrid Beck skriver om dette i sin bok: Lys over fremtiden,
s. 177—178: "Det sted som er beredt Israel af Gud (12, 6), udlægger
mange da som Petra. Edoms gamle hovedstad, der er bygget af en
Ægyptisk konge som en uindtagelig fæstning, idet byen er hugget ind i
Sejrs bjerg (Jerm. 49, 15—16, Obad. 3). Man har endda identificeret
Petra med Pella, hvortil de fleste kristne flyede under Jerusalems belei
ring under Titus år 70.
I Esajas 16, 1—4 og 21, 13—15 har man fundet en profetisk beskri

velse af denne flugt. Dette fremgår dog mere umiddelbart af den tid
ligere bibeloversettelse, hvor det hed: "Lad mine fordrevne få herberge
hos dig, Moab!" (Es. 16, 4, v. 4—5) og "I skuUe blive natten over i
skovene i Arabien, I rejsende hobe fra Dedan. De kommer den tørstige
imøde med vand, indbyggerne i Temas land møde den flygtende med
brød," (Es. 21,13-14).
d) DRAGEN. (12, 3—4 og 9—18) Det er ikke vanskelig å vite hvem

dragen er. Det er Satan selv, som blir kastet ut fra lufthimmelen i mid
ten av åruken. Sammen med ham er hans falne engler. Han er nå rasen
de og gjør hva han kan for å ødelegge verden, for han vet at han har
bare 3,5 år igjen av sitt herredømme. Etter den tid skal han fengsles i
avgrunnen for 1000 år.
e) MIKAEL OG HANS ENGLER. (12, 7—8) Mikael er en over-

engel, og han er Israels spesielle skytsengel. Det er en gedigen ånds
kamp i himmelrommet mellom Guds engler og Satans engler, men nå
endelig har Mikael og hans engler greidd å avslutte denne kampen i sin
favør. Det står at himlene skal glede seg, men at jorden må grue seg,
for Satan og hans engler er kastet ned.

f) DYRET AV HAVET (13, 1—10) Dette er Antikrist. At han
kommer ut av havet, betyr at han kommer ut fra det opprørte folke
havet. Dette vil si at det er folkemassene som bærer ham fram til hans

makt. Han får ikke sin makt gjennom vanlige demokratiske kanaler eller
gjennom arvefølge. Han kan i så måte sammenlignes med mange av de
despotene og demagogene som vi har hatt opp igjennom historien. Det
er massene som driver ham fram.

Hovedgrunnen til dette er at han på en eller annen måte fikk et
dødelig sår av sverdet, men likevel ble i live. "Og jeg så et av dets hoder
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likesom såret til døden, og dets dødssar ble legt, og all jorden undret seg
og fulgte etter dyret." (13, 3)
"Og det (den falske profet) bruker det første dyrs (Antikrist) hele

makt for dets åsyn, og gjør at hele jorden og de som bor på den (ver-
densmenneskene), tilbeder det første dyr, hvis dødssar ble legt. (Joh.
Åp. 13,12)
Det er ikke godt å si om Antikrist fikk dette såret på dette tidspunk

tet, eller om han fikk det i en tidligere tilværelse som menneske. (Jeg
henviser her til 0. K. Indergaards bøker. Han mener at Nero Cæsar er
Antikrist)

Nå kommer ikke bare Antikrist ut av folkehavet, han kommer også
fra avgrunnen. (11, 7 og 17, 8). Det er derfor ikke noen tvil om at han
har hatt et tidligere liv, både som menneske og sannsynligvis også som
politiker og hærfører. Han har solgt sin sjel til Satan, og derfor sender
også Satan ham tilbake fra avgrunnen i den store trengselen. Videre gir
han ham "sin kraft og sin trone og stor makt." (13, 3)
"Og når de (de 2 vitnene) har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret

som stiger opp av avgrunnen, føre krig mot dem og seire over dem og
drepe dem." (Joh. Åp. 11, 7)
"Det dyr du så, var og er ikke, og det skal stige opp av avgrunnen og

fare bort til undergang, og de som bor på jorden, de hvis navn ikke, fra
verdens grunnvoll ble lagt, er skrevet i livets bok, skal undre seg når de
ser at dyret var og ikke er og skal komme tilbake." (Joh. Åp. 17, 8)

Antikrist kommer til å få verdensherredømme i disse 3,5 år (13, 7).
g) DYRET AV JORDEN. (13,11—18). Dette er den falske profet,

som er Antikrists herold og propagandaminister i endens tid. At han
stiger ut av jorden kan enten bety at han stiger ut av det veletablerte
samfunn med sine forskjellige styringsorganer, eller at han stiger ut i fra
Israel, som ofte i Bibelen blir beskrevet som land (gr. ge) i motsetning
til den bølgende og ofte flytende hedningeverdenen.
Hans hovedgjøremål er å få verdensmenneskene til å tilbede Anti

krist, og til dette formålet har han følgende hjelpemidler:
For det første får han ild til å falle ned fra himmelen. Dette setter

menneskene i undring, slik at de følger etter dyret. (13,13)
For det andre får han dyrets bilde til å få livsånde, slik at det endatil

kan tale (13,15)
For det tredje tvinger han alle mennesker på den hele jord til å ta
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dyrets merke på sin høyre hånd eller på sin panne. Dette merket er
enten dyrets navn eller tallet for dets navn. Den som ikke er villig til
dette, får hverken kjøpe eller selge, men blir overlatt til seg selv og til
døden. (13,16-18)

Vi er allerede i dag kommet langt inn i denne utviklingen på det
økonomiske området, ved at de forskjellige typer varer er merket med
dyrets tall, som er 666, Nå kan vi ikke se disse 3 sekstallene, men de er
hemmelig til stede i de strekkodene som vi finner på snart alle varer. De
dobbelte strekene helt til venstre, midt i og helt til høyre i dette møn
steret står for 6-tallet.

I tillegg til dette foregår mye av kjøp og salg av varer ved forskjel
lige typer personkort.
Den siste utviklingen på dette området er de såkalte smartkortene.

De har innebygd en mikroprossesor eller en liten datamaskin, slik at
betaling av penger kan dqe automati^. En får til og med varene billi
gere ved å ha slike kort.

Jeg vil i den forbindelse få lov til å sitere en kort beskrivelse om
smartkortet og dets utbredelse i Norge. Denne stod i Vart Land den
6/5-87. "Forretningsbankenes Smartkortsystem blir nå etablert i Kris
tiansand og Ålesund, og også i Molde i juni.

Etter sommerferien vil også andre byer og tettsteder få adgang til
Smartkort-systemet, heter det i en melding fra Den norske Bankforen-
ingen.

Kortene, som tidligere kun ble produsert i Frankrike vil nå delvis bli
framstilt i Norge. Bankforeningen håper også å kunne eksportere kortet
til banker i andre nordiske land.

Forsøksstedet Lillestrøm er det stedet der kortet til nå har fått størst
utbredelse. 7.000 kort er utstedt, og disse kan brukes i ca. 100 forret
ninger i Lillestrøm.
1 løpet av 1987 vil det være utstedt ca. 300.000 Smartkort, tror

Bankforeningen.
Smartkortet har innebygd en mikroprosessor, og er å sammenlikne

med en meget liten datamaskin. Mulighetene ved bruk av Smartkortet
er støne enn ved bruken av noe annet betalingssystem, blir det hevdet."

Etter som tiden går vil stadig flere komme til å få dette kortet, for
folk flest tenker ikke på det som står i Bibelen og på de åndelige ting.
Når tilstrekkelig mange har fått dette kortet, så blir det sagt fra bank-
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folk og politikere: At nå må alle ha det, for dette byr på så mange for
deler. En trenger ikke lenger penger, og betaling og overføringer av pen
ger skjer direkte gjennom de forskjellige bankkonti. En unngår dermed
å blande inn en tredje person i overføringer av penger og betaHnger, og
bar dermed forenklet det økonomiske systemet. Dette er de argumen
tene som vil bb brukt.

Dette er vel og bra i seg selv, men det de aller fleste ikke ser, er at
Satan ler godt i bakgrunnen, for når bans Antikrist kommer, så vil ban
bare gå rett inn i dette oppbygde økonomiske systemet og kontrollere
en stor del av verdens befolkning ved bjelp av dette.

Dessuten vil alle, som bar disse kortene, bli kontrollert med hensyn
til hvilke varer de bar kjøpt, og hvorhen i verden de bar gjort sine kjøp
og uttak. Alt dette blir til og med i dag registrert av en stor datamaskin,
som er plassert i Brtissel, og som man kaller for "Villdyret."

Alle som bar disse kortene, eller som bar sertifikat, andre typer iden
tifikasjonskort eller et personnummer er i dag registrert i denne data
maskinen i Briissel. Det villdyret som vil ta dette '^Villdyret" i sin tje
neste, er ikke langt unna.

I kapittel 14 får vi DEN TREDJE PARANTESEN i Johannes
Åpenbaring. Den består av følgende syner:
a) LAMMET OG DE 144000 PA SIONS BERG. (14,1-5). De

står nå på Sions berg i Jerusalem sammen med Jesus. Synet strekker seg
mbd andre ord inn i 1000-års-riket.

b) ENGELEN MED DET EVIGE EVANGELIET (14,6-7). Det
te evangeUet er først og fremst bestemt på de hedninger som ikke bar
børt evangeUet om Guds rike og frelsen i Jesus fra Nasaret. De blir ikke
bedt om å tro på Jesus, for ham bar de ikke børt om, men de blir bedt
om å frykte Gud og gi ham æren og tilbe ham. De kjenner til Gud som
skaperen, opprettbolderen og dommeren.

c) BABYLONS FALL. (14, 8) Dette ble forkynt av en annen en
gel. Johannes ser ber framover mot Babylons endelige fall. Babylon som
betyr "forvirring" bar 3 forskjelUge betydninger i Johannes Åpenbaring,
og alle disse 3 skal dømmes, om ikke akkurat til samme tid. Vi bar for
det første DET RELIGIØSE BABYLON, som er skjøgekirken i
endens tid. Den skal dømmes først. Denne dommen er beskrevet i 17,
1-18.

For det andre bar vi det KOMMERSIELLE BABYLON. Denne
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dommen er beskrevet i 18,1—24)
For det tredje har vi det POLITISKE BABYLON. Denne dommen

er beskrevet i 19,11—21.
Babylon er både byen Roma og" forskjellige religiøse, ideologiske og

økonomiske systemer i endetiden. En må se av sammenhengen hva en
skal legge mest vekt på, når en skal beskrive Babylon i endetiden.
d) DOMMEN OVER DEM SOM TILBER DYRET OG TAR

DYRETS MERKE. Dette ble forkynt av en tredje engel. (14, 9—11)
De som tar dyrets merke, eller tilbeder d3nret og dets bilde, den skal
pines i all evighet for de hellige engler og for Jesu øyne.
e) TRØST TIL DE HELLIGE OG TIL MARTYRENE (14,

12—13). De som dør i Herren, skal være salige, og de skal få kvile fra
sitt arbeide.

Her er det spesielt messianske jøder det er snakk om. De har både
Guds bud i loven, og de tror på Jesus fra Nasaret som jødenes Messias.
At deres gjerninger følger med dem, betyr at rettferdighetsbegrepet er
et annet i trengselstiden for jødene, enn det var i den kristne menighets
tidsperiode. Mens det i den kristne menighets tidsperiode er troen som
frelser, vil det i trengselstiden også bli lagt vekt på overholdelsen av
Guds bud og gjerninger.

Dette er den såkalte jødekristendommen, som Jesus forkynte i evan
geliene, og som vil være kristendomsforståelsen i rikets tid.
f) KORNHØSTEN. (14, 14—16). "Og jeg så, og se, en kvit sky, og

på skyen satt en som var lik en menneskesønn, og på sitt hode hadde
han en gullkrone og i sin hånd en skarp sigd. Og en annen engel kom ut
av templet og ropte med høy røst til ham (Messias) som satt på skyen:
Send ut din sigd og høst. Timen til å høste er kommet, for høsten på
jorden er overmoden."

For det første er dette en beskrivelse av Jesus fra Nasaret. Det er han

som er Menneskesønnen, og det er han og hans engler som skal høste
jorden. "Fremdeles fikk jeg i mine nattlige syner se en som lignet en
menneskesønn, kom med himmelens skyer, han gikk bort til den gamle
av dager (Gud) og ble ført fram for ham." (Dan. 7,13)
For det andre er dette en dobbelt komhøst. De vantroe (ugraset) blir

først sanket sammen, for å bli brent. Deretter blir de troende samlet i
Guds lade. (Matt. 13, 24-30)
g) VINHØSTEN (14, 17—20). Dette er en skildring av slaget ved
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Harmageddon, hvor både Kristus og hans engler deltar p.d.e.s. og Satan,
Antikrist, den falske profet, de onde engler og soldater fra alle verdens
nasjoner deltar p.d.a.s. Den engelen, som her er beskrevet, er Jesus selv,
for det er han som skal beseire Antikrist og hans hærer ved Harmaged-
don. "Og engelen lot sin sigd gå over jorden og avhøstet vintreet på
jorden og kastet frukten i Guds vredes store vinperse. Og vinpersen ble
trådt utenfor byen (Jerusalem), og det gikk blod ut av vinpersen like til
bislene på hestene, så langt som 1600 stadier (som er ca. 30 mil). Slaget
skal strekke seg fra Meggiddo og til Bosra i Jordan. Dette er en strek
ning på ca. 30 mil. (Se Es. 63,1—6)

I kapittel 15 får vi et innblikk inn i den himmelske herlighet før de 7
vredesskålene skal tømmes over jorden. Vi ser de som hadde seiret over
dyret og dets bilde og dets merke. De stod ved glasshavet i himmelen
med Guds harper i sin hånd. Glasshavet står for Guds planer, og dette
var blandet med ild, som står for Guds vrede. Guds planer var altså
blandet med Guds vrede.

De sang både Moses' og Lammets sang. Den første kjenner vi godt
til fra jødenes utfrielse fra egypterne. Det er en mektig hyllest til Gud
og jødenes Messias (Guds høyre hånd) fordi han knuste deres fiender og
førte dem trygt gjennom havet. I og med at denne sangen både er så
mektig, og fordi den også har et eskjatologisk siktemål, vil vi gjenta den
her:

"Da sang Moses og Israels barn denne sang for Herren: Jeg vil lov
synge Herren, for han er høit opphøiet, hest og mann styrtet han i
havet.

Herren er min styrke og lovsang, og han blev meg til frelse, han er
min Gud, og jeg vil prise ham, min fars Gud, og jeg vil ophøie ham.

Herren er en stridsmann. Herren er hans navn.
Faraos vogner og hans hær kastet han i havet, og hans utvalgte vogn-

kjempere druknet i det Røde Hav.
Avgrunner skjulte dem, de sank som sten i dype vann.
Din høire hånd. Herre, er herliggjort i kraft, din høire hånd. Herre,

knuser fiender.

Og i din høihets velde slår du dine motstandere ned, du slipper din
vrede løs, den fortærer dem som strå.
Og ved ditt åndepust hopet vannene sig sammen, bølgene stod som

voller, dype vann stivnet i havets hjerte.
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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 vel

dige vann.
Herre, hvem er som du blant gudene? Hvem er som du herliggjort i

hellighet, forferdelig å love, underfull i gjerning?
Du rakte ut din høire 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 skjelver, angst griper dem som bor i Filister

land.

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 mål
løse som sten, mens ditt folk drar frem. Herre, mens det folk drar frem
som du har vunnet dig.
Du fører dem inn og planter dem på din arvs berg, det sted du har

skapt dig 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 for ut i havet, da lot

Herren havets vann vende tilbake over dem, mens Israels barn gikk på
det tørre midt igjennem havet. (2. Mos. 15,1—19)
De sang også Lammets sang, og den er gjengitt her, for dette er en ny

sang, som vi ikke Igenner til fra før, og den lyder som følgende: "Store
og underfulle er dine gjerninger. Herre Gud, du allmektige, rettferdige
og sanne er dine veier, du folkenes konge. Hvem skulle ikke frykte.
Herre, og ære ditt navn? Du alene er hellig, og alle folkene skal komme
og tilbede for ditt åsyn (som er Messias), fordi dine rettferdige dommer
er blitt åpenbaret." (Joh. Åp. 15,3—4)
I og med at disse menneskene både synger Moses' og Lammets sang,

så kan det tyde på at de er messianske jøder, som har lidd martyriet, og
nå er hjemme hos Herren. Vi må husJce på at i Johannes Åpenbaring
opptrer mange forskjellige frelsesgrupperinger, og dersom vi får tak i
dette, så vil det hjelpe oss til å forstå det profetiske ordet bedre.

Dessuten blir Messias regnet av jødene som den andre Moses eller den

-92-



store profeten som skulle komme og lære jødene Guds veier fullt ut. I
og med at de synger både Moses og Messias sin sang, så er dermed
ringen sluttet, og tiden er kommet til at Messias skal ta over der Mose
undervisning sluttet og føre jødefolket inn i den nye loven, som de skal
få. Ikke den gamle loven fra Sinai, men den nye loven i rikets tid.

Det var forøvrig dette Jesus begynte med, da han underviste jødene
ved sitt første komme, og denne undervisningen gikk helt fram til Pau
lus, i og med at apostlene førte videre Jesu lære i Israel. (Se min bok:
Jødenes konge. Bind I)

Vi får videre se de 7 englene med de siste 7 plaggene. De kom ut av
templet i himmelen. I den forbindelse ble templet i himmelen fylt med
røk av Guds herlighet, og ingen kunne gå inn i templet før de 7 englene
hadde kastet ut sine vredesskåler. (15, 5—8)
1) DEN FØRSTE VREDESSKÅLEN (16,1-2). Den hie kastet ut

på jorden, og alle de menneskene som tilbad dyret, fikk en farlig byld.
Dette står for moralsk fordervelse. "For den som sår i sitt kjød (sin
onde natur), skal høste fordervelse av kjødet, men den som sår i Ånden,
skal høste evig liv av Ånden." (Gal. 6,8)
2) DEN ANDRE VREDESSKÅLEN. (16, 3) Den ble kastet ut på

havet, som står for de store menneskemassene. Når det står at hver en
levende ̂ el i havet døde, så betyr det at alle disse mennesker er dømt til
undergang og fortapelse av det evige livet.
3) DEN TREDJE VREDESSKÅLEN. (16, 4-7) Denne ble tømt

ut i elvene og vannkildene, og de ble til blod. På samme måten som
vannkildene og elvene gir folkene tilsig av friskt vann og liv, på samme
måten skal de kilder som gir liv til nasjonene dø ut.
4) DEN FJERDE VREDESSKÅLEN. (16, 8-9) Den ble tømt på

solen, og den brente menneskene i stor hete, men til tross for dette
spottet de Herrens navn og omvendte seg ikke.
5) DEN FEMTE VREDESSKÅLEN. (16, 10-11) Denne plagen

traff dyrets trone, og hans rike ble lagt i et åndelig mørke. Menneskene
spottet også nå Herren, men omvendte seg ikke fra sine plager.
6) DEN SJETTE VREDESSKÅLEN (16,12) Den falt på Eufrat,

slik at vannet i denne elva tørket ut. Dette skulle gjøre det lettere for
kongene fra soloppgangens land å komme til Harmageddon, hvor de
skal lide det endelige nederlaget.

Mellom den sjette og den guende vredesskålen, får vi den FJERDE
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PARANTESEN i Åpenbaringsboken. Den strekker seg fra 16, 13—
16 og den går ut på følgende:

a) DE 3 URENE ANDER fra Satan, dyret og den falske profet,
går ut til kongene på jorden, for å samle dem til Harmageddon.
b) EN KORT BESKRIVELSE AV SLAGET VED HARMA

GEDDON. "Og han (Gud) samlet dem på det sted som på hebraisk
heter Harmageddon" (16,16).
7) DEN SJUENDE VREDESSKÅLEN (16,17-21). Den ble tømt

ut i luften, og den rammet dermed "ondskapens åndehær i himmelrom-
met" (Ef. 6,12).
I tillegg til dette kom det et så stort jordskjelv som det ikke hadde

vært i verden før. Jerusalem ble delt i 3, og fi^ dermed den tre-enige
Guds stempel inngravert i sitt utseende og i sin topografi.

Folkenes byer falt og Babylon, den store byen og den store folkefor-
føreren, ble ødelagt.

Når det står at hver øy og hvert fjell forsvant, så betyr det at mindre
statsdeler og hele riker forsvant.
De følgende kapitlene, 17—19 er utdypning av det som den sjuende

vredesskålen beskriver, og de beskjeftiger seg vesentlig med hvordan
Gud skal dømme de 3 forskjellige former for Babylon (forvirring), som
menneskene har hatt i trengselstiden.

Kapittel 17 beskriver dommen over den store slqøgen og dens fall.
Det er det religiøse Babylon, som har sitt hovedsete i Roma. Pavekirken
vil være sentrum, og hoveddrivkraften i den falske kristendomsforståeh
sen som vi vil få i endens tid. I tillegg til falsk og utvannet kristendom
vil den slutte inn i sitt religiøse system både hedenske og filosofiske
tanker og betraktninger. Hovedsiktemålet for den katolske kirke har
aldri vært å forkynne evangeliet rent og klart, men å få verdensherre
dømme.

I kapittel 17 er det mange interessante framstillinger og tanker med
hensyn til de 7 romerske keiserne i keiserdømmets tid, som er en av de
2 grunnpillarene i Europa angående Satans makt over verden. (Jeg kan
ikke komme detaljert inn på dette nå, men vil henvise til 0. K. Inder-
gaards meget interessante bok: Antikristen kommer snart igjen, som i
sin tid ble utgitt på Karmel Forlag, men som nå er utsolgt. Jeg vil også
vise til hans 3 bøker med tittelen: Temaer i bibelsk profeti.)
I dette kapitlet får vi videre en framstilling av samarbeidet mellom
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Antikrist og den store skjøgen i endens tid.
I kapittel 18 får vi en framstilling av den kommersielle Babylons

nederlag og fall. Dette er den økonomiske siden ved Romerriket i endens
tid. Det skal utvide sin handel til å gjelde hele verden. Her er det særlig
byen Roma at Guds straff rammer. "Og en veldig engel løftet en stein
som en stor kvernstein og kastet den i havet og sa: Så skal Babylon, den
store by, kastes ned med hast og ikke finnes mere. Og lyd av harpespil-
lere og sangere og fløytespillere og basunblåsere skal ikke mere høres i
deg, og ingen som driver noen kunst, skal mere finnes i deg, og lyd av
kvern skal ikke mere høres i deg, og lys av lampe skal ikke mere skinne i
deg, og røst av brudgom og brud skal ikke mere høres i deg, for dine
kjøpmenn var stormennene på jorden, fordi alle folk ble ført vill ved din
troUdom." (18, 21-23)
Det er i det hele tatt ikke noe rart at Gud vil straffe byen Roma for

alt det onde den har gjort imot Israel og jødene opp igjennom historien.
Jeg tenker da både på det som skjedde i oldtiden med Jerusalems og
templets ødeleggelse i år 70 e. Messias, og det som skjedde i forbindelse
med Bar Kochbas opprør mot romerne, fra 132—135 e. Messias. Da ble
både Jerusalem og templet jevnet med jorden, og byen ble flyttet nord
over og fikk navnet Aelia Capitolina. På tempelplassen ble det videre
oppført et romersk tempel, som ble innviet til den romerske gud Jupiter
Capitolinus. På tempelplassen ble det oppstilt en statue av keiser Had
rian.

Videre nektet Hadrian jødene å bosette seg i sin gamle by, og store
deler av den jødiske befolkningen ble sendt ut i den store landflyktig
heten, som har vart helt til slutten av forrige århundre.

Jødene fikk heller ikke lov til å omskjære sine sønner, studere Tora
en, helligholde sabatten eller undervise i sin tro. (Se min bok: Israel og
den kristne menighet, s. 91—93)

Når det gjelder Guds straff over Roma, så tenker jeg også på de store
anslag som Antikrist vil komme til å gjøre mot Israel i endens tid, og det
er vel ikke tvil om at Antikrist vil ha sitt utgangspunkt og sin beg3m-
nelse i Roma, selv om det er muligheter for at han vil flytte øst-pver i
løpet av den store trengsel.

Vi kan også nevne at pavekirken, som har sin basis i byen Roma,
enda ikke i dag (1987) har anerkjent opprettelsen av Israel som egen
stat, til tross for at det er gått 39 år siden at dette skjedde. Når ikke
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dette er skjedd, så skyldes det først og fremst at Roma anser seg selv
som Guds by og ikke Jerusalem. Roma kalles også for den "evige by",
men det skal vise seg at den ikke skal vare evig. Det skal derimot Jerusa
lem, som er den "hellige" by. Den skal aldri forgå, men være hoved
staden i Jesus fra Nasarets synlige rike på jord, når det kommer.

Det er derfor en. usjmlig og åndelig konkurranse til stede mellom
Roma og Jerusalem, men det er ikke tvil om hvem som skal gå av med
seieren. Guds rike, som er det femte av de rikene som Nebukadnesar
den store så i sin drøm (Dan. 2.), vil gå seirende ut av dragkampen med
de 4 verdensrikene. Jerusalem vil få en overlegen seier over hovedstaden
i det fjerde verdensriket.
I kap. 19, 1—10 får vi den FEMTE PARANTESEN i Johannes

Åpenbaring. En stor skare av alle frelste i himmelen gav Gud æren, fordi
han hadde dømt den store skjøgen. De 24 eldste og de 4 livsvesenene til
bad også Herren. Alle som fryktet Herren, alle hans tjenere, lovet Her
ren, fordi han hadde blitt konge, og fordi Lammets bryllup, som er
1000-års-riket, var kommet. Likeledes hadde hans hustru, som er tro
ende jøder i trengselstiden, gjort seg rede til å motta Jesus som jødenes
konge og frelser. "La oss glede og fryde oss, for Lammets bryllup (riket
for Israel) er kommet, og hans hustru (gr. gyne) har gjort seg rede, og
det er gitt henne og kle seg i rent og skinnende fint lin. For det fine lin
er de helliges rettferdige gjerninger. (19,7—8)

Dette er ikke en beskrivelse av den kristne menighet, men derimot
troende jøder i endens tid. At dette er tilfelle bevises av 3 følgende for
hold:

a) For det første er den kristne menighet kalt for Jesu legeme (gr.
soma). Denne frelsesavdelingen som her er skildret, er kalt for hustruen
(gr. gyne). Gud har gitt forskjellige benevnelser til de forskjellige frelses-
avdelinger foråt vi skal greie å skille dem fra hverandre.
b) For det andre er denne frelsesavdelingen kledd i lin (gr. byssinon).

Den troende menighet er derimot kledd i en annen kledning (gr. hima-
tion) (Se Joh. Ap. 3, 4—5 og 4, 4). Gud har også gitt de forskjellige
frelsesavdelinger forskjellige slags klær foråt vi skal kunne skille dem fra
hverandre.

c) For det tredje oppnår den kristne menighet sin rettferdighet ute
lukkende gjennom troen på Jesus fra Nasaret. Dette var det nye bud
skapet som Paulus fikk åpenbart. I denne frelsesforsamlingen er derimot
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deres frelseskledning deres rettferdige gjerninger. Dette viser oss også at
det ikke her er snakk om den kristne menighet, men om en jødisk for
samling. I endetiden er gjerningsaspektet ved troen og frelsen kommet
inn igjen.

I kapittel 19, 11—21 får vi en beskrivelse av Jesu gjenkomst sammen
med englene og de troende til slaget ved Harmageddon. Han skal slå
hedningene med sitt ord, som er hans sverd, og hem skal deretter styre
dem med jernstav.

Antikrist og den falske profet ble grepet og kastet levende i ildsjøen,
som er selve fortapelsen eller den annen død, og deretter går vi inn i
1000-års-riket, som er fredens og rettferdighetens tidsperiode.

Satan blir også grepet og satt i avgrunnen for 1000 år. (20,1—3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Spørsmål og oppgaver.

Hvor i Joh. Åp. blir endetiden beskrevet?
Hva er seglene, basunene og vredesskålene?
Hva inneholder det 7. seglet?
Hva er de proeliptiske visjonene eller parentesene i Joh. Ap?
Hva vil det si at Joh. Åp. er.skrevet i tegn, symboler og bilder?
Hvilke 2 tolkningsmuligheter har vi når vi skal analysere de for
skjellige tegn, symboler og bilder?
Hva er innholdet i det første seglet?
Hva er Kittims kyst?
Fra hvilket landområde kommer Antikrist?

Hva inneholder det andre, tredje og Qerde seglet?
Hvem er martinrene i det fjerde seglet?
Hvordan skal vi fortolke de forskjellige bildene som er brukt i det
Qerde seglet?
Når får vi den første parentesen, og hvilke 2 forskjellige begiven
heter blir beskrevet der?

Hva inneholder det sjuende seglet?
Hva inneholder den første, andre og tredje basunen?
Hva har kjernekraftulykken i Tsjernobyl å gjøre med den tredje
basunen?

Hva inneholder den fjerde basunen?
Hvilket budskap har den engelen som flyr under det høyeste av
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himmelen (8,13)?

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Hva inneholder den femte basunen?

Hvor finner vi den andre parantesen, og hva kommer til å skje i
den?

Hva er de 7 tordener?

Hva sier Salme 29 om de 7 tordener, som er Guds doms- og all-
maktsrøst til verden? >

Hva er forgården i 11,2 et bilde på?
I hvilken del av åruken opptrer de to jødiske vitnene?
Hva kommer til å skje under den sjuende basunen?
Hvilke 7 aktører har vi i endetidsdramaet, kap. 12—13?
Hvem er a) kvinnen, b) guttebarnet, c) kvinnen i ørkenen, d) dra
gen, e) Mikael og hans engler, f) dyret av havet og g) dyret av
jorden?
Hvor finner vi den tredje parentesen, og hva vil skje i den?
Hvilke 3 forskjellige betydninger har Babylon?
Hva beskriver kap. 15?
Hvor finner vi den fjerde parentesen, og hva går den ut på?
Hva beskriver kap. 17—19?
Hvor finner vi den femte parentesen, og hva går den ut på?
Hva er Lammets bryllup?
Hvilken frelsesforsamling er beskrevet i Joh. Åp. 19,7—8?
Hva vil det si at "det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger?
Hva skjer med Satan, Antikrist og den falske profet i forbindelse
med slaget ved Harmageddon?
Hva er ildgøen eller den annen død?
Hva er avgrunnen (gr. abyssos)?
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RETTFERDIGHETSBEGREPET I LØFTETS TIDSPERIODE

Mens Herren i de forrige tidsperiodene hadde fosøkt å få sin vilje med
alle mennesker, tok hans seg nå ut en bestemt mann av hedningeætten,
Abram (som betyr: opphøyet far) og forsøkte å etablere sine forskjellige
frelsesordninger spesielt gjennom ham og hans slekt.

Til tross for at også Abram kom fra Ur i Kaldea, eller det området
som vi kaller for Sinear eller Mesopotamia, og dermed var av de folkene
som Gud måtte dømme ved Babels forvirring, så var han også den første
jøden og stammfar til alle jøder.

Denne tidsperioden strekker seg fra 1. Mos. 12,1 til 2. Mos. 19, 8, og
den varte i 450 år. Det som spesielt kjennetegner den er den frie nåde-
pakten som Gud gav Abraham uten at det var satt noe betingelser for
oppfyllelsen av løftene. Disse løftene vil vi komme tilbake til etter
hvert. Vi må likevel skille mellom pakten, hvor mange ting ikke er opp-
fyllt ennå, og tidsperioden. Tidsperioden var, som alle perioder før Gol
gata, betinget av at menneskene holdt Herrens bud og forskrifter.
Gud sendte dermed de andre folkene, hedningene, ut i det frelses-

historiske tussmørke, og så tok han seg ut sitt eget folk, jødefolket, som
han satte i sentrum for sine planer. Dette betyr ikke at ikke hedningene
hadde muligheter for frelse, men det betyr at de hadde forspilt sine
muligheter til å være hovedbærere for Guds planer. Gud må ha et villig
og lydig folk til å bære videre sine planer.

Vi må ikke si at hedningene som lever utenom loven og evangeliet,
ikke har sine muligheter for frelse, for da går vi langt utenom det som
Bibelen sier om dette. Vi må skille mellom frelsens hovedstrøm, som
begynte i Edens hage, gikk over Noah og hans familie og endte ved
Babels forvirring. Deretter finner vi den igjen i Ur i Kaldea, hvor den går
over Karan og til Israel. Fra Israel går den videre til Egypt, hvor jøde
folket trælet for egypterne i ca. 400 år. Ved Sinai gav Herren jødefolket
en ny pakt, og der begynte også en ny tidsperiode. Denne tidsperioden
endte med døperne Johannes og Jesu forkynnelse, som tok sikte på å
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opprette riket for Israel i Israel.
Ved siden av frelsens hovedstrøm har vi alle de småe bekkene som vi

ikke kjenner til. Dette er mennesker som lever i pakt med de frelses-
ordninger som Herren har lagt ned i enten deres hjerte/tanker eller i
skaperverket. En del av disse har også sin tro, og selv om ikke vi ser dem
og forstår dette, så ser Gud dem, og han ser til hjertene, og det er
hovedsaken, "han som i de fremfarne generaqoner lot alle hedninge-
folkene vandre sine egne veier, enda han ikke lot seg uten vitnesbyrd, i
det han gjorde godt, gav oss regn og fruktbare tider fra himmelen, og
mettet våre hjerter med føde og glede." (Ap. gj. 14,16—17)

"Alle venter de på deg at du skal gi dem deres føde i sin tid. Du gir
dem, de sanker, du opplater din hånd, de mettes med godt. Du skjuler
ditt åsyn, de forferdes, du drar deres livsånde tilbake, de dør og vender
tilbake til sitt støv. Du sender din Ånd ut, de skapes, og du gjør jordens
skikkelse ny igjen. Herrens ære være til evig tid. Herren glede seg i sine
gjerninger." (Salme 104,27—31)
"og han lot alle folkeslag av et blod bo over hele jorderike, og satte

dem faste tider (historiske tider) og grenseskjell (geografiske gren
ser) mellom deres bosteder, foråt de skulle lete etter Gud, om de dog
kunne føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra noen eneste
en av oss. For i ham er det vi lever og rører oss og er til, som også noen
av deres skalder har sagt: For vi er også hans ætt." (Ap. gj. 17,26—28)
De fleste forkynnere og teologer vil nok hevde at de hedninger som

hverken har hørt loven eller evangeliet, er nødt til å gå fortapt, men slik
er det heldigvis ikke. De har også sine muligheter til frelse. Dette kom
mer ikke i motsetning til det å drive mig on, men vi må være glade for at
der mig onen ikke når fram, der har Gud likevel sine muligheter til å
frelse det enkelte menneske.

Denne frelsen finnes imidlertid ikke i de fremmede religioner, men
Guds tilbud til hedningene går utenom disse religioner. Guds kall til
frelse for hedningene finnes i Guds skaperverk, i hedningenes samvittig
het, hvor lovens gjerning er nedskrevet og i hedningenes tanker om Gud.
Dersom hedningene ikke hadde hatt muligheter for frelse, så kan heller
ikke Gud dømme dem, for Gud er en rettferdig Gud, og han er ingen
despot. Vi må lære oss å skille mellom Guds handlemåte med de for
skjellige menneskegrupperinger.

Jeg vil i den forbindelse få lov til å sitere litt fra en fortelling: Som eit
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tent lys i en mork skog, som stod i bladet Tibetaneren, nr. 9.1986. For
tellingen er skrevet av pionermisjonær i Den Norske Tibetmisjon,
Ingeborg Skervheim. "... Da Shati var småjente og ungdom, hadde
ingen i hennar distrikt hoyrt om Jesus. Likevel ser det ut som beste
mora hadde vore open for den naturlege Guds åpenbaring, nedlagt i
samvetet og skaparverket. ME MØTER STUNDOM SLIKE MEN
NESKJE DER EVANGELIET SITT GLEDESBODSKAP ENNÅ
IKKJE HAR NÅDD. Herren talar stundom til slike menneske gjen
nom draimiar, og openbarar sin vilje og sine planar.
Då bestemor låg doande, sa ho til mor åt Sheti: "Det ville vera best

om Sheti ikkje vart bortgifta. Gud vil ta seg av henne og i rett tid ta
henne heim til seg".

I Nepal var det før i tida skikk og og bruk at foreldrene måtte prøva å
få gifta bort døtrene medan dei ennå var barn. Fekk dei søner hadde
dei nokon som tok seg av dei når dei vart gamle. Det var og sønene som
kimne gjera seremoniar etter dei var døde, det som skulle hjelpe dei
over i eit anna tilvere.

Bestemor sa også: "Kvar enn Sheti blir, vil ho vera som eit tent lys i
ein mørk skog". Desse orda høyrde Sheti, som då var berre ei småjente
og gløymde dei aldri.

Familien til Sheti var svært fattig. Faren døde tidlig. Mora sat enke
med ein stor barneflokk. Då mora ikkje hadde mat å gjeva borna, selde
ho Sheti, som då var ni år, til ein mann på tretti-fem år. Ho vart selt for
ein sekk ris, og skulle bli ei av konene til denne mannen.

Fattigdomen tvang mora til å selja dottera. Ho tenkte at då får Sheti
mat, og det blir mat til småsyskena også. Sheti var den einaste som vaks
opp av ein barneflokk på ni.
I Nepal reknar dei med at 40 prosent av barna under fem år, dør av

underernæring eller feilernæring, så det er nok ikkje berre familien til
Sheti dette hende.

Stakkar Sheti vart som ein slave hjå mannen som hadde kjøpt henne.
Ho leid mykje vondt, og ein dag rømde ho frå det heile. Over eit år
levde Sheti i jungelen. Ho livnærde seg av frukt og andre ting som ho
fann og kunne eta. Om natta sov ho i store trær for å redda seg frå vill
dyra.
Men ein dag fann ein slektning henne. Da var ho meir lik eit vilt dyr

en eit menneske, sa ho sjølv. Slektningen lova at han ikkje skulle sende
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henne attende til mannen som hadde kjøpt henne, men betala han, og
så skulle ho få vera hjå slektningen sin og hjelpa dei i arbeidet.

Mange år gjekk slik. Heile tida lengta og leita Shati etter fred og frelse.
Då ho som eldre kvinne, for fyrste gong høyrde evangeliet, tok ho imot
det av heile sitt hjarta. Lyset frå evangeliet forandra heile hennar liv. Ho
vart ført ut av heidendomen sitt mørke, inn i Guds vidunderlege lys, og
ansiktet hennar strålar.

No går ho omkring og lovar og takkar Herren. Sheti har eit djupt
kjennskap til Guds Ord, enda om ho ikkje kan lesa, og lever eit inderleg
bøneliv. I landsbyen der ho bur, er det no ein liten kyrkjelyd, Sheti er
i sanning som eit tent lys i ein mørk skog."
De forskjellige løfter som Abraham fikk av Herren, ble gjentatt av

Herren flere ganger. Det er i det hele 6 løftesrekker og 2 pakter som
Herren inngikk med Abraham, og disse finner vi følgende steder:
1) Den første løftesrekken. 1. Mos. 12, 1—4. Abraham var på det

tidspunkt 75 år.
2) Den andre løftesrekken. 1. Mos. 12, 7.
3) Den tredje løftesrekken. 1. Mos. 13,15—16.
4) Den fjerde løftesrekken. 1. Mos. 15,4—7.
5) Den første pakten. 1. Mos. 15,18—21.
6) Den andre pakten. 1. Mos. 17,1—27.
7) Den femte løftesrekken. 1. Mos. 18,10—19.
8) Den sjette løftesrekken. 1. Mos. 22,16—18.
Abrahampakten er en fri nådepakt som Gud har gitt av sin egen frie

vilje. Det hefter ingen forpliktelser ved den. Alt det som står i den, vil
komme til å skje.

Vi må likevel skille mellom Abrahampakten p.d.e.s. og løftets tids-
husholdning p.d.a.s. Den sistnevnte er ikke ubetinget. Den er, som alle
andre tidsperioder før nådens tid, betinget av at menneskene lever i
overensstemmelse med Guds bud og forskrifter. Dette gjalt også Abra
ham. 'Da Abraham var 99 år gammel, åpenbarte Herren seg for ham og
sa til ham: Jeg er den allmektige, VANDRE FOR MITT ÅSYN OG
VÆR USTRAFFELIG." (I.Mos. 17,1)
"Og jeg vil gjøre din ætt (Isaks ætt) tallrik som stjernene på him

melen, og jeg vil gi din ætt alle disse land, og i din ætt skal alle jordens
slekter velsignes, FORDI ABRAHAM LØD METT ORD OG HOLDT
ALT DET JEG BØD HAM Å HOLDE, MINE BUD, MINE FOR-
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SKRIFTER OG MINE LOVER." (1. Mos. 26,4-5)
På mange måter peker denne tidsperioden framover mot kirkens tid,

der Gud har lovet den enkelte troende del i alle frelsesgoder ved troen
på Jesus Kristus. Vi kan likevel ikke sette helt likhetstegn mellom disse
to periodene som det så ofte blir gjort.

Jeg vil også sitere hva 0. K. Indergaard sier om dette i sin bok:
Temaer i bibelsk profeti. Del 3, s. 193-194: "For Abraham og de som
nedstammet fra ham, er det åpenbart at Guds pakt med Abraham,
1. Mos. 15, 18, betød en stor forandring. De ble tydelige løftets arvin
ger. Denne pakt er fullstendig nådefull og ubetinget. Abrahams etter
kommere behøvde bare å forbli i sitt eget land for å arve enhver velsig
nelse. I Egypt mistet de sine velsignelser, men ikke pakten. Og løftets
tidshusholdning endte, da alle som en av Israel raskt og lite overveid
lovte å ville gjøre alt det Herren sa i loven, 2. Mos. 19,8.
Det sanne forhold var jo at nåden hadde skaffet tilveie en befrier

(Moses), hadde sørget for et offer for de skyldige og ved guddommelig
makt hadde bragt dem ut av trældommen, 2. Mos. 19,4. Men ved Sinai
byttet Israel nåde med lov.

Løftets tidshusholdning som strekker seg fra 1. Mos. 12,1 til 2. Mos.
19, 8, var UTELUKKENDE ISRAELSK. Tidshusholdningen må her
bli adskilt fra pakten. For tidshusholdningen er en måte for prøve, men
pakten er evigvarende fordi den er uten betingelser. Derfor kan ikke
loven oppheve den abrahamske pakt. Gal. 3, 15—23, men loven var en
midlertidig opptuktende befatning inntil den ætt (Messias) kom som
løftet gjaldt. Altså var det kun tidshusholdningen, som en prøve for
Israel, som endte da loven ble gitt, men Guds pakt med Abraham står
evig fast."

Jeg skal også i det følgende nevne to andre forhold som gjør det nød
vendig for oss å betrakte løftets tidsperiode som en betinget periode: ̂
1) For det første sa de gamle rabbinerne at verden skulle bestå i

6000 år. Tiden fra skapelsen og fram til Abraham skulle kjennetegnes
ved at det var kaos på det åndelige området. Tiden fra Abraham og til
Messias skulle være lovens tid. De siste 2000 årene skulle være Messias
dager. I Talmud står det følgende om dette tidsskjemaet: "Eliatradisjon-
ens skole sier: Verden står i 6000 år, 2000 år av denne tiden er kaos,
2000 ÅR ER LOVENS TID, og 2000 år er Messias dager."
Av dette ser vi at Abraham ble gjort delaktig i Guds bud og Guds lov.
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Vi kan ikke med sikkerhet si hva dette gikk ut på, men det li^er nærlig
gende å tro at Abraham kjente til de 10 bud, og at han også fikk faste
regler for Gud^-tjenesten av Herren.
2) For det andre sa også Jakob, Jesu bror, at Abraham ikke bare ble

rettferdi^ort ved tro, men også ved gjerninger. En kunne fristes til å si
at Jakob tok feil, hva som gjalt dette, men vi vet at det er ikke feil i
Bibelen, og når vi ikke forstår alt i Bibelen, så er det ikke Bibelen som
tar feil, men det er vi som er begrenset og ikke forstår det som vi leser.
I tille^ til dette var Jakob jøde, og han hadde mye større forutset

ninger for å uttale seg om dette, enn det som vi har. Han sa følgende om
Abrahams tro: "Abraham, vår far, ble ikke han rettferdiggjort ved gjer
ninger, da han o£ret sin sønn Isak på alteret? Du ser at troen virket sam
men med hans gjerninger, og at troen ble fullkommen ved gjerningene,
og Skriften ble oppfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det ble reg
net ham til rettferdighet, og han ble kalt Guds venn. Dere ser, at men
nesket blir rettferdi^ort ved gjerninger, og ikke ved tro alene." (Jak. 2,
21-24)

Vi som lever i den lutherske tradii^onen angående forståelsen av rett-
ferdighetsbegrepet, vi forstår ikke dette. Mange er videre tilbøyelige til å
stemple Jakob som vranglærer, fordi de mener at han forvansket det
rettferdighetsbegrepet som vi har i inneværende tidq>eriode, nemlig
frelsen ved troen alene.

Når vi derimot lærer oss til å se på de forskjellige tidsperiodene og
deres egenart, blir ikke dette noe problem for oss lenger. Løftets tids
periode var også en betinget periode, selv om vi naturligvis ikke kan
sammenligne den med lovens periode, som på en spesiell måte gav ut
trykk for Guds vilje og var en meget streng og betinget periode.

Spørsmål og oppgaver.

1) Hvorfor tok Gud seg ut sitt eget folk?
2) Har de hedninger, som hverken har hørt loven eller evangeliet

muligheter for frelse?
3) Er løftets tidsperiode en betinget eller en ubetinget periode?
4) Hvorfor må vi skille mellom Abrahampakten p.d.e.s. og løftets

tidsperiode p.d.a.s.?
5) Hvor mange løftesrekker og pakter inngikk Gud med Abraham?
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6) Hvilke betingelser krevde Gud av Abraham foråt han skulle få del
i frelsen?

7) Hvilke bud og forskrifter er det nærliggende å tro at Abraham
fikk av Gud?
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GUDS FØRSTE LØFTE TIL ABRAHAM

I forbindelse med Guds kall til Abraham om at han skulle forlate sitt

eget land og sin egen slekt og familie, fikk Abraham 7 løfter av Herren.
Vi skal i det følgende se litt på disse løftene, og hva de går ut på.
HERREN VILLE GJØRE HAM TIL ET STORT FOLK OG

TIL EN STOR NASJON. (1. Mos. 12,2) Dette er blitt oppfylt på 3
forskjellige slags måter. Vi har for det første den jødiske nasjonen, som i
1. Mos. 13, 16 blir framstilt som "støvet på jorden". "Og jeg vil la din
ætt bli som støvet på jorden, kan noen telle støvet på jorden, så skal din
ætt kunne telles." (1. Mos. 13,16)

Dette går på det jordiske og det naturlige Israel, altså den jødiske
nasjonen. Etter at den store trengsel er over, vil også disse inngå som en
troende del av Israel. Dette er hustruen (gr. gyne.), som vil stjrre
sammen med Jesus ut fra det jordiske templet i Jerusalem.

Denne profetien om at den jødiske naqonen skal være en stor naqon,
som "støvet på jorden" er på ingen måte gått i oppfyllelse enda. Den
hører framtiden til. Israel har til nå bare vært en liten nasjon, og i tillegg
til dette har også de forskjellige hedningenasj onene forsøkt å beskjære
denne nasjonen gang på gang. Dette har de naturligvis gjort for å for
søke å gjøre til skamme dette løftet og denne profetien om at jødene
skulle bli et stort folk, men dette skal vi ikke være redde for, for Herren
holder det som han lover, og han våker over sitt ord og sine løfter. "For
din skaper er din ektemann, Herren, hærskarenes Gud, er hans navn, og
Israels hellige (Messias) er din gjenløser, all jordens Gud kalles han. For
som en forlatt kvinne med sorg i sitt hjerte kaller Herren deg, og en
ungdomshustru — skulle hun forskytes? sier Herren. Et lite øyeblikk
forlot jeg deg, med stor barmhjertighet vil jeg samle deg." (Es. 54,5—7)
"For som en ung mann tar en jomfru til ekte, således skal dine barn

(jødene) ta deg (Messias) til ekte, og som en brudgom gleder seg over
sin brud, skal din Gud glede seg over deg." (Es. 62, 5)
"Du øker folket. Herre. Du øker folket og viser din herlighet, du flyt-
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ter alle landets grenser langt ut." (Es. 26,15)
"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 (familie) skal bli til tusen, og
den ringeste til et veldig folk, jeg. Herren, vil la det skje hastig, i sin
tid." (Es. 60,21-22)
Det er levningen av Israel som skal frelses i endens tid. Disse skal altså

bli til et stort folk.

"Vend tilbake. Dere frafalne barn, sier Herren, for jeg er deres ekte-
herre, og jeg vil ta dere, en av en by og to av en ætt (etter Holocaust),
og fore dere til Sion. Og jeg vil gi dere hyrder (ledere) etter mitt hjerte,
og de skal rokte dere med forstand og visdom. Og når Dere blir et stort
og tallrikt folk i landet i de dager, sier Herren, da skal de ikke mere tale
om Herrens pakts-ark eller tenke på den, de skal ikke komme den i hu
og ikke savne den, og der skal ikke mere gjøres noen slik ark. På den tid
skal de kalle Jerusalem Herrens trone, og alle folkene skal samle seg der,
til Herrens navn i Jerusalem, og de skal ikke mere følge sitt onde, hårde
hjerte." (Jer. 3,14-17)

Etter at Sara var død, giftet Abraham seg med Ketura (det betyr
røkelse). Dette ekteskapet mellom Abraham og Ketura er et forbilde på
det frelste Israel i endens tid. Jødene skal da være en velbehagelig duft
for Herren. "Og Abraham tok seg atter en hustru, hun hette Ketura.
Med henne fikk han Simran og Joksan og Medan og Midian og Jisbak og
Suah." (1. Mos. 25,1-2)

For det andre er dette løftet om en stor nasjon blitt oppfylt gjennom
Abrahams ekteskap med Hagar, som betyr "fremmed". Hun var Saras
trellkvinne, og da Sara ikke fikk barn, og da både Abraham og Sara
var utålmodige etter at Gud skulle oppfylle det løftet som han hadde
gitt dem om en sønn, så gav Sara Hagar til Abraham, slik at hun kunne
bli fruktsommelig med ham.
Både Hagar og Ismael har fått store løfter av Herren, om at de skulle

være grunnleggere til store ætter og store nasjoner. Dette kommer til
uttrykk i de arabiske naqonene. "Og Herrens engel (Messias) sa til
henne: Jeg vil gjøre din ætt så tallrik at den ikke kunne telles for meng
de." (1. Mos. 17,10)
"Og Ismael — også om ham har jeg hort din bonn: Se, jeg vil velsigne

ham og gjøre ham fruktbar og gi ham en såre tallrik ætt, tolv høvdinger
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skal han bli far til, og jeg vil gjore ham til et stort folk." (1. Mos. 17,20)
Vi vet videre at Abraham hadde flere medhustruer ved siden av

Ketura. Med disse hadde han også sønner. Før han døde gav han disse
gaver og flyttet dem øst for Israel, for han visste at frelseslinjen og riks-
linjen skulle videreføres gjennom Isak og hans slekt. "Men sønnene til
de medhustruer som Abraham hadde, gav han gaver og lot dem, mens
han ennå levde, flytte bort fra Isak, sin sønn, østover, til Østerland."
(I.Mos. 25, 6)

Det samme var også tilfelle med Isaks ekteskap med Rebekka. Hun
fødte Isak 2 tvillinger, Jakob og Esau, og før de var født, fikk hun
beskjed om dette fra Herren. Videre fikk hun den beskjeden at den
yngste (Jakob) skulle råde over den eldste (Esau). "Og Herren sa til hen
ne: I ditt skjød er det 2 folk (jøder og arabere), og fra ditt skjød skal 2
folkeslag skille seg ut, det ene folk skal være sterkere enn det andre, og
den eldste skal tjene den yngste." (1. Mos. 25, 23)

Esau ble stamfar til edomittene, og flyttet til Edom. Disse folkene
har bestandig vært blant Israels hovedmotstandere.

I denne oversikten kan vi også ta med det som skjedde med Lots
døtre, som ble fruktsommelige ved sin far, etter at Gud hadde dømt og
ødelagt Sodoma og Gomorra og de andre byene på sletten. Han ble
dermed stamfar til moabittene og ammonittene, som også kom til å til
høre Israels verste fiender. "Og den eldste fødte en sønn og kalte ham
Moab, han er stamfar til moabittene, som er til den dag i dag. (De bor i
Jordan). Den yngste fødte også en sønn og kalte ham Ben-Ammi, han er
stamfar til ammonittene, som også er til i dag (de bor også i Jordan)."
(1. Mos. 37-38)

Disse folkeslagene er den dag i dag Israels verste fiender, og de føder
ennå sine barn til treldom og til undergang, for de har ennå ikke benyt
tet seg av det jødiske frelsestilbudet som vi har i troen på Jesus fra
Nasaret som jødenes Messias. I den store trengselstiden, som skal komme
over jorden, skal også disse nålonene skjeres ned til et minimum, og
etter det skal de omvende seg til Israels Messias, og få del i velsignelsene
i 1000-års-riket. "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
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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 gjore Egyptens land til
en orken blant ødelagte land, og dets byer skal ligge øde blant ødelagte
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 SKÅLDE 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
Assyrerne skal komme til Egypten, og Egypterne til Assyria, og Egyp
terne 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: VEL
SIGNET 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-Osten 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
(hedningene) 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
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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 blandt mitt folk. Men vil de ikke hore, da vil jeg rykke det folk
opp og tilintetgore det, sier Herren." (Jer. 12,14—17)
"Men i de siste dager vil jeg gjore ende på Moabs fangenskap, sier

Herren. Her ender dommen over Moab." (Jer. 48,47)
"Men deretter vil jeg gjore ende på Ammons barns fangenskap, sier

Herren." (Jer. 49,6)"
For det tredje er dette loftet oppfylt gjennom Abrahams ekteskap

med Sara, som betyr "fyrstinne". Det er gjennom dette ekteskapet at
frelses— og rikslinjen ble lagt ned. Isak var den loftessonnen, som lot
vente på seg, men som kom når Guds time var inne. Sara var 90 år da
dette skjedde, og Abraham var nesten 100 år gammel. Abraham fikk
dette loftet om sonnen, da han var 75 år gammel.

Isak står dermed som type og forbilde på folgende forhold:
a) Han er forbilde på en annen loftesonn, Jesus fra Nasaret, som

heller ikke kom til Israel for tiden var inne til det. "men da tidens fylde
kom utsendte Gud sin Sonn, fodt av en kvinne, fodt under loven, foråt
han skulle kjope dem fri som var under loven, foråt vi (både joder og
hedninger) skulle få barnekår." (Gal. 4,4—5)

Isaks unnfangelse og fodsel var et like stort under som Jesu unn
fangelse og fodsel, for i begge tilfeller grep Gud inn og gjorde et under.
Rent menneskelig sett var det for seint for Sara å få barn, og dette visste
både Abraham og Sara, og til tross for at de tvilte av og til, holdt de
likevel fast på Guds lofte. '*Mot håp trodde ham med håp, foråt han
skulle bli mange folks far etter det som sagt var: Så skal din ætt bli, og
uten å bli svak i troen så han på sitt legeme, som var utlevd, han var
nesten 100 år gammel, og på Saras utdodde morsliv, på Guds lofter tvil
te han ikke i vantro, men ble sterk i sin tro, i det han gav Gud æren, og
var fuU viss på at det han hadde lovt, det var han også mektig til å
gjore." (Rom. 4,18—21)
"Ved tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ætt, og det til tross

for sin alder, da hun aktet ham trofast som gav loftet, derfor ble det
også av en, og det en utlevd, avlet så mange som himmelens stjerner
(troende joder) og sanden ved havets strand (troende hedninger), som
ingen kan telle." (Hebr. 11,11-12)

b) Isak er også forbilde på Jesus fra Nasaret i den betydning at også

-110-



han var lydig mot sin far, ja, inntil døden. Både Gud og Abraham hadde
bare en løftessønn, og den var de begge to villig til å ofre, for Gud krev
de dette ofret.

