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

Bøkene er skrevet på dansk, men det gjør ingen ting. Vi leser dansk
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god fortolkning av Johannes Åpenbaring, og den deler vårt syn på de
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2) 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
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3) P. G. Felter: GUDS FRELSESPLAN I BIBELEN. Dette er en
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ene siden og den kristne menighets kristendomsforståelse på den andre
siden. Den deler våre synspunkter på de aller fleste områder.

Samtlige bøker kan bestilles hos:
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INNLEDNING

Kristen Bokproduksjon gir ut bøker om Israel og det profetiske
ordet. Denne gangen er vi så heldige å kunne gi ut JØDENES KONGE.
BIND 3. Dette er en serie hvor vi tar opp forskjellige sider ved Jesu
virksomhet og forkynnelse. I den første boka i denne serien beskrev vi
mange av de forbildene og benevnelsene som vi har i G.T., og som gjel
der Jesus fra Nasaret, som er jødenes Messias og konge. På slutten av
denne boka kom vi også inn på rettferdighetsbegrepet i Jesu forkyn
nelse og viste at han forkynte BÅDE LOVEN OG NÅDEN. Hans
forkynnelse står i kontrast til både rettferdighetsbegrepet i G.T. og det
rettferdighetsbegrepet som bl.a. Paulus forkynte i brevene. Vi konklu
derte med at Jesu forkynnelse er den forkynnelsen som vi vil få i riket
for Israel eller 1000-års-riket.

Dette skrev vi mer utførlig om i JØDENES KONGE. BIND 2. som
omhandler rettferdighetsbegrepet i de 7 tidsperiodene som Gud har inn
delt frelseshistorien i. Det viser seg da at i det hele er 6 perioder, betin
gede perioder, hva som gjelder rettferdighetsbegrepet, mens det bare er
den kristne menighets tid som er en ubetinget periode, der frelsen opp
nåes ved tro alene. 11000-års-riket, som er en jødisk periode, vil deler
av loven komme inn igjen. Det er en stor misforståelse å tro og hevde at
jødenes lov er opphevet. Sannheten er den at Jesus oppfylte loven i vårt
sted. Ved sin død og sin oppstandelse tok han bort store deler av sere-
moniloven, mens han utdypet både de 10 bud og den sivile lovgivningen
for det jødiske folket. I og med at han oppfylte loven i vårt sted, pekte
han på seg selv som den eneste som kunne frelse verden. Ingen, hverken
jøde eller hedning, greier å oppfylle loven til egen ficelse, men i og med
at vi benytter oss av det perfekte frelsesverk, har vi del i syndenes for
latelse og i Guds rike. I Jesus fra Nasaret og i hans frelsesverk møtes
både jøder og hedninger. HAN ER SELVE FELLESNEVNEREN I
FRELSESHISTORIEN.

I den siste boka: JØDENES KONGE. BIND 3. tar vi for oss de for-
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skjellige sider ved jodenes Guds-ljeneste, ved seremonilovene og ved
ofrene og viser hvordan de pekte framover mot Jesu første komme. Ved
at han oppfylte alt dette for alle mennesker, la han dermed både grunn
laget for den individuelle frelsen og for folkefrelsen i 1000-års-riket.
Jesu frelsesgjeming på Golgata er derfor basis for opprettelsen av riket
for Israel og naturens gjenopprettelse i 1000-års-riket.

I rikets tid, som er en jødisk periode, vil deler av loven bli ført inn
igjen som grunnlag for frelsen og for styret. Dette gjelder både den sere
monielle lovgivningen, Jesu utvidelse av de 10 bud og den sivile lovgiv
ningen. Vi kjenner ikke til alle enkelhetene ved dette i dag, men det er
også av den grunn viktig at vi troende kjenner til jødenes lovgivning i
gammel-testamentlig tid.
I tillegg til dette kommer vi også inn på spørsmålet om hva dåpen gir,

og hvilke typer dap som finnes i Bibelen. Dette er o^å et viktig område
da mye av Guds folk ser forskjellig på dette. De forskjellige dåpssyn er
med på å splitte Guds menighet. Jeg for min del tror at dersom vi skiller
mellom rikets dåp p.d.e.s. og den kristne menighets dåp p.d.a.s., så vil
mange av disse uoverensstemmelser falle bort, men dersom det sk^ skje,
så må man regne med riket for Israel som en selvstendig og historisk
frelsesperiode.

Vi takker for den gode støtten som vi har fått fra mange av dere
gjennom vårt arbeid med å gi ut bøker om Israel og det profetiske
ordet. Vi vil fortsatt be om forbønn og om økonomisk støtte til dette
viktige arbeidet. Videre vil vi be om at kristenfolket også ser sitt ansvar
pa dette området og vil være med på å kjøpe våre bøker og spre dem.
Herren vil minne hver enkelt om dette.

Vi ser gjeme at dere skriver til oss, dersom det er noe som er uklart,
eller noe som dere vil drøfte nsermere. Ved at vi blir kjent med våre
lesere, kan vi også sende dere orienteringen om vårt arbeide, som vi
sender ut to ganger i året.

Til slutt vil vi minne hverandre om at DEN SOM STØTTER IS
RAEL, DEN VIL GUD VELSIGNE. Vi har bruk for all den velsign
elsen som vi kan få.

Tingvoll den 30/5—1988
Deres i tjenesten,
cand. philol. Oskar Edin Indeigaard.
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DEN GAMLE OG DEN NYE PAKT

Lovens tidsperiode strakte seg fra inngåelsen av loven på Sinai og
fram til doperen Johannes. Dette er en tidsperiode på ca. 1500 år, og i
Bibelen er denne perioden omhandlet fra 2. Mos. 20, 1 — Matt. 2,23.
Den omhandler derfor den aller største del av G.T.

Ved Sinai inngikk jødefolket en ny pakt eller en ny kontrakt med
Gud, og det var Sinai-loven eller Sinai-pakten. Dette er en betinget
nådepakt. Det står flere ganger i G.T. at den som holder loven, den skal
leve ved overholdelsen av 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." (3. Mos. 18,
4—5) (Se kapitlet: Rettferdighetsbegrepet i lovens tidsperiode i min
bok: Jødenes Konge, Bind 2, s. 140-161.)

Jødenes lov bestod av 3 deler, og det var:
1) DE TI BUD. De er uttrykk for Guds innerste og velbehagelige

vilje. De kommer aldri til å opphøre. (2. Mos. 20,1—26.)
2) DOMMENE. De regulerte det sosiale livet blant jødefolket. (2.

Mos. 24,12 - 31,12.)
3) SEREMONILOVEINE. Disse regulerte det Guds-tjenestelige livet

til jødene gjennom de forskjellige offer og de forskjellige renselsessere-
monier. (2. Mos. 21,1 — 24,31.)
Når det gjelder forholdet mellom de 10 bud og seremonilovene, kan

vi si at mens budene fordømte menneskene fordi de ikke greidde å opp
fylle dem til egen frelse, så fikk de syndenes forlatelse gjennom rensel-
sesseremoniene og ofrene. HELE ISRAELS OFFERSYSTEM PEKTE
FRAMOVER MOT JESU FORSONINGSVERK PA GOLGATA.
'Tor det som var umulig for loven, i det den var maktesløs ved kjødet,
det gjorde Gud, i det han sendte sin Sønn i syndig kjods lignelse og for
syndens skyld og fordømte synden i kjødet, FORÅT LOVENS KRAV
SKULLE BLI OPPFYLT I OSS, vi som ikke vandrer etter kjødet,
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men etter Ånden." (Rom. 8, 3—4)
**men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvmne,

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)

Sinai-paktens mange renselsesseremonier og offersystem pekte ogsa
framover mot en bedre lov og en bedre pakt for jødefolket, for de
hverken ville eller greidde ikke å leve i Sinai-pakten. "Se, d^er kom
mer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt (Golgata-pakten) med
Israels hus og med Judas hus, ikke som den pakt jeg opprettet med
deres fedre på den dag jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av
Egyptens land, den pakt med meg som de brøt, enda jeg var deres ekte
mann, sier Herren, men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus,
sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte, og
jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk, og de skal ikke mere
lære hver sin neste og hver sin bror og si: Kjenn Herren. For de skal alle
kjenne meg, både små og store, sier Herren, for jeg vil forlate deres mis
gjerning og ikke mere komme deres synder i hu." (Jer. 31,31—34.)
Før den nye pakten kom, som var en mye bedre pakt enn Sinai-pak

ten, fordi den var grunnet på bedre løfter, måtte jødene leve under de
mange forpliktelsene som Sinai-pakten pala folket. De mange renselses-
seremoniene og ofringene i den første pakten ble tatt bort ved Jesu liv,
død og oppstandelse, for han oppfylte Sinai-pakten for jødefolket. Han
tok på seg folkets forpliktelser og var det fullkomne offeret som Gud
kunne ha velbehag i. Derfor kunne også Gud på grunnlag av det som
Jesus gjorde, tilby jødene en ny pakt, den nye pakt i Jesu forsonergjer-
ning og blod. Men de fleste av jødene tok dessverre ikke imot dette fine
tilbudet fra Faderen, fordi de forstod ikke at Jesus fra Nasaret var jøde
nes Messias, og at han var Sønnen som var utsendt av Faderen, "likesom
Menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv a tjene
og GI Sm LIV SOM LØSEPENGE FOR MANGE." (Matt. 20,28)
"Og han tok en kalk og takket, gav dem og sa: Drikk alle derav. For

dette er mitt blod, DEN NYE PAKTS BLOD, som utgydes for man
ge til syndenes forlatelse." (Matt. 26,27—28)

*Dagen etter ser han (Johannes) Jesus komme til seg og sier: SE
DER GUDS LAM, SOM BÆRER (BORT) VERDENS SYND!"
(Joh. 1,29)
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"Sannelig, sannelig sier jeg dere (jødene): Hvis ikke hvetekornet
(Jesus) faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet, men hvis det
dør, bærer det megen frukt." (Joh. 12,24)
"Men nå har han (etter sin himmelfart) fått en så meget bedre preste

tjeneste som det og er EN BEDRE PAKT han er mellommann for,
DA DEN ER GRUNNLAGT PÅ BEDRE LØFTER. For hadde hin
første (Sinai-pakten) vært ulastelig, da var det ikke søkt rom for en
annen, dette er jo lastende ord han (Gud) taler til dem (jødene) når han
sier: Se, dager kommer, sier Herren, da JEG VIL OPPRETTE EN
NY PAKT med Israels hus og med Judas hus (med hele Israel), 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 i de dager, sier Herren: Jeg vil
gi mine lover i deres sinn (slik at de ikke lenger behøver å fortolke dem),
og jeg vil skrive dem i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal
være mitt folk, og de skal ikke lære hver sin landsmann og hver sin bror
og si: Kjenn Herren! for de skal alle kjenne meg (etter jødenes omven
delse til Jesus fra Nasaret i slutten av den store trengsel), fra den minste
til den største i blant dem." (Hebr. 8,6—11)
"Og derfor er han mellommann for en ny pakt, foråt de kalte (de tro

ende) skal få den evige arv som var lovet, etter at en død (Jesu død) har
funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt
(Sinai-pakten)." (Hebr. 9,15)

Golgata-pakten var en bedre pakt for jødefolket, både fordi den var
basert på bedre løfter, og fordi det offeret som Jesus kom med, var et
perfekt offer for Gud. Gud hadde opp igjennom jødefolkets historie
fatt nok av tomme offer fra jødefolkets side. Han ønsket ikke flere
offer. Han var lei av de forskjellige offer. Derfor står det også både i G.
T. og i N.T. i forbindelse med Jesu første komme at Gud ønsket ikke
flere offer og gaver. Han laget derimot et legeme til Jesus, slik at han
kunne bli menneske og gjøre Guds vilje midt blant jødefolket i Israel.
**Hva skal jeg med deres mange slaktoffer? sier Herren, jeg er mett av
brennoffer av værer og av gjøkalvers fett, og til blod av okser og lam og
bukker h» jeg ikke lyst tO. Når Dere (jødene) kommer for å vise dere
for mitt åsyn, hvem har da krevd dette av Dere at Dere skal nedtrede
mine forgårder (i templet)? Kom ikke mere med tomt matoffer! Det er
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meg en vederstyggelig røkelse. Nymåne og sabbat, festlig forsamling
jeg tåler ikke høytid og urett sammen." (Esaias 1,11—13)

"Jeg hater og forakter deres høytider, og jeg har ikke behag i deres
festforsamlinger, for om Dere ofrer meg brennoffer og matoffer, finner
jeg ikke behag i dem, og deres takkoffer av gjøkalver ser jeg ikke på. La
meg slippe for dine larmende sanger. Jeg vU ikke høre på ditt harpe
spill." (Am. 5,21—23)

"Til slaktoffer og matoffer har du (Gud) ikke lyst - du har boret
ører på meg (Messias) (Dette betyr at Sønnen underkastet seg fullsten
dig under Faderens vilje) — brennoffer og syndoffer krever du ikke. Da
sa jeg (Messias): Se, jeg kommer, i bokrullen er meg foreskrevet (det
som Messias skal gjøre), å gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, OG
DIN LOV ER I MITT HJERTE." (Salme 40,7-8)

**Men gå bort og lær hva det er: Jeg har lyst til barmbjeitighet og ikke
til offer. For jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige (egenrettfer-
dige), men for å kalle syndere." (Matt. 9,13)

"Derfor sier han (Messias) i det han treder inn i verden: Offer og gave
ville du ikke ha, MEN ET LEGEME LAGET DU FOR MEG,
brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg: Se, jeg kom
mer — i bokrullen er det skrevet om meg — for å gjøre Gud din vilje."
(Hebr. 10, 5-7)
De mange forskjellige offer i gammel-testamentlig tid pekte derfor

framover mot Jesus fra Nasaret, som i følge Guds påbud og vUje tok
bort de forskjellige offer og renselsesseremonier og innsatte seg selv og
sin forsonergjeming i stedet for disse. Ofrene hadde bare sin gyldighet
inntil det bedre og perfekte offeret kom. "så har han (Messias) atter
sagt: Se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar det første bort (den
gammel-testamentlige offertjenesten) for å innsette det annet (seg selv),
og ved denne vilje (Guds vilje) er vi helliget ved ofringen av Jesu Kristi
legeme en gang for alle." (Hebr. 10,9—10)
'TOR MED ET OFFER HAR HAN FOR ALLTID GJORT

DEM FULLKOMNE SOM BLIR HELLIGET." (Hebr. 10,14)
"Men da Kristus kom som yppersteprest for de kommende goder,

gikk han gjennom det større og fullkomnere telt, som ikke er gjort med
hender, det er: som ikke er av denne skapning, og ikke med blod av
bukker og kalver, men med sitt eget blod, en gang inn i helligdommen
(selve himmelen) og fant en evig forløsning." (Hebr. 9,11—12)
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Spørsmål og oppgaver.

1) Hvor lenge varte lovens tidsperiode?
2) Hvilke 3 deler består loven av?
3) Hva pekte den jødiske offertjenesten fram imot?
4) Hvilket forhold er det mellom de 10 bud og seremonilovene?
5) Hvilken annen lov pekte Sinai-loven fram imot, og hvorfor

måtte jødene få en ny lov av Herren?
6) I hvilket forhold står Jesu forsonergjeming til både Sinai-pakten

og den nye pakten?
7) Hvorfor var det nødvendig at Jesus måtte dø for folkets synder?
8) Hvorfor er den nye pakt en bedre pakt enn den gamle?
9) Hva er et tomt offer?
10) Hvorfor var Gud lei av de mange forskjellige offer som han

hadde fått i gammeltestamentlig tid?
11) Hvorfor laget Gud et legeme for Jesus?
12) Hvilket forhold er det mellom Guds lov og Jesu person?
13) Hvilken funksjon overfor menneskene har Jesu offer?
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DE TOMME OFFER

Det er følgende grunner til at Gud innførte en ny pakt ved Jesu for-
sonergjeming:
1) For det første kunne ikke de forskjellige offer ta bort synden.

De kunne bare legge et dekke over dem. "for det er umulig at blod av
okser og bukker kan bortta synden." (Hebr. 10,4)
2) For det andre var tiden kommet til at den nye pakt skulle inn

føres. TIDENS FYLDE VAR KOMMET, "men da tidens fylde kom,
utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, foråt han
skuUe kjøpe dem fri som var under loven, foråt vi skulle få barnekår."
(Gal. 4,4-5)

3) For det tredje var Gud lei av alle de tomme offer som jødefolket
hadde gitt ham gjennom 1500 år. Det hadde ingen hensikt å komme til
Gud med tomme offer. Det var en vederstyggelighet for Herren. Dersom
ikke den ofrende hadde troen i sitt hjerte, så ble bare offeret til egen
dom og undergang for ham.
På bakgrunn av dette stilte derfor G.T. opp en rekke rettferdige

handlinger og forhold som telte mer for Gud enn tomme offer, og det
til tross for at Gud selv hadde forordnet og krevde ofrene.

Vi skal i det følgende sette opp en oversikt over forskjellige forhold
som telte mer overfor Gud enn tomme offer:

1) LYDIGHET OG HØRSOMHET. "Da sa Samuel: Har vel Herren
like så meget behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Her
rens ord? Nei, lydighet er bedre enn slaktoffer, hørsomhet bedre enn
fettet av værer." (1. Sam. 15,22)
2) KJÆRLIGHET OG BARMHJERTIGHET. 'Tor jeg har lyst til

kjærlighet og ikke til slaktoffer og til Guds-kunnskap mere enn til
brennoffer." (Hos. 6,6)
"Han har åpenbart deg, menneske, hva godt er, og hva krever Herren

av deg uten at du skal gjøre rett og gjeme vise kjærlighet og vandre yd
mykt med din Gud?" (Mika 6,8)

-14-



"Så sier Herren, hærskarenes Gud: Døm rettferdige dommer og vis
miskunnhet og barmhjertighet mot hverandre." (Sak. 7, 9)
3) BBKJENNELSE AV SYND. "Jeg bekjente min synd for deg,

og jeg skjulte ikke min skyld, jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjer
ninger for Herren. Og du tok bort min syndeskyld. Sela." (Salme 32,5)
"Den som skjuler sine misgjerninger, har ingen lykke, men den som

bekjenner dem, og vender seg fra dem, finner miskunnhet." (Ords. 28,13)
"Når ditt folk Israel blir slått av fienden fordi de synder mot deg,

men de så vender om og bekjenner ditt navn og ber til deg og bønnfaller
om nåde for ditt åsyn i dette hus, så vil du høre det fra himmelen og
forlate ditt folk Israels synd og føre dem tilbake til det land du har gitt
dem og deres fedre." (1. Kr. 5, 24—25)
4) ET SØNDERBRUTT HJERTE OG EN SØNDERKNUST

ÅND. "Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han
frelser dem som har en sønderknust ånd." (Salme 34,19)
"For du (Gud) har ikke lyst til slaktoffer, ellers ville jeg gi deg det, i

brennoffer har du ikke behag. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd, et
sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du. Gud, ikke forakte." (Salme
51,18-19)
"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 søn
derknust og nedbøyet i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd og
gjøre de sønderknustes hjerte levende." (Esaias 57,15)
5) TAKKSIGELSE OG LØFTER TIL GUD. *mn jeg skuUe ete

oksers kjøtt og drikke bukkers blod? Ofre Gud takksigelse og gi den
Høyeste det du har lovet, og kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri
deg, og du skal prise meg." (Salme 50,13—15)
"Når du gjør Herren din Gud et løfte, da skal du ikke vente med å

holde det, for Herren din Gud vil kreve det av deg, og du vil få synd på
deg. . . Hva dine leber har talt, skal du holde og gjøre, fordi du frivillig
og med egen munn har gitt Herren din Gud ditt løfte." (5. Mos. 23,21
og 23)
"Den som ofrer takksigelse, ærer meg, og den som går den rette vei,

ham vil jeg la skue Guds frelse." (Salme 50,23)
6) TILLIT TIL GUD. "SaUg er det menneske som har sin styrke i

deg, de hvis hu står til de jevne veier . . . For en dag i dine forgårder (i
templet) er bedre enn ellers tusen, jeg vil heller stå ved dørterskelen i
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min Guds hus enn bo i ugudelighets telt. For Gud Herren er sol og
skjold. Herren gir nåde og ære, han nekter ikke dem noe godt som van
drer i uskyld. Herre, hændcarenes Gud, salig er det menneske som setter
sin lit til deg.'* (Salme 84,6 og 11—13)

"Velsignet er den mann som stoler på Herren og hvis tillit Herren er."
(Jer. 17, 7)
"Og derfor bier Herren med å være dere nådig, og derfor holder han

seg langt borte i det høye med sin barmhjertighet mot dere, for Herren
er en dommens Gud, salig er alle de som bier på ham." (Esaias 30,18)
7) TILFLUKT TIL GUD. "Kyss Sønnen (Messias), foråt han il^e

skal bli vred, og Dere gå til grunne på veien. For snart kunne hans vrede
opptennes. Salige er alle som tar sin tilflukt til ham." (Salme 2,12)
"Smak og se at Herren er god. Salig er den mann som tar sin tilflukt

til ham." (Salme 34,9)
"Når du skriker, så la din flokk (avguder) 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 (Israel) og ta mitt hel
lige berg i eie." (Esaias 57,13)
8) TRO PÅ GUD. "Lær meg god skjønnsomhet og kunnskap. For

jeg tror på dine bud." (Salme 119,66)
"derfor sier Herren, Israels Gud, så: Se, jeg har lagt i Sion en grunn

stein (Jesus), en prøvet stein (han er prøvet i alt i likhet med oss, dog
uten synd), en kostelig, fast hjørnestein, den som tror, haster ikke (er
fri for angst)." (Esaias 28,16)
"Se, oppblåst og uærlig er hans gel i ham, men den rettferdige skal

leve ved sin tro." (Hab. 2,4)
9) FRYKT FOR GUD. "Herren har behag i dem som frykter ham,

som venter på hans miskunn." (Salme 146,11)
"For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskimnhet mek

tig over dem som frykter ham." (Salme 103,11)
"Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over

dem som frykter ham." (Salme 103,13)
"Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol

(Messias) gå opp med legedom under sine vinger, og Dere (jødene) skal
gå ut og hoppe som gjøkalver..." (Mal. 4,2)
"Da talte de med hverandre, de som fryktet Herren, og Herren lyttet

til og hørte det, og det ble for hans åsyn skrevet en minnebok for dem
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som frykter Herren og tenker på hans navn." (Mal. 3,16)
10) BØNN TIL GUD. 'lia min munns frivillige offer tekkes deg,

Herre, og lær meg dine lover." (Salme 119,108)
'lia min bønn gjelde som røkoffer for ditt åsyn, mine henders opp-

løftelse som aftenoffer." (Salme 141,2)
"De ugudeliges offer er en vederstyggelighet for Herren, men de opp

riktiges bønn er ham til velbehag." (Ords. 15,8)
11) PÅKALLELSE AV GUD. "Han skal påkalle meg og jeg vil svare
ham, jeg er med ham i nøden, jeg vil utfri ham og føre ham ̂  ære. Med
et langt liv vil jeg mette ham og la ham skue min frelse (hebr. Yeshua,
Jesus)." (Salme 91,15—16)
"og kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise

meg." (Salme 50,15)
"Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller

på ham i sannhet." (Salme 145,18)
'Tor du folk som bor på Sion, i Jerusalem, du skal ikke bli ved å

gråte, han vil være deg nådig når du roper, når han hører det, svarer han
deg." (Esaias 30,19)
"Og det skal skje, før du (jødene) roper, skal jeg svare, mens du ennå

taler, skal jeg høre." (Esaias 65,24)
"Og Dere (jødene) skal påkalle meg, og gå avsted og bede til meg, og

jeg vil høre på dere, og Dere skal søke meg, og Dere skal finne meg når
dere søker meg av hele deres hjerte, (dette skal skje i den store tren^élj."
(Jer. 29,12-13)
"Og denne 1/3 vil jeg la gå gjennom ilden og rense den, som en renser

sølv og prøve den, som en prøver gull. De skal påkalle mitt navn, og jeg
vil bønnhøre dem, jeg vil si: De er mitt folk, og de skal si: Herren er min
Gud." (Sak. 13,9)
12) ̂ NTING PÅ GUD. "Og derfor bier Herren med å være dere

(jødene) nådig, og derfor holder han seg langt borte i det høye med sin
barmhjertighet mot dere, for Herren er en donunens Gud, salige er alle
de som bier på ham." (Esaias 30,18)

"Ja, ingen av dem som bier på deg, skal bli til skamme, de skal bli til
skamme som er troløse uten årsak." (Salme 25, 3)

"Jeg vil bie etter Herren, som nå slquler sitt åsyn for Jakobs hus, jeg
vil vente på ham." (Esaias 8,17)
"Men de som venter på Herren, får ny kraft, løfter vingene som ørner,
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de løper og blir ikke trette, de går og blir ikke mødige." (Esaias 40, 31)
13) RETTFERDIGE GJERNINGER FOR GUD. "Og når dere

breder ut deres hender, skjuler jeg mine øyne for dere, om Dere enn
beder meget, hører jeg ikke, deres hender er fulle av blod. Tvett dere,
rens dere, ta deres onde gjerninger bort fra mine øyne, hold opp med å
gjøre det som er ondt. Lær å gjøre det gode, legg vinn på det som er
rett, vis voldsmannen på rett vei, hjelp den farløse til hans rett, før
enkens sak!" (Esaias 1,15—17)
'Torbannet være den som bøyer retten for en fremmed, en farløs og

en enke. Og alt folket skal si: Amen." (5. Mos. 27,19)
^'Når en rettferdig vender om fra sin rettferdighet og gjør urett, så

skal han dø til straff for det, for den urett som han gjør, skal han dø. Og
når den ugudelige vender om fra sin ugudelige ferd og gjør rett og rett
ferdighet, da skal han berge sitt liv." (Esek. 18,26—27)
"Han har åpenbart deg, menneske, hva godt er, og hva krever Herren

av deg uten at du skal gjøre rett og vise kjærlighet og vandre ydmykt
med din Gud?" (Mika 6,8)
"Søk det gode og ikke det onde, så Dere får leve. Da skal Herren,

hærskarenes Gud, være med dere, således som Dere har sagt. Hat det
onde og elsk det gode og la retten stå fast på tinget. Kanskje Herren,
hærskarenes Gud, da vil være nådig mot Josefs levning." (Amos 5,
14-15)
14) KJÆRLIGHET TIL GUD. "og som gjør miskunnhet mot 1000

ledd, mot dem som elsker meg og holder mine bud." (2. Mos. 20,6)
"Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel

og av all din makt." (5. Mos. 6,5)
"Men gi nøye akt på å holde det bud og den lov Moses, Herrens tje

ner, gav dere, å elske Herren deres Gud og vandre på alle hans veier og
holde alle hans bud og holde fast ved ham og tjene ham av alt deres
hjerte og av all deres sjel." (Josva 22, 5)
"Kyss Sønnen, foråt han ikke skal bli vred, og Dere gå til grunne på

veien. For snart kunne hans vrede opptennes. Salige er alle de som tar
sin tilflukt til ham." (Salme 2,12)

*Tja dem fryde og glede seg i deg, alle de som søker deg, og la dem
som elsker din frelse (hebr. Yeshua, som er navnet på Jesus), alltid si:
Høylovet være Gud! (Salme 70,5)

Alt dette som vi har nevnt ovenfor, og også andre ting, telte mer for
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Gud enn offer, for disse forholdene gav uttrykk for at troen var kom
met i stand, og at Guds-livet fungerte slik som det skulle. Offeret var
bare et middel som skulle føre til at troen kunne bli etablert, og etter at
den var kommet i stand skulle offeret være med på å bevare en troende
i vandringen. I DE FORSKJELLIGE OFRENE LÅ SYNDENES
FORLATELSE.

Det hadde ingen hensikt å komme fram for Gud med de forskjellige
offer dersom ikke troen var etablert på forhånd. Dette ble betraktet
som ''tomme offer", og dessverre var det også slik blant jødene i denne
tidsperioden, som det er hos de fleste mennesker til alle tider, at deres
offer ikke kom til å ha noen betydning for Gud, fordi de ikke var båret
fram i bønn og tro. Disse ofrene var en vederstyggelighet for Gud.
Mange av jødene æret Gud med sine lepper, mens deres hjerte var langt
borte fra Herren. "Hør Herrens ord dere Sodoma fyrster (Israel). Lytt
til vår Guds lov, du Gomorra-folk. Hva skal jeg med deres mange slakt
offer? sier Herren, jeg er mett av brennoffer av værer og av gjøkalvers
fett, og til blod av okser og lam og bukker har jeg ikke lyst. Når Dere
kommer for å vise dere for mitt åsyn, hvem har da krevd dette av dere
at Dere skal nedtrede mine forgårder? Kom ikke mere fram med tomt
matoffer. Det er meg en vederstyggelighet. Nymåne og sabbat, festlig
forsamling — jeg tåler ikke høytid og urett sammen. Deres nymåner og
fester hater min sjel, de er blitt meg en byrde, jeg er trett av å bære
dem."(Esaiasl, 10-14)
"DE UGUDELIGES OFFER ER EN VEDERSTYGGELIGHET

FOR HERREN, og enda mer når de bærer det fram og har ondt i sin
ne." (Ords. 21,27)

"Til slaktoffer og matoffer har du ikke lyst — du har boret ører på
meg — brennoffer og syndoffer krever du ikke." (Salme 40,7)
"Ikke for dine offers skyld vil jeg straffe deg, dine brennoffer er all

tid for meg. Jeg vil ikke ta okser fra ditt hus eller bukker fra din hegn.
For meg hører alle dyr i skogen til, dyrene på fjellene i tusentall. Jeg
kjenner alle fjellenes fugler, og det som rører seg på marken, står for
meg. Om jeg hungrer, ville jeg ikke si det til deg, for meg hører jorderike
til og alt det som fyller det. Mon jeg skulle ete oksers kjøt og drikke
oksers blod?" (Salme 50,8—13)
"Hva skal jeg med virak fra Sjeba og med den beste kalmus fra et

fjernt land? Deres brennoffer er ikke til velbehag for meg, og deres
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slaktoffer vil jeg ikke ha." (Jer. 6,20)
'*Når de faster, horer jeg ikke på deres rop, og når de ofrer brenn

offer og matoffer, har jeg ikke behag i dem, men ved sverd og ved hun
gersnød og ved pest vil jeg gjøre ende på dem." (Jer. 14,12)
"Som offergaver til meg ofrer de Iqøtt som de selv eter. Herren har

ikke behag i dem. Nå vil han komme deres misgjerning i hu og hjemsøke
dem for deres synder, de skal vende tilbake til Egypten." (Hos. 8,13)

"Jeg hater og forakter deres høytider, og jeg har ikke behag i deres
festforsamlinger, for om dere ofrer meg brennoffer og matoffer, finner
jeg ikke behag i dem, og deres takkoffer av gjøkalver ser jeg ikke." (Am.
5, 21-22)
"Gid det fantes noen blant dere som ville lukke tempeldørene, så

dere ikke skulle gjøre opp ild på mitt alter til ingen nytte. Jeg finner
ikke behag i dere, sier Herren, hærskarenes Gud, og til offergaver fra
deres hånd har jeg ingen lyst." (Mal. 1,10)
For at de forskjellige offer skulle ha betydning for Gud, måtte de

menneskene som kom med ofrene, ha en rett innstilling til Herren, sin
Gud. Først da tok Gud imot offeret. Dette forholdet konuner også
tydelig fram flere steder i G.T. "Jeg vil ofre deg brennoffer av fett kveg
med duft av værer, jeg vil ofre okser tillikemed bukker . . . Hadde jeg
urett for øye i mitt hjerte, så ville Herren ikke høre." (Salme 66,15 og
18)

^'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)

"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 og rikdom i hans hus, og hans rett
ferdighet står fast evindelig." (Salme 112,1—3)

"Ja, Gud er god mot Israel, mot de rene av hjertet." (Salme 73,1)
"Bevar mine bud, så skal du leve, bevar min lære som din øyesten."

(Ords. 7, 2)
"Den som holder budet, holder seg selv i live, den som ikke akter på

sin ferd, skal miste livet." (Ords. 19,16)
"De ugudeliges offer er en vederstyggelighet for Herren, men de opp

riktiges bønn er ham til velbehag." (Ords. 15,8)
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"Enden på det hele, etterat alt er hørt, er dette: Frykt Gud og hold
hans bud. Det er hva hvert menneske bør gjøre." (Fred. 12,13)

Når disse to forutsetningene var til stede — både offer til Gud og rett
innstilling til Gud — da først virket offeret overfor Gud. Gud ville ha
begge deler for at syndenes forlatelse kunne finne sted. Disse ofrene ble
da kalt for "rettferdighets offer", og de mennesker som kom med disse
offer, ble kalt "rettferdige". "Folkeslag kaller de til sitt fjell (Sion), der
ofrer de rettferdighets offer, for havets overflod og sandens skjulte
skatter suger de (jødene) inn." (5. Mos. 33,19)
"OFRE RETTFERDIGHETS OFFER, og sett deres lit til Herren."

(Salme 4,4)
"Da skal du ha behag i rettferdighets offer, i brennoffer og heloffer,

da skal de ofre okser på ditt alter." (Salme 51,21)
De menneskene, som i tro og i tillit til Gud, kom med disse ofrene,

ble kalt for "de rettferdige". De var rettferdige både på grunn av sin tro,
som er en gave fra Gud, og på grunn av sitt offer, som tektes Gud. "Mot
den fromme viser du deg from, mot den rettvise stridsmann viser du deg
rettvis, mot den rene viser du deg ren, mot den forvendte viser du deg
vrang." (2. Sam. 22,26-27)
"For Herren er rettferdig, elsker rettferdighet, på den oppriktige ser

hans åsyn." (Salme 11, 7)
"Og jeg var ulastelig for ham og voktet meg vel for min synd. Og Her

ren gjengjeldte meg etter min rettferdighet, etter mine henders renhet
for hans øyne." (Salme 18,24—25)

"Alle Herrens stier er miskunnhet og trofasthet imot dem som hol
der hans pakt og hans vitnesbjnrd." (Salme 25,10)
"For du velsigner den rettferdige. Herre. Som et skjold dekker du

ham med nåde." (Salme 5,13)
"For de ugudeliges armer skal sønderbrytes, men Herren støtter den

rettferdige." (Salme 37,17)
"Kast på Herren det som tynger deg. Han skal holde deg oppe, han

skal i evighet ikke la den rettferdige rokkes." (Salme 55, 23)
"Når en storm farer forbi, er den ugudelige ikke mere, men den rett

ferdige har en evig grimnvoll." (Ords. 10,25)
'T)et rammer ikke den rettferdige noe ondt, men de ugudelige får

ulykke i fuUt mål." (Ords. 12,21)
"Herren er langt bort fra de ugudelige, men de rettferdiges bønn
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hører han.'* (Ords. 15,29)

Spørsmål og oppgaver.

1) Hvilke 3 grunner var det for at Gud innførte en ny pakt ved Jesu
forsonergjeming?

2) Hvilke 14 forhold telte mer for Gud enn tomme offer?
3) Hvilke funksjoner hadde ofrene i gammeltestamentlig tid?
4) Hvordan virket ofrene for en som var en vantro?
5) Hvorfor ville Gud ha både tro og offer av den som ofret?
6) Hvem var rettferdig i gammeltestamentlig tid?
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TABERNAKLET OG DE FORSKJELUGE TEMPLENE

Da Moses var hos Gud i hans herlighets sky i 40 dager og 40 netter
(2. Mos. 24, 18), for å motta de 10 bud av Herren, fikk han likeledes
beskjed om å bygge en bolig for Herren, slik at Herren kunne bo midt i
blant Israels barn og være sammen med dem på vandringen inn i det
lovede landet. "Og de skal gjøre meg en helligdom, så vil jeg bo midt i
blant dem." (2. Mos. 25, 8). Tabernaklet er et bilde på følgende for
hold:

1) Tabernaklet var for det første ET BILDE PA SELVE HIM
MELEN, der hvor Gud bor. Det var ikke likt med selve himmelen, men
en svak avskygning av de himmelske ting. I og med at det skulle gjengi
guddommelige ordninger, ble Moses bedt om å gjøre tabernaklet akku
rat slik som Gud viste ham det. "Se nå til at du gjør alt etter det bilde
som ble vist deg på fjellet (Sinai-fjellet)." (2. Mos. 25,40)

'*Var han (Jesus) nå altså på jorden, da var han ikke engang prest, da
der er prester som etter loven bærer fram gavene, de som tjener ved et
avbilde og en skygge av det himmelske, etter den forskrift som Moses
fikk da han skulle gjøre tabernaklet, for han sier: Se til at du gjør alt
etter det bilde som ble vist deg på fjellet." (Hebr. 8,4—5)
2) For det andre var de forskjellige gjenstander og ofringer i taber

naklet et bilde på Jesu liv og gjerning. DET ER FRELSESHISTORIEN
SOM HER ER GJENGITT. Hva som gjelder ofringene, så er de gjen
gitt inntil Jesu død og den kristne menighets tidshusholdning, hvor Jesu
store offer avskaffet de gammeltestamentlige offer.

*Tor han er vår fred, han som gjorde de to (jøder og hedninger) til
ett (legeme) og nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet (mellom den
indre eller jødenes forgård og den ytre eller hedningenes forgård i tem
plet var det en dør som kaltes "den fagre" (Ap.gj. 3, 2). Det var for
bundet med dødsstraff for hedningene å gå lenger enn til "gjerdets
skillevegg", i det han ved sitt kjød (legeme) avskaffet den lov som kom
med bud og forskrifter (dette gjelder seremonilovene i Moseloven), for-
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at han ved seg selv (sin forsonergjeming) kunne skape de to til et nytt
menneske, i det han gjorde fred, og forlike dem begge i ett legeme (den
kristne menighet) med Gud ved korset, i det han på dette drepte fiend
skapet." (Ef. 2,14—16)

'Torandres prestedommet (det levittiske prestedømmet i Sinai-pak-
ten), da går jo nødvendigvis også en forandring av loven for seg." (Hebr.
7,12)

"loven førte jo ikke noe fram til fullkommenhet — og et bedre håp
føres inn, så vi kan nærme oss til Gud." (Hebr. 7,19)

"ellers måtte han (Jesus) jo ha lidt flere ganger fra verden ble grunn
lagt, men nå er han åpenbaret en gang ved tidsaldrenes ende (de forrige
tidsaldere) for å bortta synden ved sitt offer." (Hebr. 9,26)
"For da loven er en skygge av de kommende goder, men ikke selve

bildet av tingene, så kan den aldri ved de offer som de (prestene) hvert
år, alltid på ny bærer fram, gjøre dem fullkomne som kommer fram
med dem." (Hebr. 10,1)
3) For det tredje var tabernaklet med sine mange ordninger et bilde

på HVOR LANGT MAN VAR KOMMET I FRELSESHISTORIEN.
Den enkelte jøde eller den jødiske menighet kom ikke lenger enn inn i
forgården og fram til brennofferalteret, hvor de forskjellige offer ble
forrettet. Veien inn til selve tabernaklet var ikke åpen for hver enkelt,
og den jødiske menighet var avhengig av at prestene var mellommenn
mellom Gud og den enkelte, for at syndenes forlatelse skulle kunne
finne sted. "i det Den Hellige Ånd herved gir dette til kjenne at veien til
helligdommen ennå ikke er åpenbart så lenge det forreste telt (Det Hel
lige) ennå står." (Hebr. 9,8)
4) For det fjerde var tabernaklet GUDS BOLIG I ØRKENEN.

Videre skulle det være Guds bolig blant jødene når de kom inn i det
lovede landet. Gud ville bo midt i blant sitt eget folk. I dette teltet kun
ne jødene ved en mellommann gå inn og møte Gud selv. Gud selv
ønsket å være hos sitt eget folk og bo hos dem. Han ønsket å møte dem
der. Derfor ble også tabernaklet kalt for "Sammenkomstens telt". "Og
de skal gjøre meg en helligdom, så vil jeg bo midt i blant dem." (2. Mos.
25,8)
"Og jeg (Gud) vil komme sammen med deg der, fra nådestolen mel

lom kjerubene som er på vitnesbyrdets ark, vil jeg tale til deg om alt det
jeg vil byde deg å si til Israels barn." (2. Mos. 25,22)
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På samme måte som Gud ønsket å bo midt i blant sitt folk og gi dem
forsoning for deres synder i tabernaklet, på samme måten kom Guds
Sønn til det jødiske folket. Han også bodde midt i blant dem, men de
fleste av det jødiske folket kjente ham ikke. 'l^^ryd deg storlig og gled
deg, du Sions datter (Jerusalem). For se, JEG (WSSIAS) KOMMER
OG VIL BO HOS DEG, sier Herren. Og mange hedningefolk skal gi
seg til Herren på den dag og bli mitt folk, og jeg (Messias) vil bo hos
deg, og du (Jerusalem) skal kjenne at Herren, hærskarenes Gud, har
sendt meg til deg." (Sak. 2,14—15)
Og Ordet (Messias) ble kjød og tok bolig (på gresk: slo opp sitt telt,

bodde i et tabernakel), og vi så hans herlighet — en herlighet som den en
enbåren sønn har fra sin far — full av nåde og sannhet." (Joh. 1,14)
"Og hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Vi er jo den

levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo i blant dem og ferdes
midt i blant dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk."
(2. Kor. 6,16)

I dag bor også Gud hos dem som tror på ham. Han bor i våre hjerter
ved Den Hellige Ånd. Den Hellige Ånds komme på pinsefestens dag, er
beviset på at Gud godtok Jesu forsonergjerning. Frelsesverket stoppet
ikke opp ved Jesu himmelfart, men det ble ført videre ved den tredje
personen i guddommen. Jesus sa til sine apostler at han ikke ville etter
late sine barn farløse, men at han ville komme til dem. 10 dager etter
Jesu himmelfart skjedde dette. Den Hellige Ånd kom som et veldig vær
og som tunger av ild og tok bolig i de troende. DETTE ER KRISTI
DÅP, som han hadde lovet de som trodde på ham. "Dersom Dere
elsker meg, da holder Dere mine bud, og jeg vil be Faderen, og han skal
gi dere en annen talsmann, foråt han kan være hos dere i tidsalderen,
sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke, og kjen
ner ham ikke. Dere kjenner ham, FOR HAN BLIR HOS DERE OG
SKAL VÆRE I DERE. Jeg vil ikke etterlate dere farløse, jeg kom
mer til dere." (Joh. 14,15—18)
I riket for Israel vil igjen Messias bo hos sitt folk i templet i Jerusa

lem. I forbindelse med slaget ved Harmageddon og i forbindelse med jø
denes store onivendelse vil han komme tilbake igjen til Jerusalem, for å
bo midt i blant sitt folk. Hedningefolkene skal også omvende seg og
komme til Israel med sine gaver og sine offer. "Jeg (Messias) vil gå min
vei, jeg vil vende tilbake til mitt sted (himmelen), inntil de (jødene)
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erlqenner seg skyldige og soker mitt åsyn (Messias) i sin trengsel (den
store trengsel) skal de lete etter meg. (De sier da:) Kom, la oss vende om
til Herren. For det er han som har sønderrevet, men han vil også lege
oss, han slo, men han vil også forbinde oss. Han vil gjøre oss levende
etter 2 dager (som symboliserer 2000 år), PÅ DEN 3. DAG (som
symboliserer 1000-års-riket) VIL HAN OPPREISE OSS, og vi skal
leve for hans åsyn." (Hos. 5,15 — 6,2)

'IVlen over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg (Gud) ut-
gyde nådens og bønnens ånd, og de skal skue opp til meg (Gud), på
ham (Messias) som de har gjennomstunget (på korset), og de skal sørge
over ham (Messias) som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt
over ham som en klager over sin førstefødte." (Sak. 12,10)
I og med at det store flertallet av jødene ikke ville ta imot den nye

pakt i Jesu blod, som Gud rakte dem ved Jesu store offer på Golgata,
måtte Gud legge et åndelig dekke over deres hjerte, slik at de i vår tids
periode, som er den kristne menighets tidsperiode, ikke er i stand til å
se, hverken at den nye tidsperioden er kommet med sitt særegne ånde
lige innhold, eller at deres Messias, Jesus fra Nasaret, er kommet for
snart 2000 år siden.

På samme måten som Moses la et dekke over sitt ansikt, etterat han
hadde talt til folket, så måtte også Gud legge et åndelig dekke over det
jødiske folket. Moses så nemlig at deler av Sinai-pakten skuUe opphøre
ved Kristi forsonergjeming, men det så ikke jødene. "Ettersom vi (de
kristne) da har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet, og gjør
ikke som Moses, som la et dekke over sitt åsyn, foråt Israels barn ikke
skulle skue enden av det som forsvant (deler av Moseloven). Men deres
sinn er blitt forherdet, for like til denne dag blir det samme dekket
liggende når de leser den gamle pakt, uten at det blir åpenbart for dem
at det (dekket) oppheves i Kristus. Men til denne dag ligger et dekke
over deres hjerte når Moses leses, MEN NAR DET (HJERTET) 0M~
VENDER SEG TIL HERREN (JESUS), BLIR DEKKET TATT
BORT." (2. Kor. 3,12-16)
I og med at det store flertall av jødene ikke ville eller vil ta imot det

nye tilbudet som Gud gav dem gjennom den nye pakt i Jesu blod, så
lever de i dag en mellomtilstand mellom den gamle og den nye pakt. De
lever i et ingenmannsland, for den nye pakt er kommet, og mange ting
og forhold i den gamle pakt er foreldet.
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Ikke desto mindre skal en stor del av jødene tilbake til Sinai-pakten i
den store trengsel. De må forplikte seg på denne pakten og holde budene
i den, før Herren slipper dem inn i landet. Dette gjelder de jødene som
lever i diasporaen på det tidspunktet.

Gangen i diasporajødenes omvendelse i endetiden blir som følgende:
a) Først skal de omvende seg til Sinai-pakten og Palestina-pakten.
b) Deretter skal Herren hente dem bjem, enten til Israel eller til fol

kets ørken. 1 begge tilfellene skal han prøve dem, om de vil bøye seg for
Messias, som er hyrdestaven.
c) De som bøyer seg for Messias og kommer til tro på ham, får Den

Hellige Ånd i sitt hjerte.
d) Deretter vil Jesus fra Nasaret forplikte jødene på sin nye lov, som

vi vil få i rikets tid. Denne vil inneholde både elementer fra Mose-loven

og Jesu lære, slik som den kommer til uttrykk i de 4 evangeliene. (Se
min bok: Jødenes Konge, Bind 2, s. 135—139 og 157—161)
Hva som gjelder jødenes omvendelse, så må vi ikke tro at vi greier å

framskynde den ved evangelisering eller misjonsvirksomhet i Israel. Den
kan i mange tilfeller virke mot sin hensikt, for jødene har liten eller
ingen tiltro til vårt budskap. De såkalte kristne nasjoner sier jo en ting
til jødene: At vi skal elske hverandre, mens de i neste omgang baktaler,
diskriminerer, motarbeider og slår jødene i hjel.

Jødene skiller ikke mellom de såkalte kristne nasjoner og de person
lige kristne, og dessuten så er kristendommen disse statenes offisielle
religion. Kristendommen sier en ting, mens de kristne statene føler seg
ikke forpliktet på sitt eget trosgrunnlag.

Jødenes omvendelse til Kristus er en lang og møysommelig prosess,
som de stort sett må greie alene uten de kristnes mellomværende eller
innblanding. De holder nå på å få øynene opp for Jesus fra Nasaret sin
storhet som åndelig leder og etisk veileder for det jødiske folket. De ar
beider nå hardt med å få sin største sønn hjem igjen fra den utlendighet
som han stort sett har vært i i snart 2000 år. De arbeider hardt med å

rense ham fra mange av de egenskaper og forhold som vi kristne har
tillagt ham og kledd ham i. Dette gjelder først og fremst Jesu rolle som
konge i 1000-års-riket i Israel. Dette gjelder også store deler av hans
lære, som vi kristne har tolket galt. (Se mine bøker: Jødenes Konge,
Bind 1 og Bind 2, hvor jeg behandler dette temaet).
På samme måten som Josef måtte be de fremmede om å gå ut, før
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han kunne åpenbare seg for sine brødre, på samme måten må jødene få
være alene med Jesus fra Nasaret og bli kjent med ham, før de kan aner
kjenne ham som sin Messias. DETTE ER EN PROSESS SOM NÅ
ER I FULL GANG I ISRAEL, men ennå står der meget igjen før de
kan anerkjenne ham som sin frelser og Messias. 'Da kunne ikke Josef
(Josef er et forbilde på Jesu forhold til det jødiske folket. Josefs brødre
er et forbilde på jødenes forhold til Jesus) lenger legge bånd på seg for
alle dem som stod hos ham, han ropte: La hver mann gå ut fra meg.
OG DET VAR INGEN TIL STEDE DA JOSEF GAV SEG TIL
KJENNE FOR SINE BRØDRE. Og han brast i gråt og gråt så høyt at
egypterne hørte det, og de hørte det i Faraos hus." (1. Mos. 45,1—2)
Guds ord forteller oss at den forherdelsen som Gud har lagt over det

store flertallet av jødene, den vil ikke kunne bli opphevet "før byene er
ødelagt og folketomme, og husene uten mennesker, og landet er ødelagt
og blitt til en ørken" (Esaias 6,11). Dette skal skje i den store trengsel.
"Og han (Gud) sa: Gå avsted og si til dette folk (jødene): Hør og hør,
men forstå ikke, og se og se, men skjønn ikke (Det samme sa Jesus til
det jødiske folket). Gjør dette folks hjerte sløvt og gjør dets ører tung
hørte og klin dets øyne til, foråt det ikke skal se med sine øyne og ikke
høre med sine ører, og dets hjerte ikke forstå, og omvende seg, så det
blir lægt. Da spurte jeg (Esaissa): HVOR LENGE, HERRE? Og han
sa: Inntil byene er ødelagt og folketomme, og husene uten mennesker,
og landet er ødelagt og blitt til en ørken. Og Herren skal drive mennes
kene langt bort, og tomheten skal bli stor i landet. Og er det ennå 1/10
igjen i det, så skal også den bli fortæret. Men likesom det blir en stubb
igjen av eken når den felles, så skal en hellig sæd være den stubb som
blir igjen av folket." (Esaias 6,9—13)
5) For det femte ble tabernaklet FYLT AV HERRENS HER

LIGHET (hebr. kabod Jhvh), som senere ble konsentrert i en lysende
sky, som tok plass over nådestolen mellom de 2 kjerubene. Der kunne
Moses tale med Herren. Denne nedstigende Guds herlighet ble kalt for
Schekina-herligheten, og den ble i jødedommen betraktet som en av
Guds uttrykksformer. (Se min bok: Jødenes Konge, Bind 1, s. 144)

Under hele vandringen i ørkenen i 40 år kvilte det en dobbelt herlig
het over Israel. Det var for det første Guds herlighetssky som kvilte over
tabernaklet. Om dagen var Herrens herlighet som en sky å se til, men
om natten lyste den som ild. Israel drog aldri videre på sine reiser uten

-28-



at skyen, som lå over tabernaklet, hevet seg over det.
"Da dekket skyen (Guds herlighets sky) (Over alt herlig ligger det et

dekke, Esaias 4, 5) sammenkomstens telt, OG HERRENS HERLIG
HET (KABOD JHVH.) FYLTE TABERNAKLET. Og Moses kunne
ikke gå inn i sammenkomstens telt fordi skyen kvilte over det, og Her
rens herlighet fylte tabernaklet. Og når skyen løftet seg fra tabernaklet,
brøt Israels barn opp, slik gjorde de på alle sine tog. Men når skyen ikke
løftet seg, brøt de ikke opp, men ventet til den dag den atter løftet seg.
For Herrens sky lå over tabernaklet om dagen, og om natten lyste den
som ild, for alle Israels barns øyne på alle deres tog." (2. Mos. 40,34—38)
*Den dag tabernaklet ble reist, dekket skyen tabernaklet, vitnesbjrr-

dets telt, og om aftenen var der som et ildskjær over tabernaklet like til
om morgenen. Således var det alltid: Skyen dekket det (om dagen), og
om natten var der som et ildskjær. Og hver gang skyen løftet seg fra
teltet, brøt Israels barn straks opp, og på det sted hvor skyen lot seg
ned, der leiret Israels barn seg." (4. Mos. 9,15—17)
For det andre var Guds herlighet å finne inne i Det Aller Helligste.

Mellom de 2 kjerubene på nådestolen på vitnesbyrdets ark, kunne
Moses tale med Herren, som var innhyllet i sin herlighets sky.
"Og Herren sa til Moses: Se, jeg kommer til deg i en tykk sky, så fol

ket kan høre når jeg taler med deg, og alltid tro på deg. Og Moses bar
folkets ord fram for Herren." (2. Mos. 19,9)
"Og jeg vil komme sammen med deg der, fra nådestolen mellom

begge kjerubene som er på vitnesbyrdets ark, vil jeg tale med deg om alt
det jeg vil byde deg å si l^aels barn." (2. Mos. 25, 22)
"Og når Moses gikk inn i sammenkomstens telt, for å tale med ham

(Gud), da hørte han røsten tale til seg fra nådestolen ovenfor vitnesbyr
dets ark mellom de 2 kjeruber, således talte han (Gud) til ham (Moses)."
(4. Mos. 7,89)

Denne dobbelte herlighet vil komme tilbake til Israel i 1000-års-riket.
Det skal vi skrive mer om senere i dette kapitlet.