Nå var det ikke nødvendig at Abraham fullbyrdet ofringen av sin
sønn, for Gud ville bare sette ham på prøve, men i sitt hjerte og i sin
vilje hadde Abraham allerede ofret Isak, da han hevet kniven for å ta
ham av dage. "Ved tro ofret Abraham Isak dengang han ble satt på
prøve, ja, sin enbårne ofret han som hadde fått løftene, han som det ble
sagt til: I Isak skal det nevnes deg en ætt, for han tenkte at Gud er mek
tig endog til å oppvekke fra de døde, og derfra fikk han ham og likesom
tilbake." (Hebr. 11,17-19)
Gud derimot måtte ofre sin enbårne Sønn for at frelsesverket skulle

kunne bli etablert, "og da han i sin ferd var funnet som et menneske,
fornedret han seg selv, så han ble lydig inntil døden, ja korsets død."
(Fil. 2,8)

"og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem
som lyder ham." (Hebr. 5, 9)
"han som ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdig

het." (Rom. 4,25)
c) På samme måten som Isak er født i følge løftet fra Gud, er også

alle som tror, gjenfødt av Herren til et evig håp om frelse. Han har fått
troen som gave i følge nåden og behøver ikke å streve etter å danne seg
sin egen frelse ved lovgjeminger, slik som Hagars barn (araberne) og
Keturas barn (mange jøder) må gjøre dette, enda i dag.
I den forbindelse må vi nevne det som Paulus sier om den frie kvin

nen (Sara) og hennes barn p.d.e.s. og den ufrie kvinnen (Hagar) og hen
nes barn p.d.a.s. . Den frie kvinnens sønn (Isak) er født ifølge løftet,
mens Hagars sønn (Ismael) er født etter kjødet og etter menneskers
kraft og vilje.

Disse 2 kvinnene er også forbilder på 2 pakter. Hagar står for den
pakten som ble gitt på Sinai, og som er en betinget nådepakt. Selv om
det var frelse i denne pakten også, oppnådde ikke de fleste i denne
pakten frelsen, for de ville forsøke å oppnå den ved hjelp av bare
gjerninger, og ikke ved tro.

Sara derimot står for den frie nådepakten som vi har i den kristne
menighets tidshusholdning. I denne mottas frelsen ved troen alene —
uten at det er knyttet noen annen forpliktelse til dette enn å ta imot
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når Gud kaller. "Det er jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med
trælkvinnen og en med den frie kvinne,
men trælkvinnens sønn er født efter kjødet, den frie kvinnes derimot

ifølge løftet.
I dette ligger en dypere mening under, for disse kvinner er to pakter,

den ene fra berget Sinai, og den føder barn til trældom, dette er Hagar.
For Hagar er berget Sinai i Arabia, og svarer til det Jerusalem som nå

er, for det er i trældom med sine barn.
MEN DET JERUSALEM SOM ER DER OPPE, ER FRITT, OG

DET ER VÅR MOR,
for det er skrevet: Vær glad, du ufruktbare, du som ikke føder! bryt

ut og rop, du som ikke har veer! for den enslige kvinnes barn er mange
flere enn hennes som har mannen.

Men vi, brødre, er løftets barn, likesom Isak.
Men likesom dengang han som var født efter kjødet, forfulgte ham

som var født efter Ånden, således og nu.
Men hvad sier Skriften? Driv ut trælkvinnen og hennes sønn! for

trælkvinnens sønn skal ingenlunde arve med den frie kvinnes sønn.
Derfor, brødre, er vi ikke trælkvinnens barn, men den frie kvinnes."

(Gal. 4, 22-31)
"det er jo lastende ord han taler til dem når han sier: Se, dager kom

mer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med
Judas hus, ikke etter den pakt som jeg gjorde med deres fedre på den
dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land, for
de ble ikke i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren.
For dette er den pakt som jeg vil opprette med Israels hus etter de dager
(den store trengsel), sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres sinn, og jeg
vil skrive dem i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud." (Hebr. 8, 8—10)
d) For det fjerde er Isak i egenskap av løftessønnen et forbilde på den

nye frelsen som skulle komme en gang i forbindelse med Messias sin
død og oppstandelse. Det var denne frelsen og denne frelsestiden at
profetene så inn i og profeterte om. "Om denne frelse var det profetene
gransket og ransaket, de som spådde om den nåde Dere skulle få, 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 om herligheten deret
ter, for det ble dem forkynt at de ikke tjente seg selv (eller sin egen
generasjon), men oss, med dette som nå er blitt kunngjort ved dem som
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har forkjmt dere evangeliet ved den Hellige Ånd, som ble sendt fra him
melen — dette som englene attrår å skue inn i." (1. Pet. 1,10—12)
"Men før troen kom, ble vi holdt innestengt i varetekt under loven til

den tro som skulle åpenbares. Så er da loven blitt vår tuktemester til
Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro, men etterat troen er
kommet er vi ikke lenger under tuktemesteren (gr. pedagogen)." (Gal.
3,23-25)

Spørsmål og oppgaver.

1) Hva vil det si at Herren skulle gjøre Abraham til et stort folk?
2) Hva er uttrykket "støvet på jorden" et bilde på?
3) Er Abraham stamfar til andre nasjoner enn den jødiske?
4) Nevn noen av Abrahams hustruer, og hvilken frelseshistorisk

sammenheng disse ekteskapene står i.
5) Hvem er edomittene og ammonittene?
6) Hvordan skal det gå med Israels nabofolk i den store trengsel?
7) Hvilke 4 forhold er Isak forbilde på?
8) Hvilke 2 pakter er Sara og Hagar forbilder på?
9) Hva vil det si at en ny tro eller en ny frelse skulle komme?
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GUDS ANDRE LØFTE TIL ABRAHAM

Det andre loftet som Abraham fikk i forbindelse med sitt kall om å

forlate sitt eget land, var at GUD VILLE VELSIGNE ABRAHAM.
(1. Mos. 12, 2). Dette loftet gjelder både timelige og jordiske ting, som
loftet om landet og loftet om rikdom av forskjellig slag, og åndelige
lofter som angikk hans sterke tro og hans intime og fine forhold til
Israels Gud. "Den dag gjorde Herren en pakt med Abram og sa: Din ætt
gir jeg dette land, fra Egyptens elv (Wadi el Arish) like til den store elv,
elven Frat (Eufrat)". (1. Mos. 15,18)
"Og Abram var meget rik på buskap og på solv og gull." (1. Mos.

13, 2)
"Og Herren har storlig velsignet min Herre, så han er blitt meget rik,

og han har gitt ham småfe og storfe og solv og gull og træler og træl-
kvinner og kameler og asener." (1. Mos. 24, 35)
"Og jeg vil gjore din ætt tallrik som stjernene på himmelen, og jeg vil

gi din ætt alle disse land, og i din ætt skal alle jordens folk velsignes,
fordi Abraham lod mitt ord og holdt alt det jeg bod ham å holde, mine
bud mine forskrifter og mine lover." (1. Mos. 26, 4—5)
"Abraham, deres far, frydet seg til å se min dag (Jesu forste komme),

og han så den og gledet seg." (Joh. 8, 56)
"Og Abram trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdig

het." (1. Mos. 15,6)
Dette loftet strekker seg langt ut over det som Gud kunne gi Abra

ham. Det gjelder alle i hans ætt, og det er ikke oppfylt ennå fullt ut. I
1000-års-riket vil vi forst få se all den velsignelsen som Gud har lovet
j odene.
Da Gud forte jodene inn i landet ved Moses og Josva, var det ikke

Guds velbehagelige vilje at jodene skulle underkues av andre nasjoner.
Det var Herrens vilje at de skulle bli hans folk fullt ut, og at de skulle
forbli i landet for å ta imot Messias når han kom. Det var Guds vilje at
Israel som nasjon skulle bli den ledende stat i verden, og den som ledet
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an i å fremme Guds planer og veier, men på grunn av frafall, ble den
ikke det som den var tiltenkt. Den ble undertrykt av de andre og hund
set som ingen annen stat i historien. "Herren skal gjøre deg til hode og
ikke til hale, og du skal alltid være ovenpå og aldri være under, såfremt
du hører på Herrens, din Guds bud, som jeg i dag byder deg å ta vare på
og holde." (5. Mos. 28,13)
I 1000-års-riket vil først jødene få den store velsignelsen som Gud

lovet Abraham, for da er forutsetningene til stede for at de kan ta imot
alle gavene og alle oppgavene. Da er de endelig blitt Guds folk helt ut.
Dette gjelder materielle velsignelser som landområder og rikdom.
"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 et 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
nes som har mann (araberne. Ved at Abraham fikk barn, Ismael, med
trælkvinnen Hagar, så ble Abraham også stamfar til araberne), sier Her
ren. Utvid plassen for ditt telt, og la dem spenne ut teppene til din bo
lig, 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 misste 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)
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'Tå den dag vil jeg reise opp igjen Davids falne hytte (Israels land), og
jeg vil mure igjen dens revner og reise opp det som er nedbrutt av den,
og jeg vil bygge den opp igjen som i fordums dager, så at de (jødene)
får ta i eie det som er igjen av Edom, og alle de hedningefolk som kal
les 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 Efralms
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 Sarepta (by i Fønika, 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 TEL." (Obad. 19-20)
"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)
"Og Tyrus datter skal søke din yndest med gaver — de rike blant

folkene." (Salme 45,13)
"For ditt tempel i Jerusalems skyld skal konger komme til deg med

gaver." (Salme 68, 30)
"Kongene fra Tarsis og øyene skal komme med gaver, kongene fra

Sjeba og Seba frambære skatt." (Salme 72,10)
"Gjør løfter og gi Herren deres Gud det Dere har lovet. Alle de som

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

"Gi Herren hans navns ære, bær fram gaver og kom til hans forgår
der." (Salme 96,8)
"På den tid skal det bæres gaver til Herren, hærskarenes Gud, fra det

ranke folk med den glinsende hud (etioperne), fra folk som er fryktet
viden om, det er folk som stadig bruker målesnor og treder ned, det
folk hvis land gjehnomskjæres av strømmer — til det sted hvor Herrens,
hærskarenes Guds navn bor, til Sions berg." (Es. 18, 7)
De velsignelser som jødene skal få i 1000-års-riket, gjelder også ånde-
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lige velsignelser. De skal både være konger og prester over den hele ver
den. "for Herren din Gud vil da visselig velsigne deg, således som han
har tilsagt deg, og du skal låne til mange folk, men selv skal du ikke
trenge til å låne av noen, og du skal herske over mange folk, men de skal
ikke herske over deg." (5. Mos. 15,6)

*Der er Benjamin, den yngste, som hersker over dem (hedningene).
Judas fyrster med sin skare, Sebulons fyrster, Naftalis fyrster." (Salme
68, 28)
"Og folkeslag skal ta dem (jødene) og føre dem hjem igjen, og Israels

hus skal få dem (hedningene) i eie i Herrens land og gjøre dem til træler
og trælkvinner, og de skal holde dem fanget som har holdt dem selv
fanget, og herske over sine voldsherrer." (Es. 14,2)
"For ikke ved loven fikk Abraham eller hans ætt det løfte at han

skulle være arving til verden, men ved troens rettferdighet." (Rom.
4,13)
"I dine fedres sted skal dine sønner trede, du skal sette dem til fyr

ster på den hele jord." (Salme 45,17)
"Se, med rettferdighet skal kongen (Messias) regjere, og fyrstene skal

stjnre etter rett, og enhver av dem skal være som et skjul for været og et
ly mot regnskyll, som bekker i ørkenen — som skyggen av et veldig fjell
i et tørstende land." (Es. 32,1—2)

*T)ersom dere (jødene) lyder min røst og holder min pakt, da skal
Dere være min eiendom framfor alle folk, for hele jorden hører meg til.
Dere skal være meg et kongerike av prester og et hellig folk. Dette er de
ord du skal tale til Israels barn." (2. Mos. 19, 5—6)
"Men Dere, Dere skal kalles Herrens prester, vår Guds tjenere skal de

kalle dere, folkenes gods skal Dere ete, og deres herlighet skal gå over
dere." (Es. 61,6)

Spørsmål og oppgaver.

1) Hva ville det si at Gud skulle velsigne Abraham?
2) Hva er Guds velbehagelige vilje?
3) Når skal Israel få sin største geografiske utvidelse?
4) Når skal hedningene komme med gaver til jødene?
5) Hvem skal være konger og prester i 1000-års-riket?
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GUDS TREDJE LØFTE TIL ABRAHAM

Det tredje loftet som Gud gav Abraham, var at HAN VILLE GJØRE
ABRAHAMS NAVN STORT OG KJENT. (I.Mos. 12,2) Dette er også
gått i oppfyllelse. Abrahams navn er kjent utover den hele verden, og både
arabere og jøder regner ham som sin stamfar og ærer hans navn. Den
ortodokse jødedom mener til og med at ved sine mange gode gjerninger, så
har Abraham opparbeid en nåderessurs hos Herren, som det jødiske folket
kan benytte seg av, når de ikke greier å etterleve loven. "Men da han
(døperen Johannes) så mange av fariseerne og sadduseerne komme til hans
dåp, sa han til dem: Ormeyngel, hvem lærte dere å fly fra den kommende
vrede? Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig, og tro ikke at dere
kan si ved dere selv: Vi har Abraham til far, for jeg sier dere at Gud kan
oppvekke Abraham barn av disse stener." (Matt. 3, 7—9)

"Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham (Dette var en
svak tro. Disse jødene hang for mye igjen i jødedommens religiøse fore
stillinger): Dersom Dere blir i mitt ord — da er Dere i sannhet mine disi
pler, og Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. De
svarte ham: Vi er Abrahams ætt og har aldri vært noens træler, hvor
ledes kan du da si: Dere skal bli fri? Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig
sier jeg dere: Hver den som gjør synd, er syndens træl. Men trælen blir
ikke i huset til evig tid, sønnen blir der til evig tid. Får da Sønnen fri
gjort dere, da blir Dere virkelig fri." (Joh. 8, 31—36)

Dette er en meget alvorlig tekst, som både jøder og kristne bør over
veie hver for seg selv: Har Kristus fått frigjort oss, eller er vi ennå i våre
gjerninger og i religiøse forestillinger, som ikke fører til frelse, men
derimot til fortapelse?

Spørsmål og oppgaver.

1) Hva var det tredje løftet som Gud gav Abraham?
2) Hva mener fortsatt ortodoks jødedom om Abrahams gjerninger?
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GUDS FJERDE LØFTE TIL ABRAHAM

Det fjerde løftet som Abraham fikk, var at HAN SKULLE BLI
TIL EN VELSIGNELSE FOR MANGE MENNESKER, både jøder
og hedninger (1. Mos. 12, 2). Ved at han stolte på Guds løfter og drog
ut fra Ur i Kaldea, fikk han del i frelsen og ble den åndelige stamfar til
både troende jøder og troende hedninger. HAN ER FAR TIL ALLE
SOM TROR, både til de som har omskjærelsen og de som ikke har
den.

Mange tror at omskjærelsen er til hinder for troen, for den har noe
med loven å gjøre, men dette er ikke umiddelbart riktig. Omskjærelsen
var både paktstegnet på den uforpliktende nådepakten som Gud oppret
tet med Abraham, og den var paktstegnet på den forpliktende nådes-
pakten som Gud opprettet med Moses og med jødefolket ca. 400 år sen
ere. Omskjærelsen er da heller tegnet på at en hører med til jødefolket,
og det er som sådan ikke noe å være redd for.

Værre blir det naturligvis i de tilfellene der jødene ved omskjærelsen
forplikter seg og sine guttebarn til å holde loven som grunnlag for frel
sen, for ingen kan holde loven, slik som Gud krever det av oss. Det som
frelser i alle tidshusholdninger, er troen, men hva som fører fram til
troen er forskjellig i de forskjellige periodene. I de betingede periodene
er det klart at Herren bare frelser innenfor de rammene han har satt opp
for tidsperioden.

Vi må lære oss å skille mellom de forskjellige periodene og deres
egenart, og dette har vi lutheranerne særlig vanskeligheter med, for vi
har lært oss til å se altfor snevert på jødenes lov. Vi er livende redde for
loven, for vi mener at den står i motsetning til frelsen, men det behøver
den ikke å gjøre. Alle Guds ordninger i frelsestidsperiodene fører fram
til frelsen, når de bare blir koblet sammen med troen.

I tillegg til dette setter vi også likhetstegn mellom Jesu forkynnelse
p.d.e.s. og Paulus sin forkynnelse p.d.a.s., og ser ikke at Jesus både
levde og virket innenfor Moselovens ramme. Dette skal vi komme til-
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bake til etter hvert.

I og med at Abraham trodde Gud, så ble han åndelig stamfar til både
de som tror innenfor lovens rammer, og de som tror utenfor lovens ram
mer. Det er troen som frelser i alle tidsperiodene, men det som fører
fram til frelsen er Guds ordninger i de respektive periodene.

Alle gutter skulle omslqæres når de var 8 dager gamle, og den som
ikke ble omskåret, skulle utryddes av folket. Abraham var selv 99 år
gammel da han lot seg omskjære. "Dette er den pakt mellom meg og
dere og din ætt etter deg som Dere skal holde: Alt mannkjønn hos dere
skal omskjæres. Dere skal omskjæres på deres forhud, det skal være
tegnet på pakten mellom meg og dere. 8 dager gammelt skal hvert gutte
barn hos dere omskjæres, slekt eller slekt, både den som er født hjem
me, og den som er kjøpt for penger, alle som hører til et fremmed folk
og ikke er av din ætt. Men en uomskåret av mannkjønn, en hvis forhud
ikke blir omskåret, han skal utryddes av sitt folk, han har brutt min
pakt." (I.Mos. 17,10-14)
"Abraham var 99 år gammel da hans forhud ble omskåret. Og Ismael

13 år da hans forhud ble omskåret. Denne samme dag ble de omskåret,
både Abraham og hans sønn, og alle menn i hans hus, både de som var
født hjemme, og de fremmede som var kjøpt for penger, ble omskåret
med ham." (1. Mos. 17, 24—27)
På samme måten som Abraham fikk omskjærelsens tegn, så fikk også

Moses det, i og med at dette var paktstegnet mellom Gud og jødefolket.
Likeledes skal enhver jødisk gutt, også i dag, omskjæres, for dette viser
at vedkommende hører med til det utvalgte folket. "Og Herren talte til
Moses og sa: Tal til Israels barn og si: Når en kvinne får barn og føder en
gutt, så skal hun være uren i 7 dager, hun skal være uren like mange
dager som hun er uren i sin månedlige svakhet. Den åttende dag skal
hans forhuds kjøtt omskjæres." (3. Mos. 12,1—3)

'*Moses har gitt dere omskjærelsen — ikke så at den er fra Moses, men
fra fedrene — og Dere omskjærer et menneske på sabatten." (Joh. 7,22)

Videre er omskjærelsen tegn og innsegl på den frelsende tro. Abra
ham fikk dette tegnet allerede mens han var en troende. På denne
måten kunne han både være åndelige far til troende jøder (som har om
skjærelsen) og troende hedninger (som ikke har omskjærelsen).
"Gjelder nå denne saligprisning de omskåme, eller også de uomskåme?
Vi sier jo at troen blev regnet Abraham til rettferdighet, hvorledes blev
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den da tilregnet ham? da han var omskåret, eller da han hadde forhud?
Ikke da han var omskåret, men da han hadde forhud, og han fikk om
skjærelsens tegn som et segl på rettferdigheten ved den tro som han
hadde da han var uomskåret, foråt han skulde være far til alle de uom-
skåme som tror, så rettferdigheten kunde tilregnes også dem, og far til
de omskåme som ikke bare har omskjærelsen, men også vandrer i fot
sporene av den tro som vår far Abraham hadde da han var uomskåret.
Por ikke ved loven fikk Abraham eller hans ætt det løfte at han skulde

være arving til verden, men ved troens rettferdighet. For dersom de som
holder seg til loven, er arvinger, da er troen blitt unyttig, og løftet blitt
til intet, for loven virker vrede, men hvor det ikke er nogen lov, er det
heller ingen overtredelse. Derfor fikk han løftet ved troen, foråt det
kunde være som en nåde, så løftet kunde 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 — som skrevet er: Til mange folks far har jeg
satt deg — for Guds åsyn, hvem han trodde, han som gjør de døde le
vende og nevner det som ikke er til, som om det var til. Mot håp trodde
han med håp, foråt han skulde bli mange folks far efter det som sagt
var: Så skal din ætt bli," (Rom. 4,9—18).
De som har tro, er altså Abrahams barn eller sønner, som det ofte

står i grunnteksten, og troen en gave i alle tidsperiodene. Den baserer
seg på Jesu forsoningsverk på Golgata. Abraham har derfor følgende
grupperinger som sine ham:
1) De som trodde i uskyldighetens tidsperiode.
2) De som trodde i samvittighetens tidsperiode.
3) De som trodde i perioden for menneskelig styre og autoritet.
4) De som trodde i løftets tidsperiode.
5) De som trodde i lovens tidsperiode.
6) De, både av jøder og hedninger, som tror/trodde på Jesus fra Na

saret som jødenes konge og menighetens frelser.
7) Troende jøder.
8) De hedninger som hverken har hørt jødenes lov eller evangeliet

om frelsen i troen på Jesus, men som tror på Gud som verdens
skaper og opprettholder.

I Hebreerbrevets 11. kapittel finner vi de fleste av disse grupperin
gene beskrevet, og der står det følgende om troen: "Men tro er full viss
het om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees. For på
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grunn av den fikk de gamle (de troende i gammel-testamentlig tid) godt
vitnesbyrd." (Hebr. 11,1-2)

Alle som har tro, er derfor Abrahams barn. "DERFOR SKAL
DERE VITE AT DE SOM HAR TRO, DE ER ABRAHAMS
BARN. Og da Skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør
hedningene, forkynte den Abraham forut det evangelium: I deg skal alle
folk velsignes. Så blir da de som har tro, velsignet med den troende
Abraham. For så mange som holder seg til lovgjerninger, er under
forbannelse, for det er idorevet: Forbannet er hver den som ikke blir ved
i alt som er skrevet i lovens bok, så han gjør det! Og at ingen blir
rettferdi^ort for Gud ved loven, er åpenbart, for: Den rettferdige, ved
tro skal han leve, men loven har ikke noe med troen å gjøre, men: Den
som gjør det, skal leve derved. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forban
nelse, idet han blev en forbannelse for oss — for det er skrevet: Forban
net er hver den som henger på et tre — foråt Abrahams velsignelse
kunde komme over hedningene i Kristus Jesus, så vi ved troen kunde få
Ånden, som var oss lovt. Brødre! jeg taler på menneskelig vis. Selv en
menneskelig pakt vil ingen gjøre til intet eller legge noe til efterat den er
stadfestet." (Gal. 3, 7—15)

Spørsmål og oppgaver.

1) Hva vil det si at Abraham skulle bli til en velsignelse for alle
mennesker?

2) Hva er omskjærelsen et tegn på?
3) Hvor gamle skulle de jødiske guttene være, når de skulle om

skjærest?
4) Hva er det som frelser i alle tidsperioder?
5) Hvor gammel var Abraham og Ismael, da de ble omskåret?
6) Hvorfor fikk Moses omskjærelsens tegn, når det allerede var blitt

gitt til Abraham?
7) Hvilke 8 grupperinger mennesker hører med til Abrahams barn?
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GUDS FEMTE LØFTE TIL ABRAHAM

Det femte loftet som Abraham fikk, var at GUD VILLE VEL
SIGNE DEN SOM VELSIGNER ISRAEL. (1. Mos. 12,3) Dette lof
tet gelder både personer, storre grupperinger og hele naqoner, og dette
vil også få sin fulle oppfyllelse i riket for Israel. Den som tror på Jesus
fra Nasaret og stotter jodene i deres mange kamper mot deres fiender,
skal Herren lonne. Vedkommende skal få stor ære og en hoy posisjon i
det framtidige Guds-riket.
"Så sier Herren: Akt på det som er rett, og gjor rettferdighet! For

min frelse kommer snart, og snart skal min rettferdighet åpenbares.
Salig er det menneske som gjor dette, det menneskebarn som holder

fast ved det, som holder sabbaten, så han ikke vanhelliger den, som
varer sin hånd, så den ikke gjor noget ondt.
Den fremmede som holder seg til Herren, må ikke si: Herren vil visst

skille meg fra sitt folk! Og glidingen må ikke si: Se, jeg er et tort tre!
For så sier Herren: De glidinger som vil holde mine sabbater og velge

det som jeg har behag i, og holde fast ved min pakt,
dem vil jeg i mitt hus og innenfor mine murer gi et minne og et navn

bedre enn sonner og dotre, et evig navn vil jeg gi dem, som ikke ̂ al ut
ryddes.
Og de fremmede som holder seg til Herren for å tjene ham og for å

elske Herrens navn, for å være hans tjenere, alle de som holder sabba
ten, så de ikke vanhelliger den, og som holder fast ved min pakt,
dem vil jeg fore til mitt hellige berg og glede dem i mitt bedehus,

deres brennoffer og slaktoffer skal være til velbehag på mitt alter, for
mitt hus skal kalles et bedehus for alle folk.

Så sier Herren, Israels Gud, han som samler de fordrevne av Israel:
Ennu flere vil jeg samle til ham, foruten dem som allerede er samlet til
ham." (Es. 56,1-8)

Vi har bruk for all den velsignelsen som vi kan få, og her har vi et
konkret lofte om at dette skal skje, dersom vi stotter jodene. Det skulle
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derfor være en selvsagt ting at alle personlig troende støttet jødene og
forstod deres sak, men slik er det dessverre ikke. Mange troende forstår
dessverre ikke Guds ledelse med sitt eget folk, og forstår ikke at når
jødene nå er i ferd med å komme tilbake til Israel, så er ikke fredsriket
langt unna. Jesus vil komme tilbake til Israel, og han vil først dømme
nasjonene, deretter vil han opprette riket for Israel ut ifra templet på
Sion.

Så snart som både enkeltpersonene og nasjonene begynner å velsigne
Israel, så kommer de innenfor denne spesielle nåde at Gud vil velsigne
dem også. Dersom folkene hadde sett dette i dag, da hadde verden sett
mye bedre ut, men ennå larmer hedningene, og folkene grunner på det
som fåfengt er. Og det de tenker på er å utslette Israel og ødelegge Guds
planer med jødene, men Gud bare ler av alt dette, for han har utsett
Israel til kongedømme for sin Sønn, Jesus fra Nasaret.

Etter at Messias har dømt hedningene ved Harmageddon, vil de for
andre sin negative oppførsel overfor jødene, og da først vil de oppnå
denne velsignelsen som det her er snakk om. "Den stad som han har
grunnfestet på de hellige berg, Sions porter elsker Herren fremfor alle
Jakobs boliger. Herlige ting er sagt om deg, du Guds stad. Sela. Jeg
nevner Rahab og Babel blandt dem som kjenner meg, se filisteren og
tjrrieren med etioperen: Denne er født der. Og om Sion skal det sies:
Hver og en er født der. Og han, den Høyeste, gjør det fast. Herren skal
telle når folkene blir oppskrevet, og si: Denne er født der. Sela. Og de
som synger og danser, skal si: Alle mine kilder er i deg. (Salme 87)
"på den tid skal det være en ryddet vei (en autostrada) fra Egypten

til Assyria, og assyrerne skal komme til Egypten og egypterne til As
syria, og egypterne 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 Assjrria og
min arv Israel." (Es. 19,23—25)
I 1000-års-riket skal også noen av hedningene være prester sammen

med jødene, og de troende av forskjellige frelsesgrupperinger skal være
med å styre sammen med jødene. "Og fra alle hedningefolkene skal de
komme med alle deres brødre til matoffer for Herren, på hester, på
vogner, i bærestoler, på mulesler, og på hurtigløpende kameler (jern
banen), og føre dem opp på mitt hellige berg i Jerusalem, sier Herren,
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likesom Israels barn bærer mat-offer i rene kar til Herrens hus, også av
dem (hedningene) vil jeg ta meg noen til prester, til levitter, sier Her
ren." (Es. 66,20-21)
"Og den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden,

ham vil jeg gi makt over hedningene, og han skal styre dem med jern-
stav, likesom en knuser leirkar, således som jeg har fått det av min
Fader, og jeg vil gi ham morgenstjernen." (Joh. Åp. 2, 26—27)
"Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone (i Jeru

salem), likesom jeg og har seiret og satt meg med min Fader på hans
trone." (Joh. Åp. 3,21)

"Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse, over
dem har den annen død (ildgøen) ikke makt, men de skal være Guds og
Kristi prester og regjere med ham i 1000 år." (Joh. Åp. 20,6)

Spørsmål og oppgaver.

1) Hva vil det si at Gud vil velsigne den som velsigner Israel?
2) Hva vil skje med den fremmede som holder seg til Herren?
3) Hvorfor larmer hedningene fortsatt, og folkene grunner på det

som er til liten nytte?
4) Hva vil skje i 1000-års-riket med hedningefolkene?
5) Hvilke skal være de 3 store nasjonene i 1000-års-riket?
6) Hva skal forbinde Assyria, Israel og Egypt?
7) Er det bare jødene som skal være prester i 1000-års-riket?
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GUDS SJETTE LØFTE TIL ABRAHAM

Det sjette loftet som Abraham fikk var at GUD VIL FORBANNE
DEN SOM FORBANNER ISRAEL. (1. Mos. 12, 3) Dette er det mot
satte av det femte løftet. Når vi ser på Israels historie, så ser vi at dette
er tilfelle. Mange av de stormaktene som angrep Israel og jødene i gam
mel og i nyere tid, er forlengst gått i oppløsning, og vi leser om dem i
historiebøkene og kan se ruinene etter store byggverk og byer, mens
Israel fortsatt eksisterer ved Guds nåde. Uten at vi her skal komme med

noen utfyllende oversikt over dette, skal vi bare kort nevne slike stor
makter og stater som har angrepet Israel eller jødene, og selv gått til
grunne. Jødene har nesten bestandig stått ved gravene til sine fiender. I
gammel tid kan vi nevne Assyria, Babylon, Persia, Hellas eller Make
donia, Egypt, Syria og Romerriket. I nyere tid kan vi nevne Tyrkia,
Storbritania, som før var en stormakt, og Tyskland. Historien viser til
fulle at den som forbanner eller forsøker å lure Israel (det har f. eks.
England gjort i nyere tid), den vil Gud selv ta seg av på sin egen måte.
Den neste stormakten som står for tur til å få smake Guds vrede og

straffedom er Sovjet-Unionen, fordi denne staten både er ateistisk, og
fordi den undertrykker og diskriminerer de 3 millioner jøder som bor
der. Vi vet at ca. 400000 av disse har søkt om utreisetillatelse fra Russ

land, men de får ikke reise, for stormakten holder Guds folk tilbake, og
det vil komme til å straffe seg. Vi anser at katastrofen i Tsjernobyl var
den første straffen, og flere vil følge senere.
Det som sannsynligvis kommer til å skje med jødene i Sovjet-Unionen

er at de etter hvert får anledning til å reise ut fra dette landet, både på
grunn av internasjonalt press og på grunn av forskjellige naturkatastro
fer i landet selv. Når Gog, som nå sannsynligvis er kommet på plass i
Sovjet-Unionen, har sluppet fri jødene, så vil han på samme måten som
Farao i Egypten angre på dette og forsøke å ødelegge dem i deres eget
land. Han vil forfølge dem, slik som farao gjorde med sine soldater, og
Gog og hans hærer skal falle på Israels fjell. (Se Esek. 38 — 39,16)
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Vi må huske på at det er mange ting som er skjedd i den tidlige histo
rien, som vil komme til å gjenta seg i endens tid. NÅR DE SISTE
TING BEGYNNER A SKJE, KOMMER DE FØRSTE TING TIL
BAKE IGJEN. Dette kunne vi ha skrevet mye om, men vi skal ikke
gjore det nå.
Det er ikke så godt å si eksakt når Gog-krigen vil komme, men jeg for

min del regner med at den kommer for den 70. åruken for Israel og
Jerusalem. Når vi er kommet inn i selve endetiden, vil Herren selv samle
alle hedningenasjonene til Harmageddon og ha et endelig oppgjor med
dem der. Dette er omtalt mange steder både i G.T. og i N.T. "Og Her
ren, din Gud skal legge alle disse forbannelser på dine fiender og på dem
som har hatet og forfulgt deg. Men du (Israel) skal atter hore på Herrens
rost og holde alle hans bud, som jeg gir deg i dag." (5. Mos. 30, 7—8)
"Gud reiser seg, hans fiender spredes, og de som hater ham, flyr for

hans åsyn (Messias)". (Salme 68,1)
"Herren (Gud) sa til min Herre (Messias): Sett deg ved min hoyre

hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine fotter." (Salme
110,1)
"Han (Messias) holder dom blant hedningene, fyller opp med lik,

knuser hoder over den vide jord. Av bekken drikker han på veien (fordi
han er torst), derfor lofter han hoyt sitt hode." (Salme 110, 6—7)
"Hans fiender vil jeg kle i skam, men på ham (Messias) skal hans

krone stråle." (Salme 132,18)
"Ve, det bruser av mange folk. Det bruser som havet. Det larmer av

folkeslag. Det larmer som mektige vann larmer. Ja, det larmer av folke
slag som mange vann larmer, men han (Messias) truer dem, og de flyr
langt bort, de jages avsted som agner for vinden oppe på fjellene og som
stovvirvel for stormen. Ved aftens tid, se, da er det forferdelse, for
morgenen da er de ikke mere til. Således går det med dem som plyndrer
oss, dette er deres lodd som raner hos oss." (Es. 17,12—14)
'*Men så skal dine fienders mengde bli som fint stov, og voldsmen-

nenes flokk som fykende agner, og det skal skje i et oyeblikk, med ett."
(Es. 29, 5)
"Hvem er han som kommer fra Edom, i rode klær fra Bosra, så prek

tig i sin kledning, kneisende i sin store kraft? — Det er jeg, jeg som taler
rettferdighet, som er mektig til å frelse. Hvorfor er din klædning så rod,
og dine klær lik hans som treder vinpersen? Persekaret har jeg trådt, jeg
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alene, og av folkene var ingen med meg, så trådte jeg på dem i min vrede
og trampet dem sønder i min harme, da sprøitet deres blod på mine
klær, og hele min klædning 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." (Es. 63,1—6)
"Hør, bulder fra byen. En røst fra templet, Herrens røst, han som

gjengjelder sine fiender det de har gjort." (Es. 66, 6)
"For se. Herren skal komme i ild, og hans vogner skal være som

stormvind, for å gjengelde 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." (Es. 66,15—
16)
"Nær er Herrens dag, den store, den er nær og kommer med stor

hast. Hør! Det er Herrens dag! Full av angst skriker da kjempene. En
vredes dag er den dag, en dag med nød og trengsel, en dag med om-
styrtelse og ødeleggelse, en dag med mørke og mulm, en dag med skyer
og skodde, en dag med basunklang og hærskrik mot de faste byer og de
høge murtinder. Da vil jeg sette slik angst i menneskene at de går der
som blinde, fordi de har syndet mot Herren, og deres blod skal utøses
som støv, og deres kjøtt som møkk. Hverken deres sølv eller deres gull
skal kunne berge dem på Herrens vredes dag, ved hans nidkjærhets ild
skal hele jorden bli fortært, for han vil gjøre ende, ja brått gjøre ende på
alle dem som bor på jorden." (Sef. 1,14—18)

"Derfor, bi på meg, sier Herren, på den dag jeg reiser meg for å ta
hærfang. For min dom er at jeg samler hed.ningefolk, sanker riker sam
men, utøser min harme over dem, all min brennende vrede, for ved min
nidkjærhets ild skal hele jorden bli fortært." (Sef. 3, 8) (Se også Joel
kap. 2 og 3, og Sak. 12—14.)
Det er også denne straffen, både over Israel og hedningefolkene, som

er beskrevet i Joh. Åp., og som vi har gjort greie for i kapitlet: Endetids-
begivenhetene i Johannes Åpenbaring.
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Spørsmål og oppgaver.

1) Hva vil det si at den som forbanner Israel, den vil Gud forbanne?
2) Nevn nasjoner i gammel og i nyere tid som Gud har måttet straf

fe for deres svik mot Israel og jødene?
3) Hva vil skje med jødene i Sovjet-Unionen?
4) Hva er atomeksplosjonen i Tsjernobyl det første eksemplet på?
5) Hvorfor kan vi sammenligne det som skjedde med jødene i Egypt

med det som kommer til å skje med jødene i Sovjet-Unionen?
6) Hvem er Gog?
7) Hvorfor er det sannsynlig å mene at president Gorbatsjov er Gog?
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GUDS SJUENDE LØFTE TIL ABRAHAM

Det sjuende loftet som Abraham fikk, var at I HAM ELLER I
HANS SLEKT, SKULLE ALLE JORDENS SLEKTER BLI VEL
SIGNET, (1. Mos. 12, 3) Dette er forst og fremst en Messias-profeti,
om at Messias skulle komme ut av hans slekt og ætt, og frelse de men
neskene som ville la seg frelse, men det er også en profeti om at gjen
nom Israel skal den store velsignelsen stromme ut over all jorden i
1000-årsriket og på den nye jord.

Profetiene om at Messias skulle komme, ble forst gitt i 1. Mos. 3,15.
"Og jeg vil sette fiendskap mellom deg (Satan) og kvinnen (kvinnens
sonn), mellom din ætt og hennes ætt (Messias), han (Messias) skal knuse
ditt hode, men du skal knuse hans hæl (Dette siste skjedde på Golgata).

Uttrykket kvinnens ætt kan også oversettes med "kvinnens sæd", og
dette går da på jomfrufodselen, og det forholdet at en jomfru (Maria)
fodte jodene Messias på fastsatt sted og til fastsatt tid.

Dette var det store håpet som Gud gav Adam og Eva i forbindelse
med deres fall, og her i 1. Mos. 12, 3 får vi greie på at denne frelseren
eller hele verdens Messias skulle komme fra Abrahams ætt eller fra jode-
folket. Han kom også, når Guds time var inne til at han skulle komme,
men jodefolket som nasjon så det ikke, for fariseerne og de skriftlærde
hadde gjennom mange hundrede år forblindet sin egen nasjon, i og med
at de hadde fort dem på avveier ved sine misvisende tolkninger av de
hellige Skrifter." Han kom til sine egne ting (folket, landet, templet
O.S.v.) og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem (både joder og
hedninger) som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de
som tror på hans navn" (Joh. 1,11—12).
At Messias er Abrahams ætt, sier også Paulus ganske tydelig i Gal. 3,

16, hvor det står: "Nå ble loftene gitt Abram og hans ætt (Messias), han
sier ikke: Og dine ætlinger (som både er joder og arabere), som om
mange, men som om en: OG DIN ÆTT, OG DETTE ER KRIS
TUS." (Gal. 3,15)
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"Hva skulle da loven til? Den ble lagt til for overtredelsens skyld, inn
til den ætt (Kristus) kom som loftet gjalt — gitt ved engler, ved en mel-
lommanns hånd." (Gal. 3,19)
"Kom Jesus Kristus i hu, som er oppstanden fra de dode, av Davids

ætt, etter mitt evangelium (Guds nådes evangelium)" (2. Tim. 2, 8).
"Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne dette for dere for menig

hetene, jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne." (Joh.
Åp. 22,16)
Nå er ikke begrepet "Abrahams ætt" bare brukt om Jesus. Det er

også brukt om følgende grupperinger:
1) ALLE JØDER.
2) TROENDE JØDER. "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 løftets barn regnes
til ætten." (Rom. 9,6—8)
"For ikke den er jøde som er det i det åpenbare, heller ikke er det

omskjærelse som skjer i det åpenbare, men den som er jøde i det skjul
te, han er jøde, og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i
bokstaven, en sådan har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud."
(Rom. 2,28—29)

"Jeg vet om din trengsel og din fattigdom — men du er rik — og spot
ten fra dem som sier de er jøder, og ikke er det, men er Satans syna
goge." (Joh. Åp. 2, 9)
"Se, jeg lar noen av Satans synagoge komme, av dem som sier at de er

jøder, og ikke er det, men lyger. Se, jeg vil gjøre så at de skal komme og
falle ned for dine føtter og kjenne at jeg har elsket deg." (Joh. Åp. 3, 9)

"Således er det da også i denne tid blitt en levning tilbake etter nå
dens utvelgelse, men er det av nåde, da er det ikke mere av gjerninger,
ellers blir nåden ikke mere nåde. Hvorledes altsa? Det som Israel attrar,
det har det ikke nådd, men de utvalgte (de som tror at Jesus fra Nasaret
er jødenes Messias) har nådd det, de andre er blitt forherdet, som skre
vet er: Gud gav dem en treghets ånd, øyne til ikke å se med og ører til
ikke å høre med, inntil denne dag." (Rom. 11, 5—8)

Dette vil si at både vantroe og troende jøder hører med til Abrahams
ætt, men det er bare de troende jøder som hører med til den åndelige og
gjenfødte del av ætten. De andre, de har bare en ytre og nasjonal til-
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knytning til Abrahams ætt, og de går derfor fortapt og får ikke være
med i Guds riket når det kommer.

3) TROENDE HEDNINGER. "Derfor fikk han (Abraham) løftet,
ved troen, foråt det kunne være som en nåde, SÅ LØFTET KUNNE
STA 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
(både troende jøder og troende hedninger)." (Rom. 4,16)
"Men hører dere Kristus til, da er Dere jo Abrahams ætt, arvinger

etter løftet." (Gal. 3,29)
"Men vi brødre, er løftets barn, likesom Isak." (Gal. 4,28)
"Men Dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et

folk til eiendom, foråt Dere skal forkynne hans dyder som kalte dere
fra mørke til sitt underfulle lys." (1. Pet. 2, 9)

Spørsmål og oppgaver.

1) Hva vil det si at alle jordens slekter skal velsignes gjennom Abra
hams slekt eller ætt?

2) Hvilke 4 forskjellige grupperinger horer med til Abrahams ætt?
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GUDS ÅTTENDE LØFTE TIL ABRAHAM

Det åttende løftet som Abraham fikk, VAR LØFTET OM LAN
DET. "Og Abram drog gjennom landet til Sikem-bygdene, til Mores
terebintelund, og kana'anittene bodde dengang i landet. Da åpenbarte
Herren seg for Abram og sa: Din ætt vil jeg gi dette land. Og han bygget
et alter for Herren, som hadde åpenbart seg for ham." (1. Mos. 12,6—7)

Vi legger merke til at Abraham først fikk løftet om landet, etter at
han hadde dratt ut fra hedenskapet i Mesopotamia. Herren ville ikke gi
ham landet, før han hadde vist at han var lydig mot Herrens vilje og be
faling om å forlate sitt eget land og sin egen slekt.

Vi skal ikke her skrive noe om landets utstrekning, men vi kan legge
merke til at i tilknytning til løftet om landet, inneholder G.T. 3 for
skjellige typer utsagn om at jødene skulle ut i landflyktighet, og deret
ter skulle de få landet tilbake igjen.

Første gangen dette skjedde, var da jødene var i landflyktighet i
Egypt i 400 år. "Og han sa til Abram: Det skal du vite, at din ætt skal
bo som fremmede i et land som ikke hører dem til, og de skal træle for
folket der i 400 år. Men det folk som de skal træle for, vil jeg også
dømme, og deretter skal de dra ut med meget gods. Men du skal fare til
dine fedre i fred og bli begravet i god alderdom. Og i det fjerde ættledd
skal de komme hit igjen, for amorittene har ennå ikke fylt sin ondskaps
mål." (I.Mos. 15,13-16)

Andre gangen dette skjedde, var da Herren førte en del av jødene til
bake fra Babylon og Assyria etter en 70-årig forvisning til Babylon.
Denne bortvisningen var straff på grunn av synd. "Han (Herren) sa:
Vend om, hver fra sin onde vei, og fra deres onde gjerninger. Så skal
Dere få bli i det land Herren gav deres fedre, fra evighet og til evighet."
(Jer. 25, 5)

"Derfor sier Herren, hændrarenes Gud, så: Fordi dere ikke har hørt
på mine ord, se, så sender jeg bud til Babels konge, Nebukadnesar, min
tjener, og jeg lar dem komme over dette land og over dets innbyggere og
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over folkeslagene her rundt omkring, og jeg slår dem med bann og gjor
dem til en forferdelse og til spott og deres land til evige ørkener, og jeg
lar fryds røst og gledes røst, brudgoms røst, lyd av kvern og lys av lampe
bli borte hos dem. Og hele dette land skai bli til en ørken, en ødemark,
og disse folkeslag skal tjene Babels konge i 70 år. Men når 70 år er til
ende, da vil jeg hjemsøke kongen i Babel og folket der, sier Herren, for
deres misgjernings skyld, og jeg vil hjemsøke kaldeernes land." (Jer. 25,
8-12)

"Til Babel skal de bli ført, og der skal de være til den dag da jeg ser
etter dem, sier Herren, og fører dem opp og lar dem komme tilbake til
dette sted." (Jer. 27, 22)
"For så sier Herren: Når 70 år er gått til ende for Babel, vil jeg se

etter dere og oppfylle for dere mitt gode ord, at jeg vil føre dere tilbake
til dette sted." (Jer. 29,10)

Tredje gangen da dette skjedde, var da Herren sendte jødene ut i den
store landflyktigheten ved romerne. Dette skjedde både i år 70 e. Mes
sias og i forbindelse med den siste jødiske krigen fra 132—135. Jødene
ble da spredt utover til alle verdens land. "Herren skal la deg ligge under
for dine fiender, pa én vei skal du dra ut mot dem, og på syv veier skal
du flykte for dem, og du skal bli mishandlet av alle jordens riker."
(5. Mos. 28,25)
"Og du skal bli til en redsel, til et ordspråk og til en spott blant alle

de folk Herren fører deg til." (5. Mos. 28, 37)
"Herren skal føre et folk over deg langt borte fra, fra jordens ende, et

folk (romerne) som kommer flyvende lik en øm, et foDc hvis tungemål
du ikke forstår, et folk med hårdt ansikt, som ikke akter den gamle og
ikke har medynk med den unge." (5. Mos. 28,49—50)

"Herren skal sprede deg blant alle folkene fra jordens ende til den
andre, og der skal du dyrke andre guder, som hverken du eller dine
fedre har kjent, stokk og stein." (5. Mos. 28, 64)
"Når alle disse ting kommer over deg, 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 hele ditt hjerte og
all din sjel omvender deg til Herren din Gud og hører på hans røst i alt
det som jeg byder deg i dag, både du og dine barn, da skal Herren din
Gud gjøre ende på ditt fangenskap og miskunne seg over deg, og han
skal atter samle deg fra alle de folk som Herren din Gud har spredt deg
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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 (jødenes omvendelse
i slutten av den store trengsel), 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 i dag." (5. Mos. 30,1—8)

Dette Bibelstedet er av meget stor viktighet, for det gir oss en frelses-
historisk framstilling av de forskjellige ledd i jødenes frelse. Dette gjel
der de mange jøder som i dag ilie er kommet til Israel, men lever ute i
diasporaen. Vi skal sette disse begivenhetene opp i punkter:
1) For det første skal jødene tilbake til Sinai-loven og til den loven

som Gud gav jødefolket på Moabs ødemarker, rett før de skulle innta
det lovede landet første gangen. "Dette er den pakts ord (Palestina-
pakten) som Herren bød Moses å gjøre med Israels barn i Moabs land,
foruten den pakt han hadde gjort med dem på Horeb. (Sinai-loven)"
(5. Mos. 29,1)

Når disse jøder omvender seg og av hele sitt hjerte holder påbu
dene i disse 2 lovene, da vil Herren føre dem tilbake til Israel igjen. En
stor del av jødene skal dermed tilbake til ortodoks jødedom igjen.

Jeg vil sitere hva 0. K. Indergaard sier om jødenes omvendelse i
trengselstiden. Dette står i hans bok: Temaer i bibelsk profeti. Del 3,
s. 183—184: "Denne omvendelsen hos Israel i landflyktigheten er altsa
noe annet enn hva kirken og kristenheten har lært og lærer, nemlig at
BETINGELSEN for Israels hjemføring fra landflyktigheten blant fol
kene til Israels land er mottagelsen av Jesus fra Nasaret som sin Messias.
Men Israels omvendelse ifølge den palestinske pakt, landpakten, er

for det første rettet mot Gud Herren (Jehova). At denne nå er igang,
har sikkert som sin bakgrunn både den tidligere velsignelse mot Israel og
forbannelsene i adspredelsen ifølge de mange og forferdelige jødefor
følgelser i deres nå snart to tusenårige landflyktighet i adspredelsen. Av
samme grunner har sikkert Guds medfølelse med sitt forfulgte og hårdt
plagede folk tiltatt og har ført til en større hjemføring av jøder til Israels
land i dette århundre. Dette gjelder hjemføringen av de mange og de få
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og den enkelte.
Merk at både ved Jesu forste komme i kjodet og ved hans gjenkomst

er troende israelere tilstede i Israels land for å motta Guds Sønn i hans

komme til vår jord.
For det andre er denne omvendelse en indre prosess hos et folk som

ikke har land, ikke hovedstad, ikke konge, som er på vandring, under
forfølgelser, alltid i fare. Dertil er jødene et eiendommelig folk som går
stille med sorgen og som ikke åpner seg for sine forfølgere og sine bød
ler. Ingen kan se deres indre omvendelse uten Gud. Men de har sine Hel
lige Skrifter (Tenach) med Guds profetier som klart stadfester at de er
Guds utvalgte eiendomsfolk som Gud har store planer med i fremtiden
og som stad^ venter på Guds løfters oppfyllelse.
For det tredje vet vi at det først er ved utgangen av den store trengsel

at ISRAELS LEVNING SOM DA TILLIKE ER HELE ISRAEL,
SKAL BLI FRELST, Rom. 11, 25—26. Og da skal Gud fjerne det
dekke fra Israel som Moses ved Guds forordning la over sitt ansikt,
2. Mos. 34, 33—35, foråt Israel ikke skulle skue enden på det som svant,
nemlig den mosaiske pakt og tjeneste og herlighet. Dette dekke over
Moses' ansikt ble til et åndelig dekke over Israel når Moses leses, som fra
Moses til kong Ussias' dødsår var et frivillig forherdelses dekke og fra
dette dødsår et tvunget forherdelses dekke over hele Israel, Es. 6. Men
dekket blir fjernet i Jesus Messias, 2. Kor. 3,16, hvilket for hele det
troende Israels levning blir fjernet først ved Jesu synlige gjenkomst til
vår jord i kraft og herlighet. Da skal Israel skue opp til ham som de har
gjennomstunget. Sak. 12, 10, Es. 66, 8. Men før Jesu åpenbarelse og
gjenkomst blir også dette dekke fjernet på alle israelere som tror. Det er
disse Paulus kaller "de utvalgte", Rom. 11, 7, av hvem det alltid har
vært en levning i Israel og som lettere kommer til syne når de først er
kommet hjem til Israels land. Og ifølge profeten Esekiel, som er hoved-
profeten vedrørende Israels omvendelse og gjenopprettelse i Israels land,
fremgår at Gud nå fører mange israelere til Israels land og bereder dem
til Jesu åpenbarelse og gjenkomst.

Altså er det for det første klart at blant de israelere som nå er
kommet til Israels land, må befinne seg de israelere som oppfyller Skrif
tens betingelser for innførelse til landet, 5. Mos. 30,1—3.

Dessuten er det også klart særlig ifølge Esekiels profetier at Is
rael etter hjemføringen skal videre erkjenne sitt frafall fra Jehova,
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Esek. 11, 16—20, 20, 42—44, 36, 24—38, se her særlig v. 31,
37,11-14.23, 39,25-29.
Men her må en også merke seg at av de messianske jøder som befin

ner seg i Israels land i vår tid er det noen som bekjenner seg å tilhøre
NT-menigheten (ekklesia) og andre som bekjenner seg å tilhøre Israel.
Jeg skal konkretisere dette ved å nevne to messianske jøder, som nå beg
ge er døde. Den første er pastor Moshe Immanuel ben Maeir, som også
har vært på besøk i mitt hjem. Han bekjente seg å tilhøre NT-menig-
heten. Den andre er Abram Poljak som bekjente seg å tilhøre Israel.
Men begge var messianske jøder som hadde vendt om til Herren og fått
dekket fjernet. Abram Poljak og hans gruppe hadde en liten synagoge
på taket av et hus i Profetgaten i Jerusalem med Jesus som sentrum og
med bokruUer for Moses, Esaias og Matteus i alteret.*'
2) Når dette skjer, at disse jødene lever i samsvar med Guds lov og

Guds bud ute i landflyktigheten, da vil Gud føre dem tilbake til Israel.
Gud setter altså bestemte betingelser for at den store tilbakekomsten til
Israel kan finne sted.

3) Det er i Israel at jødenes omvendelse til Kristus skal foregå. Da
først skal Herren ta bort det store og forferdelige åndelige dekket som
er lagt over jødene som naqon. Da først vil de se opp til ham som de
sammen med hedningene har gjennomstunget, både på Golgata og
senere, Jesus fra Nasaret, som er jødenes Messias. "Jeg (Messias) er utøst
som vann, og alle mine ben skiller seg at, mitt hjerte er som voks, smel
tet midt i mitt liv. Min kraft er opptørket som et potteskår, og min
tunge henger fast ved mine gomer, og i dødens støv legger du (Gud)
meg. For hunder (hedninger) omringer meg, de ondes hop kringsetter
meg, de har gjennomboret mine hender og mine føtter." (Salme 22,
15-17)
"Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde

nådens og bønnens ånd, og de skal skue opp til meg som de har gjen
nomstunget, og de skal sørge over ham (Messias) som en sørger over sin
enbårne sønn, og klage sårt over ham som en klager over sin første
fødte." (Sak. 12,10)

Hva som gjelder Israels forherdelse, så står det mye om dette i G.T.,
og det står også eksakt hvor lenge denne skal vare. Den skal vare inntil
at byene er ødelagte og folketomme, og husene er blitt folketomme, og
Israel er blitt ødelagt og blitt til en ørken. Alt dette skal skje i den store
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trengselstiden som skal komme over jorden. "Da horte jeg Herrens rost:
Hvem skal jeg sende og hvem vil gå for oss (den tre-enige Gud)? Da sa
jeg: Se, her er jeg, send meg! Og han sa: Gå avsted og si til dette folk:
Hor og hor, men forstå ikke, og se og se, men skjonn ikke! Gjor dette
folks hjerte slovt og gjor dets orer tunghorte og klin dets oyne til, foråt
det ikke skal se med sine oyne, og ikke hore med sine orer, og dets hjer
te ikke forstå og omvende seg, så det blir lægt! Da spurte jeg: HVOR
LENGE, HERRE? OG HAN SA: INNTIL BYENE ER ØDELAGT
OG FOLKETOMME, OG HUSENE UTEN MENNESKER, OG
LANDET ER ØDELAGT OG BLITT EN ØRKEN. Og Herren skal
drive menneskene langt bort, og tomheten blir stor i landet. Og er det
ennu en tiendedel igjen i det, så skal også den bli fortæret. Men likesom
det blir en stubb igjen av terebinten og eken når de felles, så skal en hel
lig sæd være den stubb som blir igjen av folket." (Es. 6, 8—13)
Den tredje og siste hjemvendenen begjmte ved slutten av forrige år

hundre, og den foregår fortsatt. Nå bor det ca. 4 millioner joder i Israel.
Disse er kommet fra over 100 forskjellige land. De har ved Guds hjelp
tatt landet i eie igjen og bygger det ut. Det skal bli grøderikt som Edens
hage, og det skal bli verdens sentrum i 1000-års-riket.

Akkurat nå går det tregt med innvandringen til Israel. Det er flere
som forlater landet enn de som flytter inn, men det skal vi ikke bry oss
om. Dette er bare småe krusninger i den store sammenhengen. Det som
holder igjen for den store innvandringen til Israel er både det at hednin
gene (f. eks. Sovjet-Unionen) holder jødene tilbake, og det forholdet at
de ikke har omvendt seg til loven.
De fleste kristne i den lutherske tradisjonen ser meget negativt på

jødenes lov, og mener at den står i veien for Guds nåde og mener at den
er blitt opphevet, men dette er ikke riktig. Jesus sier selv at loven ikke
er opphevet. "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."
(Matt. 4,17)

Jesus advarte ikke imot loven, men han advarte imot fariseerne og de
skriftlærde som ville gjøre loven til selve hovedgrunnlaget for frelsen.
Paulus advarte også imot dette. I tillegg til dette var også Paulus bud
bærer om et helt nytt evangelium, der Guds nåde og frelse nå var åpen
bart uten at den var knyttet til jødenes lov. '*MEN NA ER GUDS
RETTFERDIGHET, som loven og profetene vitner om, ÅPENBART
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UTEN LOVEN (uten at etterlevelsen av loven ble lagt til grunn for
frelsen), det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle
og over alle som tror: For det er ingen forskjell." (Rom. 3, 21—22)

"for ikke de (jødene) som hører loven, er rettferdige for Gud, men de
som gjør etter loven, skal bli rettferdiggjorte." (Rom. 2,13)
"For Kristus er lovens endemål (eller hensikt), til rettferdighet for

hver den som tror. For Moses skriver om rettferdigheten av loven: DET
MENNESKE SOM GJØR DISSE TING, SKAL LEVE VED DEM."
(Rom. 10,4—5)

"Således er det da også i denne tid blitt en levning tilbake etter nå
dens utvelgelse, men er det av nåde, DA ER DET IKKE MER AV
GJERNINGER (slik som det var i lovens tidsperiode), ellers blir nåden
ikke mere nåde." (Rom. 11, 5—6)

Spørsmål og oppgaver.