Etter at Salomo hadde bygd en ny bolig for Herren på Moria-berget i
Jerusalem, flyttet Herrens herlighet også inn i det første templet. "Så
skjedde det at da prestene gikk ut av helligdommen, da fylte skyen Her
rens hus. Og for skyens skyld kunne prestene ikke bli stående og gjøre
tjeneste, for Herrens herlighet fylte Herrens hus. Da sa Salomo: Herren
har sagt at han vil bo i mørket. Bygget har jeg et hus til bolig for deg, et
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sted hvor du kan bo til evig tid." (1. Kong. 8,10—13)
På grunn av Israelsfolkets synd og misgjerninger mot Herren, sin Gud,

forlot imidlertid Herrens herlighet Salomos tempel. Profeten Esekiel var
den som så hvordan dette foregikk. "Og han (Gud) sa til meg: Mennes-
kesønn: Ser du hva disse gjor? Store vederstyggeligheter er det Israels
hus gjor, så jeg må dra langt bort fra min helligdom, men du skal få se
enda flere store vederstyggeligheter." (Esek. 8, 6)
"Og han sa til meg: Israels og Judas folks misgjerning er over all måte

stor, landet er full av blodskyld, og staden er full av urettferdige dom
mer, for de sier: Herren har forlatt landet. Herren ser det ikke." (Esek.
9, 9)

Herrens herlighet forlot templet på folgende måte:
1) HERRENS HERLIGHET HEVET SEG OPP FRA PAKTS-

LOKKET MELLOM KJERUBENE. "Og Israels Guds herlighet hevet
seg opp fra kjerubene, som den kvilte på, og flyttet seg til husets dor-
terskel, og han (Gud) ropte til den mann (Messias) som var kledd i lin-
klæme og hadde skrivetoyet ved sin lend." (Esek. 9, 3)
2) HERRENS HERLIGHET FLYTTET SEG TIL TEMPLETS

DØRTERSKEL. "Og Herrens herlighet hevet seg opp fra kjerubene og
flyttet seg til husets dorterskel, og huset fyltes av skyen, og forgården
ble full av glansen fra Herrens herlighet." (Esek. 10,4)
3) HERRENS HERLIGHET FLYTTET SEG TIL INNGANGEN

TIL DEN ØSTRE PORT I TEMPLET. "Og jeg så hvordan kjerubene
løftet sine vinger og hevet seg fra jorden da de gikk ut, og hjulene ved
siden av dem, og de ble stående ved inngangen til den østre port i Her
rens hus, og Israels Guds herlighet var ovenover dem." (Esek. 10,19)
4) HERRENS HERLIGHET STEG OPP I FRA JERUSALEM

OG FLYTTET SEG TIL OLJEBERGET, som lå øst for Jerusalein.
"Og Herrens herlighet steg opp i fra staden (Jerusalem), og den ble stå
ende på det bei^ (Oljeberget) som er østenfor staden." (Esek. 11,23)
5) Det står ikke noe i G.T. hvor Guds herlighet drog videre, men vi

regner med at Herren trakk den tilbake til seg selv.
Etter at en del av jødene hadde kommet tilbake til Israel etter en 70-

årig landflyktighet til Babylon, fikk de i følge et edikt fra 538 før Mes
sias fra perserkongen Kyros anledning til å bygge opp templet igjen.
Dette ble kalt for Serubabels tempel, for det var han som foretok den
første utbytingen av det nye templet i og med at han reiste brennoffer-
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alteret på sin gamle plass for arken var borte.
Herrens herlighet kom ikke til dette templet for arken var borte.

Dette var en stor skuffelse for Israels-folket. Det stod i nesten 500 år,
fra 516 til 63 før Messias. Da ble det sterkt skadet av den romerske

hærføreren Pompeius, som erobret Jerusalem.
Kong Herodes fortsatte med å bygge ut og restaurere det andre temp

let. Dette arbeidet ble påbegynt i år 20 før Messias og ble ferdig i år 64
etter Messias. I år 70 ble det igjen ødelagt av romerne. Denne gangen var
det den seinere keiser Titus som ødela templet.

Jesu anerkjente den tempeltjenesten som foregikk i templet. Han kal
te det 'MN FADERS HUS" og "DITT HUS", "og til due-krem-
meme sa han: Ta dette bort herfra, gjør ikke min Faders hus til en
handelsbod. Men hans disipler kom i hu at det er skrevet: Nidkjærhet
for ditt hus skal fortære meg." (Joh. 2,16—17)

Ved slutten av sin virksomhet i Israel, etter at store deler av folket
med fariseerene og de skriftlærde i spissen hadde forkastet Jesu person
og hans lære, kalte ikke Jesus lenger templet for Guds hus, men han
kalte det for "deres hus", det vil si: "jødenes hus". I den samme anled
ningen profeterte også Jesus at jødenes tempel skulle ødelegges. Dette
skjedde også ca. 40 år senere. "Jerusalem! Jerusalem! du som slår ihjel
dine profeter (Jesus var også en profet), og steiner dem som er sendt til
deg! hvor ofte jeg ville samle dine barn, likesom en høne samler sine
kyllinger under sine vinger! Og Dere ville ikke. Se, deres hus skal lates
dere øde." (Matt. 23, 37—38)
Det tredje templet, som jødene skal bygge, kan vi kalle for trengsels

tidens tempel. Det skal bygges på tempelplassen, og det vil sannsynligvis
ha 1000-års-rikets tempels mål og utsmykking, slik som vi finner dette
beskrevet i Esekiel 40—48. Det er dette templet Antikristen vil sette seg
i i midten av den 70. åruken for Israel og Jerusalem (Dan. 9,24—27) og
kreve guddommelig tilbedelse. (Se 2. Tess. 2,3—10) (Se min bok: Guds
riket i Israel, s. 165—194)

"Sytti uker (en uke er her 7 år. Dette blir da 70 ganger 7 år, som er
490 år) er tilmålt ditt folk (jødene) og den hellige stad (Jerusalem) til å
innelukke frafallet (blant folket) og til å forsegle synder (tilgi synder)
og til å dekke over misgjerning (jødenes misgjerninger) og til å føre fram
en evig rettferdighet (Jesus fra Nasaret) og til å besegle syn og profet
(profetiene som gjelder dette skal gå i oppfyllelse) og til å salve et Aller-
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helligste (Det Aller Helligste i trengselstidens tempel skal innvies til Jah
ve).. . Og én uke (de siste 7 år av de 490 år) skal han (Antikrist) gjøre
pakten fast for de mange (Antikrist skal inngå en pakt med de vantroe
jøder i trengselstiden), og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer
opphøre (etter 3,5 år skal Antikrist befale at ofringene i templet skal
opphøre), og på vederstyggelighetens vinger skal ødeleggeren (Antikrist)
komme (til Israel og templet der), og det inntil fast besluttet straffe
dom strømmer ned over den som ødelegges (Antikrist)." (Dan. 9, 24
og 27)
"La ingen dåre dere på noen måte! for først må frafallet komme (fra

fallet fra de kristne trossannheter) og syndens menneske (Antikrist)
åpenbares, fortapelsens sønn, han som står imot og opphøyer seg over
alt som kalles gud og helligdom, så han setter seg i Guds tempel (i Jeru
salem) og gir seg selv ut for å være Gud. Minnes Dere ikke at jeg sa dere
dette da jeg ennå var hos dere? Og nå vet dere hva som holder igjen
(Den Hellige And som er i den kristne menighet), så han (Antikrist)
først skal åpenbares i sin tid. For lovløshetens hemmelighet er alt virk
som, bare at han (Den Hellige Ånd), som nå holder igjen, går ut i fra
midten eller sentrum (Når den kristne menighet bortrykkes til Gud før
den store trengsel, da er ikke lenger Den Hellige Ånd i kirkens midte.
Den Hellige Ånd er ikke i endetidens skjøgekirke), og da skal den lov
løse (Antikrist) åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin
munns ånde (ved sitt ord) og gjøre til intet ved åpenbarelsen avsitt kom
me (Legg merke til at Jesu gjenkomst skjer i etapper)." (2. Tess. 2,3—8)
(Se også min bok: Israel og den kristne menighet, s. 84—95, hvor jeg

skriver mer utfyllende om de 70 åruker.)
Trengselstidens tempel kommer sannsynligvis til å bli ødelagt i for

bindelse med Jesu gjenkomst.
Når Jesus fra Nasaret som er jødenes Messias kommer tilbake, vil føl

gende store begivenheter finne sted:
1) Først vil han samle hedningene til det store slaget ved Harma-

geddon og slå dem der. (Se Joh. Åp. 16,16 og 19,11—21)
2) Deretter vil han samle jødene fra alle folkeslag (Matt. 24, 31) og

dømme dem enten i Jerusalem (Sak. 13, 8—9) eller i ørkenen syd-øst
for Israel (Esek. 20,35—38)
3) Deretter vil de rettferdiges eller den første oppstandelse finne

sted. I denne oppstandelsen er det bare troende som oppstår. (Joh. Åp.
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20, 4—6). I folge Daniel 12, 12 skal dette skje 75 dager etter at den
store trengsel er avsluttet. "Salig er den som bier og når fram til 1335
dager. (Den store trengsel er på 3,5 år. Dette er igjen 1260 dager. Når
vi trekker 1260 fra 1335, får vi 75 dager.) Men gå du (Daniel) din ende
i mote. Du skal kvile og stå opp til din lodd VED DAGENES ENDE
(de 1335 dagene)." (Dan. 12,12—13)

Jeg skiller mellom den kristne menighets bortrykkelse, som vil skje
for den 70. åruken for Israel og Jerusalem og oppstandelsen av de gam
meltestamentlige troende. Dette har jeg gjort greie for i min bok: Den
kristne menighets bortrykkelse.
Et Bibelord som viser dette helt tydelig er Joh. Åp. 11,18. Der står

det at Gud skal domme de dode, som står opp i den forste oppstandel
se. De dode er her profetene og de hellige fra gammeltestamentlig tid.
"Og hedningene er blitt vrede og din vrede er kommet, og den tid da de
dode skal dommes, og da du skal lonne dine tjenere profetene og de hel
lige og dem som frykter ditt navn, de små og de store, og da du skal
odelegge dem som odelegger jorden."
4) Som den siste store begivenhet som skal skje i Israel i forbindelse

med den store trengsel, vil Herren selv begynne å bygge sitt nye tempel
på Sion, som skal være hoyt hevet over alle hoyder i Jerusalem. "Og
det skal skje i de siste dager (1000-års-riket horer også med til de siste
dager. Disse er 3 dager, fra Jesu forste komme og til opprettelsen av den
nye himmel og den nye jord), da skal fjellet (Sion) der Herrens hus står,
være grunnfestet på toppen av fjellene og hoyt hevet over alle hoyder,
og alle hedningefolk skal stromme til det." (Esaias 2,2)
"Og si til ham: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Se, det skal komme

en mann som heter Spire (Messias) han skal spire fr^ fra sin rot, og
han skal bygge Herrens tempel." (Sak. 6,12)

Troende hedninger fra alle verdens land skal også være med i byggin
gen av 1000-års-rikets tempel. "Og langt borte fra skal de komme og
bygge på Herrens tempel..." (Sak. 6,15)
Jodene får heller ikke vite alle hemmelighetene om 1000-års-rikets

tempel for de omvender seg til Herren, og det er Esekiel som skal for
telle dem det. "Du menneskesonn (Esekiel): Tal til Israels hus om
dette hus (templet) så de må skamme seg over sine misgjerninger og
måle den velordnede bygning. Og når de skammer seg over alt det de
har gjort (jodenes omvendelse i endetiden), da skal du kunngjore dem
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husets skikkelse og dets innredning, dets utganger og innganger, hele
dets skikkelse og alle forskriftene om det — hele dets skikkelse, og alle
lovene om det (særlig lovene om de forskjellige offer mangler i Esekiels
profeti om det nye templet), og skriv det opp for deres øyne, så de må
akte på hele dets skikkelse og alle forskriftene om det og gjøre etter
dem." (Esek. 43,10—11)

Vi skal nevne en del av de forhold som skal kjennetegne 1000-års-
rikets tempel og Guds-tjenesten der, så langt som vi kjenner til det på
nåværende tidspunkt.
1) HERRENS HERLIGHET SKAL KOMME TILBAKE IGJEN

til dette templet. "Og se. Guds herlighet kom fra øst, og lyden av hans
røst var som lyden av store vann, og jorden lyste av hans herlighet."
(Esek. 43,2)
"Og Herrens herlighet drog inn i huset gjennom den port som vendte

mot øst." (Esek. 43,4)
'Tå den tid skal hedningefolkene søke Isais rotskudd (Messias) som

står som et banner for folkeslag, og hans bolig (templet) skal være her
lighet." (Esaias 11,10)
"Og månen skal blyges, og solen skamme seg, for Herren, hærskare

nes Gud, er konge på Sions berg og i Jerusalem, og for hans eldstes øyne
er det herlighet." (Esaias 24,23)
"Og Jeg (Herren), jeg gjør deres gjerninger og deres tanker til intet,

den tid kommer da jeg samler alle folk og tungemål, og de skal komme
og se min herlighet." (Esaias 66,18)
'Tor jorden skal fylles med kunnskap om Guds herlighet, likesom

vannet dekker havets bunn." (Hab. 2,14)
**0g jeg vil ryste alle folkene, og alle folkenes kostelige skatter skal

komme hit, OG JEG VIL FYLLE DETTE HUS MED HERLIG
HET, sier Herren, hærskarenes Gud." (Hag. 2, 7)

'*0g jeg, sier Herren, vil være en ildmur omkring det (Jerusalem), OG
JEG VIL ÅPENBARE MIN HERLIGHET DER." (Sak. 2,9)
I 1000-års-riket vil Schekina-herligheten være til stede igjen i templet

i Jerusalem.

Herrens herlighet vil slutte Jesu inntog når han drar inn i Jerusalem
sammen med de troende jøder. Dette blir både en paralell til Josvas inn
tog inn i det lovede landet i gammel tid, og Jesu inntog inn i Jerusalem
på palmesøndag, da store deler av folket ville gjøre ham til konge.
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(Matt. 21, 1—16). "For Dere skal ikke dra ut i hast og ikke fare bort
som flyktninger, for Herren (Jesus) går foran dere, OG ISRAELS
GUD (HERRENS HERLIGHET) SLUTTER DERES TOG."(Esaias
52,12)
"Da skal ditt lys (Messias) bryte fram som morgenrøden, og din

lægedom snart spire fram, din rettferdighet skal gå fram for ditt åsyn,
og Herrens herlighet slutte ditt tog." (Esaias 58,8)

Herrens herlighet skal ikke bare være til stede i templet. Den skal
også ligge over Sion og templet som en sky og en rok om dagen og som
en glans av luende ild om natten. "Og over hvert sted på Sions berg og
over dets forsamlinger skal Herren skape en sky og en rok om dagen og
glans av luende ild om natten, for over alt herlig er det et dekke. Og en
hytte skal der være til skygge om dagen mot hete og til ly og skjul mot
vannskyll og regn." (Esaias 4,5—6)
I tillegg til dette vil også Jesus være til stede i templet i Jerusalem

som den store ypperstepresten og som kongen i riket for Israel. Alt
dette skal få oss til å forstå at 1000-års-riket er en jodisk periode i frel-
seshistorien. DEN KRISTNE MENIGHETS FRELSESPRINSIPFER

GÅR UT, OG DE HEBRAISKE FRELSESPRINSIPPENE KOMMER
INN IGJEN I 1000-ÅRS-RIKET.

2) TEMPELTJENESTEN SKAL TAKES OPP IGJEN og alle
gammel-testamentlige hovedoffer skal ofres i dette templet. Dette skal
ikke gjores foråt de skal bortta synd eller rense menneskene fra deres
synder, for det har Kristus besørget en gang for alle mennesker på Gol
gata, da han ofret seg selv som et lytelost lam og for Gud et velbehage-
lig offer.

Hensikten med ofringene i dette templet er at vi skal minnes det som
Jesus gjorde for alle mennesker. Dessuten skal hedningene, som kom
mer til Israel med sine gaver og sine offer, vise at de underkaster seg
jødenes Messias som konge og herre. "Og fyrsten skal det påligge å ofre
brennofferene og matofferet og drikkofferet på festene og nymåne-
dagene og sabbatene, på alle Israels høytider, han skal ofre syndofferet
og matofferet og takkofrene for å gjøre soning for Israels hus." (Esek.
45,17)
(Se kapitlene: Brennofferet, Matofferet, Takkofferet, Syndofferet,

Skyldofferet og Røkofferet.)
3) DET ER FYRSTEN I ISRAEL SOM SKAL STÅ FOR
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OFRINGENE I TEMPLET (PÅ ISRAELS HØYTIDER). Først skal
han ofre for sine egne synder, og deretter skal han ofre for folkets syn
der. "På den dag skal fyrsten ofre en okse til syndoffer for seg selv og
for alt folket i landet." (Esek. 45, 22)
4) FYRSTEN SKAL OGSÅ FÅ ANLEDNING TIL Å SITTE I

TEMPLETS YTRE PORT MOT ØST OG HOLDE MÅLTID FOR
HERRENS ÅSYN. "Og Herren sa til meg: Denne port skal være luk
ket, den skal ikke åpnes, og ingen skal gå inn gjennom den, for Herren,
Israels Gud (Messias), har gått inn gjennom den, derfor skal den være
lukket. Men fyrsten skal, fordi han er fyrste, ha lov til å sitte der og hol
de måltid for Herrens åsyn, han skal gå inn gjennom portens forhall, og
samme vei skal han gå ut." (Esek. 44,2—3)
5) DET ER BARE LEVITTER AV SADOKS ÆTT SOM

SKAL FÅ LOV TIL Å TJENE HERREN SOM VIRKELIGE
PRESTER VED ALTRENE OG VED TEMPLET. De andre av levit
tene som sviktet Herren i sin tjeneste i det første templet, skal bare få
lov til å være tjenere ved templet. Sadok var yppersteprest sammen med
Abjatar på Davids tid. Salomo avsatte Abjatar og innsatte Sadok som
den eneste yppersteprest. (1. Kong. 2, 26—35) Sadoks ættlinger hadde
yppersteembetet fram til fangenskapet i Babylon. "Ja, endog de levitter
som gikk bort fra meg når Israel for vill og forvillet seg bort fra meg
etter sine motbydelige avguder, de skal bære sin misgeming... De skal
ikke nærme seg til meg for å tjene meg som prester eller for å nærme
seg til noen av mine hellige ting — de høyhellige, men de skal bære sin
skam og de vederstyggeligheter som de har gjort seg skyldig i." (Esek.
44,10 og 13)
"Men de levittiske prester, Sadoks sønner, som tok vare på det som

var å vareta i min helligdom (det første templet), da Israels barn for
villet seg bort ifra meg, de skal trede nær til meg for å tjene meg, og de
skal stå for mitt åsyn og frambære for meg fett og blod, sier Herren."
(Esek. 44,15)
6) LEVITTENE AV SADOKS ÆTT SKAL OGSÅ FÅ LOV

TIL Å DØMME ISRAEL. "I rettssaker skal de stå fram og dømme,
etter mine forskrifter skal de dømme i dem, mine lover og bud skal de
holde på alle mine høytider, og mine sabbater skal de holde hellig."
(Esek. 44, 24)

7) YPPERSTEPRESTEN I DETTE TEMPLET ER JESUS FRA
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NASARET. Han ble innsatt til dette embetet ved sin lidelse, død og
oppstandelse. Ved dette, at han fant en evig forløsning for alle mennes
ker, gikk han inn i selve himmelen med sitt store offer, som er ham selv.
Gud godtok det som Jesus gjorde og lot ham få sitte ved Majestetens
høyre hånd i det høye. Han skal komme tilbake derfra og bygge sitt
eget tempel i Jerusalem. Ut ifra sin trone i dette templet skal han styre
over hele verden i 1000 år og være dommer over alle verdens nasjoner.
"Således tilla da heller ikke Kristus seg den ære å bli yppersteprest, men
han (Gud) sa til ham: Du er min Sønn, jeg har født deg i dag (Jesu opp
standelse fra de døde), likesom han og på et annet sted sier: DU ER
PREST I TIDSALDEREN ETTER MELKISEDEKS VIS." (Hebr.
5, 5-6)
"og da han ble fullendt (opptatt til Faderen), ble han opphav til evig

frelse for alle dem som lyder ham, og ble av Gud kalt yppersteprest
etter Melkisedeks vis." (Hebr. 5,9—10)

"hvor Jesus gikk inn som forløper for oss, i det han ble yppersteprest
i tidsalderen etter Melkisedeks vis." (Hebr. 6,20)
"men denne (Jesus) har et uforgjengelig prestedømme, fordi han blir

i tidsalderen." (Hebr. 7,24)
"men da Kristus kom som yppersteprest for de kommende goder,

gikk han gjennom det større og fullkomnere telt (selve himmelen), som
ikke er gjort med hender, det er: som ikke er av denne skapning."
(Hebr. 9,11)

"For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender
og bare var et bilde av den sanne (slik som templet var det), men inn i
selve himmelen, for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld." (Hebr.
9, 24)
"Og jeg (Esekiel) hørte en som talte til meg ut fra huset, mens en

mann (Messias) stod ved siden av meg. Og han sa til meg: Menneske-
sønn! (Esekiel), DETTE ER STEDET FOR MIN TRONE, det sted
hvor mine føtter skal stå, og der vil jeg bo blant Israels barn til evig tid,
og Israels hus skal ikke mere gjøre mitt hellige navn urent, hverken de
eller deres konger, med sitt horelevnet og med sine kongers døde krop
per (avgudene) og med sine offerhauger." (Esek. 43, 6—7)

"Fremdeles fikk jeg (Daniel) i mine nattlige sjmer se hvorledes en som
lignet en menneskesønn (Messias), kom med himmelens skyer, han gikk
bort til den gamle av dager (Gud) og ble ført fram for ham." (Dan. 7,13)
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"Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene
med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone (i templet i Jerusalem).
Og alle folkeslag skal samles for hans åsyn, og han skal skille dem fra
hverandre (dømme dem), likesom hyrder skiller fårene fra gjetene."
(Matt. 25, 31-32)
8) SABBATEN SKAL INNFØRES SOM KVILEDAG IGJEN.

"Så sier Herren, Israels Gud: Den indre forgårds port, den som vender
mot øst, skal være lukket de 6 arbeidsdager, men på sabbatens dag skal
den åpnes, og likeså på nymånedagen ... Og brennofferet som fjnrsten
skal ofre på sabbatens dag skal være 6 lam uten lyte og 1 vær uten lyte."
(Esek. 46,1 og 4)
9) OMSKJÆRELSEN SKAL INNFØRES IGJEN I 1000-ÅRS-

RIKET. "Så sier Herren, Israels Gud: Ingen fremmed med uomskåret
hjerte og uomskåret kjøtt skal komme inn i min helligdom, ingen av alle
de fremmede som bor i blant Israels barn." (Esek. 44,9)
"Våkn opp, våkn opp, ikle deg din styrke, Sion. Kle deg i høytids-

skrud, Jerusalem, du hellige stad. For ingen uomskåren eller uren skal
mere komme inn i deg." (Esaias 52,1)
"og hver gryte i Jerusalem og i Juda skal være helliget til Herren,

hærskarenes Gud, og alle de som ofrer, skal komme og ta av dem til å
ofre i, og det skal ikke mere være noen kana'anitt (uren og uomskåren)
i Herrens, hærskarenes Guds hus på den dag." (Sak. 14,21)

Spørsmål og oppgaver.

1) Hvilke 5 forskjellige forhold var tabernaklet et forbilde på?
2) Når vil Herren frelse jødene?
3) Hva er Kristi dåp?
4) Hvorfor ligger det et dekke over den jødiske nasjonen?
5) Hva går dette dekket ut på?
6) Hvorfor la Moses et dekke over sitt ansikt, etter at han hadde talt

med folket?

7) Hva var det Moses så som forsvant?
8) Er hele Moseloven opphevet i vår tid?
9) Hva er gangen i jødenes omvendelse i endens tid?
10) Hvorfor må jødene forplikte seg på Moseloven før Herren kan

frelse dem?
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11) Hvorfor greier vi ikke å framskynde jødenes omvendelse ved
evangelisering og misjonsvirksomhet?

12) Hva er det som er galt med kirkens Messias-bilde?
13) Hva er det som er rett?
14) På hvilken måte var Josef et forbilde på Jesus?
15) Hvor lenge skal jødenes forherdelse vare i følge Esaias 6,9—13?
16) Hva er Schekina-herligheten, og hvor fantes den?
17) Hvor var den andre Herrens herlighet som fulgte jødene i vandrin

gen i 40 år?
18) Hvorfor måtte Herrens herlighet forlate Salomos tempel?
19) På hvilken måte forlot Herrens herlighet templet?
20) Gi en beskrivelse av oppbyggingen av det andre templet.
21) Gi en beskrivelse av oppbyggingen og bruken av det tredje templet.
22) Når kommer det tredje templet til å bli ødelagt?
23) Hvilke 4 store begivenheter vil skje i forbindelse med Jesu

gjenkomst?
24) Når vil den gammeltestamentlige oppstandelse finne sted?
25) Når skal jødene få alle opplysningene om 1000-års-rikets tempel

og alle forskriftene om de forskjellige offer?
26) Hvem skal gi dem disse opplysningene?
27) På hvilke 2 forskjellige steder vil vi finne Herrens herlighet i

1000-års-riket?

28) Hvem vil slutte Herrens inntog inn i Israel og Jerusalem, etter at
den store trengsel er avsluttet?

29) Hvorfor skal tempelljenesten takes opp igjen i 1000-års-riket?
30) Hvilke typer offer skal vi ha i 1000-års-riket?
31) Hvem er det som skal stå for ofringene i templet?
32) Hvorfor skal ikke Jesus ha denne Ijenesten?
33) Hvor skal fyrsten i Israel ha lov til å sitte og holde måltid?
34) Hvorfor skal templets ytre port mot øst være lukket?
35) Hvorfor er det bare levittene fra Sadoks ætt som skal få lov til å

være prester i det nye templet?
36) Hvem er ypperstepresten i templet, og hvilke oppgaver har han?
37) Hva vil det si at Jesus er prest etter Melkisedeks vis?
38) Hvorfor skal sabbaten innføres igjen som kviledag?
39) Hvorfor skal omskjærelsen på føttet innføres igjen i 1000-års-

riket?
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HERRENS HERLIGHET

Det vanlige ordet i G.T. for herlighet er '*kabod". Det betyr "det som
gjør noe tungt", "tyngde", "vekt" og "verdighet". Etter hvert fikk også
ordet betydningen "ære og glans".
I G.T. kommer Herrens herlighet (kabod Jhvh) til uttrykk på for

skjellige måter:
1) Det er den herlighet som Gud åpenbarer for menneskene i det

som han selv har skapt, i selve naturen. På grunnlag av dette skal men
neskene, som er en fallen skapning, forstå at Gud er til, og at han virker.
Dette forholdet blir også kalt for "vokatio generalis", som er en del av
det generelle kall. Dette kallet om Guds eksistens på grunnlag av hans
egne gjerninger, har også hedningene del i. "For hans usynlige egen
skaper, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra ver
dens grunnvoll ble lagt, i det det kjennes av hans gjerninger, foråt de
(hedningene) skal være uten unnskyldning." (Rom. 1, 20)

Vi skal gjengi en del Bibel-ord fra G.T., hvor denne form for Herrens
herlighet er gjengitt. "Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all
jorden, du som har utbredt din prakt over himmelen." (Salme 8, 2)
'TUMLENE FORTELLER GUDS ÆRE, OG HVELVINGEN

FORKYNNER HANS HENDERS GJERNING. Den ene dag lar sin
tale utstrømme til den annen, og den ene natt forkynner den annen sin
kunnskap." (Salme 19,1—2)
"Og lovet være hans herlighets navn til evig tid, og all jorden bli full

av hans herlighet." (Salme 72,19)
"Han (Gud) hyller seg i Ijrs som i et kledebon, han spenner himme

len ut som et telt, han som tømrer i vannene sine høye saler, han som
gjør skyene til sin vogn, som farer fram på vindens vinger." (Salme 104,
2-3)
"Han er jo den som troner over den vide jord, og de som bor på den,

er som gresshopper, han er den som bredte ut himmelen som et tynt
teppe og utspente den som et telt til å bo i." (Esaias 40,22)
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"Jeg har gjort jorden, og menneskene på den har jeg skapt, mine hen
der er det som har utspent himmelen, og all dens hær har jeg latt frem
stå." (Esaias 45,12)
2) Det er den herlighet som Gud viser menneskene på en spesiell

måte, når han åpenbarer seg for dem. I motsetning til Guds herlighet
som han viser oss i sitt eget skaperverk, blir Herrens åpenbaring til men
neskene av en helt annen type herlighet enn den førstnevnte. Mens han i
den første åpenbarer seg for alle mennesker, vil han i den siste åpenbare
seg for et begrenset antall mennesker eller bare for en person.

I det siste tilfellet viser Gud seg i sin egen lysglans. Denne Herrens
lysglans blir ofte innehyllet I EN SKY, I EN RØK, eller I EN
HD, for ingen kan se Guds fulle herlighet og hans egentlige vesen og
likevel beholde livet. Han bor i et lys som ikke vi kan komme inn i.

Vi må skille mellom Herren p.d.e.s. og Herrens herlighet p.d.a.s. Her
rens herlighet er selve lyset eller lysglansen, som Herren omgir seg med.
HERREN SELV ER INNE I LYSET.

Vi kan møte Herren i hans lysglans, men Herren selv kan vi ikke se.
Det har ikke noe menneske fått se, ikke engang Moses. "Så skjedde det
på den 3. dag da morgenen brøt fram, da tok det til å tordne og lyne,
og det la seg en tung sky over fjellet, og det hørtes en sterk basunlyd,
(Herrens røst), da skalv alt folket som var i leiren. Men Moses førte fol
ket ut av leiren til møte med Gud, og de stilte seg nedenfor Qellet. Og
hele Sinai berg stod i røyk, fordi Herren var steget ned på det i ild, og
røyken av det steg opp som røyken av en ovn, og hele fjellet skalv. Og
basunens lyd tok til og ble sterkere og sterkere. Moses talte og Gud
svarte ham med lydelig røst. Og Herren steg ned på Sinai berg, på fjel
lets topp, og Herren kalte Moses opp på fjellets topp, og Moses steg
opp. Og Herren sa til Moses: Stig ned og advar folket, så de ikke trenger
seg fram til Herren for å se ham, for da kommer mange av dem til å
falle." (2. Mos. 19,16-21)
"Og Herren (Messias) gikk foran dem, om dagen i en skystøtte for å

lede dem på veien og om natten i en ildstøtte for å lyse for dem, så de
kunne dra fram både dag og natt. Skystøtten vek il^e fra folket om
dagen, ikke heller ildstøtten om natten." (2. Mos. 13,21—22)
"Da sa Moses til folket: Frykt ikke, stå nå her og se Herrens frelse

(hebr. Yeshua, som er det samme som Jesus) som han vil sende dere i
dag. For som dere ser egypterne i dag, skal Dere aldri i evighet se dem

-41-



meie. Herren (Messias) skal stride for dere, og Dere skal være stille.** (2.
Mos. 14,13-14)

**0g Guds engel (Messias), som gikk foran Israels leir, flyttet seg og
gikk baketter dem, skystøtten som var foran dem, flyttet seg og stilte
seg bak dem, så den kom imellom egypternes leir og Israels leir, på den
ene siden var den sky og mørke, og på den andre siden lyste den opp
natten, og den ene leir kom ikke inn på den andre hele natten.** (2.
Mos. 14,19-20)

**Da så Aron talte til hele Israels barns menighet, vendte de seg mot
ørkenen, og se, HERRENS HERLIGHET ÅPENBARTE SEG I
SKYEN.** (2. Mos. 16,10)

'*0g Herren sa til Moses: Gå fram foran folket og ta med deg noen av
Israels eldste, og din stav som du slo i elven med (elven i Egypt), ta den
i hånden og gå. Se, jeg (Messias) jeg vil stå der foran deg på klippen ved
Horeb, og du skal då på klippen, og det skal flyte vann ut av den, så
folket får drikke. Og Moses gjorde således så Israels barns eldste så på
det.** (2. Mos. 17,5-6)

**Da sa Herren til Moses: Se, jeg vil komme til deg i en tykk sky, så
folket kan høre når jeg taler med deg, og alltid tro på deg. Og Moses bar
folkets ord fram for Herren.** (2. Mos. 19,9)

**Se, jeg sender en engel (Messias) foran deg for å vokte deg på veien
og for å føre deg til det sted jeg har utsett for deg (Israel). Ta deg i vare
for ham og hør på hans røst, vær ikke gjenstridig mot ham. Han skal
ikke bære over med deres overtredelser, FOR MTTT NAVN ER I
HAM. (Yeshua betyr Gud er frelse).** (2. Mos. 23,20-21)

**0g han sa (Gud sa til Moses): Du kan ikke se mitt åsyn, (mitt inner
ste vesen, min personlighet), for intet menneske kan se meg (slik som
jeg i virkeligheten er) og leve. Deretter sa Herren: Se, her, tett ved meg
er et sted, still deg der på berget, og når min herlighet går forbi, da vil
jeg la deg stå i fjellkløften, og jeg vil dekke med min hånd over deg til
jeg er gått forbi, så vil jeg ta min hånd bort, da kan du se meg bakfra,
men mitt åsyn kan ingen se.** (2. Mos. 33,20—23)

**0g Manoah sa til ån hustru: Vi må visselig dø, for vi har sett Gud.**
(Dom. 13,22)

Det var både Messias og Gud selv som var med jødefolket i deres van
dring ut i fra Egypt og i ørirenen i de 40 år. Messias var åpenbar for fol
ket, mens Gud selv var innehyllet i sin egen herlighet, som igjen kunne
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være innehyllet i en sky eller i en ild. Messias er også Herrens herlighet:
(Se kapitlet: Messias er Herrens herlighet)
(Se også min bok: Jødenes Konge, Bind I, s. 102—117, hvor jeg skri

ver om Messias som Herrens engel.)
Når menneskene ved gitte anledninger fikk se Herrens herlighet, så

var det ikke hans fulle herlighet de fikk se. Det var en NEDDEMPET
ELIjER nedtransformert herlighet. Den var tillempet den
styrkegraden som menneskene kan se og likevel være i live. (Englene
derimot ser Guds herlighet fullt ut, for de er ikke falne skapninger. De
vet ikke hva synd er, for de har ikke smakt av "treet til kunnskap om
godt og ondt" slik som vi mennesker har gjort.) "Og til Moses sa han
(Gud): Stig opp til Herren, du og Aron, Nadab og Abihu og 70 av Israels
eldste, og dere skal tilbede på avstand. Men Moses alene skal komme
nær til Herren, de andre skal ikke gå nær til, og folket skal ikke stige
opp med ham." (2. Mos. 24,1—2)
"Så steg Moses og Aron, Nadab og Abihu og 70 av Israels eldste opp.

OG DE SÅ ISRAELS GUD, under hans føtter var det likesom et
gulv av gjennomsiktig safirstein og som himmelen selv i klarhet. Og han
løftet ikke sin hånd mot de ypperste av Israels barn, men de skuet Gud
og åt og drakk." (2. Mos. 24,9—11)
"Og Herrens herlighet kvilte på Sinai berg, og skyen skjulte det i 6

dager, den 7. dag kalte han på Moses midt ut av skyen. OG HERRENS
HERLIGHET VAR Å SE TIL FOR ISRAELS BARNS ØYNE
SOM EN FORTÆRENDE ILD PÅ FJELLETS TOPP. Og Moses
gikk midt inn i skyen og steg opp på fjellet, og Moses var på fjellet i 40
dager og 40 netter (hvor han fikk de 10 bud av Herren)." (2. Mos. 24,
16-18)

Profeten Esaias fikk også anledning til å se Gud selv, men Gud skjulte
sitt ansikt for ham. Han skrev ned dette møtet og dette synet på føl
gende måte: "I det år kong Ussias døde (740 før Messias), så jeg Herren
sitte på en høy, høy trone, og slepet av hans kåpe oppfylte templet
(hinunelen). Serafer stod omkring ham. 6 vinger hadde hver, med 2
dekket han sitt åsyn (sitt egentlige vesen), med 2 dekket han sine
føtter, og med 2 fløy han. Og den ene ropte til den andre og sa: Hellig,
hellig, hellig er Herren, hærskarenes Gud, all jorden er full av hans her
lighet. Og tersklenes poster bevet ved de ropendes røst, og huset ble fylt
med røk. Da sa jeg: Ve meg! Jeg er fortapt, for jeg er en mann med
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urene lepper, og mme øyne har sett kongen, Herren, hærskarenes Gud."
(Esaias 6,1—5)

Når profetene så Herrens herlighet eller Herrens legeme, så var ikke
dette et legeme av kjøtt og blod, som en kan ta og føle på, men det var
GUDS LYSNATUR eller GUDS LYSENDE LEGEME. Dette kan
vi ikke forstå eller fatte fullt ut, for dette tilhører en annen dimensjon
enn den vi lever i. Denne naturen tilhører selve evigheten og er ikke
bundet til hverken stoff, rom eller tid, men en gang skal også vi, som
tror, få del i Guds herlighets natur. Vi kaller det for oppstandelseslege-
met eller herlighetslegemet. Da skal vi få se Herren slik som han i virke
ligheten er, for da er vår natur og vårt legeme blitt gjort likt med hans
legeme og hans natur. "Dere elskede, nå er vi Guds barn, og det er ennå
ikke åpenbart hva vi skal bli, VI VET AT NÅR HAN (JESUS)
ÅPENBARES, DA SKAL VI BLI HAM LIK, for da skal vi se ham
som han er." (1. Joh. 3,2)
"Og der er himmelske legemer, og der er jordiske legemer, MEN EN

HERLIGHET HAR DE HIMMELSKE LEGEMER, EN ANNEN DE
JORDISKE. En glans har solen, og en annen månen, og en annen stjer
nene, for den ene stjerne skiller seg ut fra den andre i glans. Slik er det
og med de dødes oppstandelse. Det (legemet) såes i forgjengelighet, det
oppstår i uforgjengelighet, det såes i vanære, det oppstår i herlighet, det
såes i skrøpelighet, det oppstår i kraft, der såes et naturlig legeme, der
oppstår et åndelig legeme. SÅ VISST SOM DET GIES ET NATUR
LIG LEGEME, GIES DET OG ET ÅNDELIG LEGEME." (1. Kor.
15, 40-44)
"For vårt borgerskap er i himlene, og derfra venter vi og den Herre

Jesus Kristus som frelser, han som skal forvandle vårt fornedrelses-
legeme, SLIK AT DET BLIR LIKT MED HANS HERLIGHETS-
LEGEME, etter den kraft (Den Hellige Ånds kraft) hvormed han og
kan underlegge seg alle ting." (Fil. 3,20—21)

^'Men dersom hans Ånd (Guds Ånd) som oppvakte Jesus fra de døde,
bor i dere, da skal han (Guds Ånd) som oppvakte Kristus fra de døde,
også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i dere."
(Rom. 8,11)

Moses hadde en enestående stilling blant profetene i G.T. Når Herren
talte til ham, så talte han åsyn til åsyn med ham. Når han talte til de
andre profetene, talte han vanligvis til dem i drømmer og syner. "Og
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Herren talte til Moses åsyn til åsyn, likesom en mann taler med sin
neste ..." (2. Mos. 33,11)
"Og han (Gud) sa: Hør nå hva jeg har å si dere: Er det en profet som

Dere, så gir jeg. Herren, meg til kjenne for ham i syner og taler med ham
i drømmer. Men så er det ikke med min tjener Moses, han er tro i hele
mitt hus. Munn til munn taler jeg med ham, klart og ikke i gåter, OG
HAN SKUER HERRENS SKIKKELSE. Hvorledes kunne Dere våge å
tale ille om Moses, min tjener?" (4. Mos. 12, 6—8)

Etter at jødefolket hadde brutt pakten med Herren og brutt det
første av de 10 bud, om at de ikke skulle ha noen annen Gud enn Jahve,
kastet Moses fra seg steintavlene med de 10 bud, slik at de gikk i styk
ker. Etter en tid kalte Herren ham igjen opp på fjellet til seg, hvor han
på nytt skrev opp de 10 bud på steintavler. (Se min bok: Jødenes Kon
ge, Bind 2, s. 142-143)

Moses var også denne gangen i 40 dager og 40 netter hos Herren, og
da han kom tilbake til jødefolket skinte hans ansikt. Folket var redd for
å komme nær til ham. DET VAR HERRENS HERLIGHET ELLER
LYSGLANSEN AV HERRENS HERLIGHET SOM HADDE FOR
PLANTET SEG OVER PÅ MOSE ANSIKT, slik at det var en del av
Guds herlighet som skinte i hans ansikt. Denne herligheten var så sterk
og intens at Moses måtte legge et dekke over sitt ansikt etter at han
hadde talt med folket, men når han snakket med Herren igjen, da tok
han bort dekket. "Så gikk Moses ned fra Sinai berg, og da han gikk ned
fra fjellet, hadde han vitnesbyrdets 2 tavler i sin hånd, men Moses visste
ikke at hans ansikts hud skinte fordi han (Herren) hadde talt med ham.
Og Aron og alle Israels barn så at huden på Moses ansikt skinte, og de
fryktet for å komme nær til ham. Da kalte Moses på dem, og i^on og
alle menighetens høvdinger vendte tilbake til ham, og Moses talte til
dem. Deretter gikk alle Israels barn nær til, og han bar fram til dem alle
de bud som Herren hadde gitt ham på Sinai berg. Og da Moses holdt
opp å tale med dem, la han et dekke over sitt ansikt. Men når Moses
gikk inn for Herrens ansikt for å tale med ham, tok han dekket av, til
han gikk ut igjen, og når han kom ut, talte han til Israels barn det som
var blitt sagt ham." (2. Mos. 34,29—34)
Ved siden av at Herrens herlighet åpenbarte seg for Israel i tabernak

let og i forbindelse med lovgivningen på Sinai, opplevde også Moses
Guds herlighet i den brennende tornebusken som stod i brann, men like-
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vel ikke brant opp. I denne forbindelsen fikk Moses det oppdraget å
fore Israel ut av Egypten. "Og Moses gjette småfeet hos Jetro, sin sviger
far, presten i Midian, og han drev engang småfeet bortom ørkenen og
kom til Guds berg, til Horeb (Horeb er en del av Sinai-fjellene). Der
åpenbarte Herrens engel (Messias) seg for ham i en luende ild, midt ut
av en tornebusk, og han så opp, og se, tornebusken stod i lys lue, men
tornebusken brente ikke opp. Og Moses sa: Jeg vil gå bort og se dette
vidunderlige syn, hvorfor tomebu^en ikke brenner opp (Tornebusken
er også blitt et symbol på Israel ute i diasporaen, som til tross for de
mange angrep fra hedningene, som det er blitt utsatt for, ikke er ødelagt,
men er i live.) Da Herren så at han gikk bort for å se, ropte Gud til ham
midt ut av tornebusken og sa: Moses, Moses! Og han svarte: Ja, her er
jeg. Da sa han: Kom ikke nærmere, dra dine sko av dine føtter! For det
sted du står på, er hellig jord. Så sa han: Jeg er din fars Gud, Abrahams
Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sitt ansikt, for han
fryktet å skue Gud." (2. Mos. 3,1—6)

Spørsmål og oppgaver.

1) Hva betyr det hebraiske ordet "kabod"?
2) Hva er det generelle kallet, lat. "vokatio generalis"?
3) På hvilke måter kommer Herrens herlighet til uttrykk?
4) Hvorfor må vi skille mellom Gud selv p.d.e.s. og Guds herlighet

p.d.a.s.?
5) Hvorfor må Gud skjule sin egentlige herlighet for menneskene?
6) Hvilke 3 elementer skjuler han sin herlighet i?
7) Hvilke 2 personer i guddommen fulgte jødefolket ut ifra Egypten

og i ørkenen i 40 år?
8) Hva er Guds lysnatur?
9) Hvorfor kan vi menneskene hverken se eller fatte (forstå) Guds

lysnatur?
10) Når skal vi, som tror, se og forstå Guds lysnatur?
11) Hvilket forhold er det mellom Guds lysnatur og våre herlighets-

legemer?
12) Hva var den store forskjellen mellom Moses p.d.e.s. og de andre

profetene i G.T.?
13) Hvorfor fikk Moses en slik enestående posisjon hos Gud?

-46-



14) Hvorfor skinte Mose ansikt etter at han hadde talt med Gud?
15) På hvilke annet sted enn på Sinai og i ørkenen i 40 år så Moses

Herrens herlighet?
16) Hva er tornebusken som stod i lys lue, men ikke brann, opp

blitt et bilde på?
17) Hva betyr det hebraiske ordet "Yeshua"?
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KJERUBENE OG HERRENS HERLIGHET

Esekiel er den av profetene som har beskrevet Herrens herlighet mest
detaljert. Dette skjedde i juli i år 592 før Messias. Himmelen ble åpnet
for Esekiel og han fikk skue inn i de himmelske ting, som vanligvis ikke
er tilgjengelige for våre sanser. **Det skjedde i det 30. år, i den 4. måned,
på den 5. dag i måneden, mens jeg var blant de bortførte (jøder) ved
elven Kebar (syd-øst for Babylon), at HIMMELEN ÅPNEDES OG
JEG SÅ STOER FRA GUD. På den 5. dag i måneden — det var det
5. år etter at Jojakin var blitt bortført (dette skjedde i 597 før Messias).
(Esek. 1,1-2)

Ved siden av at himmelen ble åpnet for Esekiel og han så syner fra
Gud, kom også Herrens ord til ham, og Herren la sin hånd på ham og
viste ham sin herlighet. Esekiel fikk dermed flere vitnesbyrd om Guds
herlighet, "da kom HERRENS ORD til presten Esekiel — Busis sønn,
i kaldeernes land ved elven Kebar, og HERREINS HÅND kom der over
ham. (Esek. 1, 3)

Esekiel fikk se Herrens herlighet i en storm, i en sky og i en ild.
STORMEN ER SYMBOLET PÅ GUDS MAKT. SKYEN ER
SYMBOLET PÅ GUDS UUTGRUNNELIGE TANKER OG PLA
NER. ILDEN SYMBOLISERER GUDS HELLIGHET OG NID
KJÆRHET. Herrens herlighet så ut som blankt metall. "Og jeg så, og
se, en stormvind kom fra nord, en stor sky med stadig luende ild, en
strålende glans omgav den, og midt i den, midt i ilden, viste det seg noe
som lignet blankt metall." (Esek. 1,4)

Midt i skyen og midt i ilden så også Esekiel de 4 livsvesener (hebr.
chaijot), som senere i Esekiel 9 og 10 blir kalt for kjeruber. De hadde en
menne^eskikkelse, og de hadde 4 ansikter hver. Menneske-ansiktet
pekte rett fram. Løveansiktet pekte til høyre. Okseansiktet pekte til
venstre. Ørneansiktet pekte rett bakover.
I og med at der er 4 kjeruber, er de representanter for det jordiske og

det som har med skapningen å gjøre. 4—tallet står i Bibelen som symbol
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for hele verden og det som Gud har skapt.
I og med at hver kjerub har 4 ansikter hver, viser det seg at de har

den samme funksjonen, og at DE REPRESENTERER HELE SKAP
NINGEN, både mennesker, ville og tamme dyr og fuglene. Menneske
ansiktet symboliserer mennesket, som er skapningens herre og krone.
Det står for GUDS-BILDE, VISDOM OG FORSTAND.

Loveansiktet symboliserer de ville dyr, og det står for KONGELIG
VERDIGHET, SKREKK OG SELVHEVDELSE.

Okseansiktet symboliserer de tamme dyr, og det står for KRAFT,
STYRKE OG UTHOLDENHET.

Ømeansiktet symboliserer fugleverdenen, og det står for EVNEN
TIL SELVFORNYELSE OG TIL Å HEVE SEG MOT DET HØYE.
De 4 kjerubene med sine mange egenskaper representerer hele den

levende skapningen innenfor Gud. I og med at de fire kjerubene lever i
den umiddelbare nærhet av Gud selv, er dette et bevis på at Gud ved
kjenner seg sin egen skapning og vil ha den i sin nærhet.

Dette peker videre framover mot forsoningsverket, der Jesus forsonet
all verden, både mennesker, dyr og fugler, med seg selv i Jesu blod, slik
at også skapningen skal oppreises og få del i Guds barns herlighets fri
het. (Rom. 8,19—22)

Dette skal skje først i 1000-års-riket og senere i full utfoldelse på den
nye jord, hvor synden og dens følger er ryddet bort for bestandig.
(Joh. Ap. 21,1-4)

Kjerubene hadde videre 4 vinger hver. Med 2 av vingene dekket de
sine egne legemer. Dette er uttrykk for bluferdighet. Med de 2 andre
vingene fløy de, og de berørte vingene hos kjunibene på hver side, slik
at de dannet en sluttet, men bevegelig firkant.

Kjerubene snudde seg ikke når de gikk, men de gikk rett fram. De
kunne gjøre det, for de hadde 4 ansikter hver som vendte seg i hver sin
retning. De holdt derfor nøye øye med alt som foregikk.
Av samme grunn var også deres bein rette. De hadde ikke behov for

noe ledd i beina som gjorde at de kunne snu seg. De gikk rett fram.
De hadde også menneskehender under vingene på alle 4 sider.
Kjerubene gikk dit som Den Hellige Ånd ville at de skulle gå. De for

fram og tilbake som lynglimt og utførte villig alt det som Den Hellige
Ånd gav dem beslqed om å utføre.

Videre så kjerubene ut som glør, som brente som bluss. Ilden, som er

-49-



et bilde på Guds hellighet og nidkjærhet, for hurtig omkring mellom de
4 livsvesenene. Den hadde videre en strålende glans, og livsvesenene ut
forte lynraskt det som var Herrens vilje. "Og midt i den (i ilden) viste
det seg noe som lignet 4 livsvesener, som så slik ut: De hadde et mennes
kes skikkelse, og hvert av dem hadde 4 ansikter og hvert av dem 4 vin
ger. Deres bein var rette, og deres fotblad var som kloven på en kalv, og
de blinket likesom skinnende kopper. Og de hadde menneskehender
under vingene på alle 4 sider, og alle 4 hadde ansikter og vinger. Deres
vinger rørte ved hverandre, de vendte seg ikke når de gikk, hvert av dem
gikk rett fram. Og deres ansikt lignet et menneske-ansikt, og løveansikt
hadde de alle 4 på høyre side, og okseansikt hadde de alle 4 på venstre
side, og ømeansikt hadde de også alle 4. Slik var deres ansikter. Og
deres vinger stod ut fra hverandre oventil, hvert av dem hadde 2 vinger
som rørte ved det andre, og 2 som dekket deres legemer. Og hvert av
dem gikk rett fram, dit hvor ånden (Den Hellige Ånd) ville gå, gikk de,
de vendte seg ikke når de gikk. Og livsvesenenes utseende var likt glør,
som brente likesom bluss, ilden (Guds hellighet og nidkjærhet) for om
imellom livsvesenene, og den hadde en strålende glans, og det gikk lyn
ut av ilden. Og livsvesenene for fram og tilbake likesom lysglimt, livs
vesenene utførte Herrens vilje Ijmraskt." (Esek. 1, 5—14)
De gamle rabbinerne kan gi oss en interessant opplysning i forbindel

se med livsvesenenes 4 ansikter. De kan fortelle oss at de samme ansik

tene var på Israels 4 bannere under ørkenvandringen i 40 år. Under
hvert banner leiret det seg 3 stammer. (14. Mos. 2 står det at hver stam
me leiret seg rundt tabernaklet under sine egne banner.) Judas banner
hadde en løve som symbol. Rubens banner hadde et menneske som
symbol. Efraims banner hadde en okse som symbol. Dans banner hadde
en øm som symbol.

Blant kirkefedrene ble også kjerubenes ansikter brukt som et bilde på
de 4 evangeliers beskrivelse av Jesus, men da de hadde ulike vurderinger
av dette, så fikk ikke deres forskjellige syn gjennomslag. Dessuten er
heller ikke denne vurdering riktig.

Til tross for dette er det likevel riktig at evangeliene viser oss forskjel
lige sider ved Jesu gjerning:
1) Matteus-evangeliet viser oss Jesus som KONGEN I RIKET

FOR ISRAEL. (Løveansiktet)
2) Markus-evangeliet viser oss Jesus som GUDS TJENER. (Okse-
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ansiktet)
3) Lukas-evangeliet viser oss Jesus som MENNESKESONNEN.