1) Hva var det åttende løftet som Abraham fikk?
2) Hvor mange bortvisninger og hjemkomster av jøder taler Bibelen

om?

3) Hva er forutsetningen for at Herren vil føre jødene hjem til Israel
og frelse dem der, i følge 5. Mos. 30,1—8?

4) Hvor lenge skal Israels utlendighet og forherdelse vare, i følge Es.
6, 9-13?

5) Fra hvor mange land er jødene kommet i dette århundre?
6) Hvorfor er mange troende i den lutherske tradisjonen meget

negativt innstilte til jødenes lov?
7) Hva sier Paulus om forholdet mellom loven p.d.e.s. og nåden

p.d.a.s., når han såg dette i et frelseshistorisk perspektiv?
8) Hvilke 2 faktorer er det som holder igjen, slik at ikke jødene får

reise hjem til Israel?
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RETTFERDIGHETSBEGREPET I LOVENS TroSPERIGDE

Den femte tidsperioden, som er lovens periode, strakte seg fra inn
gåelsen av loven ved Sinai og til døperen Johannes. Dette er et tidsrom
på ca. 1500 år (2. Mos. 20,1 — Matt. 3), og den inneholder den aller
største del av G.T.

Loven bestod av 3 deler, og det var:
1) DE TI BUD som er uttrykk for Guds innerste og velbehagelige

vilje i konsentrert form (2. Mos. 20,1—26)
2) SEREMONILOVENE som regulerte det Guds-tjenestelige livet

til jødene gjennom de forskjellige offer og de forskjellige høytider (2.
Mos. 21,1 - 24,31).

Når det gjelder forholdet mellom budene p.d.e.s. og seremonilovene
p.d.a.s., så kan vi også si det slik at mens budene fordømte menneskene,
i og med at de ikke greidde å oppfylle dem, så fikk de gjennom de for
skjellige ofringer og renselses seremoniene syndenes forlatelse. HELE
ISRAELS OFFERSYSTEM PEKER DERFOR FRAMOVER MOT
JESU FORSONINGSVERK PA GOLGATA.
Nå ble ikke synden tatt bort ved ofringene og seremoniene, forbin

det av fugler og dyr kunne ikke gjøre et så stort under, men det ble lagt
et dekke over synden, slik at den ikke ble tilregnet den enkelte. Det var
først ved Jesu offer at synden ble tatt bort, for alle mennesker, slik at
den som tror på Jesus og hans forsoningsverk, den har syndenes forla
telse ved sin tro. "alle har syndet og fattes Guds ære, og de blir rettfer
diggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som
Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin
rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de
synder som før var gjort, for å vise sin rettferdighet i den tid som nå er,
så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på
Jesus." (Rom. 3,23—26)
"For så sant blodet av bukker og okser og asken av en kvige, når den

sprenges på de urene, helliger til kjødets renhet (en ytre renhet), hvor
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meget mere skal da Kristi blod, han som ved en evig ånd bar seg selv
fram for Gud, rense deres samvittighet fra dode gjerninger til å tjene
den levende Gud. Og derfor er han (Jesus) mellommann for en ny pakt,
foråt de kalte (alle troende mennesker i enhver tidsperiode) skal få den
evige arv som var lovet, etter at en død har funnet sted til forløsning fra
overtredelsene under den første pakti" (Hebr. 9,13—15)
3) DOMMENE som regulerte det sosiale liv blant jødene (2. Mos.

24,12 - 31,18).
Alle disse 3 elementene inngår i det som vi kaller for Mose-loven. Den

er et enhetlig åpenbaringssystem, og den er gitt til et folk, jødefolket, i
en bestemt historisk situagon. Når f. eks. Jesus sa i Matt. 5, 17 at han
ikke var kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle den, så var
dette riktig. Han oppfylte den i vårt sted, og forte den videre på en ny
måte. Han tok de delene ut av Mose-loven som ikke passet til den nye
tiden, og førte den videre på sin egen måte. Dette hadde han fullmakt
til, fra Faderen, for en av hans oppgaver var at han skulle undervise
jødefolket om den rette forståelsen av loven.

Når det gjelder Guds lov i utvidet forstand, så har vi bestandig hatt
den. Det er sin lov eller sin vilje han legger ned i de forskjellige tids
periodene, og så prøver han menneskene på deler av sin vilje. Han behø
ver ikke å prøve alle mennesker på hele sin lov, for dersom de ikke har
greidd å etterleve de krav som han har stilt opp i tidsperiodene, så er
dette nok som domsgrunnlag. Det er ikke Gud som dømmer mennes
kene til evig fortapelse, han avsier bare dommen på grunnlag av deres
tro og deres gjerninger. Gud vil derimot at alle mennesker skal bli frelst
og komme til sannhets erkjennelse. Når han dømmer menneskene enten
til den evige fortapelsen eller til den evige frelsen, så er han i begge til
feller en rettferdig Gud, for han dømmer en rettferdig dom i overens
stemmelse med det bevismaterialet som foreligger.

Loven er så omfattende og kom til å få så store konsekvenser for
jødene at Gud måtte åpenbare sin vilje for dem i etapper, slik at de
kunne få vurdert om de ville ta imot den og forplikte seg på den. Vi har
følgende etapper i Guds lovgivning til jødene:
1) Da folket var kommet til Mara, som var det første leirstedet hvor

jødene slo leir etter utgangen fra Egypt, så står det at Gud der satte
jødefolket lov og rett. Hva som ligger i dette er det vanskelig å vite ek
sakt, men det er tydelig at de allerede på dette tidspunktet fikk en
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muntlig lovgivning av Herren, slik at de skulle få litt tid på seg til å bli
bedre kjent med Guds bud og forordninger. "Så kom de til Mara, men
de kunne ikke drikke vannet i Mara fordi det var beskt, derfor ble ste
det kalt Mara (beskhet). Da knurret folket mot ̂oses og sa: Hva skal vi
drikke? Og han ropte til Herren, og Herren vistp ham et tre, det kastet
han i vannet, og vannet ble godt (dette treet er naturligvis et symbol på
Jesu kors og forsoning). Der satte ham dem lov og rett, og der provde
han dem og han sa: Dersom du (jodefolket) hører på Herren din Guds
røst, og gjør det som er rett i hans øyne, og gir akt på hans bud, og
holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på deg noen av de syk
dommer som jeg la på egypterne, for jeg er Herren^ din lege." (2. Mos.
15, 23-27)
2) På den tredje dagen etter at folket var kommet til Sinai, steg Her

ren selv ned på Sinai topp i røk og ild, og han gav dem de 10 bud.
(1. Mos. 19, 1—17) De 10 bud var krav som ble stilt til folket, og det er
derfor ingen frelse å oppnå i dem, for ingen kan holde dem til egen frel
se. Av den grunn gav også Herren Moses beskjed om at han måtte bygge
ham et alter, hvor han kunne ofre sine brennoffer og takkoffer, både
for seg selv og folket. "Et alter av jord skal du gjøre meg, og på det skal
du ofre dine brennoffer og dine takkoffer, ditt småfe, på ethvert sted
hvor jeg lar mitt navn ihukomme, vil jeg komme til deg og velsigne deg."
(2. Mos. 20,24)

3) Etter at Herren hadde gitt jødefolket de 10 bud, kalte han atter
Moses til seg, og fikk ham til å skrive ned i paktens bok (2. Mos. 24,
4—7) de øvrige lovene om de forskjellige straffer i den sivile lovgivnin
gen. (2. Mos. 21,1 — 23,13)

I tillegg til dette krevde Gud at jødene skulle holde 3 årlige høytider,
og det var de usyrede brøds høytid, komhøstens høytid og frukthøstens
høytid (2. Mos. 23,14-19).

Deretter ble det gitt innstruksjoner om hvordan folket skulle for
holde seg til Herrens engel (som er Messias), som skulle gå foran dem og
vinne seier over deres fiender i Kana'ans land." (2. Mos. 23,20—33)
4) Moses steg atter opp til Herren og ble hos ham i 40 dager og 40

netter. Der fikk han de 2 steintavlene av Gud, hvor de 10 bud var skre
vet ned. Ved siden av dette fikk han alle seremonilovene om tabernak

let, de forskjellige ofrene og presteskapet (2. Mos. 25,1 — 31).
5) Da Moses kom ned av fjellet hadde jødefolket allerede brutt det
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første budet, om at de ikke skulle ha noen andre guder enn Jahve.
Folket hadde under lederskap av Aron laget en kalv av gull, som de titu
lerte som sin Gud, som hadde ført dem ut av Egypten. Da Moses kom
ned fra fjellet, og fikk se dette, kastet han fra seg de 2 steintavlene, slik
at de gikk i stykker." (2. Mos. 32,1—19)
6) Etter en tid laget Moses selv på Herrens befaling 2 steintavler, og

Gud skrev ned på ny de 10 bud for jødefolket. Moses var også i dette
tilfellet 40 dager og 40 netter hos Herren, og da han kom tilbake til fol
ket skinte huden på hans ansikt, slik at folket fryktet for å komme nær
til ham. Han måtte derfor legge et dekke over sitt ansikt når han talte
med folket, men når han videre talte med Herren, så tok han dekket
bort. (2. Mos. 34,1-35)

Vi kan ikke her skrive utfvUende om de foskjellige lovene og hvordan
de kom i stand. Dette kan vi lese om i Mosebøkene. Vi kan likevel
nevne at da jødefolket kom til Moab, og da Herren stod i ferd med å
føre dem inn i landet, så fornyet han Sinai-pakten med den nye genera
sjonen av jøder. I tillegg til Sinai-pakten gav han dem en ny pakt, som vi
kaller for land-pakten eller Palestina-pakten. Den gir de betingelsene
som jødefolket skulle leve under, når de kom inn i løfteslandet. Den er
dermed en betinget nådepakt. Moses skrev den opp og la den ved siden
av pakts-arken i Det Hellige, som et vitnesbyrd mot jødefolket. "Ta
denne lovens bok og legg den ved siden av Herrens, deres Guds paks-ark.
Der skal den ligge som et vitne mot deg." (6. Mos. 31,26)

Palestina-pakten har følgende innhold:
1) De forskjellige velsignelsene ble lagt fram for folket. (5. Mos. 28,

1-14)
2) De forskjellige forbannelsene ble lagt fram for folket. Dersom

folket var ulydig mot Herrens bud, så ville han sende dem ut i den store
landflyktigheten. Dette er også skjedd. (5. Mos. 28,15—68)
3) Straffen for avgudsdyrkelse skulle både være straff mot den en

kelte og straff mot landet, som i sin tur skulle føre til utvisning fra lan
det. (5. Mos. 29.)
4) Når alle disse ting, både velsignelsen og forbannelsen, kommer

over jøde-folket i utlendigheten, og det av hele deres sjel omvender seg
til loven, vil Herren føre dem tilbake til Israel. (5. Mos. 30,1—5)
5) Når jødene er i landet, skal Herren omskjære deres hjerte, slik at

de får se at Jesus fra Nasaret er deres Messias. (5. Mos. 30,6)
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6) Herren skal legge alle disse forbannelsene på Israels fiender.
(5. Mos. 30,7)
7) 1 tillegg til at jødene da tror på Jesus fra Nasaret som sin Messias,

skal de også følge alle hans bud. (5. Mos. 30,8)
8) Herren skal gi jødene overflod av alle ting. (5. Mos. 30,9)
Mens land-pakten både stilte krav til jødene når de kom inn i landet,

og videre forMarte hvordan det ville gå med dem i framtida, dersom de
brøt Herrens lov og bud, så regulerte selve Sinai-loven Guds-forholdet
mellom den enkelte og Gud. På samme måten som vi har troende og
gjenfødte mennesker i dag, så var også en del av jødene det under den
femte tidsperioden.

Vi skal i det følgende se en del på rettferdighetsbegrepet i lovens tids
periode, da vi senere skal sammenligne det med Jesu forkynnelse om
det samme.

For det første vet vi at ingen er etisk fullkommen, slik at vedkom
mende kan bygge sin frelse på sine egne gjerninger eller prestaqoner.
Det kommer tydelig fram en rekke steder i G.T. at mennesket er en
synder og svikter ofte. "Når de synder mot deg — for det er ikke noe
menneske som ikke sjmder — og du vredes på dem og gir dem i fiende
nes vold, og de som tar dem til fange, fører dem bort til fiendens land,
fjernt eller nær." (1. Kong. 8,46)
"Er et menneske rettferdig for Gud, eller en mann ren for sin ska

per?" (Job 4,17)
"Hva er et menneske, at han skulle være ren, og en som er født av en

kvinne, at han skulle være rettferdig?" (Job 15,14)
"Et menneske født av en kvinne, lever en kort tid og mettes med uro.

Som en blomst skyter han opp og visner, han farer bort som skyggen og
holder ikke stand. Endog over en sådan holder du (Gud) dine ø3me åp
ne, og meg fører du fram for din domstol. Kunne det bare komme en
ren av en uren. Ikke en." (Job 14,1—4)
"Dåren sier i sitt hjerte: Det er ikke noen Gud. Onde og vederstyg

gelige er deres (menneskenes) gjerninger, det er ingen som gjør godt.
Herren skuer ned fra himmelen på menneskenes barn for å se om det er
noen forstandig, noen som søker Gud. De er alle avveket, alle tilsammen
fordervet, det er ingen som gjør godt, enn ikke en. Sanser de da ikke,
alle de som gjør urett, som eter mitt folk, likesom de eter brød? På
Herren kaller de ikke." (Salme 14,1—4)
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"Hvem merker hvor ofte han feiler? FORLAT MEG MINE
LØNNLIGE SYNDER. Bevar også din tjener fra skammelige synder, la
dem ei herske over meg. Så blir jeg ulastelig og uten skyld for store
overtredelser." (Salme 19,13—14)
"Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld, jeg sa: Jeg

vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og du tok bort min synde-
skyld. Sela." (Salme 32, 5)
"Og de rettferdiges frelse kommer fra Herren, deres sterke vern i

nodens stund." (Salme 37, 39)
"For jeg bekjenner min misgjerning, jeg sorger over min synd."

(Salme 38,19)
"For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd er alltid for meg.

Mot deg alene har jeg syndet, og hva ondt er i dine 03me, har jeg gjort,
foråt du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dommer."
(Salme 51, 5—6)

"Når mine misgjerninger er blitt meg for svære, så forlater du våre
overtredelser." (Salme 65,4)
"Se, jeg lenges etter dine befalinger, hold meg i live ved din rettfer

dighet." (Salme 119,40)
"Dersom du. Herre, ville gjemme på misgjerninger. Herre, hvem kan

da bli stående?" (Salme 130, 3)
"Herre, hor min bonn, vend oret til mine inderlige bonner, svar meg i

din trofasthet og i din rettferdighet, og gå ikke i rette med din ijener.
FOR INGEN SOM LEVER, ER RETTFERDIG FOR DITT
ÅSYN." (Salme 143,1-2)
"Hvem kan si: Jeg har renset mitt hjerte, jeg er fri for min synd?"

(Ords. 20, 9)
"Visdommen (som også er et uttrykk for Jesus fra Nasaret) er et

sterkere værn for den vise enn ti mektige menn i en by, for det finnes
ikke et rettferdig menneske på jorden, som bare gjor godt og aldri syn
der." (Pred. 7,20)
"Bare i Herren, skal de (hedningene) si om meg, er rettferdighet og

styrke, til meg skal de komme (i rikets tid), og til skamme skal de bli
alle de som brenner av harme mot meg." (Es. 45, 24)
"Hor på meg. Dere sterke ånder. Dere som er langt borte fra min rett

ferdighet." (Salme 46,12)
"Fordi hans sjel (Jesu sjel) har hatt moye, skal han (Gud) se det og
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mettes, derved at de Iqenner ham, skal den rettferdige, rettferdiggjøre
de mange, og deres misgjerninger skal han bære." (Es. 53,11)

"Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud, for han
har kledd meg i frelsens kledebon, i rettferdighetens kappe har han
svøpt meg, likesom brudgommen, som setter på seg en hue, prektig som
prestens, og likesom bruden, som pryder seg med sine anykker." (Es.
61,10)
"Vi ble som urene alle sammen, og all vår rettferdighet som et urent

klesplagg, og som løvet visnet vi alle sammen, og som vinden førte våre
misgjerninger oss bort." (És. 64,5)
"Vend, min Gud, ditt øre hit og hør. Opplat dine øyne og se våre

ruiner og staden (Jerusalem) som er kalt med ditt navn. For ikke på
våre rettferdige gjerninger grunner vi våre ydmyke begjæringer, som vi
bærer fram for ditt åsyn, men på din store barmhjertighet." (Dan. 9,

IS)
"70 uker (Hver på 7 år) er tilmålt ditt folk (jødene) og din hellige

stad (Jerusalem) til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å
dekke over misgjerninger og til å føre fram en evig rettferdighet (Jesu
forsoningsverk på Golgata) og til å besegle syn og profet og til å salve et
Aller-helligste. (1000-års-rikets tempel)" (Dan. 9, 24)
"Og engelen tok til orde og sa til dem som stod foran ham (Josva,

som står som representant for jødene i endens tid): Ta de skitne klær av
ham (jødenes omvendelse til Messias). Og til ham selv sa han: Se, jeg tar
din misgjerning bort fra deg og klær deg i høytidsklær." (Sak. 3,4)
Det er derfor bare den som har del i Guds rettferdighet, som har sin

basis i Jesu forsonergjerning på Golgata, som kan tekkes Gud, både ved
sine gjerninger og ved sine offer. Det hadde ingen hensikt for en urett
ferdig å komme fram for Gud med sine gjerninger, bønner og offer, der
som han da ikke ville omvende seg.

Alle mennesker har syndet og står overfor Gud som syndere. De kan
ikke oppnå sin egen frelse ved egne gjerninger, for det er ingen som kan
holde loven til egen frelse. Menneskene må derfor få tak i Guds frelse
eller Guds rettferdighet, og den finner de i de frelsesordningene som
Gud har etablert i de forskjellige tidshusholdninger. I lovens tid vil de
derfor finne Guds rettferdighet i loven og i troen.

Vi må huske på at når vi snakker om loven, så er den todelt i frelses-
sammenhengen. Det er for det første alle påbudene-, og deretter er det
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frelsesordningene i de forskjellige ofringene og renselsesritualene. Den
som gikk inn under loven og tok på seg lovens åk, den kunne regne med
at han fikk del i frelsen og ble rettferdiggjort. Som pant på at dette var
skjedd, fikk vedkommende troén som en gave, fred i sin sjel og vitnes
byrdet om Gud som frelseren. Den som hadde fått del i troen, ble der
for kalt for en rettferdig. "Derfor skal ugudelige ikke bli stående i dom
men, og syndere ikke i de rettferdiges menighet." (Salme 1, 5)
"For du velsigner den rettferdige, Herre! Som med et skjold dekker

du ham med nåde." (Salme 5,13)
"Når grunnvollene nedbrytes, hva makter da den rettferdige?"

(Salme 11, 3)
"For Herren er rettferdig, elsker rettferdighet, på den oppriktige ser

hans åsyn." (Salme 11,7)
"Gled dere i Herren og fryd dere. Dere rettferdige, og juble, alle Dere

oppriktige av hjertet." (Salme 32,11)
"Herrens oyne er vendt til de rettferdige, og hans ører til deres rop."

(Salme 34,16)
"For de ugudeliges armer skal sønderbrytes, men Herren støtter de

rettferdige." (Salme 37,17)
"De rettferdige skal arve landet (Israel) og bli i det evindelig". (Salme

37, 29)
"Jeg har vært ung og er blitt gammel, men ikke har jeg sett den rett

ferdige forlatt eller hans avkom søke etter brød." (Salme 37, 25)
"Og de rettferdiges frelse kommer fra Herren, deres sterke vern i

nødens stund." (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)
"Den rettferdige gleder seg i Herren og tar sin tilflukt til ham, og alle

oppriktige av hjertet priser seg lykkelige." (Salme 64,11)
"I hans dager (i rikets tid) skal den rettferdige blomstre, og det skal

være megen fred, inntil månen ikke mere er." (Salme 72, 7)
"Den rettferdige spirer som palmen, som en seder på Libanon vokser

han." (Salme 92,13)
"Herren åpner de blindes øyne. Herren oppreiser de nedbøyede,

Herren elsker de rettferdige." (Salme 146, 8)
"Lat opp portene, så et rettferdig folk kan gå inn, et folk som holder

fast ved sin troskap." (Es. 26,2)
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"Fordi hans sjel (Jesu sjel) har hatt møye, skal han se det og mettes,
derved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdig
gjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære." (Es. 53,11)
"Se, oppblåst og uerlig er hans sjel i ham, men den rettferdige skal

leve ved sin tro." (Hab. 2,4)
Det å være rettferdig betyr imidlertid ikke at en er etisk fullkom

men. Vi må skille mellom den rettferdighet som et menneske har i sin
tro og i sitt forhold til Herren p.d.e.s., og den rettferdighet som det selv
utøver p.d.a.s. Den første er den frelsende rettferdighet, og den er full
kommen. Den andre typen rettferdighet derimot er en etisk rettferdig
het. Den er ufullkommen, og den kan også variere fra menneske til
menneske. Det er på grunnlag av den sistnevnte rettferdighet at men
neskene skal få nådelønn av Herren.

Jeg vil i denne sammenhengen få sitere hva Studiebibelen, bind 5,
s. 331—332, sier om menneskets rettferdighet: Rettferdighet som men
neskelige bestemmelser er også primært paktstroskap mot Herreii. Rett
ferdig er den som er paktstro, den som er fast og stø i Herrens pakts
vilje. Den rettferdige er den gudfryktige og fromme som trofast og opp
riktig vandrer i Herrens forskrifter, Salme 32, 11, 97, 11, 140, 14.
"Når en mann. . . følger mine bud og holder mine lover, så han gjør det
som rett og godt er — han er rettferdig, han skal visselig leve, sier Her
ren, Israels Gud," Esek. 18, 5 flg.
Gud beskytter de rettferdige, Salme 5,13, 7, 9 flg., oppholder dem,

37, 16, hans øyne er vendt til dem, 34, 16, han er deres vern, 37, 39,
velsigner dem, 37, 25, de arver landet, 37, 29. Rettferdighet fører til
Guds anerkjennelse både i tiden og i dommen, 5. Mos. 6, 25, Ordspr.
11,4-6, 12,28, 13,6.
DET Å VÆRE RETTFERDIG ER LIKEVEL IKKE DET

SAMME SOM Å VÆRE ETISK FULLKOMMEN. Rettferdighet er

først og fremst en religiøs bestemmelse. De rettferdige er de paktstro
som er botferdige og nådesøkende. De lever av Guds miskunnhet slik
den tilflyter dem i paktens kultus, ikke minst i dens sonende og synd-
forlatende nådemidler. De rettferdige bøyer seg for Guds dom og ber i
oppriktighet om tilgivelse. Å være fattig og ydmyk, ha "et sønderbrutt
hjerte" og en "sønderknust ånd", er karakteristiske trekk hos de rett
ferdige.
De rettferdige anerkjenner Herren som den rettferdige dommer.
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"Gud er den rettferdige dommer." Salme 7, 12, jfr. 119, 137. "Dom
men horer Gud til," 5. Mos. 1, 17. Alt hva Herren gjor, er rett, hans
dommer er udiskuterbare. Jer. 12, 1. De er for den menneskehge er
kjennelse uransakelige. Jfr. Jobs bok. Den rettferdige og gudfryktige
boyer seg derfor under Herrens rettsordning og rettsavgjorelser. Ved
dem er alt som det skal være, her er intet uriktig, vilkårlig eller lune
fullt, Salme 9, 9, 96, 13. Alt er normbestemt ut fra hans eget, hellige
vesen. Es. 5, 16. Gud er altså selv normen heller enn at han skulle stå
under en norm som påtvinges utenfra.

Dette at rettferdighetsbegrepet bestemmes ut fra Guds eget vesen, er
grunnleggende for den bibelske oppfatning. Imidlertid må dette ikke
misforstås i retning av at en hvilken som helst "urettferdighet" skulle
bli "rettferdig" om Gud ville det. Det finnes ikke antydning til slike
kunstige, filosofiske ideer i Skriften. Som livets og tilværelsens Herre
har Gud en stor maktfullkommenhet, men vismannen i Jobs bok for
sikrer: "Den Allmektige finner vi ikke, han som er så stor i makt, men
retten og den strenge rettferdighet krenker han ikke," Job 37, 23.
Guds rettferdighet består imidlertid ikke bare i dette at Gud selv

handler rettferdig, men også at han krever rettferdighet. Lovens krav er
et rettferdighetskrav: "Rettferdighet, rettferdighet skal du strebe etter,"
5. Mos. 16, 20. Gud anerkjenner og belønner rettferdighet, samtidig
som hån dømmer og straffer urettferdighet. Herren er den ukrenkelige,
som med nidkjærhet hjemsøker dem som oppløser retten. "Høy blir
Herren, hærskarenes Gud ved dommen, og den heUige Gud viser seg hel
lig ved rettferdighet," Es. 5, 16, jfr. 10, 22, 28, 17 flg. Ved sin døm
mende rettferdighet hjelper Herren alle dem som lider urett til deres
rett. Es. 50, 8 flg., 54, 17, Salme 9, 5, 35, 23 flg., 43, 1, 76, 10,
94, 2, 143,1-3."

Til tross for at menneskene ikke kan grunne sin frelse og forsoning på
sin egen prestasjon, krevde likevel Gud av dem at de skulle vandre etter
loven og holde hans bud. Han kanaliserte sin frelse gjennom loven og
etterlevelsen av den. DEN SOM GJØR ETTER LOVEN, HAN
SKAL LEVE VED DEN. "Dere skal gjøre etter mine bud, og Dere
skal holde mine lover, så Dere følger dem, jeg er Herren deres Gud. Og
Dere skal holde mine lover og mine bud, for det menneske som gjør
etter dem, skal leve ved dem, jeg er Herren." (3. Mos. 18, 4—5)

"Forbannet være den som ikke holder ordene i denne lov og ikke
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gjor etter dem. Og alt folket skal si: Amen." (5. Mos. 27, 26)
"Dersom Dere nå er lydige mot mine bud, som jeg gir dere i dag, så

Dere elsker Herren deres Gud og tjener ham av alt deres hjerte og av all
deres sjel, da vil jeg gi deres land regn i rette tid, høstregn og vårregn, og
du skal samle i hus ditt korn og din most og din olje." (5. Mos. 11,
13-14)
"Dere skal ta vare på alle mine lover og alle mine bud og holde dem,

jeg er Herren." (3. Mos. 19, 37)
"Og Herren har i dag gitt deg sitt ord at du skal være hans eiendoms

folk, således som han har sagt til deg, og at han, dersom du holder alle
hans bud, vil heve deg høyt over alle de folk han har skapt, til pris og til
ry og til pryd, og at du skal være et hellig folk for Herren, din Gud, så
ledes som han har sagt." (5. Mos. 26,18—19)
"Dersom du (Israel) nå hører på Herrens, din Guds røst, så du akter

vel på å høre alle hans bud, som jeg gir deg i dag, da skal Herren din
Gud heve deg høyt over alle folkene på jorden." (5. Mos. 28,1)
"Og jeg (Nehemias) sa: Akk, Herre, himmelens Gud, du store og for

ferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer din miskunnhet mot dem
som elsker deg og holder dine bud... men vender Dere (jødene) om til
meg og holder mine bud og gjør etter dem, da vil jeg, om enn de bort
drevne blant dere er ved himmelens ende, samle dem derfra og føre dem
til det sted jeg har utvalgt til å la mitt navn bo der (Jerusalem)." (Neh.
1,5 og 9)
"Du (Gud) vitnet for dem (jødene) og ville omvende dem til din lov,

men de var overmodige og hørte ikke på dine bud, de syndet mot dine
lover, de som mennesket lever ved når han gjør etter dem, i sin gjen-
stridighet satte de skulderen imot, de var hårdnakket og ville ikke hø
re." (Neh. 9, 20)

"Herrens befalinger er rette, de gleder hjertet. Herrens bud er rent,
det opplyser øynene. Herrens frykt er ren, den står fast evindelig.
Herrens lover er sannhet, de er rettferdige alle tilsammen. De er koste
ligere enn gull, ja fint gull i mengde, og søtere enn honning, ja honning
som drypper av kakene. Også din tjener blir påminnet ved dem, den
som holder dem, har stor lønn." (Salme 19, 9—12)

"Alle Herrens stier er miskunnhet og trofasthet imot dem som hol
der hans pakt og hans vitnesbyrd." (Salme 25,10)
"Dersom hans barn forlater min lov og ikke vandrer i mine bud, der-
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som de krenker mine forskrifter og ikke holder mine befalinger, da vil
jeg hjemsøke deres synd med ris og deres misgeming med plager."
(Salme 89, 31—33)

"Halleluja! Salig er den mann som frykter Herren, som har sin store
lyst i hans bud. Hans avkom skal være mektig på jorden, de oppriktiges
slekt skal velsignes. Det er velstand i hans hus, og hans rettferdighet står
fast evindelig." (Salme 112,1—3)
"Men Herrens miskunnhet er fra evighet og inntil evighet over dem

som frykter ham, og hans rettferdighet mot barnebarn, mot dem som
holder hans pakt, og dem som kommer hans bud i hu, så de gjør etter
dem." (Salme 103,17-18)

"Salige er de som tar vare på det som rett er, den som gjør rettferdig
het til enhver tid." (Salme 106, 3)
"DU HAR GITT DINE BEFALINGER FORÅT EN SKAL

HOLDE DEM NØYE." (Salme 119,4)
"Enden på det hele, etter at alt er hørt, er dette: Frykt Gud og hold

hans bud. Det er hva hvert menneske bør gjøre. For hver gjerning vil
Gud føre fram for dommen over alt det som er skjult, enten det er godt
eller ondt." (Pred. 12,13—14)
"Så sier Herren, hærskarenes Gud: Hvis du går på mine veier og hol

der mine bud, da skal du (Josva) også få styre mitt hus (templet) og
vokte mine forgårder, og jeg vil gi deg førere blant disse som står her."
(Sak. 3,7)
"Og når en mann er rettferdig og gjør rett og rettferdighet, og ikke

eter (avgudsoffer) på fjellene og ikke løfter sine øyne til Israels motby
delige avguder og ikke krenker sin nestes hustru og ikke nærmer seg en
kvinne når hun er uren, og ikke undertrykker noen, men lar skyldneren
få sin 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 over
mål, holder sin hånd tilbake fra urett, dømmer rett dom mann og
mann i mellom, følger mine bud og holder mine lover, så han gjør det
som rett og godt er — han er rettferdig, han skal visselig leve, sier Her
ren, Israels Gud." (Esek. 18, 5—9)
"Og jeg gav dem mine bud og kunngjorde dem mine lover, for det

menneske som holder dem, skal leve ved dem." (Esek. 20,11)
"Men barna var gjenstridige mot meg, de fulgte ikke mine bud og

holdt ikke mine lover, så de gjorde etter dem, enda det menneske som
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holder dem, får leve ved dem, mine sabbater vanhelliget de. Da sa jeg at
jeg ville utøse min harme over dem, fullbyrde min vrede på dem i ør
kenen." (Esek. 20, 21)
Det er ikke her snakk om at en selv oppfyller loven til egen frelse,

men det er snakk om at en må søke Gud i de ordningene han har lagt
ned i de forskjellige frelsesperiodene. På dette punktet er f. eks. lut
hersk teologi altfor svak og uriktig. Den hevder gang på gang at lovens
vei er "Dødens vei", og at det ikke er frelse i etterlevelsen av Guds bud
og lov.

Jeg vil i den forbindelsen sitere fraStudiebibelen, bind 5, s. 336—337,
hvor det også står at den som holder loven, skal leve ved den. 'Tå lov-
oppfyllelsenes vei når aldri det falne menneske fram til Gud. Men dette
at ingen — selv ikke den gudfryktige Abraham — har gjerninger å rose
seg av for Gud, tilintetgjør allikevel ikke lovens løfte og lønn, det rett
ferdighetsprinsipp som Paulus uttrykker slik: "Den som har gjerninger,
ham tilregnes lønnen. . . som skyldighet," Rom. 4, 4. Både lovens straff
for synd og dens lønn for rettferdighet står fast. Når loven sier at det
menneske som gjør etter Herrens lover og bud, skal leve ved dem, 3.
Mos. 18, 5, jfr. Rom. 10,5, så er dette et prinsipp som hevdes like klart
i NT. Verken Paulus eller noen annen av nytestamentlige forfattere be
nekter at den som oppfyller loven, blir rettferdiggjort ved loven. Når
det likevel hevdes at "intet kjød blir rettferdiggjort av lovgjeminger".
Gal. 2, 16, så har det sin enkle grunn i den omstendighet at det finnes
ikke noe menneske som virkelig har oppfylt loven. Alle har syndet, "de
rettferdiges klasse har ingen medlemmer"."

Paulus har aldri benektet at etterfølgelse av loven førte fram til frelse,
men det han har benektet er at en kan ikke oppfylle loven til egen frel
se. Det var det siste han tok opp i sine brever, og særlig i Romer- og
Galaterbrevet. "Hva skal vi da si? At hedninger, som ikke søkte rett
ferdighet, de vant rettferdighet, men det var rettferdigheten av tro.
Israel derimot, som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke fram til
denne lov. Hvorfor det? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved ger-
ninger, for de støtte an mot snublesteinen (Jesus), 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)

Etter som jeg ser det, så polimiserte ikke Paulus imot lovens rettfer
dighet, men det han forsøkte å få fram var følgende 2 forhold:
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1) Lovens rettferdighet var en reell rettferdighet, men den kunne
bare oppnåes ved tro. Når en troende jøde etterfulgte lovens bud og
forordninger, var han garantert frelsen. GUD GAV HAM DET SOM
HAN KREVDE AV HAM.

2) Etter at Kristus hadde oppfylt loven i sitt liv og i sin død og opp
standelse, så var rettferdigheten av loven lagt til side som frelsesprin-
sipp, og jødene var kommet inn i nådens tidsperiode. I denne tidsperio
den ble frelsen oppnådd ved troen.

I det hele tatt må vi som er kristne og særlig lutheranerne lære oss å
se på loven som positiv og god. Den var et middel som Gud brukte til
både å frelse jødefolket og bevare dem i den. Vi har delvis mistolket
Paulus og ment at han tok avstand fra etterlevelsen av loven, men det er
ikke riktig.

Når Paulus eller noen av de andre forfatterne av N.T. uttaler seg om
rettferdighet, så må vi spørre oss selv om hvilken type rettferdighet det
er de uttaler seg om, for her er det 4 muligheter:
1) Det er den FRELSENDE RETTFERDIGHET, som er Guds

rettferdighet. Guds rettferdighet er videre Jesus fra Nasaret.
2) Det er menneskets egen rettferdighet. For jødene er dette

LOVENS RETTFERDIGHET, og for hedningene er dette GJER
NINGENES RETTFERDIGHET. Der disse 2 typene rettferdighet blir
utført i tro, der oppnår mennesket frelse.
3) Det er EGENRETTFERDIGHETEN. Dette er dødens rettferdig

het, og det var den de skriftlærde og fariseerne stod for i Israel.
Som et apropos kan vi legge merke til at jødene også har mistolket

Paulus på dette punktet. De aller fleste av dem forstår ikke Paulus den
dag i dag, og ser på ham som en som har forvansket jødedonunen og for
den saks skyld Jesu lære. De føler det slik og gir uttrykk for at Jesu
lære og undervisning befinner seg innenfor jødedommen, mens Paulus
og Johannes befinner seg utenfor jødedommen.

I og med at Guds frelse var kanalisert gjennom loven, så var det av
den største betydning at folket forpliktet seg på loven og levde i overens
stemmelse med den. De forskjellige åndelige lederne forpliktet jødefolk
et på Sinai-loven. Dette var tilfelle både med Moses og Josva.

Før jødefolket skulle gå inn i det lovede landet, så understreket
Moses lovens betydning for folket og gjorde dem oppmerksomme på
hvordan det ville gå med dem, dersom de ikke fulgte loven. Han la fram
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for dem både velsignelsen og forbannelsen i det han både. henviste til
Sinailoven og Palestinaloven. (5. Mos. 28—31)

Moses forpliktet også folket på at de, når de kom inn i det lovede
landet, skulle skrive inn de 10 bud på store steiner på Ebal-fjellet. "Og
Moses og de eldste i Israel bød folket og sa: Ta vare på alle de bud jeg
gir dere idag! Og når dere kommer over Jordan til det land Herren din
Gud gir deg, da skal du reise opp noen store steiner og stryke dem over
med kalk. På dem skal du, når du er kommet over, skrive alle ordene i
denne lov, foråt du kan komme inn i det land Herren din Gud gir deg,
et land som flyter med melk og honning, således som Herren, dine fed
res Gud, har tilsagt deg. Så snart dere er kommet over Jordan, skal dere
reise opp disse stener som jeg idag gir dere befaling om, på Ebal-Qellet,
og du skal stryke dem over med kalk. Og du skal bygge Herren din Gud
et alter der, et alter av steiner, du skal ikke bruke jern på dem. Av hele
steiner skal du bygge Herrens, din Guds alter, og du skal ofre Herren din
Gud brennoffer på det. Og du skal ofre takkoffer og ete dem der og
være glad for Herrens, din Guds åsyn. Og du skal skrive på steinene alle
ordene i denne lov, klart og tydelig. Og Moses og de levittiske prester
talte til hele Israel og sa: Gi akt og hør, Israel! På denne dag er du blitt
Herrens, din Guds folk. Så lyd da Herrens, din Guds røst, og hold hans
bud og hans lover, som jeg gir deg idag!" (6. Mos. 27,1—10)

Likeledes skuUe Simeon, Levi, Juda, Issakar, Josef og Benjamin stå
oppe på Garisim-fjellet og lyse velsignelsen over folket. Den skulle de få
dersom de holdt budene i Palestina-loven.
Ruben, Gad, Aser, Sebulon, Dan og Naftali skulle stå oppe på Ebal

og lyse forbannelsen over folket. Den skulle de få dersom de ikke holdt
lovens bud.

I tillegg til dette skulle levittene lyse forbannelsen over hvert men
neske blant jødene, dersom de ikke holdt lovens bud. Etter hver for
bannelse skulle folket si: Amen, som er en bekreftelse på at dette skal
skje. Amen er et hebraisk ord som betyr "fast. Sikkert, teoverdig, sant
og pålitelig."
"Samme dag bød Moses folket og sa: Når Dere er kommet over Jor

dan, da skal disse stå på fjellet Garisim og velsigne folket: Simeon og
Levi og Juda og Issakar og Josef og Benjamin. Og disse skal stå på fjellet
Ebal og lyse forbannelse: Ruben, Gad og Aser og Sebulon, Dan og Naf
tali. Og levittene skal ta til orde og si med høy røst til hver mann i Israel:
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Forbannet være den mann som gjør et utskåret eller et støpt billede,
en vederstyggelighet for Herren, et verk av en kunstners hender, og stil
ler det opp i lønndom! Og alt folket skal svare og si: Amen. Forbannet
være den som ringeakter sin far eller sin mor! Og alt folket skal si:
Amen. Forbannet være den som flytter merkesteinene mellom seg og
sin neste! Og alt folket skal si: Amen. Forbannet være den som får en
blind til å fare vill på veien! Og alt folket skal si: Amen. Forbannet være
den som bøyer retten for en fremmed, en farløs og en enke! Og alt fol
ket skal si: Amen. Forbannet være den som ligger hos sin fars hustru,
for han har vanæret sin fars leie! Og alt folket skal si: Amen. Forbannet
være den som har omgang med noget dyr! Og alt. folket skal si: Amen.
Forbannet være den som ligger hos sin søster, sin fars eller sin mors
datter! Og alt folket skal si: Amen. Forbannet være den som ligger hos
sin hustrus mor! Og alt folket skal si: Amen. Forbannet være den som
slår sin neste ihjel i lønndom! Og alt folket skal si: Amen. Forbannet
være den som tar imot gaver for å slå nogen ihjel og utøser uskyldig
blod! Og alt folket skal si: Amen. Forbannet være den som ikke holder
ordene i denne lov og ikke gjør etter dem! Og alt folket skal si: Amen."
(5. Mos. 27,11-26)

Loven ble også opplest av Josva da jøde-folket kom over Jordan og
inn i det lovede landet. "Ved den tid bygget Josva et alter for Herren,
Israels Gud, på Ebal-fjellet, således som Moses, Herrens tjener, hadde
befalt Israels barn, efter det som står skrevet i Mose lovbok, et alter av
hele steiner, som det ikke hadde vært brukt jern på, og på det ofret de
brennoffer for Herren og slaktet takkoffer. Og han skrev der på steine
ne, en avskrift av Mose lov, den lov som Moses hadde skrevet for
Israels barns åsyn. Og hele Israel med sine eldste og tilsynsmenn og sine
dommere stod på begge sider av arken midt imot de levittiske prester,
som bar Herrens pakts-ark, hele Israel, både de fremmede og de innfød
te, den ene halvdel av dem mot Garisim-fjellet, og den andre halvdel
mot Ebal-fjellet, således som Moses, Herrens tjener, før hadde befalt å
velsigne Israels folk. Derefter leste hem opp alle lovens ord, velsignelsen
og forbannelsen, i ett og alt således som skrevet er i lovens bok. Det var
ikke et ord av alt det Moses hadde befalt, som Josva ikke leste opp for
hele Israels menighet med kvinner og barn og for de fremmede som
fulgte med dem." (Josva 8, 30—35)

Før Josva døde kalte han sammen hele folket i Sikem. Han la fram
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for dem både velsignelsen og forbannelsen, og fortalte dem hvordan det
ville gå med dem, dersom de brot Herrens pakt. Folket sa at de ville
tjene Herren, og Josva fornyet Herrens pakt med folket. "Og folket sa
til Josva: Herren var Gud vil vi tjene, og hans ord vil vi lyde. Den dag
gjorde Josva en pakt med folket i Sikem og satte lov og rett for dem. Og
Josva skrev opp disse ord i Guds lovbok, og han tok en stor stein og
reiste den der under den eik som stod ved Herrens helligdom. Og Josva
sa til hele folket: Se, denne stein skal være et vidne mot oss, for den har
hørt alle de ord som Herren har talt med oss, og den skal være et
vidne mot dere, foråt Dere ikke skal fornekte deres Gud. Så lot Josva
folket fare, hver til sin arvelodd. Noen tid etter dette døde Josva, Nuns
sønn, Herrens tjener, hundre og ti år gammel. Og de begravde ham på
hans arvelodds grunn i Timnat-Serah, som ligger i Efra'im-fjellene,
nordenfor Ga'as-fjellet. Og Israel tjente Herren så lenge Josva levde, og
så lenge alle de eldste levde som overlevde Josva, og som kjente til alle
de gjerninger som Herren hadde gjort for Israel." (Josva 24, 24—31)

Jøde-folkets liv i det lovede landet var en veksling mellom frafall fra
loven og tilbakevending til loven, og vi skal ikke her ta med alle de til
fellene når dette skjedde, men vi skal være oppmerksomme på at om
vendelsen bestod i anger over å ha brutt loven og å komme tilbake til
loven igjen og vandre i den. "Det hadde aldri før vært noen konge som
han (Josias), noen som således hadde omvendt seg til Herren av alt sitt
hjerte og av all sin sjel og av all sin styrke etter hele Mose lov, og etter
ham oppstod det ingen som ham." (2. Kong. 23,25)
"Den ugudelige forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og om

vende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud,
for han skal mangfoldig forlate." (Es. 55,7)

"Kast fra dere alle deres overtredelser, som Dere har forsyndet dere
med, og få dere et nytt hjerte og en ny ånd. Hvorfor vil Dere dø, Israels
hus? For jeg har ikke behag i noens død, sier Herren, Israels Gud, så om
vend dere da, og Dere skal leve." (Esek. 18, 30—31)
"Si til dem: Så sant jeg lever, sier Herren, Israels Gud, jeg har ikke be

hag i den ugudeliges død, men i at den ugudelige vender om fra sin ferd
og lever. Vend om, vend om fra deres onde veier! Hvorfor vil Dere dø,
Israels hus?" (Esek. 33,11)
"Og når jeg sier til den ugudelige: Du skal visselig do, og han vender

om fra sin synd og gjør rett og rettferdighet, så han, den ugudelige, gir pant
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tilbake, godtgjor det han har rovet, folger livets bud, så han ikke gjor
urett, da skal han visselig leve, han skal ikke do." (Esek. 33,14—15)
"Men endog nå (i den store trengsel), sier Herren, vend om til meg

med hele deres hjerte og med faste og gråt og klage, og sonderriv deres
hjerte og ikke deres klær, og vend om til Herren deres Gud! For han er
nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunnhet, og han angrer
det onde." (Joel 2,12—13)

Når jodefolket ble sendt ut i landflyktigheten, det være seg land
flyktigheten til Assyria eller Babel eller den store landflyktigheten fra år
70 e. Messias og fram til i dag, så skyldtes dette at de hadde brutt loven.
Når de ute i landflyktigheten var villige til å omvende seg til loven, så
skulle Gud fri dem fra deres fangenskap. "Og kongen i Assyria bortforte
Israel til Assyria og flyttet dem til Halah og til Habor, en elv i Gosan, og
til Medias byer, fordi de ikke hadde hort på Herrens, sin Guds rost, men
overtrådt hans pakt — alt det Moses — Herrens tjener, hadde befalt,
de hverken horte eller gjorde etter det." (2. Kong. 18,11—12)
"Når de synder mot det — for det er intet menneske som ikke syn

der — og du vredes på dem og gir dem i fiendens vold, og de som tar
dem til fange, forer dem bort til et annet land, fjernt eller nær, men de
tar seg det til hjerte i det land hvor de holdes fanget, og omvender seg
og bonnfaller deg om nåde i sitt fangenskaps land og sier: Vi har syndet,
vi har gjort ille og vært ugudelige, og de omvender seg til deg av alt sitt
hjerte og av all sin sjel i det land som de er bortfort til og holdes fanget
i, og de beder, vendt mot sitt land, som du har gitt deres fedre, og den
stad som du har utvalgt, og det hus jeg har bygget for ditt navn, så vil
du fra himmelen, der hvor du bor, hore deres bonn og ydmyke begjæ
ringer og hjelpe dem til deres rett og forlate ditt folk hva de har syndet
mot deg." (2. Kr. 6, 36-39)
"For når Dere vender om til Herren, da skal deres brodre og deres

sonner finne barmhjertighet hos dem som holder dem fangne, og kom
me tilbake til dette land, for Herren deres Gud er nådig og barmhjertig,
han vil ikke vende sitt åsyn bort fra dere, dersom Dere vender om til
ham." (2. Kr. 30, 9)
"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 gjernin
ger." (Jer. 18,11)
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''Han sa: Vend om, hver fra sin onde vei, og fra deres onde gjernin
ger! Så skal Dere få bo i det land Herren gav Dere og deres fedre, fra
evighet og til evighet. Følg ikke andre guder, så Dere dyrker dem og til
beder dem, og vekk ikke min harme ved deres henders verk, foråt jeg
ikke skal gjøre Dere noe ondt! Men Dere hørte ikke på meg, sier Herren,
Dere vakte min harme ved deres henders verk, til ulykke for Dere selv.
Derfor sier Herren, hærskarenes Gud så: Fordi Dere ikke har hørt på
mine ord, se så sender jeg bud og henter alle Nordens folkeslag, sier Her
ren, og jeg sender bud til Babels konge Nebukadnesar, min tjener, og jeg
lar dem komme over dette land og over dets innbyggere og over alle
folkeslagene her rundt omkring, og jeg slår dem med bann og gjør dem
til en forferdelse og til en spott og deres land til evige ørkener, og jeg lar
fryds røst og gledes røst, brudgoms røst og bruds røst, lyd av kvern og
lys av lampe bli borte hos dem. Og hele dette land skal bli til en ørken,
til en ødemark, og disse folkeslag skal tjene Babels konge i sytti år."
(Jer. 25, 5-11)
"Og jeg (Daniel) bad til Herren min Gud og bekjente og sa: Akk, Her

re du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer mis
kunnhet mot dem som elsker deg og holder dine bud. Vi har syndet og
satt oss opp imot deg, vi har veket av fra dine bud og dine lover." (Dan.
9,4-5)
En del av de jødene, som ennå bor i utlendigheten, skal omvende seg

til loven i den store trengselstiden som skal komme over hele jorden.
Når dette skjer, skal Herren føre dem tilbake til Israel. Der skal de kom
me til personlig tro på Jesus fra Nasaret som jødenes konge. (5. Mos.
30,1-8)
En annen del av de jødene som ennå bor i utlendigheten, skal Herren

føre ut i folkets ørken (som ligger øst for Israel) og prøve dem der.
Han vil la dem gå forbi under sin egen hyrdestav, som er Messias, og
føre dem inn i paktens bånd,som er Den Hellige Ånd. De som ikke vil bøye
seg for Messias og forplikte seg på loven, de mister livet i ørkenen og kom
mer ikke inn i landet. De som bøyer seg, blir med på Herrens triumftog inn
i Israel og inn i Jerusalem. "Og jeg vil føre dere ut fra de folk og samle
dere fra de land som Dere nå er spredt i, med sterk hånd og med utrakt
arm og med utøst harme. Og jeg vil føre dere til folkets ørken, og der
vil jeg gå i rette med Dere, åsyn til åsyn, likesom jeg gikk i rette med
deres fedre i ørkenen ved Egyptens land, således vil jeg gå i rette med
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Dere, sier Herren, Israels Gud. Og jeg vil la Dere gå forbi under hyrde-
staven, og jeg vil fore Dere inn i paktens bånd, og jeg vil skille ut fra
dere de gjenstridige og dem som er falt fra meg, fra deres utlendighets
land vil jeg fore dem ut, men til Israels land skal ingen av dem komme,
og Dere skal kjenne at jeg er Herren." (Esek. 20, 34~38)

Dette skulle få oss til å forstå at loven er mye mer verdifull enn vi
kristne vanligvis legger i den. Det er fortsatt frelse å finne i loven. Guds
ord viser dette klart. Jødene skal tilbake til loven, og når de holder den,
er forutsetningen til stede, både til at Gud kan samle dem i Israel, og til
at han kan frelse dem som rest og levning i den store trengselen.

Etter at de har kommet til tro på Jesus fra Nasaret, som jødefolkets
Messias, og etter at de har fått Det Hellige Ånd som innsegl og pant på
at de er Guds folk, skal de igjen forplikte seg på loven og holde alle dens
bud og forordninger. Dette skal skje i 1000-års-riket.

Gangen i jødenes omvendelse i endetiden blir derfor som følgende:
1) Først skal de omvende seg til Mose-loven.
2) Deretter skal Herren hente dem hjem, enten til Israel eller til

folkets ørken. I begge disse tilfellene skal han prøve dem, om de
vil bøye seg for Messias.

3) Den som bøyer seg for Messias og kommer til tro på ham, får Den
Hellige And i sitt hjerte.

4) Deretter vil Jesus fra Nasaret forplikte de troende jøder på sin
nye lov, som vi vil få i rikets tid. Denne vil ikke være lik med
Sinai-loven, men deler av denne vil også finnes i Jesu nye lov.

Jesu nye lov vil ha 3 forskjellige utgangspunkter. Det er Mose-loven,
Jesu første undervisning, slik som den kom til uttrykk på Jesu tid og i
den første apostel-tiden, og nye læremessige sannheter, som Jesus vil
åpenbare ved sin gjenkomst.

Vi må huske på at rikets tidsperiode ennå ikke fullt ut er kjent for
oss. Den ligger ennå i sin egen hemmelighet, slik som også jødefolket
gjør det. Her er det en klar parallell, for jødefolket er rikets folk. "Him
lenes rike er likt en skatt (jødefolket) som var gjemt i en åker (verden),
og som en mann (Gud) fant og skjulte — og i sin glede går han bort og
selger alt det han har og kjøper åkeren (verden, foråt skatten skal kunne
bevares i den)." (Matt. 13, 44)

"i det han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet etter sitt frie råd,
som han fattet hos seg selv, om en husholdning i tidenes fylde: at han
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ville samle alt til ett i Kristus, både det som er i himlene og det som er
på jorden." (Ef. 1, 9—10)

Dette er ikke en beskrivelse av den kristne menighets tidsperiode.
Den kom i tidens fylde (Gal. 4,4). Den tidsperioden som her er beskre
vet, skal komme i tidenes fylde, og den er en delvis hemmelighet som
fortsatt ligger i Faderens råd. Dette er riket for Israel, som ennå horer
framtiden til.

Dersom vi hadde forstått lovens positive karakter og frelses-egenska-
per, så hadde vi heller ikke støtt bort jødene, slik som vi har gjort i snart
2000 år. Det er ikke noe rart at mange jøder ikke vil ha noe med oss
kristne å gjøre, for vi har korrumpert sann jødedom og tatt fra dem
både Jesus fra Nasaret som jødenes konge og Messias og nedvurdert
jødenes lov.
De fleste troende kristne forstår hverken Guds planer med Israel eller

lovens framtidige rolle. De pleier å si at Messias er kirkens konge, og at
riket for Israel ikke er en selvstendig jødisk periode. Alt dette er galt.
Messias er ikke kirkens konge, men han er hode for menigheten og vår
Herre og frelser. Han er derimot Israels konge. Jerusalem er hovedsta
den i hans rike, og Israel er landet, hvorfra han skal styre i rikets tid.

Riket for Israel er en selvstendig periode i frelsens historie, og den er
ennå framtidig. Israel behøver ikke å gå inn i kirken for å bli frelst. Det
er ikke kirken som skal ta ut eller frelse det jødiske folket. Det skal
Herren gjøre i sin tid. Kirken derimot skal være med på å ta ut det
kristne legemet, og det skal bestå av folk fra alle stammer, tunger, ætter
og nasjoner.

Israel derimot har fått den oppgaven å være med på å frelse nasjone
ne, og det skal skje i rikets periode. Da skal ikke bare enkeltindividene
være troende og frelst, men hele nasjoner skal være det.

Troende jøder skal forplikte både seg selv og hedningenasjonene på
Jesu nye lov, slik som vi skal få den i 1000-års-riket. Jødene fikk en del
av det læremessige grunnlaget for riket for Israel under Jesu første til
stedeværelse. Dette kommer til uttrykk i de 4 evangeliene og i første del
av Apostlenes gjerninger.
De fikk også misjonsoppdraget, idet det ble lagt vekt både på dåpen,

og på det forholdet at de skulle lære hedningene alt det som Jesus
hadde lært dem. Vi lever i dag ikke etter Jesu lære fullt ut. Det er ikke
vanskelig å bevise, og det skal vi komme tilbake til etter hvert.
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Vi lever derimot etter det som Paulus lærte oss, for han er hedninge
nes apostel på en spesiell måte, og det budskapet som han fikk av Jesus,
det er avpasset til hedningene. Dette er også grunnen til at Paulus ble
misoppfattet og forfulgt av jødene gjennom et helt liv.

Spørsmål og oppgaver.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Hvilke 3 deler består Moseloven av?

Hva er forholdet mellom de 10 bud p.d.e.s. og seremonilo^^ene
p.d.a.s.?
Hva gjorde Jesus med Moseloven?
I hvilke forskjellige etapper fikk jødefolket Moseloven?
Hva er Palestinapakten, og i hvilke 8 ledd kan vi dele den?
Finnes det noen som er fullkommen rettferdig?
Hvordan fikk man Guds rettferdighet i lovens tidsperiode?
Hva er et tomt offer?

Hva er et rettferdig offer?
Hva er forskjellen på den etiske rettferdighet og Guds rettferdig
het?

Hva skjedde med lovens rettferdighet etter Golgata?
Hvilke 4 typer rettferdighet er det snakk om i Bibelen?
Hva skulle Israel-folket skrive inn på store steiner på Ebal-fjellet?
Hvorfor skulle forbannelsen og velsignelsen lyses over Israels-
folket, før de inntok det lovede landet?
Hva skulle levittene gjøre ved jødenes innmarsj i landet?
Hva gjorde Josva med folket, før sin død?
På hvilken måte skal loven medvirke til jødenes frelse i ende
tiden?

Hva blir gangen i jødenes omvendelse i endens tid?
Hvilke 3 forskjellige utgangspunkter vil Jesu nye lov i 1000-års-
riket ha?

Hva er forskjellen på tidens fylde (Gal. 4,4) og tidenes fylde (Ef.

1,10)?
Hva er kirkens oppgave?
Hvem skal frelse jødene?
Hvem er Paulus sitt evangelium tilpasset?
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DØPEREN JOHANNES

På samme måten som lovens tidsperiode opererte med 2 rettferdig-
hetsbegreper, så har vi den samme forkynnelsen i rikets forkynnelse,
som strekker seg fra døperen Johannes og inntil Ap. gj. 10, 35. Jeg har
skrevet en del om dette i min forrige bok: Jødenes Konge. Bind I, men
jeg vil gjenta det her og utdype det, både for min egen del og for leser
nes del. Dette er en delvis ny forståelse av evangeliene, og den går på
tvers av den vanlige forståelsen av disse, men jeg tror at Herren vil ha
dette fram nå, før vi går inn i rikets tidsalder.

Når døperen Johannes sa at folket skulle omvende seg, så mente han
2 ting, og det var:
1) At folket skulle etterleve Moseloven. Dette var den etiske rett

ferdighet. "og sa: Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær"
(Matt. 3, 2).

2) At folket skulle tro på Jesus fra Nasaret som jødenes Messias.
Dette var den frelsende rettferdighet, som de fikk ved Guds nåde og
hjertets omskjærelse. "Dagen etter (dagen etter Jesu dåp) ser han Jesus
komme til seg og sier: Se der Guds lam, som bærer (bort) verdens synd.
Det er ham om hvem jeg sa: Etter meg kommer en mann som er kom
met foran meg, fordi han var før meg." (Joh. 1,29—30)
I Johannes sin forkynnelse var selve frelsen knyttet til dåpen. Det var

en dåp som førte til syndenes forlatelse, og uten at noen ville ta dåpen,
kunne de ikke få syndenes forlatelse. På denne måten ble Guds frelse
ikke bare betinget av omvendelse og tro, men også av dåpen. Dåpen var
det synlige beviset på at frelsen hadde kommet i stand. Dette er det fine
med de synlige og konkrete nådemidlene at Herren skjenker oss sin
nåde gjennom konkrete ting, som vi kan se, føle og ta på. På den måten
behøver vi ikke å være i tvil om hvorvidt vi har det som de forskjellige
nådemidlene lover oss. "Da drog Jerusalem og hele Judea og hele landet
om Jordan ut til ham, og de ble døpt av ham i elven Jordan, i det de be
kjente sine synder." (Matt. 3, 5—6)
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"Jeg døper dere MED VANN TIL OMVENDELSE, men han som
kommer etter meg, er sterkere enn jeg, han hvis sko jeg ikke er verdig å
bære, han skal dope dere med den Hellige Ånd." (Matt. 3,11)

"Begynnelsen til Jesu Kristi, Guds Sønns evangelium (fortsettelsen
får vi i Paulus sine brever). Som skrevet står hos profeten Esaias: Se, jeg
sender mitt bud for ditt åsyn (Messias), han skal rydde din vei, det er en
røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier jevne!
— således stod døperen Johannes fram i ørkenen og forkynte omvendel-
sesdåp til syndenes forlatelse, og hele Judea og alle de fra Jerusalem
gikk ut til ham, og de ble døpt av ham i elven Jordan, i det de bekjente
sine synder." (Mark. 1,1—5)
"og han kom rundt i hele landet om Jordan og forkynte omvendel-

sesdåp til syndenes forlatelse, således som det er skrevet i profeten
Esaias' talers bok: Det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Her
rens vei, gjør hans stier jevne. Hver dal skal fylles, og hvert fjell skal
senkes, og det krokete skal rettes, og de knudrete veier jevnes, og alt
kjød skal se Guds frelse (Guds Jesus, det hebraiske substantivet Yeshua
er det samme som Jesus)" (Luk. 3, 3—6).

Jeg vil i den forbindelsen få lov til å henvise til det som står i boka:
Hos hedninger såvel som jøder, s. 46—47: "Johannes Døberen forkyn
der profetemes gamle kald til omvendelse, brud med synden og tilbage-
vendelsen til Gud, men hans oppfordring er mere kategorisk end hos
nogen profet, det hænger sammen med det, som Gud nu vil lade bryde
frem. Guds rige og dermed Guds dom er nær. Det er yderste øjeblik.
Det gælder omvendelse én gang for alle, — sidste chance. Det gælder
ægte omvendelse uden ethvert falsk skin. Kaldet til omvendelse gælder
alle, ikke blot notoriske syndere og hedninger, men netop de jødiske
fromme. "Bild jer ikke ind, at I kan sige ved jer selv: "Vi har Abraham
til fader", thi jeg siger jer, at Gud kan opvække Abraham børn af stene-
ne der" (Matt. 3, 9). Omvendelsens ægthed viser sig i dens frugter. Jo
hannes forkynder ikke blot omvendelse, men "omvendelses-dåp til
syndernes forladelse" (Mk. 1,4). OMVENDELSEN SKER I DÅBEN:
den er Guds virken. Gud skaber sig en menighed af omvendende.
OMVENDELSEN ER BÅDE GUDS GAVE OG MENNESKETS

OPGAVE. På tærsklen til N.T. møder vi således her en tanke om om

vendelse, som viser tilbage til den dybeste opfattelse i profetisk from-
hed som Jer. 31, 33: "Jeg giver min lov i deres indre og skriver den på
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deres hjerter, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk", og
som Salme 51,12: "Skab mig, o Gud, et rent hjerte, giv en ny, en stadig
ånd i mit indre"."

Johannes dåpen var noe nytt i Israel. Den offisielle jødedommen
mente at jødene ikke behøvde å ta noen dåp for å bli frelst. De hadde
Moseloven, og dessuten var de Guds utvalgte folk. Dåpen var bare for
hedninger, som ville inngå i den offisielle jødedommen som proselytter.
Disse tok den såkalte proselyttdåpen, som gikk ut på at hele familien,
både voksne og barn, ble neddykket i vann.
Denne dåpen bevirket både renselse av hendingene og medlemskap i

jødedommen. I tillegg til dåpen ble også de mannlige medlemmene om
skåret.

Dessuten har vi en del jødiske sekter, som f. eks. esseseme, som
døpte sine medlemmer, men disse hadde skilt lag med den offisielle
jødedommen og holdt til for seg selv på ensomme steder i ørkenen og
ved Dødehavet. De hadde trukket seg tilbake i protest mot jødedom
men av forskjellige grunner.

Johannes dåpen var dérfor noe helt nytt i Israel, og vi ser også at fari
seerne og de skriftlærde aksepterte ikke denne dåpen og holdt seg unna
den, enda Johannes hadde fått beskjed fra Herren om å døpe.

Jødene spurte Johannes om han var Messias ut ifra den begrun
nelsen at han døpte dem som ville bli frelst. De visste fra G.T. at når
Messias kom, da ville et av hans kjennetegn være det at han døpte. "Og
jeg (Gud) vil sprenge rent vann (Den Hellige Ånd) på dere, og Dere skal
bli rene, fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder
vil jeg rense dere." (Esek. 36, 25)
"For jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre, jeg

vil utgyde min Ånd over din sæd og min velsignelse over dine spirer."
(Es. 44, 3)

Nå visste Johannes at han ikke var Messias, for Gud hadde gitt ham 3
tegn på hvem Messias var:
1) Gud hadde sagt det med lydelig røst. "Og se, det kom en røst fra

himmelen, som sa: Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har vel
behag." (Matt. 3,17)
2) Den Hellige Ånd hadde kommet over ham i all sin fylde i en dues

skikkelse. Johannes så dette. "Men da Jesus var døpt, steg han straks
opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds Ånd
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fare ned som en due og komme over ham." (Matt. 3,16)
"og straks da han steg opp av vannet, så han himlene åpne seg, og

Ånden komme ned over ham som en due." (Mark. 1,10)
"Og Johannes vitnet og sa: Jeg har sett Ånden komme ned som en

due fra himmelen, og han ble over ham." (Joh. 1, 32)
3) Gud hadde videre sagt til Johannes at han skulle dope med vann,

men Messias skulle dope med Den Hellige Ånd. "Jeg har dopt dere med
vann, men han skal dope dere med den Hellige Ånd." (Mark. 1, 8)
"da svarte Johannes og sa til alle: Jeg doper dere med vann, men den

som kommer som er sterkere enn jeg, han hvis skorem jeg ikke er verdig
til å lose, han skal dope dere med Den Hellige Ånd og ild." (Luk. 3,16)
"Og jeg kjente ham ikke (som Messias), men han 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
vitnet at han er Guds Sonn." (Joh. 1, 33—34)
Nå var det ikke nok bare å ta dåpen. Jodene måtte også hoyt bekjen

ne sine S3mder, for de ble dopt. Da mange av fariseerne og sadduseerne
kom til Johannes for å få dåpen, da nektet han dem den, for han visste
at forutsetningene ikke var til stede for åt de kunne få dåpen. Han ville
forst se av deres liv og gjerninger om de mente det alvorlig med sin om
vendelse. "Men da han så mange av fariseerne og sadduseerne komme til
hans dåp, sa han til dem: Orme3mgelj hvem lærte dere å fly fra den
kommende vrede? Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig (for
dere kan bli dopt)." (Matt. 3, 7—8)
"Hvem av de to gjorde nå farens vilje? De sier: Den forste. Jesus sier

til dem: Sannelig sier jeg dere at tollere og skjoger kommer for inn i
Guds rike enn Dere. For Johannes kom til dere på rettferdighets vei, og
Dere trodde ham ikke, men toUeme og skjogene trodde ham, men Dere,
enda Dere så det, angret Dere det ikke siden, så Dere trodde ham."
(Matt. 21, 31-32)

Johannes formante også folket at de måtte bære frukter i sine liv som
svarte til omvendelsen. Han gav dem mange formaninger og forkynte
evangeliet om Guds rike for dem. "Og folket spurte ham: Hva skal vi da
gjore? Han svarte dem: Den som har to kjortler, skal dele med den som
ingen har, og den som har mat, skal gjore likeså. Men også tollerne kom
til ham for å dopes, og de sa til ham: Mester, hva skal vi gjore? Han sa til
dem: Krev ikke mere enn hva dere er foreskrevet. Men også krigsfolk
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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 formaninger gav han folket, og forkynte dem
evangeliet (om riket for Israel)." (Luk. 3,10—14 og 18)

Det merkelige var imidlertid at Jesus insisterte på å bli døpt med
Johannesdåpen, til tross for at dette var en dåp for syndere, og ikke for
et syndefritt menneske, som Jesus var.

Johannes vegret seg for å døpe mesteren selv, og sa, som-sant var, at
det var han selv som behøvde Jesu dåp. "Da kom Jesus fra Galilea til
Jordan til Johannes for å bli døpt av ham. Men han nektet ham det og
sa: Jeg trenger til å bli døpt av deg og du kommer til meg? Men Jesus
svarte og sa til ham: La det nå skje, for således sømmer det seg for oss å
fullbyrde all rettferdighet. Da lot han det skje." (Matt. 3,13—15)

Dette må ikke brukes som noe argument for voksendåpen i motset
ning til barnedåpen. Den som gjør det, har ikke forstått Jesu dåp. Jesus
tok dåpen av følgende grunner:
1) Han bøyde seg inn under lovens forpliktelser.
2) Han påtok seg Guds-rikets forpliktelser.
3) Han identifiserte seg med jødene og alle mennesker i dåpen.
4) Han tok på seg alle menneskers synder i dåpen.
5) Dåpen var innledningen til forsoningsverket.
6) I Jesu dåp begynte hele menneskehetens frelse.

Spørsmål og oppgaver.

1) Hvilke 2 rettferdighetsbegreper forkynte døperen Johannes?
2) Hvilken funksjon hadde Johannesdåpen?
3) Skjedde frelsen før, i eller etter dåpen?
4) Hvilke 2 ledd hadde omvendelsen?
5) Hvorfor mente den offisielle jødedommen at jødene ikke be

høvde å la seg døpe?
6) Hvordan var den såkalte "proselyttdåpen"?
7) Hvorfor spurte jødene Johannes om han var Messias?
8) Hvilke 3 tegn hadde Gud gitt Johannes på at Jesus fra Nasaret var

Messias?

9) Hvorfor ville ikke Johannes døpe fariseerne og de skriftlærde?
10) Hva er omvendelsens frukter?

-166-



11) Hvilke 6 grunner er det for at Jesus ville ta Johannesdåpen?
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JESU FORHOLD TIL MOSELOVEN

Når jeg skal skrive om jødenes konge, må jeg også skrive om hans
lære, for den er en vesentlig side ved ham. Hans lære kommer til ut
trykk gjennom hele Bibelen, for han og Faderen er ett, og det er Guds
Ånd som har inspirert de forskjellige forfatterne av Bibelen tU å skrive
ned det budskapet som de fikk av Herren.
Når det gjelder Jesu spesielle lære, så finner vi den i N.T. Dersom vi

skal forstå Jesu lære fullt ut, så må vi dele den i følgende 2 avdelinger,
eller 2 forkynnelser:
1) Jesu første forkjmnelse eller Jesu første undervisning. Denne ble

gitt til jødene, og den tok sikte på å opprette riket for Israel. I Jesu
første undervisning er deler av rikets åndelige basis lagt ned, og likeledes
er jødenes oppgaver i 1000-års-riket lagt ned i den.
Denne undervisningen skiller seg fra lovens tidsperiode på en rekke

punkter, men til tross for dette, så må vi kjenne til lovens periode for å
få den riktige bakgrunn for Jesu lære. Han var selv født inn i loven, og
han etterlevde den i sitt liv. "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 (fullbyrde). For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord
forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av
loven, før det er skjedd alt sammen." (Matt. 5,17—18)

''Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne,
født under loven, foråt han skulle kjøpe dem fri som var under loven
(jødene), foråt vi (både jøder og hedninger) skulle få barnekår." (Gal. 4,
4-5)

Jeg vil i det følgende sitere en del fra Axel Torms bok: Er du Kristus,
hvor han beskriver jødiske Bibelforskeres syn på Jesus, jødedommen og
kristendommen. På s. 14—15 står det følgende om forholdet mellom
Jesus og Moseloven.
"Det er nyttigt at gøre sig klart, at Jesus var jøde. Evangelisterne

understreger det ganske vist ikke. Det var dem en selvfølge. Han blev
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født i et jødisk land og var udsendt af Israels Gud. To af evangelieme
bringer hans stamtavle. Selv om disse ikke stemmer overens, betoner de
begge, at Jesus var af Davids æt. Hans mor var altså en jødinde, og det
er efter ortodokse jøders syn nok til at anerkende hans jødiskhed. Det
har da heller ingen jøde, hvordan han end stillede sig til Jesus, nogen-
sinde benægtet.

Jesus blev da også jødisk opdraget. Han blev efter loven omskåret på
ottendedagen efter sin fødsel og dermed optaget i Guds pagt med Israel.
Han fik et ægte jødisk navn, som ikke var ualmindeligt dengang. Han
besøgte som 12-årig templet, hvor han blev forberedt til bar-mitzvah, en
lovens søn (en slags jødii^ konfirmation). Han var godt kendt med skrif-
teme og den mundtlige overlevering. Det er da muligt, at de jøder har
ret, der mener, at han har haft en dygtig skriftlærd som lærer.
JESUS LEVEDE I SIN JØDISKE TRO. Han kaldte Israels Gud

sin Fader og templet sin Faders hus. Han gik efter sin sædvane i synago
gen og blev ofte kaldt op for at læse dagens ̂ riftstykke og prædike
over det. Og han bekendte sit folks tro: Hør Israel, Herren vor Gud,
Herren er een (Mk. 12, 29). Jesus gik også klædt som jøde. Der står, at
folk blev helbredt, hvis blot de berørte kvasteme på hans kappe. Han
bar altså den jødiske tallit, på hvis hjørner der efter lovens bud var an-
bragt tzitzit (kvaster) (4. Mos. 15,38).
JESU LÆRE VAR JØDISK. Joseph Klausner kan sige, at Jesus var

mere jødisk end nogen anden jøde. En mand, for hvem det etiske liv var
eet og alt, havde den tids jødedom hidtil ikke mødt. Mange af hans ord
minder påfaldende om rabbinerord, der er overlevert i talmud. Jesus
ville ikke nedbryte loven, men opfylde den ved at holde den. Guds vilje
ændredes ikke, fordi han var kommet. Klausner mener dog, at Jesus
gjorde sig skyldig i overdrivelser, idet han gjorde loven strengere for at
gøre Guds vil^e klarere. Derved satte han det jødiske i fare.

Sandheden er nok, at Jesus så det jødiske håb om Guds rige nærme
sig dn opfyldelse og derfor fortolkede loven i lyset af dette riges retfær-
dighed og ikke i lys af traditionen. Også rabbinerne ville berede folket
på rigets komme. Men Jesus var mere radikal. HAN FORKYNDTE
OMVENDELSE OG KRÆVEDE EN STØRRE RETFÆRDIGHET.
HAN FORKASTEDE IKKE JØDEDOMMEN, MEN VILLE FORNY
DEN. Han ville ikke som nogle profeters nøjes med folkets rest. Han
ville det hele og satte sig derfor mellem lovovertrædere og landssvigere.
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Hans bordfællesskab med dem var en forsmag på den messianske tid
under Guds tilgivelse. Derfor har Flusser næppe ret i, at Jesus aldrig
stodte an mod den mundtlige lære. Han kunne ikke i syndernes kreds
overholde alle renhedslove. Det kom derfor til konflikt med fari-
sæeme, men siger Lapide: "Jesu veråb lyder langt kærligere og mere
tilbageholdende end profetemes staffetaler". Hans kærlighed både til
dem og folket mærkes stærkt i hans gråd som i hans vrede."
På s. 53 står det følgende: "Evangelieme inneholder mange lig

nelser og prædikener, hvori der gives ædle og moralske bud. JESUS
VILLE IKKE OPHÆVE LOVEN, som mange kristne påstår. Både
han og disciplene forblev lovtro jøder livet igennem. Det var ikke
Jesus, men Paulus, der gav tilladelse til at spise flæsk og afskaffe om-
skærelsen. Paulus troede nemlig, at toraen kim havde gyldighed til Jesu
komme."

På s. 54 står det følgende: "Den første samtale fandt sted i Paris.
Jødene blev anklaget, fordi talmud havde smædet Jesu og kaldt ham en
toraforfalsker. Den betydeligste blandt dem var lederen af rabbineraka-
demiet i byen, Jehiel Ben Joseph (d. 1268), som blev kaldt den hellige
eller den fromme. Han påviste, at mange af talmuds udtalelser, som
efter de kristnes mening smædede Jesus, slet ikke handlede om ham. De
handlede tydeligt om personer, der levede på en helt anden tid end
Jesus. Ben-Stada var således ikke et dæknavn for Jesus. Om et bestemt
sted sagde han: "Dette sted hentyder til en Jesus, men ikke til Jesus af
Nazareth, FORDI HAN ALDRIG VILLE HAVE FORNÆGTET
TORAEN"."

På s. 58—59 står det følgende: "Troki ordner sine indvendinger mod
den kristne lære systematisk og søger at bevise dem ud fra N.T. Dermed
kommer hans syn på Jesus flere ganger frem. De kristne siger, at Mose
lov kun havde en midlertidig betydning. Jesus afskaffede den og ind-
førte en ny lov, kærlighedens lov. Men N.T. beviser, at det er løgnagtig
tale. JESUS VILLE NETOP BEVARE LOVEN. Hvorfor skulle han
ellers have talt om, at man skulle vise sine forældre ære og elske sin
næste? Og hvorfor skulle han have talt imot falsk vidnesbjnrd og ægte-
skabsbrud? Også disciplene levede efter loven og overholdt sabbaten,
Paulus lod endda Timoteus omskære, fordi han var jøde. Det er altså
først de senere kristne, der egenmægtigt afskaffede loven.
De kristne siger, at Jesu lov er let. Også det modåges af N.T. Det er
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ikke let at sælge alt for at folge Jesus. Men der vil aldrig blive givet en
anden lov end Mose lov. Og det er da også den, de kristne holder sig til
f.eks. i ægteskabslovgivningen. Jesus bragte ingen ny lov. Den nye, der
nævnes i Johs. 13, 34, findes allerede i 3. Mos. 19,18."
På s. 62 står det følgende: '*Men ligeså hård Emden kunne være over

for sine egne, lige så venlig kunne han være overfor kristne. Netop i året
1757, hvor de polske jøder blev tvunget til at deltage i en religionssam-
tale, der resulterede i afbrænding af mange talmudeksemplarer, udgav
han en bog om tolerance, der for jødernes skyld blev skrevet på he
braisk. Han skriver her, at "kristendommens stifter har øvet en dobbelt
velgerning mod verden. Dels bekræftede han med al sin kraft Mose tora.
Ingen af vore vise har med større eftertryk betonet, at den guddomme
lige lære var evigt forpligtende. Og dels viste han hedningerne store vel
gjerninger. Visse dummerhoveder har dog villet gøre hans gode hensigt
til intet, fordi de ikke kunne fatte evangeliets sande betydning. Hans
velgerning bestod i, at han befriede hedningerne fra afguderi ved at af-
skaffe det. Han forpligtede dem på de noaehitiske bud og forsøgte i
virkeligheden på at fuldkommengøre dem ved en morallære, der er me
get strengere end Mose tora."
På s. 72—73 står det følgende: "Hirsch ser dog positivt på Jesus. Han

er ikke blot en almindelig jøde, men den eneste jøde, som formåede at
virkeliggøre jødedommens intensive religiøsitet. Det var hans storhed, at
han havde fattet jødedommen i hele dens dybe sandhed. Han var grebet
af den og ville leve den som et forbillede. Han elskede sit folk og ville
gøre det til jordens salt. Enhver jøde og ethvert menneske skulle blive
det, som Jesus var. Men en jøde kan blive det uden at have Jesu eksem
pel. For der er ikke noget nyt i Jesu budskap. Men han fornyede den
profetiske tale i en tid, hvor den var forstummet. Han ville ved den gøre
Israels mål levende for den enkelte, og folket lyttede.

Jesu betydning hører mere sammen med hans person end med hans
lære, der ikke var original, men identisk med jødedommens. Det kan vi
se i Mathæusevangeliet, der er den bedste historiske beretning. Hvis nog-
le senere tilføjelser fjernes, vil vi i det mødes med den jødiske Jesus.
Hvis de kristne teologer kunne forstå det, vil Jesus ikke længere være en
abstrakt ide for dem, men en levende person.

Jesus følte sig åndsbeslægtet med den lidende Herrens tjener, der ved
sin selvfomægtelse vil medvirke til at bringe riget. Han repræsenterede

-171-



den radikale jcdiske fordring, der ikke kender til nogen form for halv-
hed. Han var Guds søn i den hebraiske betydning af denne ærestitel,
sådan som enhver jøde kan blive det. Hans fejl var, at han troede på
Guds riges umiddelbare nærhed. Den skiller ham ikke fra jødedommen,
men beviser tværtimod, at han var fyldt med det uijødiske håb om ver
dens forbedring og med den utålmodige længsel efter den messianske
opfyldelse."
På s. 78 står det følgende: "Gratz har sikkert givet os dette århund-

redes mest varmhjertede skildring av Jesus. Samtidig med at man i den
ny situasjon, som den jødiske emaneipation havde skabt, ønsker at
fremstille jødedommen som den højeste religion, opdager man Jesu
jødiskhed på en ny måde. Man kan med visse forbehold anerkjenne hans
lære som helt jødisk, men må tage klart afstand fra kirkens Kristustro.
Ikke mindst reformjøder begynder at studere forholdet mellem Jesus og
den fremvoksende kristendom. Overfor den er man både apologétisk og
polemisk. Men netop derfor bliver spørgsmålet om Jesu plads i udvik
lingen brændende. Jødefolkets nye stilling i den omgivende verden
krævede det. Der blev da også fra jødisk side gjort et første forsøg på at
skrive en Jesusbog, som kort skal omtales."
På s. 86—87 står det fødende: "Enkelte af svarene er hårde overfor

kirken og dens ledere, men samtidigt positive overfor Jesus. — Det er
tragisk, at denne ædle rabbi gik tabt for jødedommen på grund af dem,
der fulgte ham, uden at kærligheden havde gennemsyret deres tro. De
siger, at jøderne forkastede ham, men har de selv modtaget ham? —
Jesus talte de ̂ ønneste og mest ophøjede ord, men rettede ingen
giftige pile mod jødedommen. JESUS ER FULDKOMMENGØREL-
SEN AF DEN ISRAELiriSKE PROFETI OG DEN SIDSTE
RETTE PROFET I ISRAEL. — Jesus vidste, at han skulle dø, men
han kan med større sandhed end Alexander sige: Jeg har besejret
verden. — Jesus vil for alle tider stå som en kærlighedens martyr, der
grundlagte kærlighedens religion. — Jesus er en af verdens største genier.
Han var forud for sin tid og forudså både slavernes og kvindernes
emaneipation. — Det mest karakteristiske ved Jesu moral er kærlighe
den. Vi møder hos ham som hos ingen anden den reneste og ædleste
kærlighed. — Jesus var som profeterne villig til å dø, for at hans idealer
kunne leve. Vi, der er husets bøm, og som skal forkynde fred både Qem
og nær, kan kun glasde os over, at hans budskap er bragt til alle folk.
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Det er dog et jodisk budskap.
Mellem svarene findes der et fra forfatteren Israel Zangwill (1864-

1926). Croly havde spurgt rabbinerne, om de kunne tilslutte sig Koblers
ord om, at det for 1900 år siden blev morgenrøde over Gallilæas kyster.
Zangwill svarede: Ikke blot morgenrøde, men en dag brød frem med
solens lys. Løvrikt lader han i en af sine ghettohistorier en jøde sige:
''Jødene er ikke straffet for intet. De har fornægtet deres største søn,
der, som han selv siger, var kommet for at opfylde Mose lov. Har ikke
alle profeterne, hans forgængere, på samme måde ivret mod blotte for
mer og offervæsen? Har ikke de lærere i Israel, som fulgte ham, ligesom
han krævet et rent hjerte og en sædelig sjæl? Jesus må genvinde sin
sande plads i den agtværdige kæde af hebraiske profeter"."
På s. 96 står det følgende: "JESUS VILLE IKKE OPPHÆVE

LOVEN. Men den kunne føre dem, der fulgte den, til hykleri og til
selvretferdighed, der måtte bekæmpes. Det var i første række farisæer-
nes lovfortolkning, som han angreb. De havde i misforstået nidkærhed
omgivet den med forskrifter, som han fandt absurde, selv om de for
farisæeme var ligeså guddommelig som loven selv. For Jesus betød kær-
ligheden mere end alle rituelle love. Det viser sig tydeligt både i hans
syn på sabbaten og på spiselovene. Det, der gør mennesket urent, kom
mer ikke udefra, men indefra. Jesus giver ikke dermed en direkte tilla-
delse til at spise alt, men farisæeme forstod det sådan, eller anede, at
det ville blive konsekvensen. Har Jesus ret, har loven uret. Men der er
noget befriende ved den tanke, at kun synden gør uren.
Men Jesus går direkte mod loven, når han for at væme kvinden, som

man ofte havde et orientalsk præget syn på, taler hårde ord om skils
misse. Og han gør oprør mod en falsk tugt, der kun kan knuse synderen,
men ikke sjntiden. Jesus indtager ofte en ny og revolutionær indstilling.
Hans lære var absolut og derfor paradoksal. Han ønskede ikke at disku
tere den guddommelige lov, "Men der var noget endnu mere guddom
melig: Den inspiration, som den guddommelige ånd syntes at indgive
ham i ethvert vigtigt øjeblik"."
På s. 118 står det følgende: "Harnack finder tre hovedpunkter i Jesu

forkyndelse, læren om Guds rige og dets komme, om menneskesjælens
uendelige værdi og Gud som fader og om kærlighedsbudet og den større
retfærdighed. Men denne lære er jødisk. Han forbigår derimod messias-
læren, og det var dog den, der skabte kristendommen, hvad netop dens
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navn viser. Og det var JesUs selv, der med kraft og overbevisning for-
kyndte troen på sig selv. Alligevel kan Harnack, der er vokset op i den
kristne traditionen, i hvilken Jesus er midtpunktet som forløser og frel
ser, ikke helt frigøre sig fra den. Han kaster med begejstring en forkla
rende glans over Jesu skikkelse, selv om det, han fremhæver som stort
og nyt, er jødedom.

Jesus er et menneske, der er fyldt med kærlighed til alle, og som har
en dyb forståelse for menneskelivets sorger og glæder. Han talte om
barnesjælens uskyld og fandt en gnist af det gode selv i de vildfarne og
fortabte. Når han vandrede rundt for at prædike og helbrede, fulgte han
i profeternes fodspor og ville ligne dem. Han udførte sin gerning i dyb
hengivelse til Gud og vandt ikke blot beundring, men også kærlighed i
vide kredse af folket, der forstod hans jødiske tale. Hans ord om en ret-
færdighed, der skal overgå farisæernes, er helt bygget på G.T.'s og fari-
sæernes lære omend med enkelte tilføjelser. Hans tale om Guds rige, der
er nær og inden i os, er også gammeltestamentlig, selv om begrebet
Guds rige først senere blev til. Det samme gælder kærlighedsbudet, om
hvilket også talmud siger, at der ingen mål eller grænse findes for kær-
lighedens gærninger. Også Fadervor er en jødisk bøn. Gud kaldes Fader
allerede i G.T., og mange senere jødiske bønner begynder med et: Vor
Fader, vor konge."
På s. 124—125 står det følgende: "De fleste troede, at Messias først

ville komme, når hele Israel overholdt loven. Nogle mente dog med
Jesajas, at Gud havde nok i en rest af folket. Jesus var enig heri, men
ville ikke som andre messiasprætendenter slække på loven af den grund.
Han krævede endda en retfærdighed, der overgik farisæernes. Derimod
afskaffede han farisæernes tilføjelser til loven. Han ville opfylde både
den og profeterne og talte om at stifte fred, handle ret og ikke sætte sig
til modværge. Kun således kunne der skabes en rest, der kunne forbere
de messiastiden. Når den levede efter næstekærlighedens bud, var Guds
rige allerede i dens indre. Når så tiden kom, ville Gud gribe ind.

Jesus forkyndte ikke et hinsidigt rige, men et jordisk med en ny sam-
fundsordning. Han tænkte i sociale baner og forkyndte som profeterne,
at riget tilhørte de fattige. De forfulgte og undertrykte skulle ophøjes,
og de rige ydmyges. Jesus udsendte 12 disciple for at kalde på folket.
De skulle først være dets tjenere og siden blive dets dommere. Men
Jesus tænkte mere end Israel. Hels verden skulle blive et Guds rige.
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Derfor sendte han 70 disciple ud, der skulle blive konger over verdens
70 folk."

På s. 183 står det følgende: "Så trådte Jesus fram. Asch vil ikke dis
kutere Jesu autoritets ægthed. Han er omgivet af kristne, og kristen
dommen er en etablert kendsgeming også uden hans ratifikation. Men
det står fast, at Jesus forkyndte den himmelske Fader, Israels eneste
Gud, som spredte sin nåde over den hele jord, og som sendte Frelseren
for at forløse alle. Enhver, der omvender sig og tror på den himmelske
Fader og hans Messias, bliver en Abrahams søn med fuld andel i Guds
rige og dets rettigheder. Han delte sit komme i to. Han kom første gang
for at berede mennesker for Guds rige, og han kommer anden gang som
dommer og regent, når riget skal oprettes på jord.

Troen på Jesus forpligter til et liv efter Mose tora, som fortsat skal
bestå. Han føjede nye love til, men de voksede frem af den samme rod
og næredes af den. ALT SKULLE BYGGES PÅ DET DOBBELTE
KÆRLIGHEDSBUD. Hans ord stod i rang med salmistemes og pro-
feternes og skaber nye kilder til religiøs frugtbarhed. Han vandrede
rundt som et eksempel på, hvordan livet skal leves under toraens autori
tet. Og han døde frivilligt, som en martyr, der betalte prisen for sin mis-
sion og den autoritet, som han var udrustet med.

Havde Jesus kun vært en rabbiner, havde han intet været. Men han
blev den vigtigste faktor i vor civilisation, hvis fodspor ses overalt. Trods
sin trofasthed mod sine samtidige lærde, gik han med sin lære udenfor
grænserne og indtog sin egen plads. Havde han ikke gjort det, havde han
ikke skabt en verdensreligion, men var kun blevet genstand for jødisk
fortolkning. Det nye ved ham var, at han som den første i Israel ikke
udledte sin autoritet af loven, selvom han var i overensstemmelse med
den, men påberåbte sig Guds autoritet, som var ham betroet. Ud af den
sagde han sit: Men jeg siger jer og krævede, at man skulle bekende hans
navn. Den autoritet blev den kristne tros hovedhjørnesten og grundlaget
for den paulinske teologi. Jesus var vis på, at han ikke blot havde fået et
mandat, men at han selv var en del af det og taler derfor om den nye
pagt i sit blod."
På s. 244 står det følgende: "En kristen, der Ijrtter til Jesu ord, og

som endnu ikke har fået sin forståelse helt fordærvet af såkaldet teolo

gisk visdom, må erkende, at han fastholder loven, og endog, hvad det er
vigtigere, skærper den. Fem gange inleder han med et: Men jeg siger jer.
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Denne skærpelse af den jødiske livsholdning "henger sikkert sammen
med den messianske lov, der først træder i kraft ved rigets komme".

Jødenes forståelse af N.T. er hidtil blevet blokeret, fordi korset altid
blev præsenteret med hager på. Der er noget betagende i, at de, der
gennem århundreder blev kaldt gudsmordere, nu vil hente Jesus hjem.
Men forskellen mellem Jesus og farisæerne må ikke udjævnes af den
grund. Det er blevet jødisk sædvane at ville påvise, at hvert ord i bjerg-
prædikenen har en bibelsk eller rabbinsk parallel. Det kan nok lade sig
gøre, men ophæver ikke, at Jesus tror, at det kommende rige er be-
gyndt, og at Sinai derfor ikke er ham nok. Han vil trænge ind i Guds
dybeste hensigter med sin lov og taler om den, som den var, inden den
kom i menneskehånd. Og han ser den i lyset af den profetiske oppfyl-
delse, der er begyndt."
På s. 282—283 står det følgende: "Kristne må kende jødedommen,

hvis de vil forstå Jesu og apostlenes åndelige baggrund. Jesus blev mere
opdraget i den rabbinske jødedom end i den bibelske religion. Farisæer-
nes tro og livsholdning blev anerkendt af alle den tids jødiske retninger
med undtagelse af saddukæerne, og også Jesus delte deres tro. Hans for
ventning af Guds rige, hans tro på opstandelsen og hans understregning
af det dobbelte kærlighedsbud var af farisæisk oprindelse. Kristne har
ofte overset dette og troet, at Jesus forkyndte noget helt nyt. De lægger
heller ikke altid mærke til, hvor gennemsyret Jesu tale er af G.T. Men
det er Jesu store fortjeneste, at han retter sine etiske krav til den enkel
te og er optaget af hans frelse.
Der skal på een gang bygges bro og sættes skei mellem de to parter.

Forskellene må ikke tilsløres. Vi forstår vor arv forskelligt. Men netop
dette forhold kan bevirke, at de to bliver til velsignelse for hinanden,
når de mødes. Jødedommen sætter toraen over profeteme, men kristen
dommen fremhæver profeternes S3ai på toraens bekostning. I jødedom
men er toraen vejen til Gud. I kristendommen er Jesus den eneste vej.
Forskellene er dybe og ægte. Men begge parter bør prøve at forstå hin
anden, så de klart kan se, hvad det, der ikke betyder noget for dem selv,
betyder for den annen. Først da kan dialogen blive fair. '*Der er ikke
givet mennesket det løfte, at sandheden er enkel, men at den gør fri".
Menneskehedens enhed nås ikke ved tvang, men i frihed, der ser rig-
dommen i forskelligheder."

Jeg vil i denne forbindelsen få lov til å sitere det som The Scofield

-176-



Reference Bible sier om Jesu forhold til Moseloven. Den setter opp
dette i 7 punkter på s. 1000:
1) Han ble fodt under loven. (Gal. 4,4).
2) Han levde i perfekt lydighet mot loven. (Joh. 8, 46, Mat. 17, 5,

1. Pet. 2, 21-23)
3) Han var en lovens tjener overfor jødene, i det han renset den fra

rabbinsk forfalskning, og innskjerpet den i dets fulle nådeløse alvor for
dem som forsikret at de adlød den (Luk. 10, 25—37), men stadfestet
løftene som var gjort til fedrene under Mosepakten. (Rom. 15,8)
4) Han fullførte lovens mønster ved sitt hellige liv og stedfortreden

de død. (Hebr. 9,11-25)
5) Han bar, som stedfortreder, lovens forbannelse, som Åbraham-

pakten kimne hjelpe alle som tror. (Gal. 3,13—14)
6) Han brakte ut ved sin forsoning alle som tror fra tjenernes plass

under loven til sønnenes (barnas) plass. (Gal. 4,1—7)
7) Han brakte fram ved sitt blod den nye pakt av tillit og nåde i hvil

ken alle troende står. (Rom. 5,1, Hebr. 8, 6—13), og etablerte på denne
måten Kristi lov (Gal. 6,2) med dets forskrifter av høyere opphøyethet,
som er gjort mulig ved Ånden som bor i oss."

Jesu første undervisning var rettet mot jødefolket, som var lovens
folk. Han kunne derfor tillate seg å stille forpliktelser til det jødiske
folket, for at de skulle komme inn i Guds rike. Dette skal vi komme til
bake til senere.

I den første tiden etter Jesu himmelfart gikk apostlene/disiplene ut i
Israel med Jesu lære, men da jødene heller ikke da tok imot deres bud
skap om å tro på Jesus og holde Jesu bud, da ble rikets program truk
ket tilbake, og vi fikk den kristne menighets periode.

Jeg vil også få lov til å sitere fra boka: Hos jøder såvel som hedninger,
s. 47—49 (Boka er et festskrift til Axel Tonn.): "Jesus fortsætter Dø-
berens kald til omvendelse, men præger det tillige om og forstærker det.
Johannes* prædiken havde ingen forbindelse med ham selv som person.
Den sigtede mod det (den) kommende. Han selv var kun en **Røst**
(Joh. 1, 23). Annerledes med Jesus. Her var det kommende i hans per
son. Her var "opfyldelsen**. *'I dag er dette skriftord, som lød i jeres
øren, gået i opfyldelse'* (Luk. 4, 21). Her er mere end en profet, mere
end Jonas (Matt. 12, 39 ff.).

**Den kommende" (Matt. 11, 3) er kommet. Der skal ikke ventes en
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anden. "Blinde ser, og lamme går, spedalske renses, og dove horer, dode
står op, og "evangeliet forkyndes for fattige", og salig den, som ikke
forarges på mig" (Matt. 11,3—6). Guds rige er kommet. "Men, hvis det
er ved Guds ånd jeg uddriver onde ånder, så er jo Guds rige kommet til
jer" (Matt. 12, 28). "Se, Guds rige er midt iblandt jer" (Luk. 17, 21).
For HAN er midt iblandt dem.

Guds rige og Jesu person horer uloseligt sammen. I ham, i hans for-
kyndelse og Geming og i hans person moder mennesket Gudsrigets radi
kaleste krav og radikaleste gave. Ganske tydeligt kommer det fram i
BJERGPRÆDIKENEN, DER PÅ SAMME TID ER NY LOV OG
NYT EVANGELIUM. HER ER DOM OG NÅDE. Begge dele på
samme tid. Ikke snart det ene og snart det andet. På samme tid radikal
omvendelsesprædiken og evangelieforkyndelse. Her er dommen og
nåden. OMVENDELSE ER AT GÅ IND UNDER BEGGE. At ind-
gå i Guds rige = at blive frelst. "For mennesker er det umuligt (at indgå
i Guds rige), men ikke for Gud, thi alle ting er mulige for Gud" (Mk.
10, 25—27). Med Johannesevangeliets ord: "Sandelig, sandelig siger jeg
dig: ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver fodt påny (Ovenfra?)"
(Joh. 3, 3).

Med Jesu dåb brod dette frem. Da begyndte efter Jesu eget ord "Op-
fyldelsen". Da Johannes vægrede sig ved at dobe Jesus, sagde Jesus til
ham: "Lad det nu ske, thi således bor vi opfylde alt, hvad ret er" (Matt.
3,15). Han var "opfyldelsen" af Guds lofter. (Forunderligt, at Paulus så
dette klart: "Thi alle Guds lofter har i ham (Kristus) deres "ja" (2. Kor.
1, 20)).
Det brud mellem Jesus og de toneangivende ledere, som med hver

dag under Jesu gerning afsloredes stærkere for til sidst at nå klimaks,
beg3mdte allerede med Johannes Doberen. Jesus holdt disse ledende fast
på Johannes' omvendelsesdåb til syndernes forladelse. "Johannes kom
til jer og lærte jer retfærdighedens vej, og I troede ham ikke, men tol-
dere og skoger troede ham, og skont I så det, fortrod I det ikke bagef-
ter, så I troede ham" (Matt. 21, 32).
Da Jesus efter tempelrensningen blev spurgt af ypperstepræsteme og

folkets ældste: "Med hvad ret gor du dette, og hvem har givet dig denne
ret?", svarede Jesus med et modsporgsmål: "Johannes' dåb, hvor stam
mede den fra? Fra Himlen eller fra mennesker?" De var vel vidende, at
svarede de "fra Himlen", var de fanget. Med rette kunne så Jesus sporge:
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"Hvorfor troede I ham ikke?" På den anden side turde de heller ikke
sige: "Fra mennesker" af åiigst for den lyttende folkeskare, der holdt
Johannes for en profet. Siddende i klemmen svarede de: "Vi ved det
ikke." På grund af dette ynkelige svar sagde Jesus: "Så siger jeg heller
ikke jer med hvad ret, jeg gor dette." (Matt. 11,23—37)"
2) Det var Paulus som fikk åpenbart det læremessige innholdet i

kirkens tid. Hans evangelium er ildke helt likt med Jesu lære, selv om
forskjellene heller ikke er avgjorende store. Det sentrale i begges bud
skap er troen på Jesus fra Nasaret som jodenes Messias. Det som skiller
dem er imidlertid forholdet til loven, slik som Jesus tolket den. Mens
Jesus forpliktet jødene på sine bud og sine forskrifter, løsrev Paulus sitt
budskap fra loven, og forkynte utelukkende frelse ved troen på Jesus.
Da jeg (Paulus) så var vendt tilbake fra Jerusalem og bad i templet,

hendte det meg at jeg kom i henrykkelse, og jeg så ham (Jesus), og jeg
hørte ham si til meg: Skynd deg å gå i hast ut av Jerusalem, FOR DE
KOMMER IKKE TIL Å TA IMOT DITT VITNESBYRD OM

MEG ... Og han sa til meg: Dra ut, for jeg vil sende deg ut til hedninge-
folkene langt borte." (Ap. gj. 22,17—18 og 21)

'*Men Gud være takk at Dere vel har vært syndens tjenere, men nå av
hjertet er blitt lydige mot den lærdomsform som Dere er blitt overgitt
tn." (Rom. 6,17)

"Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av
meg, ikke er menneskeverk, for heller ikke jeg har mottatt det eller lært
det av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring." (Gal. 1,11—12)

"tvert imot: da de så at det var meg betrodd å forkynne DE UOM—
SKARNES EVANGELIUM, likesom Peter de omskårnes evangelium."
(Gal. 2,7)

"Bare dette vil jeg få vite av dere: Var det ved lovgjeminger Dere fikk
Ånden, eller ved troens forkynnelse?" (Gal. 3,2)

"Derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus, Kristi Jesufange for deres
skyld — om Dere ellers har hørt om husholdningen med den Guds nåde
som er meg gitt for dere, at han ved åpenbaring har kunngjort meg hem
meligheten, således som jeg ovenfor har skrevet med få ord." (Ef. 3,1—3)
"Meg, den aller ringeste av alle hellige, ble denne nåde gitt å forkjmne

hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, og å opplyse alle
om hvorledes husholdningen er med den hemmelighet som har vært
skjult fra evige tider i Gud, som har skapt alt." (Ef. 3,8—9)
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"hvis tjener jeg er blitt etter den Guds husholdning som er meg gitt
iblant dere, det vil si å fullføre Guds ord, den hemmelighet som har
vært skjult fra alle tiders og generasjoners opphav, men nå er blitt
åpenbart for hans hellige " (Kol. 1,25—26)
"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 oss gitt i
Kristus Jesus fra evige tider, men som nå er blitt åpenbart ved vår
frelser Jesu Kristi åpenbarelse .. (2. Tim. 1,9—10)
"men nå i sin tid har han åpenbart sitt ord i den forkynnelse som ble

meg betrodd etter Guds, vår frelsers befaling." (Tit. 1,3)
Det er heller ikke noe rart at det er forskjell på Jesu første forkynnel

se p.d.e.s. og Jesu andre forkynnelse p.d.a.s., for disse tar sikte på å gi
oss det læremessige grunnlaget for 2 forskjellige tidsperioder. Jesu før
ste forkynnelse er rikets forkynnelse, mens Jesu andre forkjmnelse, slik
som han gav den til Paulus, er kirkens forkynnelse.

Mens den første var rettet til jødefolket, var den andre rettet til hed
ningene. Det sier seg selv at Jesus ikke kunne forplikte hedningene på
det samme som han kunne forplikte jødene på. Jødene hadde levd
innenfor lovens rammer fra Moses til Jesus, i ca. 1500 år, og de Iqente
godt til lovens krav og betingelser. Hedningene derimot hadde levd i
hele denne tiden, ja helt fra Abraham, utenom Guds ordninger med
jødefolket. Gud kunne derfor ikke stille de samme krav til dem som til
jødene.

Vi skal i det følgende se på Jesu lære, slik som den kommer til ut
trykk i de 4 evangelier. Ifølge G.T. og rabbinerne var det en av Messias
sine hovedoppgaver å utlegge loven for det jødiske folket.

Dette gjaldt bade de 5 Mosebøkene og hele G.T. "Ikke skal kongespir
vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten (Mes
sias) kommer 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)

Rabbinerne Juda og Nehemja, som levde ca. 150 etter Messias, skrev
følgende om dette Bibelstedet: "Med asenet sikter det til Messias-kon-
gen, for Sakarias 9, 9 lyder: "fattig og ridende på et saen.*' Han binder
til vintreet 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
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har sagt: Jeg, Gud, har behag i vintreet (det er Israel) og i dens stads vin
ranke (det er Jerusalem). .. Han tvetter sine klær i vin, for han utlegger
Toraens ord (både de 5 Mosebokene og hele G.T.) og sin kjortel i druers
blod, for han dommer deres mistak."

Moses, som var et forbilde på Messias, og som formidlet loven fra
Gud til det jodiske folket, var klar over at Messias skulle gi jodene en ny
lov. Han sa folgende om Messias: '*En profet vil jeg oppreise for dem av
deres brodres midte, og jeg (Gud) vil legge mine ord i hans munn, og
han skal tale til dem alt det jeg byder ham. Og enhver som ikke horer på
mine ord, som han skal tale i mitt navn, ham vil jeg kreve til regnskap
for det." (5. Mos. 18,18-19)
"Og om Levi sa han (Moses): Dine tummim og urim horer din from

me mann (Messias) til, han som du fristet ved Massa, som du trettet
med ved Meribas vann, han som sa om sin far og sin mor: Jeg ser dem
ikke, og som ikke kjentes ved sine brodre og ikke visste av sine barn,
fordi han tok vare på ditt ord og aktet vel på din pakt (Sinai-pakten).
Han skal lære Jakob dine bud og Israel din lov, han skal legge rokelse
for ditt ansikt og heloffer på ditt alter (forsoningen)." (6. Mos. 33,8—10)

Rabbinerne visste videre at, etter at loven hadde bestått i 2000 år,
ville Messias komme og gi jødene en ny lov. Messias kom også til fastsatt
tid etter Skriftene, men jødefolket som nasjon tok ikke imot ham og
hans nye tora, som i grunnen betyr lære eller undervisning.

Jeg vil i den forbindelse få sitere litt fra Talmud angående disse tall-
angivelsene, hvor det står følgende: '*Elia-skolens tradisjon sier: Verden
består i 6000 år, 2000 år av den tiden er kaos (fra Adam til Abraham),
2000 år er lovens tid (fra Abram til Messias, legg merke til at også løf
tets tidsperiode ble regnet med til Guds lovs periode), og 2000 år er
Messias dager."

Rabbineren Salomo ben Isak (1040—1105) har sagt følgende om
dette utsagnet: "Ifølge dette skulle Messias ha kommet etter de 2000 år,
den ødelagte kongen skulle ha blitt tilintetgjort, og Israels slaveri skulle
ha opphørt."
Kommentaren Jalkut Jesaia 26, Siman 296 sier følgende om Messias

sitt forhold til den nye toraen, som skal komme: *Den hellige, velsignet
være han, sitter i Edens hage og forkynner for Israel en ny tora, som en
gang skal bli gitt gjennom Messias."
Nå er ikke rabbinerne og deres forskjellige skoler enige om hvorvidt
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Messias skal avskaffe budene og forbudene, eller om de skal fortsette i
stå ved lag. Videre er de heller ikke enige i antallet bud og om disse skak
gjelde bare jødene eller også hedningene.

Jeg vil i den forbindelsen også sitere et skrift som står i Talmud,
Masækæt Sjabat 151 B, som hevder at budene skal opphøre i Messias
sine dager: ''Slik skal det være i Messias sine dager. Da skal det ikke
finnes bud og forbud."

Likeledes sier Kohelet Rabba: "Den tora som menneskene lærer seg i
denne verden, er fåfengt ved siden av Messias tora."

Jeg vil også sitere litt fra boken: Kristus i Det gamle testamente av
Risto Santala, s. 51—52, hvor han også siterer Talmud-skriftet Mekilta,
som også mener at budene skal opphøre på Messias sin tid. "Det går
fram av disse rabbinistiske sitatene at et gudsforhold som bygger på bud
og forbud, på sett og vis er noe midlertidig. Vi har alt vist at også den
lærde RASJI tolket det slik at Messias skulle kommet etter de 2000

lovens år. Den kjente israelske professoren Joseph Klausner, som har
skrevet to store verk om Jesus og Paulus, sier i sin bok "Messiastanken i
Israel" ("Ha ra'ajon ham-meqiki bejisrael") at den nevnte diskusjonen i
Talmud naturlig nok betyr at Toraen og budene opphører på Messias'
tid. Han henviser i denne sammenhengen til et ord i Talmud-skriftet
MEKILTA: "Ved enden kommer Toraen til å bli glemt." Klausner vil
ikke selv slutte seg til denne konklusjonen, selv om han undrer seg over
at nettopp den "tannaittiske" gruppen, som "spesielt elsket toraen",
lærte slikt noe. (Se nevnte bok, s. 289—290.) Klausner viser til at
Toraen ikke kan forsvinne siden det også i Talmud understrekes at
"templet og ofrene skal bli bevart til evig tid". Likevel har vi både av
historien og av Talmud sett at templet er blitt ødelagt, og at ofrene har
mistet sin kraft."

Jim Bishop forsøker også å gi en kort oppsummering over lovens be
tydning i rikets tid, og hvordan de forskjellige rabbinske skolene så
dette. Dette kommer til uttrykk i hans bok: Den dagen Kristus døde, s.
82—83, hvor det står følgende: "Profetene 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 geistlige kvikksand.
En hevdet at så snart Templet var blitt gjenreist, ville det bety at alle de
gamle Moseritene skulle komme til heder og verdighet igjen. Dette syn-
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t6s mange virket svært så fornuftig, for man kunne 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 Mesias ville komme med sine
egne idéer om hvordan man skulle dyrke Gud. Denne oppfatning kastet
all tidligere tenkning inn i forvirringens strømvirvler, 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 fortegnelse med
forordninger — kanskje tredve bud."

Rabbi Moses ben Maimon eller Maimonides, som levde fra 1160—
1235, sa følgende om Messias som lovgiver i sin bok; Toraens gjentagel
se: "Hvis det oppstår en konge av Davids hus, som beskjeftiger seg
Loven og studerer såvel den skrevne som den muntlige lov (enkelte) be
stemmelser, slik som hans forfader David gjorde, som får nasjonen som
helhet til å leve etter den og rette sine feil, og som fører Herrens kriger,
da kan han (med rimelighet) formodes å være Messias... "
Den samme rabbineren skrev videre om dette i sin bok: Messiaskon-

gens forordninger og hans kriger (Hilchot melakim). "Messias skal sitte
på sitt kongesete og skrive en torabok til seg selv i tillegg til den som
fedrene alt har gitt." Videre står det at: '^essias-kongen skal sette
Davids hus i rette skikk igjen... og han skal bygge opp templet og sam
le de frafalne fra Israel, og i hans dager skal alle straffer gjeninnføres,
slik som de var i fordums dager."

Når vi leser om loven i G.T., må vi være oppmerksomme på at ordet
"torah" ikke er et enhetlig begrep, men kan bety følgende forhold:
1) OM DET GUDS-ORD SOM PROFETENE TALTE. "Hør

Herrens ord. Dere Sodoma-fjrrster. Lytt til vår Guds lov, du Gomorra-
folk." (Es. 1,10)
'Tor det er et gjenstridig folk, løgnaktige barn, barn som ikke vil

høre Herrens lov." (Es. 30,9)
2) OM PRESTENES UNDERVISNING. "Sannhets lov var i hans

(Levis) munn, og urett ble ikke funnet på hans leber, i fred og ærlighet
vandret han med meg, og mange omvendte han fra misgjerning. For en
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prests leber skal holde fast ved kunnskap, og lov skal hentes fra hans
munn, for han er Herrens, hærskarenes sendebud." (Mal. 2, 6—7)
3) OM GUDS ÅPENBARINGSSANNHET. "Han (Messias) skal

ikke bli mødig, og hans kraft skal ikke bli knekket før han får grunnlagt
retten på jorden, og på hans lov venter øyene (kontinentene)" (Es. 42,
4).
4) OM DEN NYE LOVEN I RIKET FOR ISRAEL. "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 lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem." (Es.
2, 3)
"Hør på meg mitt folk! Vend øret til meg, du min menighet. For lov

skal utgå fra meg, og min rett vil jeg sette til et lys for hedningene." (Es.
51,4)
5) DE 10 BUD ELLER DEKALOGEN. "På dem skal du, når du

er kommet over (Jordan) skrive alle ordene i denne lov, foråt du kan
komme inn i det land Herren din Gud gir deg, et land som flyter med
melk og honning, således som Herren, dine fedres Gud, har tilsagt deg."
(5. Mos. 27, 3)
6) LÆRE ELLER UNDERVISNING. "De lærte i Juda og hadde

Herrens ordlovbok med seg: de drog omkring i alle Judas byer og lærte
folket." (2. Kr. 17,9)
"De leste opp av boken (Moseloven) — av Guds lov — de tolket og

utla den for folket, så de skjønte det som ble lest." (Neh. 8,8)
7) DE 5 MOSEBØKENE, "foråt de stadig skulle ofre Herren

brennoffer på brennofferalteret morgen og aften og gjøre alt det som
står skrevet i den lov som Herren hadde gitt Israel." (1. Kr. 16,40)

"Bare Herren vil gi deg (David) visdom og forstand og sette deg over
Israel, og du må holde Herrens, din Guds lov." (1. Kr. 22,12)

I N.T. har også ordet "torah" forskjellig betydning. Det er viktig at vi
er oppmerksomme på dette, slik at vi i hvert enkelt tilfelle kan vite hvil
ken lov eller hvilke side ved guds ord det er tale om.
Det hebraiske ordet "torah" er i N.T. oversatt med det greske ordet

"nomos", og det blir brukt 191 ganger.
I de synoptiske evangelier har loven følgende betydninger:
1) DE 5 MOSEBØKENE OG PROFETENE. Det står for hele den

gammel-testamentlige kanon. Uttrykket "loven og profetene" står for
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G.T. i sin bydende karakter. "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 (fullbyrde)" (Matt. 5,17).

Dette betyr 2 ting, og de er følgende:
a) Jesus kom for å oppfylle loven i vårt sted, foråt vi kunne bli frelst

ved hans forsoningsverk. Oppfyllelsen av loven er også en del av forso-
ningsverket.
b) Jesus kom for å fylle opp loven eller fullbyrde den. Dette gjorde

han ved at han tok bort en del forhold ved Moseloven. Det han derimot

ikke tok bort var de 10 bud eller dekalogen, i det han satte opp det
dobbelte kjærlighetsbudet som det sentrale i sitt budskap. I Bergpreke
nen og andre steder i evangeliene utdypet han både de 10 bud og andre
deler av Mose-loven. Dette er derfor en del av lovgivningen i riket for
Israel. (Se kapitlet: Bergprekenen er grunnloven i 1000-års-riket.)