(Menneskeansiktet)
4) Johannes-evangeliet viser oss Jesus som GUDS SØNN. (Øme-

ansiktet)
(Dette betyr ikke at de forskjellige evangelier bare beskjeftiger seg

med disse egenskaper ved Jesus. De tar også opp andre forhold ved ham,
men jeg tror at dersom vi ser dette at evangebene først og fremst be
handler et bestemt aspekt ved Jesu gjerning, så vil vi forstå at det ikke
er noen uoverensstemmelse mellom utsagnene i de forskjellige evange
lier. Se min bok: Jødenes Konge, Bind 2, s. 231—238.)

Ved siden av hvert livsvesen var det et hjul på jorden, og de vendte ut
mot 4 sider. Hjulene var helt like, og det ene hjul var inne i det andre.
Dette betyr at de var plassert i rett vinkel på hverandre, slik at hjulene
kunne gå rett fram til alle 4 sider uten at de måtte snu på seg og komme
ut av stilling.

Ringene på hjulene var høye og fryktelige, og de 4 hjulene var fulle
av øyne overalt. Dette betyr at de kan se og observere alt som foregår.
Det var samhørighet mellom de 4 livsvesenene og de 4 hjulene. Når

livsvesenene beveget seg, så gikk også hjulene ved siden av dem, og når
livsvesenene hevet seg opp fra jorden, så gjorde hjulene det samme.
Grunnen til at det var slik, var at livsvesenenes ånd var i hjulene. Det var
en fullkommen harmoni mellom livsvesenene og hjulene. Når livsvesenene
gikk, så gikk også hjulene, og når livsvesenene stoppet, så stoppet også
hjulene. Hjulene ble styrt av livsvesenene, for livsvesenenes ånd var i
hjulene, og livsvesenene ble igjen styrt av Den Hellige Ånd.
"Og jeg så livsvesenene, og se, det var et hjul på jorden ved siden av

hvert av livsvesenene, og de vendte seg ut mot 4 sider. Hjulene så ut som
om de var gjort av noe som lignet krysolitt, og alle 4 var lik hverandre,
og de så ut som om de var gjort slik at det ene hjulet var inne i det
andre. Til alle 4 sider gikk de når de gikk, de vendte seg ikke når de
gikk. Hjulringene var høye og fryktelige, og de var fulle av øyne rundt
omkring på alle 4 hjul. Og når livsvesenene gikk, så gikk hjulene ved
siden av dem, og når livsvesenene hevet seg opp fra jorden, så hevet også
hjulene seg. Hvor ånden (Den Hellige Ånd) ville gå, gikk de, nettopp dit
hvor ånden ville gå, og hjulene hevet seg ved siden av dem, for livsvese
nenes ånd var i hjulene." (Esek. 1,15—21)
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Jødiske lærde skiller mellom kjerubene p.d.e.s. og hjulene p.d.a.s., og
ser på disse siste som egne vesener og kaller dem for hjul-vesener (hebr.
ofanim). Esekiel betraktet ikke hjulene som egne og selvstendige
vesener. De gjør akkurat det samme som livsvesenene gjør, og det er livs-
vesenenes ånd som bestemmer over dem.

Ovenfor kjerubene så Esekiel videre en hvelving. Den var som blen
dende krystall, og den var utstrakt over deres hoder. Hvelvingen dannet
ikke bare et skille mellom Gud og kjerubene, den dannet også et skille
mellom det jordiske og det himmelske. Himmelen er Guds område, og
ingen kan se fullt ut inn i det himmelske, for Herren bor i et lys som
ingen kan komme inn i, og ingen kan se ham fullt ut og likevel være i
live.

Denne hvelvingen betyr at det er et skille mellom Gud og det som
Gud har skapt. Gud er ikke en del av det skapte. Gud er en åndelig og
evig størrelse, som er skilt fra sitt skaperverk. Han opprettholder det og
fyller det med sin kraft, men han er ikke gjort lik med det, slik som f.
eks. panteismen hevder. Dette er også en vranglære som vi må passe oss
for. SÅ HØGT SOM HIMMELEN ER OVER JORDEN, SÅ HØGT
ER HERREN OVER ALT DET SOM HAN HAR SKAPT. "For

mine tanker er ikke deres (menneskenes) tanker, og deres veier er ikke
mine veier, sier Herren, som himmelen er høyere enn jorden, således er
mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres
tanker." (Esaias 55,8—9)

Når kjerubene gikk, var lyden av deres vinger som store vann og som
bulderet fra en stor leir, men når de stod under hvelvingen, senket de
sine vinger og var rolige. De hørte etter hva Den Allmektige sa. Dette
betyr at når Gud talte, så var de i ro og hørte etter hvilket budskap han
hadde til dem. Etter at de hadde fått vite Herrens vilje, utførte de bud
skapet. Da var deres bevegelser som lyden av Herrens røst.
"Og over livsvesenenes hoder var det noe som lignet en hvelving, som

blendende krystall å se til, utspent ovenfor deres hoder. Og under hvel
vingen stod deres vinger rett ut, så de rørte ved hverandre, hvert av dem
hadde på begge sider 2 vinger som dekket deres legemer. Og når de gikk,
hørte jeg lyden av deres vinger, det var som lyden av store vann, som Den
Allmektiges røst, et bulder som bulderet av en leir, når de stod, senket
de sine vinger. Og det lød en røst (Guds røst) ovenfor hvelvingen som
var over deres hode, når de stod, senket de sine vinger." (Esek. 1,22—25)
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Vi kan også legge merke til at i et rabbinsk skrift (Chag. 13) kalles
livsvesenene for chasmal. Navnet er sammensatt av 2 ord, og det er taus
het og tale. De er tause når Gud taler, og taler når Gud tier.

Dette skal også få oss troende til å forstå at når Herren taler til oss,
da skal vi være stille og lytte til budskapet. Når Herren derimot tier, da
skal vi utfore akkurat det som han har sagt og ikke noe annet. Dette
gjelder også forståelsen av Guds ord. Vi skal forstå ordet, som også er
uttrykk for Guds vilje, akkurat slik som det står. Og vi skal lære slik
som Guds ord lærer. Dersom vi ikke gjor det, er vi falske vitner og
falske profeter og står i fare for å falle ut av Kristi nåde, dersom vi ikke
allerede har gjort det.
Det er i dag mange falske roster, også blant anerlgente predikanter og

teologer i Guds menighet. Disse skal vi ikke anerkjenne og ha tillit til, og
vi skal ikke ha noe med dem å gjore. DE FØRER VILL, FORDI DE
SELV ER FØRT VILL. (Jeg vil ikke her ta med noen eksempler på
dette, for det er det nok av.) '*Er da enn vår evangelium skjult, så er det
skjult blant dem som går fortapt, i hvem denne tidsalderens gud har for
blindet de vantroes tanker, foråt lyset fra evangeliet om Kristi herlighet,
han som er Guds bilde, ikke skal skinne for dem." (2. Kor. 4,3—4)
"Men han (Jesus) svarte og sa: Enhver plante som min himmelske

Fader ikke har plantet, skal rykkes opp med rot. La dem fare, de er
blinde veiledere for blinde, MEN NÅR EN BLIND LEDER EN
BLIND, FALLER DE BEGGE I GRØFTA." (Matt. 15,13-14)
HVELVINGEN VAR SELVE SKILLET MELLOM GUD OG

KJERUBENE. Det er ofte blitt sagt og forstått som om kjerubene bar
Guds trone og bar Gud selv, men det er ikke riktig. GUD TRONER
OVER KJERUBENE og HAN ER SUVERENT OPPHØYET OVER
DEM. De er tjenere, mens han er Herre. Alle typer engler og ånder er
tjenere som sendes ut til tjeneste for dem som skal arve frelsen. (Jeg
tenker her naturligvis ikke på de englene og de åndene som er i Satans
tjeneste.) **Et de ikke alle (englene) tjenende ånder som sendes ut til tje
neste for deres skyld som i^al arve frelse?" (Hebr. 1,14)

Ovenfor hvelvingen så Esekiel noe som lignet på en trone. Den var
laget av noe som så ut som en safirstein. På tronen så han Herrens skik
kelse, som så ut som et menneskes skikkelse. Esekiel fikk se Herrens
herlighets skikkelse, som ingen kan beskrive fullt ut, for Herren er ikke
materie, men derimot ånd. Han hører Ikke med til de menneskelige
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dimensjoner som vi knytter våre erfaringer til. Han er utenom både
lengde, høyde, bredde, rom og tid. Han er før alle ting. Han er over alle
ting. Han har skapt alle ting og bærer det oppe ved sin kraft, sin vilje og
sitt ord.

Når Esekiel skulle beskrive Herrens skikkelse eller Herrens herlighet,
så ble dette i bilder og antydninger. Esekiel antydet Herrens skikkelse
på følgende måte. Fra Herrens lender og nedover så han noe som lignet
på en ild, og den var omgitt av en strålende glans. Ilden symboliserer
energi og aktivitet.

Fra Herrens lender og oppover så Esekiel noe som lignet på blankt
metall. Dette var igjen omgitt av en ring av lys. Metallet skulle s3rmboli-
sere Herrens makt og majestet.

Hele Herrens skikkelse eller Herrens herlighet var omgitt av et blen
dende lys, for Gud bor inne i et lys som vi ikke kan komme inn i eller
forstå. Han innhyller seg i sitt eget lys. Dette lyset var lik med regnbuen
i all sin glans og i sine mange farger.

Dette lyset eller denne lysglansen er det samme som Herrens herlig
het. VI MÅ SKILLE MELLOM HERRENS HERLIGHET OG
HERREN SELV. Han er i lyset og i glansen.

Regnbuen er det synlige tegn på Guds omsorg og trofasthet overfor
alle mennesker og dyr. Regnbuen var paktstegnet i den pakten som Gud
inngikk med hele jorden etter sjmdefloden. Når vi ser regnbuen i skyen,
skal vi vite at Gud både er den som er på sin trone, at han er trofast og
holder det som han lover. (Se 1. Mos. 9,1—17)

Vi vet også at Messias er blitt framstilt som et menneske i G.T., som
satt ved Faderens høyre hånd på hans trone. Nå er ikke dette beskrivel
se av Messias, men av Herren selv, men i og med at Messias er Guds en
bårne Sønn, som er født av Faderen fra evighet av, så er det også natur
lig at han er lik med Faderen. Dette gjelder ikke bare egenskaper, men
det gjelder også utseende. NÅR FADEREN SER UT SOM ET
MENNESKE, SER OGSÅ SØNNEN UT SOM ET MENNESKE.
"Og ovenfor hvelvingen som var over deres hoder, var det noe som så

ut til å være av safirstein, og som lignet en trone (Guds trone), og oven
på det som lignet en trone, var det en skikkelse (Guds skikkelse), som et
menneske å se til. Og jeg så noe som lignet blankt metaU, å se til som
ild, med en ring av lys omkring fra der hvor hans lender syntes å være,
og oppover. Og fra der hvor hans lender syntes å være, og nedover så
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jeg noe som så ut som ild, og den var omgitt av en strålende glans,
likesom synet av buen i skyen på en regndag, således var synet av glan
sen rundt omkring. Således så Herrens herlighet ut, slik som den viste
seg for meg. Og da jeg så det, falt jeg på mitt ansikt og hørte røsten av
en som talte til meg." (Esek. 1,26—28)
I dag kan ingen skue Herrens skikkelse, men på den nye jord skal alle

være i stand til å se både Herrens og Jesu åsyn, for de første ting er
veket bort. Synden er ikke mere. "og ingen forbannelse skal være mere,
og Guds og Lammets tirone skal være i den (Det nye Jerusalem), og hans
tjenere skal tjene ham, og de skal se hans åsyn (Guds åsyn), og hans
navn skal være på deres panner." (Joh. Åp. 22, 3—4)

Vi møter igjen kjerubene i Johannes Åpenbaring. Når vi sammenlig
ner deres plassering i forhold til Herrens trone, med det som Esekiel be
skrev, ser vi at de har fått forbedret sin posiqon. DE ER NÅ FORAN
OG RUNDT OMKRING GUDS TRONE. I Esekiels visgon var det en
hvelving som skilte dem i fra Guds trone. Nå er de kommet over hvel
vingen eller glasshavet, som er det samme.
Ved Jesu forsoningsverk fikk hele skapningen forbedret sin posi^on

ovenfor Gud. Det er også dette som er skjedd med kjerubene, som er
hele den levendes skapnings representanter hos Faderen. De skuer nå
Herren, slik som han i virkeligheten er. "for det var Guds vilje at hele
hans (Guds) fylde skulle ta bolig i ham (Kristus), og ved ham forlike alle
ting med seg, i det han gjorde fred ved hans korses blod — ved ham,
enten det er de på jorden eller de i himlene." (Kol. 1,19—20)
Det som også skiller kjerubene i Johannes Åpenbaring fra kjerubene i

Esekiels syn, er at de i Johannes Åpenbaring priser den treenige Gud for
forsoningsverket og den forbedrede posisjonen som de har fått. På
samme måte som Kristus gikk gjennom forhenget, som er bilde på him
melen, som en forløper for oss, så er også kjerubene kommet nær inntil
Herren og kan være i hans umiddelbare nærhet. "Straks var jeg i ånden,
og se, en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen. Og han
som satt der, var å se til likesom jaspis og sarder-stein, og det var en
regnbue rundt omkring tronen, å se til likesom en smaragd. Og rundt
omkring tronen var de 24 troner, og på tronene så jeg 24 eldste (de re
presenterer Kristi legeme) sitte, kledd i kvite klær, med gullkroner på
sine hoder. Og fra tronen går det ut lyn og røster og tordener, og foran
tronen brenner 7 ildfakler, som er de 7 Guds Ånder. Og foran tronen er
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det likesom et glasshav (Guds planer) ,likt krystall, og midt for tronen
er det 4 livsvesener, fulle av øyne foran og bak. Og det første livsvesen
er likt en løve, og det annet livsvesen er likt en okse, og det tredje
livsvesen har et åsyn som et menneske, og det l^erde livsvesen er likt en
flyvende øm. Og de 4 livsvesener har, hvert især av dem, 6 vinger
hver, rundt omkring og innenfor er de fulle av øyne, og de holder ikke
opp dag eller natt med å si: Hellig, hellig, hellig (hyllest til Den treenige
Gud) er Herren Gud, den allmektige, han som var og som er og som
kommer. Og når livsvesenene gir ham som sitter på tronen, ham som
lever i tidsaldrenes tidsaldere (i evighet), pris, ære og takk, da faller de
24 eldste ned for ham som sitter på tronen, og tilber ham som lever i
tidsaldrenes tidsaldere, og kaster sine kroner ned for tronen og sier:
Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få prisen og æren og makten, for
du har skapt alle ting, og fordi du ville, var de til og ble de skapt.'' (Joh.
Åp. 4,6-11)
Hva som gjelder den øvrige skapningen utenom menneskene, så var

det ikke den som falt i synd, men det var mennesket. På grunn av men
neskets S3md i Edens hage, så ble også den øvrige skapningen lagt inn
under synd og forgjengelighet. Det var en umulighet at skapningens
herre, som er mennesket, skulle leve i synd, og at den øvrige skapning
skulle leve uten synd.
Den øvrige skapningen har lengtet hele tiden etter å få del i det som

forsoningsverket skal gi Guds barn, nemlig et perfekt liv og frihet fra
synd. Dette skal skje for den kristne menighets vedkommende ved Jesu
komme for menigheten før den siste og 70. åruken for Israel og Jerusa
lem.

Det som den øvrige skapningen videre venter på er Herrens gjen
komst, da de hellige sammen med englene skal være sammen med Her
ren. Når dette skjer, skal også den øvrige skapningen til fulle få kjenne
kraften av Jesu seier over døden og synden. I 1000—ÅRS—RIKET
SKAL HELE SKAPNINGEN FÅ KVILE FRA SYNDENS FØL
GER. 'Tor skapningen lenges og stunder etter Guds hams åpenbarelse
(Jesu gjenkomst), skapningen ble jo lagt under forgjengelighet — ikke
godvillig, men etter hans vijje som la den derunder — i håp om at også
skapningen skal bli frigjort fra forgjengelighetens trældom TIL GUDS
BARNS HERLIGHETS FRIHET. For vi vet at hele tapningen til-
sammen sukker og er tilsammen i smerte inntil nå, ja, ikke bare det,
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men også vi som har Åndens føistegrode (en førstegrøde av den herlig
het som Ånden skal gi oss), også vi sukker med oss selv, i det vi stunder
etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning (enten det skjer ved døden
eller ved bortrykkelsen.*' (Rom. 8,19~23)

'*i det han (Gud) kunngjorde oss sin vidjes hemmelighet etter sitt frie
råd, som han fattet hos seg selv, oin en husholdning i tidenes fylde
(1000-års-riket. Det kristne legemes tid kom i tidens fylde. Gal. 4, 4):
At han ville samle alt til ett i Kristus, både de som er i himlene og de
som er på jorden." (Ef. 1,9—10)
(Se min bok: Jødenes Konge, Bind 2, s. 40—45)
Jeg vil også sitere fra A. Haugs meget gode bok: Profetordet gjennom

tidene, s. 174—179, hvor han sammenligner profeten Esekiels syn om
Kjerubene, Herrens trone og Herren selv med det synet som Johannes
fikk på Patmos. "Som jeg nevnte foran vil vi gjøre en sammenligning
meUom profeten Esekiels syn og Johannes* syn. Det første kan vi kalle
det ''gammeltestamentlige situasjonsbillede i det himmelske", som det
var på Esekiels tid, d. v. s. under Israels forkastelse. Det annet syn har
jeg kalt "det nytestamentlige situaqonsbillede i det himmelske" og viser
oss stillingen på den tid da jødene eller Israel igjen skal antas, nemlig
etter at "bruden" eller den seirende Kristi Menighet er opprykket.
Det første vi merker oss er at Johannes rykkes opp og ser tingene

ovenfra, mens Esekiel holder til ved floden Kebar og ser alt nedenfra.
Typisk for de to pakter. — 2. Kor. 3, 9—11. Det første som Johannes
ser, er tronen og han som sitter der. Så følger i rang og orden det øvrige
nedetter. Esekiel derimot ser tingene i motsatt orden, nedenfra og opp
over inntil hans øye stanser ved tronen. Nei! Det var noe — som lignet
en trone. Hvor vidunderlig er ikke det inspirerte Guds ord. Det var ennå
ikke blitt noen virkelig trone, det vesentlige manglet. Plassen i tronens
midte sto enda tom, derfor var den enda ikke blitt en virkelig trone,
bare — likesom en trone. — Hva var det som manglet? Jo, tronmaktens
sentralkraft — Lammet — "Lammet med de syv hom og de syv øyne".
Felles for begge syn er "regnbueglansen" omkring ham som satt på tro
nen. Av det ser vi at begge disse pakter holdes oppe ved Guds nåde og
overhaarenhet.

Videre merker vi oss at synet hos Johannes har i annen henseende
undergått en radikal forandring. Årsaken til dette er selvsagt de kjens
gjerninger som er blitt åpenbare ved at Lammet har tatt plassen i tronens
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midte. For var de "fire livsvesener"s stilling under krystallhvelvingen,
men nå hadde de fått plassen omkring tronen med krystallhavet under
sine føtter. De var løftet opp på et høyere plan ifølge Kristi universale
soningskraft — Kol. 1,20. — De hadde også fått to par vinger i tillegg til
hva de hadde fra før. Dog, det spesielt nye er de "fire og tyve eldste"
omkring tronen, hver på sin trone, hvitklædte og med gullkroner på sine
hoder. Symbolet på den seirende menighet. — Åp. 3, 21 — Utvalgte av
den øvrige skapning. — Jak. 1,18. — Alt dette i kraft av Lammet som
var slaktet og hadde kjøpt dem til Gud med sitt blod.
Av beretningen om disse to syn er vi nå istand til å danne oss et hel-

hetsbillede av disse "fire livsvesener", deres karakter og tjeneste samt
hva de symboliserer.

Vi har foran antydet at de står der som skapningens representanter,
eller som symbol på denne og for å betegne dens forhold til Skaperen,
så som han selv har bestemt det fra evighet av. Den stilling som den mis
tet i fallet, men som den igjen i tidenes fylde skal gjeninnta. — Rom.
8, 21. — Vi hørte deres sang, det var skapningens lovprisnings-hymne til
sin skaper. — Kap. 4, 9—11. — De er fire i tallet, symbolsk for det jor
diske og for skapningen. Betrakter vi deres utseende, spesielt deres åsyn,
uttrykket for deres karakter, finner vi at de avspeiler grunntrekket i alt
det skapte. Menneskeansiktet — gudsbilledet, visdom og forstand. Løve-
ansiktet — kongelig verdighet og selvhevdelse. Okseansiktet — styrke og
urokkelig standhaftighet. Ømeansiktet — selvfomyelse og evnen til å
heve seg mot det høye. Dette og meget mer.

Deres vinger var innvendig og utvendig fulle av øyne. Det er således et
øye med i alt det idi:apte, intet skjer med det skapte som går upåaktet
hen — intet.

Av Esek. 10 hørte vi at disse "levende vesener" også er kalt Keruber.
Ved denne benevnelse utvides vår viden om disse *levende vesener".

Skriften forteller oss adskillig om hva en ''kerub" er, både hva karakter
og tjeneste angår. Vi leser således at Herren etter faUet satte keruber til
å vokte "Livsens tre". Hele skapningen er gjennomtrengt av kerub-
vesenet. Guds herlighet stråler gjennom dem. 'Hellig, hellig, hellig er
Herren, Hærskarenes Gud, all jorden er full av hans herlighet". — Esaias
6, 3. — Som vi ser er det dette rop som de "fire livsvesener" også istem
mer. ". . og de holder ikke opp dag eller natt med å si: Hellig, hellig,
hellig er Herren Gud, den Allmektige . ." Guds hensikt med alt det
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skapte er å bringe det tilbake i full harmoni med sitt eget vesen. Det
fikk i tidenes morgen Guds vesen innplantet i seg, men ved fallet satte
Gud "keruben" som vokter. Han er med i alt det skapte, lynsnart ven
der han seg mot alt som har med synd å gjøre, det er menneskets evne
til å kjenne forskjell på godt og ondt. — 1. Mos. 3, 22—24. — Rom. 2,
14-16.

Også forhenget som skilte det hellige fra det allerhelligste samt nåde-
stolen var utstyrt med 'ICeruber". De var satt der som vektere. Det vil
føre for langt å komme inn på den dype symbolske mening som hermed
er ment. Vi nevner bare at vegen forbi "Keruben" alene var mulig gjen
nom offerblodet som Aron stenket foran seg når han gikk inn. Kristi
veg i sitt kjøds dager gikk "gjennom Keruben", idet han i vårt sted opp
fylte Guds hellige krav, de lorav som "Keruben" var satt til vokter for.
1 Kristi død revnet det kerubersmykkede forheng, og vegen for oss står
åpen ved soningsblodet, og ved at lovens fordringer (Kerubkravet) full-
bringes i oss som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. — Rom.
8,3-4.
Som en illustrasjon kan vi lese Esek. 28,14: "Si til Tyrus* fyrste ..

(v. 1). . Du var en salvet Kerub med dekkende vinger, og jeg satte deg
på det hellige gudefjell. Ustraffelig var du i din ferd fra den dag du ble
skapt, til det ble funnet urettferdighet hos deg.". Som vi ser, var denne
fjnrøte lignet med en '*Kerub med dekkende vinger", men i og med at
han valgte urettferdighet, mistet han sitt kerubvesen.
På tross av fallet har mennesket noe av "kerubvesenet" i seg. Se bar

nets spontane reaksjon når det har syndet. Hvor smertet det f. eks. ikke
den første bevissthet om å ha sagt en usannhet! Skamrødmen farver kin
nene, øynene fylles med tårer og senkes mot jorden, skylden står skre
vet i ethvert trekk av ansiktet og det vesle vesen dirrer av angst. Det er
*'Keruben"s stille, men gjennomtrengende røst. Det blinkende sverd
vender seg hit og dit.
Nå da vi har fått et lite innblikk i hva det menes med disse "fire livs-

vesener", disse kjeruber, er det kansl^e lettere å forstå at det er disse re
presentanter for skapningens "kerubervesen" som får i oppdrag å rope
sitt bydende "Kom!" og utløse de gjengjeldende straffedommer når
"seglene" brytes. Det er en naturens lov i åndens verden, som går gjen
nom alt det skapte. — "Hva et menneske sår, det skal han høste". Som
individet, så nålonene, ja hele verden."
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Det har opp igjennom kirkens historie vært 2 forskjellige måter å
oppfatte kjerubene på:
1) Enten som levende vesener og som en spesiell type engler, som

oppholder seg i Guds nærhet.
2) Eller som symboler på forskjellige sider ved Kristi liv og gjerning.
Jeg vil i den forbindelse henvise til den oversikten som Bjarne Storset

gir i sin meget gode kommentar over profeten Esekiel i Bibelverket, s.
68—70. Hvordan er "kjerubene" og "de fire livsvesener å forstå? Er de
virkelige åndevesener eUer symboler?

"Kjeruber" hadde en fremtredende plass innen GT' kultus. Ut fra
den læresetning at Gud "troner over kjerubene" sto to kjeruber på pak
tens ark (2. Mos. 25, 22), sml. 1. Kg. 7, 29), de var avbildet på hellig-
dommens vegger, på teppene i Tabernaklet (2. Mos. 26,1 f), etter fallet
voktet kjeruber inngangen til Paradiset (1. Mos. 3,24). — I samsvar med
dette er "de fire livsvesener" (zoa) i Apokalypsen 4,7 f. å oppfatte som
kjeruber.
Det er gode grunner for å anta at i alle disse avbildninger er de frem

stilt i menneskeskikkelser, med vinger, undertiden muligens bare som
bevingede menneskehoder. I Ezekiels nye tempel har kjerubene to an
sikter (41,18). Ellers har kjerubene en noe forskjellig fremstillingsform,
i Apokalypsen har de ett ansikt hver og seks vinger, det minner mer om
serafene hos Jesaja (6,2)
"Hva" eller "hvem" ̂erubene er, har man droftet fra kirkens eldste

tider, dels har man oppfattet dem som "åndevesener", en egen gruppe
engler — dels bare som symboler (jfr. Båhr, Symbolik d. mos. Cultus I,
s. 403 ff). Ireneus (HI 11,8) var den første som overførte kjerubs3rmbo-
likken på de fire evangelier: Løven avbilder Johannesevangeliet, som tar
til med Kristi kongelige herkomst, oksene: Lukasevangeliet, som åpner
med Zakarias' offer. Mennesket: Matheusevangeliet, som representerer
Kristi menneskevorden, ørnen: Markusevangeliet, som begynner med
den profetiske ånds virksomhet.

Hieronymus har i forordet til sin Matheuskommentar gitt allegorien
den siden vanlige plassering i kirkelig symbolikk: Menneskeansiktet
symboliserer Matheusevangeliet som tar til med Jesu menneskelige
stamtavle, løven er Markusevangeliet som straks lar oss høre røsten i
ørkenen, oksen er Lukasevangeliet, som begynner med Sakarias' offer,
ørnen er Johannesevangeliet, som løfter oss på ørnevinger under presen-
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tasjonen av evighetssiden i Jesus Kristus.
Med betoning av uttr. *'livs-vesener" har man så oppfattet "kjeru

ber" som personlige livsfyrster, oveijordiske åndevesener, høvdinger i
engleverdenen. Derfor reldser en hjerub ilden til mannen i linklæme.
~ Dermed synes kjeruben å være "overordnet" denne befullmektigede
Guds sekretær.

Mot å oppfatte Iqerubene som personlige åndevesener taler bl. a. 1)
deres underlige utseende og utrustning, 2) den nær sagt mekaniske
sammenheng med hjulene, 3) at "deres ånd var i hjulene", 4) de mange
"øyne" som neppe kan ha annet enn symbolsk betydning, 5) den
"mekanisk-organiske" enhet som gjør de mange til en, avstreifer det
personlig-individuelle, 6) om vi lar kjerubfremstillingen i Apokalypsen
belyse Ez. 10, merker en hvordan Apok. setter klart skille mellom "eng
lene" og "kjerubene" (Åpb. 5, 11 og 7,11: "alle englene" til forskjell
fra livsvesener). — Spørsmålet er imidlertid om det er så helt riktig å
sette et uoverstigelig skille mellom kategorien "personlige åndevesener"
og kjeruber som symboler. Det kan ligge vel så nær å konstatere et både
— og!

Vårt vanlige personbegrep, som forutsetter et moment av selvstendig
het og individualitet, avsporer lett vår forståelse her. I så umiddelbar
nærhet av Gud og hans trone er det neppe spørsmål om personlig selv
stendig individualitet, alt og alle underordnes totalt GUD som absolutt
person. Når kjeruber identifiseres med, og kalles, "livs-vesener" er det
sannsynligvis fordi så å si alt er "levende" omkring den levende Gud. Da
må selv det "mekaniske" bli "liv-fullt"! Når så det "levende" fungerer
med mekanisk presisjon, er det åpenbart uttrykk for hvor totalt suveren
Gud er i sitt universelle herskerprinsipp. — Til belysning av Guds re
gjering benyttes symbolsk utstaffering: de mange "øyne" som bilde på
at alt og alle er gjennomskuet og under konstant observasjon, "vingene"
og kjulene som uttrykk for full beherskelse av sfærer og en lynsnar
effektuering av en hvilken som helst ordre fra Gud selv, osv.

Kjerubene representerer skapningen, der den upersonlige skapning
når et høydepunkt mot "personifisering" uten å få del i det personrike
som mennesket og englene tilhører. IQerubene er da det oververdslige
"sambandsledd" mellom skapningen og Skaperen, de er det intime kon
taktpunkt, i Livets drakt, mellom den upersonlige skapning og den per
sonlige Skaper, p.d.a.s markerer de i sin fremtreden avstanden mellom
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Skaper og skapning. Den Allmektige troner ''på kjerubene" — og ved-
Iqenner seg dermed sin skapning. Han er totalt uavhengig av den — men
vil ha den i sin nærhet. Slik er kjerubenes eksistens ved tronen en leven
de forkynnelse av den uviverselle enhet og totalitet under Gudsscepter."

Spørsmål og oppgaver.

1) Hvor var Esekiel da han fikk skue inn i Herrens herlighet?
2) Når slqedde dette?
3) I hvilke 3 elementer var Herrens herlighet innehyllet?
4) Hva er stormen et symbol på?
5) Hva er skyen et symbol på?
6) Hva er ilden et symbol på?
7) Hvordan så Herrens herlighet ut?
8) Hva så Esekiel midt i skyen og midt i ilden?
9) Hvilken skikkelse hadde kjerubene?
10) Hvor mange ansikter hadde hver, og hva betyr dette?
11) Hva er de 4 kjerubene eller livsvesenene representanter for?
12) Hva symboliserer menneskeansiktet hos kjerubene?
13) Hva symboliserer løveansiktet?
14) Hva symboliserer okseansiktet?
15) Hva symboliserer ømeansiktet?
16) Hvor mange vinger hadde hver Iqerub, og hva gjorde de med

vingene sine?
17) Hvordan heveget de seg når de gikk?
18) Hva hadde de under sine vinger?
19) Hvem var det som hadde kommandoen over kjerubene?
20) Hvordan utførte kjerubene Herrens vUje?
21) Hva kan de gamle rabbinerne fortelle oss om de 4 livsveseners

ansikter?

22) Hva mente en del av kirkefedrene at kjerubene var bilder på?
23) Hvilken side ved Jesu person og gjerning beskriver de 4 evangelier?
24) Hva var det på jorden ved siden av hvert livsvesen?
25) Hvordan så hjulene ut?
26) Hvilket samsvar var det mellom kjerubene p.d.e.s. og hjulene

p.d.a.s.?
27) Hvem var det som styrte hjulene?
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28) Hva kaller de jødiske lærde hjulene, og hvordan ser de på dem?
29) Mellom Gud selv og kjerubene var det en hvelving. Hva betyr det?
30) Hvordan var kjerubenes røst?
31) Hvorfor var de rolige når de stod under hvelvingen?
32) Hvordan så Herrens trone ut?
33) Hvordan så Herrens skikkelse ut?
34) Hva omgav Herren sin trone og sin skikkelse med?
35) Hva er regnbuen et symbol på?
36) Hva er forskjellen på Herrens herlighet og Herren selv?
37) Hvem sitter sammen med Herren på hans trone i himmelen?
38) Hvorfor har Gud og hans Sønn den samme skikkelse?
39) 1 hvilken tidsperiode skal menneskene skue både Guds og Jesu

person, og hvorfor er de i stand til det?
40) Vi møter igjen de 4 kjerubene i Johannes Åpenbaring 4,1^11.

Hvilke forandringer er skjedd med dem i deres forhold til Gud og
hva er grunnen til denne forandringen?

41) Hva er hvelvingen eller glasshavet i himmelen et ssrmbol på?
42) Hvem representerer de 24 eldste?
43) Hvorfor ble hele skapningen lagt inn under synd og forgjengelighet?
44) Når skal den øvrige skapningen bli frigjort i fra synden?
45) Til hva skal de bli frigjort?
46) Hva vil det si at vi har Åndens førstegrøde?
47) Hvorfor ble kjerubene satt til å vokte inngangen til Edens have?
48) Hvordan kommer kjerubvesenet til uttrykk, både hos mennesker

og dyr?
49) Hvorfor er det en av kjerubene som får i oppdrag å rope sitt:

Kom, i forbindelse med brjrtningen av det første seglet (Joh. Åp.
6, D?

50) Hvilke 2 forskjellige vurderinger er det blitt gitt av kjerubene opp
igjennom kirkens historie?

51) Hvilken av de 2 vurderingene er riktig?
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MESSIAS ER HERRENS HERLIGHET

På samme måte som Faderen er fra evighet av, er også Sønnen det.
Han er født av Faderen fra evighet av, og han har det samme vesen og
den samme herlighet som Faderen. Han er før alle ting, og han har skapt
alle ting, og han opprettholder alle ting ved sin makt, sitt ord og sin vilje.
Før Jesus ble menneske, var han hos Faderen og var innehyllet i den

samme glans og den samme herlighet som Faderen. Han satt ved Fade
rens høyre hånd i himmelen og styrte sammen med Faderen. Han ble
kalt både for "Sønnen", "Den førstefødte", ^Menneskesønnen",
"Åsynets (Guds) fyrste" og "Åsynets engel". "Og jeg har dog innsatt
min konge (Messias) på Sion, mitt hellige berg. Jeg vil kunngjøre hva
fastsatt er: Herren sa til meg (Messias): DU ER MIN SØNN, jeg har
født deg i dag." (Salme 1,6—7)

"Kyss (hyll) Sønnen, foråt han ikke skal bli vred, og Dere gå til grun
ne på veien. For snart kunne hans vrede opptennes. Salige er alle de som
tar sin tilflukt til ham." (Salme 1,12)
"Han (Messias) skal rope til meg (Gud): Du er min far, min Gud, og

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

"Herren (Gud) sa tU min herre (Messias): Sett deg ved min høyte
hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter." (Satoe
100,1)

"Herrens høyre hånd (Messias) opphøyer. Herrens høyre hånd gjør
storverk." (Salme 118,16)

*llvem for opp til himmelen og for ned? Hvem samlet været i sine
never? Hvem bandt vannet i et klede? Hvem satte alle jordens grenser?
Hva er hans navn, OG HVA ER HANS SØNNS NAVN? Du vet det
jo." (Ords. 30,4)

"For et barn er oss født, EN SØNN (GUDS SØNN) ER OSS
GITT, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, råd
giver, veldig Gud, evig Fader, fredsfyrste." (Esaias 9,6)

-64-



"Derfor skal Herren selv gi dere (jødene) et tegn: Se, en jomfru skal
bli fruktsommelig og FØDE EN SØNN, og hun gir ham navnet Imma-
nuel (Gud med oss)." (Esaias 6,14)
"og vern om det som din høyre hånd (Messias) har plantet, om den

sønn du har utvalgt deg... La din hånd være over den mann som er ved
din høyre hånd (Messias i himmelen), over den menneskesønn du har
utvalgt deg." (Salme 80,16 og 18)

*Tremdeles fikk jeg (Daniel) i mine nattlige syner se hvorledes EN
SOM LIGNET EN MENNESKESØNN, kom med himmelens skyer,
han gikk hort til den gamle av dager (Gud) og hie ført fram for ham."
(Dan. 7,13)
"Og Jakob kalte stedet Pniel (eller Fnuel, som betyr Guds åsyn) for

(sa han): jeg har sett Gud åsyn til åsyn og enda berget livet." (1. Mos.
32,30)
'Han (Messias) sa: Ja, de (jødene) er mitt folk, de er ham som ikke

vil svike. Og han ble en frelser for dem. I all deres trengsel var det ingen
trengsel, og HANS ÅSYNS ENGEL frelste dem, i sin kjærlighet og
sin store mildhet gjenløste han dem, og han tok dem opp og har dem
alle den gamle tids dager." (Esaias 63,8^)
"Se jeg (Gud) sender mitt hud (Johannes), og han skal rydde vei for

mitt åsyn (Messias), og brått skal han komme til sitt tempel. Herren
som Dere søker, PAKTENS ENGEL som Dere stunder etter, se, han
kommer, sier Herren, hærskarenes Gud." (Mal. 3,1)
Med utgangspunkt i profetskriftene i G.T. brukte de gamle rabbiner

ne følgende benevnelser på Messias, som satt på Guds trone i himmelen,
ved hans høyre hånd:
1) Åssmets fyrste (hebr. sar hapinam).
2) Åsynets engel (hebr. malak panim).
3) Tardiel.
4) Yeshua, åsynets fyrste.
5) Metraton.
6) Fyrsten som sitter i Guds innerste gemakk.
7) Ordet (hebr. memra, gr. logos).
8) Yeshua (hebr. Yeshua, som betyr: Gud er frelse).
9) Paktens engel (hebr. malak habberit).
10) Pnuel eller Pniel, som betyr: Guds åsyn.
11) Guds Sønn.
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12) Den Høyes Sønn.
13) Den Helliges Sønn.
Jeg vil i den forbindelse få lov til å sitere fra Risto Santalas meget

gode bok, Kristus i Det Gamle Testamente, s. 55—58, hvor han gjengir
en del av det som rabbinerne har sagt om Messias sitt forhold til Gud:
"Jødene bruker også disse navnene om Messias: "åsynets fyrste" (Sar
Happanim) og "åsynets engel" (Malak Panim). Messias* oppgave er lik
som å gjenspeile Guds vesen.

I den jødiske bønneboken er det en merkelig bønn som omtaler
**Jesus, åsynets fyrste**. Jeg vet om to forskjellige tilfeller da en ung
mann i forbindelse med denne nyttårsbønnen har spurt hvem denne
**Jesus, åsynets fyrste** egentlig er, og han er blitt utelukket fra synago
gen på grunn av dette. Bønnen er forbundet med det tegnet som
**qofar**-homet gir på at det nye året begynner, og det lyder sl^:

*'Må det være din vilje at lyden fra dette hornet måtte nå fram til
Guds tabernakel ved vår representant Tardiel, som Elias — velsignet
være hans minne — har gitt navn til, og ved Jesus, åsynets fyrste, og ved
Metatron, og må nåden bli oss til del. Vær velsignet, du nådens Herre.**
Navnet Jesus forekommer her i sin riktige hebraiske form **Jesjua** eller
**Frelseren**.

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

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

Jesus i parantes. Imidlertid bruker for eksempel skriftet MAKSOR
RABBA Jesus-navnet like frem i forbindelse med en annen bønn.

Bønneboken framholder selv at disse englemaktene "taler godt for oss
for å forsone alle våre synder."
Om åsynets fyrste brukes også benevnelsen "åsynets engel". Esaias

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

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

gav Aron og hans sønner. I den velsignelsen som ble gitt i 4, Mos. 6,
24—26 ber en to ganger at Herren skal la "sitt ansikt lyse'* og 'løfte sitt
åsyn" på oss. Bibelen taler også i andre sammenhenger om å "søke Her
rens åsyn" (1. Krøn. 16,11, Salme 27,8), om å "se" hans åsyn (Salme
11, 7, 17, 5 m.m.), og om at Herren kan "skjule" sitt ansikt for sine.
Når vi i Herrens velsignelse ber om at Herren ̂ al la sitt ansikt lyse, er
det egentlig spørsmål om det ansiktet vi ser i Jesus. Han er "åsynets
fyrste" og "åsjmets engel", han er Pnuel og også "paktens engel". Han
formidler kunnskapen om Faderen til oss.

Allerede Moses fikk "skue" Herrens skikkelse. Allerede han opplevde
Gud som en nådig Gud. Men først i Jesus Kristus ser vi inn i Guds hjer
te. Opplevelsen av Guds åsyn, som Faderens elskende og tilgivende an
sikt, virker helbredende inn på menneskelivet. "Hver den som ser Søn
nen og tror på ham, skal ha evig liv."
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Jeg vil også få lov til å sitere fra en artikkel av Mose Ben-Maeir, hvor
han også skriver om denne bonnen som omtaler Jesus som "åsynets
fyrste". Artikkelen heter: Den jødiske bønneboken og evangeliet. Den
står i Karmel-Israel Nytt, nr. 13—14,1982: "1 en kort bønn som brukes
på nyttårsfesten (Rosh Hashana), mens man blåser i basunen (shofar),
nevnes navnet "Jeshua" faktisk som fyrsten ved Herrens åsyn, medinne-
haver av guddommens trone og guddommelighet og den eneste tals
mann som taler Israels sak i den himmelske retten. Hvem er denne per
sonen "Jeshua"? Ingen vet det med nøyaktighet. Men når vi husker på
at alle de første kristne var jøder, som tok del i synagogens gudstjeneste,
er dette ikke noe mysterium. Det må være en bønn, som en messiansk
jøde har formet i denne fjerne tid og som siden er kommet ned til våre
dager som en del av de jødiske bønnesamlinger. Og de sannheter som er
skjult i denne bønnen er fullstendig som det Nye Testamentet i et nøt
teskall. Moderne utgaver av bønneboken, som har følt at dette er et
sterkt prokristent argument, har uteluket det fra sine sider, men det
finnes som en lysende sol i tidligere utgaver av "Machzo løjamim
noraim"."

De gamle rabbinerne regnet også med at Gud hadde flere åpenbarings-
former, og at Messias var den kongen som satt ved Faderens høyre hånd
i himmelen. Jeg siterer fra Risto Santalas bok: Kristus i Det Gamle Tes
tamente, s. 70—71, hvor det står: "Talmud legger fram standpunkt som
ikke enda i samme grad som senere rabbinistisk litteratur er blitt på
virket av det negative forholdet mellom den kristne kirke og synagogen.
Talmud-traktaten MASECET SANHEDRIN 108 b inneholder en dis-

kuqon som Perownes verdifulle kommentar gjør et sammendrag av: "I
Talmud sies det: GUD HAR INNSATT MESSIAS-KONGEN VED

SIN HØYRE HÅND, ifølge Salme 110, 1, og Abraham ved sin ven
stre. Men Abrahams ansikt ble grått (av misunnelse), og han sa: Min
sønnesønn sitter ved din høyre hånd, og jeg ved din venstre hånd. Men
Gud blidgjorde ham med ordene: Din sønnesønn er ved min høyre
hånd, men jeg er ved din høyre hånd." Bibelkommentaren Midraq
TehiUim sier om dette verset: "Gud har talt slik om Messias", og i
tilknytning til Salme 18, 36 leser vi: "Rabbi Juda sier i Rabbi Channas,
Chaninas sønns, navn: Når tiden kommer, skal Den hellige, velsignet
være han, innsette Messias ved sin høyre hånd (slik som Salme 110 sier)
og Abraham ved sin venstre."
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Det er åpenbart en indre sammenheng mellom salmene 2 og 110
ettersom også Hebr. 5, 5^ siterer begge parallelt.

Det Nye Testamentes måte å forene vers med hverandre på avspeiler
strengt tatt en enda tidligere oppfatning blant jodene enn Talmud gjor.
I Jerusalem foreleser man jo også i Det Nye Testamente som jødisk lit
teratur. Dette synspunktet blir ofte glemt. "Sønnen" i Salme 2, som
skal få hedningefolkene til arvedel, er "Herren" i Salme 110. Han fort
setter sin yppersteprestlige tjeneste ved Guds høyre hånd ved å be for
sine (Hebr. 7,25, Esaias 53,12).

Zohars bok (del 3, side 303) sier flere sannheter om Messias og bru
ker også uttrykket i Salme 2: "Du er en trofast hyrde, og om deg er det
sagt: Kyss Sønnen. I dypet er du stor, du Israels lærer og englers lærer,
tjenende englers. Det høyes sønn. Den helliges sønn, lovet være hans
navn og Hans hellige Ånd."

Dette ordet som er knyttet til Salme 2, er merkelig. Her tales om
Messias som "en trofast hyrde". Ham bør en *lcysse" som "Israels lærer
og englers lærer" akkurat slik som en lærer skulle kysses på hånden
ifølge forskriftene. Messias er Den helliges sønn og Det høyes sønn.
Dessuten tales det her også om Den hellige ånd i forbindelse med
Faderen og Sønnen. I Zohars bok forekommer det også andre henvis
ninger til en tilsvarende treenighetslære."

I forbindelse med Guds skapelse av himmelen og jorden står det i 1.
Mos. 1, 2 at "Guds Ånd svevde (bredde vingene ut som en fugl, ruge)
over vannene."

Den gamle Jerusalem Targumen sier om dette verset "at det var den
kommende kong Messias, hvis Ånd svevde over vannene."
I følge disse jødiske skriftene har Messias følgende oppgaver og egen

skaper:
1) Han skal gjenspeile Guds vesen.
2) Han er den tjenende ånden som står nærmest Gud. Han er Guds

fortrolige og Guds representant.
3) Han er Israels representant og talsmann hos Gud.
4) Han er midleren eller mellommannen mellom Gud og menneskene.
5) Han ofrer de rettferdiges sjeler til Gud, for å forsone Gud, mens

Israel er i landflyktighet.
6) Han taler godt for jødene, for å forsone deres synder.
7) Han er medinnehaver av Guds trone.
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8) Han sitter ved Guds høyre hånd.
9) Han har del i guddommeligheten.
10) Han er den eneste som taler Israels sak i den himmelske retten.
11) Han er Guds Sønn.
12) Han er Abrahams sønnesønn.
13) Han er en trofast hyrde.
14) Han er Israels lærer.
15) Han er englers lærer.
16) Han er Den Høyes Sønn.
17) Han er Den Helges Sønn.
18) Han er det mellomste vesen i guddommen.
19) Han er mellommann mellom Gud og menneskene.
Nå vil ikke jødene anerkjenne Jesus fra Nasaret som deres Messias

eller som Guds Sønn. Selv om de har læren om den treenige Gud inne
bygd i G.T. og i sine hellige bøker, og selv om de mener klart at Gud har
forskjellige uttrykksformer, så holder de fortsatt på at Gud er én og at
hans navn er ett. I utgangspunktet er også dette rett og noe som vi be
standig må hevde, men Guds enhet virker ikke slik at han ikke kan
åpenbare seg for oss i sin Sønn. "HØR ISRAEL, HERREN VÅR
GUD, HERREN ER EN." (5. Mos. 6,4) Dette er jødenes Schema.

''Nå ser dere (jødene) at det er meg, og at det er ingen Gud foruten
meg. Jeg gjør død og gjør levende, jeg sårer, og jeg leger, og det er ingen
som redder av min hånd." (5. Mos. 32, 39)

"Herre, hærskarenes Gud, Israels Gud, du som troner på kjerubene.
Du alene er Gud for alle jordens riker, du har gjort himmelen og jor
den." (Esaias 37,16)
"Jeg er Herren, og det er ingen annen, foruten meg er det ingen Gud.

Jeg omgjordet deg, enda du ikke kjente meg." (Esaias 45,5)
Til tross for at Gud kommer til oss i 3 forskjellige uttrykksformer, er

han likevel én Gud og hans navn er ett. Dersom en ikke vil anerkjenne
dette, at Gud kan ha forskjellige uttrykksformer, så har en redusert Gud
til å passe inn i et teologisk skjema som en selv kan kontrollere med sine
tanker og med sitt intellekt. Vi kan ikke fange inn Gud og hans vesen i
våre tanker og ideer. HAN ER EN FORUNDERLIG GUD, OG
HAN ER UNDERETS GUD.

En av hovedgrunnene til at ikke jødene har villet anerkjenne Messias
som lik med Faderen, er det forholdet at de trenger ingen forsoner
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mellom seg og Faderen. Den ortodokse jodedommen mener at en selv
kan være herre over sine synder, og at frelsen står opp til den enkelte.

Til tross for dette kommer det likevel klart fram i en del av de gamle
jødiske skriftene at Gud er tre, men likevel én. Gud har 3 forskjellige ut
trykksformer, men det er den samme Gud som er innbefattet i disse. I
Zohars bok, del 3, s. 303 står det følgende om Gud, Messias og hans
Ånd. "Du er en trofast hyrde, og om deg er det sagt: KYSS SØNNEN.
I dypet er du stor, du Israels lærer, og englers lærer, Ijenende englers,
DEN HØYES SØNN, Den helliges sønn, lovet være hans navn og
HANS HELLIGE ÅND."

Det står videre i Zohar: "Eliesers far sa til ham: Kom, se mysteriet i
ordet G-U-D: Her er tre trinn, hvert av dem har selvstendig eksistens.
Ikke desto mindre er de ett, og de er slik forenet at det ene ikke kan
skilles fra det andre. Men hvordan kan tre vesen (navn) være én? Er de
vitterlig én, fordi vi kaller dem én? Hvordan tre kan være én, KAN
BARE ERKJENNES VED ÅPENBARING FRA DEN HELLIGE

ÅND, og egentlig bare med lukkede øyne."
Læren om treenigheten ligger også innebygt i jødenes Schema.

"Schema Jisrael, Adonai Elohenu Adonai ehoad" '*Hør Israel, vår Gud,
Herren er én." (5. Mos. 6,4)
Når vi analyserer jødenes Schema, finner vi følgende forhold:
1) Herrens navn er nevnt tre ganger. Adonia — Elohenu — Adonai.
2) Elohenu betyr våre guder. Det er oversatt fra Elohim, som betyr

guder. Dette ordet forekommer ca. 2600 ganger i G.T. Elohenu har fått
tillagt eiendomspronomenet i første person flertall som endelse.
3) Det ordet som er brukt for å uttrykke én (hebr. ehoad) blir be

standig brukt om en kollektiv enhet, ikke om en absolutt enhet
Jeg vil sitere hva Sidney Collet sier om dette i sin bok: Sannhets bok,

s. 166—167. "Disse ordene brukes både av jøder og unitarer som det
absolutte bevis mot læren om treenigheten, mens de i virkeligheten
inneholder det klareste bevis vi vel har i Bibelen på denne læren. Det
ordet som blir oversatt med "vår Gud" er "Elohenu". Dette kommer av

"Elohim" som er flertall av 'Tiloah". Men "Elohenu" som har fått til

lagt eiendomspronomenet i første person flertall som endelse, betyr
egentlig "våre guder". Derfor er den riktige oversettelsen egentlig: "Hør
larael! Herren, våre guder. Herren er en." Men til dette kommer, for
uten det faktum at Guds navn nevnes tre ganger i samme verset, at det
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ordet som er oversatt med "en", aldri nyttes uten om et kollektivt ord.
Det er begrepet "eohad", som betyr en sammensatt enhet, og som
brukes i uttrykk som "en klase druer", "alt folket reiste seg som én
mann" osv. Det hebraiske ordet for den absolutte enheten er yachid, og
det finner en i uttrykk som gjelder en ting eller en person. Men dette
ordet blir aldri brukt i Bibelen for å uttrykke guddommens enhet.
Dersom en vil ha ytterligere opplysninger i denne sak, kan en finne

en fyldigere framstilling t. eks. i 'Tracts for Jews" nr. 1, skrevet av rev.
J. Wilkinson."