"Derfor, alt det som Dere vil at menneskene skal gjøre imot dere, det
skal også Dere gjøre imot dem, for dette er loven og profetene." (Matt.
7,12)
"På disse 2 bud (det dobbelte kjærlighetsbudet) kviler hele loven og

profetene." (Matt. 22,40)
Uttrykket "profetene og loven" uttrykker derimot G.T. i sitt løftes

karakter. "For alle profetene og loven har spådd inntil Johannes, og om
dere vil ta imot det: Han er den Elias som skal komme." (Matt. 11,
14)

Dette betyr at Johannes var Messias sin forløper, og dersom jødefol
ket hadde trodd både på døperen Johannes og Jesus fra Nasaret, som
sin Messias, hadde riket for Israel med alle sine herligheter blitt til virke
lighet og løftesoppfyllelse.
Nå greidde ikke de vantroe jøder å forpurre alle Guds planer og løfter

i G.T. Det som stod fast er Jesu forsoning på Golgata, Jesu himmelfart
og Den Hellige Ånds komme. Alt dette var også be^evet i G.T.
2) MOSELOVEN, "og en av dem, en lovkyndig, spurte for å friste

ham: Mester, hvilket bud er det store i loven." (Matt. 22, 35)
"som det er skrevet i Herrens lov: Alt mannkjønn som åpner mors liv,

skal kalles hellig for Herren." (Luk. 2,23)
"Han (Jesus) sa til ham (en lovkyndig): Hva er skrevet i loven? hvor

ledes leser du?" (Luk. 10, 26)
I Johannes evangelium forekommer det greske ordet "nomos" 14
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ganger. Her betjn: uttrykket følgende:
1) MOSELOVEN. "Loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten

kom ved Jesus Kristus." (Joh. 1,17)
"Har ikke Moses gitt dere loven? Og ingen av dere holder loven.

Hvorfor står dere meg etter livet?" (Joh. 7,19)
"Men denne hop, som ikke kjenner loven, er forbannet." (Joh. 7,49)
2) DE 5 MOSEBØKENE. "Folket svarte ham: Vi har hørt av loven

at Messias blir til evig tid. Hvorledes kan du da si at Mehneskesønnen
skal opphøyes? Hvem er denne Menneskesønn?" (Joh. 12, 34)
Da Jesus fra Nasaret kom, sa han følgende om sitt forhold til loven

og til profetene: "Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve
loven eller profetene, jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å opp
fylle (fullføre). For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår,
skal ikke den minste bokstav eller tøddel forgå av loven, før det er
skjedd alt sammen. Derfor, den som bryter et eneste av disse minste
bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes
rike, men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i
himlenes rike." (Matt. 5,17—19)
"Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes, fra den tid for-

kjmnes evangeliet om Guds rike (riket for Israel), og enhver trenger seg
inn i det med makt, men før skal himmel og jord forgå før en eneste
tøddel av loven skal falle bort." (Luk. 16,16—17)

Vi må skille klart mellom følgende tidsperioder:
1) LOVENS TIDSPERIODE. Den hadde sin tid fra Sinai og inntil

døperen Johannes.
2) FRA DØPEREN JOHANNES OG INNTIL APOSTLENES

GJERNINGER 10, 35, fikk vi en periode i Israel hvor Guds rike i
egenskap av riket for Israel ble forkynt. Denne perioden var betinget av
at jødene var villige til å bøye seg for Jesu nytolkning av loven og kom
me til tro på ham. Disse forskjellige betingelsene, som vi etter hvert skal
komme tilbake til, kommer til uttrykk i kravet om at jødene skulle om
vende seg.
3) FRA APOSTLENES GJERNINGER 10,43, begynner vi å få

en annen forkynnelse i Israel om at det er utelukkende troen på Jesus
fra Nasaret som frelser. Dette fikk Peter en anskuelighetsundervisning
om ved sitt besøk i Kornelius sitt hus. (Ap. gj. 10)
På det første kirkemøtet i Jerusalem i 49/50 etter Messias ble det
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også klart gitt uttrykk for at hedningene ikke lenger var forpliktet på
Mose lov. De troende jøder derimot skulle leve innenfor lovens rammer.
Dette varte ved helt til Jerusalem og templets ødeleggelse i år 70. Da ble
den mosaiske Guds — og offertjenesten satt til side ved at templet ble
ødelagt.
Det var Paulus som fikk åpenbaring om de læremessige sannhetene

angående det kristne legemet, som består både av troende jøder og hed
ninger som tror at Jesus fra Nasaret er jødenes Messias. Han kalte dette
sitt nye evangelium bl. a. for Guds nådes evangelium eller mitt evange
lium. I dette evangeliet ble rikets omvendelse, som gikk gjennom over
holdelse av Jesu nye lov, oppgitt til fordel for å tro utelukkende på Jesu
navn. Selve omvendelsesbegrepet er derfor forskjellig i jødekristendom-
men enn det er i den kristne menighets kristendomsforståelse.
At de fleste troende ikke ser eller forstår dette, kan bero seg på føl

gende årsaker:
1) De legger Paulus sin kristendomsforståelse inn i Jesu lære.
2) De leser ikke Bibelen etter dens forskjellige tidsperioder, og ser

derfor ikke at Gud kombinerer de forskjellige frelsesprinsippene på en
fantastisk fin måte i de forskjellige periodene, i det troen på Gud eller
Messias er det som er konstant i enhver tidsperiode. GUDS LOV I
EN ELLER ANNEN FORM ER VARIABELEN I TIDSPERIO

DENE.

3) De ser og forstår ikke riket for Israel og dets spesielle karakter.
Dette er en periode som ennå ikke fullt ut er kjent, men det er tydelig
at i denne perioden vil vi få en kombinasjon av overholdelse av den nye
loven og tro på at Jesus fra Nasaret som grunnlag for frelsen og bevarel
sen i den.

4) De tror at når vi er kommet til Jesus fra Nasaret i frelseshistorien,
så er vi dermed kommet inn i kirkens tid.

Vi skal i det følgende se på døperen Johannes, Jesu og apostlenes for
kynnelse den første tiden med hensyn til omvendelsesbegrepet, i det vi
hele tiden må være oppmerksomme på at vi må vurdere deres forkyn
nelse ut fra en gammeltestamentlig bakgrunn.
På samme måten som omvendelsen i lovens periode var betinget av at

jødene gikk under lovens bestemmelser, så var den også i rikets forkyn
nelse betinget av at jødene gikk inn under Jesu nye fortolkning av
loven. Dette har ikke noe med selve frelsen å gjøre. Den er det den tre-
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enige Gud som bevirker, men Gud kanaliserte sin frelse ved at jodene
måtte være villige til å gå inn under Jesu lovs lette-byrde.
På samme måten som Moseloven krevde at menneskene skulle opp

fylle dens krav og bud, krevde også Jesus det av jodefolket at de skulle
etterleve hans nytolkning av Moseloven. Vi har flere tilfeller i N.T. der
mennesker spor Jesus om hva de skal gjore for å arve evig liv, og han
svarer dem bl.a. at de skal etterleve loven.

På samme måten som vi har to rettferdighetsbegreper i lovens tids
periode, har vi det også i Jesu forkynnelse om opprettelsen av det kon
krete Gudsriket i Israel. Forutsetningen for at det kunne bli opprettet,
var at Jodene omvendte seg og fulgte Jesu nye lov.

Vi har folgende rettferdighetsbegreper i Jesu forkynnelse:
1) For det forste har vi lovens rettferdighet. Den fikk menneskene

når de -ville boye seg for loven og etterleve den. Dette er ingen frelsende
rettferdighet, men en etisk rettferdighet.
2) For det andre har vi Guds rettferdighet. Den ble gitt når et men

neske var villig til å omvende seg, slik at Gud kunne omvende det og gi
det et nytt hjerte og et nytt sinn. Etter pinsefestens dag fikk de troende
joder Den Hellige Ånd. Dette er den frelsende rettferdighet.

Sporsmål og oppgaver.

1) Hva tok Jesu forste undervisning sikte på?
2) Hva vil det si at Jesus krevde en storre rettferdighet?
3) I hvilke 7 forhold til loven stod Jesus?
4) Hva ville Jesus gjore med loven?
5) Hvilket bud var det Jesus bygde hele sin undervisning på?
6) Hvorfor kom Jesus i konflikt med de skriftlærde og fariseerne?
7) Hvorfor skiller jodiske Bibel-tolkere mellom Jesu lære p.d.e.s. og

kirkens Kristustro p.d.a.s.?
8) Hvorfor måtte Gud straffe jodene?
9) Hvorfor tilhorte riket de fattige?
10) Er Bergprekenen lov eller nåde?
11) Hva er omvendelsen i folge Bergprekenen?
12) Hva er felles i Jesus og Paulus sin forkynnelse?
13) Hva er forskjellen?
14) Hvorfor kunne ikke Gud stille de samme krav til hedningene som
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han gjorde til jodane?
15) Hva var en av Messias oppgaver i folge rabbinerne?
16) Hvordan tolket rabbinerne Juda og Nehen:^*a 1. Mos. 49,10—12?
17) Hvordan delte rabbinerne inn de 6000 år som verden skulle bestå?
18) Skal budene og forskriftene stå ved lag i rikets tid?
19) Hva sa de forskjellige rabbinerne om dette?
20) Hvilke 6 forskjellige betydninger har ordet "torah" i G.T.?
21) Hva er det greske ordet for loven, og hvor ofte forekommer det i

N.T.?

22) Hva betyr uttrykket "loven og profetene"?
23) Hva betyr uttrykket "profetene og loven"?
24) Hvilke 2 betydninger har loven i de synoptiske evangelier?
25) Hvilke 2 betydninger har loven i Johannes evangelium?
26) Hva er grunnen til at mange troende ikke ser at det er forskjell på

Jesu undervisning og Paulus sin undervisning?
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RETTFERDIGHETSBEGREPET I JESU FORKYNNELSE

Da Jesus trådte fram forkynte han det samme som døperen Johannes
at folket skulle omvende seg, for Guds rike var kommet nær. Det står i
grunnteksten at han ropte det ut, som en herold roper ut sitt budskap.
"Fra den tid begynte Jesus å rope ut og si: Omvend dere, for himlenes
rike er kommet nær." (Matt. 4,17)
"Og Jesus gikk omkring i hele Galilea og lærte folket i deres sjmago-

ger og ropte ut evangeliet om riket og helbredet all sykdom og all
skrøpelighet blant folket." (Matt. 4,23)

Det var også kjent fra G.T. at Messias skulle ta på seg folkets sykdom
mer og skrøpeligheter, i det han helbredet dem for disse. "Min sjel, lov
Herren, og alt som i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren
og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som forlater alle dine misgjer
ninger, som leger alle dine sykdommer." (Salme 103,1—3)

"Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner han han
båret, men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig." (Es.
53,4)
"Men da det var blitt aften, førte de til ham mange besatte, og han

drev åndene ut med et ord, og alle dem som hadde ondt, helbredet han,
for at det skulle oppfylles som er talt ved profeten Esaias, som sier: Han
tok våre skrøpeligheter på seg og bar våre sykdommer." (Matt. 8,16—17)

Ved siden av at folket ̂ ulle omvende seg (d.v.s. å underkaste seg
Jesu lære og hans bud) skulle de også tro på ham og evangeliet, for han
er sentrum i det glade budskapet om Guds rike. Disse to sidene ved om
vendelsen kommer så fint til uttrykk i Jesu ord i Mark. 1,14—15, hvor
han sa: "Men etterat Johannes var kastet i fengsel, kom Jesus til Galilea
og ropte ut Guds evangelium, og sa: Tiden er fullkommet og Guds
rike er kommet nær, OMVEND DERE OG TRO PÅ EVANGE
LIET."

At det videre er troen på Jesus og på hans forkynnelse som gir frel
sen, har vi mange vitnesbyrd om i evangeliene. "Men han vendte seg om,
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og da han så henne, sa han: Vær frimodig, datter, din tro har frelst deg."
(Matt. 9,22)

"og alt det Dere beder om med tro i deres bonner, 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)
"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)
"De ved veien er de som hører det (Guds ord), så kommer djevelen

og tar ordet fra deres hjerte, foråt de ikke skal tro og bli frelst." (Luk.
18,42)
"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 så 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)
"FOR 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)
Hva mente så Jesus når han sa at folket skulle omvende seg? Han
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mente at de skulle underkaste seg hans lære og hans bud, både som for
utsetning for frelsen og i vandringen som troende. Det er lett å se at det
er slik dersom man leser evangeliene ut ifra en gammel-testamentlig
synsvinkel, og det er det man skal gjore. De fleste troende i den luther
ske tradisjonen leser imidlertid evangeliene ut ifra Paulus sin lære om
rettferdiggjørelse av tro alene, og dersom man gjor det, da forstår man
bare deler av Jesu lære.

Vi skal i det følgende gi en utgreiing om omvendelsesbegrepet i Jesu
forkynnelse, og sette opp en oversikt over forskjellige krav eller bud
som han stilte til den enkelte for at denne kunne komme inn i Guds

rike, i det vi er oppmerksomme på at det sentrale i Jesu forkynnelse på
dette området var overholdelsen av det dobbelte kjærlighetsbudet, om
at jødene skulle elske Gud over alle ting og sin neste som seg selv. Ved
at Jesus gjorde dette, så oppnådde han 2 ting, og det var:
1) Han behøvde ikke å utforme en hel rekke med nye bud eller for

skrifter. Alt som kom i motsetning til det dobbelte kjærlighetsbudet,
var synd, enten det eksisterte et bud som regulerte forholdet eller ikke.
Dette er det geniale i Jesu lære, og det er ikke noe merkelig at hans lære
er enestående, for han er det store geniet. I G.T. blir han kalt for under,
rådgiver, veldig Gud, evig Fader og fredsfyrste. (Es. 9, 6)

Det dobbelte kjærlighetsbudet er både summen av de 10 bud og hele
Moseloven, "og en av dem, en lovkyndig spurte for å sette ham på prø
ve: 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 for
stand. Dette er det største og første budet. Men det er et annet som er
like så stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse 2 bud kviler
hele loven og profetene." (Matt. 22, 35—40)
I Markus 12, 32—33 står det at denne fariseeren var meget begeistret

for det svaret som Jesus gav, og han gjentok det selv for å understreke
viktigheten av det. "Og den skriftlærde sa til ham: I sannhet mester!
med rette har du sagt at han (Gud) er én, og at det ikke er noen annen
foruten ham. Og å elske ham av alt sitt hjerte og av all sin forstand og av
all sin sjel og av all sin makt, og å elske sin neste som seg selv, det er
mere enn alle brennoffer og slaktoffer."

Jesus sa til ham at han ikke var langt borte fra Guds rike. "Og da
Jesus så at han svarte forstandig, sa han til ham: Du er ikke langt borte
fra Guds rike ..." (Mark. 12,34)

-192-



I sitt svar på dette spørsmålet tok Jesus sitt utgangspunkt i 2 forskjel
lige utsagn i G.T., og det var for det første jødenes Schema, som er den
felles trosbekjennelsen, som alle jøder har. Der står det følgende: "Hør
Israel! Herren vår Gud, Herren er én. Og du skal elske Herren din Gud
av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt." (5. Mos. 6,4—5)
Det andre Skrift-ordet som Jesus benyttet seg av angikk kjærligheten

til nesten, og det står i 3. Mos. 19,18. "Du skal ikke hevne deg og ikke
gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din neste som
deg selv, jeg er Herren."

I følge Talmud består loven d.v.s. de 5 Mosebøkene av 613 bud. Av
disse var det 365 forbud og 248 påbud. I tillegg til dette kom de gamles
vedtekter, som inneholdt flere tusen ekstra bud og forskrifter. Disse var
fortolkninger av loven, som rabbinerne, fariseerne og de skriftlærde
hadde kommet fram til i løpet av jødedommens historie. Denne munt
lige tradisjonen er ikke avsluttet enda. Enda i dag føyer rabbinerne til
nye bud og forskrifter til Moseloven.
Det var ikke noe nytt at profetene forsøkte å konsentrere loven og

finne ut hvilket eller hvilke bud som var de mest vesentlige i loven.
Kong David hadde f.eks. i Salme 15 sammenfattet Moseloven i 11 bud.
Den som holdt disse 11 bud, skulle få bo i Herrens telt (templet) og
bygge på Herrens hellige berg (Sion).

a) Den som vandrer ustraffelig.
b) Den som gjør rettferdighet.
c) Den som taler sannhet i sitt hjerte.
d) Den som ikke baktaler med sin tunge.
e) Den som ikke gjør sin neste ondt.
f) Den som ikke fører skam over den som står en nær.
g) Den som ser med ringeakt på den gudløse.
h) Den som ærer dem som frykter Herren.
i) Den som sverger seg selv tU skade og ikke bryter sitt ord.
j) Den som ikke låner ut penger mot rente.
k) Den som ikke tar gave mot den uskyldige.

Profeten Esaias har sammenfattet loven i 6 bud, i Esaias 33,15—16.
a) Den som vandrer i rettferdighet.
b) Den som taler det som rett er.
c) Den som forakter det som vinnes ved urett og vold.
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d) Den som ryster sine hender, så han ikke rører ved gaver.
e) Den som ikke hører på blodråd.
f) Den som lukker sine øyne for det som er ondt.

Profeten Mika har sammenfattet loven i 3 bud, i Mika 6, 8.
a) Du skal gjøre rett.
b) Du skal gjerne vise kjærlighet.
c) Du skal vandre ydmykt med din Gud.
Profeten Amos har sammenfattet loven i en setning. "Søk meg, så

skal dere leve." (Am. 5, 4)
Profeten Habakuk har sammenfattet loven i en setning. "Men den

rettferdige skal leve ved sin tro." (Hab. 2,4)
De forskjellige rabbinerne hadde opp igjennom jødedommens histo

rie ofte diskutert hvilket bud i loven som var det største, og de hadde
gitt forskjellige svar på dette, men Jesus var den første som hadde kom
binert disse 2 budene til å være det største budet, for hele loven og pro
fetene kvilte på disse 2 bud.
Det kom en gang en hedning til den store lovlæreren Hillel, og han sa

til ham: "Du kan få gjøre meg til proselytt om du lærer meg hele loven
mens jeg står på ett ben." Hillel gav ham følgende svar: "Gjør ikke mot
din neste det som du ikke selv vil komme ut for. Dette er hele loven.

Det øvrige er kommentarer til dette. Gå og lær deg dette."
Denne negative formelen av den såkalte "gylne regelen" finner vi

også i den apokrypiske Tobias bok, hvor det står: "Gjør ikke mot andre
det som du ikke vil at andre skal gjøre mot deg."

Jesus derimot benyttet seg i Matt. 7, 12 av den positive formen av
"den gylne regelen", som vi kaller det, og sa: "Derfor, alt det Dere vil
at menneskene skal gjøre mot dere, det skal også Dere gjøre mot dem,
for dette er loven og profetene." (Matt. 7,12)

Rabbineren Akiba hadde også uttalt seg om hvilket bud i loven som
var det største, og han hadde tatt med budet om nestekjærligheten. "Du
skal elske din neste som deg selv. Dette er det høyeste prinsipp i loven."
Nå er det ikke så sikkert at Jesus var så veldig begeistret for at rab

binerne og de skriftlærde delte opp loven i større og mindre bud. Faren
med det var at de kunne komme bort fra en helhetsburdering av loven,
alt etter hvilket bud eller hvilke bud de mente var de viktigste. Vi vet at
Jakob, Jesu bror, sa at loven var en enhet, og at den som hadde brutt et
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av budene, han hadde brutt alle budene og hele loven. "Visselig, dersom
Dere oppfyller den kongelige lov etter Skriften: Du skal elske din neste
som deg selv, da gjør Dere vel, men gjør Dere forskjell på folk, da gjør
Dere synd, og loven refser dere som lovbrytere. For enhver som holder
hele loven, men snubler i en ting, han er blitt skyldig i alle." (Jak. 2,
8-10)
2) Når Jesus konsentrerte sin lære rundt det dobbelte kjærlighets-

budet til Gud og nesten, fikk han også ta avstand ifra de mange ekstra
bud og forordninger som rabbinerne og de skriftlærde hadde utformet
opp igjennom jødedommens historie, og som var til en stor belastning
for den vanlige mann og kvinne i Israel.

Disse ble kalt for de gamles vedtekter, og de var like forpliktende for
folket som selve Moseloven. Rabbinerne og de skriftlærde mente at
Moses ved siden av den skrevne loven også hadde fått en muntlig lov av
Herren, og at denne etter hvert hadde blitt åpenbart for dem. De stilte
derfor de gamles vedtekter på linje med Moseloven.

Jesus derimot anerkjente aldri de gamles vedtekter som likestilt med
Moseloven, men han mente at disse vedtektene stod i motsetning til
loven, og førte menneskene inn i fortapelsen og fremmet ikke frelsen
for den enkelte. Det var selve siktemålet med Moseloven. Han kalte de

gamles vedtekter for "menneskebud", og han kalte fariseernes, saddu-
seemes og de skriftlærdes lære for en farlig "surdeig", som menneskene
måtte ta seg i vare for. "Og Dere har gjort Guds lov til intet for deres
vedtekters skyld. Dere hyklere! rett spådde Esaias om dere da han sa:
Dette folk ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra
meg, men de dyrker meg forgjeves, i det de lærer lærdommer som er
menneskebud." (Matt. 15, 6—9)
"Da sa Jesus til dem (disiplene): Se dere for og ta dere i vare for fari

seernes og sadduseemes surdeig!" (Matt. 16, 6)
"Kan Dere da ikke skjønne at det ikke var om brød jeg talte til dere?

Men ta dere i vare for fariseernes og sadduseemes surdeig! Da forstod de
at han ikke hadde talt om at de skulle ta seg i vare for surdeigen i brød,
men for fariseernes og sadduseemes lære." (Matt. 16,11—12)

Vi skal i det følgende se en del på de krav som Jesus stilte til det jø
diske folket for at det skulle få del i Guds rike. Etter som jeg ser det,
opererte Jesus med det dobbelte rettferdighetsbegrepet, slik som både
G.T. gjør det, og slik som døperen Johannes gjorde det.
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Når vi ikke ser dette, så er det 2 hovedgrunner til det, og det er for
det første at vi bare tar med enkeltutsagn av Jesus, når vi vurderer hans
frelseslære. Når vi skal vurdere Jesu lære om frelsen, må vi ta med hele
hans lære, både alt det som han sa i de synoptiske evangelier og det som
han sa i Johannes evangelium. Vi har så alt for lett for å se bare trosas-
pektet ved Jesu lære, og glemme det forholdet at han også stilte krav
om omvendelse, både til den enkelte jøde og til hele folket.
Den andre grunnen til at vi ikke vurderer Jesu lære om frelsen riktig,

er at vi legger Paulus sin lære om frelsen eller Paulus sitt rettferdighets-
begrep inn i Jesu lære. Dersom vi gjør det, så ser vi ikke at det er en del
forskjelligheter angående deres lære på dette punktet. Jesus kom med
1000-års-rikets frelseslære, mens Paulus fikk åpenbart frelseslæren til
den kristne kirke eller det kristne legeme. Hos Paulus er gjerningsaspek-
tet ved frelsen falt ut, og troen står igjen alene som den eneste grunn til
frelsen.

Jeg vil i den forbindelse få lov til å sitere det som The Scofield Refe
rence Bible sier om innholdet i evangeliene. "Legg derfor merke til, at
det er en sterk lovmessig og jødisk fremstilling opp til korset (Golgata).
(Matt. 5, 17-19, 6, 12, sml. Ef. 4, 32, Matt. 10, 5-6, 15,22-28,
23, 2-3 og Mark. 1,44. BERGPREKENEN ER LOV, IKKE NÅDE,
for den krever som betingelse for velsignelse (Matt. 5, 3—9) den perfek
te karakter som nåde, gjennom guddommelig styrke, skaper (Gal. 5,
22-23). NÅDENS LÆRESETNINGER MÅ SØKES I BREVENE,
ikke i evangeliene, men disse læresetninger (i evangeliene) kviler på
Kristi død og oppstandelse, og på de store hovedsannhetene, som han
gav uttrykk for, og som brevene legger ut. Videre, det eneste perfekte
eksemplet på perfekt nåde er Kristus i evangeliene.
EVANGELIENE UTFOLDER IKKE KIRKENS LÆRESET

NING. Ordet (menighet) opptrer bare i Matteus. Etter hans forkastelse
som konge og frelser av jødene, annonserte vår Herre et mysterium som
inntil det øyeblikket var slqult i Gud (Ef. 3, 3—10), i det han sa: Jeg vil
bygge min menighet." (Matt. 16,16—18)
Det var derfor ennå framtidig, men hans personlige tjeneste hadde

samlet sammen troende, som på pinsefestens dag, gjennom dåpen ved
Den Hellige Ånd, ble gjort til de første medlemmene av det kristne lege
met, som er hans legeme (1. Kor. 12,12—13 og Ef. 1, 23). (s. 989—990)
"Nåde er Guds vår frelsers godhet og kjærlighet mot mennesket ...
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ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi har gjort." (Tit. 3,4—5)
Den er derfor hele tiden satt i kontrast til loven, under hvilken Gud
krever rettferdighet fra mennesket, likesom, under nåden, gir han rett
ferdighet til mennesket. (Rom. 3, 21—22, 8, 4, Fil. 3, 9). Loven er
forbundet med Moses og gjerninger, nåden med Kristus og tro (Joh. 1,
17, Rom. 10, 4-10). LOVEN VELSIGNER DEN GODE, nåden
berger den onde. (2. Mos. 19, 5, Ef. 2,1-9) LOVEN KREVER AT
VELSIGNELSENE SKAL VÆRE FORTJENT, nåden er en fri gave
(5. Mos. 28,1—6, Ef. 2, 8, Rom. 4,4—5).
Som en tidshusholdning begynner nåden med Kristi død og oppstan

delse (Rom. 3, 24—26, 4, 24—25). Testspørsmålet er ikke lenger
lovmessig adlydelse til loven som betingelse for frelse, men mottagelse
eller forkastelse av Kristus, med gode gjerninger som frelsens frukt (Joh.
1, 12-13, Joh. 3, 36, Matt. 21, 37, 22, 42, Joh. 15, 22-25,
Hebr. 1, 2, 1. Joh. 1, 5 og v. 10—12. Det umiddelbare resultat av
denne testen var jødenes forkastelse av Kristus, og hans korsfestelse av
jøder og hedninger (Ap. gj. 4, 27). Den forutsagte avslutningen av
testingen av mennesket under nåden er frafallet til den bekjennende
kirke (2. Tim. 3, 1—8) og i de resulterende apokalyptiske straffe-
dommene." (s. 1115)

Jeg er enig i dette at som tidshusholdning så begynte nådens tidsperi
ode etter Jesu forsoningsverk på Golgata, men jeg tror også at apost
lene/disiplene forkynte den såkalte jødekristendommen i den første
tiden i Apostlenes Gjerninger. Det er mange ting som tyder på at de for
søkte å kanalisere frelsen innenfor jødedommen og krevde at også hed
ningene måtte underkaste seg loven. Dette sees bl.a. i det utsagnet som
Peter sa i Kornelius sitt hus, der han satte betingelser for at hendingene
kunne få del i frelsen. "Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell
på folk, men blant ethvert folkeslag tar han imot dem som frykter ham
og GJØR RETTFERDIGHET (som er betinget av overholdelse av
Guds lov)." (Ap.gj. 10, 35)
Hva som gjelder forskjellen mellom de synoptiske evangelier p.d.e.s.

og Johannes evangelium p.d.a.s., så mener jeg at de første i stor utstrek
ning gjengir Jesu krav til det jødiske folket, mens det sistnevnte nesten
utelukkende befatter seg med trosaspektet i jødekristendommen. Jeg
vet at det er mange som hevder at Johannes evangeliet er skrevet på
bakgrunn av at jødene ikke ville ta imot Jesu budskap, og at det dermed
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skal beskrive de læremessige sannheter i kirkens tid. Jeg tror ikke at
dette er helt riktig. Jeg ser det heller slik at Johannes evangeliet beskri
ver trosaspektet i jodekristendommen. Vi må huske på at Jesus også tal
te til jødene i dette evangelium, og vi må tro at det som står der ikke er
kommentarer av Johannes, men direkte tale av Jesus.
At vi derimot kan bruke mye av det som står i Johannes evangelium

direkte inn i vår forkynnelse i kirkens tid, det er en annen sak. Det kan
vi forøvrig også gjøre med de synoptiske evangelier.

Jeg vil i den forbindelsen få lov til å sitere litt av det som Per Faye
Hansen sier om forholdet mellom de synoptiske evangelier p.d.e.s. og
Johannes evangelium p.d.a.s. med henblikk på det læremessige innhol
det i dem og forskjellen på dem. Dette står i bladet Karmel — Kontakt
mit Israel, nr. 1. 1987, s. 5: "Og uoverensstemmelsen som Jesus har
med jødene i det fjerde evangelium, handler ikke mere om utleggelsen
av loven, men derimot den eneste grunn til konflikten er troen på hans
guddomlige sendelse, som Jesus forlanger. De tre i synedriet forente
partier, fariseerne, sadduseerne og øversteprestene, blir betegnet med et
fellesnavn "Jødene" — fordi de ikke ville tro på personen Jesus."

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

SYNOPTIKERNE."

Jeg vil også sitere det som Sidney Collet sier om dette i sin bok:
Sannhets bok, s. 135—139. Han mener også at Matteus evangelium an
går først og fremst riket for Israel, mens Johannes evangelium beskjefti
ger seg med trosaspektet og nåden. "Slik er det også med de fire evan
geliene i D.N.T., hvor hvert enkelt gir oss Jesu liv og gjerning under sin
egen synsvinkel:

Matteus framstiller Kristus som Israels konge.
Markus framstiller Kristus som Guds tjener.
Lukas framstiller Kristus som det sanne mennesket.

Johannes framstiller Kristus som Gud.

Og det vidunderligste er at vi merker en skjønn harmoni i synet på
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Frelseren, selv om de framhever og er grepet av ulike sider ved ham. De
hadde sett de samme tingene, hort de samme ordene fra Mesterens leper
og vært vitner til Jesu storhet.
Et nøyere studium av de fire evangelistene fører oss fram til det fak

tum at hver enkelt følger en bestemt plan, og fra begynnelsen til slutten
bevarer de sine særpreg og vi ser Frelseren i ulike situasjoner og fra ulike
synsvinkler.
La oss ta Matteus evangelium som et eksempel. 1 DETTE VIL EN

FORGJEVES SØKE ETTER EN UTFØRLIG FRAMSTILLING AV

LÆREN OM FRELSE VED NÅDEN ALENE. Enda vi helt sikkert

fra Johannes vet at Jesus talte meget tydelig om gjenfødelsen og frelsen
ved troen på Guds nåde i Kristus Jesus. Hvorfor omtalte da ikke Mat
teus et så viktig emne?
Det har sin grunn i at den Hellige Ånd i Matteus evangelium gir oss

Kristus, ikke som synderes frelser i første rekke, men som Israels konge.
Følgelig ble Matteus ledet til å gjengi bare det av Jesu liv og lære som
angikk LOVENE OG GRUNNLAGET FOR "HIMMERIKES
RIKE", et uttrykk som igjen og igjen forekommer hos Matteus og
ingen andre steder.

Her er det også at vi leser at Jesus var "født jødenes konge" (Matt. 2,
2), og vi får gjengitt alle de skjønne liknelsene i kap. 13, om hva "him
merikes rike liknes med." Og bergpreken (kap. 5 til 7) som naturligvis
har sin åndelige anvendelse i våre jordiske forhold, ikke helt kan forstås
før vi også ser den som rikets lov.

Djevelen er nå denne verdens fyrste, den sanne kongen er forkastet.
Følgelig er Kristi rike ikke i sin fulle og egentlige makt her på jorda. Det
kan jo ikke være et kongerike uten en konge. Men når t. eks. tusenårs
riket kommer, og Kristus skal regjere fra sitt hellige berg, Sion (Salme 2,
6), DA SKAL RIKETS LOVER SOM VI HAR DEM HOS
MATTEUS OG SPESIELT I BERGPREKEN, TRE I KRAFT.
Denne spesielle tanken finner en ikke hos de andre evangelistene, i

alle fall ikke så framtredende. Til gjengjeld kommer grunntankene hos
de andre mindre fram hos Matteus.

Dette forklarer bedre enn noe annet Kristi ord til sine disipler, slik
som de står hos Matteus kap. 10, versene 5 og 6: "Gå ikke ut på veien
til hedningene, og gå ikke inn i nogen av samaritanenes byer, men gå
heller til de fortapte får av Israels hus!" Disse ordene kunne dett ikke
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ha stått t. eks. i Johannes-evangeliet, da de ikke ville passet der.
Eller et annet sted, hvor Matteus forteller oss at Jesus som Israels

konge sa (Matt. 15, 24): — "Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortap
te får av Israels hus."

At Johannes' evangelium er skrevet ut fra et annet synspunkt går
tydelig fram av dets innhold og språkbruk. Det er her tydelig hvordan
I^istus i dette evangelium proklamerer sin enhet med Faderen, og
videre merker vi oss hvordan han stadig nytter det kraftige "Jeg er" i ut
trykk som: "Jeg er vegen", "Jeg er den gode hjnrde", "Jeg er døren",
"Jeg er livsens brød" o.s.v. Og Jesu allvitenhet understrekes også, som i
så høy grad forbauset Natanael (Kap. 1, 48 og kap. 2, 25): "Og fordi
han ikke trengte til at nogen skulle vitne om et menneske, for han visste
selv hvad som bodde i mennesket."

Videre er Johannes' evangelium det eneste som ble skrevet etter at
hemmeligheten om Kristi menighet, ble åpenbart ved apostelen Paulus
(2. Kor. 12, 2—4, Ef. 3, 3). Her hører vi om han som var Gud fra evig
het (Joh. 1, 1), ble kjød (Joh. 1, 14) foråt han skulle kjøpe seg et folk
av syndere fra alle folkeslag og alle stammer. Og alle skuUe få komme av
bare nåde, så snart de "trodde på hans navn" (Joh. 1,12).

Derfor er læren om nåden i Kristus Jesus mer fullstendig framstilt
hos Johannes enn noe annet sted, selv om hans største emne er Jesu
guddom.
I kap. 1 vers 11 forteller Johannes at Jesu eget folk, jødene, ikke

kjente ham, enda Jesus nettopp kom og var sendt til dem. Og p.g.a. de
res forkastelse ble nådens dør åpnet for alle mennesker. Innbydelsen
gjelder ikke lenger bare "de fortapte får av Israels hus", men vi leser i
Joh. 1,12: "Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli
Guds barn, dem som tror på hans navn."
I samme evangelium leser vi også: "Se, det Guds lam, som bærer ver

dens synd!", og det mest kjente verset i hele Bibelen: "Så har Gud els
ket verden, o.s.v " Her ser vi tydelig at nådens grenser er utvidet og
spenner over hele jorda. Nåden er ikke spesifikk for jødene.

Slik kunne vi fortsette gjennom hele Johannes-evangeliet og finne en
samlende linje. Og på samme måten ville et omhyggelig studium av
hvert av de andre evangeliene åpenbare sin særegne karakter, som gir
sitt verdifulle bidrag til det bilde som Bibelen vil la oss få se av Frelse
ren."
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Det dobbelte rettferdighetsbegrepet i Jesu forkynnelse gikk ut på føl
gende:
1) Den som bøyde seg for Jesu bud, den fikk del i frelsen. Dette er

den etiske rettferdighet, og den tilsvarer det som G.T. så ofte sier: At
den som gjør disse ting, han skal leve ved dem. Dette er derfor ingen
frelsende rettferdighet, men den er en betingelse for å få del i frelsen.
2) Den som kom til tro på Jesus, den fikk del i frelsen. Dette er den

frelsende rettferdighet, eller selve omvendelsen, som Jesus f. eks. under
viste Nikodemus om. "Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sier jeg deg:
Uten at noen blir født på ny (oven&a), kan han ikke se Guds rike."
(Joh. 3, 3)

Når vi skal undersøke Jesu lære på dette punktet, må vi ta med hele
læren, både det som han sa om budene og forpliktelsene p.d.e.s. og det
som han sa om troen og nåden p.d.a.s. Vi som lever i den lutherske for
ståelsen av N.T., er ikke vant til å se dette på denne måten. De aller fles
te mener at Jesus ikke stilte betingelser til det jødiske folket, for at
jødene skulle kunne komme inn i Guds rike, og for at riket for Israel
skulle kunne opprettes.

Jeg for min del ser dette ikke på denne måten. Jeg ser klart at Jesu
forkynnelse inneholder 2 sett av rettferdighetsbegreper, og det er den
etiske rettferdighet og den frelsende rettferdighet.
Den etiske rettferdighet fiimer vi i den første fasen av omvendelsen.

Den som holdt budene, den fikk del i Guds rike.
Den frelsende rettferdighet finner vi i andre fasen av omvendelsen.

Den som kom til tro på Jesus, fikk del i Gud rike.
Rettferdighetsbegrepet hos Jesus henger nøye sammen med omven-

delsesbegrepet. På samme måten som rettferdighetsbegrepet er delt i 2,
så er også omvendelsesbegrepet det. Det er for det første det som men
neskene må gjøre, og for det andre er det det som Gud gør. Både i
G.T., i døperen Johannes forkynnelse, i Jesu forkynnelse og i apostlenes
forkynnelse i den første tiden, finner vi dette dobbelte omvendelsesbe
grepet.

I Paulus sin forkynnelse er det dobbelte rettferdighetsbegrepet falt
ut, og det som frelser er troen på Jesus fra Nasaret som jødenes Messias
og verdens frelser.
Før vi går videre i selve hovedframstillingen, skal vi vise det dobbelte

omvendelsesbegrepet både i G.T., i døperen Johannes sin forkynnelse, i
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Jesu forkynnelse og i apostlenes forkjmnelse i den første tiden. De ek
semplene som står under bokstaven a) betegner menneskets egen om
vendelse, og de eksemplene som står under b) betegner Guds omvendel
se av mennesket, som er det samme som Guds frelse.
1) DE 2 OMVENDELSESBEGREPENE I G.T.
a) "Og jeg gav dem mine bud og kunngjorde dem mine lover, for det

menneske som holder dem, skal leve ved dem." (Esek. 20,11)
"Kom i hu det ord som du talte til din tjener Moses da du sa: Bærer

Dere dere troløse at, så vil jeg sprede dere blant folkene, men vender
dere om til meg og holder mine bud, da vil jeg, om enn de bortdrevne
blant dere er ved himmelens ende, samle dem derfra og føre demi til det
sted jeg har utvalgt til å la mitt navn bo der." (Neh. 1, 8—9)
b) Jeg har hørt Efraim klage: Du tuktet meg, ja, jeg ble tuktet som

en utemmet kalv, omvend meg du, så blir jeg omvendt." (Jer. 31,18)
"Sannhets lov var i hans munn (Messias), og urett ble ikke funnet på

hans lepper, i fred og ærlighet vandret han med meg, og mange omvend
te han fra misgjerning." (Mal. 2,6)
2) DE 2 OMVENDELSESBEGREPENE HOS DØPEREN JO

HANNES.

a) "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." (Luk. 3,10—14)
"I de dager stod døperen Johannes fram og forkynte i Judeas ørken:

Og sa: Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær." (Matt. 3,1—2)
b) "Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den

Hellige And." (Mark. 1,8)
"Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier: Se der Guds lam,

som bærer (bort) verdens synd." (Joh. 1,29)
"Og jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med

vann, han sa til meg: Den du ser Ånden komme ned over og bli over,
han er den som døper med den Hellige And." (Joh. 1,33)
3) DE 2 OMVENDELSESBEGREPENE I JESU FORKYNNELSE.
a) "Og se, det kom en til ham og sa: Mester, hva godt skal jeg gjøre
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for å arve evig liv? Men han sa til ham: Hvorfor spor 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 sto opp og fristet ham og sa: Mester, hva skal

jeg gjore foråt jeg kan arve evig liv? Han sa til Ham: Hva er skrevet i lo
ven? hvordan 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 for
stand, og din neste som deg selv. Da sa han til ham: Du svarte rett: Gjor
dette så skal du leve." (Luk. 10,25—28)
b) "For så har Gud elsket verden at han gav sin Sonn, den enbårne,

foråt hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv."
(Joh. 3,16)

"For dette er min Faders vilje at hver den som ser Sonnen og tror på
ham, skal ha evig liv, og at jeg skal oppreise ham på den siste dagen."
(Joh. 6,40)
4) DE 2 OMVENDELSESBEGREPER I APOSTLENES FOR

KYNNELSE DEN FØRSTE TIDEN.

a) Så fatt da et annet sinn og vend om, foråt deres synder må bli ut
slettet, så husvalelsens tider kan komme fra Herrens nærvær, og han kan
sende den for dere utkårede Messias Jesus, som himmelen skal huse,
inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine
hellige profeters munn fra eldgamle dager av." (Ap. gj. 3,19—21)
"Dere (jødene) var de første som Gud sendte sin tjener (Jesus) til, da

han lot ham framstå foråt han skulle velsigne dere, i det enhver av dere
vender seg bort i fra sine onde gjerninger." (Ap. gj. 3,26)
"Men da de hørte det, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de

andre apostler: Hva skal vi gjøre brødre? Peter sa da til dem: Omvend
dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes for
latelse, så skal Dere få den Hellige Ands gave." (Ap. gj. 2, 37—38)

"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 RETTFER
DIGHET." (Ap. gj. 10, 34-3">)
b) "Da svarte Peter og apostlene: En skal lyde Gud mer enn mennes

ker. 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 forlatelse." (Ap. gj. 5,29—31)
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"Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham,
får syndenes forlatelse ved hans navn." (Ap.gj. 10,44)
OMVENDELSESBEGREPET I PAULUS SIN FORKYNNELSE.

"Så være det dere vitterlig, brødre, at ved ham forkynnes dere syn
denes 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)
"Og han (fangevokteren i Filippi) førte dem (Paulus og Timoteus)

utenfor og sa: Herrer, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? De sa da: Tro
på den Herre Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus." (Ap.gj. 16,
30^31)

"Etter at Gud da har båret over med vankundighetens tider, byder
han nå alle mennesker at de alle alle steder skal omvende seg." (Ap.gj.
17, 30)
"Da han (Paulus) ville dra videre til Akaia, tilskyndte brødrene ham,

og skrev til disiplene der om å ta imot ham. Og da han kom dit, ble han
til stor gagn for de som var kommet til troen ved nåden." (Ap.gj. 18,28)
"I det jeg vitnet både for jøder og greker om omvendelsen til Gud og

troen på vår Herre Jesus Kristus." (Ap.gj. 20,21)
"i det jeg frir deg ut fra folket og hedningene, som jeg sender deg til,

for å opplate deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra
Satans makt til Gud, foråt de kan få syndenes forlatelse og arvelodd
blant dem som er helliget ved troen på meg (Jesus)." (Ap.gj. 26,17—18)
I Jesu forkynnelse ble det stilt krav til jødene om at de måtte holde

budene, for å få del i Guds rike. Det er ikke noe merkelig at Jesus måtte
stille krav til det jødiske folket, for han var ute etter å få omvendt hele
den jødiske nasjonen og ikke bare den enkelte jøde. Den jødiske nasjo
nen måtte vise det i konkret handling at den ville omvende seg og un
derkaste seg Jesu nye lov. At dette er tilfelle ser vi av det forholdet at
Jesus refset mange av de byene som hadde hørt evangeliet og likevel
ikke ville omvende seg. "Da begjmte han å refse de byer hvor hans fleste
kraftige gjerninger var gjort, fordi de ikke hadde omvendt seg: VE
DEG, KORASIN! VE DEG, BETSAIDA! Dersom de kraftige gjer
ninger som er gjort i dere, var gjort i Tyrus og Sidon, da hadde de for
lenge siden omvendt seg i sekk og aske. Dog, jeg sier dere: Det skal gå
Tyrus og Sidon tåligere på dommens dag enn dere. Og du Kapernaum,
som er blitt opphøyet like til himmelen! like til dødsriket skal du bli
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nedstott, for dersom de kraftige gjerninger som er gjort i deg, var gjort i
Sodoma, da var det blitt stående til denne dag. Dog, jeg sier dere: Det
skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag enn dere. (Matt. 11,
20-24)
Da Jesus ikke fikk sin vilje med den jødiske nasjonen og med hele fol

ket, så henvendte han seg til den enkelte og tilbød vedkommende frel
sen, i det han sa at den byrde som han la på den enkelte, var både lett
og tjenlig. Han sammenlignet her sin egen lære med Moseloven, og når
vi sammenligner innholdet i disse to lovene, så ser vi i sannhet at Jesu
nye lære både var gagnlig og lett å bære for jødefolket. "På den tid tok
Jesus til orde og sa: Jeg priser deg. Fader, himmelens og jordens herre,
fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbaret det for
de umyndige, ja. Fader, fordi således skjedde det som var velbehagelig
for deg. Alle ting er meg overgitt av min Fader, og ingen kjenner Søn
nen, uten Faderen, heller ikke kjenner noen Faderen, uten Sønnen og
den som Sønnen vil åpenbare det for. Kom til meg, alle Dere som stre
ver og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Ta mitt åk på dere og
lær av meg! for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet, så skal Dere finne
hvile for deres sjeler. FOR MITT ÅK ER GAGNLIG, OG MIN
BYRDE ER LETT." (Matt. 11,25-30)

I Bergprekenen, som på en spesiell måte beskriver den åndelige basis
for styret i rikets tid, ser vi også at Jesus både utvidet budene og en del
av loven, i det han utdypet den. Han fl3rttet tyngdepunktet fra selve
handlingen til motivene, som lå bak handlingen, og krevde lydighet også
i motivene. "Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og
lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike,
men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i him
lenes rike." (Matt. 5,19)

"Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre, skal komme inn i him
lenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. Mange skal
si til meg på hin dag (dommens dag): Herre, Herre, har vi ikke talt pro
fetisk i ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange
kraftige gjerninger ved ditt navn? Og da skal jeg vitne for dem: Jeg har
aldri kjent dere, vik bort fra meg. Dere som gjorde lovovertredelse."
(Matt. 7,21-23)
(Se kapitlet: Bergprekenen er grunnloven i 1000-års-riket.)
Vi vet at Jesus stilte det kravet til det jødiske folket, at den som ville
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få tak i det evige livet, den måtte holde budene. Dette må vi holde fast
på, for dersom vi ikke gjør det, så holder vi ikke fram hele Jesu lære.
På den andre siden vet vi at- menneskene var forskjellige, og at deres

forhold til budene også var forskjellige. Mens de fleste levde borte fra
budene og brøt dem, så var det også noen som holdt dem og levde sitt
åndelige liv som troende og frelste mennesker innenfor jødedommens
rammer. I Jesu krav til jødene, om at de måtte holde budene, så må vi
gi en nyansert framstilling med hensyn til de forskjellige menneskene og
deres forhold til overholdelsen av Guds bud. Vi vil derfor dele disse

forskjellige menneskene opp i 3 grupperinger.
1) Vi har for det første eksempler på at mennesker, som levde i

åpenbar synd, plutselig fikk del i troen på Jesus og syndenes forlatelse.
Det behøvde derfor ikke å ligge til grunn for frelsen noen lang periode
av overholdelse av Jesu nye lov. Når et menneske bestemmer seg for å
følge Jesus, har det også dermed forpliktet seg på å overholde hans bud.
Dette kan skje i en brøkdel av et sekund.

Når vi leser i evangeliene, har vi flere eksempler på at dette var til
felle: At mennesker plutselig kom til troen på Jesus. "Da kom de skrift
lærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i hor, og de stilte
henne fram for ham og sa til ham: Mester! denne kvinne er grepet på
fersk gjerning i hor. I loven har Moses foreskrevet oss at slike kvinner
skal stenes, hva sier nå du? Dette sa de for å friste ham, så de kunne få
klagemål imot ham. Men Jesus bukket seg ned og skrev med fingeren på
jorden. Og da de ble ved å 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 annen, 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, 3—11)
2) Vi har også en del eksempler der det kommer helt tydelig fram

at Jesus mente at overholdelsen av budene var nødvendig for å komme
til tro på ham og oppnå frelsen. Dette skjedde både med den rike unge
mannen (Matt. 19, 16—21) og med den lovkyndige som ville prøve
Jesus (Luk. 10, 25—28), etter at disse hadde spurt Jesus hva de skulle
gjøre for å arve evig liv. Her er det naturligvis ikke snakk om noen full
stendig oppfyllelse av budene som i seg selv fører fram til det evige livet
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og frelsen, men det er snakk om at Jesus kanaliserte sin frelse gjennom
overholdelsen av budene. "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 næste som deg selv.
Da sa han til ham: Du svarte rett, GJØR DETTE, SÅ SKAL DU
LEVE!" (Luk. 10,25-28)
Ut ifra en gammel-testamentlig oppfattelse av forholdet mellom

loven p.d.e.s. og oppfyllelsen av loven p.d.a.s., er det helt naturUg at
disse 2 spurte Jesus om hva de skulle gjøre for å få evig liv, for de kjente
jo godt til det som G.T. sa: At den som holdt loven, den skulle leve ved
oppfyllelsen av den. I lovens tidsperiode gav nemlig Gud menneskene
det som han krevde av dem. Slik er Guds nåde.

Dersom Jesus hadde ment at problemstillingen til den lovkjmdige og
den rike unge mannen hadde vært gal, hadde han kunnet korrigere dem
og sagt at det eneste som betydde noe, det var at de kom til tro på ham.
Når han ikke gjorde dette, så var grunnen til det at han forsøkte å etab
lere riket for Israel på betingelse av nasjonal bot og omvendelse.
3) Den tredje grupperingen av mennesker som Jesus møtte i Israel,

var de som bøyde seg for hans krav og holdt loven. De kom naturligvis
til tro på ham som jødenes Messias og jødenes frelser. Det er disse man
ge som vi hører om i evangeliene. Noen av dem er navngitte, mens andre
ikke er nevnt i det hele tatt. Disse blir med et fellesnavn betegnet som
de "rettferdige" eller de "fullkomne". "Men Josef, hennes mann, som
var rettferdig og ikke ville føre skam over henne, ville skille seg fra
henne i stillhet." (Matt. 1,19)

"foråt Dere kan bli deres himmelske Faders barn, for han lar sin sol
gå opp over onde og gode, over rettferdige og urettferdige." (Matt. 5,45)
"Den som tar imot en profet, fordi han er en profet, skal få en pro

fets lønn (under forutsetning av at han selv er rettferdig), og den som
tar imot en rettferdig fordi han er rettferdig, skal få en rettferdigs lønn."
(Dette gjelder i 1000-års-riket.) (Matt. 10,41)

"for etter dine ord skal du kjennes rettferdig (i vår tid er det troen på
Jesus som rettferdiggjør, i rikets tid blir det gjerninger og ord), og etter
dine ord skal du fordømmes." (Matt. 12, 37)
"Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Faders rike (riket for
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Israel)." (Matt. 13,43)
"Da skai de rettferdige svare ham og si: Herre, når så vi deg hungrig

og gav deg mat, eller torst og gav deg drikke?" (Matt. 25, 37)
"Og disse skal bå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv (i

riket for Israel)." (Matt. 25,46)
"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 horte
ham, var han i tvil om mangt og meget, og han horte 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 med navn Simeon, og denne

mann var rettferdig og gudfryktig og ventet på Israels trost (Messias), og
Den Hellige Ånd var over ham." (Luk. 2, 25)
"Men når du gjor gjestebud, da be fattige, vanfore, halte, blinde, så er

du salig, for de har ikke noe å gi deg igjen, men du skal få det igjen i de
rettferdiges oppstandelse." (Luk. 14,13—14)
"Og se, det var en mann ved navn Josef, som var rådsherre, og en god

og rettferdig mann." (Luk. 23, 50)
"Salige er de som hungrer og torster etter rettferdighet, for de skal

mettes." (Matt. 5, 6)
"Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes

rike (riket for Israel) er deres." (Matt. 5,10)
"For jeg sier dere at dersom deres rettferdighet (den etiske rettferdig

het) ikke overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere ingenlun
de inn i himlenes rike." (Matt. 5, 20)

"Derfor skal Dere være fullkomne, likesom deres himmelske Fader er
fullkommen." (Matt. 5,28)

"Jesus sa til ham (den rike, unge mannen): 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. 19,21)
Den kristendomsforståelsen som Jesus kom med, er derfor ikke lik

den som vi har i den kristne menighets tidsperiode, og grunnen til det er
følgende:

a) DEN ANGIKK RIKET FOR ISRAEL.
b) DEN VAR RETTET MOT JØDENE som hadde forutsetninger

for å gå inn under Jesu krav om en ny lov. Jødene kjente til Moseloven
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gjennom en tidsperiode på ca. 1500 år, og det var ingen sak for dem å
innordne seg inn under Jesu nye lov og krav, dersom de hadde ønsket
det.

Når vi i det hele tatt sammenligner Moseloven med Jesu nye lov, så
må vi i sannhet si at den byrden som han la på folket var lett, og at hans
lære var en stor befrielse for det jødiske folket. Når det står i Johannes
evangelium at loven ble gitt av Moses, mens nåden kom med Jesus (Joh.
1, 17), så er dette uttrykk for en sammenligning mellom Moses sin lære
p.d.e.s. og Jesu lære p.d.a s. Mens Moseloven var en tung byrde for fol
ket, VAR JESU NYE LÆRE EN LETT BYRDE OG EN STOR
NÅDE FOR FOLKET. "Og Ordet ble kjød og tok bolig i blant oss, og
vi så hans herlighet — en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin
far, full av nåde og sannhet." (Joh. 1,14)
"For av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde, for

loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus."
(Joh. 1,16-17)

Dette utsagnet betyr heller ikke at det ikke hadde vært nåde og sann
het før Jesus Kristus, men det betyr at han kom med nåden og sann
heten i Guds-riket i Israel, som Gud forut hadde vitnet gjennom sine
hellige profeter.
DEN KRISTNE MENIGHETS TID ER OGSÅ EN DEL AV

RIKET FOR ISRAEL. Ved Jesu første komme ble Guds-rikets ånde
lige side etablert i Israel og i verden, men det konkrete og historiske
Guds-riket det kom ikke i Israel, fordi jødene som folk og som nasjon
ikke ville ta imot sin egen Messias. Det konkrete Guds-riket gikk inn i
sin egen hemmelighet sammen med sine læremessige sannheter, og det
som var skjult for jødene, nemlig kirkens periode, trådte etter hvert
fram med sine egne læremessige sannheter. Disse to periodene i Guds
frelsesplan har mange læremessige sannheter felles, men der er også for
skjeller, og det er det vi forsøker å få fram i våre bøker.

Kirkens tidsperiode er ikke det samme som 1000-års-riket. Kirken er
den hemmelige og usynlige siden av riket for Israel, og det var Paulus
som først og fremst fikk åpenbaring om de mange hemmeligheter med
det kristne legemet.
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Spørsmål og oppgaver.

1) Hvilke 2 deler delte Jesus omvendelsen inn i?
2) Hva er det dobbelte kjærlighetsbudet?
3) Hvorfra hentet Jesus de to delene i det dobbelte kjærlighetsbudet?
4) Hva er jødenes Schema?
5) Hvor mange bud er det i Moseloven?
6) Hva var de gamles vedtekter?
7) Hvor mange bud sammenfattet David loven i?
8) Hvor mange bud sammenfattet Esaias og Mika loven i?
9) Hva sa Amos og Habakuk om frelsen?
10) Hva er den gylne regelen?
11) Hva sa Hillel, Tobias bok og Akiba om det store budet i loven?
12) Hva var faren med at rabbinerne delte inn loven i større og

mindre bud?

13) Hva sa Jakob, Jesu bror, om loven?
14) Hvordan stilte Jesus seg til de gamles vedtekter?
15) Hva kalte han de skriftlærdes og fariseernes lære?
16) Hva sier The Scofield Reference Bible om forholdet mellom evan

geliene og brevene, om forholdet mellom loven og nåden?
17) Hva sier Sidney Collet om forholdet mellom de fire evangelier?
18) Hvorfor mener han at Matteus evangelium ikke beskriver kirkens

og den frie nådes tid?
19) Hvilken sammenheng er det mellom de synoptiske evangelier

p.d.e.s. og Johannes evangelium p.d.a.s.?
20) Hvorfor kunne Jesus si at den byrde som han la på det jødiske

folket, var både lett og fjenlig for dem?
21) I hvilke 3 forskjellige grupperinger kan vi dele inn de forskjellige

slags menneskers forhold til de 10 bud?
22) Hva tok Jesu lære sikte på?
23) Hvorfor kan vi si at kirkens tid også er en del av riket for Israel?
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JESU KRAV TIL DET JØDISKE FOLKET

I min bok: Jodenes konge. Bind 1, fra s. 252-261, har jeg i tillegg til
at jødene måtte holde budene for å få del i Guds rike, satt opp 8 andre
forpliktelser. En del av disse forpliktelsene kommer inn under de 10
bud, men en del faller også utenom, i og med at de angår andre forhold.
Jeg skal gjengi og utdype dette her, både for min egen del og for leser
ens del, da jeg anser dette som meget viktig.
Nå når vi nærmer oss riket for Israel, er det viktig at vi ser de lære

messige sannhetene om dette riket, og jeg tror at det er Herrens vilje at
vi skal begynne å få forståelse for rikets egenart. Dersom vi gjør det,
kommer vi også lettere på talefot med jødedommen, som tydelig ser og
hevder at det er forskjell på Jesu forkynnelse p.d.e.s. og f. eks. Paulus
sin kristendomsforståelse p.d.a.s.
1) DEN SOM HATET SIN BROR OG IKKE VAR VILLIG

TIL Å TILGI, FIKK IKKE DEL I FRELSEN OG I GUDSRIKET.
Dette er forøvrig brudd på det dobbelte kjærlighetsbudet. "Derfor når
du bærer ditt offer fram for alteret (i templet), og der kommer i hu at
din bror har noe imot deg, så la ditt offer ligge der foran alteret, og gå
først og forlik deg med din bror, og kom så og bær fram ditt offer."
(Matt. 5,23-24)

Det samme forholdet kommer også til syne i Fadervåret hvor det står
i v. 12: "og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere."
"For dersom Dere forlater menneskene deres overtredelser, da skal

deres himelske Fader også forlate dere, men dersom dere ikke forlater
menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke Faderen forlate
deres overtredelser." (Matt. 6, 14—15) (Se kapitlet: Fadervåret er en
jødisk bønn)
"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)
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"Da kalte hans herre ham for seg og sa til ham: Du onde tjener! all
din gjeld ettergav jeg deg, fordi du bad meg, burde ikke også du forbar
me deg over din medtjener, likesom jeg forbarmet meg over deg? Og
hans herre ble vred, og overgav ham til dem som piner, inntil han betal
te alt det han var ham skyldig. Således skal også min himmelske Fader
gjore med dere om ikke enhver av dere av hjertet tilgir sin bror." (Matt.
18, 32-35)
"Og når Dere står og beder, og Dere har 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 heller 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 han

angrer det, da tilgi ham! Og om han 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)

Her er det satt som betingelse at den som ikke var villig til å tilgi sine
medmennesker, den fikk heller ikke selv tilgivelse. Slik er det ikke i vår
tid. Nå er vi tilgitt på grunn av Jesu forsoningsverk, og derfor skal vi, på
samme måten som Kristus har tilgitt oss, også tilgi de andre.
The Scofield Reference Bible sier følgende om dette på s. 1000 og

1002: ". . . Under rikets lov, for eksempel, kan ingen håpe på å få for
latelse som ikke har tilgitt først. (Matt. 6,12—15). Under nåden er den
troende formanet til å tilgi fordi han allerede selv er tilgitt. (Ef. 4, 30—
32). . ." Under loven er tilgivelse betinget av et lignende sinnelag i oss,
under nåden er vi tilgitt for Kristi skyld, og formanet til å tilgi, fordi vi
er blitt tilgitt."

I vår tidshusholdning skal vi også tilgi hverandre. Det er helt 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
tidshusholdning 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 har 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,
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som Kristus har tilgitt dere, således og dere!" (Kol. 3,12—13)
"Jeg skriver til dere, mine barn, fordi deres synder er forlatt for hans

navns skyld." (1. Joh. 2,12)
2) DEN SOM IKKE HOLDT BUDENE, FIKK IKKE DEL I

GUDS RIKE.

3) DEN SOM VAR RIK, OG IKKE VILLE DELE SIN RIK
DOM MED DE ANDRE, FIKK IKKE DEL I FRELSEN. Dette
kan hores merkelig ut, meii det er et av Jesu bud. Den som ikke var vil
lig til å dele med andre, den hadde brutt det dobbelte kjærlighetsbudet.
Den som var rik, måtte selge alle sine eiendeler, for Herren ville sørge

for ham i rikets tid. Dette gjalt både mat og klær. Vi har mange Bibel
ord fra de synoptiske evangelier, som viser at dette er riktig. Jeg tenker
da f. eks. på fortellingen om den unge rike mannen som fikk beskjed av
Jesus om å selge alt det som han eide og gi til de fattige. "Og se, det
kom en til ham og sa: Mester, hva godt skal jeg gjore for å få evig liv?
Men han sa til ham: Hvorfor spor du meg om det gode? Det er bare én
som er god. Men vil du gå inn til livet, da hold 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 mann sa til ham: Alt
dette har jeg holdt, hvad 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
mann horte 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 kristendomsfor
ståelsen som vi har i dag, der den som tror, blir frelst. Disse 3 betingel
sene var følgende:

a) HAN SKULLE HOLDE BUDENE.
b) HAN SKULLE SELGE ALT DET SOM HAN EIDE OG GI

DET TIL DE FATTIGE.

-213-



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 lamme 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)

Her må vi også se Jesu forkynnelse på bakgrunn av G.T. Der har vi
mange utsagn om at Gud i sin tid skulle ta seg av de fattige og under
trykte, og at Guds rike (riket for Israel) skulle tilhøre dem. 'Tor ikke
skal den fattige glemmes for all tid, de saktmodiges håp skal ikke gå til
grunne for evig." (Salme 9,12)
"For de elendiges ødeleggelses skyld, for de fattiges sukks skyld vil

jeg nå reise meg, sier Herren, jeg vil gi dem frelse som stunder etter
den." (Salme 12, 6)
"For Herren hører på de fattige, og sine fanger forakter han ikke."

(Salme 69, 34)
"For jeg er elendig og fattig. Gud, skynd deg til meg. Du er min hjelp

og min frelser. Herre dryg ikke." (Salme 70, 6)
"Han (kongen) skal dømme de elendige blant folket, han skal frelse

de fattiges barn og knuse voldsmannen." (Salme 72,4)
"Døm den ringe og farløse, la den elendige få sin rett.*' (Salme 82, 3)
"for han (Herren) står ved den fattiges høyre hånd for å frelse ham

fra den som dømmer hans sjel." (Salme 109, 31)
"For Herren har utkåret Sion, har attrådd det til sin bolig: Dette er

mitt kvilested til evig tid, her vil jeg bo, fordi jeg har attrådd det. Dets
mat vil jeg velsigne, dets fattige vil jeg mette med mitt brød." (Salme
132,13-15)
"Jeg vet at Herren gir den elendige rett, DE FATTIGE RETTFER

DIGHET." (Salme 140,13)
"Herren møter i retten sitt folks eldste og dets høvdinger: Dere har

avgnaget vingården. Dere har rov fra de fattige i husene hos dere. Hvor
ledes kan Dere tråkke mitt folk ned og knuse de fattige? sier Herren,
Israels Gud, hærskarenes Gud." (Es. 3,14—15)
"Hva skal vi da svare hedningefolkets sendebud? — At Herren har

grunnfestet Sion, og at der finner de ly de elendige i hans folk." (Es. 14,32)
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"og de saktmodige skal glede seg enn mere i Herren, og de fattige
blant menneskene skal fryde seg i Israels Hellige." (Es. 29,19)
"Derfor, fordi Dere treder på den fattige og tar avgift av ham, så

skal Dere ikke få bo i de hus av huggen stein som Dere selv har bygget,
og ikke få drikke vin fra de herlige vingårder som Dere selv har plantet."
(Amos. 5,11)

Vi har også mange Bibel-ord fra de synoptiske evangelier som viser at
den som ville ha del i frelsen og i Guds rike, den måtte selge det som
han hadde å gi til de fattige. Når en selv ble fattig, hadde en gode forut
setninger for å få del i Guds rike. Dette høres merkelig ut, men ikke
desto mindre horer det med til Jesu lære. "Og Jesus svarte og sa til dem:
Gå bort og fortell Johannes det som Dere horer og ser: blinde ser, og
lamme går, spedalske renses og dove horer og dode står opp, og
EVANGELIET FORKYNNES FOR DE FATTIGE." (Matt. 11,
4-6)

"Peter tok til orde og sa til ham: Se, vi har forlatt alt og fulgt deg.
Jesus svarte og sa: Sannelig, sier jeg dere: Det er ingen som har forlatt
hus eller brodre ellér sostre eller mor eller far eller barn eller åkrer for
min skyld og for evangeliets skyld, uten at han skal få det hundrefold
igjen, nå her i tidens hus og brodre og sostre og åkrer under forfolgelser,
og i den kommende tidsalder evig liv." (Mark. 10, 28—30)
"Og folket spurte ham: Hva skal vi da gjore? Han svarte dem: Den

som har to kjortler, skal dele med den som ingen har, og den som har
mat, skal gjore likeså." (Luk. 3,10—11)

"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, 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)
"Og han loftet sine oyne på sine disipler og sa: SALIGE ER DERE

FATTIGE, FOR GUDS RIKE ER DERES." (Luk. 6,20)
"Frykt ikke, du lille hjord, for det har behaget deres Fader å gi dere

riket (riket for Israel). Selg det Dere eier, og gi almisse. Gjor dere pun
ger som ikke eldes, en skatt som ikke forgår, i himlene, der hvor tyve-
hånd ikke når, og moll ikke tærer. For hvor deres skatt er, der vil også
deres hjerte være. La deres lender være ombundet og deres lys bren
nende, og vær Dere likesom folk som venter på sin Herre når han vil
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fare hjem fra bryllupet (som ble holdt i brudgommens hjem), foråt de kan
lukke opp for ham straks han kommer og banker på." (Luk. 12,32—36)
"Men kler Gud således gresset på marken, som står i dag og i morgen

kastes i ovnen, hvor meget mere skal han da kle dere. Dere lite troende!
Så skal Dere heller ikke soke etter hva dere skal ete, eller hva Dere skal
drikke, og ikke la deres tanker fare hit og dit. For alt slikt soker hed
ningene i verden etter, men deres Fader vet at Dere trenger til det. Men
søk hans rike, så skal Dere få dette i tilgift." (Luk. 12, 28—31)
"SÅLEDES KAN DA INGEN AV DERE VÆRE MIN DISIP

PEL UTEN AT HAN OPPGIR ALT DET HAN EIER." (Luk. 14,33)
Jesus stilte dermed krav til det jødiske folket for at det skulle få del i

Guds rike. Dette er det nesten ingen som forkynner, enda det står gang
på gang i de synoptiske evangelier. Interessant er det derfor å legge
merke til at det som hverken forkynnerne eller teologene innenfor den
lutherske tradisjonen ikke ser og forstår, det forstår f. eks. en verdslig
politiker som Carl 1. Hagen. I Vårt Land fra den 6/11—1986 står det
følgende om et innlegg som Carl I. Hagen hadde på Stortinget: "Carl I.
Hagen leste i går fra Matteus evangeliet fra Stortingets talerstol for å
underbygge sine påstander om at Kr.F. driver hykleri. Det var fortellin
gen om Jesu møte med den rike unge mannen Hagen trakk fram. —
Den unge mannen fikk beskjed om å gi alt han eier for å få fred med sin
Gud. Men Kr.F.s tillitsmenn gir bort andre folks penger for å få fred
med sin Gud. Det er i strid med kristne verdier om frivillighet, mente
Hagen ..." (Jeg tar ikke her stilling til den sammenheng som Hagen
brukte denne fortelling i, men kan bare konstantere at Jesus stilte krav
til den unge rike mannen.)
Hva som gjelder almissen, så vil jeg sitere fra Bibelsk oppslagsbok av

David Hedegård og Aapeli Saarisalo, s. 27, som sier at det finnes berør
ingspunkter mellom Jesu undervisning om almissen og samtidens jødis
ke oppfatning. "I Israel var det hver og en sin plikt å gi almisse, for
dette var den eneste måten å lindre de fattiges nød på. De fromme var
også kjent for å utøve denne plikten, 5. Mos. 15, 7, Salme 112, 9,
Luk. 19, 8. Gjennom århundrene like før Kristus tilla en almissegavene
en overordentlig religiøs betydning. De var så intimt knyttet sammen
med begrepet fromhet at ett og samme ord, sedaga ("rettferdighet")
ble brukt for å betegne begge disse begrepene. I Tob. 4, 7.11 identifi
seres det å gi almisse med fromheten, og Syr. 3, 30 sier at almisse "brin-
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ger forsoning for synder". I hver by fantes det tre offisielle almisseut-
delere, og almisse ble krevet, om så var nødvendig, under tvang. N.T.
viser at det å gi almisse hørte med blant jødenes spesielle fromhetsøvel-
ser. Matt. 6, 1—4, Ap.gj. 9, 36, 10,2, 24,17. — Jesus anser det som
selvsagt at hans disipler gir almisse. Matt. 6, 1, Luk. 11, 41, 12, 33,
men han advarer mot urette motiver. DET FINNES BERØRINGS

PUNK-TER MELLOM JESU UNDERVISNING OM ALMISSE,
OG SAM- TIDENS JØDISKE OPPFATNING. Han taler f.eks. om

lønn som en får om man gir almisse. Matt. 6, 2 ff., jfr. Salme 41, 1,
Ordsp. 19, 17, 5. Mos. 15,10. Men han godkjenner ikke de apokryfiske
skriftenes tanker om almisse. Visselig sammenstiller han på den ene siden
almisse med faste og bønn. Matt. 6, jfr. Tob. 12,8, og sier at en gjennom
almisse samler skatter i himmelen, jfr. S3rr. 40,17. Men hans ord i Matt. 6,
2 er rettet mot den oppfatnigen at en bør gi almisse for å få anseelse for sin
fromhet (jfr. derimot Syr. 31,11), og hans ord i Matt. 5, 45 står i mot
setning til Syr. 12, 5 som sier at en ikke får gi almisse til den ugudelige
fordi Gud hater syndere. — En av den kristne menighetens første be
stemmelser var å organisere underholdet for de fattige, Ap.gj. 4,32, 6,1.
Det omtales også at Dorkas og Kornelius ga almisse, Ap.gj. 9,36, 10,31.
De som ved den endelige dom står på Herrens venstre side, har bl.a. for
sømt å gi almisse. Matt. 25,45. Jesus godkjenner Sakkeus' løfte om å gi
almisse til de fattige. Luk. 19, 8. Merkelige er også ordene i Ap.gj. 20,
35: "Det er saligere å gi enn å ta." Men ingen må ved å gi almisse søke
menneskenes ære eller ros innfor Gud. Luk. 18,11."

Jeg vil også sitere litt fra Axel Torms bok: Er du Kristus, hvor han be
skriver jødiske Bibel-forskeres syn på forholdet mellom kristendommen
og jødedommen. På s. 59 står det følgende: "Jesus forkyndte ikke et
hinsidigt rige, men et jordisk med en ny samfundsordning. Han tænkte i
sociale baner og forkyndte som profeterne, AT RIGET TILHØRTE
DE FATTIGE. De forfulgte og undertrykte skulle ophøjes, og de rige
ydmyges. Jesus udsendte 12 diciple for at kalde på folket. De skulle
først være dets tjenere og siden blive dets dommere. Men Jesus tænkte
på mere end Israel. Hele verden skulle blive et Guds rige. Derfor sendte
han 70 diciple ud, der skulle blive konger over verdens 70 folk."
På s. 59 står det: "De kristne siger at Kristi lov er let. Også det mod-

siges af N.T. DET ER IKKE LET AT SÆLGE ALT FOR AT
FØLGE JESUS. Men der vil aldrig blive givet en anden lov end Mose
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lov. Og det er da også den, de kristne holder sig til f.eks. i ægteskabslov-
givningen. Jesus bragte ingen ny lov. Den nye, der nævnes i Jobs. 13,
34, findes allerede i 3. Mos. 19,18."
På s. 215 står det: "Kristne misforstår bjergprædikenen, bvis de op-

fatter den som en krigserklæring til jodedommen. Den borer belt
hjemme i den rabbinske jødedom, selvom den bærer visse individuelle
træk, der gor, at der kan tales om en ny Jesusskole. Rabbinerne kunne
have forskellige meninger, men de var overbevist om, at enhver udtalelse
var Guds ord. Derfor kan en jode stadig bore den jødiske røst i Jesu ord.
Jesus begyndte med nogle saligprisninger. Qumranskrifterne kan bjælpe
os til at forstå, hvem ban tænkte på med de fattige. DET VAR IKKE
FATTIGE I AL ALMINDELIGHED, MEN FATTIGE, DER BE-
VIDST VAR BLEVET FATTIGE FOR AT KUNNE MODTAGE

GUDS AND OG UNDGÅ DEN FRYGTELIGSTE SYND, DER
BESTÅR I AT SPOTTE ANDEN. I fortsættelsen stiller Jesus lovens

oprindelige bensigt over for farisæernes kasuistiske forfladigelse af den.
Han inderliggjor den ved at vise, at en korrekt overholdelse ikke er nok.
Man skal leve efter lovens dybeste bensigt. Forst da kan Guds vilje ud-
fores totalt og radikalt."
På s. 220 står det: "Jesus fik én grundigere jødisk uddannelse end

Paulus. Han var hjemme både i den hellige skrift og den mundtlige
lære og kunne frit skalte og valte med det, ban bavde lært. Allerede i
hjemmet mærkedes bans omvurdering af værdierne. Han var af visende
overfor forældrene. Han kom, da ban i dåben borte den himmelske
stemme, ind i et nyt opbojet barneforbold. Gud kaldte ham son og kå
rede ham til sin udvalgte tjener. På Doberens senere sporgsmål om ban
er den, der skal komme, svarer ban ja, men uden at kalde sig Messias.
Han skal uddrive dæmoner, helbrede syge og FORKYNDE FATTIGE
FRELSE. Og dette sidste var ham særlig vigtigt. Han gentager det med
et Jesajas-ord i Nazaretb sjmagoge og i bjergprædikenens første salig
prisning."
På s. 261 står det: "Det er Lukas, der gengiver Jesu jødiske lære i den

mest ægte form. JESUS TALTE IKKE TIL DE FATTIGE I AN
DEN, MEN GANSKE DIREKTE TIL DE FATTIGE OG UNDER
TRYKTE OG TILSAGDE DEM HIMMERIGET. Denne linie fast

holdes bele evangeliet igennem og understreges i lignelsen om den fatti
ge Lazarus."
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Vi ser også at apostlene og disiplene til Jesus solgte alt det som de
eide og delte dette mellom seg den forste tiden. Dette gjorde de natur
ligvis på bakgrunn av Jesu bud om at den som ikke overgav alt det som
han eide, kunne ikke være Jesu disippel. (Luk. 14, 33) Dette var et av
Jesu bud, og alt dette tok sikte på Israels omvendelse og opprettelsen
av Guds-riket i Israel. "Og de holdt trolig fast ved apostlenes lære og
ved samfundet, ved brøds-brytelsen og ved bonnene. Og det kom frykt
over hver sjel, 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 det ut til alle, etter som noen hadde trang til,
og idet de samdrektig hver dag stadig sokte templet og brot brodet
hjemme, not de sin mat med fryd og hjertets enfold, idet de lovet Gud
og hadde yndest hos hele folket. Og Herren la hver dag dem som lot seg
frelse, til menigheten." (Ap.gj. 2,42—47)

Når noen i menigheten ikke var villig til å overgi alt som de eide til
fellesskapet, måtte også Gud gripe inn og straffe dette med doden. Det
te er ikke uttrykk for nåden, men for loven, og det horer med til den
kristendomsformen som vi vil få i 1000-års-riket. "Men en mann ved
navn Ananias og hans hustru Saffira solgte en eiendom, og han stakk til
side noe av pengene med sin hustrus vitende, og bar frem en del og la
det for apostlenes fotter. Da sa Peter: Ananias! hvorfor har Satan fylt
ditt hjerte, så du skulde Ijrve for Den Hellige Ånd og stikke til side noe
av pengene for åkeren? Var den ikke din så lenge du hadde den, og var
den ikke i din makt da den ble solgt? Hvorfor har du satt deg denne
gjerning fore i ditt hjerte? Du har ikke loyet for mennesker, men for
Gud. Men da Ananias horte disse ord, falt han om og oppgav ånden. Og
stor frykt kom over alle som horte det, og de unge menn sto opp og la
ham til rette og bar ham ut og begravde ham. Så gikk det omkring tre
timer, da trådte hans hustru inn, uten å vite hva som var skjedd. Peter
tok da til orde og sa til henne: Si meg: Var det for denne pris Dere solg
te åkeren? Hun sa: Ja, for denne pris. Da sa Peter til henne: Hvorfor er
Dere dog blitt enige om å friste Herrens Ånd? Se, deres fotter som har
begravet din mann, er for doren, og de skal bære deg ut. Og straks falt
hun om for hans fotter og oppgav ånden, og da de unge menn kom inn,
fant de henne dod, og de bar henne ut og begravde henne hos hennes
mann. Og stor frykt kom over hele menigheten og over alle som horte
dette." (Ap. gj. 5,1—11)
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4) DEN SOM IKKE FULGTE JESUS, FIKK IKKE DEL I
GUDS RIKE. Den rike unge mannen skulde ikke bare holde Jesu bud
og selge alt det som han eide og gi til de fattige. Han skulle også folge
Jesus. De første ting som han skulle gjøre, utelukker ikke det siste kra
vet som Jesus kom med til ham.

Hva som gjelder de første krav, som Jesus stilte til ham, så kunne
også fariseerne og de skriftlærde være enige i at dette førte til Gud og
gav medlemskap i Guds rike, for de mente at de virkelig kunne oppfylle
Moseloven til egen frelse - noe som de naturligvis ikke kunne.
Hva som gjelder Jesu annet krav, om at frelsen bare kunne oppnåes

ved å følge Jesus, så satte de skriftlærde og fariseerne seg imot dette på
det kraftigste, og allerede fra begynnelsen av Jesu virksomhet, la de opp
planer om å drepe Jesus. "Men fariseerne gikk ut og holdt råd imot
ham, hvorledes de kunne få ryddet ham av veien." (Matt. 12,14)
"og han sa til dem: Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiske-

re." (Matt. 4,19)
"Men Jesus sa til ham: Følg meg, og la de døde begrave sine døde."

(Matt. 8, 22)
"Og da Jesus gikk videre derfra så han en mann ved navn Matteus

sitte på tollboden, og han sa til ham: Følg meg. Og han stod opp og
fulgte Jesus." (Matt. 9,9)
"Dagen etter ville han dra til Galilea, og han traff Filip. Og Jesus sa

til ham: Følg meg." (Joh. 1,44)
"Atter talte 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)
"Om noen er min tjener, han følge meg, og hvor jeg er, der skal også

min tjener være, om noen er min tjener, ham skal Faderen ære." (Joh.
12, 26)
5) DEN SOM IKKE OMVENDTE SEG OG BLE SOM BARN,

FIKK IKKE DEL I GUDS RIKE. "Og han kalte et Ute barn til seg
og stilte det midt iblant dem og sa: Uten at dere omvender dere og blir
som småbarna, kommer dere ingenlunde inn i himlenes rike. Derfor,
den som gjør seg liten som dette barn, han er den største i himlenes
rike, og den som tar imot ett sådant barn for mitt navns skyld, tar imot
meg, men den som forfører en av disse små (barna) som tror på meg,
for ham var det bedre at det var hengt en kvemsten om hans hals og han
var nedsenket i havets dyp." (Matt. 18, 3—6)
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I dette utsagnet ser vi at det dobbelte omvendelsesbegrepet i Jesu
lære om omvendelsen kommer til uttrykk. For det første skulle men
neskene omvende seg selv ved å følge Jesu bud og Jesu forskrifter. For
det andre skulle de tro på ham som jødenes Messias uten noe som helst
forbehold. Mens den første del av dette omvendelsesbegrepet betegner
loven og dens funksjon, betegner den andre del av omvendelsesbegrepet
Jesu nåde overfor synderen.
Det var ikke loven som frelste jødene, men den førte dem fram til

Jesus, slik at han kunne frelse dem og gi dem sin tro. På samme måten
som det hjelpeløse spebarnet var avhengig av at andre hadde omsorg for
det, på samme måten var også jødene avhengig av Jesu nåde og hans
frelse.

Jeg tror at vi har et altfor negativt syn på småbarna og deres forhold
til Gud i den lutherske tradisjonen. Vi pleier å si: At det som er født av
kjødet, det er kjød, og det som er født av Ånden, det er Ånd, og det er
rett, men så trekker vi den konklusjonen at også dermed småbarna
(spebarna) er Djevelens barn og tilhører ham.

Jeg ser det ikke slik og tror at dette er en stor misforståelse av Guds
ord. Vi vet at det er Gud som har skapt alt liv, og at det fra begynnelsen
hører ham til. I Guds bok er alle våre dager oppskrevet allerede før vi er
født: "Jeg priser deg fordi jeg er virket på forferdelig underfullt vis, un
derfulle er dine gjerninger, og min sjel kjenner det såre vel. Mine ben var
ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble kunstig virket
i havets dyp (mors liv). Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg, og i
din bok ble de alle oppskrevet de dager som ble fastsatt da ikke en av
dem var kommet." (Salme 139,14—16)

Jeg for min del tror at småbarna hører Herren til, at de kan tro på
ham, og at han har omsorg for dem — slik som han forøvrig har for hele
sin skapning. Jesus selv sier at det er slik, og det er det vi må holde oss
til. "men den som forfører én av disse små SOM TROR PÅ MEG ..."
(Matt. 18, 6) "Se til at dere ikke forakter én av disse små (småbarna),
for jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske
Faders åsyn." (Matt. 18, 10) "Således er det ikke deres himmelske Fa
ders vilje at en eneste av disse små skal fortapes." (Matt. 18,14)

Jødene bar småbarna sine til Jesus, og han la sine velsignede hender
på dem og velsignet dem, og sa uttrykkelig at Guds rike bestod av slike
småbarn. "Da bar de små barn til ham, foråt han skulle legge sine hen-
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der på dem og bede, men disiplene truet dem (som bar). Men Jesus sa:
La de små barn være og hindre dem ikke fra å komme til meg! FOR
HIMLENES RIKE BESTÅR AV SLIKE. (Matt. 19,13-14)
Hva som gjelder det siste utsagnet til Jesus om at Guds rike består av

småbarn, er dette altfor dårlig og misvisende oversatt i våre Bibelover
settelser, både fra 1930 og fra 1978.1 den forste står det: "for himlenes
rike horer sådanne til." I den sistnevnte står det: "For himmelriket
horer slike til."

Årsaken til at dette er en altfor svak og delvis misvisende oversettelse,
er sannsynligvis at man oversetter i henhold til sin egen fortolkning av
Guds ord. Det står ikke at Guds rike tilborer småbarna, men det står at
Guds rike består av dem. Dette vil si at de er medlemmer i Guds rike.
I tillegg til dette sier også Paulus at barna er helliget ved sine troende

foreldre. "For den vantro mann er helliget ved sin hustru, og den vantro
hustru er helliget ved broren, ellers var jo deres barn urene, men nå er
de hellige." (1. Kor. 7,14)
På grunn av at barna er medlemmer av Guds rike, så mener jeg at vi

også skal dope dem til Jesu dod og oppstandelse. Vi doper dem ikke for
at de skal bli Guds barn, for det er de allerede for unnfangelsen, MEN
VI DØPER DEM FORDI DE ALLEREDE ER GUDS BARN.
6) DEN SOM DØMTE ANDRE, FIKK IKKE DEL I GUDS

RIIUS. Slik som en selv domte andre, skulle en selv bli bedomt. "Dom
ikke, foråt Dere ikke skal dommes, for med den samme dom som Dere
dommer med, skal Dere dommes, 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 menneskene taler, skal de gjore regn
skap for på dommens dag, for etter dine ord skal du kjennes rettferdig,
og etter dine ord skal du fordommes." (Matt. 12, 35—37)
"Og han sa til dem: Akt på hva Dere horer. Med det samme mål som De

re måler, skal dere måles igjen, og enn mere skal gis dere." (Mark. 4,24)
"Vær barmhjertige, likesom deres Fader er barmhjertig, og dom ikke,

så skal Dere ikke dommes, og fordom ikke, så skal Dere ikke fordom
mes, forlat, så skal dere forlates, gi, så skal dere gis! et godt, stoppet,
rystet overfylt mål skal gis dere i fanget, for med det samme mål som
Dere måler med, skal dere måles igjen." (Luk. 6, 36—38)
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Det rettferdighetsbegrepet som her kommer fram, er ikke helt likt
med det som vi har i den kristne menighets tid. 1 dag blir vi ikke dømt
i henhold til hvordan vi selv dømmer eller bedømmer andre mennesker.

Vi blir heller ikke målt etter det mål som vi bedømmer andre med.

Dette rettferdighetsbegrepet tilhører dermed Jesu første forkynnelse og
angår riket for Israel. Slik skal det altså bli i riket for Israel. Da skal
dette Jesu bud innskjerpes.

Vi ser også at rettferdighetsbegrepet i Luk. 12, 37: "for etter dine
ord skal du kjennes rettferdig, og etter dine ord skal du fordømmes", er
et annet rettferdighetsbegrep enn det som vi har i den kristne menighets
tid. I vår tid blir vi ikke dømt i forhold til våre ord eller våre gjerninger,
men i forhold til vår tro. Den som tror på Jesus, den kommer ikke til
dom, men er gått over fra døden til livet. Den som ikke vil tro, den er
allerede dømt, fordi han ikke vil tro på Jesu navn.
7) DEN SOM IKKE FORNEKTET SEG SELV OG IKKE TOK

SITT KORS OPP OG FULGTE JESUS, FIKK IKKE DEL I
GUDS RIKE. "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 verd-
den, men tar skade på sin sjel? eller hva vil et menneske gi til vederlag
for sin sjel?" (Matt. 16, 24—26)
"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 gjenfødelsen (i rikets tid) når Menneskesønnen sitter på sin
herlighetstrone (i Jerusalem), også sitte på tolv troner og dømme Israels
tolv 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
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folge meg. For den som vil berge 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 sjmdige
generasjon, han skal også Menneskesonnen 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 meg, han
kan ikke være min disippel." (Luk. 14,26—27)

I disse utsagnene kommer begge deler av Jesu rettferdighetsbegrep til
syne. En skulle forlate alt og fornekte seg selv. En skulle ta sitt kors opp
og bære det gjennom livet. Dette er loven. I tillegg til dette skulle en
følge Jesus.
8) DEN SOM IKKE FORVALTET SIN GJERNING OG SINE

MULIGHETER PÅ 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
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)
Av samme grunn ble også folket oppfordret til å gjøre gode gjernin

ger, foråt de andre skulle se dem og prise Gud. "La således deres lys
skinne for menneskene, foråt de kan se deres gode gjerninger og prise
deres Fader i himmelen!" (Matt. 5,16)
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Etter at den kristne menighet er bortrykket før de 70 åruker for Is
rael og Jerusalem, ser vi også i forbindelse med Jesu dom over de gjen
levende hedningenasjoner, at han skal dømme dem i forhold til deres
gode eller onde gjerninger mot det jødiske folket. (Matt. 25, 31—46)
"Og kongen (Messias) skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg dere: Hva
dere har gjort imot en av disse mine minste brødre (jødene), det har
Dere gjort mot meg. . . Da skal han svare dem og si: Sannelig sier jeg
dere: Hva dere ikke har gjort mot en av disse minste, det har Dere heller
ikke gjort imot meg." (Matt. 25,40 og 45)

Ved dommen over jødene, som skal skje "ved dagenes ende" (Dan.
12, 13), skal de dømmes etter sine gjerninger. "For Menneskesønnen
skal komme i sin Faders herlighet med sine engler, OG DA SKAL
HAN BETALE ENHVER ETTER HANS GJERNING." (Matt. 16,
27)
Den som har gjort gode gjerninger, skal stå opp til livets oppstandel

se, men den som har gjort onde gjerninger, skal oppstå til dommens
oppstandelse, som skjer etter 1000-års-riket. "Undre dere ikke over
dette. For den time kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans
røst, og de skal gå ut, de som har gjort godt til livets oppstandelse, de
som har gjort ondt, til dommens oppstandelse." (Joh. 5,28—29)

Vi som tilhører den kristne menighet, vi blir ikke dømt i forhold til
våre gjerninger, men vi blir dømt på bakgrunn av om vi tror på Jesus
eller ikke. I disse utsagnene, som vi har sitert ovenfor, er derfor gjer-
ningsaspektet ved Jesu forkynnelse som kommer fram. Dette er loven.
9) DET SKULLE EN AKTIV INNSATS FRA FOLKETS SIDE,

FOR A FÅ DEL I GUDS RIKE. Den som trengte seg inn i det, den
fikk del i det. "Men fra døperen Johannes dager inntil nå trenger de seg
med makt inn i Guds rike (dette kan også oversettes med: trenger Guds
rike seg fram med makt), og de som trenger seg 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 komme inn gjennom den trange dør! for mange, sier jeg dere.
Skal søke å komme inn, og ikke være i stand til det. Fra den stund av da
husbonden har reist seg og lukket døren, og Dere begynner å stå utenfor

-225-



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)

I disse utsagnene er det gjerningsaspektet ved Jesu forkynnelse, som
kommer til uttrykk. Vi som lever i den kristne menighets tid, vi skal
også trenge oss inn i Guds rike, men det blir likevel en stor forskjell på
gjerningsaspektet ved Jesu lære og trosaspektet ved Paulus sin lære.
10) DEN SOM IKKE BLE DØPT, FIKK HELLER IKKE DEL I
GUDS RIKE. (Se min bok: Jødenes Konge, bind I, s. 228—232, hvor
jeg skriver en del om dette.)

I jødekristendommen gikk nemlig vanndåpen for seg før troen ble
etablert, MENS TROEN I VAR TID IKKE ER AVHENGIG AV
AT DÅPEN HAR FUNNET STED. Både døperen Johannes og Jesu
disipler døpte med omvendelses dåp til syndenes forlatelse. Dette er
også rikets dåp. Alle utsagn som angår dåpen i den første tiden, hører
dermed med til jødekristendommen, og angår riket for Israel, og ikke
den kristne menighets tid. Vi skal nevne en del av disse. "Jeg døper dere
MED VANN TIL OMVENDELSE, men han som kommer etter meg,
er sterkere enn jeg, han hvis sko jeg ikke er verdig til å bære, han skal
døpe dere med Den Hellige Ånd og ild." (Matt. 3,11)
"Og jeg J{:jente ham ikke, men han (Gud) som sendte meg for å døpe

med vann, han sa til meg: Den du ser Ånden komme ned og bli over,
han er den som døper med Den Hellige Ånd." (Joh. 1, 33)

"for Johannes døpte vel med vann, men Dere skal døpes med Den
Hellige Ånd ikke mange dager heretter." (Ap.gj. 1,5)

"Jesus svarte: Sannelig, sainnelig sier jeg deg: UTEN AT NOEN"
BLIR FØDT AV VANN OG ÅND, KAN HAN IKKE KOMME
INN I GUDS RIKE." (Joh. 3, 5)

"Peter sa da til dem: Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på
Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal Dere få Den Hellige Ånds
gave." (Ap.gj. 2,38)

Jeg ser også dåpsbefalingen i misjonsbefalingen som en del av rikets
forkynnelse: Apostlene ble bedt om å gå ut i all verden og forkynne
riket for Israel, i det de ble pålagt at de skulle døpe menneskene og lære
dem å holde alt (alle bud) som Jesus hadde befalt dem.
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Vi legger merke tii at de fikk ikke i oppdrag å ta ut den kristne
menighet, men å ta ut alle folkeslag til Jesu disipler. Dette viser også at
de forskjellige misjonsbefalingene ikke forst og fremst angår den kristne
forsamlingen. DE ER DERIMOT RIKETS PROGRAM. I riket for
Israel vil folkeslagene bli frelst. Det første folkeslaget som omvender seg
til Jesus fra Nasaret, er jødene selv. De andre folkeslagene ut over den
vide jord vil komme til Israel for å ofre og tilbe Jesus som konge.
"Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i him

mel og på jord, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler i det
dere døper dem til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og
lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere inn
til tidsalderens ende (den nye tidsalderen)." (Matt. 28,18—20)
"Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all

skapningen. DEN SOM TROR OG BLIR DØPT, SKAL BLI
FRELST, men den som ikke tror, skal bli fordømt." (Mark. 16,15—16)
"Han sa da atter til dem: Fred være med dere. Likesom Faderen har

utsendt meg, sender også jeg dere." (Joh. 20,21)
"men dere skal få kraft i det Den Hellige Ånd kommer over dere, og

Dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria
og like til jordens ende." (Ap.gj. 1,8)
Det er ikke den kristne menighet som har fått verdensmiqonsopp-

draget om å gjøre alle folkeslag til Jesu disipler. Det har jødene fått, og
det hører med til rikets program.

Derfor så sier også Paulus i 2. Kor. 5, 19 at vi er blitt overgitt eller
har fått kommisjon på ordet om forlikelsen. ''Men dette er av Gud, som
forlikte oss med seg selv ved Kristus, og gav oss forlikelsens tjeneste,
fordi Gud i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner
dem deres overtredelser, og har nedlagt i oss ordet om forlikelsen
(nedlagt i oss eller overdratt til oss)." (2. Kor. 5,19)

Når det står i grunnteksten at vi (den kristne menighet) har fått
kommisjon på forlikelsens tjeneste, så betyr det at vi har fått overdratt
denne tjenesten fra en annen, som opprinnelig fikk dette oppdraget.
Den annen er naturligvis jødene, som var de som først fikk dette opp
draget.

Når ikke jødene som folk og som nasjon var villige til å bøye seg for
Jesus fra Nasaret som deres Messias, og forplikte seg på Jesu lære og
Jesu store oppdrag, så gikk migonsoppdraget over til den kristne menig-
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het. Nå har ikke den kristne menighet fått i oppdrag å ta ut alle folke
slag til Jesu disipler, men vi har fått i oppdrag å samle inn medlemmene
til det kristne legemet, som skal bestå av alle stammer og folk og ætter
og tungemål. Det gjelder derfor at vi er oppmerksomme på jødenes opp
drag p.d.e.s. og den kristne menighets oppdrag p.d.a.s. Det gjelder at vi
skiller mellom Israel og den kristne menighet, for dersom vi ikke gjør
det, så blir N.T. og dets innhold en eneste sammenblanding for oss.

Jeg vil sitere litt av det som Per Faye-Hansen sier om at vi hedninge-
kristne har fått kommisjon på ordet om forlikelsen. Dette kommer til
uttrykk i Karmel-Israel-Nytt nr. 18, 1986: "... I begynnelsen fikk de
11 apostler Jesu befaling om å gjøre jødene til disipler for ham. Deres
kommende folkemisjon. Jøder evangeliserte jøder, og Paulus ble kalt
til hedningemisjonær, for å ta ut et folk av hedninger for Herrens navn.
Ap. gj. 15. Ingen steder i N.T. oppfordres hedningekristne til å evange
lisere jøder. Men misjonsbefalingen til ikke-jødiske naqoner, har Paulus
klart formulert i 2. Kor. 5, 17—21: Han har nedlagt i oss ordet om for
soningen. EGENTLIG STÅR DET AT VI HAR FATT KOMMI
SJON PÅ FORSONINGEN..."

Etter som jeg ser det var dåpen en forutsetning for at frelsen kunne
komme i stand i jødekristendommen. Dette er likeledes rekkefølgen i
rikets tid. I den kristne menighets tidsperiode kommer troen før dåpen.
Dette gjelder for voksne personer. Hva som gjelder småbarna, så sier
Jesus at de kan tro på ham, at de er hans barn, at det er hans vilje at
ingen av dem skal fortapes, og at Guds rike består av slike. I og med at
barna hører Herren til, så mener jeg at de kan døpes til den treenige
Guds navn. DÅPEN ER. FØRST OG FREMST ET TILBUD OM
KRISTUS—TILHØRIGHET. Vi er døpt inn i Kristi død og oppstandel
se, foråt vi skal leve i det nye livet. (Rom. 6, 3—4)
I tillegg til at Den Hellige Ånd ble formidlet ved dåpen den første

tiden, ble også Den Hellige Ånd overgitt ved håndspåleggelsen. Dette
sees f.eks. i det tilfelle da Filip forkynte evangeliet i Samaria, men sama-
ritaneme fikk ikke Den Hellige Ånd før Peter og Johannes hadde kom
met ned fra Jerusalem og lagt hendene på dem. "Da nå apostlene i Jeru
salem fikk høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord, sendte de Peter
og Johannes til dem, disse kom ned og bad for dem, de var bare døpte
til den Herre Jesu navn (Filip hadde ikke lagt sine hender på dem.) De
la da sine hender på dem, og de fikk Den Hellige Ånd." (Ap.gj. 8,14—17)
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Slik vil det også bli i rikets tid. En får da heller ikke Den Hellige Ånd
uten ved dåpen og håndspåleggelsen.

Dette var også den normale prosedyre helt til Peter sitt besok i Kor
nelius sitt hus (Ap.gj. 10). I dette tilfelle fikk hedningene Den Hellige
Ånd, både uten dåp og uten håndspåleggelse, og dette er det normale i
kirkens tid. Jeg vil i den forbindelse få lov til å sitere det som The Sco-
field Reference Bible sier om akkurat dette, s. 1164: "Ap.gj. 10,44 er
et av de viktigste punkter i Skriften. Til dette tidspunktet hadde evan
geliet blitt tilbudt bare jødene, og Den Hellige Ånd ble overdratt til tro
ende jøder gjennom apostolisk formidling. Men nå er den normale
orden for denne tidsalderen nådd. DEN HELLIGE ÅND BLIR GITT

UTEN OPPHOLD, FORMIDLING, ELLER ANNEN BETINGELSE
ENN BARE TRO PÅ JESUS KRISTUS."

Det som skjedde i Ap.gj. 19,1—7 var et unntak. Disse som her er om
talt, var jødiske proselytter, som bare var døpt med Johannes dåpen. De
ble derfor døpt til Jesu Kristi navn, og ved Paulus sin håndspåleggelse
fikk de Den Hellige Ånd.

Når vi undersøker Jesu lære, må vi være oppmerksomme på at den
først og fremst angår jødene og riket for Israel. Dette må ikke få oss til
å tro at den eller deler av den ikke kan anvendes på den kristne menig
hets tid. Det kan den, men det står opp til oss å skille mellom rikets for
kynnelse og kirkens forkynnelse, og dersom vi hadde greidd dette, så
hadde mange av de uoverensstemmelsene som der er mellom oss troen
de på det læremessige området, vært unngått. Det står derfor opp til oss
å studere Guds ord og skille den ene frelsesperioden ut i fra den andre.
Dette kan være et vanskelig arbeid, fordi det er få som har skrevet om
dette innenfor den lutherske tradisjonen. Hos oss flyter hele Guds ord
og Guds råd sammen til en læremessig sammenblanding, som det er van
skelig å finne ut av, men jeg tror at Herren vil ha dette fram nå, før riket
kommer. Så får vi hjelpe hverandre i dette gedigne arbeidet, og Den Hel
lige Ånd er villig til å vise oss det som er rett og åpne de rette portene
for oss.

Jeg skal i det følgende og som avslutning på dette kapitlet, ta for meg
to forhold ved Jesu lære, som jeg også tror angår riket for Israel.
1) Det er NØKKELMAKTEN til å løse og til å binde, både det som

er i himmelen og det som er på jorden. "Og jeg sier deg at du er Peter,
og på denne klippe (Jesus selv) vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets
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porter skal ikke få makt over den. Og jeg vil gi deg nøklene til himlenes
rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det
du løser på jorden, skal være løst i himmelen." (Matt. 16,18—19)

"Sannelig sier jeg dere: Alt det Dere binder på jorden, skal være bun
det i himmelen, og alt det Dere løser på jorden, skal være løst i him
melen." (Matt. 18,18)
Mange fortolkere mener at Peter brukte denne nøkkelmakten 2 gan

ger i sin virksomhet. Den første gangen var da han åpnet for Den Hellige
Ånd for jødene på pinsefestens dag (Ap.gj. 2), og den andre gangen var
da han åpnet for Den Hellige Ånd i Kornelius sitt hus (Ap.gj. 10).

Jeg er ikke så sikker på at denne vurderingen er rett. Etter som jeg ser
det, så var det Herren som åpnet opp for Den Hellige Ånd i begge til
fellene, og både Peter og de andre apostlene stod der bare som passive
tilskuere til det som skjedde. — Jeg ser det heller slik at den såkalte
"nøkkelmakten" bare i liten utstrekning er tatt i bruk av den kristne
menighet, og at den først og fremst hører riket til.
2) Det er muligheten til å TILGI SYNDER. "Dersom Dere for

later noen deres synder, da er de dem forlatt, dersom Dere fastholder
dem for noen, da er de fastholdt." (Joh. 20, 23) Denne funksjonen
tror jeg også først og fremst angår riket for Israel.

Spørsmål og oppgaver.

1) Hvilke krav stilte Jesus til det jødiske folket, foråt jødene skulle
få tak i troen og frelsen?

2) Hvordan gikk det med den som ikke ville tilgi sin bror?
3) Hva var Jesu lære om rikdommen og almissen?
4) Hvorfor måtte Jesu disipler selge det som de eide og dele det

med de andre?

5) Hvorfor mistet Ananias og Saffira livet?
6) Hva sa Jesus om småbarna?
7) Hvorfor skal vi døpe småbarna?
8) Hva er dåpen?
9) Hva er forskjellen på rikets dåp og den dåpen som vi har i vår tid?
10) Hvilken funksjon hadde håndspåleggelsen den første tiden?
11) Hvordan skal vi se på "nøkkelmakten" og det forholdet at de

troende kan tilgi synder?
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FORHOLDET MELLOM LOVEN OG NÅDEN
I MATTEUS OG JOHANNES EVANGELIENE

Mens de synoptiske evangelier forst og fremst utdyper gjernings-
aspektet ved Jesu lære, så behandler Johannes evangelium tros— eller
nådesapektet. Dette vil ikke si at de synoptiske evangelier ikke omhand
ler nådesaspektet, og at Johannes evangelium ikke omhandler gjernings-
aspektet. JESU FORKYNNELSE ER BADE LOV OG NÅDE, og
det står opp til oss som leser evangeliene at vi ser dette.

I Jesu evangelium har vi derfor både gjernings— og lovaspektet og
tros— og nådesaspektet. DET ER DETTE RIKETS EVANGELIUM
GÅR UT PÅ — BÅDE LOV OG NÅDE. I tillegg til dette er også
rikets evangelium tilpasset for den enkelte, slik at vektleggingen av de to
aspektene ikke er lik for alle. I de tilfellene der Jesus visste at mennes
kene ville folge ham og underkaste seg hans lov, der tonet han ned
gjerningsaspektet, slik at det ikke synes en gang.

I de tilfellene derimot, der menneskene ikke ville underkaste seg Jesu
bud, der krevde Jesus at de holdt loven for å få del i Guds rike. På
denne måten ser vi at Jesus er rettferdig, som gjor rett og rettferdighet
mot alle mennesker.

Vi skal i det folgende undersoke fordelingen mellom loven og nåden
i både Matteus og Johannes evangelium. I Matteus evangelium vil det
vise seg at utsagnene om loven vil være i et stort flertall, mens i Johan
nes evangelium vil utsagnene om Guds nåde være i et stort flertall.
Dette er ikke noe merkelig. Matteus evangelium angir forst og fremst
gjerningsaspektet ved frelsen, mens Johannes evangelium angår tros-
aspektet. "Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud, og
lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike,
men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i
himlenes rike. (Loven)" (Matt. 5,19)
"For jeg sier dere: Dersom deres rettferdighet ikke overgår de skriftlær-

des og fariseernes, kommer dere ingenlunde inn i Guds rike. (Loven)"
(Matt. 5,20)
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"Dere har hort at det er sagt til de gamle: Du skal ikke slå i hjel, men
men den som slår i hjel, skal være skyldig for dommen. (Loven)"
(Matt. 5, 21)

"Dere har hort at det er sagt: Du skal ikke drive hor. (Loven)" (Matt.
5, 27)

"Atter har dere hort at det er sagt til de gamle: Du skal ikke sverge
falsk ed, men du skal holde dine eder for Herren. (Loven)" (Matt. 5,33)

"Dere har hort at det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fi
ende. (Loven)" (Matt. 5, 43)

^TDerfor skal Dere være fullkomne, likesom deres himmelske Fader
er fullkommen. (Loven)" (Matt. 5,48)
"Ta dere i vare så Dere ikke utover deres rettferdighet for menneske

nes oyne, for å sees av dem, ellers har dere ingen lonn hos deres Fader i
himmelen. (Loven)" (Matt. 6,1)
'Tor dersom Dere forlater menneskene deres overtredelser, da skal

deres himmelske Fader også forlate dere, men dersom Dere ikke forlater
menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Fader forlate
deres overtredelser. (Loven)" (Matt. 6,14—15)
"Men sok forst Guds rike og hans rettferdighet, så skal Dere få alt

dette i tilgift. (Nåden)" (Matt. 6, 33)
"Dom ikke, foråt Dere ikke skal dommes, for med den samme dom

som Dere dommer med, skal Dere dommes, og med det samme mål som
Dere måler med, skal dere måles igjen. (Loven)" (Matt. 7,1—2)
"Bed, så skal Dere gies, let, så skal Dere finne, bank på, så skal det

lukkes opp for dere! For hver den som beder, han får, og den som leter,
han finner, og den som banker på, for ham skal det lukkes opp.
(Nåden)" (Matt. 7, 7—8)

"Derfor, alt det Dere vil at menneskene skal gjore imot dere, det skal
også Dere gjore imot dem, for dette er loven og profetene. (Loven)"
(Matt. 7,12)
"Ga inn gjennom den trange port! For den port er vid, og den vei er

bred som forer til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den,
(Loven)" (Matt. 7,13)

"Ikke enhver som sier til meg: Herre! Herre! skal komme inn i himle
nes rike, men den som gjor min himmelske Faders vilje. (Loven)"
(Matt. 7,21)
"Og da skal jeg vitne for dem: Jeg har aldri kjent dere, vik bort fra
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meg, Dere som gjorde lovloshet. (Loven)" (Matt. 7,23)
"Derfor, hver den som horer disse mine ord og gjor etter dem, han

blir lik en forstandig mann, som bygget sitt hus på fjell. (Loven)"
(Matt. 7,24)
"Og Jesus sa til ham: Se til at du ikke ̂ ier det til noen, men gå å te

deg for presten, og bær fram det offer Moses har påbudt, til et vines-
byrd for dem. (Loven)" (Matt. 8, 4)
"Og se, de forte til ham en mann som var verkbrudden, og som lå på

en seng, og da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrudne: Vær frimo
dig, sonn! dine sjmder er deg forlatt. (Nåden)" (Matt. 9,2*)
"Og Jesus sa til hovedsmannen: Gå bort, deg skje som du har trodd!

Og hans dreng ble helbredet i samme stund. (Nåden)" (Matt. 8,13)
"Men han vendte seg om, og da han så henne, sa han: Vær frimodig,

datter! din tro har frelst deg. (Nåden)" (Matt. 9, 22)
"og den som ikke tar sitt kors opp og folger etter meg, er meg ikke

verd. (Loven)" (Matt. 10, 38)
"Den som tar imot en profet fordi han er en profet, skal få en profets

lonn, og den som tar imot en rettferdig fordi han er rettferdig, skal få
en rettferdigs lonn. (Loven)" (Matt. 10, 41)
"Men fra doperen Johannes' dager inntil nå trenger de seg med makt

(det kan også oversettes med: trenger himlenes rike seg på med makt),
og de som trenger seg inn (de kraftfulle), river det til seg. (Loven)"
(Matt. 11,12)
"Kom til meg, alle Dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi

dere kvile! (Nåden). Ta mitt åk på dere og lær av meg! (Loven) for jeg
er saktmodig og ydmyk av hjertet, så skal Dere finne kvile for deres
sjeler (Nåden). For mitt åk (Loven) er gagnlig, og min byrde er lett
(Loven)." (Matt. 11, 28—30)
"Og dersom Dere hadde visst hva det er: Jeg har lyst til barmhjertig

het og ikke til offer, da hadde Dere ikke fordømt de uskyldige.
(Loven)" (Matt. 12,7)
"Men er det ved Guds Ånd jeg driver de onde ånder ut, da er jo Guds

rike kommet til dere. (Nåden)" (Matt. 12,28)
"Men jeg sier dere at for hvert unyttig ord som menneskene taler,

skal de gjøre regnskap på dommens dag, for etter dine ord skal du kjen
nes rettferdig, og etter dine ord skal du fordømmes. (Loven)" (Matt.
12, 36-37)
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"For den som gjor min himmelske Faders vilje, han er min bror og
soster og mor. (Loven)" (Matt. 12,50)
"og bad ham at de bare måtte få røre ved det ytterste av hans klær,

og alle de som rørte ved dem, ble helbredet. (Nåden)" (Matt. 14, 36)
"Da svarte Jesus og sa til henne: Kvinne! din tro er stor, deg skje som

du vil! Og hennes datter ble helbredet fra samme stund. (Nåden)"
(Matt. 15, 28)
"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. (Loven)" (Matt.
16, 24)
"For Menneskesønnen skal komme i sin Faders herlighet med sine

engler, og da skal han betale enhver etter hans gjerning. (Loven)"
(Matt. 16, 27)

"og sa: Sannelig sier jeg dere: Uten at Dere omvender dere og blir
som småbarna, kommer Dere ingenlunde inn i himlenes rike. Derfor,
den som gjør seg liten som dette småbarnet, han er den største i himle
nes rike. (Loven)" (Matt. 18, 3—4)
"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.
(Loven)" (Matt. 18,21—22)
"Da ynkedes denne tjeners herre inderlig over ham, og lot ham løs og

ettergav ham gjelden. (Nåden)" (Matt. 18, 27)
"Således skal også min himmelske Fader gjøre med dere om ikke

enhver av dere av hjertet tilgir sin bror. (Loven)" (Matt. 18, 35)
"Men Jesus så på dem og sa til dem: For mennesker er dette umulig,

men for Gud er alt mulig. (Nåden)" (Matt. 19, 26)
"Og Jesus stod stille og kalte på dem og sa: Hva vil Dere at jeg skal

gjøre for dere? (Nåden)" (Matt. 20, 32)
"Jerusalem! Jerusalem! du som slår i hjel profetene, og steiner dem

som er sendt til deg! hvor ofte jeg ville samle dine barn, likesom en
høne samler sine kyllinger under sine vinger! Og Dere ville ikke.
(Nåden)" (Matt. 23, 37)
"Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg dere: Hva Dere

har gjort imot én av disse mine minste små (jødene), det har Dere gjort
imot meg. (Loven)" (Matt. 25,40)
"Da skal han svare dem og si: Sannelig, sier j^g dere: Hva Dere ikke
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har gjort imot en av disse mine minste, det har Dere heller ikke gjort
imot meg. (Loven)" (Matt. 25,45)
"Mens de åt, tok Jesus et brød, velsignet og brøt det, gav disiplene og

sa: Ta, et! Dette er mitt legeme. Og han tok en kalk og takket, gav dem
og sa: Drikk alle derav! Fordette er mitt blod, den nye pakts blod, som
utgydes for mange til syndenes forlatelse. (Nåden)" (Matt. 26,26—28)
"Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i him

mel og på jord, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet Dere
døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer
dem å holde alt det jeg har befalt dere (Loven). Og se, jeg er med dere
alle dager inntil tidsalderens ende. (Nåden)" (Matt. 28,18—20)

Vi skal også gjøre denne undersøkelsen med Johannes' evangelium,
og det vil da vise seg at de utsagnene som gjelder Guds nåde er mange
flere enn de som gjelder Kristi lov. "I ham var liv, og livet var mennes
kenes lys. (Nåden)" (Joh. 1,4)
"Det sanne lys som opplyser ethvert menneske var i ferd med å

komme til verden. (Nåden)" (Joh. 1, 9)
"Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn,

dem som tror på hans navn, og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds
vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. (Nåden)" (Joh. 1,12—13)
"For av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde, for loven

ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. (Nåden)"
(Joh. 1,16-17)

"Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier: Se der Guds lam,
som bærer (bort) verdens synd. (Nåden)" (Joh. 1,29)

"Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig, sier jeg deg: Uten at
noen blir født på ny (ovenfra), kan han ikke se Guds rike. (Nåden)"
(Joh. 2, 3)

"For så har Gud elsket verden at han gav sinn Sønn, den enbårne,
foråt hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.
(Nåden)" (Joh. 2,16)

"Den som tror på Sønnen, har evig liv (Nåden), men den som ikke vil
tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bli over ham. (Loven)"
(Joh. 3, 36)
"men den som drikker av det vann (Den Hellige And), skal aldri tørs

te i denne tidsalderen, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde
som veller fram til evig liv.'' (Nåden) (Joh. 4,14.)
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"Men Jesus svarte dem: Min Fader arbeider inntil nå, også jeg arbei
der. (Nåden)" (Joh. 5,17)

"Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham
som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er
gått over fra døden til livet. (Nåden)" (Joh. 5,25)
"Undre dere ikke over dette. For den time kommer da alle de som er

i gravene, skal høre hans røst, og de skal gå ut, de som har gjort godt, til
livets oppstandelse, de som har gjort ondt, til dommens oppstandelse.
(Loven)" (Joh. 5,28-29)
"De sa da til ham: Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger (de

gjerninger som Gud ønsker)? (Loven). Jesus svarte og sa til dem: Dette
er Guds gjerning at dere skal tro på den han har utsendt. (Loven) (Det
er mange som mener at dette utsagnet opphever loven, men det er galt.)"
(Joh. 6, 28-29)

"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. (Nå
den)" (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.
(Nåden)" (Joh. 6,40)

"Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror, har evig liv. (Nåden)"
(Joh. 6, 47)
"Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i meg og jeg i

ham. (Nåden)" (Joh. 6, 56)
"Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner intet, de ord som jeg

har talt til dere, er ånd og er liv. (Nåden)" (Joh. 6,63)
"vil noen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller

om jeg taler av meg selv. (Loven)" (Joh. 7,17)
"Har ikke Moses gitt dere loven? Og ingen av dere holder loven.