I stedet for å avkrefte læren om den treenige Gud, så bekrefter
jødenes Schema læren om at Gud er én, men likevel er tre. Det er tre i
den ene og én i de tre, og de tre personene i guddommen går ut på det
samme: De opprettholder skaperverket og legger forholdene så godt til
rette for både skaperverket og skapningen at den kan oppnå liv og frelse
i en fallen og fordervet verden. Det er ikke bare mennesket som skal
oppnå frelsen. Den skal komme både djrr, fugler, fisker og hele naturen
til gode, om enn på forskjellig vis. Opprettelsen tar sitt utgangspunkt i
Jesu frelsergjeming på Golgata, men først i 1000-års-riket vil vi se de alt
omfattende resultater av Jesu forsoningsverk.
På samme måte som Gud er treenig, har han også lagt ned vitnesbyr

det om sin egen treenighet i sin ypperste skapning, nemlig mennesket.
Vi består også av tre deler, sjel, ånd og legeme. Til tross for dette er vi
en enhet. *Tor Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noe tve
egget sverd og trenger igjennom inntil det kløver sjel og ånd, ledemot
(ledd) og marg og dømmer hjertets tanker og råd." (Hebr. 4,12)

Det forholdet at mennesket er skapt i Guds bilde, betyr følgende for
hold:

1) På samme måten som Gud er tredelt, er også vi det.
2) Gjennom vår ånd kan vi oppnå kontakt og samfunn med Gud.
3) Den som tror på Gud og på Sønnen skal bli gjort lik med Jesu

herlighetslegeme.
Jesus pekte også på at det var bare én Gud. Til tross for dette hevdet

han ved en rekke anledninger at han var utgått fra Faderen, at han er
Gud, at han er fra evighet av, at han er til evighet, at han var både hos
Faderen og hos menneskene på en og samme tid, at det som Faderen
vil, det vil også Sønnen, at Gud ble menneske gjennom Sønnen, og at
Gud, Jesus og Den Hellige Ånd er en enhet. (Semin bok: Jødenes Konge,
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Bind I, s. 132-141)
Jødene ̂ al også forstå dette en dag: At Jesus fra Nasaret er deres

Messias, og at han er gjort lik med Faderen. På den dag skal de også si at
hans navn er ett, men da skal de forstå det på en annen måte, "Da skal
Herren (Messias) bli konge over hele landet, PÅ DEN DAG SKAL
HERREN VÆRE EN OG HANS NAVN ETT." (Sak. 14,9)
Da Jesus kom til verden for snart 2000 år siden, måtte han avkle seg

sin ytre herlighet. Dette var helt naturlig. Han kunne ikke åpenbare seg i
sin fuUe herlighet for oss mennesker, for dersom dette hadde skjedd,
hadde alle jøder, som han kom i berøring med, måtte dø. For ingen kan
se Gud slik som han i virkeligheten er og likevel være i live.

Dessuten bor Gud i et stort lys som vi ikke kan komme til eller opp
leve slik som vi er, som syndige mennesker, "han som alene har udøde
lighet, og som bor i et lys som ingen kan komme til, han som intet men
neske har sett eller kan se, ham tilhører ære og evig makt." (1. Tim. 6,16)

Jesus gav helt frivillig avkall på å være i Guds skikkelse og å være Gud
lik i Guds fulle herlighet. Han gav avkall på å være innehyllet i Guds
herlighet og sitte på Faderens trone i himmelen, og han kom til oss som
et menneske. I stedet for at Jesus var ikledd sitt åndelige og herlighets-
legeme, som ikke hører til vår dimenqon, laget Gud et legeme for ham,
som var likt med vårt legeme. Det var likevel en forskjell. I Jesu legeme
var det ikke synd. Han kom ikke i et syndig kjøds legeme, men i et
legeme som var likt med vårt syndige legeme. HAN KOM 1 SYNDIG
KJØDS LIGNELSE. '*Derfor sier han (Jesus) i det han treder inn i ver
den: Offer og gaver ville du (Gud) ikke ha, MEN ET LEGEME LAGET
DU FOR MEG." (Hebr. 10,9)
"For det som var umulig for loven, i det den var maktesløs ved

kjødet (å holde loven til egen frelse), det gjorde Gud, i det han sendte
sin Sønn I SYNDIG KJØDS LIGNELSE og for syndens skyld og for
dømte synden i kjødet." (Rom, 8, 3)

'*Han som ikke visste av synd, har han (Gud) gjort til synd for oss,
foråt vi i ham skal bli rettferdige for Gud." (2. Kor. 5, 21)
"Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet:

Han som ble åpenbart i kjød, rettferdirøort i ånd, sett av engler, for
kynt blant folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet." (1. Tim. 3,16)
"han som ikke gjorde synd, og i hvis munn det ikke ble funnet svik."

(1. Pet. 2,22)
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Jesus aktet det ikke for en røvet skatt å være Gud lik med hensyn til
herlighet, men han uttømte seg selv frivillig for denne ytre herlighet og
kom til oss som et menneske. Dette gjorde han for å frelse verden. Han
kom som Guds Sønn. Han ble gjort til Menneskesønnen, som tok på seg
all verdens synd og døde for oss mens vi ennå var syndere, foråt vi ved
hans offer skulle få S3mdenes forlatelse og evig liv. **Lsi dette sinn være i
dere, som og var i Ki^tus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse (i
Guds herlighet), ikke aktet det for en røvet skatt (slik at han holdt fast
på denne skatten) å være Gud lik, men han uttømte seg selv (for denne
herlighet ved Faderens høyre hånd i himmelen) og tok en tjeners skik
kelse på seg, i det han kom i menneskers lignelse (han kom som et men
neske uten synd) og da han i sin ferd var funnet som et menneske, for
nedret han seg selv (ved sin egen vilje), så han ble lydig inntil døden, ja
korsets død." (Fil. 2,5—8)
Nå er det ikke sant det som liberal teologi hevder at Jesus ved at han

ble menneske, også gav avkall på Faderens kunnskaper og innsikt. Det
var ikke dette han gav avkall på, men sin herlighet ved Faderens høyre
hånd. Til tross for at han kom til oss i syndig kjøds lignelse, så visste
han alt og kunne uttale seg om alle ting, på samme måten som Faderen
og Den Hellige Ånd kan det.

Liberal teologi hevder at Jesus måtte fraskrive seg noe av sin allviten
het ved sin inntreden i verden. Denne vurderingen blir kalt for "kenose-
teorien", som kommer av det greske ordet ''kenose", som betyr "å
tømme seg for", "selvuttømmelse" eller "gi avkall på". Dette er en stor
vranglære, og den står ikke i sannheten. Den danske Bibel-forskeren P.
Madsen har bl.a. sagt følgende om dette: "den annen person i treenig
heten har ved inkarnasjonen avført seg de relative guddommelige egen
skaper ... og han (Jesus) har sammentrengt de eminente egenskaper til
en potenstilstand ... sammentrengt fra actus til potens, dvs. fra fullt ut
viklet skikkelse til spireform, til en intensiv tilstand hvori guddoms-
vesenet er til stede som en spirekraftig sæd."
Mer enn beklagelig er det også at f.eks. professor 0. Hallesby for

fektet dette synet i sine Bibel-studier. Han skrev følgende om dette i
sin bok: Den kristelige Troslære, s. 199: "gikk Jesu fornedrelse under
jordelivet så langt at han bestemt har uttalt seg om forhold i den gamle
pakt på en måte som vi kan påvise er feilaktige? Spørsmålet gjelder ikke
Jesu allvitenhet. Den har han tydeligvis fraskrevet seg. (Mark. 13, 32)
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Men spøismålet for troen er dette: kan det tenkes at Jesus i sin forkyn
nelse har uttalt seg bestemt på de områder, hvor han i følge sin forned
relse ikke visste beskjed? Da imidlertid Skriften ikke uttaler noe bestemt
om denne grense for Kristi fornedrelse, må troslæren la spørsmålet stå
åpent."

Dette feilaktige og meget liberale synet på Jesu allvitenhet kommer
dessverre også fram i våre to Bibel-oversettelser i Mark. 13, 32.1 Bibel
oversettelsen fra 1930 står det følgende: "Himmel og jord skal forgå,
men mine ord skal mgenlunde forgå. Men bin dag eller time vet ingen,
ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men alene Fa
deren." (Mark. 13, 31-32)
I Bibel-oversettelsen av 1978 står det: "Men den dag eller time kjen

ner ingen, ikke englene i himmelen og beller ikke Sønnen, men bare Fa
deren." (Mark. 13,32)
Det som er galt oversatt ber er ordene "men alene" eller "men bare".

På gresk beter disse to ordene "ei" og "me", og de betyr ikke det som
våre Bibler sier, men de betyr *Tivis" og "ikke". Når en tar dette i be
traktning, så blir den korrekte oversettelsen av dette verset som følgen
de: "Men bm dag og time vet ikke engang englene i himmelen, og beller
ikke Sønnen, hvis ikke Faderen."
At ikke englene vet tidspunktet for Jesu gjenkomst, det forstår vi

godt, for de bører med til skapnmgen og bar begrenset viten og kunn
skap. De er avhengig av de informai^oner som de får fra den treenige
Gud.

Jesus derimot som er den treenige Gud, visste og vet alt, og i Markus
13, 32 står det også at dersom ikke Faderen visste det, så visste beller
ikke Sønnen det, men i og med at Faderen visste det, så visste også
Sønnen det. Vi håper at den nye Bibel-oversettelsen som Arthur Berg,
Toralf Gilbrant og Carl Fredrik Wisløff nå holder på med greier å få
dette riktig.

Vi kan også nevne at Johannes evangeUum, kap. 9, 33 bar disse to
ordene "ei" og "me", og ber er de rett oversatt i begge våre Bibler. I
Bibel-oversettelsen fra 1930 står det: "var ikke denne mannen fra Gud

da kunne ban intet gjøre."
I grunnteksten står det: "ei me en butospara tbeu uk edynato poiein

uden". Dette betyr: "Dersom ikke denne mannen var fra Gud, kunne
ban ikke gjøre noe."
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Sidney Collet skriver følgende om dette: '*Det burde være kjent i vide
kretser at det greske ord som oversettes med "uten'\ består av to ord,
nemlig ei, = hvis, og me, = ikke, og betyr altså egentlig — **hvis ikke".
Avdøde erkebiskop Trent — en av de største autoriteter når det gjelder
ord henledet oppmerksomheten på dette for over 50 år siden i en
forelesning ved et College i London, og det kan bli sett av enhver som
vil slå opp i et godt gresk leksikon. Verset vil da lyde: heller ikke
sønnen hvis ikke faderen." Med andre ord: "Hvis jeg (sønnen) ikke for
uten å være menneske også var Gud (faderen), så ville jeg heller ikke
vite det." Vi har nøyaktig den samme tanke i Joh. 9, 33, hvor disse to
greske ord er riktig oversatt med "hvis ikke", nemlig: "(ei) hvis denne
mann (me) ikke var Gud, kunne han intet gjøre." Dette er etter min
mening den riktige lesemåte av dette omstridte bibelsted, hvor vi synes
å ha en tydelig henvisning til Messias' navn i Esaias 9,6. — "Evig fader".
Derfor er Kristi ord bokstavelig sanne når han sier: '*Den som har sett
meg, har sett faderen", og: "Jeg og faderen er ett."
Han skriver videre omdette i sin bok: Sannhets bok, s. 106: "Atdette

bibelverset kan gi noen støtte for den påstanden som bibelkritikeme her
setter fram, er helt utelukket og kan ikke tas alvorlig. Til dette kommer
forøvrig at ordlyden i det siterte verset har vært gjenstanden for lærde
diskusjoner, og store språkforskere har ment at den siterte oversettelsen
ikke er helt korrekt. Etter min mening er den riktige forståelsen avdette
omstridte bibelverset slik: "Hvis jeg (Sønnen) ikke foruten å være men
neske også var Gud (Faderen) så viller jeg heller ikke vite det"."
Både Jesus og de som skrev N.T. hevdet gang på gang at Jesus og

Faderen var lik med hensyn til kunnskap og innsikt under Jesu liv på
jorden. "For Gud som bød at lys (Kristus) ̂ ulle skinne fram fra mør
ke, han er den som har latt det skinne i våre hjerter, foråt kunnskapen
om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulle stråle fram." (2. Kor. 4, 6)
"Og Ordet (hebr. Memra, gr. Logos) ble kjød og tok bolig (slo opp

sitt telt, bodde i et tabernakel) i blant oss, OG VI SA HANS HER
LIGHET — en herlighet som den som en enbåren sønn har fra sin far —
full av nåde og sannhet." (Joh. 1,14)

"for det var Guds vilje at hele hans fylde (hele Guds kunnskap og
makt) skulle ta bolig i ham (i Kristus)." (Kol. 1,19)

"i hvem alle visdommens og kunnskapens skatter er skjult til stede,"
(Kol. 2, 3)
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"FOR I HAM BOR HELE GUDDOMMENS FYLDE LEGEM

LIG." (Kol. 2,9)
"han som er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen og

bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde gjort ren
selse for våre synder, satte seg ved Majestetens høyre hånd i det høye,"
(Hebr. 1, 3)

Jesus pekte også på at Gud var større enn han i hans fornedrelse.
Dette går ikke på kunnskaper og innsikt, men dette går på ytre glans og
herlighet. Jesus måtte avlegge seg dette, for han kunne ikke trede inn i
verden med sin himmelske herlighet. Det er noe som sier seg selv. Ver
den kan ikke ta imot Guds fulle herlighet, slik som den er i vår tidsperi
ode. Derfor måtte også Jesus gi avkall på dette. "Min Fader som har gitt
meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min Faders
hånd." (Joh. 10,29)

**Dere hørte at jeg sa til dere: Jeg går bort og kommer til dere igjen.
Dersom Dere elsker meg, da gleder Dere dere over at jeg går til Faderen,
FOR FADEREN ER STØRRE ENN JEG." (Joh. 14,28)
"men Dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til." (1. Kor. 3,23)
"Men jeg vil at Dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, og

mannen er kvinnens hode, og Gud er Kristi hode." (1. Kor. 11,3)
Til tross for at Jesus måtte fraskrive seg sin ytre glans og herlighet, så

apostlene og disiplene Guds herlighet i Jesus Kristus i alt det som han sa
og gjorde. De forstod at han representerte Gud, og at han kom i fra
Gud, for hans gjerninger og hans uttalelser beviste at han var en lærer
som var kommet i fra Gud. Store deler av det jødiske folket erkjente
dette, og det var også dette en av jødenes rådsherrer, Nikodemus måtte
erkjenne ved sitt første møte med Mesteren. "Og det var en mann av
fariseerne som hette Nikodemus, en av jødenes rådsherrer, han kom til
ham (Jesus) om natta og sa til ham: Rabbi, vi vet at du er en lærer kom
met fra Gud, for ingen kan gjøre de tegn som du gjør, uten at Gud er
med ham." (Joh. 3,1—2)
'Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin

herlighet, og hans disipler trodde på ham," (Joh, 2,11)
"Jesus sier til henne (Maria, etter at Lasarus var død): Sa jeg deg

ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet." (Joh. 11,40)
"den (Guds visdom) som ingen av denne tidsalderens herrer kjente,

for hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre."
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''Men vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et
speil, vi blir alle forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet,
som av Herrens ånd." (2. Kor. 3,18)
"og gi deres hjerte opplyste øyne, så Dere kan forstå hvilket håp det

er han har kalt dere til, og hvor rik på herlighet hans arv er i blant de
helUge." (Ef. 1,18)
"som han kalte dere til ved vårt evangelium, foråt Dere skal vinne vår

Herre Jesu Kristi herlighet." (2. Tess. 2,14)
"Derfor tåler jeg alt for de utvalgtes skyld, foråt også de skal vinne

frelsen i Jesus Kristus med evig herlighet." (2. Tim. 2,10)
"Du (Gud) gjorde ham (Kristus) lite ringere enn englene (med hensyn

til ytre herlighet), med herlighet og ære kronte du ham og satte ham
over dine henders gjerninger." (Hebr. 2,7)
"Om Dere hånes for Kristi navns skyld, er Dere salige, fordi herlig

hetens og Guds Ånd kviler over dere." (1. Pet. 4,14)
"Men all nådes Gud som kalte dere til sin evige herlighet i Kristus

Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke
og grunnfeste dere." (1. Pet. 5,10)
"Men han som er mektig til å verne om dere, så Dere ikke snubler, og

å stille dere lyteløse fram, for sin herlighet i fryd, den eneste Gud, vår
frelser ved Jesus Kristus, vår Herre, ham tilhører herlighet, storhet,
styrke og makt i tidsaldrenes tidsaldere." (Jud. 24—25)
Det er sannsynlig at Jesus imder hele sitt jordeliv måtte holde aktivt

igjen, slik at ikke hans herlighet skulle bli åpenbart for hans apostler/di
sipler. I og med at Jesus er Gud, så hadde han full kontroll til å gjøre
dette.

Det hendte imidlertid en gang at han ble forklaret for Peter, Jakob og
Johannes, mens de var sammen med Jesus på Forklarelsens Berg, som
sannsynligvis er Hermonfjellet. Grunnen til at dette skjedde, var at han
ville vise dem den herlighet som han kom til å omgi seg med i sitt rike,
som er det samme som 1000-års-riket. "Sannelig sier jeg dere (apostle
ne): Noen av dem som her står, skal ikke smake døden før de ser Men-
neskesønnen komme i sitt rike. "Og seks dager deretter tok Jesus med
seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem avsides opp på et
høyt Qell. Og han ble forklaret for deres øjme, OG HANS ÅSYN
SKINTE SOM SOLEN, OG HANS KLÆR BLE HVTTE SOM
LYSET. Og se. Moses og Elias viste seg for dem og talte med ham. Da
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tok Peter til orde og sa til Jesus: Herre! det er godt at vi er her, vil du, så
skal jeg gjore tre boliger her, en til deg og en til Moses og en til Elias.
Mens han ennå talte, se, da kom det en lysende sky og overskygget dem,
og se, det kom en rost ut av skyen, som sa: Dette er min Sonn, den
elskede, i hvem jeg har velbehag, hor ham! Og da disiplene horte det,
falt de ned på sitt ansikt og ble meget forferdet. Og Jesus gikk bort og
rorte ved dem og sa: Stå opp, og frykt ikke! Men da de så opp, så de
ingen uten Jesus alene. Og da de gikk ned av pellet, bod Jesus dem: I
skal ikke fortelle noen om dette syn for Menneskesonnen er oppstanden
fråde dode."(Matt. 17,1~9)

*'For ikke var det kloktige uttenkte eventyr vi fulgte da vi kunngjor
de for dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært
oyenvitner til hans storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader,
i det en slik rost kom til ham fra den opphoyede herlighet: Dette er min
Sonn, den elskede, i hvem jeg har velbehag, og denne rost horte vi kom
me fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige berg." (2.
Pet. 1,16-18)
På sanune måten som Peter, Jakob og Johannes fikk se den herlig-

gjorte Frelser i all sin glans og herlighet på Forklarelsens Berg, fikk også
Johannes se ham på Patmos, i forbindelse med mottagelsen av innhol
det i Johannes Åpenbaring. På samme måten som de 3 andre apostlene
falt også Johannes ned på sitt ansikt når han så Frelseren i sin fulle her
lighet, med sine lysende klær og sin lysglans. "Jeg var bortrykket i Ån
den (Den Hellige Ånd) på Herrens dag (for å se begivenhetene i forbin
delse med Herrens dag, d.v.s. Jesu gjenkomst), og jeg horte bak meg en
boy rost som av en basun (Jesu stemme), som sa: Det du ser, skriv det i
en bok og send det til de syv menigheter, til Efesus og til Smyma og til
Pergamum og til Tyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea.
Og jeg vendte meg om for å se rosten som talte med meg, og da jeg
vendte meg, så jeg syv lysestaker av gull, og midt imellom lysestakene
en som lignet en menneskesonn, klædd i en fotsid kjortel og ombundet
under brystet med et guUbelte, og hans hode og hår var hvitt som hvit
ull, som sne, og hans oyne som ildslue, og hans fotter var lik skinnende
kobber, som om de var gjort glodende i en ovn, og hans rost som en lyd
av mange vann. Og i sin hoyre hånd hadde han syv stjerner, og av hans
munn gikk det ut et tveegget skarpt sverd, og HANS ÅSYN VAR
SOM SOLEN NÅR DEN SKINNER I SIN KRAFT. Og da jeg så
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ham, falt jeg ned for hans fotter som en død, og han la sin høyre hånd
på meg og sa: Frykt ikke! jeg er den første og den siste og den levende,
og jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til
døden og til dødsriket. (Joh. Åp. 1,10—18)
På veien til Damaskus åpenbarte også den oppstandne og herliggjorte

Frelser seg for Paulus. Han hørte hans stemme og ordene som han sa og
han så hans herlighet og Herrens skikkelse. De andre, som var sammen
med Paulus, hørte røsten som talte med Paulus, men ordene som ble
talt, fikk de ikke tak i. De så også lyset som omgav Jesus, men Jesu
skikkelse så de ikke. Det var det bare Paulus som fikk se. ''Men på
reisen skjedde det at han kom nær til Damskus, og med ett strålte et lys
fra himmelen om ham, og han falt til jorden og hørte en røst som sa til
ham: Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Han sa: Hvem er du Herre?
Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men stå opp og gå inn
i byen, så skal det bli deg sagt hva du har å gjøre. Men mennene som
reiste sammen med ham, stod forferdet, for de hørte vel røsten, men så
ikke noen." (Ap.gj. 9,5—7)
"De som var med meg, så lyset, men røsten av ham som talte til meg,

hørte de ikke." (Ap.gj. 22,9)
*'0g han (Ananias) sa: Våre fedres Gud har utkåret deg (Paulus) til å

kjenne hans vilje og se den rettferd^e og høre røsten av hans munn."
(Ap.gj; 22,14)

Før sin lidelse og død på korset, bad også Jesus Faderen om han
måtte få igjen den herlighet som han hadde hos Faderen fra begynnel
sen av. Han ble lovet dette av Faderen. Nå var ikke tilbakegivelsen av
Jesu herlighet avhengig av at han led døden for oss og sonet all verdens
synd. Jesus hadde allerede før sin kjødspåtagelse del i Guds herlighet i
himmelen. Korsfestelsen og døden var en frivillig sak, og Gud kunne
ikke tvinge Sønnen til det, men Sønnen var lydig og gjorde det i sin
store kjærlighet til hele sitt skaperverk. Ved dette fikk han også dele sin
herlighet med oss. Han visste det: At derson ikke kveitekornet (Jesus
selv) falt i jorden og døde, så ble det bare dette ene komet, men dersom
det falt i jorden og døde, så skulle det bære megen frukt. (Joh. 12,24)
"Men Jesus svarer dem og sier: Timen er kommet da Menneskesønnen
skal herliggjøres." (Joh. 12,23)

'Tader, herliggjør ditt navn. Da kom en røst fra himmelen: Både har
jeg herliggjort det og skal atter herliggjøre det." (Joh. 12,28)
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"og nå, herliggjør du meg, Fader, hos deg selv med den herlighet jeg
hadde hos deg før verden var tlL" (Joh. 17, 5)
'Tor det sømmer seg for ham for hvis sl^ld alle ting er til, og ved

hvem alle ting er til, da han førte mange barn til herlighet, gjennom
lidelser å fullende deres frelses høvding." (Hebr. 2,10)

"i det de (profetene) ransaket hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd,
som var i dem, viste fram til når han (Den Hellige Ånd) forut vitnet om
Kristi lidelser og herligheten deretter." (1. Pet. 1,11)
"For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettfer

dige, for å føre oss fram til Gud, han som led døden i kjødet, men ble
levendegjort i ånden (i Den Hellige Ånd)." (1. Pet. 3,18)
"Da nå Kristus har lidt i kjødet, så væpne og Dere dere med den sam

me tanke, at den som har lidt i kjødet, er ferdig med synden." (1. Pet.
4,1)

Ja, den herlighet som Jesus oppnådde ved sin fornedrelse og død, var
større enn den herlighet som han hadde hatt hos Faderen fra før, for
ved sin himmelfart førte han også de gammel-testamentlige troendes
ejeler og ånder med seg fra dødsriket og like inn i den tredje himmel.
Han førte en del av sin lønn eller sine barn med seg. HAN LOT DEM
BLI GJORT DELAKTIGE I SIN EGEN HERLIGHET. "Du (Mes
sias) for opp i det høye (himmelen), bortførte fanger (fra dødsriket),
tok gaver blant menneskene (offergaver), også blant de gjenstridige, for
å bo der. Herre Gud." (Salme 68,19)
"Du leder meg ved ditt råd, og deretter opptar du meg i herlighet.

Hvem har jeg ellers i himmelen? Og når jeg har deg (Messias), har jeg
ikke lyst til noe på jorden." (Salme 73,24—25)
"og gravene åpnedes, og mange av de hensovede helliges legemer (tro

ende fra gammel-testamentlig tid) stod opp, og de gikk ut av gravene
etter hans oppstandelse, og kom inn i den hellige stad og viste seg for
mange." (Matt. 27,52—53)

"Derfor sier Skriften (Det Gamle Testamente): Han for opp i det
høye og bortførte fanger, han gav menneskene gaver (de forsJqellige
frelsesgodene). Men dette: Han for opp, hva er det uten at han først for
ned til jordens lavere deler? Han som for ned, er den samme som for
opp over alle himler for å fylle alle ting." (Ef. 4,8—10)
"Men Dere (den troende menighet i ny-testamentlig tid) er kommet

til Sions berg (i himmelen) og den levende Guds stad, det himmelske
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Jerusalem, og til englenes mange tusener, til hoytidsskaren og menig
heten av de førstefødte (de som oppstod legemlig sammen med Jesus),
som er oppskrevet i himlene, og til dommeren, som er alles Gud, og til
de fullendte rettferdiges ånder (de troende fra gammel— og ny-testa-
mentlig tid, som ennå ikke har fått sine oppstandelseslegemer.)" (Hebr.
12, 22-23)
Den som tror på Jesus som verdens frelser og som jødenes konge, skal

få del i Jesu herlighet. Vi ̂ al arve alle ting sammen med Jesus. JESUS
ER GUDS HOVEDARVING. 'Xøftene ble gitt både til Abraham og
til Kristus. KRISTUS ER ABRAHAMS ÆTT. *Tor ikke ved loven
fikk Abraham eller hans ætt (Kristus) det løfte at han skulle være arving
til verden, men ved troens rettferdighet." (Rom. 4,13)
"Nå ble løftene gitt til Abraham og hans ætt (Jesus): han (Gud) sier

ikke: Og dine ættlinger, som om mange, men som om en: Og din ætt,
OG DETTE ER KRISTUS." (Gal. 3,16)
'*Men hører Dere Kristus til, da er Dere jo Abrahams ætt, arvinger

etter løfte." (Gal. 3,29)
"Kom Jesus Kristus i hu, som er oppstanden fra de døde, av Davids

ætt, etter mitt evangelium (oppstandelsen er hovedsaken i Paulus sitt
evangelium)." (2. Tim. 2,8)
På samme måten som Jesus gjenvandt sin herlighet ved å gå inn i

lidelsen, på samme måten skal også vi troende vinne fram til Kristi her
lighet i Guds himmel ved at vi lider sammen med Kristus. På samme
måten som Kristus led, skal også vi lide. Han ettergav oss et forbilde. På
samme måten som verden forfulgte Jesus, skal den også forfølge de som
tror. Det er de troendes lodd i verden. Den som sier noe annet, den
holder seg ikke til det som Bibelen sier om dette. (Jeg tenker her på
mye av den såkalte herlighetsteologien som blir forkynt. Det er ikke
sant at en troende ikke kan ha vanskeligheter i livet. Guds ord og erfar
ingen viser oss et helt annet bilde).
Den kristne menighet blir uttatt i lidelser og savn. "for jeg vil vise

ham (Paulus) hvor meget han skal lide for mitt navns skyld." (Ap.gj.
9,16)
"men er vi barn, da er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi med

arvinger, såfremt vi lider med ham, foråt vi også skal herlig øres med
ham. For jeg holder for at den nærværende tids lidelser ikke er å akte
mot den herlighet som skal åpenbares på oss." (Rom. 8,17—18)
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"For likesom Kristi lidelser kommer rikelig over oss, så er og vår trøst
rikelig ved Kristus." (2. Kor. 1,5)

**For dere ble det unt, for Kristi skyld — ikke bare å tro på ham, men
også å lide for hans skyld." (Fil. 1,29)

"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."
(FU. 3,10)
"Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere og utfyller i mitt kjød

det som ennå mangler i Kristi trengsler, for hans legeme, som er menig
heten." (Kol. 1,24)
"i det han (Moses) heller valgte å lide ondt sammen med Guds folk

(jødene) enn å ha en kortvarig nytelse av synden. (Dette er de to
alternativene som alle mennesker står ovenfor.)" (Hebr. 11,25)

"kvinner fikk sine døde igjen ved oppstandelse, andre ble utspent til
pinsel og ville ikke ta imot utløsning, foråt de kunne få del i en bedre
oppstandelse, andre fikk lide spott og hudstrykning, ja bånd og fengsel,
de ble steinet, gjennomsaget, fristet, de døde for sverd, de flakket om
kring i fåreskinn, i gjeteskinn, de led mangel, trengsel, hård medferd —
verden var dem ikke verd de vanket om i utørkener og fjell og huler
og jordkløfter." (Hebr. 11, 35—38)
"men i samme mon som Dere har del i Kristi lidelser, skal Dere også

glede dere, foråt Dere også i hans herlighets åpenbarelse kan glede dere
med jubel," (1. Pet. 4,13)

"stå ham (Satan) imot, faste i troen, for Dere vet at de samme lidel
ser er lagt på deres brødre i verden. Men all nådes Gud, som kalte dere
til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal
dyktiggjøre, stadfeste, styrke, grunnfeste dere." (1. Pet. 5,9—10)
(Se min bok: Jødenes Konge, Bind 1, s. 214—216, hvor jeg også skri

ver om lidelsene til de første apostlene/disiplene.)
Dersom vi er villig til å lide sammen med Jesus, skal vi også få del i

Kristi herlighet, og jo mer vi forsaker og lider, jo større blir herligheten.
Vi må huske på at vi skal alle fram for Jesu domstol for å få igjen det
som er skjedd ved legemet, enten det er godt eller ondt. VI SKAL FA
NÅDELØNN. Der innsatsen er stor og uegennyttig, der blir lønnen
stor. Johannes oppmuntrer oss til at vi må passe på slik at vi får full
lønn. "Ta dere i vare at Dere ikke mister det Dere har vunnet ved deres
arbeid, MEN AT DERE KAN FÅ FULL LØNN." (2. Joh. v. 8)
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(Se min bok: Den kristne menighets bortrykkelse, s. 119—127, hvor
jeg har skrevet en del om nådelønnen.)

Særlig skal de som har ført de mange til Gud og Kristus få del i en
ekstra stor herlighet. I oppstandelsen skal de skinne som stjernene.
*'Men de forstandige skal skinne som himmelhvelvingen skinner, og de
som har ført de mange til rettferdighet, skal skinne som stjernene, evin-
delig og alltid." (Dan. 12, 3)
Gud er en rettferdig Gud og dommer. For at alle troende skal ha

mulighet for å få full lønn, har han satt dette i forbindelse med Igærlig-
hetens nådegave. Dersom vi har mange store nådegaver, men ikke har
kjærlighet i vår utøvelse av disse, har vi ikke lønn av dette. Det som er
gjort motvillig i Guds rikes arbeide, det har ikke lønn. Uten at vi har
kjserlighetens nådegave, har vi ingen ting, da når vi ikke fram med vårt
budskap og vårt arbeid.

Alle troende kan be Faderen om at han gir oss mer av kjærlighetens
nådegave, slik at vi kan få full nådelønn. Vi må utføre all vår tjeneste
for Herren av frivillighet og ikke av tvang. 'Tor gjør jeg dette (forkyn
ner evangeliet), da har jeg lønn, men gjør jeg det nødtvungent, da er det
et oppdrag som er meg betrodd." (1. Kor. 9,17)
''Men streb etter de største nådegaver! Og jeg vil vise dere en ennå

bedre vei. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har
kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle (disse ble
brukt i avgudstemplene). 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 er jeg 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. 12, 31 —13,3)

Vi som tror, lever nå i lidelsen og i fornedrelsen, men ved Jesu gjen
komst skal verden først forstå at det er vi som har valgt rett, og at det
er den som har valgt galt. Når Jesus kommer tilbake til Israel på him
melens skyer sammen med de troende og englene, da skal både han og
vi åpenbares i herlighet. "For Menneskesønnen skal komme i sin Faders
herlighet med sine engler, og da skal han betale enhver etter hans gjer
ning (donunen)." (Matt. 16,27)
"Og da skal Menneskesønnens tegn (himmelens skyer) vise seg på

himmelen, og da skal alle landets stammer (Dette er galt oversatt i våre
Bibler. Det er til Israel Jesus kommer.) jamre seg, og de skal se Menneske-
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sønnen komme i himmelens ̂ yer med kraft og megen herlighet."
(Matt. 24, 30)
"NÅR KRISTUS, VART LIV ÅPENBARES, DA SKAL OGSÅ

DERE ÅPENBARES MED HAM I HERLIGHET." (KoL 3,4)
"foråt han kan styrke deres hjerter, så de blir ulastelig i hellighet for

vår Guds og Faders åsyn, når vår Herre Jesus kommer med alle sine
hellige." (1. Tess. 3,13)
"så sant det er rettferdig for Gud å gi dem som trenger dere, trengsel

til vederlag, men dere som trenges, ro sammen med oss, når vår Herre
Jesus åpenbares fra himmelen med sin makts engler." (2. Tess. 1,6— 7)

"når han kommer på hin dag (dommens dag) for å vise seg herlig i
sine hellige og imderfuU (bli beundret eller hyllet) i alle de troende —
for trodd ble vårt vitnesbywl til dere," (2. Tess. 1,10)

"idet den (Guds nåde) opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de
verdslige lyster og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nåværen
de tidsalder, mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den
store Guds og vår Frelser Jesu Kristi herlighet." (Tit. 2,12—13)
"Dere som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse (Jesu

gjenkomst) som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid." (1. Pet.
1,15)
"men i samme mon som Dere har del i Kristi lidelser, skal Dere glede

dere, foråt Dere også i hans herlighets åpenbarelse (Jesu gjenkomst) kan
glede dere med jubel." (1. Pet. 4,13)

*'og når overhyrden åpenbares, skal Dere få ærens uvisnelige krans."
(1. Pet. 5,4)

*^e eldste blant dere formaner jeg som medeldste og vitne om Kristi
lidelser, som den som også har del i den kommende herlighet som skal
åpenbares." <1. Pet. 5,1)

"Disse (de vantroe) var det også Enok, den syvende fra Adam, spådde
om da han sa: Se, HERREN KOMMER MED SINE MANGE TUSEN
HELLIGE." (Jud. 14)
"Dere elskede, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva

vi skal bli, vi vet at når han åpenbares, DA SKAL VI BLI HAM
LIKE, for vi skal se ham som han er." (1. Joh. 3,2)
(Jeg har i disse utsagnene om Jesu gjenkomst og de troendes samling

med ham, ikke skilt mellom Jesu komme for den kristne menighet, som
etter min vurdering skal skje før den siste og 70. åruken for Israel, og
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Jesu gjenkomst til Israel og til O^eberget, som vil skje i forbindelse med
slaget ved Harmageddon. Jesu gjenkomst vil skje i forskjellige etapper.
Se min bok: Den kristne menighets bortrykkelse, s. 24—112, hvor jeg
har gjort greie for 3 forskjellige syn på den kristne menighets bortryk
kelse.)
Det Gamle Testamente har mange beskrivelser om den herlighet som

skal komme over jorden og Israel, når herlighetens konge kommer til
bake til Jerusalem. Ut i fra det som skjedde med Jesus fra Nasaret, og
ut i fra det som N.T. beretter om dette, så vil herlighetens konge innta
verden og Israel ved en invasjon i fra himmelen.
Den herlighet, han vil dele med både skaperverket og skapningen, har

både sin basis i den herlighet som han hadde hos Faderen for verden var
til og den herlighet som han tilvandt oss ved sin lidelse, dod og oppstan
delse. 1000-års-riket er opprettelsens tid etter at verden har ligget i mor
ke og i den ondes styre i 6000 år. Satan og de onde englene, skal være
fengslet i avgrunnen i disse 1000 år, og mennesker og dyr skal få kvile
seg og nyte Guds skaperverk fullt ut i disse 1000 år. DETTE ER
JORDENS SABBATSKVILE. *'Loft, Dere porter, deres hoder, (por
tene i Jerusalem), og loft Dere, dere evige dorer (dorene i templet), så
herlighetens konge kan dra inn! Hvem er den herlighetens konge?
Herren, sterk og veldig. Herren veldig i strid. Loft, Dere porter, deres
hoder, og loft dere. Dere evige dorer, så herlighetens konge kan dra
inn! Hvem er den herlighetens konge? HERREN, HÆRSKARENES
GUD, HAN ER HERLIGHETENS KONGE. Sela." (Salme 24,7-10)
"Herre, jeg elsker ditt huses bolig, det sted hvor din herlighet bor.'

(både Schekina-herligheten og Jesus)" (Salme 26,8)
"Og lovet være hans herlighets navn til evig tid, og all jorden bli full

av hans herlighet. Amen, amen." (Salme 72,19)
"Hoyhet og herlighet er for hans åsyn, styrke og prydelse er i hans

helligdom." (Salme 96, 6)
"Og hedningene ̂ al frykte Herrens navn, og alle jordens konger din

herlighet (Messias). For Herren har bygget Sion, han har åpenbart seg
i sin herlighet." (Salme 102,16—17)
"På den dag skal Herrens spire (Messias) være til pryd og herlighet, og

landets frukt til stolthet og til pryd for de unnkomne av Israel." (Esaias
4,2)

"Ingen skal gjore noe ondt og ingen ødelegge noe på hele mitt hellige
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berg (Sion), for jorden er full av Herrens kunnskap, likesom vannet
dekker havets bunn. På den tid skal hedningefolkene søke til Isais
rot^udd (Messias), som står som et banner for folkeslag og hans bolig
(templet i Jerusalem) skal være herlighet." (Esaias 11,9~10)
"De (som har blitt igjen etter den store trengsel), de skal oppløfte

sin røst og rope med firyd, over Herrens herlighet jubler de fra havet."
(Esaias 24,14)
"Og månen skal blyges, og solen skamme seg, for Herren, hærskare

nes Gud, er konge på Sions berg og i Jerusalem, og for hans eldstes øyne
er det herlighet." (Esaias 24,23)
'Du øker folket (jødefolket). Herre! Du øker folket og viser din her

lighet, du flytter alle landets grenser (Israels grenser) langt ut." (Esaias
26,15)

Dine øyne skal idcue kongen (Messias) i hans herlighet, de (jødene)
skal se et vidstrakt land." (Esaias 33,17)
Den (ørkenen og det tørre land) skal blomstre og juble, ja juble og

synge med fryd, Libanons herlighet er gitt den, Karmels og Sarons
prakt, de skal se Herrens herlighet, vår Guds prakt." (Esaias 35,2)
"Og Herrens herlighet (Jesus) skal åpenbares (Jesu første komme), og

alt kjød (alle jøder) skal se det, for Herrens munn har talt." (Esaias 40, 5)
"Juble, Dere h^ler! For Herren utfører sitt verk. Rop med fryd.

Dere jordens dybder! Bryt ut i jubel. Dere fjell, du skog, hvert tre i deg!
For Herren gjenløser Jakob, og på Israel vil han åpenbare sin herlighet
(Messias)." (Esaias 44,23)

"Jeg lar min rettferdighet komme nær, den er ikke langt borte, og
min frelse (min Yeshua, min Jesus) dryger ikke, jeg gir frelse (Yeshua) i
Sion og min herlighet til Israel." (Esaias 46,13)
"Og han (Gud) sa til meg: Du er min tjener, du er Israel, på hvem jeg

vil åpenbare min herlighet (Messias)." (Esaias 49, 3)
"Da skal ditt lys (Messias) bryte fram som morgenrøden, og din lege

dom snart spire fram, din rettferdighet (Messias) skal gå fram for ditt
åsyn, og Herrens herlighet skal slutte ditt tog (Shekina-herligheten skal
slutte Jesu tog ,når Jesus drar inn i Jerusalem)." (Esaias 58,8)
"Og i Vesterland skal de frykte Herrens navn (Messias), og i Øster

land Hang herlighet, for den skal komme lik en voldsom strøm som Her
rens vær driver avsted." (Esaias 59,19)
"Stå opp, bli lys! For ditt lys (Messias) kommer og Herrens herlighet
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går opp over deg (Jerusalem). Se, morke dekker jorden og mulm fol
kene, men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet
åpenbare seg og folkeslag skal søke til ditt lys (Messias) og konger til
den glans som er gått opp over deg.'* (Esaias 60,1—3)

stedet for at du (Jerusalem) var forlatt og hatet, så det ikke var
noen som drog igjennom deg, vil jeg gjøre deg til en evig herlighet, en
fryd for slekt etter slekt." (Esaias 60,15)

"Solen skal ikke mere være ditt lys om dagen, og månen skal ikke
skinne og lyse for deg, men Henen skal være et evig lys for deg, og din
Gud skal være din herlighet." (Esaias 60,19)
"Og folkene skal se din rettferdighet, og alle kongene din herlighet,

og du (Jerusalem) skal kalles med et nytt navn (navnet er Herren, vår
rettferdighet. Se Jer. 33, 16), som Herrens munn skal nevne." (Esaias
62, 2)
"Og jeg, jeg gjør deres misgjerninger og deres tanker til intet, den tid

kommer da jeg samler alle folk og tungemål, og de skal komme og se
min herlighet (Messias). Og jeg vil gjøre et tegn på dem (de 144.000 av
Israels 12 stammer, som ble beseglet med Guds segl. Joh. Åp. 7,2—8 og
14,1. Innseglet er det samme som navnet på Jerusalem og Guds navn.
På deres panner står det skrevet: Herren, vår rettferdighet) og sende
noen (ikke alle) av de unnkomne (i den store trengsel) blant dem til
hedningefolkene, til Tarsis, Ful, Lud, bueskytterne, til Tubal, og Javan,
til de Qeme kyster som ikke har hørt tidende om meg og ikke har sett
min herlighet, og de skal kunngjøre min herlighet blant hedningefol
kene." (Esaias 66,18—19)
"For jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, likesom

vannet som dekker havets bunn." (Hab. 2,14)
"Gud (Messias) kommer fra Teman, den Hellige fra Paran-fjellet.

Sela. Hans prakt dekker himmelen, og jorden er full av hans herlighet."
(Hab. 3,3)
"Og jeg vil ryste alle folkene, og alle folkenes kostelige skatter skal

komme hit, og jeg vil fylle dette hus (templet i 1000-års-riket) med her
lighet, sier Henen, bærbarenes Gud." (Hag. 2,7)
"Og dette siste hus skal bli herligere enn det første (Salomos tempel),

sier Herren, hærskarenes Gud, og på dette sted skal jeg gi fred (hebr.
Shalom) sier Herren, hærskarenes Gud." (Hag. 2,9)
"Og jeg, sier Herren, vil være en ildmur rundt omkring det (Jerusalem),
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og jeg vil åpenbare min herlighet der." (Sak. 2,9)
"Ja, han (Messias) skal bygge Herrens tempel, og han skal vinne her

lighet og sitte og herske på sin kongetrone (i templet i Jerusalem), og
han skal være prest (yppersteprest) der han sitter på sin trone, og freds
råd skal det være mellom dem begge (Gud og Messias)." (Sak. 6,13)

Etter at vi nå i 3 kapitler har skrevet om Herrens herlighet, kan vi nå
konkludere med at dette begrepet betyr følgende forhold:
1) Schekina-herligheten. Det er Guds nedadstigende herlighet. Den

viser seg både i skyen, i stormen og i ilden. Det var denne herlighet som
fulgte jødene på deres vandring ha Egypt og inn i det lovede landet.
Det var denne herligheten som fylte det første templet, men på grunn
av synd og overtredelser blant Israels-folket, måtte den forlate templet
og landet. Denne herligheten skal komme tilbake til Israel i forbindelse
med Jesu gjenkomst. Den skal slutte Jesu store tog inn i Jerusalem, og
den skal fylle Det Aller Helligste i 1000-års-rikets tempel.
2) Herrens herlighet er den lysglansen som omgir Herren og hans

trone i himmelen. Både Moses, Esaias, Jeremias, Esekiel, Daniel og Jo
hannes fikk se denne herligheten.
3) Herrens herlighet er også Jesus selv og alt det fine og positive som

han skal bringe med seg når han kommer for å opprette riket for Israel.
RIKET FOR ISRAEL ER SELVE FREDSRIKET. Det skal være

fred mellom mennesker og dyr og meUom naqonene. Naqonene skal
smi om sine våpen til jordbruksredskaper og folkene skal styre etter
Herrens ord og lov, som skal gå ut ifra Jerusalem. "Og mange folkeslag
skal gå avsted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg (Sion), til
Jakobs Guds hus, så han (Messias) kan lære oss sine veier, og vi kan fer
des på hans stier. For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusa
lem. (Se min bok: Jødenes Konge, Bind 2, s. 168—280, hvor jeg skriver
om Jesu lære og hans syn på Moseloven). Og han (Messias) dral dømme
mellom hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag — og de skal
smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver, et folk skal
ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke mere læte å føre
krig." (Esaias 2,3-^)

Spørsmål og oppgaver.

1) Hvilke titler ble brukt på Messias før hans kjødspåtagelse, som
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spesielt går på det intime forholdet som det er mellom Faderen
og Sønnen?
Hvilke oppgaver hadde Messias i gåmmeltestamentlig tid?
Hvilke benevnelser brukte de gamle rabbinerne om Messias, som
satt ved Guds høyre hånd i himmelen?
Hvilke oppgaver og hvilke egenskaper hadde Messias i følge de
gamle rabbinerne?
Hvordan skal vi kunne forklare at Gud er én, men likevel tre?
Hva sier Zohars bok om dette?

Hva er jødenes Schema?
Hvilke 3 forhold kommer til uttrykk i Jødenes Schema?
Er det bare menneskene som har del i frelsen?

Når skal vi se fullt ut at Jesu forsoningsverk også angår dyr, fug
ler, fisker, ja hele naturen?
Hva betyr det at vi er skapt i Guds bilde?
Når skal jødene forstå at Jesus fra Nasaret er Guds Sønn og den
ene personen i guddommen?
Hva er den store hovedforskjellen på vår legeme og Jesu legeme?
Hva vil det si at Jesus kom i syndig kjøds lignelse?
Hva var det Jesus gav avkall på hos Faderen da han kom til oss?
Hva var det han ikke gav avkall på?
Hva går 'Icenose-teorien" ut på?
Hva vil det si at Faderen er større enn Sønnen?

Hva gikk Jesu herlighet ut på?
Hvorfor fikk 3 av apostlene se Jesu herlighet på Forklarelsens
Berg?
Hvilke 2 andre av apostlene fikk se Herrens herlighet?
Hvorfor var ikke tilbakeleveringen av Jesu herlighet avhengig av at
han sonet synden og led døden for oss?
Hvorfor kan vi si at Jesu herlighet ble større ved at han gjorde
dette for oss?

Hvem førte Jesus med seg ved sin himmelfart inn i den tredje
himmel?

Hvem er Guds hovedarving?
Hvem er Abrahams ætt?

Hva er forutsetningene for at vi skal arve sammen med Jesus?
Hva er nådelønn?
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29) Hvilken nådegave er det alle troende skal ha?
30) Hvorfor er det så viktig at vi har denne nådegaven?
31) Hva skal skje med de troende ved Jesu gjenkomst?
32) Hva er Menneskesønnens tegn?
33) Hva er 1000-års-riket?
34) Hvor skal herlighetens konge dra inn?
35) Hvor skal herlighetens konge bo i 1000-års-riket?
36) Hvordan skal forholdene bli i 1000-års-riket, både i Israel og i

resten av verden?

37) Hvilket nytt navn skal Jerusalem få i 1000-års-riket?
38) Hvilke 3 forskjellige forhold er kalt for Herrens herlighet i

Bibelen?
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FORGÅRDEN

På samme måte som tabernaklet gjenspeilte Jesu liv og gjerning, gjor
de også forgården det med sine forskjellige gjenstander og med den akti
viteten som foregikk der.

Hele området, både forgården og tabernaklet, ble omgitt av et kvitt
teppe av lingarn (2. Mos. 27, 9—15). Dette gir til kjenne at en kunne få
del i Guds rettferdighet og i hans renhet, når man var kommet innenfor
gjerdet. Den kvite fargen er uttrykk for Guds og de rettferdiges farge.
DET ER FRELSENS FARGE. "Jeg vil glede meg i Herren, min sjel
skal fryde seg i min Gud, FOR HAN HAR KLEDD MEG I FREL
SENS KLEDEBON, i rettferdighetens kappe har han svøpt meg, like
som brudgommen, som setter på seg en hue prektig som prestens, og
likesom bruden, som pryder seg med sine smykker." (Esaias 61,10)
"Mens jeg (Daniel) så på dette, ble det satt stoler fram (for å døm

me), og en gammel av dager (Gud) satte seg, hans kledebon var kvit som
snø, og håret på hans hode var som ren ull, hans trone var ildsluer, og
hjulene på den var brennende ild." (Dan. 7, 9)

**Men Josva (han representerer krael i endetiden) var kledd i skitne
klær, der han stod for engelens åsyn. Og engelen tok til orde og sa til
dem som stod foran ham: Ta de skitne klær av ham! Og til ham selv sa
han: Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg i høytidsklær
(jødenes omvendelse i endetiden). Da sa jeg: Sett en ren hue på hans
hode! Og de satte den rene hue på hans hode og hadde på ham andre
klær mens Herrens engel stod der." (Sak. 3,3—5)
"Og 6 dager deretter tok Jesus med seg Peter og Jakob og Johannes

og førte dem avsides opp på et høyt fjell for seg selv alene. Og han ble
forklaret for deres øyne, og hans klær ble skinnende, aldeles kvite, så
ingen bleker på jorden kan gjøre klær så kvite." (Mark. 9,2—3)

'TDog har du noen få navn i Sardes som ikke har smittet sine klær, og
de skal gå med meg i kvite klær for de er det verdt. Den som seirer, han
skal således bli kledd i kvite klær, og jeg vil ikke utslette hans navn av
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livets bok, og jeg vil Iqenne ved hans navn for min Fader og for hans
engler." (Joh. Åp. 3,4—5)
"Og rundt omkring tronen (Guds trone i himmelen) var det 24 tro

ner, og på tronene så jeg 24 eldste sitte, kledd i kvite klær, med gull
kroner på sine hoder." (Joh. Åp. 4,4)
"Og det ble gitt hver av dem (martyrene fra trengselstiden) en lang

kvit Iqortel, og det ble sagt til dem at de ennå skulle slå seg til ro en
liten stund, inntil tallet på deres medtjenere og deres brødre som her
etter skulle slåes ibjel likesom de selv, ble fullt." (Joh. Åp. 6,11)
"Og en av de eldste tok til orde og sa til meg: Disse som er kledd i de

lange kvite Iqortler, hvem er de, og hvor kommer de fra? Og jeg sa til
ham: Herre, du vet det. Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut
av den store trengsel, og de har tvettet sine Iqortler og gjort dem kvite i
Lammets blod." (Joh. Åp. 7,13—14)
"Og jeg så himmelen åpnet, og se, en kvit hest, og han som satt på

den, heter Trofast og Sanndru, og han dømmer og strider med rettfer
dighet. Hans øyne er som ildslue, og på hans hode er det mange kroner,
han har et navn skrevet som ingen kjenner uten ham selv, og han er
kledd i et kledebonn som er dyppet i blod, og han er kalt Guds ord. Og
hærene i himmelen fulgte ham på kvite hester, kledd i kvitt og rent fint
lin." (Joh. Åp. 19,11-14)

Dette kvite teppet, som er et bilde på Guds rettferdighet, ble holdt
oppe av stolper. Disse skulle være laget av akasietre, og de ble holdt
sammen av stenger av sølv. Selve fotstykket på stolpene skulle være av
kopper, mens toppen av stolpene skulle være av sølv. Dette var forskjel
lige bilder på Jesus Kristus og selve frelsesverket.

Akasietreet vokste i ørkenen, der som jødefolket oppholdt seg. Det
var et bilde på JESU MENNESKELIGE SIDE. Messias er både sann
jøde og sann Gud. Vi vet at profeten Esaias skildret ham på denne
måten — som en kvist som skjøt opp av tørr jord (ørkenen). "Han (Mes
sias) skjøt opp som en kvist for hans åsyn og som et rotskudd av tørr
jord, han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, og vi så ham, men
han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham." (Esaias 53,2)
"Så sier Herren, Israels gjenløser, Israels hellige, til ham (Messias) som

er foraktet av enhver sjel, til ham som vekker folks avsky, til ham som
er herskeres tjener (Lidelsessiden ved Messias): Konger skal se det og
reise seg, fyrster skal se det og kaste seg ned, for Herrens skyld, som er
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trofast, for Israels Helliges skyld, som utvalgte deg (Herlighetssiden ved
Messias. Hele verden skal tilbe ham.)" (Esaias 49,7)
"Min rygg bod jeg fram til dem som slo meg (både jøder og hednin

ger), og mine kinner til dem som rykket meg i skjegget, mitt ansikt
skjulte jeg ikke for hån og spott." (Esaias 50,6)

"Se, min Ijener skal gå fram med visdom, han skal bli oppløftet og
være meget høy (på Golgatas kors). Likesom mange ble forferdet over
ham — så ille tilret var han at han ikke så ut som et menneske, og hans
skikkelse ikke var som andre menneskebarns." (Esaias 52,13—14)

"Foraktet var han og forlatt av mennesker, en mann full av piner og
vel kjent med sykdom, han var som en som folk skjuler sitt åsyn for,
foraktet, og vi aktet ham for intet." (Esaias 53,3)
"Og lyset (Kristus) skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det

(forstod det Ue)." (Joh. 1,5)
"Han kom til sitt eget (folket, landet og templet) — og hans egne (de

fleste jøder) tok ikke imot ham." (Joh. 1,11)
"Jordens konger steg fram, og høvdingene samlet seg mot Herren og

mot hans salvede (Messias) — ja i sannhet i denne by (Jerusalem) samlet
de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pon-
tius Pilatus med hedningene og Israels folk, for å gjøre det som din hånd
og ditt råd forut hadde besluttet skuUe skje." (Ap. gj. 4,26—28)
Når stolpene, som var et bilde på Jesu menne^elige side, hadde fot

stykker av kobber, så betyr det at grunnlaget for Jesu frelsergjeming var
det forholdet at han var villig til å stå i Guds dom og ta vår skyld på seg.
KOBBER ER ET BILDE PÅ GUDS DOM. I og med at Jesus var vil
lig til å ta på seg all verdens synd og gå i Guds dom for oss, ble stengene,
som holdt gjerdet oppe og toppen av stolpene, laget av sølv. SØLV
ER ET BILDE PÅ FORLØSNING OG JESU FORSONERGJER-
NING.