Hvorfor står dere meg etter livet." (Joh. 7,19)
"Men på den siste, den store dag i høytiden, stod Jesu fram og ropte:

Om noen tørster, han komme til meg å drikke. (Nåden)" (Joh. 7, 37)
"Hun sa: Nei, Herre, ingen. Da sa Jesus: Heller ikke jeg fordømmer

deg. (Nåden) Gå bort, og synd ikke mere. (Loven)" (Joh. 8,11)
"FÅR DA SØNNEN FRIGJORT DERE, DA BLIR DERE

VIRKELIG FRI. (Nåden)" (Joh. 8,36)
"Sannelig, sannelig sier jeg dere: Om noep holder mitt ord, skal han
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aldri se doden i denne tidsalderen. (Loven)" (Joh. 8, 51)
"Jeg er doren (inn til fårestien, som her er jødekristendommen), den

som går inn gjennom meg, han blir frelst, og han skal gå inn og gå ut og
finne føde. (Nåden)" (Joh. 10, 9)

"Jeg er den gode hyrde, den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.
(Nåden)" (Joh. 10,11)

"og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen
skal rive dem ut av min hånd. (Nåden)" (Joh. 10, 28)
"og hver den som lever og tror på meg, skal aldri dø i denne tidsal

deren. Tror du dette? (Nåden)" (Joh. 11,26)
"Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke kveitekornet (Jesus) faller

i jorden og dør, blir det bare det ene korn, men hvis det dør, bærer det
meget frukt. (Nåden)" (Joh. 12,24)
"og når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg drage alle til meg. (Nå

den)" (Joh. 12, 32)
"den som forkaster meg og ikke tar imot mine ord, har den som

dømmer ham, det ord jeg har talt, det skal dømme ham på den siste da
gen. (Loven)" (Joh. 12, 48)
"Et nytt bud gir jeg dere, at Dere skal elske hverandre, likesom jeg

har elsket dere, skal dere elske hverandre. (Loven)" (Joh. 13,34)
"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 jeger. (Nåden)" (Joh.
14, 3)
"Dersom Dere elsker meg, da holder dere mine bud (Loven)" (Joh.

14,15)
"Hver grein på meg som ikke bærer frukt, den tar han bort, og hver

den som bærer frukt, den renser han, foråt den skal bære mere frukt.
(Nåden)" (Joh. 15,2)

"Dersom Dere holder mine bud (Loven), da bhr Dere i min kjærlig
het, likesom jeg har holdt min Faders bud og blir i hans kjærlighet."
(Joh. 15,10)

"Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre (Loven), likesom jeg
har elsket dere." (Joh. 15,12)

"Dette har jeg talt til dere foråt Dere skal ha fred i meg. I verden har
dere trengsel, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden. (Nåden)"
(Joh. 16, 33)

"og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og
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ham du utsendte, Jesus Kristus. (Nåden)" (Joh. 17, 3)
Jesu evangelium er både lov og nåde, mens Paulus sitt evangelium er

bare nåde. I dette siste evangeliet følger de gode gjerninger som en fol
ge av at troen er etablert.

Jesu evangelium er likeledes det evangeliet som vi vil få i rikets tid.
Jeg mener at det ikke er noen uoverensstemmelse mellom Jesu under
visning i de 4 evangelier, men at de angår forskjellige sider ved Jesu
lære. Det er naturlig at vi her behandler de synoptiske evangelier som en
gruppe og Johannes evangelium som en annen gruppe. Til tross for at
Johannes evangelium ligner mye på Paulus sitt evangelium, så vil jeg
ikke uten videre sette likhetstegn mellom disse to evangeliene. Vi må
være oppmerksomme på at Johannes evangelium også var et evangelium
til det jødiske folket. Det er Jesus som har uttalt ordene i dette evange
liet, og de er uttalt til jødene, selv om de er skrevet ned en tid etter at
de er uttalt. Dette er også forøvrig forholdet med de synoptiske evan
gelier.

Mange jødiske Bibel-forskere mener at Johannes har forvansket Jesu
ord i dette evangeliet. Mange forskere innenfor kristenheten mener også
at mye av det som står i Johannes evangelium ikke er Kristus-ord og
Kristus-utsagn, men at det er kommentarer av Johannes. Slik er det
naturligvis ikke. På samme måten som det var Herren som talte til det
jødiske folket i de synoptiske evangelier, talte han også til det jødiske
folket i Johannesevangeliet. Den Hellige Ånd har aldri hatt noen proble
mer med å gjengi det som Jesus har sagt, for Jesu utsagn og Den Hellige
Ånds utsagn er de samme.

Spørsmål og oppgaver.

1) I hvilke 2 deler må vi dele Jesu evangelium?
2) Hvorfor er det mange flere utsagn om loven enn om nåden i

Matteus evangelium?
3) Hvorfor er det mange flere utsagn om nåden enn om loven i

Johannes evangelium?

4) Hvorfor kan vi ikke si at de synoptiske evangelier gjelder jødene,
mens Johannes evangelium angår den kristne menighet?

5) Hvorfor er det mange likhetspunkter mellom Johannes evange
lium og Paulus sitt evangelium?
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BERGPREKENEN ER GRUNNLOVEN I 1000-ÅRS-RIKET

Etter at Jesus hadde forkynt for jødene at Guds rike var nær og bedt
det jødiske folket om at det skulle omvende seg, la han fram for jødene
den åndelige basis og det åndelige aspektet ved riket for Israel i Berg
prekenen. (Matt. 5—7)
BERGPREKENEN ER BÅDE NÅDE OG LOV, MEN MEST

DET SISTE. Dette viser at denne prekenen først og fremst angår jøde
folket, som er lovens folk.
Den behandler videre de to rettferdighetsbegreper, som vi har behand

let i kapitlene foran. Det er menneskets rettferdighet p.d.e.s., som er en
etisk rettferdighet, og Guds rettferdighet p.d.a.s., som er den frelsende
rettferdighet. Vi må ikke blande sammen disse to typer rettferdighet,
det var det fariseerne og de skriftlærde gjorde på Jesu tid. De mente at
deres egen rettferdighet var av samme kvalitet som Guds rettferdighet,
og at deres overholdelse av loven gav dem frelsen som lønn og fortjeneste.
Men slik har menneskets rettferdighet aldri fungert. Det har bestan

dig vært Guds rettferdighet eller nåden som har frelst et menneske.
Dette er felles i alle frelsesperiodene. Men til tross for dette, krevde like
vel Jesus at jødene skulle følge hans bud og omvende seg, foråt frelsen
kunne finne sted. Den som motsatte seg budene, fikk ikke del i frelsen.

Jeg vil sitere det som Scofield Reference Bible sier om Bergprekenen
s. 989—990: "Legg derfor merke til, en streng lovmessig og jødisk bes-
skrivelse opp tu korset (Golgata). BERGPREKENEN ER LOV, IKKE
NÅDE, for den krever som betingelse for velsignelsen den perfekte
karakter som nåden, gjennom guddommelig styrke, skaper... Området
og karakteren av Kristi kongelige tjeneste er definert i den davidiske
pakt (2. Sam. 7, 8—16), slik som den er tolket av profetene og bestyr
ket i N.T. Det sistnevnte (N.T.) på ingen måte hverken opphever eller
modifiserer hverken den davidiske pakt eller dets profetiske tolkning.
Det legger til detaljer, som Udce var i den profetiske visjonen. Berg
prekenen er en utarbeidelse av ideen om "rettferdighet" som den mest
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framtredende karakteristikk av det messianske kongedømme."
På s. 999—1000 står det følgende om Bergprekenen: "Etter at han

hadde annonsert himlenes rike for å være nær, så forklarer Kongen prin
sippene i kongedømmet i Matt. 5—7. Bergprekenen har en tosidig an
vendelse: 1) Bokstavelig til kongedømmet. På den måten gir den den gud
dommelige grunnlov for det rettferdige styret på jorden. Når himlenes
rike kommer til å bli etablert på jorden, vil det bli i overensstemmelse
med denne grunnlov, som må bli betraktet som en forklaring av ordet
"rettferdighet", slik som det ble brukt av profetene når de beskrev kon
gedømmet. (Es. 11, 4—5, 32, 1, Dan. 9, 24) På den måten er Berg
prekenen bare lov, og flytter forbrytelsen fra den åpenbare gjerningen
til motivet. (Matt. 5, 21—22 og 27—28). Her ligger den dypere årsaken
til at jødene forkastet kongedømmet. De hadde redusert "rettferdighet"
til bare sermonialisme, og Det Gamle Testamentes ide om kongedøm
met til bare en sak av ytre glans og makt. De ble aldri kritisert for at de
ventet et synlig og maktfullt kongedømme, men ordene til profetene
skulle ha forberedt dem til å vente at bare de fattige i ånden og de yd
myke kunne få del i det. (Es. 11, 4) Den 72. Salmen, som var ålment
forstått av dem som en beskrivelse av kongedømmet, var full av dette.
For disse grunner gir Bergprekenen i sin opprinnelige anvendelse hver
ken privilegiene eller pliktene til kirken. Disse finner vi i brevene. Under
kongedømmets lov f.eks. så kan ingen håpe på tilgivelse som ikke har
tilgitt først (Matt. 6, 12 og 14—15). Under nåden er den troende for
mant til å tilgi, fordi han allerede er blitt tilgitt. (Ef. 4, 30—32)"
På s. 1115 står det følgende om forholdet mellom nåden p.d.e.s. og

loven p.d.a.s. "Nåde er Guds vår frelsers godhet og kjærlighet mot men
neskene — ikke på grunn av de rettferdige gjerninger som vi har gjort.
(Tit. 3, 4—5). Den er derfor hele tiden satt i kontrast til loven, under
hvilken Gud krever rettferdighet av menneskene, som under nåden han
gir rettferdighet til menneskene (Rom. 3, 21—22, 8, 4, Fil. 3, 9)
Loven er forbundet med Moses og gjerninger, nåden med Kristus og tro.
(Joh. 1, 17, Rom. 10, 4—10). Loven velsigner den gode, nåden berger
den onde. (2. Mos. 19, 5, Ef. 2, 1—9). Loven krever at velsignelsene
skal være fortjent, nåden er en fri gave. (5. Mos. 28, 1—6, Ef. 2, 8,
Rom. 4,4—5).
Som en ny husholdning begynner nåden med Kristi død og oppstan

delse (Rom. 3, 24—26, 4,24—25). Måten å teste på er ikke lenger lov-
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messig lydighet som betingelse for velsignelse, men mottagelse eller for
kastelse av Kristus, med gode gjerninger som en frukt av velsignelsen."

Bergprekenen gjelder altså ikke først og fremst kirkens tid, men den
angår riket for Israel, som ennå ikke er kommet. Gjennom Jesu under
visning kjenner vi til en del av dets åndelige basis, men på ingen måte
alle ting. Dette skal han lære oss fullt ut når han kommer tilbake igjen
for å opprette riket for Israel.

Vi skal i det følgende ta for oss en del forhold ved Bergprekenen,
som vi ikke har behandlet før, og vise den likhet som den har med G.T.
VI KAN IKKE FORSTÅ JESU UNDERVISNING I BERG

PREKENEN OG I EVANGELIENE, DERSOM VI IKKE KJEN
NER TIL RETTFERDIGHETSBEGREPET I G.T.

Når vi f.eks. ser på Saligprisningene i Matt. 5, 3—11, er det rettferdig-
hetsbegrepet i gammel-testamentlig tid som her kommer til uttrykk.
Jesus kunne naturligvis ha tatt med enda flere eksempler på hvem som
var rettferdige (salige), men dette var nok til at det jødiske folket kimne
forstå at nå var Messias kommet, som skulle føre hele det jødiske folket
inn i riket for Israel. Alle de 9 saligprisningene, som her er beskrevet,
har sin referanse til utsagn i G.T., og svarer til de troendes situasjon i
gammeltestamentlig tid.

Bergprekenen gjaldt alle som trodde på ham og fulgte ham. Den
gjaldt både folket (mengdene) og hans disipler. Den skulle gjelde for
hele det jødiske folket. "Og da han så folket, gikk han opp i fjellet,
og da han hadde satt seg, kom hans disipler til ham. Og han opplot sin
munn, og lærte dem (både folket og disiplene) og sa:" (Matt. 5,1—2)
1) "SALIGE ER DE FATTIGE I ÅNDEN, FOR HIMLENES

RIKE ER DERES." (v. 3) Dette har ikke noe med liten intelligens
eller liten tankekraft å gjøre. De som er fattige i ånden, tar sin tilflukt
til Herren og stoler fullt ut på hans frelsesordninger. De bøyer seg for
Herrens ordninger. "Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt
hjerte, og han frelser dem som har en sønderbrutt ånd." (Salme 34,9)

"Offere for Gud er en sønderbrutt ånd, et sønderbrutt og sønder
knust hjerte vil du. Gud, ikke forakte." (Salme 51,19)
"For så sier den Høye, den Opphøyede, han som troner evindelig, og

hvis navn er hellig: I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er
sønderknust og nedbøyet i ånden, for å gjenopplive de nedbøyedes ånd
og gjøre de sønderknustes hjerte levende." (Es. 57,15)
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2) "SALIGE ER DE SOM SORGER, FOR DE SKAL TRØS
TES." (v.4). Det en først og fremst skal sørge over, er synden i verden
og synden i sitt eget liv, og at en er kommet så altfor kort i sin egen
helliggjørelse. Vi er i det hele tatt fremmede og utlendinger i verden og
søker et annet fedreland enn det som vi nå bor i. Slik har det bestandig
vært for de troende. (Se Hebr. 11.) "De som sår med gråt, skal høste
med fryderop." (Salme 126,5)

"Herrens, Israels Guds Ånd er over meg (Messias) fordi Herren har
salvet meg til å forkynne et godt budskap for de saktmodige, han har
sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope
frihet for de fangne og løslatelse for de bundne, til å utrope et nådens
år (1000-års-riket) fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste
alle sørgende, til å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske,
gledes olje (Den Hellige Ånd) i stedet for sorg, lovprisnings kledebon i
stedet for en vansmektet ånd, og de skal kalles rettferdighetens tere-
binter, Herrens planting til hans ære (Dette er jødenes frelse)." (Es. 61,
1-3)
3) "SALIGE ER DE SAKTMODIGE, FOR DE SKAL ARVE

LANDET (Eretz Israel, gr. ten.gen)," Det greske ordet gen, kan både
bety jorden, verden, område, region, landet, eller dyrkningsjord. Teolo
gene har i vår Bibeloversettelse, både fra 1930 og 1978, oversatt dette
med "jorden", og de mener da: At de saktmodige skal arve den nye
jord. Dette er en gal oversettelse, og det skal oversettes med landet,
nemlig landet Israel.

I og med at de aller fleste av teologene dessverre ikke har noe syn for
den del av Guds-riket som om kort tid skal etableres i Israel og Jerusa
lem, med Jesus som konge, så er de naturligvis ikke i stand til å over
sette dette korrekt. De troende skal sant nok arve den nye jord, men før
at det skjer, skal troende av forskjellige frelseskategorier være med å
styre i fredsriket. TROENDE JØDER SKAL ARVE LANDET

ISRAEL, og vi, troende av hedningeætt, skal være medarvinger sam
men med Jesus, SOM ER SANN GUD OG SANN JØDE.

I den sammenheng vil jeg sitere det som den jødiske forskeren
Pinchas Lapid sier om landløftet i Bibelen, i det jeg siterer fra "Ordet og
Israel" nr. 6 1984: "Så dypt er denne "landteologi" forankret i jødedom
men," sier Lapid, "at dens ekko gjenlyder tydelig i det Nye Testamente.
Jesus tilsier de saktmodige "landet" (Matt. 5, 5) — han siterer Salme
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37, 11, som på hebraisk har ordet Ha' Eretz, den alminnelige betegn
elsen for Israels land. "Salige er de saktmodige, for de skal arve landet."
Det land kan i Jesu munn kun være det Israel som Josva tok i besittelse,
slik som også Stefanus sier i sin forsvarstale (Ap.gj. 7, 45). Det er det
samme "forgjettelsens land" (Hebr. 11, 9), som Abraham skulle få i eie
(Hebr. 11, 8). Da apostlene etter oppstandelsen spor Jesus: "... Herre,
gjenreiser du på den tid riket for Israel?" (Ap.gj. 1, 6) — da kunne de
ikke forestille seg at det kunne være tale om annet enn nettopp det
land, som på den tid var besatt av et fiendtlig folk, romerne ..."

I dette tilfelle har vi mye å lære av en jodisk teolog, for vedkom
mende ser klart at det var de troende på Jesu tid som skulle arve landet
Israel. Dette er nok et bevis på at Jesus kom med et virkelig og historisk
tilbud til jødene om at han ville opprette riket for dem allerede i for
bindelse med sitt første komme.

"Men de saktmodige skal arve landet og glede seg ved megen fred."
(Salme 37,11)
"Og ditt folk (jødene) de er alle sammen rettferdige, til evig tid skal

de eie landet (Israel), de er jo en kvist som jeg har plantet, et verk av
mine hender til min ære." (Es. 60,21)
"Når du skriker, så la din flokk redde deg. Nei, en vind skal løfte dem

opp alle sammen, et vindpust skal feie dem bort, men den som tar sin
tilflukt til meg, han skal arve landet og ta mitt hellige berg (Sion) til
eie." (Es. 57,13)
4) "SALIGE ER DE SOM HUNGRER OG TØRSTER ETTER

RETTFERDIGHET, FOR DE SKAL METTES." (v. 6). Dette er
mennesker som både ønsker å gjøre det som er rett og riktig, og like
ledes sette all sin lit til Guds rettferdighet. De skal bli rike i Herren.
Disse skal arve riket og se Jesus. "Jeg skal i rettferdighet skue ditt åsyn,
jeg skal, når jeg våkner, mettes ved din skikkelse (Jesu skikkelse)."
(Salme 17,15)
"Nå vel, alle Dere som tørster, kom til vannene, og Dere som ingen

penger har! Kom, kjøp og et, ja kom, kjøp uten penger og uten betaling
vin og melk!" (Es. 55,1)
"For jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre, jeg

vil utgyde min Ånd over din sæd og min velsignelse over dine spirer."
(Es. 44, 3)

5) "SALIGE ER DE BARMHJERTIGE, FOR DE SKAL FINNE
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BARMHJERTIGHET." (v. 7) De som gjør barmhjertighetsgjeminger
overfor sine medmennesker, skal få barmhjertighet og nåde av Gud. De
som utøver voldsverk overfor sine medmennesker, de skal dømmes for
det og ikke se Guds barmhjertighet. "De være alltid for Herrens øyne,
og han utrydde deres minne av jorden, fordi han ikke kom ihu å gjøre
barmhjertighet, men forfulgte en mann som var fattig og elendig og
bedrøvet i hjertet, og ville drepe ham." (Salme 109,15—16)

"Herren er god imot alle, og hans barmhjertighet er over alle hans
gjerninger. Alle dine gjerninger skal prise deg. Herre, og dine fromme
skal love deg." (Salme 146,9—10)
6) "SALIGE ER DE RENE AV HJERTET, FOR DE SKAL

SE GUD." (v. 8) De som har gode og riktige tanker, og hvis hu er vendt
mot Herren, slik at de følger hans bud og forskrifter, de skal se Gud og
Jesus. De skal se Gud i hans himmelske herlighet og Jesus i templet i
Jerusalem i rikets tid. "Hvem skal stige opp på Herrens berg (Sion), og
hvem skal stå på hans hellige sted (templet)? Den som har uskyldige
hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hu til løgn og har svoret
falskelig." (Salme 24, 3—4)

"Herre, hvem skal bo i ditt telt (templet)? Hvem skal bygge på ditt
hellige berg (Sion)? Den som vandrer ustraff elig og gjør rettferdighet og
taler sannhet i hjertet." (Salme 15,1—2)
"JA, GUD ER GOD MOT ISRAEL, MOT DE RENE AV

HJERTET." (Salme 73,1)
7) "SALIGE ER DE FREDSOMMELIGE, FOR DE SKAL

KALLES GUDS BARN." (v. 9) De som jager etter fred, skal se Gud og
være hans barn. Guds barn er fredens barn, og de egger ikke til strid. De
saktmodige skal arve landet og glede seg ved megen fred. I fredsrikets
tid skal de først oppleve denne store fredstiden, for da er Fredsfyrsten,
Jesus Kristus, blitt konge i Jerusalem, og han skal brede sin fred utover
all jorden. DET BLIR INGEN FRED FØR FREDSFYRSTEN
KOMMER, OG FOLKENE BLIR HAM LYDIGE.
Den som egger til strid og fører krig, skal derimot ikke få del i freds

perioden, som skal komme over jorden. De skal tilbringe evigheten i
fortapelsen, mens de fredsommelige skal kalles Guds barn. **Men de
saktmodige skal arve landet og glede seg ved megen fred." (Salme 37,11)
"Megen fred har de som elsker din lov, og det er ikke noe anstøt for

dem." (Salme 119,165)
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"Gjor godt Herre, mot de gode, mot dem som er oppriktige i sine
hjerter. Men dem som boyer av til sine krokete veier, skal Herren la fare
sammen med dem som gjor urett. FRED VÆRE OVER ISRAEL."
(Salme 125, 5)

"Så skal herredommet bli stort og freden uten ende over Davids tro
ne (Jesu trone) og over bans kongerike, det skal bli stottet og oppholdt
ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herrens, bærbarenes
Guds nidkjærhet skal gjore det." (Es. 9,7)
8) "SALIGE ER DE SOM ER FORFULGT FOR RETTFER

DIGHETS SKYLD, FOR HIMLENES RIKE ER DERES." (v. 10)
De som blir forfulgt for sannhetens skyld, og de som blir forfulgt på
grunn av sin tro på Gud og Messias, kan bare ta det med ro. De skal få
oppreisning. De skal få del i 1000-års-riket. "Han elsker rettferdighet og
rett, jorden er full av Herrens miskunnhet." (Salme 33, 5)
"Som ditt navn. Gud, så er din pris inntil jordens ender, din hoyre

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

blir de opphoyet." (Salme 89, 17) Salige er de som tar vare på det som
rett er, den som gjor rettferdighet til enhver tid." (Salme 106, 3)
9) "SALIGE ER DERE NÅR DE SPOTTER OG FORFØLGER

DERE OG LYVER DERE ALLEHANDE ONDT PA FOR MIN

SKYLD. Gled og fryd dere, for deres lonn er stor i himmelen, for såle
des forfulgte de profetene for dere." Den som blir forfulgt og diskrimi
nert på grunn av at han tror på Jesus, kan bare ta det med ro, for
Herren skal domme en riktig dom og gi oss oppreisning. Den som tror,
haster ikke. Det er en normal ting i verden, at den som er fodt av kjo-
det, hater og forfolger den som er fodt av Anden.
At vi skal få lonn i himmelen gjelder alle troende. Himmelen er de

troendes evige hjem, og vi skal alle fram for Guds domstol for å få lonn
etter det som er skjedd ved legemet, enten det er godt eller ondt. Vi må
ikke tro at himmelen bare gjelder de troende som er medlemmer av den
kristne menighet, nei, den gjelder alle kategorier av frelste mennesker.
(Se Hebr. 11)

Saligprisningene i Bergprekenen gjelder derfor forst og fremst den
jodiske menighet, for den har som sin bakgrunn det rettferdighetsbe-
grepet som G.T. opererer med: Nemlig at den som holder loven og tror
på den treenige Gud, den har del i frelsen.

-245-



Dette er altså forst og fremst en beskrivelse av de troende i gammel
testamentlig tid, det her er snakk om. Det er disse egenskaper som skal
til for at en kan arve Guds rike, og dette burde ikke være ukjent for det
jødiske folket. G.T. er full av beskrivelser om at det er disse mennes
kene som har del i Guds-riket i Israel, og ikke de som setter sin lit til
egne prestasjoner, de som er brautende, de som stoler på sin egen rett
ferdighet til frelse, de som er ubarmhjertige, de som har et urent hjerte,
de som skaper u&ed og er krigerske, de som ikke blir forfulgt på grunn
av den rettferdige sak, og de som ikke blir spottet av andre for sin tro
på Gud og Messias.

Dette gjelder også naturligvis de troende til enhver tid, men Jesu ut
sagn i Bergprekenen må sees på bakgrunn av rettferdighetsbegrepet i
G.T. Det gjelder likeledes de åndelige forhold i riket for Israel, som
ennå er framtidig.

Fra v. 13—16 får vi en beskrivelse av den store oppgaven som de tro
ende jøder vil ha både i Israel og ut over hele verden i 1000-års-rikets
tid. "Dere (troende jøder) er landets (Israels) salt, men når saltet mister
sin kraft, hva skal det så saltes med? Det duer ikke lenger til noe, uten
til å kastes ut og tredes ned av menneskene. Dere er verdens lys, en by
som ligger på et fjell kan ikke skjules, en tenner heller ikke et lys og
setter det under en skjeppe, men i staken, så skinner det for alle i huset
(Israel). La således deres lys skinne for alle menneskene, foråt de kan se
deres gode gjerninger og prise deres Fader i himlene."
Gud har store planer med de messianske jøder. DE SKAL BLI IS

RAELS SALT OG VERDENS LYS. Det er ikke sant at vi troende

hedninger har tatt over jødenes løfter. Da jødene ikke ville ta imot Jesus
fra Nasaret som sin frelser og Messias, ble jødefolket straffet og satt til
side for 2000 år. Vi ble kommisjonærer for dem i deres store oppdrag
med å bringe evangeliet ut til all verden. Denne oppgaven har vi greidd
meget dårlig, til tross for at vi snart har hatt 2000 år til rådighet til å
greie dette.

Når jødenes frelsesgoder gikk over til oss hedninger, er det også
naturlig at frelsesprinsippene måtte tilpasses til oss hedninger. Jeg ten
ker da først og fremst på vårt forhold til loven. Gud er en rettferdig
Gud, og han krever ikke det samme av hedningene som han gjør av
jødene med hensyn til loven. DET ER JØDENE SOM ER LOVENS
FOLK. De har også forutsetninger for å holde den.
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Dette er hovedgrunnen til at Paulus fikk den nye åpenbaringen om
troen alene som er det som frelser. I hans forkynnelse er gjerningsaspek-
tet ved frelsen kommet helt bort, og dette er også hovedgrunnen til at
jodene ennå i dag er imot hans forkynnelse, og hevder at han og Jo
hannes har forvansket jødedommen eller jødekristendommen.

Fra v. 17—20 behandlet Jesus både sitt eget forhold til loven og jøde
nes forhold til loven. "Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve
loven eller profetene, jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å opp
fylle (fullbyrde). For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår,
skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før
det er skjedd alt sammen. Derfor, den som bryter et eneste av disse min
ste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i him
lenes rike, men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles
stor i himlenes rike."

Guds lov er dermed ikke opphevet, men den er oppfylt til frelse for
alle mennesker. ALT DET SOM STAR I LOVEN SKAL SKJE. I

v. 19 kommer både Guds nåde og Guds lov til uttrykk. Den som bryter
et eneste av budene, skal likevel få del i Guds-riket, men han skal være
den minste i dette riket. Dette viser også klart at denne forkynnelsen
hverken angår lovens tidshusholdning eller den kristne menighets tid.
Den gjelder riket for Israel. Jesus kom både med loven og med nåden.

I v. 20 kommenterte Jesus DEN STØRRE RETTFERDIGHET

som det var nødvendig å ha for den som skulle komme inn i Guds rike.
"For jeg sier dere: Dersom deres rettferdighet ikke overgår de skriftlær-
des og fariseernes, kommer Dere ingenlunde inn i himlenes rike."

Her er det ikke snakk om Guds rettferdighet, men om menneskets
egen rettferdighet, som det fikk ved å holde loven. Dette er likeledes
rikets rettferdighet. "Ta dere i vare at Dere ikke utøver deres rettferdig
het for menneskenes øyne, for å sees av dem, ellers har Dere ingen lønn
hos deres Fader i himmelen." (Matt. 6,1)

"følger mine bud og holder mine lover, så han gjør det som rett og
godt er — han er rettferdig, han skal visselig leve, sier Herren, Israels
Gud." (Esek. 18,9)

"for ikke de som hører loven, er rettferdige for Gud, men de som
gjør etter loven, skal bli rettferdiggjort." (Rom. 2,13)
'*Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vidner om,

åpenbart uten loven." (Rom. 3,21)
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"For Moses skriver om rettferdigheten av loven: Det menneske som
gjor disse ting, skal leve ved dem." (Rom. 10, 3)
"men den som har gjerninger, ham tilregnes lønnen ikke av nåde,

men som skyldighet." (Rom. 4,4)
"men loven har ikke noe med troen å gjore, men: Den som gjor det,

skal leve derved." (Gal. 3,12)
**Men for troen kom, ble vi holdt innestengt i forvaring under loven

til den tro som skulle åpenbares." (Gal. 3, 23)
"og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, som er av loven, men

med den som fåes ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn
av troen." (Fil. 3,9)
Ut i fra disse Skrift-ordene skulle det ikke være vanskelig å se at den

større rettferdighet, som det her er snakk om, er rettferdigheten som en
fikk ved å holde loven, slik som den skulle holdes. Da Jesus uttalte disse
ord, var ennå ikke Paulus sitt nye budskap om frelsen utelukkende på
grunn av troen åpenbart. Når skal vi begynne å forstå at det er forskjell
på Jesu evangelium, som er rikets evangelium, og Paulus sitt evangelium,
som er evangeliet i den kristne forsamlingen?

Paulus har aldri benektet at i lovens tidsperiode var underkastelse
under loven og utøvelse av gjerninger nødvendig for å få del i frelsen.
Han har heller ikke benektet at deler av Jesu forkynnelse stilte krav til
det jødiske folket. Dette ser vi blant annet av de Bibel-sitatene som er
nevnt ovenfor. Det evangeliet som han fikk av Herren skilte seg fra den
såkalte jødekristendommen og var tilpasset den kristne menighet, som
både består av troende jøder og hedninger.

Jødiske Bibel-forskere ser derimot at det er forskjell på Jesu lære om
rettferdigheten på grunn av loven p.d.e.s. og Paulus sin lære om rettfer
digheten på grunn av troen p.d.a.s. De snakker om "DEN STØRRE
RETTFERDIGHET" som Jesus omtalte. Jeg vil sitere litt fra Axel
Torms bok: Er du Kristus, s. 14—15: "Jesu lære var jødisk. Joseph
Klausner kan sige, at Jesus var mere jødisk end nogen anden jøde. En
mand, for hvem det etiske liv var eet og alt, havde den tids jødedom
hidtil ikke mødt. Mange af hans ord minder påfaldende om rabbinerord,
der er overlevert i talmud. Jesus ville ikke nedbryde loven, men opfylde
den ved at holde den. Guds vilje ændredes ikke, fordi han var kommet.
Klausner mener dog, at Jesus gjorde sig skyldig i overdrivelser, idet han
gjorde loven strengere for at gøre Guds vilje klarere. Derved satte han
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det jødiske i fare.
Sandheden er nok, at Jesus så det jødiske håb om Guds rige nærme

sig sin opfyldelse og derfor fortolkede loven i lyset af dette riges retfær-
dighed og ikke i lys af traditionen. Også rabbinerne ville berede folket
på rigets komme. Men Jesus var mere radikal. HAN FORKYNDTE
OMVENDELSE OG KRÆVEDE EN STØRRE RETFÆRDIGHED.

HAN FORKASTEDE IKKE JØDEDOMMEN, MEN VILLE FOR
NY DEN. Han ville ikke som nogle profeter nøjes med folkets rest.
Han ville det hele og satte sig derfor mellem lovovertrædere og lands-
svigere. Hans bordfællesskab med dem var en forsmag på den messians
ke tid under Guds tilgivelse. Derfor har Flusser næppe ret i, at Jesus
aldrig stødte an mod den mundtlige lære. Han kunne ikke i syndernes
kreds overholde alle renhedslove. Det kom derfor til konflikt med fari-

sæerne, men siger Lapide: "Jesu veråb lyder langt kærligere og mere til-
bageholdende end profeternes straffetaler". Hans kærlighed både til
dem og folket mærkes stærkt i hans gråd som i hans "vrede".
På s. 118 står det følgende om dette: "Harnack finder tre hoved

punkter i Jesu forkyndelse, læren om Guds rige og dets komme, om
menneskesjælens uendelige værdi og Gud som fader og om kærligheds-
budet og DEN STØRRE RETFÆRDIGHED. Men denne lære er
jødisk. Han forbigår derimod messiaslæren, og det var dog den, der
skabte kristendommen, hvad netop dens navn viser. Og det var Jesus
selv, der med kraft og overbevisning forkyndte troen på sig selv. Allige-
vel kan Harnack, der er vokset op i den kristne tradition, i hvilken Jesus
er midtpunktet som forløser og frelser, ikke helt frigøre sig fra den. Han
kaster med begejstring en forklarende glans over Jesu skikkelse, selv om
det, han fremhæver som stort og nyt, er jødedom.

Jesus er et menneske, der er fyldt med kærlighed til alle, og som har
en dyb forståelse for menneskelivets sorger og glæder. Han talte om
barnesjælens uskyld og fandt en gnist af det gode selv i de vildfame og
fortabte. Når han vandrede rundt for at prædike og helbrede, fulgte han
i profeternes fodspor og ville ligne dem. Han udførte sin gerning i dyb
hengivelse til Gud og vandt ikke blot beundring, men også kærlighed i
vide kredse af folket, der forstod hans jødiske tale. Hans ord om en ret-
færdighed, der skal overgå farisæemes, er helt bygget på G.T.'s og fari-
sæernes lære omend med enkelte tilføjelser. Hans tale om Guds rige, der
er nær og inden i os, er også gammeltestamentlig, selv om begrebet
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Guds rige først senere blev til. Det samme gælder kærlighedsbudet, om
hvilket egsa talmud siger, at der ingen mål eller grænse findes for kær-
lighedens gerninger."
På s. 124—125 star det: "De fleste troede, at Messias først ville kom

me, når hele Israel overholdt loven. Nogle mente dog med Jesajas, at
Gud havde nok i en rest af folket. Jesus var enig heri, men ville ikke
som andre messiasprætendenter slække på loven af den grund. HAN
KRÆVEDE ENDDA EN RETFÆRDIGHED, DER OVERGIK
FARISÆERNES. Derimod afskaffede han farisæernes tilføjelser til
loven. Han ville opfylde både den og profeterne og talte om at stifte
fred, handle ret og ikke sætte sig til modværge. Kun således kunne der
skabes en rest, der kunne forberede messiastiden. Når den levede efter

næstekærlighedens bud, var Guds rige allerede i dens indre. Når så tiden
kom, ville Gud gribe ind.

Jesus forkyndte ikke et hinsidigt rige, men et jordisk med en ny sam-
fundsordning. Han tænkte i sociale baner og forkyndte som profeterne,
at riget tilhørte de fattige. De forfulgte og undertrykte skulle ophøjes,
og de rige ydmyges. Jesus udsendte 12 disciple for at kalde på folket.
De skulle først være dets tjenere og siden blive dets dommere. Men
Jesus tænkte på mere end Israel. Hele verden skulle blive et Guds rige.
Derfor sendte han 70 disciple ud, der skulle blive konger over verdens
70 folk."

DEN STØRRE RETTFERDIGHET, SOM JESUS KREVDE,
VAR IKKE GUDS RETTFERDIGHET, MEN DET VAR LOVENS
RETTFERDIGHET ELLER MENNESKETS EGEN RETTFERDIG
HET.

Fra v. 21—48 kommenterte Jesus en del av Moselovens ti bud og like
ledes en del av den borgerlige lovgivningen i Israel. Vi skal ta med en del
av dette og kommentere det. Her tok Jesus sitt utgangspunkt enten i et
av budene eller et annet forhold i den borgelige lov i Moseloven. Dette
kaller vi for tesen, og så kommer han med sin forklaring på dette. Dette
kaller vi for antitesen.

1) DEN FØRSTE TESEN - ANTITESEN (v. 21-25). "Dere har
hørt at det er sagt til de gamle: Du skal ikke slå i hjel, men den som slår
ihjel, skal være skyldig for dommen. Men jeg sier dere at hver den som
blir vred på sin bror, skal være skyldig for dommen, men den som sier
til sin bror: Raka (din dumrian), skal være skyldig for rådet, men den
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som sier du dåre, skal være skyldig til helvedes ild. Derfor, når du bærer
ditt offer fram til alteret (i templet), og der kommer i hu at din bror har
noe imot deg, så la ditt offer ligge der foran alteret, og så bort og forlik
deg med din bror, og kom så og bær ditt offer fram. Skynd deg å være
føyelig mot din motstander så lenge du er med ham på veien, foråt ikke
motstanderen skal overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til
tjeneren, og du bli kastet i fengsel. Sannelig sier jeg deg: Du skal ingen
lunde komme ut derfra for du har betalt den siste ore."

Her kommenterte Jesus for det første det 6. budet i Moseloven, om
at en ikke skal slå i hjel et menneske (Jeg bruker her den opprinnelige
nummereringen av budene, slik som de kommer til uttrykk i Moseloven.
Se kapitlet: De 10 bud.) Jesus var naturligvis enig i at en ikke skulle slå i
hjel et menneske, men i stedet for å stoppe ved selve denne forferdelige
handlingen, så pekte han på alle de onde motivene som kan ligge bak et
drap. Han flyttet en del av tyngdepunktet fra den åpenbare handling
ved et drap til alle de onde motivene som vi mennesker har. I åndelig
henseende er disse like alvorlige som selve drapet.

I og med at Jesus gjorde dette, så gikk han også til angrep på fariseer
nes og de skriftlærdes tolkning av loven og de 10 bud. De mente at de
kunne oppnå frelsen ved å holde lovens ytre bud, og så ikke at mennes
ket er totalt fordervet til å kunne oppnå sin egen frelse. Her er det altså
ikke bare snakk om å holde lovens ytre bud, men også å være herre over
alle sine tanker, begjæringer og motiver. Dette er mye mer enn noe
menneske kan greie å holde.

Jesus visste ved dette at ingen kan holde Moseloven eller de 10 bud
til egen frelse, men han hadde også et videre siktemål med å innskjerpe
lovens krav. Han så framover til riket for Israel, som vil være en ideell
periode for etterlevelse av loven. I denne perioden vil Satan og de onde
ånder være fengslet i avgrunnen, slik at de ikke kan lokke menneskene
med sine onde tilbud, slik som nå. Den moralske standard og de moral
ske krav vil derfor være mye høyere i 1000-års-riket enn de er i vår tid.
2) DEN ANDRE TESEN - ANTITESEN (v. 26-30). "Dere har

hørt 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. Om ditt høyre øye frister deg, da riv det ut og kast det fra
deg, for det er bedre for deg at ett av dine lemmer går tapt enn at hele
ditt legeme blir kastet i helvede. Og dersom din høyre hånd frister deg,
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da hugg den av og kast den fra deg, for det er bedre for deg at ett av
dine lemmer går tapt enn at hele ditt legeme kommer i helvede."

Her utdypet Jesus det 7. budet i Moseloven. Hva som gjelder forståel
sen av dette, henviser jeg til det som jeg har skrevet i forklaringen under
det 6. budet. Det er motivene, som ligger bak selve handlingen, det her
er tale om.

Jesus utdypet også her fortapelsens gru. En måtte ikke sky noe offer
for å komme inn i himlenes rike. Dersom det var hånden eller øyet som
fristet en, mente Jesus at det var bedre at en ble kvitt disse enn å gå
fortapt. Jesu krav er harde, men de er realistiske.
3) DEN TREDJE TESEN - ANTITESEN (v. 31-32). "Det er

sagt; Den som skiller seg fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev.
Men jeg sier at hver den som skiller seg fra sin hustru uten for hors
skyld, han volder at hun driver hor, og den som gifter seg med en fra
skilt kvinne han driver hor."

Her fortsatte Jesus med å utdype det 7. budet. I 5. Mos. 24,1 står
det følgende om skilsmissen mellom mannen og kvinnen. "Dersom en
mann tar seg en hustru og ekter henne, og hun ikke tekkes ham lenger,
fordi han har funnet noe hos henne som byr ham imot, og han da skri
ver henne et skillsmissebrev, og gir henne det i hånden og sender henne
bort fra sitt hus."

Vi vet at dette budet i 5. Mos. 24, 1 ble utformet på grunn av at de
jødiske mannfolkene ikke ville ta imot Guds opprinnelige bud på dette
området, som gikk ut på at når en mann og en kvinne hadde inngått
ekteskap, da skulle de holde sammen helt inntil at døden skilte dem at.
På grunn av hjertenes hårdhet og forherdelse var derfor ikke Mose

loven et helt og fullstendig uttrykk av Guds innerste og dypeste vilje.
Den er på mange måter et kompromiss mellom Gud og jødene om det
som var mulig å gjennomføre på den tid da loven ble gitt. Gud har all
tid måttet ta hensyn til våre skrøpeligheter. Dersom han ikke hadde
gjort det, hadde vi ikke hatt en sjanse til å få del i frelsen.

Når Jesus sier i antitesen: Men jeg sier dere, da er det Guds opprinne
lige og velbehagelige vilje som kommer til uttrykk. I alt det som Jesus
sa, var det Faderens vilje som kom til uttrykk.
4) DEN FJERDE TESEN - ANTITESEN (v. 33-37). "Atter har

dere hørt at det er sagt til de gamle: Du skal ikke sverge falsk ed, men
du skal holde dine eder for Herren. Men jeg sier dere at dere aldeles ikke
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skal sverge, hverken ved himmelen, for den er Guds trone, eller ved jor
den, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den
store konges stad. Heller ikke skal du sverge ved ditt hode, for du kan
ikke gjøre ett hår kvitt eller svart. Men deres tale skal være ja, ja, nei,
nei, det som er mere enn dette, er av det onde."

Her utdypet Jesus det 3. budet i Moseloven. Fariseerene og de skrift
lærde mente at det var forskjell på om man svor ved Guds navn eller
ved skapte ting. De mente at den første eden var bindende, mens den
andre ikke var det. Jesus var ikke enig i dette. Han mente at en i det
hele tatt ikke skulle sverge i vanlig tale, for i alle fall ble Guds navn be
rørt, for han har skapt alle ting, og er herre over alle ting.
5) DEN FEMTE TESEN - ANTITESEN (v. 38-42). "Dere har

hørt det er sagt: Øye for øye, og tann for tann. Men jeg sier dere at Dere
ikke skal sette dere opp mot den som er ond mot dere, men om noen
slår deg på ditt høyre kinn, da vend også det andre til ham, og om noen
vil føre sak mot deg og ta din kjortel, da la ham også få kappen, og om
noen tvinger deg til å gå en mil, da gå to mil med ham. Gi den som ber
deg, og vend deg ikke bort fra den som vil låne av deg."

Her utdypet Jesus et punkt som hadde med den sosiale lovgivning i
Moseloven å gjøre. Det gikk på hvilket vederlag et menneske skulle få
som det hadde blitt gjort en urett imot. Jesus kommenterte her både 2.
Mos. 21, 23—25 og 3. Mos. 24, 18—20, hvor det står følgende: "Men
dersom det skjer en ulykke, da skal du gi liv for liv, øye for øye og tann
for tann, hånd for hånd, fot for fot, brent for brent, sår for sår, skram
me for skramme." "Men den som slår et stykke fe i hjel, skal godtgjøre
det, liv for liv. Når noen volder sin neste mén på hans legeme, skal der
gjøres det samme med ham som han selv har gjort, brudd for brudd, øye
for øye, tann for tann, det samme mén som han volder en annen, skal
han selv få."

Jesus mente at Guds-rikets folk skulle avstå i fra å tiltvinge seg sine
egne rettigheter. De skulle mer tenke på sine plikter overfor sine med
mennesker og forsøke å realisere det dobbelte kjærlighetsbudet. Her har
vi nok et eksempel på at Jesu gikk bakom den bokstavelige og ytre for
tolkningen av Moseloven, og mente at en troende skulle gjøre alt hva
som var godt, selv om hans motstandere og fiender kom til å utnytte
dette.

Dette var en radikal nytolkning av Moseloven, og slik skal det også
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være i 1000-års-riket. Dersom noen er ond mot deg i denne tidsperio
den, må en troende gjengjelde det som er ondt med det som er godt.
Herren skal nemlig se til at den rettferdige får sin rett, men han gir også
synderen tid til å omvende seg. Vi må huske på at i rikets tid vil også
Guds nåde og langmodighet kjennetegne denne perioden på en spesi
ell måte. Det står f.eks. om denne perioden at den synder som dor 100
år gammel, han dør ung. (Es. 65, 20)
6) DEN SJETTE TESEN - ANTITESEN, (v. 43-48). "Dere har

hort at det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg
sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjor vel
imot dem som hater dere, og bed for dem som forfølger dere, foråt
Dere kan bli deres himmelske Faders barn, for han lar sin sol gå opp
over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. For
om dere elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjor ikke og
så tollerne det samme? Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort
gjør dere da? Gjør ikke også hedningene det samme? Derfor skal dere
være fullkomne, likesom deres Fader i himlene er fullkommen."

Her kommenterte Jesus en del av den borgerlige lov i Moseloven, som
gikk på forholdet mellom et menneske og hans neste. I Moseloven står
det bl.a. følgende om dette: "Du skal ikke hevne deg og ikke gjemme på
vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din neste soni deg selv, jeg
er Herren." (3. Mos. 19,18)
Hva som gjaldt forholdet til den fremmede, så blir det flere steder i

G.T. oppfordret til å fare fint fram mot den fremmede, for jødefolket
skulle huske på at de hadde vært ute i landflyktigheten i Egypt. "For
Herren, deres Gud, han er gudenes Gud og herrenes Herre, den store,
den mektige og den forferdelige Gud, som ikke gjør forskjell på folk og
ikke tar imot gaver, som hjelper den farløse og enken til deres rett, og
som elsker den fremmede, så han gir ham føde og klær. Derfor skal også
Dere elske den fremmede. Dere har selv vært fremmede i Egyptens land."
(5. Mos. 10,17-19)

Moseloven sa ikke at jødene skulle hate de fremmede, men innenfor
jødedommen hadde man begynt å tolke kjærlighetsbudet dit hen at det
bare gjaldt jødene. De andre folkene skulle en dermed hate. Et aramaisk
ordtak sa f.eks.: "Du behøver ikke å elske din fiende."

Jesus derimot mente at jødene skulle elske alle mennesker, både de
onde og de gode, for slik var også Gud. At Jesus var slik, det beviste han
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mange ganger i sitt liv.
Det ble stilt krav til jødene om at de skulle være "fullkomne." Dette

betyr ikke at de skulle være etisk fullkomne eller uten synd, men det
betyr at de skullé leve innenfor rammen av Jesu bud, slik at de skulle
gjore alt de kunne for å oppfylle Jesu bud. Det ble stilt det samme kravet
til jødene, som det som Gud selv er, men innholdet i disse 2 begrepene
er forskjellige.

Dette kravet refererer seg til det som står i 3. Mos. 19, 2, at jødene
skulle være hellig, fordi Gud er hellig. "Og Herren talte til Moses og sa:
Tal til Israels barns menighet og si til dem: Dere skal være hellige, for
jeg. Herren, deres Gud, er hellig."

Jeg vil også i den forbindelsen sitere det som Studiebibelen nr. 1, s.
269 sier om begrepet "fullkommen". "Innholdet i antitesene sammen
fattes i v. 48. Formuleringen knyttes til 3. Mos. 19,2 hvor det heter at
Israel skal være hellig, likesom Gud er hellig. Jesus sammenfatter sine
ord med kravet om fullkommenhet. Ordet fullkommen kan neppe her
ha den greske betydning av feilfri eller syndefri, som toppen av den
etiske skala. Ordet fullkommen må sees mot bakgrunn av det hebraiske
sjalem, som betegner at en er hel og udelt i sitt forhold til Gud og med
mennesker uten reservasjon og kompromiss. Men hengivelsen til Gud og
hans kjærlighetskrav skal være absolutt og uinnskrenket."
The Scofield Reference Bible sier følgende om dette begrepet, på s.

1001: "Ordet inneholder full utvikling, vokster inn i modenhet av god
het, ikke syndefri perfekt."

Bergprekenen fortsetter i Matt. 6, og inneholder i dette kapitlet føl
gende temaer:
1) DEN RETTE FORM FOR TILBEDELSE (v. 1-7). 'Ta dere i

vare, så dere ikke utøver deres rettferdighet for menneskenes øyne, for
å sees av dem, ellers har Dere ingen lønn hos deres Fader i himlene. Der
for, når du gir almisse, da skal du ikke blåse i basun for deg, som hyk
lerne gjør i synagogene og på gatene, for å æres av menneskene, sanne
lig sier jeg dere: De har allerede fått sin lønn. Men når du gir almisse, da
la ikke din venstre hånd vite hva din høyre hånd gir, foråt din almisse
kan være i lønndom, og din Fader, som ser i lønndom, skal ære deg i
det åpenbare. Og når dere beder, skal Dere ikke være som hyklerne, for
de vil gjeme stå og bede i synagogene og på gatehjørnene, for å vise seg for
menneskene, sannelig sier jeg dere: De har allerede fått sin lønn, Men
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du, når du beder, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør og be til
din Fader, som ser i lønndom, han skal lønne deg. Og når Dere beder,
skal Dere ikke ramse opp mange ord som hedningene, for de tror at de
blir bønnhørt når de bruker mange ord."
I v. 1 er det også her snakk om menneskenes rettferdighet. Det er den

rettferdigheten som mennesket har ved at det oppfyller loven. Dette
skulle også få oss til å forstå at Bergprekenen først og fremst er et jødisk
lærestykke, som angår jødene og riket for Israel.
Hva som gjelder fortolkningen ellers i disse versene, så skulle det ikke

være nødvendig å kommentere dem. De taler for seg selv, og de er et ge
digent angrep på fariseernes og de skriftlærdes egenrettferdighet.
2) DEN RETTE BØNN. Jesus lærer jødene Guds bønn (v. 8—15).

"Gjør derfor ikke som de! for deres Fader vet hva Dere trenger til, før
Dere beder ham. Derfor skal dere bede således: Fader vår, du som er i
himlene! 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, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere, og led
oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og
makten og æren i tidsalderen. Amen. For dersom Dere forlater mennes
kene deres overtredelser, da skal deres himmelske Fader også forlate
dere, men dersom Dere ikke forlater menneskene deres overtredelser, da
skal heller ikke deres Fader forlate deres overtredelser."

Det er, både fra jødisk og kristent hold blitt påvist en stor likhet mel
lom Fadervåret og den jødiske bønnen Kaddisch, som vi finner i den jø
diske bønneboka, Siddur. Dette skulle få oss til å forstå at Fadervåret er
en jødisk bønn med et jødisk innhold. Vi legger spesielt merke til at in
gen får tilgivelse i følge denne bønnen, som ikke er villig til å tilgi først.
Det blir altså stilt betingelse for tilgivelsen. Dette viser tydelig at bøn
nen ikke først og fremst angår den kristne menighets tidsperiodé^hvor
alle blir tilgitt på grunn av Kristi skyld. Bønnen angår riket for Israel og
det framtidige Guds-riket på jorden. (Se kapitlet: Fadervåret er en
jødisk bønn)

3) DEN RETTE FASTE (v. 16-18). "Når Dere faster, da skal
Dere ikke gå med mørkt ansikt som hyklerne, for de gjør sitt ansikt
ukjennelig, foråt menneskene skal se at de faster, sannelig sier jeg dere:
De har allerede fått sin lønn. Men du, når du faster, da salv ditt hode og
vask ditt ansikt, foråt ikke menneskene skal se at du faster, men din
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Fader, som er i lønndom, og din Fader, som ser i lønndom, skal lønne
deg."
4) REGLER FOR DEN SOM ER RIK (v. 19-25). "Samle dere

ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter seg
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. Øyet er legemets lys, er ditt øye
friskt, da blir hele ditt legeme lyst, men er ditt øye sykt, da blir hele
ditt legeme mørkt. Er altså lyset i deg mørke, hvor stort blir da mørket.
Ingen kan tjene to herrer, for han vil enten hate den ene og elske den
andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke
tjene Gud og mammon."
Som vi før har vært inne på, var det Jesu vilje at hans disipler skulle

selge alt det som de hadde og gi til de fattige. Han skulle selv sørge for
dem på alle måter. Slik vil det også bli i rikets tid. "Således kan ingen av
dere være min disippel uten at han oppgir alt det han eier." (Luk. 14,
33) (Se kapitlet: Jesu krav til det jødiske folket.)
5) TILTRO TIL GUD (v. 25-34). "Derfor sier jeg dere: Vær ikke

bekymret for deres liv, hva Dere skal ete, og hva Dere skal drikke, eller
deres legeme, hva Dere skal kle 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 lader, 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 be
kymret for klærne? Akt på liljene på marken, hvorledes de vokser, de
arbeider ikke, de spinner ikke, men jeg sier dere: Enn ikke Salomo i all
sin herlighet var kledd som en av dem. Men kler Gud således gresset på
marken, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke
meget mere kle dere. Dere lite troende? Derfor skal Dere ikke være be
kymret 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
ved at Dere trenger til alt dette. Men søk først Guds rike og hans rett
ferdighet, så skal Dere få alt dette i tilgift! Vær altså ikke bekymret for
den dag i morgen! for den dag i morgen har nok med sin egen plage."
Det er ikke vanskelig å se at disse utsagnene angår rikets tid. Den som

søkte Guds rike og Guds rettferdighet, den skulle få både mat, klær og
god helse. Slik skal det også bli i rikets tid. Da skal Jesus sørge for oss
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på beste måte, og menneskets livsalder skal være mye lengre enn den er
i dag. "og ikke skal de bygge og en annen bo, ikke skal de plante og en
annen ete, nei, som treets dager (1000 år) skal mitt folks (jødenes)
dager være, og mine utvalgte skal selv få nyte frukten av. sine henders
gjerninger. De skal ikke gjøre seg møye forgjeves, og ikke føde barn til
en brå død, for de er en ætt velsignet av Herren, og sitt avkom får de ha
hos seg selv." (Es. 65, 22—23)

I dag kan vi som troende ha mange bekymringer. Vi vet at det er slik,
men i rikets tid skal dette få sin slutt. De som hevder at en troende i dag
ikke kan ha bekymringer og plager, de blander sammen utsagn som
hører riket til med utsagn som hører den kristne menighets tid til. Den
såkalte "herlighetsteologien" er ikke sann teologi.

Kapittel 7 i Bergprekenen inneholder følgende temaer:
1) DET ER FORBUDT Å DØMME ANDRE (v. 1-6). "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. Hvorfor ser du splinten i din brors
øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var? Eller hvorledes kan du
si til din bror: La meg dra splinten ut av ditt øye? og se, det er en
bjelke i ditt eget øye! Du hykler! dra først ut bjelken av ditt eget øye,
så kan du se å dra splinten ut av din brors øye! Gi ikke hundene det
hellige, og kast ikke deres perler for svinene, foråt de ikke skal trå dem
ned med sine føtter og vende seg om og sønderrive dere."
Her kommer det også til uttrykk at den som dømte andre, den skulle

selv dømmes med den samme dom. Dette gjelder heller ikke i vår tid.
Den som tror på Jesus, blir ikke dømt, men er gått over fra døden til
livet og kommer ikke til dom. Det er ikke satt noen betingelse i vår tid
for at et menneske skal få tilgivelse og syndenes forlatelse. Slik skal det
ikke være i rikets tid.

2) BØNN TIL GUD (v. 7-11). "Bed, så skal dere gis, let, så skal
dere finne, bank på, så skal det lukkes opp for dere! For hver den som
ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, for
ham skal det lukkes opp. Eller hvilket menneske i blandt dere er det vel
som vil gi sin sønn en stein når han ber ham om brød, eller vil gi ham en
orm når han ber om en fisk? Dersom da Dere, som er onde, vet å gi
deres barn gode gaver, hvor meget mere skal da deres Fader i himmelen
gi dem gode gaver som ber ham!"
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Her kommer nåden klart til uttrykk i Jesu undervisning.

3) RETTFERDIGHETSBEGREPET I G.T. (v. 12). "Derfor, alt
det Dere vil at menneskene skal gjøre imot dere, det skal også Dere
gjøre imot dem, for dette er loven og profetene."

Dette er den ene delen av det dobbelte kjærlighetsbudet, og den som
gjorde dette, den skulle leve ved det. I lovens tidsperiode gav Gud men
neskene det som han krevde av dem. Dette gjelder også for øvrig de
andre tidsperiodene for Guds ordninger.
4) DE TO VEIENE (v. 13—14). "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."