På samme måte som enhver jøde, som var over 20 år, måtte gi en halv
sekel sølv som en løsepenge for sitt liv til Herren, på samme måten gav
Jesus sitt liv til en løsepenge for mange mennesker. Vi kan legge merke
til følgende momenter ved denne løsepengen på en halv sekel sølv:
1) DE SKULLE GI DEN SOM EN LØSEPENGE FOR SINE

LIV, slik at det ikke skuUe komme noen ulykke over dem. (2. Mos.
30,12)
Da Jesus kom som en forsoning for all verdens synd, kjøpte han ut
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hele verden med sitt eget blod. HAN VAR DEN LØSEPENGEN
FOR HELE MENNESKESLEKTENS SYND SOM GUD MÅTTE
HA. Den løsepengen av sølv som jødene måtte gi til Herren for sine liv,
er derfor et forbilde på Jesu forsonergjeming. "likesom Menneskesøn-
nen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og GI SITT
LIV TIL EN LØSEPENGE FOR MANGE." (Matt. 20,28)

"alle har syndet og står uten ære overfor Gud, og de blir rettferdig
gjort av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus." (Rom. 3,23—24)
"Så meget mere skal vi da, etterat vi nå er rettferdiggjort ved hans

blod, ved ham bli frelst fra vreden." (Rom. 5,9)
"i hvem (i Jesus) vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatel

se, etter hans nådes rikdom." (Ef. 1,7)
"Han som er pantet på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans

herlighet til pris." (Ef. 1,14)
"men nå, i Kristus Jesus, er Dere (hedningene) som før var langt

borte, kommet nær til (frelsen) ved Kristi blod." (Ef. 2,13)
"han som fridde oss ut av mørkets makt (Satans makt) og satte oss

over i sin elskede Sønns rike, i hvem vi har forløsningen, syndenes for
latelse." (Kol. 1,13-14)
"og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, en

gang inn i helligdommen (himmelen), og fant en evig forløsning."
(Hebr. 9,12)

"derfor led også Jesus utenfor porten, foråt han ved sitt eget blod
kunne hellige folket." (Hebr. 13,12)
"For det er en Gud og en mellommann imellom Gud og mennesker,

mennesket Kristus Jesus, HAN SOM GAV SITT LIV TTL EN
LØSEPENGE FOR ALLE, et vitnesbyrd i sin tid." (1. Tim. 2,5—6)

"for Dere vet at Dere ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, ble
løskjøpt fra deres dårlige ferd, som var arvet fra fedrene, men med Kris
ti dyre blod som blodet av et ulastelig og lyteløst lam." (1. Pet. 1,
18-19)
"men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi

samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod, renser oss fra all
synd." (1. Joh. 1,7)
"og han er en soning for våre synder (de troendes synder), dog ikke

bare for våre, men og for hele verdens." (1. Joh. 2,2)
"I dette er Iqærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har
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elsket oss og sendt sin Sonn til soning for våre synder." (1. Joh. 4,10)
"og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte blant de

døde (i og med at han stod opp i fra de døde) og herren over kongne på
jorden. Han som elsker oss og har renset oss fra våre synder med sitt
blod." (Joh. Åp. 1,5)
"og de (de 4 livsvesener og de 24 eldste) synger en ny sang og sier:

Verdig er du til å ta boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet
og med ditt blod Iqøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og
ætt." (Joh. Åp. 5,9)
2) LØSEPENGEN SKULLE VÆRE EN GAVE TIL HERREN.

(2. Mos. 30,13)
På samme måten som den løsepengen som jødene gav til Herren,

skulle være en gave til Herren, er også Jeus Kristus en gave fra Gud,
både til jødene og til hele verden. **Dagen etter ser han Jesus komme, til
seg og sier: Se det Guds lam, som bærer (bort) verdens synd." (Joh. 1,29)

*Tor så har Gud elsket verden at HAN GAV SIN SØNN, den en
bårne, foråt hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig
Hv." (Joh. 3,16)

"for Guds brød (Jesus) er det som kommer ned fra himmelen og gir
verden liv." (Joh. 6,33)

"Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen, om noen
eter dette brødet (tror på Jesus), skal han leve evindelig, og det brød jeg
vil gi er mitt Iqød (legeme), som jeg gir for verden." (Joh. 6,51)
"Hun (Marta) sier til ham: Ja, Herre, jeg tror at du er Messias, Guds

Sønn, han som skal komme til verden." (Joh. 11,27)
". . . for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse

verden." (Joh. 12,47)
"Jesus svarte og sa til henne (den samaritanske kvinnen): Kjente du

Guds gave (Jesus), og visste du hvem det er som sier til deg: Gi meg å
drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann (Den
Hellige Ånd)." (Joh. 4,10)
"han som ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdig

gjørelse." (Rom. 4,25)
"Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvor

ledes ̂ al han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham?" (Rom. 8,
32)
"For av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv, det er
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Guds gave, ikke av gjerninger, foråt ikke noen skal rose seg." (Ef. 2,
8-9)

"Derfor sier Skriften (G.T.): Han for opp i det høye (Jesu himmel
fart), og bortførte fanger (de troendes sjeler som var i dødsriket), han
gav menneskene gaver." (Ef. 4,8)
"og vandre i kjærlighet, likesom Kristus elsket dere og gav seg selv for

oss som en gave, og et offer. Gud til en velbehagelig duft." (Ef. 5,2)
3) DEN RIKE SKULLE IKKE GI MER ENN DEN FATTIGE.

(2. Mos. 30,15)
På den samme måten som alle jødene skulle gi det samme til Herren,

gir også Herren det samme til alle menneskene, som vil ta imot denne
løsepengen for våre liv, som Gud har sendt oss i Jesus Kristus. Det er
ingen forskjell, hverken på rik eller fattig, jøde eller hedning, mann eller
kvinne, fri eller træl. Guds frelse og de forskjellige nådegaver gies til en
hver som vil ta imot Guds gaver. "Han (Jesus) kom til sitt eget (folket,
landet og templet), og hans egne (de fleste jøder) tok ikke imot ham.
Men alle de som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de
som tror på hans navn." (Joh. 1,11—12)
"Og alle de troende av omskjærelsen, som var kommet med Peter, ble

forferdet over at Den Hellige Ånd var blitt utgytt også over hednin
gene." (Ap.gj. 10,45)

'*Da de (de troende jøder) hørte det, slo de seg til ro, og de priste
Gud og sa: Så har da Gud også gitt hedningene omvendelse til livet."
(Ap. gj. 11,18)

"For så er Herrens bud til oss: Jeg (Gud) har satt deg (Messias) til et
lys for hedninger, foråt du skal være til frelse inntil jordens ende. Da
hedningene hørte det, ble de glade og priste Herrens ord, og de tok ved
troen så mange som var utsett til evig liv." (Ap. gj. 13,47—48)
'Det er jo ingen forskjell på jøde eller greker, de har alle den samme

Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham, FOR HVER DEN
SOM PÅKALLER HERRENS NAVN, SKAL BLI FRELST." (Rom.
10,12-13)
"HER ER IKKE JØDE ELLER GREKER, HER ER IKKE

TRÆL ELLER FRI, HER ER IKKE MANN ELLER KVINNE,
FOR DERE ER ALLE EN I KRISTUS JESUS." (Gal. 3,28)
"For han (Jesus) er vår fred, han som gjorde de to (jøder og hednin

ger) til ett (til et legeme) og nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet, idet
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han ved sitt legeme avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter
(dette gjelder den seremonielle lovgivningen), foråt han ved seg selv
kunne skape de to (jøder og hedninger) til et nytt menneske, i det han
gjorde fred, og forlibe dem be^e i ett legeme (den kristne menighet)
med Gud ved korset, i det han på dette drepte fiendskapet." (Ef. 2,
14-16)

"her er ikke greker eller jøde, omskjærelse og forhud, barbar, skyter,
træl, fri, men Kristus er alt i alle." (Kol. 3,11)
"I det Dere legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens samband.

Ett legeme, og én Ånd, likesom Dere også er kalt med ett håp i deres
kall, én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Fader, han som er over
alle og gjennom alle og i alle." (Ef. 4, 3-6)
Det førte en port inn til forgården. Denne porten bestod av 4 stolper,

som var lik de som omgav tabernaklet, men teppet eller forhenget inn
til forgården var ikke kvitt, slik som det teppet var som omkranset
tabernaklet. Dette forhenget var i flere farger. "Og i porten til forgården
skal det være et forheng, 20 alen langt, av blå og purpurrød og karmo-
sinrød ull og fint, tvunnet Ungarn med utsydd arbeid, med 4 stolper og
4 forstykker til dem." (2. Mos. 27,16)

Hva som gjelder disse 4 fargene, så symboliserer de følgende forhold:
1) Blå symboliserer GUDDOMMELIG OPPRINNELSE OG DET

SOM HØRER HIMMELEN TIL.

2) Purpurrød symboUserer KONGELIGHET og DET SOM
HØRER KONGEN TIL.

3) Skarlagenrødt symboUserer LIDELSE, DØD OG OFFER.
4) Kvitt symboUserer GUDDOMMELIG RENHET OG GUDS

RETTFERDIGHET.

Dette forhenget inn til forgården viser oss 4 forskjelUge sider ved
Jesus:

1) På samme måten som Gud har guddommeUg opprinnelse, har og
så Messias det. Dette kommer til uttrykk både i G.T. og i N.T. Messias
er gjort Uk med Gud. I og med at han er Guds Sønn, har han den samme
verdighet som Faderen. Alt det som hører Faderen til, hører også
Sønnen til. Han er hovedarvingen over alt det som hører Gud til "Jor
dens konger reiser seg, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot
hans salvede (Messias). La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av
oss. Han som troner i himmelen ler. Herren spotter dem." (Salme 2,2—4)
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'Herren sa til min herre (Messias): Sett deg ved min høyre hånd (i
himmelen), til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter."
(Salme 110,1)
"La din hånd (Guds hånd) være over den mann (Messias) som er ved

din høyre hånd, over den menneskesønn som du har utvalgt deg." (Sal
me 80,18)
"Fremdeles fikk jeg (Daniel) i mine nattlige syner se hvorledes en

som lignet en menneskesønn, kom med himmelens skyer, han gikk bort
til den gamle av dager (Gud) og ble ført fram for ham." (Dan. 7,13)

"Jeg (Jesus) kjenner ham (Gud), for fra ham er jeg, og han har ut
sendt meg." (Joh. 7,29)

"Jesus sa til dem (de vantroe jøder): Var Gud deres far, da elsket
Dere meg, for jeg er utgått fra Gud og konuner fra ham, for jeg er heller
ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg." (Joh. 8,42)

"for Faderen selv elsker dere, fordi Dere har elsket meg og trodd at
jeg er utgått fra Gud. Jeg er utgått fra Faderen og kommet til verden,
jeg forlater verden igjen og går til Faderen." (Joh. 16,27—28)
"I begjmnelsen var ordet (gr. logos, som er Messias), og Ordet var hos

Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud." (Joh. 1,1—2)
"Det første menneske (Adam) var av jorden, jordisk, det annet men

neske (Jesus) er av himmelen." (1. Kor. 15,47)
"Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra

himmelen, Menneskesønnen som er i himmelen." (Joh. 3,13)
"Han som kommer ovenfra, er over alle, den som er av jorden, er av

jorden og taler av jorden. Han som kommer fra himmelen, er over alle."
(Joh. 3, 31)

Etter at jødenes Messias hadde lidt for og sonet all verdens synd, ble
han tatt levende opp til himmelen 40 dager etter sin oppstandelse fra de
døde. Han som for opp, skal komme tUbake igjen, for å opprette riket
for Israel og styre verden i 1000 år. "Og da han (Jesus) hadde sagt
dette, for han opp mens de (de 11 apostlene) så på, og en sky tok ham
hort fra deres øyne. Og mens de stirret opp mot hinunelen i det han for
bort, se, da stod to menn (engler) hos dem i kvite klær, og de sa: Dere
galileiske menn, hvorfor står Dere og ser opp imot himmelen? Denne
Jesus som er opptatt fra dere til himmelen, skal konune igen på samme
måte som Dere så ham fare opp til himmelen." (Ap.gj. 1,9—11)

Nesten samtlige skrifter i N.T. omhandler Jesu gjenkomst. Vi kan
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derfor ikke ta dette emnet opp her i sin fulle bredde, men i og med at
jødefolket nå tar sitt eget land tilbake, nærmer vi oss også tiden for Jesu
gjenkomst. Han skal styre verden ut ifra Jerusalem og Israel. "Se, ban
kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som bar gjen-
nomstunget ham, og alle landets slekter skal gråte sårt over ham. Ja,
amen." (Job. Åp. 1, 7)
"Og jeg så himmelen åpnet, og se, en kvit best, og ban som satt på

den beter Trofast og Sanndru, og ban dømmer og strider med rettferdig
het. Hans øyne er som ildslue, og på bans bode er det mange kroner,
ban bar et navn som ingen kjenner uten ham selv." (Job. Åp. 19,11—12)
2) På samme måten som Gud er Israels konge, er også Messias det.

Gud bar opprettet et evig kongedømme i Juda stamme og i Davids
ætt. Det skal fortsette med riket for Israel, og strekke seg inn i alle evig
heter. lOOO-års-riket vil være Messias spesielle styretid. Etter den tid
skal både Faderen og Sønnen styre sammen på den nye jord. '*Fast skal
ditt bus (Davids bus) og ditt kongedømme stå til evig tid for ditt åsyn
(Guds åsyn), dm trone skal være grunnfestet til evig tid." (2. Sam. 7,16)
"Og jeg (Gud) bar dog innsatt min konge (Messias) på Sion (i Jerusa

lem), mitt beUige berg." (Salme 2, 6)
"Løft, Dere porter (portene i Jerusalem), deres boder, og løft dere.

Dere evige dører (dørene i templet), så berbgbetens konge (Messias) kan
dra inn. Hvem er den berbgbetens konge? Herren, hærskarenes Gud,
ban er herlighetens konge. Sela." (Sabne 24,9—10)

'T)e ser dine seierstog. Gud, min Guds, min konges, seierstog inn i
belbgdommen (inn i templet)." (Salme 68, 25)
'Dra inn, dra inn gjennom portene, rydd veien for folket, bygg,

by^ veien, rens den for stein, løft et banner for folkene. Se, Herren lar
det lyde tb jordens ende: Si til Sions datter (Jerusalem): Se din frelse
(bebr. Yesbua, som er det samme som Jesus) kommer, se, bans lønn (de
troende jøder) er med ham, og bans gjengjeldelse går foran ham."
(Esaias 62,10—11)

"Se dager kommer, sier Herren, da jeg vil la stå fram for David en
rettferdig spire (Messias), og ban skal regjere som konge og gå fram med
visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. I bans dager skal Juda bb
frelst, og Israel bo trygt, og dette er det navn som ban skal kaUes med:
HERREN, VÅR RETTFERDIGHET. (Dette betyr at Messias og
Herren er det samme)." (Jer. 23,5)
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"Og det ble gitt ham (Menneskesønnen) herredømme og ære og rike,
og alle folk, ætter og tungemål skulle tjene ham, hans herredømme er et
evig herredømme, som ikke forgår, og hans rike, er et rike som ikke
ødelegges." (Dan. 7,14)
'Da skal kongen (Messias) bli konge over hele landet, på den dag skal

Herren være én, og hans navn ett." (Sak. 14,9)
"Si til Sions datter: Se, din konge kommer til deg, saktmodig og

ridende på et asen, på trældyrets fole." (Matt. 21,5)
"Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde

hos Gud, og se, du skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og du skal
kalle ham Jesus (som betyr Gud er frelse). Han skal være stor og kalles
den høyestes Sønn (Guds Sønn), og Gud Herren skal gi ham hans far
Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus i tidsaldrene (det
vil si for alltid), og det skal ikke være ende på hans kongedømme."
(Luk. 1, 30-33)

'Velsignet være kongen som kommer i Herrens navn. Fred i him
melen, og ære i det høyeste." (Luk. 19, 38)

"Natanael svarte ham: Rabbi, DU ER GUDS SØNN, DU ER IS
RAELS KONGE." (Joh. 1,50)
'Tor han skal være konge inntil han får lagt alle sine fiender under

sine føtter." (1. Kor. 15,25)
"Og den syvende engel blåste, og høye røster lot seg høre i himmelen,

som sa: Kongedømmet over verden er tilfalt vår Herre (Gud) og hans
salvede (Messias), og han skal være konge i tidsaldrenes tidsaldere (det
vil si for aUtid)." (Joh. Åp. 11,15)
3) At Messias skulle lide og dø for folkets synder var ikke noe

ukjent for profetene i G.T. De spådde og profeterte om Messias lidelser,
men også herligheten deretter. Dette var også de gamle rabbinerne opp
merksomme på at Messias først skulle lide, ta på seg folkets synder og
dø. Deretter skulle han stå opp i fra de døde og styre i riket for Israel. I
forbindelse med fangenskapet i Babylon så ble dessverre den profetiske
linjen i jødedommen svekket, og det ble etter hvert ensidig lagt vekt på
etterfølgelsen av loven som det eneste grunnlaget for frelsen. Lovtradi-
qonen kom dermed inn i jødedommen, og den må være der, men det
katastrofale var at den fortrengte og svekket profetenes profetier om
den lidende og sonende Messias som måtte dø for jødefolkets synder.

Dette førte så vidt at da Jesus fra Nasaret kom som jødenes Messias,
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da forstod ikke rabbinerne på Jesu tid at han var deres Messias, fordi
han ikke med det samme ødela romerne og opprettet riket for dem. De
forstod ikke at han først måtte dø for folkets synder.

G.T. derimot sier noe helt annet om Messias sin forsonende funksjon
og om hans lidelser og død for folkets synder. "Min Gud! Min Gud!
Hvorfor har du forlatt meg? Langt borte fra min frelse er min klages
ord . .. Men jeg (Messias) er en orm og ikke en mann, menneskers spott
og folks forakt . . . Min kraft er opptørket som et potteskår, og min
tunge henger fast ved mine gommer, og i dødens støv legger du (Gud)
meg . . .For hunder (hedninger, det er romerne) omringer meg, de
ondes hop kringsetter meg, de har gjennomboret mine hender og mine
føtter. Jeg kan telle alle mine bein, de ser til, de ser på meg med lyst. De
deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min hjortel." (Salme 22,
log 7, og 16-19)
Se også Esaias 53.
4) På samme måten som Gud er ren og rettferdig, er også Jesus det.

Han hadde ingen synd ved eller på seg selv. Derfor kunne også Gud
bruke ham til å forsone all verdens synd. Han døde ikke for sine egne
synder, men for all verdens synd.
I og med at Jesus ikke hadde synd selv, kan vi også være sikre på at

det var for våre synder han døde. GUD KUNNE IKKE BRUKE
NOEN ANNEN ENN JESUS TIL DETTE.

I og med at Jesus er fullkommen i alt det som han gorde, så er også
hans lidelse og død på Golgata kors blitt til vår rettferd^gjørelse. Vi kan
benytte oss av en rettferdig manns gjerning, når det gjelder vår frelse.
Det som vi ikke makter på grunn av vår syndige natur, det gjorde Jesus i
og med at han holdt Guds lov for oss og sonet synden og overvant
døden i vårt sted. *Tor Herren er rettferdig, elsker rettferdighet, på den
oppriktige ser hans åsyn." (Salme 11,7)
"Jeg skal i rettferdighet skue ditt åsyn, jeg skal når jeg våkner, mettes

ved din skikkelse." (Salme 17,15)
"Han (den rettferdige) skal motta velsignelse fra Herren og rettferdig

het fra sin frelses Gud." (Salme 24,5)
"Til deg. Herre, tar jeg min tilflukt. La meg aldri i evighet bli til

skamme, FRELS MEG VED DIN RETTFERDIGHET (Messias)."
(Salme 31,2)

"Din rettferdighet er som veldige fjell, dine dommer er som store dyp,
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mennesker og dyr frelser du, Herre." (Salme 36,7)
"han (Gud) skal la din rettferdighet (Messias) gå fram som lyset og

din rett som middagens lys." (Salme 37,6)
"Som ditt navn. Gud, så er din pris inntil jordens ender, DIN HØYRE

HÅND (MESSIAS) ER FULL AV RETTFERDIGHET." (Salme

"Utfri meg og redd meg ved din rettferdighet. Bøy ditt øre tu meg og
frels meg." (Salme 71,2)

"Jeg vil framføre Herrens, Israels Guds veldige gjerninger, JEG VIL
PRISE DIN RETTFERDIGHET (MESSIAS), din alene." (Salme 71,

16)
"Gud gi kongen dine dommer og kongesønnen (Messias) din rettfer

dighet. Han dcal dømme ditt folk med rettferdighet og dine elendige
med rett." (Salme 72,1—2)
"I ditt navn skal de fryde seg hele dagen, og ved din rettferdighet

(Messias) blir de opphøyet." (Salme 89,17)
**Herren har kunngjort sin frelse, åpenbart sin rettferdighet (Messias)

for hedningenes øyne." (Salme 98,2)
**Høyhet og herlighet er hans gjerning, og hans rettferdighet står fast

evindelig." (Salme 11, 3)
*TDm rettferdighet er en evig rettferdighet, og din lov er sannhet."

(Salme 119,142)
"Sion skal forløses ved rett og de omvendte der ved rettferdighet."

(Esaias 1,27)
"Rettferdighet skal være beltet om hans lender, og trofasthet beltet

om hans hofter." (Esaias 11, 5)
"Så skal tronen (Davids trone) bli grunnfestet ved miskunnhet, og en

konge (Messias) skal sitte trygt på den i Davids telt (templet), en fyrste
som søker rett og fremmer rettferdighet." (Esaias 16,5)

**Med min gel lengtes jeg etter deg om natten, og med min ånd søkte
jeg deg. For så snart dine dommer rammer jorden, lærer jordboeme
rettferdighet." (Esaias 26,9)

"Se, med rettferdighet skal kongen (Messias) styre, og fyrstene skal
styre etter rett." (Esaias 32,1)
"Opphøyet er Herren, for han bor i det høye, han fyller Sion med

rett og rettferdighet." (Esaias 33,5)
"JEG LAR MIN RETTFERDIGHET (MESSIAS) KOMME NÆR,
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den er ikke langt borte, og min frelse dryger ikke, jeg gir frelse (hebr.
Yeshua, som er det samme som Jesus) i Sion og min herlighet til Israel."
(Esaias 46,13)

''Min rettferdighet er nær, min frelse bryter fram, og mine armer skal
hjelpe folkene til rett, på meg skal kontinentene vente, og på min arm
(Messias) skal de bie." (Esaias 51,5)

"Fordi hans gel har hatt moye, skal han se lys og mettes, derved at
de kjenner ham, skal den rettferdige (Messias) rettferdiggjøre de mange,
og deres misgjerninger skal han bære." (Esaias 53,11)
"Da skal ditt lys (Messias) bryte fram som morgenrøden, og din lege

dom snart spire fram, din rettferdighet skal gå fram for ditt åsyn, og
Herrens herlighet (Schekina-herligheten) slutte ditt tog." (Esaias 58,8)
'Tor Sions skyld vil jeg ikke tie og for Jerusalems skyld vil jeg ikke

være stille, før dets rettferdighet går fram som en stråleglans, og dets
frelse som et brennende bluss. OG ALLE FOLKENE SKAL SE DIN
RETTFERDIGHET, og alle konger din herlighet, og du skal kalles med
et nytt navn, som Herrens munn skal nevne." (Esaias 62,1—2)
"I hans dager skal Juda bli frelst og larael bo trygt, og dette er det

navn han skal kalles med: HERREN, VAR RETTFERDIGHET." (Jer.
23, 6)
"70 uker (70 ganger 7 = 490 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 misgjerning og til å føre fram en evig rettferdighet
(Messias) og til å besegle syn og profet og til å salve et AUer-helligste."
(Dan. 9, 24)
"Og Dere, Sions barn, fryd og gled dere i Herren deres Gud. For han

gir dere LÆREREN TIL RETTFERDIGHET (Messias), og så sender
han regn ned til dere, høstregn og vårregn, først." (Joel 2,23)
"Men for dere som frykter mitt navn, skal RETTFERDIGHETENS

SOL (Messias) gå opp med lægedom under sine vinger, og Dere skal gå
ut og hoppe som gjøkalver." (Mal. 4,2)
"MEN SØK FØRST GUDS RIKE OG HANS RETTFERDIG

HET (MESSIAS), så skal Dere få alt i tilgift." (Matt. 6, 33)
"Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om,

åpenbart uten loven, det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus
Kristus for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell." (Rom.
3,21-22)
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'IDen derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdig
gjor den ugudelige, ham regnes hans tro til rettferdighet.** (Rom. 4, 5)

**Han som ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdig
gjørelse.** (Rom. 4,25)

**Da vi nå altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved
vår Herre Jesus Kristus.** (Rom. 5,1)

**Så meget mere skal vi da, etter at vi nå er rettferdiggjort ved hans
blod, ved ham bli frelst &a vreden.** (Rom. 6,9)

**Altså: Likesom ens fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik
ble også ens rettferdige gjerning (Kristi forsoningsverk) til livets rettfer
diggjørelse for alle mennesker.** (Rom. 5,19)

**og dem som han forut bestemte, dem har han også kalt, og dem som
han kalte, dem har han også rettferdiggjort, og dem som han rettferdig
gjorde, dem har han også herliggjort.** (Rom. 8,30)

**for da de (de fleste jøder) ikke kjente Guds rettferdighet (Jesus) og
strevde etter å grunne sin egen rettferdighet, gav de seg ikke inn under
Guds rettferdighet. For Kristus er lovens endemål (loven er slutt som
frelsesvei), til rettferdighet for hver den som tror.** (Rom. 10, 3—4)

**Men av ham er Dere i Jesus Kristus, som er blitt oss visdom fra Gud
og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning.** (1. Kor. 1, 30)

**0g slik var det med somme av dere, men Dere har latt dere avtvette.
Dere er blitt helliget. Dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn
og i vår Guds Ånd.** (1. Kor. 6,11)

**men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lov-gjer-
ninger, men ved tro på Jesus Kristus, så trodde også vi på Kristus Jesus,
for å bli rettferdiggjort av tro på Kristus og ikke ved lovgjeminger, etter
som intet menneske blir rettferdiggjort av lovgjeminger.** (Gal. 2,16)

**0g som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens^hemmelighet:
Han som ble åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd (ble kjent rettferdig,
fikk sin rett ved Den Hellige Ånd), sett av engler, forkynt blant folke
slag, trodd i verden, opptatt i herlighet.** (1. Tim. 3,16)

**men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet ble åpenbaret, frelste
han oss, ikke for rettferdige gjerningers skyld som vi hadde gjort, men
etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fomjrelse (selve frelsen)
ved Den Hellige Ånd, som han rikelig har utøst over oss ved Jesus
Kristus, vår frelser, foråt vi, rettferdiggjort ved hans nåde, etter håpet
skulle bli arvinger til det evige liv.** (Tit. 3,4—7)
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Disse 4 fargene, blå, purpurrød, skarlagenrød og kvit, som var i det
forhenget som hang i inngangen til forgården, symboliserte Jesu gud
dommelige opprinnelse, hans kongelighet, hans lidelse og død for fol
kets synder og hans renhet og rettferdighet, som kommer alle mennes
ker til gode.

Selve porten som førte inn til forgården var også et symbol på Jesu
person og på hans frelsesgjeming. DET ER JESU KJØD ELLER
JESU LEGEME SOM BERGER OSS FRA GUDS VREDE OG
FØRER OSS INN I GUDS RIKE. Det var på sitt legeme at Jesus bar
synden, og det var på sitt legeme at Jesus bar den opp på korset og
sonet den der. Han led døden i sitt legeme, men han ble levendegjort
ved Den Hellige Ånd. "Jesus sa da atter til dem (jødene): Sannelig, san
nelig, sier jeg dere: JEG ER DØREN TIL FARENE. Alle de som er
kommet før meg er tyver og røvere, men fårene har ikke hørt dem. Jeg
er døren, den som går inn gjennom meg, han blir frelst, og han skal gå
inn og gå ut og finne føde." (Joh. 10,7—9)

"Jesus sier til ham: Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til
Faderen uten ved meg." (Joh. 14,6)
De av jødene som ville inn til Gud og ofre, måtte først gå inn gjen

nom dette forhenget. Jesus er den eneste vei til Gud. "OG DET ER
IKKE FRELSE I NOEN ANNEN, FOR DET ER HELLER IKKE
NOE ANNET NAVN UNDER HIMMELEN, GITT BLANT MEN
NESKER, VED HVILKET VI SKAL BLI FRELST." (Ap.gj. 4,12)

Spørsmål og oppgaver.

1) Hvorfor var både forgården og tabernaklet omgitt av et kvitt
teppe av lingam?

2) Hva er den kvite fargen et symbol på?
3) Hva er akasietreet et bilde på?
4) Hvilke 2 sider har Messias?
5) Hvilken av disse 2 sidene var i forgrunnen ved hans første komme?
6) Hvorfor forstod ikke de fleste jøder lidelsessiden ved Messias?
7) Hva er kobber et bilde på?
8) Hva er sølv et bilde på?
9) Hvorfor ble linteppet, som omgav tabernaklet, holdt oppe av

stolper av akasietre som hadde fotstykker av kobber, men som
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ellers var dekt med sølv?

10) Hva måtte enhver jøde, som var over 20 år, gi til Herren som en
løsepenge for sitt liv?

11) Hva var dette et bilde på?
12) Hva gav Jesus som løsepenge for hele verden?
13) Hvordan var det forhenget laget, som var i porten inn til for

gården?
14) Hva symboliserte den blå, den purpurrøde, den skarlagenrøde og

den kvite fargen i dette teppet?
15) Hvilke 4 sider ved Jesu liv og gjerning symboliserte disse 4 far

gene og dette teppet som hang i inngangen til forgården?
16) Hva var selve porten, som førte inn til forgården, et bilde på?
17) Hva er det som berger oss fra Guds vrede?
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BRENNOFFERALTERET

Inne i forgården var det et brennofferalter av akasietre. Det skulle
dekkes av kobber. I hvert av de 4 hjørnene på alteret skulle det være 4
horn. Disse skulle også dekkes med kobber. "Du skal gjøre et alter av
akasietre, fem alen langt og fem alen bredt, firkantet skal alteret være
og tre alen høyt. Og du skal gjøre et horm på hvert av dets fire hjørner,
og hornene skal være i ett med alteret, og du skal kle det med kobber."
(2. Mos. 27,1-2)

På dette alteret ble de forslqellige ofringene foretatt. Dette alteret ble
også kalt for kobberalteret. I og med at det var li^et av akasietre og be
kledd med kobber, var det et bilde på Jesu lidelse og død på Golgata.
ALTERET VAR ET BILDE PÅ SELVE KORSET. På samme må
ten som det var Jesu blod på korset som gjorde soning for all verdens
synd, så var det også dyrets blod på alteret som gjorde en foreløpig
soning for jødefolket. Vi legger merke til at det måtte utgydes på denne
bestemte plassen. Blodet hadde ikke denne sonende funkqonen dersom
det ble utgydd andre steder enn på alteret. Dette pekte også framover
mot Jesu forsonergjeming på Golgata og blodets betydning, "for
kjøttets sjel er i blodet, og jeg har gitt dere det på alteret til å gjøre
soning for deres sjeler, for blodet er det som gjør soning, fordi sjelen
(selve livet) er i det." (3. Mos. 17,11)
De forsl^ellige ofrene tok bort Guds dom over jødefolket, men de

kunne ikke være fullkomne offer. De oppretteholdt forholdet mellom
Gud og folket fra dag til dag, og de pekte framover mot det virkelige
Guds lam som både bar og tok bort verdens synd ved sitt store og
grunnleggende offer, som Jesus fra Nasaret gjorde for alle mennesker på
Golgata.
Som vi senere skal se, har de forskjellige typer offer sin egen betyd

ning og funksjon. (Se kapitlene: Brennofferet, Matofferet, Takkofferet,
Syndofferet, Skyldofferet og Røkofferet). Alle disse offer måtte ofres
på brennofferalteret, som var et bilde på Jesu død og på det som skjedde
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på Golgata. Alle ofringene hadde derfor som forutsetning Jesu forsoner-
gjeming, og de pekte framover mot det perfekte offer, som Jesus gav til
hele menneskeslekten.

De gammeltestamentlige ofringene kunne naturligvis ikke være per>
fekte offer, for dersom de hadde vært det, da var det nok at ofringene
ble foretatt bare en gang. DE KUNNE IKKE TA BORT SYNDEN.
De kunne derimot legge et dekke over den inntil Jesus kom. Dette dek
ket gjorde at Gud kunne tilgi jødene deres synd, når de kom til Herren
på den rette måten.
Da Jesus fra Nasaret kom, bar han seg selv (ved sin egen kraft) fram

for Gud som et lyteløst og fullkomment offer foriGud i alle henseender,
slik at han tok bort synden ved sitt offer. Det ligger ikke mer et dekke
over synden, slik som det gjorde i gammeltestamentlig tid. NEI, SYN
DEN ER TATT BORT. "Alle har syndet og står overfor Gud uten
ære, og de blir rettferdiggjort 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." (Rom. 3, 23—25)
"Og derfor er han mellommann for en ny pakt, foråt de kalte 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)

"for det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder. Der
for sier han idet han treder inn i verden: Offer og gave ville du ikke ha,
men et legeme laget du for meg, brennoffer og syndoffer hadde du ikke
lyst til. Da sa jeg: Se, jeg kommer — i bokrullen er det skrevet om meg
— for å gjøre. Gud, din vilje." (Hebr. 10,4—7)
I og med at brennofferalteret var laget av akasietre, som var et bilde

på Jesu legemlige side, og i og med at det var overtrukket med kobber,
som var et bilde på Jesu lidelse og død, betyr dette at hele Jesu liv, gjer
ning og person er gått inn i Guds dom for oss.
I tillegg til dette ble også hele alteret og alterets 4 horn bestenket

med blod fra offerdyrene. Dette betydde at det var en foreløpig og be
grenset soning å få ved dette alteret. Blodet var det som forsonte men
neskene med Gud.

Hornene står videre for styrke og kraft. De var også et symbol på
Kristus. At det var 4 av dem, betyr at Jesu forsoningsverk angår hele
verden. 4 ER VERDENS OG SKAPNINGENS TALL. "Og min tro-
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fasthet og min miskunnhet skal være med ham (David), og i mitt navn
skal hans hom (Messias) opphøyes." (Salme 89,25)

''Der (i Jerusalem) vil jeg la et hom vokse opp for David, gjøre i stand
en lampe for min salvede." (Salme 132,17)
"Og han (Gud) oppreiste oss et frelsens hom i sin tjener Davids hus."

(Luk. 1,69)
De 4 hornene på kobberalteret var videre et bilde på Jesu forsonende

og frelsende funkqon. Den som hadde begått et uforskyldt drap eller på
annen måte hadde gjort en straffbar handling, som kunne fortjene
døden, kunne ingen drepe dersom vedkommende grep fatt omkring et
av alterets hom. "Den som slår et menneske, så det dør, han skal visselig
late livet. Men hvis han ikke har stått ham etter livet, men det er Gud
som har latt ham komme ut for hans hånd, da vil jeg sette et fristed
(alterets 4 hom) som han kan ty til." (2. Mos. 21,12—13)

Adonja gjorde f. eks. dette etter at han hadde forsøkt å frata kong
Salomo kongemakten. Han gikk inn i templet og grep fatt i et av
homene på alteret. Dette reddet ham i fra døden. "Adopja var redd
Salomo, han stod opp og gikk avsted og grep fatt i alterets hom." (1.
Kong. 1,50)
Da tidens fylde kom, sendte Gud sin Sønn til jødefolket for å sone

hele verdens synd og ta den bort på Golgata. GOLGATA ER DER
FOR DET NYE BRENNOFFERALTERET I NYTESTAMENTLIG
TID, og forsoningsverket står fast i all evighet.

Vi skal i det følgende se litt på en del aspekter ved Jesu forsonings-
verk, i det vi først siterer en del Skrift-ord fra N.T.
"Og hun (Maria) skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus, for

HAN SKAL FRELSE SITT FOLK FRA DERES SYNDER."
(Matt. 1,21)
"Men foråt dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å

forlate synder, — da sier han (Jesus) til den verkbrudne: Stå opp og ta
din seng og gå hjem til ditt hus." (Matt. 9,6)
"For dette er mitt blod, den nye pakts blod, SOM UTGYDES FOR

MANGE TIL SYNDENES FORLATELSE." (Matt. 26,28)
"Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier: Se der Guds lam,

SOM BÆRER (BORT) VERDENS SYND." (Joh. 1,29)
"ham (Jesus) opphøyet Gud ved sin høyre hånd til høvding og frelser

for å gi laael omvendelse og syndenes forlatelse." (Ap.gj. 5, 31)
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**Så være det da dere vitterlig, brødre, at ved ham (Jesus) forkynnes
dere syndenes forlatelse." (Ap. gj. 13, 38)

"for den som er død (Kristus døde for oss. Hans død er vår død, der
for er også den som tror, død), er rettferdiggjort fra synden." (Rom.
6,7)

"for sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever
han for Gud." (Rom. 6,10)

^'Men i det dere er blitt frigjort fra sjmden, er Dere trådt i rettferdig
hetens tjeneste." (Rom. 6,18)
"OG NÅR JEG BORTTAR DERES (JØDENES) SYNDER, da

er dette min pakt med dem." (Rom. 11,27)
"For jeg overgav dere blant de første (viktigste) ting det som jeg selv

mottok, at Kristus døde for våre synder etter Skriftene." (1. Kor. 15, 3)
**Han som ikke visste av synd, har han (Gud) gjort til synd for oss,

foråt vi i ham skal bli rettferdige for Gud." (2. Kor. 5,21)
^lian som gav seg selv for våre synder, for å fri oss ut av den nærvær

ende onde tidsalderen etter vår Guds og Faders vijje." (Gal. 1,4)
"i hvem (i Kristus) vi har forløsningen ved hans blod, syndenes for

latelse, etter hans nådes rikdom." (Ef. 1,7)
"Også dere har han gjort levende. Dere som var døde ved deres over

tredelser og synder." (Ef. 2,1)
*lian som er avglansen av hans herlighet, og avbildet av hans vesen og

bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde gjort ren
selse for våre synder, satte seg ved Majestetens høyre hånd i det høye."
(Hebr. 1, 3)

"for jeg vil være nådig mot deres urettferdigheter og IKKE MERE
KOMME DERES SYNDER I HU." (Hebr. 8,12)

"ellers måtte han jo ha lidt flere ganger fra verden ble grunnlagt, men
nå er han åpenbart en gang ved tidsalderenes ende (de forrige tidsaldere)
for å bortta synden ved sitt offer." (Hebr. 9,26)

"således skal også Kristus, etter å ha vært ofret en gang for å bortta
manges synder, annen gang åpenbare seg, uten synd (ikke for syndens
skyld), til frelse (den eslgatologiske frelse) for dem som venter på ham
(troende jøder og hedninger i trengselstiden.)" (Hebr. 9,28)
"men han har frambåret ett offer for synder (som kan ta bort syn

den) og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd." (Hebr.
10,12)
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"for med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir
helliget." (Hebr. 10,14)
"og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mere komme i

hu." (Hebr. 10,18)
"han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal

avdø fra våre synder og leve for rettferdighet, han ved hvis sår Dere er
legt." (l.Pet. 2,24)
"For også I^tus led én gang for synder, en rettferdig for urettfer

dige, for å fore oss fram til Gud, han som led døden i kjødet, men ble
levendegjort i Ånden." (1. Pet. 3,18)
"men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi sam

funn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd."
(I.Joh. 1,7)

"og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, MEN
OGSÅ FOR HELE VERDENS." (1. Joh. 2,2)
"Jeg skriver til dere, mine ham, fordi deres synder er dere forlatt for

hans navns skyld." (1. Joh. 2,12)
"Og Dere vet at han er åpenbart for å bortta våre synder, og synd er

ikke i ham." (1. Joh. 3, 5)
"I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har

elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder." (1. Joh. 4,10)
"og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte blant de

døde og herren over kongene på jorden! Han som elsker oss og har fridd
oss fra våre synder med sitt blod." (Joh. Åp. 1,5)
I følge disse Skriftstedene har Jesu forsoningsverk følgende aspekter i

forhold til synden:
1) Vi er frelst fra synden.
2) Vi har forlatelse for synden.
3) Synden er båret bort.
4) Vi er døde fra synden.
5) Vi er rettferdiggjorte fra synden.
6) Vi er frigjort fra synden.
7) Synden er tatt bort.
8) Ssmden er sendt bort.
9) Vi har syndenes forlatelse.
10) Vi har renselse fra våre synder.
11) Gud har glemt vår synd.
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12) Vi er fullkomne for Gud.
13) Jesu blod renser oss fra all synd.
14) All verdens synd er sonet.

Spørsmål og oppgaver.

1) Hvordan skulle brennofferalteret se ut?
2) Hva betydde det at det skulle bekles med akasietre og dekkes

med kobber?

3) Hva er et annet navn på brennofferalteret?
4) Hva var alteret et bilde på?
5) Hvorfor var det så viktig at blodet ble utgydt på alteret?
6) Hvorfor kunne blodet gjøre soning for jødenes synder?
7) Hvilke typer offer har vi som skulle ofres ved brennofferalteret?
8) Hvorfor kunne ikke disse offer ta bort synden?
9) Hva er forskjellen på disse offer og Jesu offer?
10) Hva betydde det at både alteret og de 4 hornene skulle bestenkes

med offerdyrets blod?
11) Hva er hornene symbol på?
12) Hva betjrr det at det var 4 av dem?
13) Hvordan gikk det med en person som ufor^yldt hadde tatt livet

av et medmenneske og som tok sin tilflukt til et av hornene på
alteret?

14) Hva er dette et bilde på?
15) Hvilket forhold er det mellom Jesu forsoningsverk og synden?

Nevn 15 forskjellige aspekter.

-113



TVETTEKARET

Før Aron og hans sønner (prestene) kunne gjøre tjeneste ved brenn
offeralteret, og før de kunne gå inn i sammenkomstens telt, måtte de
vaske både hender og føtter i vannet i tvettekaret. Tvettekaret var også
laget av kobber. Det betydde at Guds dom og Kristi frelsesverk var lagt
ned i vannet som var i karet. Vannet var et symbol på renselsen. "Du
skal gjøre et kar av kobber med fotstykke av kobber til å tvette seg i, og
du skal sette det mellom sammenkomstens telt og alteret og ha vann i
det. Og Aron og hans sønner skal tvette sine hender og sine føtter i det.
Når de går inn i sammenkomstens telt, skal de tvette seg med vann
foråt de ikke skal dø, likeså når de treder fram til alteret for å gjøre
tjeneste og brenne ildoffer for Herren." (2. Mos. 30,18—20)
Denne daglige renselsen, som prestene måtte gjennomgå, før de

kunne gjøre tjenesten, var ikke selve frelsen. Den hadde de mottatt på
et tidligere tidspunkt. Det var derimot den daglige helliggjørelsen, og
ved denne ble de gjort skikket til å utføre de forskjellige offerhandlin
gene.

Selve innvielsen til prestegjerningen ble foretatt en gang for alltid,
mens den daglige renselsen ble foretatt hver dag. Ved selve innvielsen til
prestegjerningen ble det også brukt blod og salve som er et bilde på Den
Hellige Ånd. I tillegg til dette ble de badet med vann over hele legemet.
"Og du (Moses) skal føre Aron og hans sønner fram til inngangen ved
sammenkomstens telt, og du skal vaske dem med rent vann. Og du skal
ta av blodet som er på alteret, og av salvingsoljen og sprenge på Aron og
hans klær, og likeså på hans sønner og på deres klær, så blir han hellig
(atskilt fra verden), han selv og hans klær, likeså hans sønner og deres
klær." (2. Mos. 29,4 og 21)

Ved selve innvielsen til prestegjerningen, som var et bilde på selve
omvendelsen i nytestamentlig tid, hvor alle troende er prester, ble
følgende 3 elementer brukt:
1) Blod, som var et bilde på Kristi blod.

-114-



2) Salve, som var et bilde på Den Hellige Ånd.
3) Vann, som var et bilde på den totale frelse eller renselse.
På samme måten som Aron og hans sønner måtte ha del i denne dob

belte renselsen, må også alle troende ha del i den. Det er for det første
selve frelsen, som skjer en gang, og deretter er det den daglige renselse
eller selve helliggjørelsen, som skal skje hele tiden. (Vi bør kalle dette
for den daglige renselse og ikke for den daglige omvendelse, som mange
gjør. Omvendelsen er noe som skjer en gang. Helliggjørelsen skjer konti
nuerlig).
Hva som gjelder selve innvielsen av Aron og de andre prestene, fore

gikk den heller ikke på den samme måten. Aron, som var ypperstepres
ten og dermed et forbilde på Kristus, ble salvet og innviet først. Ja, ikke
bare det. Han ble salvet med salvingsoljen, som er et bilde på Den Hel
lige And, før offerblodet, som var på alteret, ble sprengt på ham. Dette
var også tilfelle med Jesus. Han var også salvet med Den Hellige Ånd
lenge før han utgjød sitt blod for verdens synd. *Du elsker rettferd og
hater ugudelighet, derfor har Gud, din Gud, SALVET DEG MED
GLEDENS OLJE (DEN HELLIGE ÅND) FRAMFOR DINE
MEDBRØDRE.'* (Salme. 45,8)
"Og Herrens Ånd skal kvile over ham, visdoms og forstands Ånd, råds

og styrkes Ånd, den Ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for
ham." (Esaias 11,2)
(Herrens Ånd har 7 forskjellige egenskaper. 7-tallet står for fylde og

totalitet)
"Jordens konger reiser seg, og fyrstene rådslår sammen mot Herren

og mot hans salvede (Messias)." (Sahne 2,2)
"Og det skal du vite og forstå: Fra den tid ordet utgår om å gjenreise

og ombygge Jerusalem (påbudet gikk ut 445 før Messias) inntil en salvet
(Jesus fra Nasaret), en fyrste trer fram, skal det gå 7 uker og 62 uker
(det blir tilsammen 69 åruker, som svarer til 483 år), det (Jerusalem)
skal igjen settes i stand og oppbygges med gater og vollgraver, men
under tidens trengsel. Og etter de 62 (pluss de 7) skal den salvede ut
ryddes og intet ha (det var akkurat det som skjedde med Jesus fra Nasa
ret), og staden og helligdommen skal en kommende fyrstes folk
(romerne) ødele^e, og enden på det er oversvømmelse, og inntil enden
er det krig (dette gjelder vår tid), ødeleggelse er fast besluttet." (Dan.
9,25-26)
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"og det var åpenbart ham (Simeon) av Den Hellige Ånd at han ikke
skulle se døden, før han hadde sett Herrens salvede." (Luk. 2,26)
'HVORLEDES GUD SALVET JESUS FRA NASARET MED

DEN HEiLLIGE ÅND OG KRAFT, han som gikk omkring og gjorde
vel og helbredet alle som var overveldet av djevelen, fordi Gud var med
ham." (Ap.gj. 10,38)
"du (Jesus) elsket rettferd og hatet urett, derfor har Gud, din Gud,

salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre (de troende)."
(Hebr. 1,9)

Arons sønner derimot ble ikke salvet før etter at syndofferoksens
blod var utøst. På sanune måten ble heller ikke de troende salvet med
Den Hellige Ånd før Jesus hadde lidt forsoningsdøden og var gått til
bake til himmelen. Dette skjedde 10 dager etter hans himmelfart. "Og
da pinsefestens dag (pinse betyr den femtiende) var kommet, var de
alle samlet på samme sted. Og med ett kom det en lyd fra himmelen
som av et framfarende veldig vær og fylte hele huset der de satt. Og det
viste seg for dem tunger likesom av ild, som skilte seg og satte seg på en
hver av dem. Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å
tale med andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale." (Ap.gj. 2,
1-4)
På samme måten som Arons sønner ble innsatt til tjenesten ved blo

det, ved salvingen og ved vannet, på samme måten er dette den rette
rekkefølgen som de troende i den kristne menighets tid blir innsatt til å
være prester for Gud.

Vi skal også leg^e merke til tvettekarets plassering. Det stod mellom
brennofferalteret og sammenkomstens telt. Dette betyr at rettferdig
gjørelsen og syndenes forlatelse, som en fikk ved alteret, det måtte gå
foran helliggjørelsen, som en fikk ved å vaske seg i vannet i tvettekaret.
På samme måten som Kristi forsoning og hans rettferdige gjerning er

basis for vår helliggjørelse, på samme måten måtte brennofferalteret i
forgården komme før tvettekaret. JESU FGRSONINGSVERK ER
DET PRIMÆRE I HELE FRELSESHISTORIEN.

Vi må videre være oppmerksomme på at vi har 2 typer helliggjørelse
i den kristne læren.

1) Vi har for det første den helliggjørelsen som vi får ved Kristi for-
soningsverk. Han har helliget oss på grunn av og gjennom sin lidelse og
død på Golgata. Til grunn for vår helliggjørelse li^er forsoningen eller
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Kristi rettferdige gjerning. Objektivt og frelseshistorisk sett går
derfor rettferdiggjørelsen foran både gjenfødelsen og helliggjørelsen,
men subjektivt sett så skjer dette samtidig hos et menneske som
får nåde til å ta imot tilbudet om Guds frelse. Jesus er både vår
rettferdiggjørelse og helliggjørelse overfor Gud. "han som ble
gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse."
(Rom. 4,25)

''Men av ham er Dere i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud,
og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning." (1. Kor. 1,30)
"DERE ER ALT RENE PÅ GRUNN AV DET ORD JEG HAR

TALT TIL DERE." (Joh. 16,3)
"Og hver den som har dette håp til ham (til Jesus), han renser seg selv

(den daglige helliggjørelsen), LIKESOM HAN ER REN (i Kristus)."
(I.Joh. 3,3)

"han som også skal styrke dere inntil enden, så Dere må være ulaste
lige på vår Herre Jesu Kristi dag (Jesu komme for den kristne menig
het)." (1. Kor. 1,8)
"Og jeg (Kristus) helliger meg for dem, foråt også de skal være hel

liget i sannhet." (Joh. 17,19)
"Og således var det med somme av dere, men Dere har latt dere av-

tvette. Dere er blitt helliget. Dere er blitt rettferdiggjort i den Herre
Jesu navn og i vår Guds Ånd." (2. Kor. 6,11)

"likesom han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt, foråt
vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn." (Ef. 1,4)
"Men vi er skyldig til å takke Gud alltid for dere, brødre. Dere som

er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok dere ut til frelse ved hel
liggjørelse ved Ånden og tro på sannheten." (2. Tess. 2,13)
"Og dette beder jeg om at deres kjærlighet ennå må bli alt

rikere og rikere på kunnskap og all skjønnsomhet, foråt Dere må
kunne dømme om de forskjellige ting, så Dere kan være rene
og uten anstøt til Kristi dag (Jesu komme for den kristne menighet)."
(Pn. 1,9-10)
"Oi^ dere, som fordum var ffemmede og fiender ved deres sinnelag,

i de onde gjerninger, dere har han nå forlikt i hans jordiske legeme ved
døden, for å framstille dere hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt
åsyn." (Kol. 1,21-22)

"foråt han skal styrke deres kjerter, så de blir ulastelige i hellighet for
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vår Guds og Faders åsyn, når vår Herre Jesus kommer med alle sine
hellige (Jesu komme til Israel)." (1. Tess. 3,13)
"Men han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og gi deres

ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre
Jesu Kristi komme." (1. Tess. 5,23)
2) Den kristne helliggjørelse er også en etisk vekst i kristenlivet. Vi

skal strebe etter helliggjørelse i vårt kristenliv. Ja, UTEN AT DENNE
HELLIGGJØRELSEN SKJER, SKAL VI TAPE FRELSEN. Dette
betyr at dersom det ikke skjer noen helliggjørelse i våre liv, da går vi til
bake til verden og mister frelsen.
Den etiske helliggjørelsen har vi også på grunn av Jesu frelsergjeming.

DET ER BARE DE TROENDE SOM KAN BLI HELLIGGJORT.
Hensikten med helliggjørelsen er at vi skal legge verden og synden bak
oss og forsøke å bli lik Kristus. Vi skal vokse opp til ham som er hodet
for menigheten. "Jeg (Jesus) er det sanne vintre, og min Fader er vin-
gårdsmannen. 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." (Joh. 15,1—2)

'Hellige dem (de troende) i sannheten. Ditt ord er sannhet." (Joh.
17,17)

"Jeg taler på menneskelig vis for deres kjods skrøpelighets skyld. For
likesom dere bød deres lemmer fram som tjenere for urenhet og urett
ferdighet, slik by nå deres lemmer fram som tjenere for rettferdighet til
helliggjørelse." (Rom. 6,19)
"Men nå, da Dere er frigjort fra synden og er trådt i Guds tjeneste,

har Dere deres frukt til helliggjørelse, og til utgang et evig liv." (Rom.
6,22)
"Og det er forskjell på hustruen og jomfruen, den ugifte kvinne har

omsorg for det som hører Herren til, at hun kan være hellig både på
legeme og ånd, men den gifte kvinne har omsorg for det som hører
verden til, hvorledes hun kan tekkes sin mann." (1. Kor. 7,34)
"Derfor mine elskede, likesom Dere alltid har vært lydige, så arbeid,

ikke bare som i mitt nærvær, men nå meget mere i mitt fravær, på deres
frelse med frykt og beven." (Fil. 2,12)
"For dette er Guds vilje, deres heUiggjørelse, at Dere avholder dere

fra hor." (1. Tess. 4, 3)
"For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse."(1. Tess. 4,7)
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"men hun skal bli berget gjennom sin barnefødsel, såfremt de blir i
tro og kjærlighet og helli^orelse med tuktighet." (1. Tim. 2,15)

"Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse
skal ingen se Herren." (Hebr. 12,14)
"men vær, etter Den Hellige som kalte dere, også Dere hellige i all

deres ferd, for det er brevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig."
(1. Pet. 1,15-16)
"Og hver den som har dette håp til ham — han renser seg selv (den

etiske hellifrøørelsen), likesom han er ren (hellirøort)." (1. Joh. 3, 3)
'lia den som gjør urett, fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles

bli uren, og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige
fremdeles bli helliggjort." (Joh. Åp. 22,11)

Til slutt vil vi bare nevne: At rettferdiggjørelsen, gjenfødelsen og hel
liggjørelsen fører fram til herli^ørelsen. "For dem som han forut kjen
te (i og med at han har all kunn^ap), dem har han også forut bestemt (i
og med at han så at de kom til å ta imot tilbudet om frelsen) til å bli
likedannet med h«ns Sønns bilde, foråt han skulle være den førstefødte
blant mange brødre, og dem som han forut bestemte, dem har han også
kalt (alle er kalt, men få er utvalgt), og dem som han kalte, dem har han
også rettferdiggjort (Her kunne også helliggjørelsen ha vært tatt med i
oppsummeringen), og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også
herliggjort." (Rom. 8,29—30)

Vi er aller^e herliggjort i Sønnen, og vi skal få lov til å ta denne her-
li^ørelse i besittelse enten når vi dør eller ved Jesu komme for den
kristne menighet. Vi skal alle fram for Jesu domstol, som er i himmelen,
for å få igjen det som er slqedd ved legemet, enten det er ondt eller
godt. VI SKAL FÅ NÅDELØNN AV FADEREN. Vi må imidlertid
være oppmerksomme på at vår nådelønn består av 2 deler.
1) Det er det som vi har i Jesu forsoningsverk og alle løftene som er

gitt til den kristne forsamlingen og til den enkelte.
2) Det er den nådelønnen som vi selv har opparbeidet oss ved vår

helliggjørelse og arbeid i Guds rike. (Se min bok: Den kristne menighets
bortrykkelse, s. 113—145)

Spørsmål og oppgaver.

1) Hvordan skulle tvettekaret lages?
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2) Hvor skulle det stå?
3) Hva var hensikten med tvettekaret?
4) Hva var vannet et bilde på?
5) Hvorfor må vi skille mellom den daglige renselse av Aron og hans

sønner og selve innvielsen til prester?
6) Hvilke 3 forslgellige elementer ble brukt ved innvielsen av prester?
7) Hva betyr det å være "hellig"?
8) Hvorfor bør vi ikke bruke uttrykket "den daglige omvendelse**?
9) Hva skal vi bruke i stedet?
10) Hvorfor ble ypperstepresten (Aron) salvet med salvingsoljen før

blodet ble sprengt på ham?
11) Hvem er det som er salvet med gledens olje framfor sine med

brødre?

12) Hvem er Jesu medbrødre?
13) Hva står 7-tallet for?
14) Hvorfor ble ikke Arons sønner salvet med salvingsoljen før etter

at blodet av oksen var utøst?

15) Hva vil det si at tvettekaret var plassert mellom brennofferalteret
og sammenkomstens telt?

16) Hva bgger til gnmn for både gjenfødelsen og helliggjørelsen?
17) Hvilke 2 typer helliggjørelse har vi?
18) Hva er herliggjørelsen?
19) Hvilke 2 deler deles nådelønnen inn i?
20) Hvorfor skal vi fram for Kristi domstol?
21) Hvor er denne domstolen?
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DE FORSKJELLIGE TYPER DÅP

I og med at vi i forrige kapitlet beskrev tvettekaret og dets forskjel
lige funksjoner, er det naturlig at vi nå gir en framstilling av de tvetnin-
ger i vann og de forskjellige typer dåp som vi har både i G.T. og i N.T.
I Hebreerbrevets kapittel 6 blir de troende bedt om at de må gå videre

i forståelsen av Guds ord, slik at de ikke til stadighet forkynner bame-
Issrdomnlen om Kristus eller de første grunner i Guds ord. Her er bl. a.
læren om de forskjellige slags dåp nevnt. Det som var barnelærdom for
de første kristne, det er blitt til forvirring for de kristne som lever nå.
Jeg tenker da her på læren om de forskjellige dåp eller tvetninger og
læren om håndspåleggelsen. "La oss derfor gå forbi barnelærdommen
om Kristus og skride fram mot det fullkomne (i læren), så vi ikke atter
legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud,
med lære om dåp (her står dette ordet i flertall) og håndspåleggelse, om
dødes oppstandelse og evig dom. Og dette (å gå forbi barnelærdommen)
vil vi gjøre, om Gud gir lov til det." (Hebr. 6,1—3)

Etter denne oppsununeringen er det følgende forhold som hører med
til barnelærdommen om Kristus:

1) Omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud.
2) Læren om de forskjellige typer dåp eller tvetninger.
3) Læren om håndspåleggelsen.
4) Læren om de dødes oppstandelse.
5) Læren om evig dom.
Vi kan ikke eksakt vite hvilke typer dåp Hebreerbrevets forfatter her

tenker på, men vi skal nevne de forskjellige typer renselsesbad og dåp
som jødene praktiserte og de forskjellige typer dåp som Bibelen omtaler:
1) Jødene brukte ved en rekke anledninger vannet som et renselses-

middel. Dette var påbudt ved en rekke former for urenhet. Det er ikke
her snakk om at en ble ren ifra synd, men det er snakk om en kultisk
renhet, slik at en kunne delta i Guds-tjenesten. Den enkelte foretok ren-
selsesbadet selv. Se f. eks. 3.Mos. 14,8—9, 3.Mos. 15,3.Mos. 17,16—16.
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Det var ikke bare personer som ble renset ved vannet. Gjenstander,
som var urene, ble også renset ved vannet. Dette skjedde f. eks. ved det
byttet som jødene tok i fra midianittene. ''Og Eleasar (sønn av Aron),
presten, sa til stridsmennene som hadde vært med i krigen: Dette er det
lovbud Herren har gitt Moses: Gull og sølv, kobber, jern, tinn og bly, alt
som tåler ild, skal Dere la gå gjennom ilden, så blir det rent, men det
skal også renses med renselsesvannet. Men alt som ikke tåler ild, skal
Dere la gå gjennom vann." (4. Mos. 31,21—23)
2) Qumran-menigheten ved Dødehavet foretok ofte renselsesbad

i vann. De kunne finne sted når nye medlemmer skulle opptakes i
menigheten, eller de kunne bli foretatt av den enkelte medlem selv. Det
var heller ikke her snakk om noe vannbad som førte til frelse eller til

gjenfødelse, men det var et bad som gjorde at vedkommende ble
kultisk ren. Dette var en videreføring av renselsesbadene som er omtalt i
G.T.

3) I jødedommen ble det også foretatt den såkalte proselytt-dåpen.
Den ble foretatt når noen ville gå over til jødedommen. Denne dåpen
ble foretatt ved full neddykking i vannet, og den gjaldt både menn,
kvinner og barn.
Denne dåpen gjaldt ikke jødene, men den gjaldt bare hedningene,

som ønsket å tilslutte seg jødedommen. Dette var heller ikke en dåp til
frelse og gjenfødelse, men en dåp som opptok hedningene i det jødiske
fellesskapet og gjorde dem kultisk rene.

Proselyttdåpen var en engangshandling. Ved denne fikk hedningene
del både i jødenes løfter og plikter.
4) Johannes-dåpen var derimot en dåp til frelse og gjenfødelse. Den

gjaldt både hedninger og jøder, men mest de siste. Den ble gitt i forbin
delse med anger, syndsbekjennelse og omvendelse. Denne dåpen var en
engangshandling, og det var døperen Johannes som foresto dåpen.
Dåpen var nødvendig for at en skulle få syndenes forlatelse og få del i
frelsen. Denne dåpen krevde omvendelse som forutsetning (at de skulle
omvende seg), og den gav omvendelse som resultat. Det var ingen frelse
i Israel på dette tidspunktet utenom denne dåpen, OG FRELSEN
ELLER GJENFØDELSEN SKJEDDE I FORBINDELSE MED
VANNDÅPEN.

Hovedgrunnen til at denne dåpen ble introdusert akkurat på dette
tidspunktet i Israel, var det forholdet at Jesus stod i ferd med å opprette
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riket for Israel. DENNE DÅPEN VAR DERFOR EN INNLEM-

MELSESDÅP INN I RIKET FOR ISRAEL. Den som ikke viUe ta
denne dåpen, fikk ikke del i riket for Israel.
Denne dåpen gjalt ikke barna, men den gjalt derimot alle voksne

mennesker, både menn og kvinner. Den gjalt de som visste at de var syn
dere og var klar over at de behøvde Johannes-dåpen, for å få del i frel
sen og dermed få del i riket for Israel. Døperen Johannes var Jesu
herold og ved sin dåp forsøkte han å framskaffe et rettferdig folk for
jødenes Messias. STORE DELER AV DET JØDISKE FOLKET
TOK OGSÅ DÅPEN OG KOM TIL TRO PÅ JESUS FRA

NASARET SOM JØDENES MESSIAS.

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. *13ild jer ikke ind, at I kan sige ved jer selv: "Vi har Abraham
til fader", thi jeg siger jer, at Gud kan opvække Abraham bøm 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. OM
VENDELSEN ER BÅDE GUDS GAVE OG MENNESKETS OP-

GAVE. På tærskelen 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
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"."

Fariseerene og de skriftlærde ville ikke akseptere Johannes-dåpen,
for de mente at det jødi^e folket ikke behøvde noen slik dåp for å opp
nå frelsen. De mente åt jødene stod over alle de andre folkene, og at det
var de som var betrodd frelsesgodene, og at hedningene måtte komne til
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dem for å få del i frelsen.

Både døperen Johannes og Jesus hevdet at Johannes-dåpen var nød
vendig for det jødiske folket, og at denne dåpen var i fra Gud.
5) Jesu disipler døpte også med vann. Vi vet ikke så mye om denne

dåpen, men personlig så tror jeg at den var lik med Johannes-dåpen, og
tok sikte på at det jødiske folket skulle omvende seg, dik at Jesus kun
ne opprette riket for Israel for dem.

Jesus selv døpte ikke, og grunnen til det var at han ikke ville at
jødene skulle blande sammen Johannes-dåpen eller Jesu disiplers dåp
med den dåp som han skulle døpe de troende med etter sin himmelfart,
nemlig Den Hellige Ånds dåp.
6) Jesus ble også døpt av døperen Johannes. Johannes vegret seg for

å døpe Jesus, for han mente at han selv hadde behov for Jesu dåp, som
er Den Hellige Ånds gave. Jesus sa imidlertid at Johannes skulle døpe
ham med omvendelsesdåp til syndenes forlatelse. Dette hadde naturlig
vis ikke Jesus behov for for sin egen del, men han gjorde det for vår del.
Før sin dåp hadde han tatt på seg all verdens synd, og det var som vår
representant at Jesus tok dåpen. Dåpen var innledningen til hans Ijenes-
te som det Guds lam som bar bort, tok bort og glemte all verdens synd,
i alle fall for dem som vil tro på Jesus som verdens frelser og jødenes
konge. (Se min bok: Jødenes Konge, Del 2, s. 162—166)
En kan ikke bruke det forholdet at Jesus ble døpt av Johannes som

et bevis på at voksendåpen er det eneste riktige. Den som hevder noe
slikt, den har ikke forstått hvorfor Jesus lot seg døpe av døperen.
7) På slutten av sin tjeneste ble også Jesus døpt til en annen dåp, og

han gruet til dette. Det var dåpen til døden. Han skulle lide og dø for
vår skyld. "Men en dåp har jeg å døpes med, og hvor jeg gruer til den er
fullført." (Luk. 12,50)
I utgangspunktet er all dåp inngangen til noe nytt. Etter at dåpen har

funnet sted vil det foreligge en helt ny situaqon, som ikke er lik med
forholdene slik som de var før dåpen hadde funnet sted. Slik var det
også med Jesu døds dåp. Han døde for våre synder, for at vi både skulle
ha del i hans død og oppstandelse, og for at han kunne føre oss fram for
Faderen uten plett og lyte. Vi som tror, har del i alle Jesu frelsesgoder.
I JESU FRELSESVERK ER VI PERFEKTE FOR FADEREN.
Mellommannen eller stedfortrederen har gitt oss alle ting ved sin død og
oppstandelse.
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Dersom ikke Jesus hadde vært villig til å dø for vår del, da var vi ennå
i våre synder og hadde ingen mulighet til å få del i frelsen. Men som vi
vet var Sønnen lydig, ja, lydig inntil døden på Gk>lgata. Seieren gikk
gjennom døden, dommen og fornedrelsen.
8) Etter som jeg ser det, fortsatte apostlene med å døpe omvendel-

sesdåp til syndenes forlatelse helt fram til Ap.gj. 10, 44. De mente
dåpen var nødvendig for at synden skulle bli tilgitt, og for at man skulle
få Den Hellige Ånd. De la inn i sin forkynnelse både omvendelsen og
dåpen som en forutsetning for at Den Hellige Ånds gave kunne bli gitt,
og grunnen til at de gjorde det var at de forkynte i samsvar med det
mandatet og den opplæring som de hadde fått av Mesteren. De skulle
fortsatt forkynne i l^ael at dersom jødene ville omvende seg og tro på
Jesus fra Nasaret, så kunne han komme tilbake i fra himmelen og opp
rette riket for Israel for dem. "Men da de (mange jøder) hørte dette (at
mange av jødene sammen med hedningene hadde korsfestet Jesus fra
Nasaret, som var jødenes Herre og Messias), stakk det dem i hjertet, og
de sa til Peter: Hva skal vi gjøre brødre? Peter sa til dem: OMVEM)
DERE, OG ENHVER AV DERE LA SEG DØPE PÅ JESU KRISTI
NAVN TIL SYNDENES FORLATELSE, SÅ SKAL DERE FÅ
DEN HELLIGE ÅND." (Ap.gj. 2, 37-38)
I dette utsagnet er det lagt inn 2 forutsetninger for at jødene skulle få

del i frelsen og få Den Hellige Ånd, og det er:
1) Omvendelsen.
2) Vanndåpen.
Ananias, som var "en gudfryktig mann etter loven", gav også uttrykk

for dette synet på dåpen i forbindelse med Paulus sin omvendelse. Han
mente at Paulus måtte la seg døpe for å få vasket bort sine synder. Han
mente at sjmdenes forlatelse ble gitt i forbindelse med selve dåpen.
Dette er et uttrykk for den såkalte jødekristendommen, som ble for
kynt av Jesus selv, av døperen Johannes og av Jesu disipler den første
tiden i Apostlenes gjerninger. "Og nå, hva bier du etter? stå opp og LA
DEG DØPE OG FÅ AWASKET DINE SYNDER, i det du påkaUer
hans navn." (Ap.gj. 22,16)
I likhet med Johannes-dåpen var også denne dåpen en omvendelses-

dåp til syndenes forlatelse. Forskjellen mellom Johannes-dåpen og
denne dåpen var det forholdet at nå fikk man Den Hellige Ånd etter
dåpen. Det var ikke mulig på Johannes sin tid, for Den Hellige Ånd var
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ennå ikke kommet.

På pinsefestens dag fikk både apostlene og 3000 andre jøder Den
Hellige Ånd. Jeg for min del tror at disse var døpt med vann på forhånd,
slik at forutsetningene for å få Den Hellige Ånd var til stede, også for
disse. Det som skjedde med disse må vi se i sammenheng med dåpsutsag-
net i Ap.gj. 2, 38.
Denne type dåp, som er en omvendelsesdåp til syndenes forlatelse og

til mottakelse av Den Hellige Ånd, hie praktisert fram til Ap. gj. 10,44.
1 dette tilfelle falt Den Hellige Ånd på hedningene allerede før de var
døpt. De troende av omskjærelsen var forferdet over dette forholdet at
Den Hellige Ånd også hie utgytt over hedningene. De hie da døpt etter
at de hadde mottatt Den Hellige Ånd.
For voksne personer er dette det normale i kirkens tid at de får troen

og Den Hellige Ånd før vanndåpen finner sted.
Jeg tror at denne omvendelsesdåpen, som håde Johannes, Jesu apost

ler og Jesus selv forkynte, den kommer også til å hli dåpen i rikets tid.
I rikets tid skal storparten av menneskene og folkeslagene være person
lige troende — i alle fall i store deler av perioden. Jeg tror at Gud må
forplikte menneskene på denne måten. I 1000-års-riket, som er en
jødisk periode, vil mange av de jødiske ordningene for Guds-tjenesten
komme inn igjen, og forholdene vil ikke være slik som de er i den krist
ne menighets tidsperiode, som er en spesiell nådetid. Vi vet at håde sab
baten og omskjærelsen på kjødet skal innføres igjen. (Se kapitlet: Taber
naklet og de forskjellige templene.)
I og med at jeg ser Jesu forkynnelse i evangeliene som en forkynnelse

som er rettet til jødefolket, og som først og fremst angår riket for Israel,
så ser jeg også at de dåpsutsagn som vi har i evangeliene angår riket for
Israel eller 1000-års-riket. Dette gjelder følgende dåpsutsagn: "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 (dette er ikke kirkens opp
drag. Vi skal være med på å ta ut det kristne legemet, som består håde
av hedninger og jøder), I DET DERE DØPER DEM TIL FADERENS,
SØNNENS OG DEN HELLIGE ÅNDS NAVN, og lærer dem å
holde alt det jeg har befalt dere. (Vi lever ikke fullt ut etter Jesu lære i
kirkens tid. 2^ min hok: Jødenes Konge, Bind 2, s. 190—270). Og se,
jeg er med dere alle dager inntil tidsalderens ende (den nåværende tids
alder. Dette viser også at jødene skal kobles inn igjen i frelsessammen-
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hengen ved slutten av denne 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 (her
er også dåpen satt opp som en betingelse for frelsen), men den som ikke
tror (troen er den første betingelsen for frelsen), skal bli fordømt."
(Mark. 16,15-16)

"Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: UTEN AT NOEN
BLIR FØDT AV VANN (DÅPENS VANN) OG ÅND, KAN HAN
IKKE KOMME INN I GUDS RIKE (riket for Israel)." (Joh. 3,5)
(Se ellers mine bøker: Jødenes Konge, Bind 1, s. 217—237 og Jødenes

Konge, Bind 2, s. 168—270, hvor jeg både skriver om dåpen og Jesu
lære.)
9) I den kristne menighets tidsperiode VIL DEN TROENDE FÅ

DEN HELLIGE ÅND FØR DÅPEN HAR FUNNET STED. Dette
gjelder for voksne personer. Jeg synes at det er helt uholdbart når den
lutherske kirke sier at selve gjenfødelsen finner sted i vanndåpen, når
det er vitterlig at gjenfødelsen og Den Hellige Ånds gave har funnet sted
på et tidligere tidspunkt.

Jeg synes at en slik vurdering vitner om meget liten teologisk innsikt.
Den baserer seg naturligvis på tradisjonen i fra Den katolske kirke og i
fra Luther, men det må da gå an å forandre på dette når det viser seg at
det er galt. Vi kan ikke sidestille Luther og våre forskjellige bekjennel
sesskrifter med Bibelen og det som den sier. Dersom vi gjør det, så gjør
vi den samme feilen som katolikkene gjør, når de setter likhetstegn mel
lom sin tradiqon og Den Hellige Skrift (Hør mine kassetter: Tradisjo
nen i den lutherske kirke. Det alminnelige prestedømme og embetsfor-
ståeken i den lutherske kirke og Tradiqonen og den katolske vranglære.)
Nå ser jo også våre teologer og eksegeter at Den Hellige Ånds gave

blir gitt til voksne personer før dåpen har fimnet sted, og for å konune
dette i møte, har de oppdelt frelsen og gjenfødelsen i 2 forskjellige faser.
De har delt den mellom en subjektiv side og en objektiv side. Den sub
jektive siden ved frelsen eller gjenfødelsen får en ved at en får troen
eller Den Hellige Ånd. Den objektive siden ved frelsen eller gjenfødelsen
ligger imidlertid i vanndåpen.

Jeg mener at dette er galt. Det er helt uriktig og det virker meget søkt
og ulogisk å dele opp gjenfødelsen i 2 forskjellige faser. Når en voksen
person har fått del i frelsen, så er han gjenfødt, og han behøver ikke å gå
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til vanndåpen for å få del i den objektive del av sin gjenfødelse.
I DEN KRISTNE MENIGHETS TIDSPERIODE GIR GUD DEN

HELLIGE ÅND UTEN AT VANNDÅPEN HAR FUNNET STED.
Vanndåpenxhar dermed helt andre aspekter i kirkens tid enn den har i
Jesu forkynnelse og i rikets tid.

Grunnen til at våre teologer og eksegeter ikke forstår dette er det
ulykksalige forholdet at de ikke regner med riket for Israel, og at de
ikke ser og forstår at Jesus la fram de læremessige sannheter om riket i
sin forkynnelse. De blander sammen utsagn som gjelder rikets dåp, som
er en omvendelsesdåp til syndenes forlatelse p.d.e.s. og Jesu dåp i kir
kens tid, som er en fri gave av Den Hellige Ånd.

I den kristne menighets tid må vi skille klart mellom folgende 2 for
hold:

1) I Jesu dåp får man Den Hellige Ånd, og når dette er skjedd er
man en troende person, og har del i alle frelsesgodene som Jesus har.
2) Til tross for dette har likevel Jesus forordnet vanndåpen for de

troende. Jesus har knyttet en del aspekter ved sitt frelsesverk til dåpen,
og særlig gjelder det det nye livs— og lidelsesfellesskapet som vi har med
Jesus. På samme måten som han døde for synden, skal også vi akte oss
som døde for den. På samme måten som han stod opp fra de døde som
dødens overvinner og syndens forsoner, skal også vi leve i et helliggjort
liv uten synd. Når en er død fra synden, skal en heller ikke leve i den.

Når vi skal forstå vanndåpens betydning i den kristne menighets tid,
kan vi ikke benytte oss av dåpsutsagn som vi har i evangeliene. Vi må
benytte oss av dåpsutsagn som vi har i de forskjellige brevene. DET
ER BREVENE SOM ER DEN KRISTNE MENIGHETS LÆRE

MESSIGE BASIS.

Vi skal i det følgende se hva brevene sier om vanndåpen. *T!ller vet
dere ikke at vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi
ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, foråt likesom Kristus
ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal vi opå vandre i
et nytt levnet. For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik
hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse, da
vi jo vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham foråt syndele-
gemet skulle bli til intet, så vi ikke mer skal tjene synden, for den som
er død, er rettferdiggjort fra synden. Men er vi død med Kristus, da tror
vi at vi også skal leve med ham." (Rom. 6,3—8)
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"alle er dere jo Guds barn ved troen på Jesus Kristus (Dette er selve
gjenfødelsen), for Dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd
dere Kristus. (Dette er det nye livsfellesskapet med Kristus.)" (Gal. 3,
26-27)
"Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets

lyster og begjæringer." (Gal. 5,24)
"Han i hvem Dere også ble omskåret med en omskjærelse som ikke er

gjort med hender, ved avkledningen av kjødets legeme, ved Kristi om
skjærelse (Dette er gjenfødelsen), i det dere ble begravet med ham i
dåpen, og i den (i dåpen), (det kan også oversettes med "i ham" d.v.s.
i Jesus) ble Dere også oppreist med ham ved troen på Guds kraft, han
som oppreiste ham fra de døde." (Kol. 2,11—12)

I de fleste av de Skrift-ordene som er nevnt ovenfor, er både gjen
fødelsen og vanndåpen nevnt. Gjenfødelsen får vi ved at vi kommer til
tro på Jesus. Vanndåpen er en dåp inn i det kristne livs— og lidelsesfel-
lesskapet med Jesus. Det er et sjmlig tegn på at vi påtar oss Guds-rikets
forpliktelser og et tegn på at vi har det som vanndåpen lover oss, nemlig
at vi er død i fra synden og skal leve i et nytt liv.

Vi skal i det følgende se litt på dåpsutsagnet i 1. Pet. 3,19—21. Der
står det: "og i denne (i Den Hellige Ånd) gikk han bort og prekte for
åndene som var i varetekt (i dødsriket), de som fordum hadde vært
gjenstridige, dengang da Guds langmodighet ventet i Noahs di^er, mens
arken ble by^et (arken er et bilde på Jesu legeme og forsoningen), i
hvilken (i arken) noen få — 8 sjeler ble frelst (eller berget) gjennom
vann, det som også nå frelser oss i sitt motbilde (Jesu legeme eller
forsoningen), dåpen, som ikke er avleggelse av kjødets urenhet (ikke en
ytre handling), men en god samvittighets pakt med Gud (bønn til Gud,
bekjennelse til Gud) ved Jesu Kristi oppstandelse."

Angående dette Bibel-stedet må en legge merke til følgende:
1) Det var ikke vannet som frelste (berget) Noah og hans familie,

men det var arken. De ble frelst ved arken gjennom vannet.
''Ved tro bygget Noah, varslet av Gud om det som ennå ikke var sett,

i heUig frykt EN ARK TIL FRELSE FOR SITT HUS, ved den for
dømte han verden og ble arving til rettferdigheten av tro." (Hebr. 11,7)
2) Det var arken som var et forbilde på Jesu legeme eller på Jesu for-

sonergjeming, og ikke vanndåpen.
3) Hva som gjelder oversettelsen av det greske ordet "eperotema",
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så er den meget omstridt mellom de forskjellige eksegeter. Det blir
oversatt med både pakt, spørsmål, svar og bønn. Personlig så tror jeg at
vi kan bruke alle oversettelsene uten at det rokker ved vanndåpens be
tydning. Vanndåpen er for en troende en pakt, hvor han tar på seg
Guds-rikets forpliktelser. Selve gjenfødelsen har jo funnet sted på et
tidligere tidspunkt.
4) Vanndåpen blir etter dette ikke en ytre eller en kjødelig avleggel

se av urenhet, men en god samvittighets pakt eller en god samvittighets
bønn til Gud ved Jesu forsoningsverk. DEN GODE SAMVITTIGHET
FIKK EN ALLEREDE VED GJENFØDELSEN. Vanndåpen er blant
annet den troendes svar på gjenfødelsen. Ved å ta vanndåpen viser han
at gjenfødelsen har funnet sted i hans liv. Det blir et ja til Guds tilbud
om frelsen og et ja til den nye pakt i Jesu blod.
På den andre siden vet vi at en pakt i seg selv ikke kan frelse noen.

Det har vi mange eksempler på fra jødenes forskjellige pakter med Gud i
G.T. For at pakten skal kunne gi frelse til den enkelte, må vedkommen
de bøye seg for de krav som Gud har lagt ned i de forskjellige paktene.
Hva som gjelder den nye pakt i Jesu blod, så er forutsetningen for at en
kan benytte seg av den, at en er kommet til en personlig tro på Jesus fra
Nasaret. DET ER IKKKE FRELSE I SELVE VANNDÅPEN. DET

ER I TROEN ELLER I GJENFØDELSEN AT FRELSEN LIGGER.

Vi er videre døpt til Kristi navn og til Kristi person. Vi er døpt til
Den treenige Guds navn. Vi er døpt til Faderens og Sønnens og Den
Hellige Ånds navn. *'0g 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." (Matt. 28,18—19)
"Jeg (Paulus) mener dette at enhver av dere sier: Jeg holder meg til

Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus. Er da Kristus blitt
delt? Var det Paulus som ble korsfestet for dere, eller var det til Kristi
navn Dere ble døpt?" (1. Kor. 1,12—13)

Vanndåpen er et salo^^ent, og dfn^ følgende frelsesgoder:
1) Vi er døpt inn i Jesu^ød.
2) I dåpen ble vi begravet^ded ham til døden.
3) I dåpen er vi opi^tåU dammen med ham. Dette gjør at vi skal

vandre i et nytt)ii.
4) I dåpen har vi/imedd oss Kristus.
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5) Dåpen renser menneske.
6) Dåpen gir synoenes forlatelse^pf den som tror.
7) Dåpen er en go^samvitti^erø pakt med Qud.
8) Dåpen er en god s^vHti^ets bønn til Gud.
9) Dåpen er en god sibk^tighets begjæring til Gud.
10) Dåpen er en god,^c(myittighets svar til Gud.
11) Vi er døpt tU^isti ii^vn. Dette vil si at vi er døpt til Faderens,

Sønnens og læn Hellige Ånds navn.
Det er ikke vanndåpen som frelser et menneske. Gjenfødelsen li^er

ikke i vannet, men i det forholdet at en kommer til en personlig tro på
Jesus fra Nasaret. Objektivt og frelsesbistorisk sett ligger frelsen i Jesu
blod og i hans forsonergjeming på Golgata. Subjektivt sett ligger frelsen
eller gjenfødelsen ved at hver enkelt tar i mot dette frelsestilbudet i tro,
OG MIDLET TIL AT DETTE KAN SKJE ER GUDS ORD. 'Tor
så har Gud elsket verden at han gav oss sin Sønn, den enbårne, foråt
hver den som tror på ham, ikke skal fortapes men ha evig liv, for Gud
sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men foråt verden
skulle bli frelst ved ham." (Joh. 3, IB—l?)
"Ham gir alle profetene det vitnesbyrd, at hver den som tror på ham,

får syndenes forlatelse ved hans navn." (Ap.gi. 10,43)
"og fra alt det som Dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Mose lov,

rettferdiggjøres i ham enhver som tror." (Ap.gj. 13,39)
"Og Gud, som kjenner hjertene, gav dem vitnesbyrd, i det han gav

dem (hedningene) likesom oss (jødene) Den Hellige Ånd, og han (Gud)
gjorde ingen forskjell mellom oss og dem, I DET HAN VED TROEN
RENSET DERES HJERTER." (Ap.gj. 15,8-9)
'Tor jeg skammer meg ikke ved evangeliet, det er en Guds kraft til

frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker."
(Rom. 1,16)

"som skrevet er: Se, jeg (Gud) legger i Sion en snublestein og en anstøts-
klippe, den som tror på ham, skal ikke bli til skamme." (Rom. 9,33)
'Tor Kristus er lovens endemål (Loven er satt til side som frelsesvei),

til rettferdighet for hver den som tror." (Rom. 10,4)
'Tor ettersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom,

var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror."
(1. Kor. 1,21)
"men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjer-
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ninger, men ved tro på Jesus Kristus, så trodde også vi på Kristus Jesus,
for a bli rettferdiggjort av tro på Kristus og ikke av lovgjeminger, etter
som intet kjod blir rettferdiggjort av lovgjeminger." (Gal. 2,16)

**For av nade er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv, det er
Guds gave, ikke av gjerninger, foråt ingen skal rose seg." (Ef. 2,8—9)
"Men vi er ikke av dem som unndrager seg til fortapelæ, vi er av dem

som tror til sjelens frelse." (Hebr. 10,39)
"Og dette er hans bud at vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og

elske hverandre, således som han bød oss." (1. Joh. 3,23)
Vi skal i det følgende gjennomgå en del Bibelord som har med både

forsoningen (gjenfødelsen) og de troendes renselse å gjøre. For
soningen har sin basis i Jesu blod, mens renselsen av en troende har med
vannet å gjøre. Vi må skille mellom disse to aspektene ved frelsen:
1) GJENFØDELSEN og 2) RENSELSEN: "Jesus sier til Peter: Den
som er badet (renset) — trenger ikke til å vaske annet enn føttene —
men er ren over det hele." (Joh. 13,10)
"Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere (gjen

fødelsen)" (Joh. 15, 3)
"Og således var det med somme av dere, men Dere har latt dere av-

tvette. Dere er blitt helliget. Dere er blitt rettferdiggjort i den Herre
Jesu navn og i vår Guds Ånd." (1. Kor. 6,11)
'TOR VI ER JO ALLE DØPT MED EN ÅND TIL Å VÆRE

ET LEGEME (Dette er selve gjenfødelsen), enten vi er jøder eller gre
kere, enten vi er træler eller fri, og vi har alle fått en Ånd å drikke."
(1. Kor. 12,13)

"Ett legeme og én Ånd, likesom Dere og er kalt med ett håp i deres
kall, én Herre, én tro og én dåp (Dette er Kristi dåp, som er Den Hellige
Ånds gave)." (Ef. 4,4—5)

"at Dere etter deres forrige ferd skal avlegge det gamle mennesket,
som forderves ved de dårende lyster, men fornyes i deres sinns ånd, og
ikle dere det nye menneske (Dette er selve gjenfødelsen), som er skapt
etter Gud i sannhets rettferdighet og hellighet." (Ef. 4,22—23)
"Dere menn, elsk deres hustruer, likesom Ki^tus elsket menigheten

og gav seg selv for den, for å hellige den, i det han renset den ved vann-
badet i ordet (renselsen)." (Efes. 5,25—26)
"så jeg kan få Igenne ham og kraften av hans oppstandelse og sam

funnet med hans lidelser, I DET JEG BLIR GJORT LIK MED
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HAM I HANS DØD." (FU. 3,10)
"men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble

åpenbart, frelste han oss, ikke for rettferdige gjerningers skyld som vi
hadde gjort, men etter sin miskunn, VED BADET TIL GJENFØ—
DELSE OG FORNYELSE (SELVE GJENFØDELSEN) VED DEN
HELUGE AND." (Tit. 3,4-5)

'Titter sin vilje HAR HAN FØDT OSS (GJENFØDT OSS) VED
SANNHETS ORD (GUDS ORD), foråt vi skal være en førstegrøde av
hans skapninger." (1. Jak. 1,18)
"Så la oss trede fram med sanndru hjerte i troens fulle visshet, ren>

set på hjertene fra en ond samvittighet (gjenfødelsen) og tvettet på
legemet med rent vann (renselsen)." (Hebr. 10,22)
"DERE SOM ER GJENFØDT, ikke av forgjengelig, men uforgjen

gelig sæd, VED GUDS ORD, som lever og blir." (1. Pet. 1,21)
Vi skal i det følgende oppsummere hva gjenfødelsen eller selve frel

sen er i følge de Bibel-ordene som vi har brukt ovenfor:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Den gir evig liv.
Den gir syndenes forlatelse.
Den rettferdiggjør et menneske.
Den gir Den Hellige And.
Den renser menneskets hjerte.
Den frelser et menneske.

Den frelser et menneskes qel.
Den helliggjør et menneske.
Den helliggjør menigheten.
Den renser mennesket.

Den renser hjertene fra en ond samvittighet.
Den avlegger det gamle mennesket.
Den ikler oss det nye mennesket.
Den gir oss likhet med Kristus.
Den gir oss den samme And.
Den gir oss é n Herre.
Den gir oss én tro.
Den gir oss é n frelse.
Den gir oss et legeme, som er den kristne forsamlingen.
Den gir oss fornyelse ved Den Hellige And.
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Jesus er den som kom både med blodet (forsoningen) og vannet
(renselsen). Sammen med Den Hellige Ånd har disse 2 et felles
vitnesbyrd. De peker på Jesu forsoningsverk. Deres vitnesbyrd samstem
mer. Etter jødisk lov skulle enhver sak stå fast ved 2 eller 3 vitner, og
her er det 3 som vitner.

I himmelen er det også 3 som vitner, og det er Faderen, Sønnen (gr.
Logos, det er Ordet) og Den Hellige Ånd. Disse har det samme vitnes
byrdet som de som vitner på jorden. **Han er den som kom med vann
(renselsen), og blod (forsoningens blod) Jesus Kristus, ikke
bare med vannet, men med vannet og med blodet, og Ånden er den som
vitner, fordi Ånden er sannheten. For det er 3 som vitner i himmelen.
Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd. Og disse 3 er ett. Og det er 3 som
vitner på jorden. Ånden og vannet og blodet, og de 3 samstemmer med
hverandre (de har det samme vitnesbyrdet)." (1. Joh. 5,6—8)

Disse 3 har følgende vitnesbyrd:
1) Renselsens vann. Den gir de troende renselse fra deres daglige

synder.
2) Jesu blod vitner om forsoningen.
3) Den Hellige Ånd vitner om Jesu seier.
11. Joh. 5,11 får vi også vite eksakt hva vitnesbyrdet går ut på. "Og

dette er det vitnesbyrdet at GUD HAR OriT OSS EVIG LIV, OG
DETTE LIV ER I HANS SØNN."

I G.T. hadde Gud lovet jødefolket at han ville gi dem en ny frelse og
en ny omvendelse. HAN VILLE SPRENGE RENT VANN PÅ DEM.
Han ville gi dem sin egen ånd i deres hjerter, dik at de ikke lenger be
høvde å tolke Guds ord, for å forstå det. De skulle ved Den Hellige Ånd,
som bodde i deres hjerter, automatisk skjønne og forstå Guds vilje, som
er nedfelt i Guds lov.

At dette ikke går på vanndåpen, er helt innlysende. DET RENE
VANNET SOM GUD SKULLE SPRENGE PÅ JØDEFOLKET,
VAR DEN HELLIGE ÅNDS GAVE I SELVE GJENFØDELSEN.
Dette har med jødenes omvendelse i endetiden å gjøre, og det er derfor
ennå framtidig. 'Tor jeg (Gud) vil øse vann (Den Heilte Ånd) over det
tørste og strømmer over det tørre, jeg vil utøyte min Ånd over din sæd
og min velsignelse over dine spirer." (Es. 44,3)
"Og jeg vil hente dere (jødene) fra folkene og samle dere fra alle lan

dene (dette skjer i vår tid), og jeg vil la dere komme til deres eget land.
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OG JEG VIL SPRENGE RENT VANN PÅ DERE (Dette er Den
Hellige Ånds gave), OG DERE SKAL BLI RENE, fra alle deres
urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Jeg vil
gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inneni dere, og jeg vil ta
bort steinhjertet av deres Iqød og gi dere et Iqøtthjerte. Min Ånd vil jeg
gi inneni dere, og jeg vil gjøre at dere følger mine bud og holder mine
lover og gjør etter dem." (Esek. 36,24—27)
"Og deretter ̂ al det skje at jeg vil utgyde min Ånd over alt kjød

(alle jøder), og deres (jødenes) sønner og deres døtre skal tale profetiske
ord, deres oldinger skal ba drømmer, deres unge menn skal se syner, ja,
endog over trælene og over trælkvinnene vil jeg i de dager utgyde min
Ånd." (Joel3,l-2)
Når det ber er snakk om at Gud vil sprenge rent vann på jødene i

endetiden, så er det naturligvis ikke snakk om dåpens vann, men om
Den Hellige Ånds gave og selve gjenfødelsen.
Den store tabben som eksegetene og teologene innenfor den luther

ske tradiqonen bar gjort, er at de blander sammen Guds ords nådemid-
del og vanndåpens sa^ament, og mener i fullt alvor at uten at vanndåpen
har funnet sted, kan ikke et menneske være sikker på frelsen. De mener
at Gud bar lagt ned sitt frelses— eller forsoningsord i vanndåpen, og at
det er ordet i vanndåpen som gjenføder et menneske.

Jeg er belt uenig i denne vurderingen. Vi må ikke blande sammen
disse 2 nådemidlene. De bar sin egenart begge to, og er gitt til den krist
ne forsamlingen for å vise oss forskjellige sider ved Jesu forsoningsverk.
Den læremessige tradiqonen som våre eksegeter og teologer står i, går

tilbake til Martin Luther. Det er både en fare og en styrke å stå i en tra
disjon. Styrken er at man står mange sammen og styrker og nærer hver
andre. Faren er at tradisjonen binder en til fastlåste fortolkninger, og at
en bar meget vanskeHg, til både å forstå dette og bryte ut av det.

Vi skal i det følgende sitere en del av det som Martin Luther sa om
dåpen, i det vi vil bruke både Den Augsburge Konvensjonen og Luthers
Lille Katekisme i våre sitater.

I artikkel 2 i Augustana står det at gjenfødelsen skjer i vanndåpen, og
at Den Hellige Ånd blir ^tt i dåpen. 'Uike ens lærer de (våre menig
heter) at alle mennesker som er forplantet på naturlig vis, etter Adams
fall blir født med synd, det vil si uten frykt for Gud og med begjær, og
at denne arvelige sykdom og brist virkelig er synd, som fordømmer og
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også nå fører med seg den evige død for dem som ikke blir gjenfødt ved
dåpen og Den Hellige Ånd."

I artikkel 9 står det at dåpen er nødvendig for å få del i frelsen. "Om
dåpen lærer de at den er nødvendig til frelse, og at Guds nåde blir budt
fram i dåpen, og at barna bør døpes, de som blir mottatt i Guds nåde,
når de ved dåpen er overgitt til Gud..."

I Luthers Lille Katekisme kommer det tydelig fram at Luther blander
sammen Guds ords sakrament og vanndåpens sakrament. Der står det
følgende om dåpen:

Hva er dåpen? Svar:
Dåpen er ikke bare vann, men den er vann som er båret av Guds befa

ling og forenet med Guds ord.

Hvilket Guds ord er det? Svar:
Det som vår Herre Kristus sier hos Matteus i det siste kapitlet: "Gå ut

i all verden, lær alle hedningene og døp dem i Faderens, Sønnens og
Den Hellige Ånds navn."

Hva gir eller gagner dåpen? Svar:
Dåpen virker syndenes forlatelse, frelse fra døden og djevelen, og gir

evig salighet til alle som tror det. Dette er Guds ord og løfte.

Hvilket ord og løfte fra Gud er det? Svar:
Det som vår Herre Kristus sier hos Markus i det siste kapitlet: '*Den

som tror og blir døpt, skal bli salig, men den som ikke tror, skal bli for
dømt." (Mark. 16,16).

Hvordan kan vann gjøre så store ting? Svar:
Vann gjør det visselig ikke, men Guds ord som er med og hos vannet,

og troen som liter trygt på det Guds ord som er ett med vannet. For
uten Guds ord er vannet bare vann og ingen dåp, men med Guds ord er
det en dåp, et nåderikt livets vann og et bad til ny fødsel i Den Hellige
Ånd, slik som Paulus sier det i brevet til Titus i det tredje kapitlet: **Ved
badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd, som Han rikelig
har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser, for at vi, rettferdiggjort
ved hans nåde, etter håpet skulle bli arvinger til det evige liv. Det er visst
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og sant.'*
Hva betyr det å bli døpt med vann? Svar:

Det betyr at den gamle Adam i oss skal druknes ved daglige anger og
bot og dø med alle synder og onde lyster, og at et nytt menneske dag
lig skal stige fram og stå opp og leve evig for Gud i rettferd og renhet.

Hvor står det skrevet? Svar:

Apostelen Paulus sier i brevet til romerne i det sjette kapitlet: "Vi er
ved dåpen begravet med Kristus i døden, for at likesom Kristus ble reist
opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt
levnet."

At vanndåpen ikke har den store betydningen som teologene og ekse
getene innenfor den lutherske kirke mener, viser også den holdningen
som Paulus hadde til vanndåpen. Han var glad for at han ikke hadde
døpt mange mennesker. KRISTUS HADDE IKKE UTSENDT HAM
FOR A DØPE, MEN FOR A FORKYNNE EVANGELIET, for
frelsen eller gjenfødelsen lå i forkynnelsen av evangeliet, og ikke i vann
dåpen.
Dersom gjenfødelsen hadde ligget i selve vanndåpen, da hadde Paulus

ikke sagt dette. Da hadde han døpt så mange som mulig. Dette skal få
oss til å forstå at vi må skille mellom gjenfødelsen p.d.e.s. og vanndåpen
p.d.a.s. "Jeg takker Gud at jeg ikke har døpt noen av dere unntatt I&is-
pus og Gajus, foråt ikke noen skal si at Dere ble døpt til mitt navn. Dog
har jeg også døpt Stefanas hus, ellers vet jeg ikke av at jeg har døpt noen
annen. FOR KRISTUS HAR IKKE UTSENDT MEG FOR A
DØPE, MEN FOR A FORKYNNE EVANGELIET, ikke med vise
ord, foråt Kristi kors ikke skulle tape sin kraft." (1. Kor. 1,14—17)

Vi har sett at vanndåpen er en pakt mellom Gud og den enkelte.
DÅPEN ER SELVE P^TSTEGNET. Dette betyr at i vanndåpen gir
den troende uttrykk for at han vil være et Guds barn og påta seg Guds
rikets forpliktelser. En pakt er for to personer, og den virker så lenge
som begge holder seg til pakten. Gud står bestandig ved sine løfter og
ved sin pakt, men det er mennesket som svikter. Dersom dette er skjedd
at mennesket har kommet bort fra Henen, kan det vende tilbake til sin
dåpspakt.
I gammel-testamentlig tid var omskjærelsen på kjødet paktstegnet

mellom Gud og jødefolket. Til tross for at alle jødiske guttebarn ble
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omskåret på den 8. dagen og dermed var gått inn i både Abraham— og
Sinai-pakten, så hadde likevel Gud ikke behag i de fleste av dem, men
måtte slå dem ned i ørkenen, før de kom inn i det lovede landet. (Se 1.
Kor. 10,1-5)

Slik er det også i vår tid. Dersom en ikke er en gjenfødt troende,
hjelper dåpen ikke et menneske. Den virker heller til skade for mennes
ket, i og med at Jesu blod og Jesu person er virksom i dåpen. På samme
måte som nattverden blir til skade for en slik person (1. Kor. 11,27—
30), på samme måte blir dåpen det. Dåpen blir til fordømmelse, for den
er kommet i stand på feile forutsetninger.

Dette gjelder også barnedåpen, som vi skal omhandle i neste kapittel.
På samme måten som jødene omskar sine gutter da de var 8 dager gam
le, på samme måten skal også vi døpe våre barn og føre dem inn i den
nye pakt i Jesu blod. Etter som de vokser til, får de selv bestemme om
de vil bli værende i pakten, eller om de vil undra seg den og gå fortapt.

Spørsmål og oppgaver.

1) Hvilke 5 ledd består barnelærdommen om Kristus av, i følge
Hebr. 6,1-3?

2) Hva vil det si at vi blir oppfordret til å gå forbi barnelærdommen
om Kristus og skride fram mot det fullkomne?

3) Hvordan så jødene på de forskjellige typer renselsesbad i vann,
som de hadde?

4) Hvordan praktiserte Qumran-menigheten sine renselsesbad?
5) Hva var proselyttdåpen som ble foretatt i jødedommen?
6) Hva var det som skilte Johannes-dåpen fra de tvetninger som før

er nevnt?

7) Hvorfor ville ikke de skriftlærde og fariseerne anerkjenne Johan-
nesdåpen?

8) Hvorfor ble Johannes-dåpen introdusert i Israel?
9) Hva betyr det at denne dåpen hadde omvendelsen som forutset

ning, og at den førte til omvendelse?
10) Hvorfor måtte jødene gå inn i denne dåpen for å få del i frelsen?
11) Hva var likheten mellom Johannes-dåpen og den dåpen som Jesu

apostler døpte med?
12) Hva var grunnen til at Jesus selv ikke ville døpe noen?
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13) Hva er Jesu dåp?
14) Hvorfor kan vi ikke bruke det forholdet at Jesus ble dopt av Jo

hannes som et bevis på at voksendåpen er det eneste riktige?
15) Hva er en generell definisjon på dåpen?
16) Hvorfor kalte Jesus sin lidelse og dod for en dåp?
17) Hvorfor gruet Jesus seg til denne dåpen?
18) Hvilke 2 krav eller forutsetninger ble det stilt til jødene for at de

skulle få Den Hellige Ånd?
19) Hvilket dåpssjm hadde Ananias? (Se Ap.gj. 22,16)
20) Hvem fikk Den Hellige Ånd på pinsefestens dag?
21) Hvorfor er det naturlig å tro at alle disse var døpt med vann på

forhånd?

22) Hvor langt inn i Apostlenes Gjerninger ble vanndåpen praktisert,
som en forutsetning for å få Den Hellige Ånd?

23) Hvordan skal vi se på de dåpsutsagn som vi har i Matt. 28,18—20,
Mark. 16,15-16 og Joh. 3, 5?

24) Gjelder disse dåpsutsagn riket for Israel eller gjelder de kirkens
tid?

25) Hvorfor er det nødvendig at alle mennesker blir forpliktet på
vanndåpen i rikets tid?

26) Når foregår gjenfødelsen for en voksen person i kirkens tid?
27) Hvorfor er det galt å dele opp gjenfødelsen i en subjektiv og en

objektiv del?
28) Hva er forskjellen på rikets dåp og den dåp som finner sted i den

kristne menighets tidsperiode?
29) Hva er grunnen til at teologene og eksegetene i den lutherske

kirke blander sanunen dåpsutsagn som gjelder riket for Israel med
dåpsutsagn som gjelder kirkens tid?

30) Hidlke aspekter har vanndåpen i den kristne menighets tidsperiode?
31) Hva er forskjellen på gjenfødelsen og vanndåpen?
32) Hvorfor er forståelsen av dåpsutsagnet i 1. Pet. 3,19—21 så for

skjellig?
33) Hva var det som frelste Noah og hans familie?
34) Hva var arken et bilde på?
35) Hva kan vi oversette det greske ordet "eperotema" med?
36) Får en den gode samvittigheten ved gjenfødelsen eller ved vann

dåpen?
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37) Hvorfor kan det ikke være gjenfodelse i selve vanndåpen?
38) Hva gir vanndåpen?
39) Hva er det som objektivt og frelseshistorisk frelser oss?
40) Hva er det som subjektivt sett frelser oss?
41) Hva er troen?
42) Hva er midlet som Gud bruker til å frelse oss?
43) Hvordan skal vi forstå ordene i Ef. 5, 26: "i det han renset oss i

vannbadet i ordet'* og i Tit. 3, 5: "ved badet til gjenfodelse og
fornyelse ved Den Hellige Ånd?

44) Når Gud i G.T. lovet jødefolket at han ville sprenge rent vann på
dem, var det da dåpens vann eller Den Hellige Ands gave han
mente?

45) Når vil jødefolket få Den Hellige Ånd?
46) I følge 1. Joh. 5, 6—8 er det 3 som vitner i himmelen og 3 som

vitner på jorden. Hvem er disse?
47) Hva går deres vitnesbyrd ut på?
48) Når det står at Jesus kom med vannet og med blodet, hva betyr

det?

49) Hvorfor skal en ikke blande sammen Guds ords nådemiddel og
vanndåpens sakrament?

50) Hva gir disse 2 forskjellige nådemidlene?
51) Hva er fordelen og hva er ulempen med å stå i en læremessig

tradisjon?
52) Hva sier Augustana artikkel 2 og 6 om dåpen?
53) Hva sier Luthers Lille Katekisme om dåpen?
54) Hvilke 2 nådemidler er det Luther her blander sammen?
55) Hva mente Paulus om forholdet mellom vanndåpen og forkyn

nelsen av Guds ord?
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BARNEDÅPEN

Barnedåpen er i det hele tatt ikke omtalt i N.T. Det er voksendåpen
som der er omtalt i en eller annen form. Dette har vi gjort greie for i
kapitlet foran. Barnedåpen var ikke aktuell på det tidspunktet da Jesus
og apostlene forkynte. Hovedsiktemålet med forkynnelsen på det
tidspunktet var at det skulle etableres en voksen messiansk forsamling,
både blant jøder i Israel, blant jøder i diasporaen og blant hedninger
som bodde rundt omkring i Romerriket.