Her har vi nok et eksempel på at kallet fra Gud om å gå inn i Guds
rike, ikke bare er et tilbud til menneskene, men også et påbud fra Guds
side. Den som ikke tar imot Guds rike og Guds nåde, den har overtrådt
Jesu bud, og er derfor skyldig til helvedes ild.
5) ADVARSEL MOT FALSKE LÆRERE (v. 15-20). "Men

vokt dere for de falske profeter, som kommer til dere i fåreklær, men
innvortes er glupende ulver! Av deres frukter skal dere kjenne dem, kan
en vel sanke vindruer av tornebusker eller fiken av tistler? Således bærer

hvert godt tre gode frukter, men det dårlige tre bærer dårlige frukter.
Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.
Derfor skal Dere kjenne dem av deres frukter."
6) KRAFTIGE GJERNINGER BEHØVER IKKE Å VÆRE

UTTRYKK FOR LEVENDE TRO (v. 21-23). "Ikke enhver som sier
til meg: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som
gjør min himmelske Faders vilje. Mange skal si til meg på hin dag
(dommens dag): Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn,
og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger
ved ditt navn? Og da skal jeg vitne for dem: Jeg har aldri kjent dere, vik
bort fra meg. Dere som gjorde lovovertredelse (brøt loven)."
Her har både Bibeloversettelsen fra 1930 og 1978 en ukorrekt og

svak oversettelse. I den første oversettelsen står det: "vik bort fra meg.
Dere som gjorde urett". I den andre oversettelsen står det: "Bort fra
meg, dere som gjør urett."
I grunnteksten står det: "hoi ergadsomenoi ten anomian", og det

betyr: "dere som gjør lovovertredelse eller bryter loven." Grunnen til at
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de 2 norske Bibeloversettelsene oversetter dette misvisende, er sannsyn

ligvis at de ikke forstår lovens rolle i Jesu forkynnelse.
Her kommer også gjerningsaspektet ved jodekristendommen til ut

trykk. Den som ikke overholdt Jesu loV, den fikk ikke del i Guds rike,
og det til tross for at vedkommende hadde mange kraftige gjerninger å
vise til. Slik skal det også bli i rikets tid.
7) DE TO FUNDAMENT, SOM EN KAN BYGGE SITT LIV

PÅ. (v. 24—27) "Derfor, hver den som hører disse mine ord og gjør
etter dem, han blir lik en forstandig mann, som bygget sitt hus på fjell
(gr. petra. Det betyr klippe, og klippen er Jesus), og skyllregnet falt, og
flommen kom, og vindene blåste og slo imot dette hus, men det falt
ikke, for det var grunnlagt på fjell. Og hver den som hører disse mine
ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann, som byg
get sitt hus på sand, og skyllregnet falt, og flommen kom, og vindene
blåste og slo imot dette hus, og det falt, og dets fall var stort.
Den som ikke etterfulgte Jesu befalinger og bud, fikk ikke del i frel

sen og Guds-riket i Israel.
8) JØDENES REAKSJON PÅ BERGPREKENEN, (v. 28-29)

"Og da Jesus hadde endt denne tale, da var folket slått av forundring
over hans lære, for han lærte dem som en som hadde mjmdighet, og
ikke som deres skriftlærde."

Vi kan også godt bli forundret over Jesu tale i Bergprekenen. Den er
den mektigste etiske talen som har vært holdt på denne jord, og det er
ikke noe rart, for han som holdt den, han er jødenes Messias.

Spørsmål og oppgaver.

1) Hva er Bergprekenen med hensyn til lov eller nåde?
2) Hva sier The Scofield Reference Bible om Bergprekenen?
3) Hvorfor må vi kjenne til G.T., for å forstå Bergprekenen riktig?
4) Hva går de 9 Saligprisningene ut på, og hvem gjelder de?
5) Hvilket rettferdighetsbegrep finner vi i Saligprisningene?
6) Hvem er Israels salt og verdens lys?
7) Hva er "den større rettferdighet", som Jesus talte om?
8) Hvorfor er jødedommen imot Johannes og Paulus sin forkyn

nelse?

9) Hva er tesene og antitesene i Bergprekenen?
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10) Hva går de 6 tesene og antitesene ut på?
11) Hva vil det si at jødene skulle være fullkomne og hellige, slik

som Gud var det?

12) Hva inneholder kap. 6 i Bergprekenen?
13) Hva inneholder kap. 7 ?
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FORSKJELLIGE TOLKNINGER AV BERGPREKENEN

Det har opp gjennom både jødedommens og kirkens historie vært
forskjellige tolkninger av Bergprekenen. Jeg skal i det følgende referere
til hva andre har sagt om Bergprekenens innhold, og til slutt i dette ka
pitlet summere opp mitt eget syn.

I boka: Kristendommen, av Hellern, Notaker og Gaarder, står det
følgende om de forskjellige tolkninger av Bergprekenen:
"1) Helt fra urkirkens tid har mange ment at Bergprekenen skulle for

stås bokstavelig. Albert Schweizer har i en teologisk avhandling hevdet
at de første kristne regnet med Jesu snarlige gjenkomst. Bergprekenen
var for dem en foreløpig etikk i ventetiden. Men etter som tiden har
gått har forestillingene om tidspunktet for Jesu gjenkomst endret seg,
og dette har også ført til andre oppfatninger av Bergprekenens etikk.
Likevel er det mennesker i nyere tid som har villet ta Bergprekenens
krav bokstavelig. En av dem var den russiske dikter Leo Tolstoj (1828—
1910).
2) Den katolske kirke har hevdet at Bergprekenen først og fremst

vender seg til de særlig utvalgte, de fromme, og det gjelder særlig kravet
til prester, munker og nonner om sølibat og eiendomsløshet.
3) Den lutherske tolkning har vanligvis gått ut på at budene i Berg

prekenen er ideale krav som det ikke er mulig å oppfylle i denne verden.
Men når mennesket ser at det ikke greier å oppfylle kravene, forstår det
sin begrensning overfor Gud. Det er et syndig menneske som trenger
Guds tilgivelse og hans hjelp til å leve.
I den senere tid har lutherske teologer lagt vekt på at Bergprekenen

er en del av Jesu forkynnelse om Guds rike som skal komme. Berg
prekenens etikk blir derfor noe mennesket kan strebe mot å gjennom
føre i sitt personlige liv og i samfunnslivet, men den endelige realisering
av de ideale krav skjer først når Guds rike er kommet.
4) I protestantisk teologi har det også utviklet seg en annen opp

fatning som kalles sinnelagsetikken. Den går ut på at det viktigste er at
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det ligger et godt sinnelag, en god hensikt bak handlingen. Denne tolk
ningen er blitt meget kritisert fordi den gjor moral til noe innvortes.
5) En femte oppfatning går ut på at Jesus vil felle en dom over sin

tids fariseisme og "fariseismen" til alle tider. Det vil også si kristelig
selvtilfredshet i dag."

Carl Fredrik Wisløff uttaler seg også om Bergprekenen i sin bok:
Ordet fra Guds munn, s. 209—210. Han understreker at Bergprekenen
gjelder det kommende Guds-riket og dets folk: Dessverre sier han ikke
noe om hva dette kommende Guds-riket er for noe. Det kan være flere

ting. Videre sier han at det blir stilt krav til de troende, men at det
viktigste i denne talen er Jesus Kristus selv. Likeledes er dette en
kraftig kritikk mot fariseerene og de skriftlærde. "Vi kan bare forstå
Bergprekenen når vi ser den i sammenheng med Jesu budskap om Guds
rike. Bergprekenen er et ledd i den forkynnelse som varsler om den full
stendig nye tingenes tilstand som snart skal komme. Likesom Guds rike
overhodet er helt annerledes enn vi mennesker kunne tenke oss ut fra

våre religiøse forestillinger, så er Bergprekenen et slag mot all fariseisk
nomisme, mot all religiøs idealisme og alle menneskelige forestillinger
om Gud. Han priser de fattige i ånden salige, han lover Guds rike til
dem som hungrer og tørster, han gjør de store små og de små store. Og
under alt dette viser han ikke disiplene til en idé eller en moralnorm,
men til seg selv, idet han stiller seg på Skriftens grunn og "oppfyller"
den. Det er en stor misforståelse å anta at Jesus med sitt ord "men jeg
sier eder" har stillet seg imot de gammeltestamentlige ord som han refe
rerer til. Det er fariseernes feiltolkning han strir mot, ikke G.T. Han

taler ikke imot Skriften, men i Skriften. "Messias skal utlegge tora
(loven)", heter det i Talmud. Man har derfor med rette kunnet si at når
Jesus sa "men jeg sier eder", så gjorde han egentlig bare hva Israel ven
tet av sin Messias. Det vi derfor må se til i Bergprekenen er Jesus Kris
tus selv, og prekenen må fremfor alt vise til ham. Det må falle lys over
Bergprekenen fra hele Skriften.
Det er grunn til å feste oppmerksomheten på det faktum at denne

tale av Jesus blir innledet med saligprisningene. "Salige er de fattige i
ånden, for himlenes rike er deres". Det første i Bergprekenen er ikke
krav til menneskene, men løfte. Bergprekenen taler ikke om hvordan
man blir en Jesu disippel, men den har noe å si oss om hva det inne
bærer å være en etterfølger av ham.
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Men dermed er det også sagt, at det ville være ganske misforstått å
preke over Bergprekenen ensidig etter lovens "annen bruk". Den predi
kant har dårlig forstått sin oppgave som utlegger disse tekster i denne
ånd: "Dette sier Jesus, men han vet at du makter ikke å gjore det — det
venter han derfor heller ikke, han vil bare vise deg at du er fotapt og må
vende deg til ham". Da vil meningen kort og godt være den at Jesu ord
ikke er "alvorlig ment". Og det er de riktignok! Nettopp fordi denne
preken er et ord om det kommende gudsrike og et ord til dette rikes
folk, vil Jesu ord være en urovekker i retning av innerlighet og stadig ny
hengivelse til ham. Og nettopp slik skal også vår forkynnelse være! Det
var det Jesus ville."

Jeg vil også sitere det som Illustrert Norsk Bibelleksikon sier om
Bergprekenen, s. 459. Selv om det blir sagt her at innholdet i denne
talen gjelder det åndelige Guds-riket, og ikke det konkrete 1000-års-
riket, så er det mye verdifullt og riktig i det som er skrevet her. "Den
store talen av Jesus som er gjengitt i Matt. 5—7 er fra gammelt av kalt
"Bergprekenen", jfr. Matt. 5, 1. I Luk. 6, 2—49 er gjengitt en tale av et
lignende innhold, gjerne kalt "Sletteprekenen", jfr. Luk. 6, 17. De
fleste fortolkere regner med at det her dreier seg om en og samme tale
(og at nevnte slette i så fall lå oppe på fjellet). Den samme grunnstamme
finnes nemlig i begge taler, og en sammenligning viser bemerkelsesver
dige likheter, om enn også enkelte forskjeller. Talen hos Lukas er bare
en tredjedel så stor som talen hos Matteus. Mer enn 40 vers hos Matteus
har ingen parallell hos Lukas, men omvendt er det bare 4 vers hos Lukas
som ikke har sin parallell hos Matteus.

Iblant er Bergprekenen oppfattet som en samling tilfeldige uttalelser
av Jesus, løsrevet fra sin egentlige sammenheng. Dette kan ikke være
riktig. Det må stå klart at det er en bestemt preken ved en bestemt an
ledning som gjengis, selv om det er vel tenkelig' — endog sikkert — at
denne delvis er blitt gjentatt ved andre anledninger. Jesus har variert
sine uttalelser. Hver variant h^ sin betydning.

Det kan heller ikke være riktig å oppfatte Bergprekenen som summen
av Jesu forkynnelse. Flere emner som har en sentral plass i hans under
visning ved andre anledninger og i andre perioder av hans virketid, er
ikke behandlet her.

Jesu første forkynnelse sammenfattes i budskapet: "Omvend eder,
for himlenes rike er kommet nær!" Matt. 4, 17. Bergprekenen er en
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naturlig fortsettelse av denne forkynnelse. Han skildrer det åndelige ri
ke, det Guds kongedømme som er kommet med ham. Og nå har hans
preken en tydelig adresse til disiplene, han underviser disse som er
vunnet ved hans forkynnelse. D,et er likevel klart at Bergprekenen var en
offentlig tale, påhørt av de store skarer som samlet seg om ham.
Det gudsrike som er kommet nær, er ikke et jordisk herlighetsrike

hvor en er friet fra alle fiender, og hvor en kan tjene Gud uten nød og
trengsel. Tvert imot må Jesu disipler være forberedt på motstand og for
følgelse, men i en mork og ond verden skal de være lys og salt. Når riket
likevel er kommet nær, når Guds kongedømme proklameres, er det for
di Kongen er kommet, han som kan sette sitt ord ved siden av det som
Gud før har talt ved profetene, og som kan hevde sitt ord mot alle men-
nesketolkninger og meninger: "Men jeg sier eder!" Disse Jesu ord er de
sterkeste i Bergprekenen. Han gjør dermed kjent at han er den som kan
si: "Jeg Herren", for Herren er den eneste som kan si: "Jeg sier eder!"
Og folket var forundret fordi han lærte som "en som hadde myndig
het", Matt. 7, 29.

I Bergprekenen er det Kongen selv som kunngjør sitt rikes lov. Men
det skjer ingenlunde ved at han "opphever loven eller profetene", Matt.
5, 17. Han forsikrer nemlig at ikke en tøddel eller den minste bokstav
av det Gud før har talt skal forgå, 5, lo. Den Guds lov og det Guds bud
skap som var blitt gjort til løgn av "de skriftlærdes løgnpenn". Jer. 8, 8,
blir tvert imot nå hevdet i all sin åndelige mening, og fullkommengjort
av hain som kom for å fullbyrde alt hva Gud hadde lovet i den gamle
pakt. Matt. 5,17.
Det er altså en total misforståelse å mene at Bergprekenen står som

noen motsetning til loven og den gamle pakt. Det er heller ikke riktig a
si at Jesus kom for å stifte en ny religion. Det som er nj^tt, er Jesu per
son. Han er den som den gamle pakts hellige Skrifter pekte fram til.

Dette kaster også lys over det originalitetsproblem som har vært
sterkt fremme når det gjelder Bergprekenen. Fremstående jødiske lærde
har f.eks. i Talmud og Midrascherne, kunnet påvise paralleller og analo
gier til et forbausende stort antall Jesus-utsagn. Dette skal ikke uroe den
som er klar over at i N.T. er ikke Jesus fremstillet som stifteren av en ny
religion. Han kommer ikke med en ny lære eller en ny etikk. Det han
kommer med er Guds ord, det som Faderen har gitt ham å ̂ le, Joh. 12,
49, 14, 24, og dette er i naturlig overensstemmelse med det som før
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var gitt.
Bergprekenen er den nye Messias-loven for Guds folk. Den opptar i

seg det som Gud før har talt og er den fulle, endegyldige åpenbaring av
Guds vilje. Den er gitt av ham som kom både med nåden og sannheten,
Joh. 1, 17, — den fulle sannhet og det fulle lys, og nåden som virkelig
gjør og oppfyller loven i den som tror, Rom. 8, 4.
Det er en nokså utbrédt oppfatning at Bergprekenens oppgave er å

vekke til syndserkjennelse. Det er forsåvidt også helt klart. Men tror en
at dette er dens eneste hensikt, vil den knapt nok være istand til å ut
føre selv denne funksjon. Bergprekenen er meget mer et uttrykk for
livslovene i Guds rike, og Jesu disipler og disippelsamfunn skal her i ver
den kjennes på at de holder denne lov, lever etter den. Derfor heter det
i slutten av talen: "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. Faderens vilje er her ganske enkelt innholdet av
Bergprekenen. Et liv etter Bergprekenen er for Jesus omvendelsens nød
vendige frukt. Matt. 5, 20. De mennesker har altså bygd på fjell som har
fundert sitt livs-hus ved en tro på Jesus som har ført til troens gjernin
ger, den nye og bedre lovoppfyHelse. De derimot har bygd på sand som
har hatt troen bare i munnen og ikke i etterfølgelse. Matt. 7, 24—27.
Bergprekenen står som et stengsel mot all antinomisme (ringeakt for
etikkens krav under påberopelse av den kristne frihet, forkastelse av
Guds lov under henvisning til nåden). Han som selv er lovens ende og
oppfyllelse, Rom. 10, 4, har her reist stengslet. Hele N.T. tilstemmer
dette, jfr. Matt. 25, 31 fg., Joh. 15, 1 fg.. Gal. 5, 6, Jak. 2, 17,
1. Joh. 2,4.

Bergprekenens tema er altså først og fremst Gudsrikets (Himmelri
kets) rettferdighet, den rettferdighet som overgår fariseernes og de
skriftlærdes. Matt. 5, 20."

Jeg vil også sitere det som Studiebibelen, bind I, s. 271—291 sier om
de forskjellige tolkninger av Bergprekenen, i det jeg vil gi et kort resymé
av de forskjellige vurderingene:
1) DEN PERFEKSJONISTISKE TOLKNINGEN. Denne ser på

Jesu tale i Bergprekenen som utelukkende lovforkynnelse. Jesus stilte
høyere krav enn både Moses og rabbinerne, og så stod det opp til jødene
om de kunne greie å holde Jesu bud.
De som hevder denne oppfatningen mener også at Jesus hadde den
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jødiske oppfatningen om at menneskene har en fri vilje til å synde eller
la være, og at de selv kan bestemme seg for om de vil omvende seg og
følge Guds bud. En kan dermed oppnå sin egen frelse ved å bestemme
seg for å følge lovens bud. Bergprekenen blir dermed radikalisert jøde
dom.

Nå vet jo Jesus at ingen kan greie å oppfylle de krav som han stilte,
men dette skal få oss til å streve enda mer med å oppfylle budene. Ved
dette kan vi i alle fall greie å oppfylle en del av dem.
2) DEN FORBEREDENDE FORSTÅELSE. Denne oppfatter Jesu

tale som forberedelse av jødene til å ta imot evangeliet, når det ble for
kynt på et senere tidspunkt. I og med at Jesus stilte så høye krav til
menneskene i Bergprekenen, så skal dette få dem til å forstå at de ikke
greide å oppfylle budene til egen frelse. Jesu tale skulle dermed få men
neskene til å forstå at de ikke kunne frelse seg selv ved egne gjerninger.
Bergprekenen skulle peke på evangeliet som den eneste vei til frelse.
Den får dermed en pedagogisk oppgave.
3) BERGPREKENEN SOM INTERIMSETIKK. Denne tolkningen

ser Jesu tale på bakgrunn av at endetiden står foran sin oppfyllelse, i og
med at Jesus var kommet. Jesu tale blir dermed et veldig varsko til det
jødiske folket om at det må anstrenge seg for å leve et bedre liv og om
vende seg nå, før både dommen og den nye tidsalderen kpmmer. Berg
prekenen skal etter dette synet bare gjelde i denne mellomperioden inn
til Jesu dom og opprettelsen av riket.
4) BERGPREKENEN SOM KATEKETUNDERVISNING. Denne

tolkningen hevder at Jesu tale gjelder de troende, og at omvendelsen alt
er skjedd. Den har dermed evangeliet som forutsetning. Det er ikke
loven som er bakgrunn for denne mektige tale, men det er evangeliet.
Dette sees bl.a. ut ifra det som står i Matt. 7, 7—8 om at den som beder,
han får, at den som leter han finner, og at den som banker på, for den
skal det lukkes opp. Det er altså ikke den som er fortjent til frelsen,
som får den, men den som ber om den.

Når en er blitt en troende, vil det nye Guds-livet arte seg slik som det
står i Bergprekenen. At Bergprekenen gjelder de troende, sees også av
saligprisningene og av Matt. 5, 13—14, hvor det står om Jesu disipler at
de er Israels salt og verdens lys. For Jesu disipler vil dermed hans lære
være lett å bære og hans åk vil være til gagn for dem. (Matt. 11,28—30)

I følge denne tolkningen blir ikke Bergprekenen lov i det hele tatt,
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men en formaningstale til Jesu mange disipler. Denne oppfatningen
hadde allerede Luther. Han sa om Jesu krav: "Han drar evangeliet inn i
de 10 bud og gjør dem lette." Han sa videre at vi ikke må oppfatte Berg
prekenen som lov, men som evangelium, i det den må forståes ut ifra
saligprisningene. Luther sa videre: "Alt tar til med en fin, herlig og
vennlig innledning, med lokkende og herlige løfter."

Jeremias har sagt følgende om forholdet mellom loven og evangeliet:
"Loven stiller mennesket overfor sin egen kraft, og roper til det at det
må yte sitt ytterste. Evangeliet derimot stiller mennesket overfor Guds
gave, og kaller det til å gjøre denne gave til grunnlag for sitt liv."
På den andre siden må vi være oppmerksomme på at Bergprekenen

ikke bare forkynner for de troende, den forkynner også dom for dem
som ikke vil følge Jesu anvisninger. Dette kommer til uttrykk i siste
kapitlet, 7, 13—14, om den trange og den vide port, 7> 15—20, om de
falske profeter og deres frukter, 7, 21—23, om de falske disipler og 7,
24—27, om de to husbyggerne.
På samme måten som Moses mange ganger stilte jødefolket på valg

mellom å velge det gode p.d.e.s. og det onde p.d.a.s., så gjør også Berg
prekenen det i kapittel 7."

Jeg vil også sitere hva den jødisk^ Bibel-forskeren Hans Joachim
Schoeps har sagt om Bergprekenen: "Bergprekenen er i sannhet en Jesu
Guds-rikes tale. Den vil gjøre Guds absolutte krav åpenbar. Den radika
liserer derfor de bibelske loves gammellqente ordlyd for tilhørerne, ikke
for å overby dem og erstatte dem med nye videregående maksimer og
ikke for — helt ubibelsk — å bevise at de ikke lar seg oppfylle, men for å
gjøre oppmerksom på Guds virkelige vilje, som alltid står bak de bibel
ske lover, som hører til livets hverdag. Jesus oppfordret hverken til en
forøket eller mer intens lovoverholdelse, eller til å føre handlingene
etter loven ut i det absurde og dermed gjøre narr av de som 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 realiseres har
ingen ting med Bergprekenen å gjøre."

Jeg vil også videre sitere hva en del jødiske Bibel-forskere har sagt om
Bergprekenen. Dette kommer til uttrykk i Axel Torms bok: Er du
Kristus, s. 81: "BJERQPRÆDIKENEN ER HELT IGENISEM
JØDISK. Dens ord findes allerede hos profeterne og Jesus Ben Sirak.
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Men der er dog en ny tone. Jodedommen lægger vægt på samfundslivet,
men Jesus taler til den enkelte. Farisærne gav forskrifter til gavn for det
sociale liv. Men Jesus var nærmest en livsfornægter. Farisærne ønskede
mennesker en lykkelig tilværelse her på jorden, for så vidt det ikke ska
dede det religiøse liv. Men Jesus krævde, at mennesket skulle leve
moralsk og religiøst for det kommende livs skyld. Farisærne gav gennem
deres torafortolkning regler for det rituelle liv, der skulle bevare folket
som Guds folk og hindre iissimilation. Men Jesus tænkte kun på rigets
nærhed. Han mente at han var Messias, og denne kan kun ses i apoka
lyptisk og eskatologisk lys.

På s. 215 står det: "Kristne misforstår bjergpredikenen, hvis de opp
fatter den som en krigserklæring til jødedommen. Den hører helt hjem
me i den rabbinske jødedom, selvom den bærer visse individuelle træk,
der gør, at der kan tales om en ny Jesusskole. Rabbinerne kunne have
forskellige meninger, men de var overbevist om, at enhver udtalelse var
Guds ord. Derfor kan en jøde stadig høre den jødiske røst i Jesu ord.
Jesus begyndte med nogle saligprisninger. Qumranskrifterne kan hjælpe
os til at forstå, hvem han tænkte på med de fattige. Det var ikke fattige
i al almindelighet, men fattige, der bevidst var blevet fattige for at kun
ne modtage Guds ånd og undgå den frygteligste synd, der består i at
spotte ånden. I fortsættelsen stiller Jesus lovens oprindelige hensigt over
for farisærnes kasuistiske forfladigelse af den. Han inderliggør den ved
at vise, at en korrekt overholdelse ikke er nok. Man skal leve efter
lovens dybeste hensigt. Først da kan Guds vilje udføres totalt og radi
kalt.

Der findes ingen ny lære i prædikenen. Det forringer den ikke, men
sætter den ind i sin rette sammenhæng. At nogle af Jesu krav overstiger

den menneskelige formåen og endog Jesu egen, hænger sammen med
hans eskatologiske forventninger.

På s. 245 står det: "Jesus taler politisk, når han sætter et spørgsmåls-
tegn ved de hidtidige samfundsordninger. Han er en revolutionær, hvis
tale ånder af eskatologisk utålmodighed. Han vil, at man skal begynde
at leve Guds riges liv midt i en verden, der ikke er rede for det. BJERG—
PRÆDIKENEN ER EEN ENESTE STOR FORUDGRIBELSE AF

DET KOMMENDE. Men han vil hidføre verdens forvandling med sit
ord. Som jøde venter han forløsningen som en offentlig begivenhed
midt i historien. Den enkeltes forløsning følger først bagefter.
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Hvis man tror, at Jesus taler om det hinsidige, tager man brodden af
hans ord. Gudsriget kommer hér på jorden og skaber et fællesskab mel-
lem alle dets stedborn. Og det kommer jøder ved. "Ikke at det interes
serer os, nej, det går os på". Jesus vil brænde et menneskebillede ind i
os, for at vi, om vi er kristne eller jøder, aldrig mere kan blive tilfreds
med mennesket, som det er. Men tager vi bjetgprædikenen med os ud i
livet, kan dets ord igen blive billedskabende.
De kristne er ved at indse, at de har spiritualiseret den kristne lære og

ensidigt lagt vægt på den enkeltes forløsning. De begynder at få øje for
de politiske og sociale uhyrligheder, der finder sted i verden og går til
kamp mod dem. De begynder at forstå bjergprædikenens ånd og nød
vendigheden af at have G.T. som dens baggrund. Det religiøse jeg træder
tilbage for Guds rige, og kaldet til etterfølgelse høres igen. Netop i en
sådan situation kan jøder ikke gå Jesus forbi. Hans disciple forfærdedes
over hans ord. Men det er ikke honningslikken — og skal ikke være det
— at blive stillet overfor en eskatologisk eksistens."

Personlig så ser jeg på Bergprekenen først og fremst som det etiske
grunnlaget og den moralske basis for styret i rikets tid, som ennå ikke er
kommet i sin historiske og eskjaotologiske karakter. Etter at Jesus had
de sagt til jødene at Guds rike var kommet nær, så underviste han dem i
hvilke krav han stilte til folket, for at de skulle få del i dette riket. De
skulle omvende seg og tro på Jesus.
BERGPREKENEN ER DERMED BÅDE LOV OG NÅDE, slik

som mye av Guds ord er. Det går ikke an å sette det ene opp imot det
andre. Det får stå slik som det står i Guds ord. Vi vet at det er nåden

som frelser i alle tidsperiodene, men dette gjør ikke at vi kan oppheve
Guds bud og krav.

Etter som jeg forstår Bergprekenen, gjalt den både Jesus disipler, de
som allerede var salige og troende, men den gjalt også de som ønsket å
gå inn i riket for Israel, altså hele det jødiske folket og også hedninge-
folkene. Jesus lærte både folket (mengdene) og sine egne disipler. "Og
da han så folket (mengdene), gikk han opp på fjellet, og da han hadde
satt seg, kom hans disipler til ham. Og han opplot sin munn og lærte
dem og sa:" (Matt. 5,1—2)

For den som allerede hadde fått del i Guds rike, var saken ̂ ei. De
skulle fortsette med å holde Jesu bud. For dem som stod utenfor, var

det om å gjøre å omvende seg og komme inn i Guds rike. En fikk del i
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omvendelsen ved å holde. Jesu bud. Omvendelsesbegrepet er todelt i
Jesu forkynnelse, slik som det også er det forovrig i gammel-testament-
lig tid. Det er menneskets egen omvendelse, og det er Guds omvendelse.
Dersom mennesket er villig til å omvende seg, da vil Gud gripe inn og
omvende mennesket. "Jeg har hort Efraim klage: Du har tuktet meg, ja,
jeg ble tuktet som en utemmet kalv^ Omvend meg du, så blir jeg om
vendt, du er jo Herren min Gud." (Jer. 31,18)

Jeg tror at det er viktig at vi ser denne dobbeltheten i Jesu forkyn
nelse: At han både forkynte loven og nåden. Dette vil også bli kristen-
domsforkynnelsen når riket kommer i sin endelige kraft og karakter.
Dette betyr ikke at vi som lever i den kristne menighets tidsperiode,
ikke skal forsøke å leve etter kravene i Bergprekenen. Det skal vi gjøre,
men Bergprekenen gjelder ikke først og fremst de troende som lever i
den kristne menighets tidsperiode. Den gjelder jødene, både de troende
og de vantro, og en må se den på bakgrunn av rettferdighetsbegrepet i
G.T., om at den som gjør rettferdige gjerninger, den skal få del i Guds
rettferdighet.

Vi kan ikke legge Paulus sin kristendomsforståelse eller kristendoms-
forkynnelse inn i Bergprekenen. Han fikk åpenbaring fra Gud om å for
kynne det nye budskapet, som gjelder i vår tid, om at det er bare troen
på Jesus som frelser et menneske. Grunnen til at Paulus fikk denne nye
åpenbaringen, der Herren måtte legge sin frelse utenom loven, var det
forholdet at jødene, som var lovens folk, ikke ville ta imot Jesu forkyn
nelse. Det gikk ikke an å forplikte hedningene i like stor grad som jøde
ne på Guds lov, da dette var delvis ukjente ting for dem. Gud er den
store pedagogen. Han ser selv hva han kan forplikte de forskjellige fol
kegruppene på.
Det er nåden som frelser både i Jesu forkynnelse og i Paulus sin for

kynnelse. DET ER NÅDEN SOM FRELSER TIL ALLE TIDER
Den som blander loven og nåden, den har ikke forstått Guds frelse
Likevel, har vi lov til å skille mellom nyansene i de forskjellige tids
periodene og forsøke å se hvordan Gud veksler sitt frelsesprogram i hus
holdningene. Det er viktig at vi får tak i nyansene i Guds store frelses
vev, for dersom vi gjør dette, så blir også nådebegrepet så uendelig mye
større for oss.

Vi ser også altfor snevert på nådebegrepet, i det vi hevder at Guds
nåde bare er å finne innenfor Jesu forkynnelse og Paulus sitt evangelium.
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Hva vet vi forresten om dette? Er det ikke nåde å finne for dem som

ikke har hort evangeliet eller loven? Luthersk teologi sier at disse er
domt til å gå fortapt. Bibelen sier heldigvis at alle mennesker har sine
muligheter til frelse.
Dersom vi båre har luthersk teologi å holde oss til, forstår vi ikke

Guds ord fullt ut. Det store med Luther var at han gjenoppdaget frelsen
ved troen alene. Dette ble så stort for Luther at mange sannheter i Guds
ord ble skjult for ham. Dette gjelder f. eks. de store sannheter om for
holdet mellom Guds lov og Guds nåde i rikets tid, om selve 1000-års-
riket, og om Guds store planer med jødene. Dette gjelder også læren om
de forskjellige typer dåp og læren om håndspåleggelsen i forbindelse
med dåpen. (Hebr. 6,1—3)

Spørsmål og oppgaver.

1) Hvilke 5 forskjellige oppfatninger av Bergprekenen blir skissert i
boka: Kristendommen?

2) Hva sier Carl Fredik Wisloff om Bergprekenen i sin bok: Ordet fra
Guds munn?

3) Hva sier Illustrert Norsk Bibelleksikon om Bergprekenen?
4) Hvilke 4 forskjellige oppfatninger på Bergprekenen blir behandlet

i Studiebibelen, bind I?
5) Hva sier Hans Joachim Schoeps om Bergprekenen?
6) Hvilke oppfatninger av Bergprekenen kommer til syne i Axel

Torms bok: Er du Kristus?
7) Hvem gjalt Bergprekenen?
8) Er Bergprekenen lov eller nåde?
9) Hva er den kristne menighets forhold til Bergprekenen?
10) Hvorfor kan vi ikke legge Paulus sin kristendomsforkynnelse inn i

Bergprekenen?
11) Er det nåde utenom loven og evangeliet?
12) Hva yar det store prinsippet i frelsen, som Luther gjenoppdaget?
13) Hva var det han ikke så eller så galt?
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FADERVÅRET ER EN JØDISK BØNN

Det er ikke noe merkelig at Fadervåret er en jodisk bonn, og at vi fin
ner igjen dets tanker i den jødiske bonnen Kaddisch, som står i jodenes
bønnebok, Siddur, for Jesus var jo jøde og levde i den jødiske tradisjo
nen. Vi som er hedningetroende, har meget vanskelig for å forstå at
Jesus levde fullt ut innenfor jødedommens rammer, og at han under
kastet seg Moseloven, slik som den skulle forståes og leves. Han rensket
den for fariseernes og de skriftlærdes lære og "surdeig" (falsk lære).

Mange hedningetroende tror at det var Jesus som utviklet kristen
dommen, slik som vi kjenner og praktiserer den gjennom Paulus sine
brever, men det var det ikke. Jesus kom med sin egen lære, som står
midt i mellom jødedommen og kristendommen, slik som Paulus fikk
åpenbaring om å beskrive den. I denne sin mellomposisjon strekker
Jesu lære seg både inn i jødedommen og inn i kristendommen. Ved at
Jesus forpliktet jødene på sin egen lov, for å få del i frelsen, så hører
dette med til jødedommens tanker, men ved at han pekte på seg selv
som den eneste som kunne frelse, så pekte han framover mot kristen
dommen, hvor Kristi lov er falt bort som forutsetning for frelsen. JESU
LÆRE ER BROEN FRA JØDEDOMMEN TIL KRISTENDOM
MEN.

I tillegg til dette angår Jesu lære først og fremst riket for Israel. Dette
er en annen frelsesperiode enn den kristne menighets tid, og derfor så er
også det læremessige innholdet forskjellig fra Paulus sin kristendoms-
forkynnelse.

Når det gjelder Fadervåret, slik som det kommer til uttrykk i Matt.
6, 9—13, skal vi i det følgende sette opp de forskjellige bønnene i punk
ter. Ved at vi gjør dette, ser vi lettere innholdet i Herrens bønn. Etter at
dette er gjort, skal vi sammenligne den med innholdet i Kaddisch-
bønnen.

1) Den første bønnen. "HELLIGET VORDE DITT NAVN." (v. 9)
Det er Gud selv som skal hellige sitt eget navn, ved at han åpenbarer sin
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hellighet og viser seg som styrer av verden i pakt med sitt ord og sin
vilje. Dette skjedde bl.a. ved at Jesus kom. I og med at han er Gud selv,
bærer han også Guds navn. Han er kalt både "under, rådgiver, veldig
Gud, evig Fader og fredsfyrste" (Es. 9,6). I tillegg til dette brukte Jesus
Guds eget navn, Jhvh, om seg selv.
Ved at Gud tar seg ut et folk gjennom troen på Jesus fra Nasaret som

jødenes konge og verdens frelser, så er også dette folket, de troende,
med på å hellige Guds store navn. De som Gud får sin vilje med, de kas
ter glans over Guds navn ved at de vandrer etter Herrens vilje og utfører
hans ønsker.

2) Den andre bønnen. "KOMME DITT RIKE." (v. 10) Det gres
ke ordet som her er brukt om "riket" er "basileia." Det bet3n: både
"kongedømme" i mer abstrakt betydning og "kongerike" i konkret be
tydning. Det betyr både det område hvor kongedømmets idéer råder og
det geografiske området, der riket er. Det siste området er dermed min
dre enn det første området.

Når Jesus snakket om riket, så var det først og fremst riket for Israel
han tenkte på, men selv om jødene forkastet tilbudet om riket, så var
rikets åndelige karakter og basis kommet. Den kristne menighets peri
ode er også en del av riket for Israel, men den angår hemmelighetssiden
ved det konkrete Guds-riket på jorden. Da jødene ikke ville ta imot
Jesus fra Nasaret som sin frelser og Messias, gikk det kjente Guds-riket
inn i ̂ n hemmelighet ved Israels undergang og jødenes bortvisning til
alle folkeslag. Hemmeligheten med den kristne menighet ble dermed
gjort kjent. Vi kan a dette på en annen måte: Det som var kjent, det ble
gjort tu en hemmelighet, og det som var en hemmelighet, det ble gjort
kjent.
3) Den tredje bønnen. "SKJE DIN VILJE, SOM I HIMMELEM,

SÅ OG PÅ JORDEN." (v. 10) At Guds vUje skjer i himmelen, det vet
vi, men på jorden skjer den ennå bare i liten grad. Jorden er en opprørsk
provins i Guds skaperverk, og den ligger ennå i det onde og er dUctert av
sin herre og sin gud, som er Satan. I og med syndefallet i Edens hage,
ble Satan overlatt herredømmet over jorden, og han styrer den ennå
etter sine egne djevelske lover og prinsipper.

Ved sin forsonergjerning på Golgata kjøpte Jesus aUe mennesker fri
fra Satans tyranni, og i åndelig betydning tok han også hele sitt skaper
verk tUbake, men i og med at det store flertallet av menneskene ennå vil
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følge Satan, så kan ikke Jesus ta jorden tilbake rent konkret og histo-
ridt. Dette skai' slqe ved hans genkomst. Når han atter åpenbarer seg for
verden, da skal han binde Satan for 1000 år og underlegge seg styret
over verden. (Se kapitlet: Endetidsbegivenhetene i Johannes Åpenbaring.)
Denne bønnen går derfor først og fremst på riket for Israel i sin kon

krete og historiske manifestaqon.
4) Den fjerde bønnen. "GI OSS I DAG VART DAGLIGE

BRØD." (v. 11) Jødene visste, at når Messias en gang kom, så skulle
han gi dem både brød og vann og alt som de behøvde til livets opphold,
"han (den rettferdige) skal bo på høye steder, fjellfestninger er hans
borg, SITT BRØD SKAL HAN FA, vannet skal ikke slippe opp for
ham. Dine øyne skal skue kongen (Messias) i hans herlighet, de skal se
et vidstrakt land." (Es. 33,16—17)

Etter at Jesus hadde mettet de 5000 menn foruten kvinner og barn
av 5 brød og 2 fisker, ville folket gjøre ham til konge, fordi de forstod
at Messias var kommet. (Joh. 6,15)
Nå ville ikke Jesus bare gi dem deres daglige brød. Han ville også gi

dem deres åndelige brød, som er ham selv. "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)

I vår tid lider mange troende og har det ondt. De har hverken mat
eller klær, og de er i stor smerte og angst. De mest ytterliggående herlig-
hetsforkynneme sier at de lider på grunn av at de har for liten tro, men
dette er galt. De lider fordi vi skal lide i denne tidsperioden som vi er
inne i nå. KRISTUS LED, OG VI SKAL LIDE. "men er vi barn, da
er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider
med ham, foråt vi også skal herliggjøres med ham." (Rom. 8,17)

"så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og sam
funnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død."
(Fil. 3,10)
"Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere og utfyller i mitt kjød

det som ennå fattes av Kristi trengsler, for hans legeme, som er menig
heten." (Kol. 1, 24) (Se min bok: Jødenes Konge, bind I s. 198—216)
Det kristne legemet skal uttaes i trengsler, i angst og i smerte, men

det skal komme en tid, da alt dette er borte. Dette blir i rikets tid. Da
skal Gud gi oss overflod av alle ting, både åndelige og materielle.

Når Jesus sa i Bergprekenen at den som søkte Guds rettferdighet
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forst, den skulle også få de timelige goder, (Matt. 6,25—34)j||å var det
riket for Israel han snakket om. Det er om å gjore at vi U^telander
sammen de forskjellige tidsperiodene og deres egenart.

Jesus sammenlignet også riket for Israel med et stort måltid,
jeg sier dere at mange skal komme fra ost og vest og sitte til bords med
Abraham og Isak og Jakob i himlenes rike, men rikets barn (mange jo-
der) skal kastes ut i morket utenfor, der skal være gråt og tenners gnis
sel." (Matt. 8,11-12)
Den fjerde bonnen i Fadervåret går dermed forst og fremst på riket

for Israel.

5) Den femte bonnen. "FORLAT OSS VAR SKYLD, SOM VI
00 FORLATER VARE SKYLDNERE" (v. 12). At Gud må forlate
oss vår skyld, det er greitt, for ingen greier å oppfylle Guds lov, slik at vi
kan grunne vår egen frelse på våre gjerninger. Ingen kan tilgi synder
uten Gud. Derfor sa også Jesus ved flere anledninger: At din synd er deg
forlatt.

Dette likte ikke fariseerene og de skriftlærde, for de mente at dette
var uttrykk for Guds-bespottelse, for det var bare en som kunne tilgi
synder, og det var Gud. De så ikke at Jesus fra Nasaret er Gud, som var
kommet i syndig kjods lignelse, for å fordomme synden i vårt kjod.

I Fadervåret er forlatelse av synd koblet sammen med det forholdet
at vi også forlater våre skyldnere. Dette kommer klart til uttrykk i ver
sene 14—15, som er en videre forklaring av v. 12.
Den femte bonnen i Fadervåret angår derfor riket for Israel. I denne

perioden kan ingen regne med å få tilgivelse, som ikke har tilgitt forst.
(Se kapitlet: Bergprekenen er grunnloven i 1000-års-riket.)
6) Den qette bonnen. "LED OSS IKKE INN I FRISTELSE"

(v. 13). Vi vet at Gud frister ingen, men når et menneske blir fristet, så
lokkes det av sin egen svakhet, som er lysten i verden og lysten i eget
kjod. "Ingen si når han fristes: Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke
av det onde, og selv frister han ingen. Men hver fristes i det han drages
og lokkes av sin egen lyst," (Jak. 1,13—14).

Dette blir en bonn om at Gud må bevare oss fra den onde, slik at
ikke Satan frister oss over evne og får overtaket i våre liv.
Denne bonnen blir derfor en generell bonn, som både passer i riket

for Israel og i vår tid.
7) Den quende bonnen. "MEN FRI OSS FRA DET ONDE"
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(det kan også oversettes med "den onde".) (v. 13). Denne bonnen har
sammenheng med den sjette bonnen. Vi vet at i rikets tid, skal Satan
være fengslet i avgrunnen i 1000 år. De troende er dermed befridd fra
ham og de onde ånder i dette tidsrommet. Han og de onde åndene kan
ikke lenger komme med sine onde forslag til menneskene i denne tids
perioden og lokke dem til synd og nederlag.

Vi må også se Jesu strengere krav i Bergprekenen på bakgrunn av
dette. I dag er de etiske kravene som Bergprekenen stiller opp, langt
utover det som menneskene greier å oppfylle. I rikets tid derimot vil
menneskene ha storre muligheter for å oppfylle kravene. Vi må huske
på at jodene skal inn igjen i den store frelsessammenhengen, og de er
eksperter på å oppfylle Guds bud — ikke til egen frelse, men som en
etisk oppfyllelse.

I rikets tid vil menneskene ikke lenger ha kamp mot makter og myn
digheter, mot ondskapens åndehær i himmelrommet, men de vil ha
kamp mot den onde tilbøyelighet i deres egen onde natur. Dette gjelder
ikke de menneskene som har fått herlighetslegemet, men det gjelder
dem som bor på jorden i 1000-års-riket.
Denne bønnen peker derfor framover mot rikets tid.
Vi har dermed gått igjennom de 7 bønnene i Fadervåret, og det viser

seg da at innholdet i denne bønnen angår først og fremst riket for Israel.
Derfor heter det også i bønnens avslutning: "At Guds rike hører Kristus
til. "For riket er ditt, og makten og æren i tidsalderen" (v. 13).

Vi skal i det følgende gjenta Kaddisch-bønnen i sin sammenheng, slik
som den forekommer i Siddur: "Stort og helligt vorde Hans opphøyede
navn i den verden, som han skapte etter sin vilje, og måtte riket komme
til makt i deres levetid og i deres dager og i hele Israels hus* levedager,
snart om en liten tid. Si dertil Amen.

Den opphøyedes navn vorde priset til evig tid og i evigheters evighet.**
Vi skal også sette opp Kaddisch-bønnens innhold i punkter, for å se

den store likheten som denne bønnen har med Fadervåret.

1) Guds navn må bli stort og hellig i verden.
2) Gud har skapt verden etter sin vilje.
3) Riket for Israel må komme i deres levetid.
4) Guds navn må bli priset til all tid.
Selv om disse to bønnene ikke er helt identiske, så er også likheten

stor. Mens Kaddisch-bønnen først og fremst hyller Guds navn som
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skaper og ber om at riket for Israel må komme, så inneholder Fadervå
ret også bonner om vårt forhold til våre medmennesker, og om at Gud
må befri oss fra det onde.

En annen forskjell er at Kaddisch-bonnen taler i tredje person, mens
Fadervåret taler i andre person. I og med at jodenes Messias er kommet,
så har han åpenbart Faderen for oss på en spesiell måte, slik at vi nå kan
nærme oss Faderen ved å si du til ham. Han er vår far, og vi er hans
barn.

Men det er ikke bare Kaddisch-bonnen som ligner på Fadervåret. Det
gjor også den såkalte 18 bonnen, som vi også finner i den jodiske Sid-
dur. Vi skal ikke her ta for oss alle de 19 bonnene i denne bonnen, men
bare gjenta dem som har likhet med Fadervåret.
1) DEN FØRSTE BØNNEN. "Velsignet er du. Herre, vår Gud,

som er en stor, veldig og forferdelig Gud. . . vårt skjold og våre fedres
skjold, Velsignet er du. Herre, Abrahams skjold."
2) DEN TREDJE BØNNEN. "Du er hellig og ditt navn forferdelig.

Det er ingen Gud uten deg. Velsignet er du. Herre, hellig Gud."
3) DEN SJETTE BØNNEN. "Tilgi oss Far, for vi har syndet, ut

slett våre synder for dine ojme, for stor er din miskunnhet. Velsignet er
du. Herre, som tilgir rikelig."
4) DEN FJORTENDE BØNNEN. "Herre, vår Gud, ha miskunnhet

mot Jerusalem og kongedommet til Davids, din salvedes hus... Velsig
net er du. Herre, Davids Gud, som bygger Jerusalem."
5) DEN FEMTENDE BØNNEN. "La Davids skudd skyte fram og

opphoy hans hom... "
6) DEN SYTTENDE BØNNEN. "Vis velbehag. Herre, vår Gud, og

bo på Sion, så dine tjenere kan tjene deg i Jerusalem. Velsignet er du.
Herre, som vi tjener med frykt."
7) DEN NITTENDE BØNNEN. "Gi din fred over Israel, ditt folk,

og velsign oss alle. Velsignet er du. Herre, som stifter fred."
Ellers er det også flere andre bonner i den jodiske bonneboka og i

den jodiske religiose litteraturen som har likheter med Fadervåret, men
det skal vi ikke ta med her. Ut ifra det som vi har kommet &am til,
skulle det ikke være vanskelig å se at Fadervåret har sin bakgrunn i
G.T., og at den dermed stemmer overens med mange av de jodiske bon
nene. Dermed er det også bevist at Fadervåret forst og &emst angår
riket for Israel, for hverken G.T. eller de jodiske bonnene kjenner til
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hemmeligheten med den kristne menighet.
Jeg vil også sitere litt fra Axel Terms bok: Er du Kristus. På s. 85 står

det folgende om Fadervåret: Nordau svarede smukt og værdigt. Jesus
var en jode, der folte sig i åndelig forbindelse med Gud. Han lærte som
Hillel, at man skulle elske sin næste som sig selv, og der findes mange
paralleller til hans ord hos rabbinerne. FADERVOR ER DEN
SKØNNESTE BØN, SOM NOGENSINDE ER SKABT AF TRO
ENDE, OG DEN ER FYLDT MED JØDISKE TANKER. "Jesus er
lige så meget ånd af vor ånd, som han er kød af vort kød. Hvem kunne
tænke på at utstøde ham af Israels Folk? Peter er den eneste jøde, der
om Davids søn har sagt: "Jeg kender ikke dette menneske." Når jøder
indtil i dag ikke har ydet Jesu ophøjede moralske skønhed deres hyl
dest, kommer det af, åt de bestandigt blev forfulgt af deres bødler, der
pinte og dræbte dem. De kunne kun slutte, at mesteren måtte være som
disciplene. De sluttede fejl, men det er højst tilgiveligt."
På s. 110 står det: "Fadervor er en helt jødisk bøn, men med undta-

gelse af den femte bøn. Den sætter en betingelse for Guds tilgivelse.
Enten skal man allerede have tilgivet de andre (Math.), eller man skal
erklære sig villig til at gøre det (Luk.). For jødedommen er Guds tilgi
velse absolut og uden betingelse. En jøde beder om at få viljen til at til-
give. Men Guds tilgivelse afhænger ikke af det. Selvfølgelig fortjener
den, der ikke kan tilgive andre, ikke Guds tilgivelse, men hvem gør det?
Og den, der ikke kan tilgive, trænger netop til Guds tilgivelse. Derfor
velsigner jøden Gud, som er nådig og tilgiver rikelig."
På s. 215 står det: Jesus levede i bøn, der for ham var en samtale med

hans Fader i himlen. Bøn har en vigtig plads i jødedommen. Den overgår
alle gode gerninger, kunne en rabbiner sige. Det betyder ikke, at den er
noget fortjenstfuldt, men at den udvirker mere end gerninger. Bøn er en
gave af Guds nåde. FADERVOR ER I SRI ENKLE OG FULD-
ENDTE FORM EN AF DE YPPERSTE BØNNER, VI EJER.
Måske den i sin korthed giver udtryk for en kritik af den noget ordrige
kaddishbøn, men den er ægte jødisk. Jesus lærte ikke sine disciple at
bede til ham, men til hans Fader, og tiltalen vor Fader er fuldt ud jø
disk. De skal sige vi, fordi en jøde aldrig står alene i sin bøn. Han står
midt i det folk og den pagt, som han hører til. Og det er i pagten, at
faderforholdet findes."

Jeg vil også sitere hva Scofield Reference Bibel sier om Fadervåret,
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s. 1089—1090: "Jesu regler for bonn kan bli oppsummert på følgende
måte: 1) Han baserer bonn på slektskap, og åpenbarer Gud som fritt tar
på seg alt ansvaret, likesom hans hjerte gloder med en Faders kjærlighet
naot alle som tror på Jesus Kristus (Matt. 6, 25—32, 7, 9—11) Bonn,
derfor, er et barns begjæring til en allvitende, allkjærlig og allmektig
Far-Gud. 2) I den såkalte Guds bonn gir Kristus en uforlignelig modell
for all bonn. Den lærer at rett bonn begynner med tilbedelse, setter
kongedømmets interesser foran personlige interesser, aksepterer på for
hånd Faderens vilje, enten å garantere eller å holde tilbake, og begjærer
for nåværende behov, i det den overlater fremtiden til Faderens omsorg
og kjærlighet. BRUKT SOM FORM, SÅ ER HERRENS BØNN,
TIDSHUSHOLDNINGSMESSIG PA LOVMESSIG, IKKE KIRKE-
MESSIG GRUNN, den er ikke en bonn i Jesu navn (Joh. 14,13—14,
16, 24), og den gjor menneskelig tilgivelse, slik som det må være under
loven, til betingelse for guddommelig tilgivelse, en rekkefolge som
nåden forandrer fullstendig (Ef. 4, 32). 3) Bonn må være begrenset (v.
5—6 og 4) begjærlig, det vil si, ikke å bli motløs på grunn av påventende
svar."

Spørsmål og oppgaver.

1) Hvorfor er Fadervåret en jødisk bonn?
2) Hvor befinner Jesu lære seg i forhold til jødedom p.d.e.s. og kris

tendom p.d.a.s.?
3) Hva er den første bonnen?
4) Hvem er det som skal hellige Guds navn?
5) Hva er Guds navn? (Navnet over alle navn er Jesus.)
6) Hva er Guds rike?
7) Hvilke 2 betydninger har det greske uttrykket "basileia"?
8) Hva går den tredje bonnen ut på?
9) Hva vil det si at Gud skulle gi jødene det daglige brødet?
10) Hva går den femte og sjette bonnen ut på?
11) Hva vil det si at Gud skal fri oss fra det onde?
12) Hva erSiddur?
13) Hva er Kaddisch-bonnen?
14) Hvilke likheter er det mellom Kaddisch-bonnen og Fadervåret?
15) Hvilke ulikheter er det?
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16) Hvilke likheter er det mellom 18-bønnen og Fadervåret?
17) Hva mener de jødiske Bibel-forskerne, som er sitert i Axel Torms

bok, om Fadervåret?
18) Hva sier The Scofield Reference Bibel om Fadervårets tidshus-

holdningsmessige bakgrunn?

Tingvoll den 18. juni 1987.

Oskar Edin Indergaard
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KASSETTER

1) Fremtidige begivenheter i bibelsk profeti. Del 1
2) Fremtidige begivenheter i bibelsk profeti. Del 2
3) Israel i lys av endetidsprofetiene
4) Israel i lys av endetidsprofetiene. Del 2

Kassettene fra 1—4 er lest inn av O. K. Indergaard.
5) Tradiqonen i den lutherske kirke
6) Er kirken blitt gammel?
7) Israels løfter
8) Kirken og Israel
9) ....... Og hedningene er blitt vrede
10) Tradiqonen og den katolske vranglære
11) Det alminnelige prestedømme og embetsforståelsen

i den lutherske kirke

12) Den kristne menighet
13) Israels frelse
14) Hvilke rettigheter har palestin-arabeme?
15) De 70 åruker for Israel og Jerusalem
16) Kritikk av erstatningsteologien
17) Jødenes forhold til Jesus
18) Jødene er Guds folk
19) Hykleriet i Midt-Osten
20) Israel og det profetiske ord
21) Guds-riket som kommer
22) Det kristne alternativet
23) Den nye Bibel-oversettelsen. Del 1 og del 2
24) Den kristne menighets bortrykkelse
25) Skal kirken drive hedningemisjon i Israel?
26) De forskjellige misjonsbefalingene
27) Israel er Guds land
28) Hvor langt er vi kommet inn i endetiden?

Kassettene fra 5—28 er lest inn av Oskar Edin Indergaard. Hver kassett
koster kr. 40,— plus porto. Skriv eller ring til:

OSKAR EDIN INDERGAARD 6630 TINGVOLL, Tlf. 073-31436
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JØDENES KONGE. BIND 2.

Kristen Bokproduksjon gir ut litteratur om Israel og det profetiske
ordet. Til nå har vi gitt ut 9 boker om dette emnet. Denne gangen er vi
så heldige å kunne gi ut: JØDENES KONGE. BIND 2. av Oskar Edin
Indergaard. Oskar Edin Indergaard er fodt 28/4 1938. Han er utdannet
cand. philol. Han har arbeidet 21 år i den videregående skolen og har
følgende fagkrets: Mellomfag i tysk, fransk, kristendoms— og samfunds-
kunnskap og hovedfag i historie.

I Jødenes Konge. Bind 1. behandlet vi Jesu lære i de to siste kapit
lene, og vi kom da fram til at vi måtte skille mellom Jesu undervisning

til det jødiske folket p.d.e.s. og Paulus sin undervisning til den kristne
menighet p.d.a.s. Mens Jesus la fram den læremessige basis for riket for

Israel, der han forkynte både sin nye lov og sin store nåde, fikk Paulus
åpenbart et delvis nytt evangelium av Herren, der frelsen bare var knyt
tet til troen på Jesus.

I den nye boka: Jødenes Konge. Bind 2. tar vi for oss forholdet mel
lom Guds lov og Guds nåde i samtlige frelsesperioder i menneskenes
historie og behandler rettferdighetsbegrepet i tidsperiodene. Dette gjør
vi for å ha dem som bakgrunn for Jesu undervisning. DEN SOM IKKE
KJENNER RETTFERDIGHETSBEGREPET I G.T., DEN FOR

STÅR HELLER IKKE JESU UNDERVISNING.

Etter som jeg ser det, blir Jesu undervisning misforstått av oss tro
ende innenfor den lutherske tradisjonen. Vi har så altfor lett for å legge
Paulus sin kristendomsforkynnelse inn i Jesu forkynnelse i evangeliene,
og dersom dette skjer, da forstår vi ikke at Jesus både levde og under
viste innenfor lovens ramme. Denne boka vil derfor være et bidrag til
at vi kan forstå Jesu undervisning bedre.

Etter hvert kapittel i boka er det utarbeidet spørsmål og oppgaver.
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 med å gi ut litteratur om Israel og det pro
fetiske ordet. Kjøp våre bøker og vær med på å spre dem. DEN SOM
VELSIGNER ISRAEL, DEN VIL GUD VELSIGNE.