Når det i Apostlenes Gjerninger står at noen ble døpt "med hele sitt
hus" eller "med alle sine", så kan vi ikke vite helt sikkert om barna var
innkludert i disse utsagnene. "Og han (fangevokteren i Filippi) førte
dem (Paulus og Silas) utenfor og sa: Hener, 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. Og de talte Herrens ord til ham og til alle dem som var i hans hus.
Så tok han dem til seg i samme time på natten og vasket dem etter sla
gene, OG STRAKS BLE HAN DØPT MED ALLE SINE." (Ap.gj.
16, 30-33)

Når vi skal vurdere om vi kan døpe våre små barn, må vi se på det
generelle innholdet i Guds ord som angår vanndåpen og vurdere om vi
kan bruke dette overfor barna. Jeg for min del mener at vi skal døpe de
små barna, og at alle de utsagn som vi har referert ovenfor, og som gjel
der vanndåpen, også passer for barna. Vi skal ikke døpe dem foråt de
skal bli gjenfødt eller få Den Hellige Ånd i vanndåpen, for dette blir
ikke gitt i dåpen, men vi skal døpe dem inn i Jesu død og oppstandelse
til et liv i forsakelse og tro, FORDI DE ALLEREDE ER GUDS
BARN.

Luther mente at de små barn, som ikke var døpt, hørte Satan til, og
denne arven fra Luther forkynnes også i dag i våre kirker, helt eller del
vis. Jeg vil i den forbindelse henvise til den liturgien som blir brukt i
våre kirker i forbindelse med barnedåpen. Her står det mye som er fint
og riktig, som jeg er helt enig i, men når det står at det skjer en ny
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fødsel eller gjenfødelse i dåpen, og når det står at Den Hellige Ånd blir
gitt barnet i dåpsøyeblikket, da er jeg ikke enig i dette. Man har ikke
dekning for alle disse vurderingene ut i fra det som står i Bibelen. Gud
har ikke bundet seg til å gi det lille barnet sin Ånd ved dåpen. Den Hel
lige Ånd blir ikke gitt ved at man utfører bestemte handlinger, men den
blir gitt av Herren, når tiden er moden til det. Det er bare Gud selv som
vet, når han i sin nåde vil gi barnet sin Hellige Ånd.

Jeg vil i det følgende sitere fra den del av kirkens dåpsliturgi, som jeg
er uenig i: 'Herre Jesus Kristus, du har sagt at ingen kan koma inn i
Guds rike utan at han vert fødd på nytt av vatn og Ande. Vi takkar deg
fordi dåpsvatnet ved ditt Ord er ei nådekjelde, der du sameinar oss med
deg, og gjev oss del i den siger du vann då du døydde og stod opp. No
kjem vi på ditt ord og bed deg. Herre, lat den nye fødsel koma ved din
skapande Ande. . . Den allmektige Gud har no gjeve deg sin Heilage
Ande, gjort deg til sitt barn og teke deg inn i sin truande kyrkjelyd. Han
styrkje deg med sin nåde til det evige liv. Fred vere med deg."

Jeg vil også vise til en dåpssalme, som blir brukt ved barnedåpen i vår
kirke. Den står i Norsk Salmebok nr. 612, og er skrevet av Peter Dass.
Jeg er helt uenig med ham i det som står i vers 3. "Dette (foreningen
med Jesus) siger ved Ånd og vann som er gitt i dåpen, så Guds rikes dør
nå kan stå for barnet åpen. Barna i sin moder manier himlens goder,
men ved dåpen blir enhver en Jesu Kristi broder."
Det er forskjellige vurderinger innenfor de frie lutherske organisaqo-

nene om hva Gud gir oss i vanndåpen. De fleste medlemmene vil nok
helle til kirkens syn på dette, men vi har også enkeltpersoner som mener
at gjenfødelsen ikke skjer i dåpsøyeblikket. Jeg vil i den forbindelse site
re noe av det som cand. theol. Johannes Brantzæg sa, da han fikk det
spørsmålet fra en av sine elever om det var gjenfødelse i dåpen. Da han i
sitt svar hadde gitt en kort oversikt over de forskjellige oppfatninger sa
han: "Nå kan jeg tenke meg at spørgeren er mest interessert i å høre
mitt syn på denne sak, og da vil jeg bare si at jeg vet ikke en eneste
gang, hverken som frelsessøkende eller troende at jeg har kunne trøste
meg til at jeg er døpt. JEG HAR ALLTID MÅTTET SØKE MIN
TRØST OG HJELP I GUDS ORD. Og den veg må jeg også anbefale
andre."

Jeg mener at følgende er galt ved den lutherske kirkes dåpssyn:
1) Bibelen sier ingen ting om at barna får Den Hellige Ånd i vann-
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dåpen. Det er bare Gud som vet når de enkelte barn får Den Hellige
Ånd. Han er selv fri til å gi dem Ånden når det rette tidspunktet er
kommet.

2) Bibelen sier ikke at barna blir Guds barn i dåpsøyeblikket. Den
sier derimot at Guds rike består av barn. De er altså Guds barn helt

fra unnfangelsen og fødselen av.
3) Bibelen sier at gjenfødelsen skjer ved hørelsen og mottagelsen av
Gudsord. DET ER GUDS ORD SOM ER GJENFØDELSENS

NÅDEMIDDEL. Gjenfødelsen kan dermed ikke skje i dåpen.
4) Barna mangler ikke himmelens goder før de er døpt, slik som
Peter Dass hevder i sin dåpssalme. De har del i alle himmelens herlig
heter allerede fra unnfangelsen og fødselen av.
Dersom vi skal få det rette synet på barnas forhold til Guds rike, så

må vi gå til Bibelen og se hva som står der om dette. Jeg skal ikke ut
dype dette her, men skal bare kort summere dette i 6 punkter. (Se ellers
min bok: Jødenes Konge, Bind 2, s. 220—222, hvor jeg skriver mer ut
fyllende om dette.)
1) "DEN SOM IKKE OMVENDER SEG OG BLIR SOM

BARN, FÅR IKKE DEL I GUDS RIKE."
2) DE SMÅ BARN KAN TRO PÅ JESUS. Det forutsettes her

at de får undervisning om dette fra foreldre og foresatte. "Og han
(Jesus) kalte et lite barn til seg og stilte det midt i blant 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 et slikt barn for mitt
navns skyld, tar imot meg, men den som forfører en av disse små (bar
na) SOM TROR PÅ MEG, f or ham var det bedre at det var hengt en
kvernstein om hans hals og han var nedsenket i havets dyp." (Matt. 18,
3-6)
3) JESUS HAR SKAPT LIVET, OG HAN HAR TIL OG MED

OMSORG FOR FOSTERET. "Jeg priser deg fordi jeg er virket på for
ferdelig underfullt vis, underfull er dine gjerninger, og min ejel kjenner
det såre vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønn
dom, da jeg ble kunstig virket i havets dyp (i mors liv). Da jeg bare var
et foster, så dine øyne meg, og i din bok ble de oppskrevet de dager som
ble fastsatt da ikke en av dem var konunet." (Salme 139,14—15)
4) JESUS HAR OMSORG FOR BARNA. Han vU ikke at noen av
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dem skal gå fortapt. Deres engler i himmelen ser alltid hva som er
Faderens planer med barna, og de handler i samsvar med dette. "Se til
at dere ikke forakter en av disse små (barna), for jeg sier dere at deres
engler i himmelen alltid ser min himmelske Faders åsyn." (Matt. 18,10)

"Således er det heller ikke deres himmelske Faders vilje at en eneste
av disse små skal fortapes." (Matt. 18,14)
5) DEN SOM FORFØRER ET BARN, SKAL FÅ DEN

STRENGESTE STRAFF. "Men den som forfører en av disse små som

tror på meg, for ham var det bedre at det var hengt en kvernstein om
hans hals og han var nedsenket i havets dyp." (Matt. 18, 6)
6) VI SKAL IKKE HINDRE BARNA I A KOMME TIL

JESUS, FOR GUDS RIKE BESTÅR AV BARNA. "De bar de små
barn til ham, foråt han skulle legge sine hender på dem og bede, men
disiplene truet dem (som bar). Men Jesus sa: La de små barn komme til
meg, for himlenes rike består av slike." (Matt. 19,13—14)

Vi skal døpe våre barn, for de tilhører Jesus allerede fra unnfangelsen
av. Vi skal lære dem om Jesus og gi dem opplæring i de kristne tros-
sannhetene. Dersom dette skjer, så vil troen etter hvert bli bevisst hos
barnet. Jeg tror at både TROEN, GJENFØDELSEN OG DEN HEL
LIGE ÅND LIGGER LATENT HOS BARNET, og dersom det får
opplæring i de kristne trossannhetene, så vil det ikke ta så lang tid før
troen blir bevisst og levende. Dette siger etter hvert.

Vi må også huske på at barna ikke har noen motstand mot Gud i sine
liv. De har bare synden i Igødet. Den aktive synd har de ikke. Barna er
åpne for Guds tale og Guds undervisning, og dersom vi underviser dem,
så vil de automatisk åpne seg for Guds ord, og gjenfødelsen vil være et
faktum. Det er Gud som gjenføder, og han gjør det når det rette øye
blikk er kommet.

Jeg har selv truffet ham på både 4,5 og 6 år som er gjenfødte kristne
og har Den Hellige Ånd som innsegl og pant i sine hjerter. I noen av
disse tilfellene er ikke barna døpt engang. DETTE SKULLE FÅ OSS
TIL Å FORSTÅ AT GJENFØDELSEN IKKE HAR NOE MED

VANNDÅPEN Å GJØRE.
Bibelen sier ikke noe om tidspunktet for gjenfødelsen hos barna, men

vi har likevel et eksempel fra N.T., der gjenfødelsen var skjedd allerede
mens vedkommende var et foster, og det skjedde med døperen Johan
nes. Dette viser oss at Gud kan gi til og med et foster Den Hellige Ånd.
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'Tor han (Johannes) skal være stor for Herren, og han skal ikke drikke
vin og sterk drikk, og han ̂ al fylles med Den Hellige Ånd like fra mors
liv av." (Luk. 1,15)

Profeten Jeremias var også helliget av Gud, mens han ennå var et fos
ter. "For jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, og for du kom ut av
mors skjod, helliget jeg deg, jeg satte deg til en profet for folkene."
(Jer. 1, 5)

Hovedgrunnen til at det er forskjellige vurderinger angående dåpen,
det være seg voksendåp eller barnedåp, innenfor de forskjellige trossam
funn, det er det forholdet som man hittil har vært alt for lite oppmerk
som på innenfor kristen lære og eksegese, at man må idcille mellom de
utsagn i N.T. som gjelder Israel og riket for Israel p.d.e.s. og utsagn som
gjelder den kristne menighet p.d.a.s.
Dersom vi forstår dette, kan vi ikke bruke de dåpsutsagn som står i

evangeliene og i første del av Apostlenes Gjerninger til inntekt for dåps-
synet i kirkens tid. Disse utsagnene gjelder riket for Israel og de hører
også framtiden til.
Dersom vi skal få greie på den kristne kirkes dåpssyn, må vi se etter

hva brevene sier om dette. Det er brevene som først og fremst beskriver
den kristne kirkes læremessige fundament. (Dette betyr naturligvis ikke
at vi ikke kan bruke evangeliene i vår forkynnelse. Dersom vi greier å
skille ut det jødiske elementet i dem, kan vi fritt bruke alt det som
Jesus sa på vår situasjon i dag. Men det viser at de aller fleste ikke er i
stand til dette. Når man ikke har noe syn for riket for Israel, blir både
eksegesen og forståelsen av Guds ord gal.)
Den store feilen som blir gjort innenfor de forskjellige kirkesamfimn

(dette gjelder ikke bare den lutherske kirken, men det gjelder også
pinsevennene og baptistene) er at man blander sammen utsagn som gjel
der rikets dåp, som er en omvendelsesdåp til syndenes forlatelse og den
kristne menighets dåp, som er mottagelsen av Den Hellige Ånd som er
fri gave. I. rikets dåp måtte omvendelsen og Den Hellige Ånds gave bli
formidlet gjennom vanndåpen. I kirkens tid gir Gud fritt Den Hellige
Ånd uten at vanndåpen har funnet sted. VANNDÅPEN HAR EN
HELT ANNEN BETYDNING I RIKETS FORKYNNELSE ENN

DEN HAR I DEN KRISTNE MENIGHETS FORKYNNELSE.

Hva som gjelder barnedåpen, så er den ikke direkte omtalt i N.T. Vi
må derfor vurdere de forskjellige dåpsutsagn i brevene om vi kan til-
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passe dem barnets situasjon. Jeg mener at vi kan det, og at det riktige
vil være å døpe barna.
(Se mine bøker, Jødenes Konge, Bind 1, s. 228—237 og Jødenes

Konge, Bind 2, s. 162—281, hvor jeg både skriver om dåpen og jødekris-
tendommen.)

Spørsmål og oppgaver.

1) Hvorfor omtaler ikke N.T. barnedåpen?
2) Hvordan skal vi vurdere om vi kan døpe våre barn i vann?
3) Hvorfor skal vi døpe de små barna?
4) Hva er det som er galt med det lutherske dåpssynet angående

barnedåpen?
5) Når får barna Den Hellige Ånd?
6) Hvilket forhold til Guds rike har barna?
7) Hvilken person i N.T. var fylt med Den Hellige And allerede fra

unnfangelsen av?
8) Når ble profeten Jeremias helliget?
9) Hva er hovedgrunnen til at det er forskjellige vurderinger an

gående dåpen innenfor de forskjellige kirkesamfunn?
10) Hva er forskjellen på omvendelsesdåp til syndenes forlatelse

p.d.e.s. og gjenfødelsens dåp p.d.a.s.?
11) Hvilken funk^on har vannet i rikets dåpsforståelse?
12) Hvilken funksjon har vannet i den kristne menighets dåpsforstå

else?
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TABERNAKLETS OPPBYGNING

Vi har i kapitlet: Tabernaklet og de forskjellige templene, skrevet en
del generelle ting om tabernaklet og dets forhold til frelseshistorien. Vi
skal i dette nye kapitlet om tabernaklet se litt på tabernaklets oppbyg
ging og hvilken symbolsk karakter det hadde.

Tabernaklet var jodenes transportable telthelligdom, og det bestod av
Det Hellige og Det Aller Helligste. Prestene hadde sin daglige tjeneste i
Det Hellige, men inn i Det Aller Helligste gikk øverstepresten bare en
gang om året. Dette skjedde på den store forsoningsdagen (hebr. Yom
Kippur.) (Se kapitlene: Det Aller Helligste og Den store forsonings
dagen.)

Selve tabernaklet skuUe bestå av 10 tepper av lingam og ull. "Taber
naklet skal du gjøre av 10 tepper av fint, tvunnet lingam og blå og pur
purrød og karmosinrød ull, du skal gjøre dem med kjeruber på i kunst
verk." (2. Mos. 26,1)
10-TALLET STÅR SOM SYMBOL FOR DET FULLKOMNE.

Disse 10 teppene, som var helt like, symboliserte Jesus som det full
komne, både som menneske og som Gud. Alt ved ham var perfekt.
Dette gjalt både hans liv, hans lære, hans undergjerninger og hans for-
soningsverk.

Over disse 10 teppene, som var heftet sammen til et teppe, lå det 3
andre tepper. Det var 11 tepper av gjeitehår. "Så skal du gjøre tepper av
gjeitehår til et dekke over tabernaklet, elleve sådanne tepper skal du
gjøre." (2. Mos. 26,7)

Over dette teppet var det igjen et teppe av rødfarvet værskinn, og
øverst var det et teppe av takasskinn. Takass var et dyr som levde i
ørkenen. "Over dekket skal du gjøre et varetak av rødfarvet værskinn og
ovenpå det et varetak av takasskinn." (2. Mos. 26,14)

Væren er her et bilde på det Guds lam som tok bort all verdens synd.
Forsoningen ble oppnådd ved at Jesus utgjød sitt blod. Det teppet, som
opprinnelig var kvitt, var blitt farget rødt. DET RØDE VÆRSKINNET
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SYMBOLISERTE DERFOR JESU FORSONINGSVERK.
Det ytterste skinnet var takasseskinnet. Det var grått og kjedelig og

hadde ingen herlighet. For den som så tabernaklet med alle dets ord
ninger fra utsiden, så alt dette grått og kjedelig ut. Alle som betrakter
Guds ordninger bare fra utsiden, tror at disse er kjedelige, og at de
ikke har noen verdi. Det naturlige og ugjenfodte mennesket kan ikke av
seg selv vite noe om frelsen og Herrens herlighet, som vi gjenfinner i
Guds ordninger. 'IDog visdom taler vi blant de fullkomne, men en vis
dom som ikke tilhører denne tidsalderen eller denne tidsalderens herrer,
de som forgår, men som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den
skjulte, som Gud fra evighet av har forut bestemt til vår herlighet, den
som ingen av denne tidsalderens herrer kjente, for hadde de kjent den,
da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre, men som skrevet er: Hva
øye ikke så, og øre ikke hørte, og hva ikke oppkom i noe menneskes
hjerte, hva Gud har beredt for dem som elsker ham." (1. Kor. 2,6—9)
Da Jesus fra Nasaret kom som jødenes Messias, avviste også mange

jøder ham, for han hadde ingen ytre herlighet, som de kunne nyte
fordelene av. Han (Messias) skjøt opp som en kvist for hans (Guds)
åsyn og som et rotskudd av tørr jord, han hadde ingen skikkelse og
ingen herlighet, og vi (jødene) så ham, men han hadde ikke et utseende
så vi kunne ha vår lyst i ham." (Esaias 53,2)
'Det sanne lys som opplyser hvert menneske, var i ferd med å kom

me til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden
kjente ham ikke. Han kom til sitt eget (sitt folk, land og tempel), men
hans egne (mange jøder) tok ikke imot ham. (Det var også mange jøder
som tok imot ham, kanskje de fleste.)" (Joh. 1,9—11)

Mange tenker også i vår tid at sann kristendom og sann jødedom ikke
er noe å satse sine liv på. De som har prøvd det, har helt andre oppfat
ninger. De mennesker som har fått tak i gudsåpenbaringens innerste
kjerne og vesen, vil ikke for noen pris gi slipp på det som de har fått
del i. De sier det samme som Paulus sa: 'TOR MEG ER LIVET
KRISTUS, OG DØDEN EN VINNING." (Fil. 1,21)

Jeg vil i denne forbindelsen sitere hva Edin Holme mente om dette.
Han skrev: 'DEN SOM SER HAM, KAN INTET FRISTE. RINGE
BLIR ALT HAN SIDEN SER. DEN SOM SER HAM, KAN
ALLTING MISTE, OG HAN BEGJÆRER SIDEN INTET MER."
På samme måten som gjerdestolpene rundt hele tempelområdet skulle
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lages av akasietre, som var et bilde på Jesu legemlige side, skulle også
stolpene i tabernaklet gjøres av det samme treslag. Mens stolpene rundt
tempelområdet skulle stå på fotstykker av kobber, skulle stolpene i
tabernaklet stå på fotstykker av sølv. "Og av plankene som du gjør til
tabernaklet, skal du reise 20 planker på den side som vender mot syd,
og 40 fotstykker av sølv skal du gjøre til å sette under de 20 planker, 2
fotstykker under hver planke til å feste tappene i." (2. Mos. 26,18—19)
AKASIETREET VAR ET BILDE PÅ JESU MENNESKELIGE

SIDE. Vi husker at de stolpene som holdt oppe teppet som gikk rundt
hele tempel-området, skulle stå på fotstykker som var laget av kobber.
KOBBER VAR ET BILDE PÅ GUDS DOM.

Stolpene i tabernaklet skulle derimot stå på fotstykker som var laget
av sølv. SØLVET VAR ET BILDE PÅ FORSONING ELLER FOR

LØSNING. Dette forholdet pekte framover mot Jesu forsonergjeming.
Vi skal videre legge merke til at stolpene i tabernaklet var bekledd

med gull. *Tlankene skal du bekle med gull, og ringene på dem, som
tverrstengene skal stikkes i, skal du gjøre helt av gull, tverrstengene skal
du også kle med gull." (2. Mos. 26,29)
GULLET VAR ET BILDE PÅ GUDS HERLIGHET.

Dette betydde at når Aron eller noen av hans sønner (prestene) var
kommet inn i tabernaklet, for å utføre sine prestegjerninger der, så var
allerede forsoningen mellom Gud og jødefolket skjedd ved brennoffer
alteret, som er et bilde på Jesu forsoning på Golgata.
Mens alle gjenstandene i forgården var laget av eller bekledd med

kobber, så var de forskjellige gjenstandene i tabernaklet bekledd med
sølv eller gull. Dette viser at forsoningen var bygd på de forskjellige
offer som ble forrettet i forgården.

Selve forhenget inn til tabernaklet skulle gjøres av de samme fargene
som det var på forhenget som førte inn til forgården. Det var et teppe
av blå, purpurrød og karmosinrød ull og av kvitt Ungarn. Den blåe far-
gan var et symbol på guddommelig opprinnelse og det som hørte him
melen til. Den purpurrøde fargen symboliserte kongelighet og det som
hørte kongen til. Den skarlagenrøde fargen symboliserte Udelse, død og
offer. Den kvite fargen symboliserte guddommelig renhet og Guds rett
ferdighet. AUe disse fargene symboliserte forskjeUige sider ved Jesu Uv
og gjerning. (Se kapitlet: Forgården.)
Mens stolpene i døren inn til forgården ikke var bekledd med noe
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metall, var stolpene i døren som førte inn til tabernaklet kledd i gull. De
stod på fotstykker som var laget av kobber. "Til teltdøren skal du gjøre
et teppe av blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint, tvunnet lingam
med utsydd arbeid. Og du skal gøre 5 stolper av akasietre til teppet og
kle det med gull, og du skal støpe 5 stykker av kobber til dem." (2.
Mos. 26, 36-37)

Begge disse dørene s3rmboliserte forskjellige sider ved Jesu liv og for
soning. Den første døren som førte inn til forgården, sjnnboliserte Jesu
liv før forsoningen hadde funnet sted. Han kom da som et menneske,
men han hadde alle sine guddommelige egenskaper innebygd i seg selv,
selv om ingen kunne se det fullt ut.
Den døren som førte inn til Det Hellige, symboliserte Jesu liv og for-

sonei^eming etter at forløsningen hadde funnet sted, og den fant sted
ved kobberalteret, som var et bilde på Jesu kors på Golgata.

Spørsmål og oppgaver.

1) Hva symboliserte de 10 teppene som lå over tabernaklet?
2) Hva symboliserte det rødfarvede værskinnet som lå nest øverst av

alle teppene i tabernaklet?
3) Hva symboliserte det gråe takasskinnet som lå øverst av alle

teppene?
4) Hva symboliserte akasietreet?
5) Hva symboliserte kobber, sølv og gull?
6) Hva betydde det at gjenstandene i tabernaklet var bekledd med

sølv eller gull?
7) Hvilken likhet var det mellom det teppet som hang i døra inn til

forgården og det teppet som hang i døra inn til Det Hellige?
8) Hvorfor var stolpene som stod i døra inn til forgården ikke be-

kledt med noe metall, mens stolpene som stod i døra inn til Det
Hellige var kledd med gull?

9) Hva symboliserte disse 2 forskjellige dørene eller forhengene?
10) Hva var kobberalteret et bilde på?
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SKUEBRØDSBORDET

Inne i Det Hellige skulle Moses lage et bord av akasietre og kle det
med gull. "Så skal du gjore et bord av akasietre, to alen langt og en alen
bredt og halvannen alen høyt. Du skal kle det med rent gull og gjøre en
gullkrans på det rundt omkring." (2. Mos. 25,23—24)
De redskapene som hørte med til bordet, skulle også lages av rent

gull. "Så skal du gjøre fatene og skålene som hører til bordet, og kan
nene og begeme som det skal ofres drikkoffer med, av rent gull skal du
gjøre dem." (2. Mos. 25,29)
Oppe på bordet skulle skuebrødene ligge. De skulle ligge i 2 rader, og

det ̂ ulle være 6 i hver rad. "Og på bordet skal du alltid legge skuebrød
for mitt åsyn." (2. Mos. 25,30)
"Du skal ta fint mel og bake 12 kaker av det, hver kake skal være to

tiendedeler av en efa. Og du skal legge dem i 2 rader, 6 i hver rad, på
bordet av rent gull for Herren." (3. Mos. 24, 5—6)
SELVE SKUEBRØDSBORDET I TABERNAKLET SYMBOLI

SERTE JESU FRELSESGJERNING, både overfor jødene og overfor
hedningene. Det var laget av akasietre, som symboliserte Jesu legemlig-
ge side, men det var kledd med gull. Dette siste symboliserte Herrens
herlighet. Ved at Jesus tok all verdens synd på sitt legeme og bar syn
den opp på korset og sonet den der, så kan vi bli gjort delaktige i hang
herlighet.
I og med at selve skuebrødsbordet symboliserte Jesu forsoningsverk

og Jesu herlighet, så kan ikke de 12 brødene som lå på bordet repre
sentere Kristus. Dersom de hadde symbolisert Kristus, hadde de heller
ikke blitt skiftet ut, etter at de hadde ligget på bordet en uke. De skulle
skiftes ut hver sabbat.

BRØDENE REPRESENTERTE DERFOR DEN JØDISKE ME
NIGHET. Vi skal også være oppmerksomme på at brødene var bakt
uten surdeig. Surdeigen står for det som er urent og for falsk lære. På
samme måten som brødene var rene for Herren, er også vi som tror på
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Jesus og har benyttet oss av hans forsoningsverk, rene overfor Gud.
Disse 12 brødene representerte først og fremst den jødiske menighet,

som bestod av medlemmer fra samtlige 12 stammer. Ikke hele Israel
hørte med til den sanne jødiske menighet, men de som i tro etterlevde
Guds ordninger i offertjenesten. Brødene skulle ligge slik at Gud så dem
til enhver tid. Skuebrød betjnr derfor "ansiktets brød" eller "nærværets
brød". Det ble også kalt for "hellig brød" (1. Sam. 21, 6) og "stadig
brød" (4. Mos. 4,7).
Det forholdet at brødene skulle skiftes ut hver sabbat, og at de

skulle spises på et hellig sted av prestene, betyr at den sanne jødiske
menigheten ønsket å fornye pakten med Herren hver uke. Prestene stod
som folkets representanter overfor Gud, og når de spiste brødene, så be
tydde det at de forpliktet seg på å etterfølge Sinai-pakten.

Vi ser videre at brødene skulle belegges med virak. Viraken var en
del av røkelset, som igjen var et bilde på de troendes bønn. VIRAKEN
SYMBOLISERTE AT DE TROENDE JØDER BEHAGET HER

REN. "Og du skal legge virak på hver rad, og den skal være et ihukom-
melsesoffer for brødene, et ildoffer for Herren. På hver sabbatsdag skal
brødene gjennom alle tider legges fram for Herrens åsyn, det skal være
en gave fra Israels barn — en evig pakt. De skal høre Aron og hans søn
ner til, og de skal ete dem på et hellig sted, for de er høyhellige og er
hans del av Herrens ildoffer — en evig rettighet." (3. Mos. 24,7—9)

Skuebrødsbordet og de 12 brødene kan videre representere den ny
testamentlige menighet, som består både av Messias-troende jøder og
hedninger. Disse har benyttet seg av Jesu forsoningsverk på Golgata, og
er rene på grunn av at de har kommet til tro på Jesus. Gud gleder
seg over den kristne forsamlingen, som er den frelsesforsamlingen, som
er mest intimt knyttet til Jesus. Den er Jesu legeme, hvor han selv er
hodet, og vi troende er lemmene og utgjør legemet. "For likesom vi har
mange lemmer på et legeme, men ikke alle lemmene har samme gjer
ning, således er vi mange et legeme i Kristus, men hver for seg er vi hver
andres lemmer." (Rom. 12,4—5)

"for vi er jo alle døpt med én And til å være ett legeme, enten vi er
jøder eller grekere, enten vi er træler eller frie, og vi har alle fått én Ånd
å drikke." (1. Kor. 12,13)
"Men nå er Dere Kristi legeme og hans lemmer, hver etter sin del."

(1. Kor. 12,27)
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**og han (Gud) la alt under hans (Jesus) føtter, og gav ham som hode
over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyl
ler alt i alle (troende)." (Ef. 1,22—23)
"og forlige dem begge (både jøder og hedninger) i ettlegeme (den

kristne menighet) med Gud ved korset, i det han på dette drepte fiend
skapet." (Ef. 2,16)

"at hedningene er medarvinger og hører med til legemet og har del
med i løftet — i Kristus Jesus ved evangeliet." (Ef. 3,6)
"men at vi, sannheten tro i kjærlighet, i alle måter må vokse opp til

ham som er hodet, Kristus." (Ef. 4,15)
"for mannen er hustruens hode, likesom Kristus er menighetens

hode, han som er sitt legemes (den kristnes menighet) frelser." (Ef. 5,23)
"FOR VI ER HANS LEGEMES LEMMER." (Ef. 5,30)
"OG HAN ER HODET FOR LEGEMET, SOM ER MENIG

HETEN, han som er opphavet, den førstefødte fra de døde, foråt han i
alle deler skulle være den ypperste." (Kol. 1,18)
"Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere og utfyller i mitt kjød

det som ennå fattes i Kristi trengsler (den kristne menighet taes ut i
trengsler), for hans legeme, som er menigheten." (Kol. 1, 24)

Ved sin himmelfart tok Jesus med seg alle frelste ajeler fra dødsriket,
slik at de nå lever for ham. Dette er også en del av frelsesverket, at han
førte med seg alle sine fra dødsriket og inn i den tredje himmel. Dette
gjalt både jøder og hedninger, som hadde kommet til tro. Disse inngår
derfor som en del av de 12 skuebrødene som lå på skuebrødsbordet og
som representerte de troende.
I tillegg til dette har vi også en gruppe troende som stod legemlig opp

ved Jesu oppstandelse. Disse har allerede fått sine oppstandelseslegemer.
Disse blir i Hebreerbrevets kapittel 13 og vers 23 kalt for "hø3rtids-
skaren og menigheten av de førstefødte."
Den kristne menighets troende slipper derfor å gå veien om dødsriket

når de dør. Jesus har overvunnet både døden og dødsriket og fravristet
det dets nøkler. De går rett inn i paradiset, som er den tredje himmel.
Det har vært en del diskugon om dette, men vi har klare Bibelord som
forteller oss at de troende i vår tidsperiode blir tatt rett inn i himmelen,
og ikke må gå til dødsriket først, "og når jeg blir opphøyet fra jorden,
skal jeg dra alle (alle troende) til meg." (Joh. 12, 32)
"Simon Peter sier til ham: Herre, hvor går du hen? Jesus svarte: Dit
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jeg går (til himmelen) — kan du ikke følge meg nå, MEN DU SKAL
FØLGE MEG SIDEN." (Joh. 13,36)
'Tader, jeg vil at hvor jeg er (i himmelen) — der skal også de som du

har gitt meg være hos meg, foråt de skal se min herlighet, som du har
gitt meg, fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt." (Joh.
17, 24)

"likesom han (Gud) utvalgte oss i ham (Jesus) før verdens grunnvoll
ble lagt, foråt vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn." (Ef.
1,4)

**Derfor altså bøyer jeg mine knær for Faderen, som er den rette far
for alt som kalles barn i himmelen og på jorden." (Ef. 3,15)

'Derfor sier Skriften (G.T.): Han for opp i det høye og bortførte fan
ger (dødsrikets fanger), han gav menneskene gaver (frelsesgodene)." (Ef.
4,8)
"For meg er livet Kristus og døden en vinning, men dersom det å leve

i kjødet gir meg frukt av min gjerning, så vet jeg ikke hva jeg skal velge,
men står rådvill mellom de to ting, i det jeg har lyst til å fare herfra og
være med Kristus, for dette er meget, meget bedre." (Fil. 1,21—23)
"og ved ham å forlike alle ting med seg, i det han gjorde fred, i det

han (Gud) gjorde fred ved hans korses blod — ved ham, enten det er de
på jorden eller de i himmelen." (Kol. 1,20)

"hvor (i himmelen) Jesus gikk inn som en forløper for oss, i det han
ble yppersteprest i tidsalderen etter Melkisedeks vis." (Hebr. 6,20)
I Jesus Kristus og i hans frelsesverk har den kristne menighet allerede

her og nå, mens vi lever, del i Jesu herlighet. I Jesus Kristus og i hans
seier og frelsesverk er vi allerede satt inn i våre himmelske frelsesgoder.
I ham er vi også innsatt i himmelen. La oss derfor bestrebe oss på å for
øke den skatten som vi har i himmelen, for det har vi anledning til ved
vårt arbeide. Vi må se til at vi får "fuU lønn", som Johannes sier i 2.
Joh. 8.

Dette gjedler for øvrig ikke bare den kristne menighet. Dette gjelder
alle som er kommet til tro, enten det er tro på Gud som skaperen og
opprettholderen av alt liv, eller det er den personlige tro på Jesus, som
verdens frelser og jødenes konge. "Samle dere ikke skatter på jorden,
hvor møU 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 seg inn og stjeler. FOR HVOR DIN SKATT
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ER, DER VIL OGSÅ DITT HJERTE VÆRE." (Matt. 6,19-21)
"Jesus sa til ham: Vil du væie 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)

*TiOvet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsig
net oss med all åndelig velsignelse i himmelen (som himmelen har) i
Kristus." (Ef. 1, 3)
"og oppvakt oss med ham og satt oss sammen med ham i himmelen

(inn i de himmel^e velsignelser), i Kristus Jesus." (Ef. 2, 6)
**For vårt borgerskap er i himmelen, og derfra venter vi og den Herre

Jesus Kristus som frelser." (Fil. 3,20)
"for det håps skyld som er gjemt for dere i himlene, som Dere forut

har hørt om ved sannhetens ord i evangeliet." (Kol. 1, 5)
'TiOvet være Gud og vår Hene Jesu Kristi Fader, han som etter sin

store mkkiinn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opp
standelse fra de døde, til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv,
som er gjemt (bevart) i himlene for dere." (1. Pet. 1,3—4)

Vi kan allerede her og nå ta ut deler av den skatten som er gjemt eller
bevart for oss i himmelen, men den endelige utdelingen av denne skat
ten skjer foran Jesu domstol i himmelen. Dette skjer videre i forbindelse
med Jesu komme for den kristne menighet, som skjer 7 år før Jesu
komme for verden. DEN SKATTEN SOM VI HAR 1 HIMMELEN,
SKAL OGSÅ UTDELES I HIMMELEN.

I forbindelse med utdelingen av vår åndelige skatt blir det også klart
hvilke oppgaver vi skal ha i det framtidige Guds-riket på jorden. Den
som har gjort seg fortjent til det, vil få en høy og fin posisjon i riket for
Israel. Den som har vært en lat tjener, kan risikere å tape sin lønn, men
han skal bli frelst, dog således som gjennom ild. "For ingen kan legge en
annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. Men om
noen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostelige steiner, tre,
høy og strå, da skal enhvers verk bli åpenbart, for dagen skal vise
det, for den åpenbares med ild (Guds vurdering av den enkelte), og
hvordan enhvers verk er, det skal ilden prøve. Om det verk som en har
bygget, står seg, da skal han få lønn, om ens verk brenner opp, da skal
han tape lønnen, men selv skal han bli frelst, dog således som gjennom
Ud." (l.Kor.3,11-15)
De 12 brød pekte framover mot jødenes omvendelse i forbindelse

-155-



med Jesu gjenkomst. Opp igjennom jødenes historie har det bare vært
et lite antall av jøder som har vært frelst og troende. Slik er det i alle
folk og nasjoner. I endetiden skal imidlertid jødene som folk og som
levning omvende seg til Herren. Dette er en av frelseshistoriens viktigste
begivenheter. VERDEN VENTER PÅ JØDENES OMVENDELSE,
for når de blir omvendt, skal også de øvrige hedningenasjonene omven
de seg.
På grunn av at jødene ikke ville ta imot Jesus fra Nasaret som deres

frelser og Messias, måtte Gud legge et forherdelsens dekke over Israel,
slik at det i dag ikke ser dette. Den jødiske nasjonen kan ikke bli om
vendt ennå. Dette kan ikke skje før Herren tar dette dekket bort. Jesus
sa til jødefolket: At de ikke skulle se ham igjen, før de sa: "Velsignet
være ban som kommer i Herrens navn!" (Matt. 23, 39)
Den enkelte jøde kan oppleve at dekket blir tatt bort, slik at de får se

at Jesus fra Nasaret er jødenes Messias. De går da inn som lemmer på
Kristi legeme. (2. Kor. 3,11—16)
Det er en umubgbet for den jødiske nasjonen at den kan bb frelst nå.

Dette bører framtiden til, men denne tiden nærmer seg raskt. Fiken
treets tegn er et av de største tegnene i tiden. Når fikentreet, som er et
bilde på den jødiske naqonen i endetiden, begynner å få saft i sine gre
ner, og når dets blader springer ut, da er snart sonuneren eller 1000-års-
riket for hånden. (Matt. 24, 32)
I og med at jødefolket ikke ville gå inn i den nye pakt i Jesu blod,

som er en bedre pakt enn Sinai-pakten, for den er basert på bedre løfter
og prinsipper, så lever jødefolket ennå i dag i Sinai-pakten. Det jødiske
folket kan ikke oppleve sin omvendelse før det holder budene i Sinai—
og Palestina-pakten (5. Mos. 29—31). (Se min bok: Jødenes Konge,
Bind 2, s. 135-139 og 159-161.)
Det store spørsmålet er da: Hvordan vil det gå med de mange jøder

som ennå lever i Sinai-pakten? Vil de bb frelst, eller bar de ingen mubg-
bet tb frelse? Både G.T. og N.T. sier at jødene nå er inne i den store
forherdelsen, som skal vare "inntb fylden av hedningene er kommet
inn." Etter den tid skal Israels levning bb frelst. "For jeg vb ikke brødre
at Dere skal være uvitende om denne bemmebgbet — foråt Dere ikke
skal tykkes dere selv kloke - AT FORHERDELSE DELVIS ER
KOMMET OVER ISRAEL, INNTIL FYLDEN AV HEDNINGENE
ER KOMMET INN, og således skal bele Israel bb frelst, som skrevet er:
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Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal bortrydde ugudelighet
fra Jakob, og når jeg borttar deres synder, da er dette min pakt med
dem." (Rom. 11, 25—27) (Se kapitlet: Israels 7 boytider, hvor jeg skri
ver en del om dette.)

Når jødene i endetiden lever i samsvar med budene og lovene i Sinai-
pakten, og når den store trengsel konuner over dem, da vil de i sin
desperai^on rope til Herren om frelse. Da skal ban utgyde bønnens og
nådens ånd over Israel, slik at de ikke bare roper på Messias, men også
ser at ban er identisk med Mannen fra Nasaret. Da skal de sørge over sitt
store mistak i 30 dager. Hver av slektene i Israel skal sørge for seg selv.
"Og landet skal sørge, hver slekt for seg selv, Davids buses slekt for seg
og deres kvinner for seg, Natans buses slekt for seg og deres kvinner for
seg. Levis buses slekt for seg og deres kvinner for seg, simeittenes slekt
for seg og deres kvinner for seg, og likeså alle de andre slekter, hver
slekt for seg og deres kvinner for seg." (Sak. 12,12—14)

Vi kan også legge merke til at sorgen og boten skal begynne med
Israels ledende slekter:

1) Davids bus står for kongeslekten.
2) Natans bus står for profetene.
3) Levis bus står for prestene.
4) Simeis bus står for opposisjonen i Israel. (Simei var Davids store

motstander som forsøkte å st^e ham og ta i fra ham kongemakten.)

Spørsmål og oppgaver.

1) Hvordan var skuebrødsbordet laget?
2) Hva symboliserte det?
3) Hva betyr det at det var lagt 12 brød på dette bordet?
4) Hvordan var disse brødene laget?
5) Hva betyr det at de var laget uten surdeig?
6) Hva betyr det at de skulle belegges med virak?
7) Hva betyr det at prestene skulle ete de 12 brødene hver sabbat på

et hellig sted?
8) Hvilke forskjeUige grupperinger representerte disse 12 brødene?
9) Hva er det som er så spesielt med jødenes frelse i endetiden?
10) Hvorfor bar Gud forpliktet jødene på at de skal oppfylle kravene

i Sinai-pakten, før de får del i sin eskjatologiske frelse?
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11) Hvor lenge skai jødene sørge når de oppdager at Jesus fra Nasaret
er deres Messias?

12) Hva står Davids hus for?
13) Hva står Natans hus for?
14) Hva står Levis hus for?
15) Hva står Simeis hus for?
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DEN SYVARMEDE LYSESTAKEN

Den syvarmede lysestaken befant seg også i Det Hellige. Den skulle
være bygd opp rundt en midtstolpe, og 6 armer skulle gå ut ifra denne,
tre på hver side. Alt dette skulle lages i gull. I tillegg til dette skulle
Moses få laget 7 lamper som skulle settes på toppen av hver arm i lyse
staken, og på toppen av midtstolpen. Disse skulle også være av gull. Det
samme var tilfelle med lysesaksene og brikkene. "Så skal du gjore en
lysestake av rent gull, i drevet arbeid skal lysestaken gjores, både foten
på den, og stangen, begeme, knoppene og blomstene skal være ett med
den. 6 armer skal gå ut fra lysestakens sider, 3 armer fra den ene side,
og 3 fra den andre ... Så skal du gjore syv lamper til lysestaken, og lam
pene skal settes således at lyset faller rett fram for den. Lysesaksene og
brikkene som horer til, skal være av rent gull." (2. Mos. 25, 31—32 og
37-38)
For det forste var midtstolpen i lysestaken et bilde på Jesus. Han er

et lys både for joder og hedninger. De gamle profetene i G.T. profeterte
om dette lyset som skulle komme til verden og lyse opp for alle men
nesker, til og med for dem som satt i dodens land og skygge. Da tiden
var moden til det, sendte også Gud dette lyset til verden, dik at aUe som
onsker det, kan bli opplyst og få del i frelsen som Jesus tilvandt oss på
Golgata. **For hos deg (Gud) er livets kilde, i ditt lys (Messias) ser vi lys."
(Salme 36,10)

"Send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg, la dem fore meg til
ditt hellige berg og til dine boliger." (Salme 43,3)
"For ikke ved sitt sverd inntok de landet, og deres arm hjalp dem

ikke, men din hoyre hånd og din arm og ditt åsyns lys (Messias), for du
hadde behag i dem." (Salme 44,4)

'*Det folk som sitter i mørke, skal se et stort lys, de som sitter i døds
skyggens land, over dem skal lyset stråle." (Es. 9,2)

"Jeg, Herren har kalt deg (Messias) i rettferd og tatt deg ved hånden,
og jeg ̂  verne deg og (SJØRE DEG TIL EN PAKT FOR FOLKET,
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TIL ET LYS FOR HEDNINGENE." (Esaias42,6)
"han (Gud) sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise

Jakobs stammer, og fore den frelste rest av Israel tilbake, SÅ VIL JEG
DA GJØRE DEG TIL HEDNINGENES LYS, foråt min frelse må nå
til jordens ende." (Esaias 49,6)
"Da skal ditt lys bryte fram som morgonroden, og din lægedom snart

spire fram, din rettferdighet skal gå fram for ditt åsyn, og Herrens her
lighet (Schekina-herligheten) slutte ditt tog." (Esaias 58,8)

"Stå opp, bli lys. FOR DITT LYS (MESSIAS) KOMMER, og
Herrens herlighet går opp over deg (Israel). Se, morke dekker jorden, og
mulm folkene, men over deg skal Herren oppgå, og over deg ideal hans
herlighet åpenbare seg, og FOLKESLAG SKAL SØKE TIL DITT LYS,
og konger til den glans som er gått opp over deg." (Esaias 60,1—3)

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

"det folk som satt i morke, har sett et stort lys (Messias), og for dem
som satt i dodens land og skygge, for dem er et lys opprunnet." (Matt.
4,16-17)

'*Herre, nå lar du din tjener (Simeon) fare herfra i fred, etter ditt ord,
for mine oyne har sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn,
ET LYS TIL ÅPENBARELSE FOR HEDNINGENE, OG EN
HERLIGHET FOR DITT FOLK ISRAEL." (Luk. 2,29-32)
"Det sanne lys som opplyser ethvert menneske, var i ferd med å kom

me til verden." (Joh. 1,9)
"Atter talte Jesus til dem og sa: JEG ER VERDENS LYS, den

som folger meg, skal ikke vandre i morket, men ha livets lys." (Joh.
8,12)
"Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys." (Joh. 9,5)
"Jesus sa til dem (de vantroe joder): Ennå en kort stund er lyset i

blant dere, vandre den stund Dere har lyset — for at morket ikke skal
komme over dere, den som vandrer i morket, vet ikke hvor han går. Tro
på lyset den stund Dere har lyset, foråt Dere kan bli lysets barn. Dette
talte Jesus, og han gikk bort og skjulte seg for dem." (Joh. 12,35—36)
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'Tor Gud som bod at lys skulle skinne fram fra morke, han er den
som også har latt det skinne i våre hjerter, foråt kunnskapen om Guds
herlighet i Jesu Kristi åsyn skulle stråle fram fra oss." (2. Kor. 4,6)

"for Dere er alle lysets ham og dagens ham, vi horer ikke natten eller
morket til." (1. Tess. 5, 5)
"Og dette er det budskap som vi har hort av ham og forkynner dere,

at Gud er lys, og det er intet morke i ham." (1. Joh. 1,5)
"men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi

samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sonns blod renser oss fra all
synd." (I.Joh. 1,7)

For det andre pekte den syvarmede lysestaken på Jesu intimitet og
forening med sin menighet. Dette gjelder Guds menighet til enhver tid.
Hele lysestaken med de 6 armene, hegeme, knoppene og blomstene på
den skulle lages av et eneste stykke gull. Alt skulle være av samme kvali
tet.

Dette betyr at den som tror på Gud og på ham som Gud utsendte,
Jesus Kristus, den kommer ikke til dom, men er gått over fra doden til
livet. Jesus er hode for menigheten, mens vi utgjor Jesu legeme. Uten at
vi står i kontakt med Herren, kan vi hverken gjore noe arbeid i Guds
rike eller forstå noe i Guds ord.

På samme måten som vi er avhengige av den store ypperstepresten,
Jesus, for at vi skal fungere i kristen-livet, var det også Arons oppgave
å holde lampene brennende hver morgen og hver aften. "Og Herren
talte til Moses og sa: Byd Israels barn at de skal la deg få ren olje av
stotte oliven til lysestaken, så lampene kan settes opp til enhver tid.
Utenfor vitnesbjnNlets forheng i sammenkomstens telt skal Aron alltid
holde dem i stand fra aften til morgen for Henens åsyn. Det skal være
en evig lov for dere fra slekt til slekt. På lysestaken av rent gull skal han
alltid holde lampene i stand for Herrens åsyn." (3. Mos. 24,1-4)

Når Aron skulle holde lysene i lysesti^en i orden, skulle han forst
tenne lyset i midtstolpen, som er et bilde på Jesus. Deretter skulle han
bruke lyset i midtstolpen til å tenne de andre 6 lysene. Dette viser at en
troende til alle tider vil være avhengig av Jesu frelsesverk, dersom han
skal lyse i verden.

Dette er også Jesu oppgave i dag. Dersom vi blir i ham, så blir han
helt sikkert i oss. Hver grein på Jesus som bærer frukt, den vil han ren
se, slik at vedkommende kan bære mere frukt for Herren. "Jeg er det
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sanne vintre, og min Fader er vingårdsmannen. 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." (Joh. 15,1—2)
"Dersom Dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da bed om hva Dere

vil, og Dere skal få det." (Joh. 15, 7)
"ikke at vi av oss selv duer til å uttenke noe som av oss selv, men vår

duelighet er av Gud." (2. Kor. 3,5)
"fylt med rettferdighets frukt, som virkes ved Jesus Kristus, Gud til

ære og lov." (Fil. 1,11)
"for Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans vel

behag." (Fil. 2,13)
"han gjore dere fullt dyktige i all god gjerning, så Dere kan gjore hans

vilje, i det han virker i dere det som tekkes ham, ved Jesus Kristus, ham
være æren i tidsaldrenes tidsaldere. Amen." (Hebr. 13,21)
Det var yppersteprestens oppgave å stelle lampene, og han skulle fylle

dem med olje som var knust av oliven. OLJEN ER ET BILDE PÅ
DEN HELLIGE AND, som til enhver tid har vært i funksjon i den tro
ende menigheten, det være seg i gammeltestamentlig eller i nytesta
mentlig tid.
I gammeltestamentlig tid fikk ikke hver enkelt troende Den Hellige

Ånd som innsegl og pant i sitt hjerte til forlosningens dag, for Ånden
var ennå ikke kommet som frelsesprinsipp. Den Hellige Ånd ble bare ut
delt i forbindelse med forskjellige gjoremål i arbeidet med å fremme
Herrens planer. De forskjellige dommere og profeter var i besittelse av
Guds Ånd, men den vanlige troende var ikke det. Dette betydde imid
lertid ikke at vedkommende ikke var gjenfodt, for det var alle som
hadde kommet til tro på Israels Gud og levde i samsvar med Moseloven.
Det var likevel gjort kjent i G.T. at det skulle komme en tid da alt

kjød (alle jøder) skulle få Den Hellige Ånd. Dette var i forbindelse med
den nye pakten som Gud ville opprette med jødefolket. Guds Ånd
skulle gjøre det slik at jødene ikke lenger behøvde å fortolke Guds ord,
for å forstå det, men Den Hellige Ånd skulle lære hver enkelt av dem
hva som var Guds vijje. "Og deretter (etter at Jesus er kommet tilbake
til Israel) skal det skje at jeg vil utgyde min Ånd over alt kjød (alle jø
der, dette er Jesu dåp), og deres Qødenes) sønner og døtre skal tale
profetiske ord, deres oldinger skal ha drømmer, deres unge menn skal se
syner, ja, endog over trælene og over trælkvinnene vil jeg i de dager ut-
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gyde min Ånd." (Joel 3,1—2)
Dette begynte også å skje på pinsefestens dag, da 3000 joder fikk

Den Hellige Ånd. De var samlet i Jerusalem for å feire pinsen der. Den
ble feiret for å minnes bl.a. lovgivningen på Sinai, og nettopp på denne
høytiden gav Herren jødefolket del i den nye pakt, som har sin basis i
Jesu blod og Jesu forsoning. Alle jøder som ønsket det, fikk etterhvert
Den Hellige Ånd.
På samme måten som oljen ble laget av knust oliven, kom også Den

Hellige Ånd etter at Gud hadde knust Jesus i døden for vår del. Det be
haget Herren å få et offer som for alltid kunne ta bort synden hos den
enkelte og synden i verden. Dette offer fikk han av Jesus, som var per
fekt både i sitt liv og i sin død. GUD FIKK DET PERFEKTE OFFER
AV EN SOM VAR PERFEKT, Gud fikk det han ønsket. Jesu for
soning står derfor fast i tidsaldrenes tidsaldere. Jesus har forsonet oss
med Gud med ett offer som står fast for bestandig. Han kommer aldri
til å kreve noe nytt offer.

Vi er alle sammen avhengige av å få styrke og inspiragon fra Israels
Gud for at vi skal fungere. Dette gjelder både den gammeltestamentlige
og den nytestamentlige menighet. I begge disse tilfellene blir menig
heten beskrevet som lysestaker. Profeten Sakarias beskrev også den
jødiske menighet i gammeltestamentlig tid som en lysestake av gull. På
hver sin side av lysestaken så han 2 o)jetrær. Det var folkets fyrstelige
og åndelige representant, som på den tid henholdsvis var Serubabel og
Josva. I 1000-års-riket vil Jesus selv forene disse to embetene i sin egen
person. Disse 2 oljetræme er derfor også et bilde på Jesus. "Og han (en
gelen) sa til meg (Sakarias): Hva ser du? Jeg svarte: Jeg ser en lysestake
som er helt igjennom av gull, med sitt oljekar på toppen og sine 7 lam
per, og med 7 rør for hver lampe som er på den, og 2 ojjetrær ved siden
av den, ett på o)jekarets høyre side og ett på dets venstre side ... Da
tok jeg til orde og sa til ham: Hva er disse 2 oljetrær ved lysestakens
højnre og venstre side? Og jeg tok annen gang til orde og sa til ham: Hva
er de 2 oljegrener tett ved de 2 gullrenner som gullet (oljen) strømmer
ut av? Da sa han til meg: Vet du ikke hva det er? Jeg svarte: Nei, herre.
Da sa han: Det er de 2 ojjesalvede som står hos all jordens herre (Gud)."
(Sak. 4,2-3 og 11-14)

I Johannes Åpenbaring blir den kristne menighet beskrevet som 7
lysestaker av gull. Johannes ser også at Jesus som yppersteprest går mel-
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lom de 7 lysestakene og betjener dem. "Det du ser, skriv det i en bok og
send det til de syv menigheter, til Efesus og til Smyma og til Pergamum
og til Tyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea. Og jeg vend
te meg om for å se røsten som talte med meg, og da jeg vendte meg, så
jeg 7 lysestaker av gull, og midt imellom lysestakene en som lignet en
menneskesønn, klædd i en fotsid kjortel og ombundet under brystet
med et gullbelte, og hans hode og hår var hvitt som hvit ull, som sne, og
hans øyne som ildslue, og hans føtter var lik skinnende kobber, som om
de var gjort glødende i en ovn, og hans røst som en lyd av mange vann.
Og i sin høyre hånd hadde han 7 stjerner, og av hans munn gikk det ut
et tveegget skarpt sverd, og hans åsyn var som solen når den skinner i
sin kraft. Og da jeg så ham, falt jeg ned for hans føtter som en død, og
han la sin høyre hånd på meg og sa: Frykt ikke! jeg er den første og den
siste og den levende, og jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og
jeg har nøklene til døden og til dødsriket. Skriv da det du så, både det
som er, og det som herefter skal skje, hemmeligheten med de 7 stjerner
som du så i min høyre hånd, og de 7 gull-lysestaker! De 7 stjerner er
engler for de 7 menigheter, og de 7 lysestaker er 7 menigheter." (Joh.
Åp. 1,11-20)
De 7 lilleasiatiske menigheter står som representanter for følgende

forhold:

1) De beskriver for det første den åndelige egenart og situasjon hos
de enkelte menigheter på den tid som de ble beskrevet. De fleste av dem
får både positiv og negativ omtale av Herren. De får beskjed om at de
må rette på visse forhold i menigheten. Dersom ikke det skjer, så vil
Herren måtte straffe menigheten eller deler av den.
Det er bare 2 av menighetene som utelukkende får positiv omtale av

Herren, og det er Smyma menigheten (Joh. Åp. 2, 8—11) (som repre
senterer martyriet) og Filadelfia menigheten (Joh. Åp. 3, 7—13), (som
representerer Guds sanne menighet i endetiden). Den vil også bli bort
rykket til himmelen og til Gud før den 70. åruken for Israel begynner.
'Tordi du (Filadelfia menigheten) har tatt vare på ordet om min tål
modighet, vil jeg også fri deg ut fra den prøvelsens stund (trengsels
tiden, som beskrives fra kap. 6—19), som skal komme over hele jorde
rike, for å prøve dem som bor på jorden." (Joh. Åp. 3,10)
Noe av disse menigheters egenart kommer også til uttrykk i det som

navnene betyr. Smyma betyr "røkelse". For Gud var denne menigheten
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som en velbehagelig duft. Filadelfia betyr "broderkjærlighet". Det som
kjennetegner denne menigheten var innbyrdes kjærlighet til hverandre.

Laodikea menigheten (Joh. Åp. 3, 14—22) får utelukkende negativ
kritikk av Herren. Laodikea betyr "folkestyre" eller "demokrati".
Dette betyr at denne menigheten styres etter det som folkeflertallet
måtte mene, og ikke etter Guds ord. Denne menigheten er derfor den
endetidsmenigheten som går inn i samarbeid med skjogekirken, og som
derfor vil bli Anti-kristens kirke, når den tid kommer. Vi ser at både Fi
ladelfia og Laodikea menigheten er i full utvikling i kristenheten i vår
tid. Dette vil bare utvikle seg stadig videre etter som vi går inn i ende
tiden, og vi vil få et stadig klarere skille mellom disse 2 menighetstyper.
2) For det andre beskriver de kirkens historie og utvikling fra den

tid da dette ble skrevet og til Jesu gjenkomst til dom og til opprettelse
av riket for Israel.

EFESUS PERIODEN beskriver kirkens åndelige tilstand på Johan
nes sin tid. (Joh. Åp. 2,1—7)
SMYRNA PERIODEN beskriver tiden fram til keiser Konstantins

omvendelse til kristendommen. Dette skjedde i 315. Denne tiden var en
martyrtid med 10 store kristendomsforfølgelser fra de romerske keiser
nes side. (Joh. Åp. 2,8—11)
PERGAMUM PERIODEN er tiden fra Konstantins omvendelse og

til pavekirkens framtredelse på 500 tallet. I denne perioden ble kristen
dommen anerkjent som statens religion, og den kristne lære ble etter
hvert blandet med filosofiske og hedenske elementer. Dette var til stor
skade for kirken. Kristi lære blir av den gnm ikke rett forstått og for
kynt. (Joh. Åp. 2,12—17)
TYATIRA PERIODE^ står for pavekirkens periode. Denne tiden

varte fra 500 — 1500. Denne perioden betegner høydepunktet for fra
fall fra den opprinnelige kristne læren til pavekirkens mange dogmer og
tradisjoner, som også i dag settes over Guds ord i de katolske kirker.
Det var også en forfølgelsestid for de som holdt fast på Guds ord, slik
som vi har det i Bibelen. Denne tiden gir oss en forsmak på det som vil
komme i endetiden. (Joh. Åp. 2,18—29)
SARDES PERIODEN beskriver tiden for reformasjonen på 1500

tallet. Den strekker seg fram til 1800. Reformasjonen var et forsøk på å
renske kirken for falsk lære og avgudsdyrkelse, men den gikk ikke langt
nok. I en del tilfeller forsøkte reformasjonen å komme den katolske
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kirke i møte med kompromisser, og det går ikke an i læremessige spørs
mål. (Joh. Åp. 3,1—6)

Jeg vil i den forbindelse få lov til å sitere hva Sigfrid Beck sier om
dette i sin meget gode bok om Johannes Åpenbaring: Lys over frem
tiden, s. 73—74. 'ileformatorene gik ikke langt nok. De blev stående
ved rettferdiggjørelsen af tro og lod alle øvrige sandheter ligge såsom
troendes dåp i vand, forløsningen i Kristus, helliggjørelse, dåben med
Helligånden, de åndelige nådegaver og de af Herren i menigheden satte
tjenester."
FHiADELFlA PERIODEN begynte med pietismen på 1800 tallet.

Dette ble en stor vekkelsestid i Europa og Amerika. Som en følge av
dette ble det også en stor miqonstid. Denne perioden har vi ennå i dag,
men den holder nå på å bli svekket. Det som kjennetegner endetiden er
bl.a. frafallet fra den kristne tro og lære. (Joh. Åp. 3, 7—13)
LAODIKEA PERIODEN er det som bare mer og mer kommer til å

kjennetegne den offisielle kirke. Den begynte på 1900 tallet, og gir seg
utslag i benektelse av de bibelske frelsessannheter, og samarbeid med
falsk lære i den katolske kirke og fremmede religioner. Dette vil bare til
ta i de årene som ligger foran oss.
Denne menigheten vil heller ikke bli bortrykket til Gud i himmelen,

før trengselstiden setter inn for fullt, men den vil gå inn i det uhyggelige
endetidsdramaet, hvor Gud skal dømme både verden og denne menig
heten, som er en falsk menighet. Den har bare skinn av at den lever,
men den fornekter kristendommens kraft, som er Jesus selv. (Joh. Åp.
3,14-22)
I utgangspunktet er disse 2 endetidsmenighetene, Filadelfia og Laodi-

kea menigheten, ikke noe bestemt kirkesamfunn. En kan ikke peke på
de forskjellige kirkesamfunn og plassere dem i den ene eller den andre
gruppen. Alle gjenfødte troende i denne perioden vil tilhøre Filadelfia
menigheten, og de ugjenfødte vil tilhøre Laodikea menigheten. Skille
linjene mellom disse 2 menighetene vil derfor gå inne i de forskjellige
kirkesamfunn.

Etter som tiden går, vil det likevel komme til brudd mellom disse 2
menighetstypene, for det er umulig for dem å samarbeide. Jeg for min
del tror at utviklingen vil komme til å bli: At de troende på ethvert sted
kommer til å bryte med den offisielle kirke og søke til et kristent felles
skap, slik som de første kristne gjorde det. NÅR DE SISTE TING
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BEGYNNER Å SKJE, KOMMER DE FØRSTE TING TILBAKE,
for Herren har lagt en grunnvoll for sine planer, og den er ikke blitt
fulgt. De prinsipper og læremessige sannheter som både Jesus og Paulus
lærte oss, er ikke blitt fulgt, derfor blir også den troende menighet av
jøder og hedninger kalt tilbsJce til aposteltiden, hva som gjelder lære og
praksis. VI FÅR LOV TIL A STARTE PÅ NYTT IGJEN.
3) De forskjellige løftene, som er gitt til de enkelte menigheter, er

også gitt til den enkelte troende. Dette skal anspore oss til å gå inn i det
kristne arbeidet med alle våre evner og all vår kraft. (Se min bok: Den
kristne menighets bortrykkelse, s. 128—138)
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Spørsmål og oppgaver.

Hvordan så den syvarmede lysestaken ut?
Hva var midtstolpen på lysestaken et bilde på?
Hva var selve lysestaken et bilde på?
Hvor ofte skulle Aron holde lysestakens lys ved like?
Hvilke av lampene skulle han tenne først?
Hva var oljen et forbilde på?
Hva vil det si at Aron ̂ ulle få olje fra folket som var laget av
knust oliven?

Hvem er jødenes og verdens store lys?
Hvordan beskrev Sakarias den syvarmede lysestaken?
Hva er forskjeller og likheter mellom disse 2 beskrivelsene?
Hvem var de 2 oljetrær som stod ved lysestakens høyre og venstre
side?

Hvem var disse 2 et forbilde på?
Hvem var de 7 lilleasiatiske menighetene?
Hvilke forskjellige forhold står de som representanter for?
Hvilket skussmål fikk de forskjellige menighetene?
Hvilke 2 menigheter fikk positivt ̂ ussmål av Jesus?
Hvilket forhold er det mellom Filadelfia— og Laodikea-menig-
heten?

Hva er det som kjennetegner Laodikea-menigheten?
Hva er det som kjennetegner de forskjellige periodene?
Hva betyr utsagnet: At når de siste ting begynner å skje, da
kommer de første ting tilbake igjen?
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RØKOFFERALTERET

Umiddelbart foran forhenget inn til Det Aller Helligste stod røkoffer-
alteret. Det skulle lages av akasietre og bekledes med gull. "Så skal du
gjøre et alter til å brenne røkelse på, av akasietre skal du gjøre det. Det
skal være en alen langt og en alen bredt, firkantet, og to alen høyt, hor
nene på det skal være i ett med det. Du skal kle det med rent gull både
ovenpå og på sidene rundt omkring og på hornene, og du skal gjøre en
gullkrans på det rundt omkring." (2. Mos. 30,1—3)
Det var forbudt å forrette de forskjellige offer her. Det skuUe skje

ved brennofferalteret ute i forgården. Her skulle bare brennes velluk
tende røkelse til en behagelig duft for Herren, som var å finne i Det
Aller Helligste. Gjennom en åpning på oversiden av forhenget sivet det
røkelsesduft inn i Det Aller Helligste. Aron skulle brenne røkelse på
dette alteret to ganger om dagen, slik at Herren fikk den velgehagelige
duften av røkelse til enhver tid. "Og Aron skal brenne velluktende
røkelse på det, hver morgen når han steller lampene, skal han brenne
den. Og når han setter lampene opp mellom de to aftenstunder, skal
han også brenne den, det skal være et stadig røkoffer for Herrens åsyn
hos deres etterkommere. Dere skal ikke ofre fremmed røkelse på alte
ret, heller ikke brennoffer eller matoffer, og dere skal ikke helle ut
drildioffer på det." (2. Mos. 30, 7—9)
Det var forbudt å ofre følgende 4 offer på røkofferalteret:
1) Fremmed røkelse.
2) Brennoffer.
3) Matoffer.
4) Drikkoffer.
Røkofferalteret var av en helt annen type enn brennofferalteret.

Mens brennofferalteret stod i dommens og forsoningens tegn, stod røk
offeralteret i bønnens og lovprisningens tegn. RØKELSEN STAR I
BIBELEN SOM TEGN PÅ DE TROENDES BØNNER. En kunne
også be til Gud ved brennofferalteret, men den bønnen som ble bedt
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ved røkofferalteret, var basert på at forsoningen hadde funnet sted ved
et stedfortredende dyre— eller matoffer. En kunne derfor være sikker
på at denne bonnen, som ble formidlet ved prestene eller ved ypperste
presten, nådde fram til Gud. "La min bonn gjelde som rokoffer for ditt
åsyn." (Salme 141,2)
På samme måten som prestene eller ypperstepresten bad for den en

kelte eller for jødefolket i gammel tid, på samme måten ber også Jesus
for de troende i himmelen i dag. DET ER HANS VIKTIGSTE OPP
GAVE SOM VÅR YPPERSTEPREST OVERFOR FADEREN.
På samme måten som ilden på røkofferalteret skulle brenne både dag

og natt, på samme måte går Jesus i forbønn for de troende og for Israel
for Faderen i himmelen. HAN LEVER FOR Å GA I FORBØNN
FOR OSS. Vi kan be om alle ting dersom det skjer i Jesu navn. Han vil
gi oss alle ting dersom vi ber etter Guds vilje, og dersom våre bønner er i
samsvar med hans planer for oss. "men også nå vet jeg (Marta) at alt det
du beder Gud om, vil Gud gi deg." (Joh. 11, 22)
"og hva som helst dere beder om i mitt navn, det vil jeg gjøre, foråt

Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Dersom Dere beder om noe i mitt
navn, så vil jeg gjøre det." (Joh. 14,13—14)
"Og på den dag skal Dere ikke spørre meg om noe. Sannelig, sannelig

sier jeg dere: Alt det Dere beder Faderen om, skal han gi dere i mitt
navn. Hitinntil har Dere ikke bedt om noe i mitt navn, bed, og Dere skal
få, foråt også deres glede kan bli fullkommen." (Joh. 16, 23—24)
"hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, hva

mere er, som også er oppstanden, som også er ved Guds høyre hånd,
som også går i forbønn for oss." (Rom. 8, 34)
"og derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud

ved ham, DA HAN ALLTID LEVER FOR Å GÅ I FORBØNN
FOR DEM." (Hebr. 7, 25)
Hva vil det si at Jesus går i forbønn for de troende? Det betyr følgen

de 4 forhold:

1) For det første ber han om at de synder som blir gjort av en troen
de, må Faderen tilgi på grunn av Kristi forsoningsverk. En troende skal
ikke leve i åpenbar synd, men vi vet at vi mange ganger synder likevel,
fordi vi lever i en dobbelnatur, der den ene delen vil leve etter synden,
mens den andre delen vil leve etter Guds lov.

Vår syndige natur kalles ofte i Bibelen for ̂ Icjødet" eller "det gamle
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mennesket". "For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjedet,
de står hverandre imot, så Dere ikke skal gjøre det Dere vil." (Gal. 5,
17)

"at Dere etter deres forrige ferd skal avlegge det gamle menneske,
som forderves ved de dårende lyster." (Ef. 4,22)
Den gjenfødte delen av vår natur kalles i Bibelen for "det nye men

neske" eller "mitt innvortes menneske", "for jeg har lyst til Guds lov
etter mitt innvortes menneske." (Rom. 7,22)
"og ikle dere det nye menneske, som er skapt etter Gud i sannhetens

rettferdighet og helligeeht." (Ef. 4,24)
Vi skal bruke Ånden, som er i våre hjerter, til å begrense kjødets lys

ter og begjæringer. Dette er vår helliggjørelse. Det er ikke det nye men
nesket i oss som gjør sjmden, men det er vår ugjenfødte natur. Disse 2
begjærer hele tiden imot hverandre, slik at vi skal bli forvirret og mot
løse og falle i synd. Vi skal bruke Ånden til å begrense og drepe kjødets
lyster. Vi er jo døde ifra S3mden, både ved vår gjenfødelse og ved vår
vanndåp, derfor skal vi ikke lenger leve i den. "men nå er det ikke len
ger jeg (det nye mennesket) som gjør det (gjør synd), men synden i
meg." (Rom. 7,17)
''Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da er det ikke mere jeg som gjør

det, men synden som bor i meg." (Rom. 7,20)
"Men jeg sier: Vandre i Ånden, så skal dere ikke fullbyrde kjødets be

gjæring. For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet, de
står hverandre imot, så Dere ikke skal gjøre det Dere vil." (Gal. 5,
16-17)
"Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets

lyster og begjæringer. Dersom vi lever i Ånden, da la oss også vandre i
Ånden." (Gal. 5,24-25)
"Mine barn, dette skriver jeg til dere foråt Dere ikke skal synde (leve

i bevisst synd), og om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen,
Jesus Kristus, den rettferdige." (1. Joh. 2,1)
2) For det andre ber Jesus for oss når vi selv glemmer å be. Dette er

Jesu tjeneste for oss i dag. Det stiger hele tiden opp bønner til Gud for
de troende fra Sønnen, som sitter ved Faderens høyre hånd på hans
trone i himmelen.

Vi skal ikke bare bli frelst ved hans død og oppstandelse, men vi skal
også bli frelst ved det som han gjør i sitt liv for oss. Frelsen har derfor
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flere forankringspunkter. **For så sant vi ble forlikt med Gud ved hans
Sønns død da vi var fiender, SÅ SKAL VI MEGET MER BLI
FRELST VED HANS LIV, etter at vi er blitt forlikt." (Rom. 6,10)

"likesom han (Gud) utvalgte oss i ham (i Kristus) før verdens grunn
voll ble lagt, foråt vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn."
(Ef. 1,4) .

"Også dere, som fordum var fremmede og fiender ved deres sinnelag,
i de onde gjerninger, dere har han (Gud) nå forlikt i hans jordiske lege
me ved døden, for å framstille dere hellige og ulastelige og ustraffelige
for sitt åsyn." (Kol. 1,21—22)
3) For det tredje retter Jesus opp de bønnene som vi ber til Fader

en, og som måtte vsere gale. De er enten ikke bedt i Jesu navn, eUer de
har egoistiske siktemål, som ikke har noe med Guds planer med oss a
gjøre. Jesus retter opp disse bønnene slik at de blir rette og korrekte
overfor Faderen. Dette er grunnen til at vi ofte ikke får det som vi ber
om, for vi ber ille og vet ikke hva vi skal be om. Vi får helt andre ting,
som er i samsvar med Faderens vilje* "Dere beder og får ikke, fordi Dere
beder ille, for å øde det i deres lyster." (Jak. 1, 3)
Nå er det ikke bare Jesus som går i forbønn for oss innenfor Faderen,

når vi ber ille. Den Hellige Ånd har også denne funksjonen at han retter
opp våre bønner etter Faderens behag og vi]je. Det er derfor 2 som ber
for oss, og det er Sønnen og Ånden. Dette blir gjort for å vise oss som
tror hvor sterkt vår frelse er fundert. Jesu frelsesverk byr seg fram på
mange forskjellige måter, og alt er gjort i&a Guds side for at vi som er
kommet til troen, skal bli bevart i den. FRELSESVERKET ER SÅ
UENDELIG RIKT OG STORT AT VI IKKE KAN FATTE ALLE
DYBDENE I DET. "Men i like måte kommer også Ånden vår skrøpe
lighet til hjelp, for vi vet ikke hva vi skal be om, slik som vi trenger det,
men Ånden selv går i forbønn for oss med usigelige sukk, og han (Gud)
som ransaker hjertene, vet hva Åndens attrå er, for etter Guds vi^e går
han (Ånden) i forbønn for de hellige." (Rom. 8,26—27)
4) For det fjerde blir Kristi forbønn for de hellige lagt til de helliges

bønner. De blir forøket slik at de kan stige opp for Faderen på en intens
og sterk måte. Når bønnene er mange nok, så har Gud forpliktet seg på
at han vil svare på våre bønner. De blir samlet opp i skåler i himmelen,
og lagt fram for Herren på røkofferalteret i himmelen. "Og da det
(Lammet) tok boken (framtidsboken eller Johannes Åpenbaring),
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falt de 4 livsvesener og de 24 eldste ned for Lammet, hver med sin har
pe og med gullskåler, fulle av røkelse, som er de helliges bønner." (Joh.
Åp. 5,8)
"Og en annen engel kom og stod ved alteret (brennofferalteret i him

melen), og han hadde et røkelseskar av gull, og det ble gitt ham meget
røkelse (foråt han skulle bære det til røkofferalteret i himmelen),
FORÅT HAN SKULLE LEGGE DEN (JESU FORBØNN) til alle
de helliges bønner på gullalteret foran tronen (røkofferalteret). Og
røken av røkelsen steg fra engelens hånd opp for Gud med de helliges
bønner. Og engelen tok røkekeskaret og fylte det med ild fra alteret og
kastet det på jorden, og det kom tordener og røster og lyn og jordskjelv.
(Gud svarer på de helliges bønner med å straffe jorden.)" (Joh. Åp. 8,
3-5)
I gammel-testamentlig tid var det bare prestene og Aron som kunne

gå inn i selve helligdommen og bære fram dette røkelsesofferet for Her
ren. I dag kan alle troende gå inn i Det Aller Helligste, for å komme
fram for Gud med sine ønsker, begjæringer, bønner, takksigelser, påkal-
leker og tilbedelse. Da Jesus døde for oss, da åpnet han veien for hver
enkelt troende inn til Guds trone i selve himmelen, slik at vi ikke lenger
behøver å gå veien om de gammel-testamentlige offer og det gammel
testamentlige prestedømme. VI ER SELV BLITT GJORT TIL
PRESTER, "vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres begjær
inger konune fram for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse." (Fil.
4,6)

"Jesus sier til ham: Jeg er veien, sannheten og livet, INGEN KOM
MER TIL FADEREN UTEN VED MEG." (Joh. 14,6)

"for ved ham har vi begge (både jøder og hedninger) adgang til
Faderen i én Ånd." (Ef. 2,18)
"hvor meget mer skal da Kristi blod, han som ved en evig ånd ofret

seg som et ulastelig offer for Gud, rense deres samvittighet fra døde
gjerninger til å tjene den levende Gud." (Hebr. 9,14)

**Da vi altså brødre, i Jesu blod har frimodighet til å gå inn i hellig
dommen (inn i selve himmelen), som han har innvidd oss en ny og le
vende vei til gjennom forhenget, det er hans kjød (d.v.s. hans legeme)."
(Hebr. 10,19-20)

Når Aron brente røkofferet på røkofferalteret i Det Hellige, tok han
ilden fra brennofferalteret. Denne ilden var tent av Herren selv. "og det
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gikk ild ut ifra Herrens åsyn og fortærte brennofferet og fettstykkene
på alteret, og hele folket så det, og de ropte hoyt av glede og falt ned på
sitt ansikt." (3. Mos. 9, 24)
Den ilden som skulle brukes på røkofferalteret, måtte komme fra

brennofferalteret. Det måtte være sammenheng mellom det som fore
gikk ved de 2 altrene. Ilden måtte først ha vært i kontakt med forsonings-
offeret, før den kunne bli brukt til å frambære et røkelsesoffer for Her
ren.

Det har liten hensikt å komme fram for Herren med sine bønner og
begjæringer dersom ikke en selv først har vært innom brennofferalteret,
som er det store bildet på Jesu forsoningsverk på Golgata. Gud kan høre
den enkeltes bønn og oppfylle den, men syndenes forlatelse kan han bare
gi til de menneskene som har en personlig tro på Jesus. Det er bare i Jesu
forsoningsverk at vi går fri i dommen. Han har tatt på seg våre sjmder.
Det er han som er ansvarlig for syndene våre. Det er ikke vår sak lenger.

Til slutt skal vi legge merke til at det en gang i året ble det båret blod
inn i Det Hellige. Dette skjedde på den store forsoningsdagen. De 4
hornene på røkofferalteret ble bestenket med blodet fra syndofferet
som ble slaktet på brennofferalteret. "Så skal han (Aron) gå ut til det
alteret som er reist for Herrens åsyn og gjøre soning for det. Han skal ta
av oksens blod og av bukkens blod og stryke rundt om på alterets horn,
og sprenge noe av blodet på det 7 ganger med sin finger og således rense
og hellige det for Israels barns urenhet." (3. Mos. 16,18—19)

Til tross for at forsoningen skjedde ved brennofferalteret, så ble like
vel blodet båret inn til røkofferalteret en gang om året, og blodet ble
stenket på de fire hom. Dette ble gjort for å rense røkofferalteret. De
bønnene som steg opp fra røkofferalteret ved de stedfortredende pres
tene eller ved ypperstepresten, måtte også renses, for mye av våre bøn
ner er ikke rett bønn, og de må renses og rettes opp. Slik var det med
jødefolket i gammel tid, og slik er det også med oss i dag. Det er godt å
vite at de bønnene som stiger opp ifra oss, er perfekte og rene for
Faderen. Dette er også grunnen til at han kan gi svar på dem, selv om
svaret kan være annerledes enn det som vi forventer.

Spørsmål og oppgaver.

1) Hvor stod røkofferalteret plassert?
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2) Hvilket offer skulle brennes på dette alteret?
3) Når skulle Aron brenne røkelsen for Herrens åsyn?
4) Hvilke 4 andre typer offer var det forbudt å ofre ved dette alteret?
5) Hva symboliserte røkelsen?
6) Hva er Jesu viktigste oppgave i himmelen i dag?
7) Hvilke 4 forskjellige funksjoner har Jesu bønn for oss?
8) Hva er Den Hellige Ånds oppgave for oss i himmelen?
9) Hva skjer med våre bønner i himmelen?
10) Hvor måtte Aron hente ilden som han skulle tenne røkelsen med?
11) Hva betyr dette?
12) Hvorfor måtte røkofferalteret og de 4 hornene på det bestenkes

med blodet fra syndofferet?
13) Når skjedde dette?
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DET ALLER HELLIGSTE

Det som skilte Det Hellige fra Det Aller Helligste var et forheng. Det
var gjort av de samme stoffene som de to andre forhengene, som vi før
har beskrevet, nemlig forhenget inn til forgården og forhenget inn til
Det Hellige. Den eneste forskjellen som det var mellom disse tre forhen
gene, var at det sistnevnte hadde kjeruber innevevd i mønsteret. Det var
naturlig at det var slik, for de skulle tilkjennegi at nå var man i Guds
nærhet. "Så skal du gjøre et forheng av blå og purpurrød og karmosin-
rød ull og fint, tvunnet lingam, det skal gjøres i kunstveving med kjeru
ber på. Og du skal henge det på fire guUkledde stolper av akasietre som
det er gullhaker på, og som står på fire fotstykker av sølv. Og du skal
henge forhenget under krokene og føre vitnesbyrdets ark dit og sette
den innenfor forhenget. Og forhenget skal være for dere en skillevegg
mellom Det Hellige og Det Aller Helligste." (2. Mos. 26, 31—33)
Da Jesus oppgav ånden på korset på Golgata, etter at han hadde for

sonet menneskene med Gud, så revnet o^å dette forhenget som førte
inn til Det Aller Helligste i 2 deler. Det revnet fra øverst til nederst.
Dette betydde at Gud hadde godtatt Jesu forsoningsverk, og at mennes
kene fra nå av kunne nå helt fram til Gud uten at man først måtte be
nytte seg av den gammeltestamentlige offertjenesten og de gammeltesta
mentlige prestene, som var formidlere mellom det enkelte menneske og
Gud. "Men Jesus ropte atter med høy røst og oppgav ånden. Og se, for
henget i templet revnet i 2 stykker fra øverst til nederst, og jorden skalv
og klippene revnet." (Matt. 27, 51)

Dette skulle vise de skriftlærde, prestene og fariseerne på Jesu tid, at
Jesus var den personen som han gav seg ut for å være, nemlig Guds
Sønn. Men i stedet for å ta lærdom av dette, så sydde prestene igjen det
revnede forhenget, og offertjenesten fortsatte fram til år 70 e. Kr., som
om ingen ting hadde hendt. Da grep Gud inn ennå en gang med et likeså
sterkt bevis på at den gammel-testamentlige offertjenesten definitivt var
slutt. Han tillot romerne å ødelegge templet og offertjenesten der. DEN
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GAMMEL-TESTAMENTLIGE OFFERTJENESTEN SLUTTET DER
MED AV SEG SELV. "i det Den Hellige Ånd herved gir til Igenne at
veien til helligdommen (Det Aller Helligste, som er bilde på selve him
melen) ennå ikke er åpenbaret så lenge det forreste telt (Det Hellige)
ennå står." (Hebr. 9, 8)
Gud tok bort det forreste teltet da forhenget mellom Det Hellige og Det

Aller Helligste revnet. Da var det ikke lenger to rom, men ett rom. Dette
kunne ikke de fleste jøder forstå, og derfor bygde de opp igjen de 2 rom.
Det skillet som Gud ved ofringen av Jesus Kristus hadde tatt bort, det
reiste jødene opp igjen, og grunnen til det var at de ikke forstod forson-
ingssiden ved Messias. Den forstår de heller ikke i dag. Dette gjelder både
ortodokse, liberale og sekulariserte jøder, men det skal komme en dag da
de skal forstå det. Da skal sorgen bli stor i Israel, og de skal sørge i SOdager.

Dette forhenget, som skilte Det Hellige fra Det Aller Helligste, var et
bilde på Jesu legeme. Da Jesu legeme revnet i døden, da revnet også for
bildet. Etter jødisk religiøs tankegang står en sak fast ved to eller tre vit
nesbyrd. Her har vi to vitnesbyrd, som vitner om det samme, nemlig
forhenget i templet og Jesu legeme. Saken er dermed bevist og står fast.
JESUS HAR INNVIDD OSS EN NY OG LEVENDE VEI INN
TIL GUD VED SIN DØD. "Da vi altså brødre, i Jesu blod har frimo
dighet til å gå inn i helligdommen (himmelen), som han har innvidd oss
en ny og levende vei til gjennom forhenget, som er hans kjød." (Hebr.
10,19-20)
Han er veien inn til Gud. "Jesus sier til ham: Jeg er veien, sannheten

og livet, ingen kommer til Faderen uten ved meg." (Joh. 14,6)

Spørsmål og oppgaver.

1) Hva var det som skilte Det Hellige fra Det Aller Helligste?
2) Hva var forsigellen på de 3 forhengene som var i tabernaklet?
3) Hva skjedde med det forhenget som hang i døra inn til Det Aller

Helligste da Jesus døde på korset?
4) Hva var dette forhenget et bilde på?
5) Hva gjorde prestene med det revnede forhenget?
6) Hvorfor lot Gud templets forheng revne?
7) Hvor lenge varte den gammeltestamentlige offertjenesten i Israel?
8) Hva skjedde i år 70 etter Kristus?

-176-



ARKEN OG NÅDESTOLEN

Inne i Det Aller Helligste stod selve arken, som var laget av akasietre
og kledd med gull, både utvendig og innvendig. "De skal gjøre en ark av
akasietre, halvtredje alen lang og halvannen alen bred og halvannen alen
høy. Den skal du kle med rent gull, både innvendig og utvendig skal du
kle den med gull, og du skal gjøre en gullkrans på den rundt omkring."
(2. Mos. 25,10-11)

I og med at arken var laget av akasietre og bekledd med gull, og i og
med at den stod inne i Det Aller Helligste, var den et bilde på Jesu for-
soningsverk og på Jesus selv.

Inne i arken skulle de 2 stentavlene med de 10 bud bli oppbevarte.
"Deretter tok han (Moses) og la vitnesbyrdet (de 10 bud) i arken og
satte stengene i og satte nådestolen ovenpå arken." (2. Mos. 40,20)

Dette betydde tre ting:
1) Herren selv ville bevare og våke over sine bud, som var gjemt i ar

ken, slik at de ikke skulle komme på avveier.
2) Lovens tavler skulle være et synlig bevis på at jødefolket hadde

inngått pakten på Sinai med Herren.
3) Budene skulle også være et synlig bevis på at Moses hadde talt

med Gud og fått budene direkte fra ham. De skulle derfor være et vitne
imot Israelsfolket, når de gikk bort ifra Herren sin Gud.

Dette forholdet at de 10 bud eller vitnesbyrdet ble lagt ned i arken,
viser oss også at arken var et forbilde på Jesus. På samme måten som de
10 bud var nedlagt i arken, på samme måten var også Guds lov nedlagt i
Jesu hjerte, slik at han hele tiden ønsket å gjøte Faderens viije. Det var
selve Wedhensikten med Jesu komme: At han skulle være lydig og
gjøre det som Faderen ville. Han ble ikke tvunget til det. Nei, det var
hans største lyst og ønske. *Da sa jeg (Messias): Se, jeg kommer, i bok-
rullen er meg foreskrevet, Å GJØRE DIN VILJE, ER MIN LYST,
og din lov er i mitt hjerte." (Salme 40,8—9)
"Da sa jeg: Se, jeg kommer — i bokrullen er det skrevet om meg, for å
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gjøre, Gud, din vUje." (Hebr. 10,7)
I tillegg til de ti bud ble det også lagt en krukke med manna ned i ar

ken. "Så sa Moses til Aron: Ta en krukke og legg i den en full omer
manna, og sett den ned for Herrens åsyn til å gjemmes for deres etter
kommere. Som Herren hadde befalt Moses, således satte Aron den ned
foran vitnesbyrdet (lovens tavler) til å gjemmes." (2. Mos. 16, 33—34)

Dette skulle minne jødefolket om følgende forhold:
1) Det skulle være et minne for dem om at Herren hadde gitt dem

mat i ørkenen i 40 år, mens de vandret mot Kana*ans land.
2) Det skulle minne dem om at de var Guds spesielt utvalgte folk,

for noe lignende hadde Gud aldri gjort mot noe annet folk.
3) Det skulle minne dem om at de var avhengige av Gud, og at der

som de var lydige mot Gud, så skulle han sørge for dem, både i vandrin
gen og etter at de var kommet inn i landet.
4) Dette skulle minne dem om at dette ikke var vanlig mat, men mat

som var kommet ned fra himmelen fra Gud. Det var "åndelig mat", for
den kom fra Herren selv. "og de åt alle den samme åndelige mat." (1.
Kor. 10, 3)
5) I tillegg til dette pekte også mannaen framover mot ham som var

det egentlige himmelbrødet, "det sanne brødet", "den slgulte manna",
Jesus fra Nasaret, som kom til jødene til fastsatt tid, for å sone all ver
dens synd, men som de dessverre ikke så. 'TOa sa de til ham: Hva tegn
gjør da du, så vi kan se det og tro deg? hva gjerning gjør du? Våre fedre
åt manna i ørkenen, som skrevet står: Han gav dem brød fra himmelen å
ete. Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Moses har ikke gitt
dere brødet fra himmelen, men min Fader gir dere det sanne brød fra him
melen, for Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden
liv. De sa da til ham: Herre, gi oss alltid dette brød! Jesus sa til dem:
JEG ER LIVETS BRØD, den som kommer til meg, skal ikke hungre, og
den som tror på meg, skal aldri noensinne tørste." (Joh. 6,30—35)
"Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene: Den som

seirer, ham vil jeg gi av den skjulte manna, og jeg vil gi ham en kvit
stein og et nytt navn, skrevet på stemen, som ingen kjenner uten den
som får det." (Joh. Åp. 2,17)

Videre var Arons stav gjemt i arken. Den skulle være et vitnesbyrd
for jødefolket at presteembetet skulle tilhøre Aron og hans familie.

Bakgrunnen for dette var at Israels menighet gjorde motstand mot
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Moses og Aron, og ville ta presteembetet fra Aron. Jødefolket fikk der
for beskjed fra Herren om å lage 12 staver og legge dem inn i "sammen
komstens telt foran vitnesbyrdet". De forskjellige stavene skulle repre
sentere de 12 stammene.

Dagen etter, da Moses gikk inn i Det Hellige, så han at staven til Levi
stamme, eller Arons stav både hadde spiret, satt blomster og fått modne
mandler i løpet av natten. 'Da nå Moses dagen etter kom inn i vitnes
byrdets telt, fikk han se at Arons stav — den som var for Levis hus —
hadde spiret, den hadde både skutt spirer og satt blomster og fått mod
ne mandler. Da bar Moses alle stavene ut fra Herrens åsyn og viste dem
til alle Israels barn, og de så dem og tok hver sin stav. Og Herren sa til
Moses: Bær Arons stav inn igjen foran vitnesbyrdet for å gjemmes som
et tegn for de gjenstridige, og du skal gjøre ende på deres knurr, så jeg
slipper å høre på det, ellers skal de dø." (4. Mos. 17,8—10)

Arons stav var også et bilde på Jesu seier over døden og på oppstan
delsen. Jesus ble også overgitt til døden, men på den tredje dagen stod
han opp ifra de andre døde som syndens soner og dødens overvinner.

Ovenpå arken skulle Moses sette en nådestol av rent gull. På be^e
sidene av nådestolen skulle det stå to kjeruber med ansiktet vendt mot
hverandre og med vingene utstrakt, slik at de dekket over nådestolen og
berørte hverandre. På denne nådestolen midt mellom kjerubene ville
Gud bo, og der kunne Aron møte Gud en gang i året på den store for
soningsdagen. "Så skal du gjøre en nådestol av rent gull, halvtredje alen
lang og halvannen alen bred. Og du skal gjøre to kjeruber av gull, i dre
vet arbeid skal du gjøre dem og sette dem ved begge endene av nåde
stolen . . . Kjerubene skal holde vingene utbredt og oppløftet, så de
dekker over nådestolen med sine vinger, og deres ansikter skal vende seg
mot hverandre, mot nådestolen skal kjerubene vende sitt ansikt. Så skal
du sette nådestolen ovenpå arken, og i arken skal du legge vitnesbyrdet
(de 10 bud), som jeg vil gi deg. Og jeg vil komme sammen med deg der,
fra nådestolen mellom begge kjerubene som er på vitnesbyrdets ark, vil
jeg tale med deg om alt det jeg vil byde deg å si Israels barn." (2. Mos.
25,17 og 19-22)

Nådestolen var for det første ET BILDE PÅ GUDS TRONE. Det
var der, mellom de to kjerubene at han åpenbarte seg for Moses og for
Aron. En gang i året, på den store forsoningsdagen, gikk Aron inn i Det
Aller Helligste med blod fra brennofferalteret. Dette stenket han en
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gang på nådestolen og syv ganger foran nådestolen.
Dette betydde at forsoningens blod var kommet mellom Gud, som

hadde sin trone på selve nådestolen, og de 10 bud som var oppbevart i
arken. Gud var dermed en forsonet Gud og kunne dermed tilgi folket
dets synder og overtredelser.
Det var i det hele tatt et under at Gud kunne bo blant sitt folk på

denne måten. Han som ikke engang himlene kunne romme eller fange
inn, fordi han er ånd og ikke materie, han tok bolig blant sitt eget folk
og var med dem på vandringen inn i det lovede landet. "Men bor da
Gud virkelig hos menneskene på jorden? Se, himlene og himlenes himler
rommer deg ikke, hvor meget mindre da dette hus (Salomos tempel)
som jeg har bygget." (2. Krøn. 6,18)
"Så sier Herren: Himmelen er min trone, og jorden mine føtters

skammel, hva hus kunne Dere bygge meg, og hvor skulle det finnes et
kvilested for meg?" (Esaias 66,1)
"Gud, han som gjorde verden, og alt som i den er, han som er herre

over himmel og jord, han bor ikke i templer gjort med bander." (Ap. gj.
17,24)
(Se kapitlet: Kjerubene og Herrens herlighet.)
Videre var selve nådestolen ET BILDE PÅ JESU FORSONINGS-

VERK. Det hadde kommet mellom Gud og menneskene. Gud hadde i
Jesus Kristus fått det fullkomne offer, en gang for alle mennesker. Der
for var ikke Guds trone i tabernaklet en dommens trone, men en NÅ
DENS TRONE. Han ville være sammen med sitt folk og støtte dem i
deres kamp og mange vanskeligheter med å nå inn i det lovede landet,
som også er et bilde på selve frelsen.
At nådestolen var et bilde på Jesu forsoningsverk ser vi også av Romer

brevet 3,24—25. Der blir Jesu forsoningsverk beskrevet som ennådestol
som Gud brakte til veie ved Jesu blod. "og de blir rettferdiggjort ufor
skyldt ved hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til
skue i hans blod, SOM EN NÅDESTOL VED TROEN, f ordi han i sin
langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort."

Spørsmål og oppgaver.

1) Hva var arken et bilde på?
2) Hva betydde det at de 10 bud var nedlagt i arken?
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3) Hva betydde det at det var lagt ned en krukke med manna i arken?
4) Hva skjedde med Arons stav?
5) Hvorfor ble den lagt ned i arken?
6) Hva var Arons stav et bilde på?
7) Hva skulle Moses sette ovenpå arken?
8) Hvordan skulle nådestolen se ut?
9) Hvorfor var det 2 kjeruber på nådestolen?
10) Hva er nådestolen et bilde på?
11) Hvorfor ble blodet stenket på og foran nådestolen?
12) Hva sier Rom. 3,24—25 om Jesu forsoningsverk?
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DE FORSKJELLIGE MOTIVENE VED OFRENE

For vi går over til å beskrive de forskjellige typer offer i G.T. og hvil
ke forhold de hadde til Jesu liv, person og forsoningsverk, så vil vi gi en
generell beskrivelse av ofrenes forskjellige motiver. Motivene var for
skjellige og de forskjellige ofrene var også innevevd i hverandre i offer
tjenesten. Slik var det også med Jesu forsoningsverk. De forskjellige
motivene i hans forsoningsverk var også innevevd i hans liv, person,
tjeneste, død og oppstandelse.

Når vi tenker på Jesu forsoningsverk, har vi lett for å glemme at det
har forskjellige aspekter. Vi tenker da på Jesu forsoningsverk på Golgata
og glemmer at hele hans perfekte liv også var til en soning for oss over
for Faderen. Vi har også lett for å glemme at etter sin død og oppstan
delse arbeider han på vår frelse hos Faderen. Han ber for oss og tar del i
sitt legemes lidelser.

G.T. forteller oss lite om offertjenestens dypere motiver og betyd
ning, men det er klart at de gav forsoning. DE VAR NADEMIDLER.
Det var ingen frelse utenom offersystemet i gammeltestamentlig tid.

Videre var de forskjellige offerhandlinger en bønn i fra den enkelte
og folket om at dé ville ha syndenes forlatelse og ha et godt forhold til
Gud. Den gammeltestamentlige frelsen var avhengig av to ting:
1) Det var det som Gud gjorde ved ofrene.
2) Det var det forholdet at menneskene bar fram ofrene etter for

skriftene. ''Den som gjør disse ting, skal leve ved dem." For at frelsen
kunne bli etablert og opprettholdt måtte de ha en personl^ tro på Gud.

Selv om de forskjellige ofrene i G.T. var mange, skal vi likevel dele
dem opp i 4 grupper, hva som gjelder motivene:
1) OFFERET SOM MAT FOR GUD. Dette betydde ikke at det

skulle være til næring for Gud. Gud er utenom det som har med mat å
gjøre. Han er heller ̂ ke avhengig av at vi o&er til ham, for han er før
alle ting og over alle ting. Når det står både om brennofferet, matofferet
og takkofferet at det var til "en velbehagelig duft for Herren", så betyr
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det at han i sin nåde godtok disse ofrene fra folket.
Det står ikke noe i G.T. om at han mottok synd— og skyldofferet

som noen velbehagelig duft. Dette må ha sammenheng med at de hadde
med borttagelsen av synden å gjøre. Han kunne ikke ha noe velbehag i
et slikt offer, for han er skilt i fra sjrnden, og han kan ikke ha velbehag i
den.

2) OFFERET SOM GAVE ELLER TAKKOFFER TIL GUD.
Dette offeret var uttrykk for folkets underkastelse under og hengivelse
til Gud. Det var det vesle og ubetydelige mennesket som gav den store
Gud denne gaven.

Gaveofferet kunne være frivillig eller lovbestemt. Ofrene var lyteløse
djrr, og de løftene som ble gitt til Herren i forbindelse med dette, måtte
holdes.

Ved siden av løftesofrene hadde man også bedeoffer. Dette ble brakt
i forbindelse med at man bad til Herren. Dette ville forsterke bønnen.

Også de frivillige offer og lovoffer var alminnelige i Israel. Disse ble
gitt som takk til Gud for hans hjelp i forskjellige livssituaqoner. Løftes-
offeret, det frivillige offeret og lovofferet ble også kalt for takkeoffer.
Både brennoffer og slakteoffer ble brukt som takkeoffer.

Førstegrødeofrene ble sett på som gaveoffer. I Israel ble førstegrøden
av avlingen og de førstefødte av dyrene gitt til Herren. Dette var uttrykk
for at alt dette tilhørte Herren, og at folket hadde fått dette av Herren.
(3. Mos. 27,26)

Den førstefødte av alle sønner var også innviet til Herren og hørte
ham til. "Og Herren talte til Moses og sa: Du skal hellige meg alt første
født, alt som åpner morsliv blant Israels barn, enten det er folk eller fe.
Meg hører det til.** (2. Mos. 13,1—2)

I og med at de førstefødte av dyr og mennesker hørte Herren til, så
måtte de løses ut. Dette skjedde ved dyreoffer. **0g det som åpner
morsliv av asener, skal du løse ut med et stykke småfe, men dersom du
ikke løser det, da skal du bryte nakken på det. Hver førstefødt av dine
sønner skal du løse, og ingen skal vise seg tomhendt for mitt åsyn.** (2.
Mos. 34,20)

Alle jøder skuUe gi 1/10 av alle sine avlinger og 1/10 av sitt storfe og
småfe til Herren. (3. Mos. 27,30—34)

Dette skulle videre gies til Levis barn, som ikke hadde noen arv i Israel.
(4. Mos. 18,20-21)
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Hvert tredje år skulle tienden tilfalle levittene, de fremmede, de far-
lose og enkene. (5. Mos. 14,28—29)

Jødene skulle dra til et hellig sted med tienden, men i de tilfellene
der veien var for lang, skulle de selge tienden for penger. Pengene skulle
de ta med seg til det hellige stedet og kjøpe det de hadde lyst på for
pengene. Det kunne være storfe, småfe, vin eller sterk drikk. Deretter
skulle de holde fest for Herren og være glade. Prestene skulle også delta
i dette festmåltidet. (5. Mos. 14,22—27)
I særlig grad kom den regelmessige hyllest til Gud til uttrykk i de

daglige moi^en— og kveldsofrene i templet. Disse ble kalt for **de sta
dige offer". (2. Mos. 29,38—42 og 2. Mos. 30, 7—8)
3) OFFERET SOM SAMFUNNSMÅLTID. Dette offeret etablerte

kontakt mellom Gud og den enkelte. Gud gav folket sin nåde ved disse
offer. Offeret hadde imidlertid ikke noen magisk kraft, og forbindelsen
med Gud ble ikke etablert bare ved at offeret ble gitt. Det var prestenes
velsignelsesord som først etablerte kontakten mellom Gud og den som
ofret (1. Sam. 9,13). I tillegg til dette måtte også den ofrende selv ha
en personlig tro på Herren, for at offeret skulle komme ham til gode.
Gud gav ikke syndenes forlatelse til de mennesker som ikke trodde på
ham og ikke ville forplikte seg på å holde loven. For slike mennesker ble
disse samfunnsmåltidene til egen dom og undergang. Det hadde ingen
hendkt å komme fram for Gud med "tomme offer". (Ords. 15,8) (Se
kapitlet: De tomme offer.)
I disse offermåltidene trådte Gud i forbindelse med folket ved at

offerets blod ble strøket på brennofferalteret, og ved at fettstykkene
ble brent. Ved samfunnsmåltidene var det slaktoffer som ble brukt.
Dyret måtte først dø, før en kunne spise det. Denne ofringen hadde der
for en sonende virkning. Gud inngikk i samfunn med sitt folk på forson
ingens grunn. (3. Mos. 3,2)
4) OFFERET SOM SONOFFER FOR SYND. Forsoningstanken

var det viktigste element ved de forskjellige offer. I og med at det syn
dige mennesket ikke greidde å oppfylle sine etiske forpliktelser overfor
den hellige Gud, var det nødvendig for menneskene å få syndenes forla
telse av Gud.

Gud hadde selv ordnet dette ved å gi forskrifter om de forskjellige for-
soningsoffer. Forsoningen kom i stand ved at menneskets synd ble over
ført ved håndspåle^else på sonofferdyret, som måtte bøte med sitt liv
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for menneskets synd. Dyret tok menneskenes synder på seg og ble sted
fortreder for dem overfor Gud. Den stedfortredende straffelidelsen var
det sentrale ved forsoningsofrene. Både synd og skyldofferet var forson-
ingsoffer for synd.
Det som gav forsoning for synden, var dyrets blod, for dets i^el var i

blodet, "for kjøttets gel er i blodet, og jeg (Gud) har gitt dere det (blo
det) på alteret for å gjøre soning for deres geler, for blodet er det som
gjør soning, fordi gelen er i det." (3. Mos. 17,11)
I tiden etter hjemkomsten fra det babylonske fangenskapet mistet

offertjenesten mer og mer sitt opprinnelige åndelige element. Den ble
utført fordi loven foreskrev det, og ikke fordi menneskene behøvde
ofrene for at de kunne få syndenes forlatelse. Vi vet at rabbinerne etter
hvert kom til å mene at en ytre etterlevelse av loven var nok til å oppnå
frelsen. De forstod ikke at synden var en integrert del av mennesket,
som det ikke greidde å kvitte seg med, uten at de foreskrevne offer ble
gitt i tro.

Videre har vi ikke noe problem med å forstå at de forskjellige dyre-
offer ikke kunne bortta synden. DET KAN BARE DET PERFEICTE
OFFERET GJØRE. De forskjellige dyrene hadde selv synd i sitt lege
me og i sin gel, så her kunne det ikke være snakk om at disse ofrene tok
bort synden, men de var foreløpig offer INNTIL DEN PERFEKTE
KOM.

Offertjenesten i Israel pekte derfor framover mot Jesu komme. Han
var det eneste offeret som Gud kunne motta, fordi han ikke hadde
synd, hverken på sitt legeme, i sin sjel eller i sin ånd. Mens de gammel
testamentlige offer la et dekke over synden, slik at de ikke ble tilregnet
menneskene, tok Jesus bort synden ved sin lidelse, død og oppstandelse.
Han forsonte menneskene med Gud og sendte sjmden bort. Dette betyr
at JESU OFFER RENSET HELE MENNESKET, slik at det i hans
offer kan ha en ren og renset samvittighet overfor Gud. Jesu offer var
derfor ikke noen ytre renselse, men den var en gjennomgripende rensel
se, som renset hele mennesket, både legemet, gelen og ånden, "for
dette er et bilde inntil den nåværende tid, og svarende til dette bæres
det da fram gaver og slaktoffer, som likevel ikke makter å gjøre den full
kommen etter samvittigheten (slik at samvittigheten blir ren), som
tjener Gud, men som bare, sammen med mat og drikke og alle slags
tvetninger, er kjødelige forskrifter, pålagt inntil den tiden kom til å
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sette alt i rette skikk." (Hebr. 9,9—10)
**For så sant blodet av bukker og okser og asken av en kvige, når den

sprenges på de urene (menneskene), helliger til kjedets renhet, hvor
meget mer skal da Kristi blod, han som ved en evig ånd (Den Hellige
Ånd) ofret seg som et ulastelig offer for Gud, rense deres samvittighet
fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud." (Hebr. 9,13—14)

"så la oss trede fram med sanndru hjerte i troens fulle visshet, renset
på hjertene fra en ond samvittighet og tvettet på legemet med rent vann.
(Dette gir uttrykk for den totale frelsen, som er frelsen både på ånd, sjel
og legeme.)" (Hebr. 10,22)
I JESU OFFER PÅ GOLGATA ER VI SOM TROR, RENSET

HELT IGJENNOM, BÅDE PÅ LEGEMET, I SJELEN OG I ÅN
DEN. Dette er den totale frelsen.

Spørsmål og oppgaver.

1) På hvilke områder var Jesu liv, person og tjeneste et offer for
menneskene?

2) Hvilke tjenester har Jesus i dag overfor de troende og overfor alle
mennesker?

3) Hva vil det si at ofrene i G.T. var nådemidler?
4) Hvilke to forhold var nødvendig for at folket skulle få del i for

soningen?
5) Hva betyr det gammeltestamentlige prinsippet: At den som gjør

disse ting, skal leve ved dem?
6) Hva vil det si at offeret var til "en velbehagelig duft for Herren"?
7) Hvilke 3 typer offer var av denne beskaffenhet?
8) Hvorfor var ikke synd— og skyldofrene til "en velbehagelig duft

for Herren**?

9) Hvem tilhørte de førstefødte av dyr og menne^er i Israel?
10) Hva vil det si at de måtte løses ut?
11) Hva var **de stadige offer**?
12) Hvordan ble kontakten med Gud etablert ved samfunnsmåltidet?
13) Hvorfor ble offerdyrets blod strøket på brennofferalteret og fett-

stykkene brent ved samfunnsmåltidene?
14) Hva var det viktigste elementet ved ofrene?
15) Hvilke typer offer var synd— og skyldofrene?
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16) Hva var det ved dyret som gav syndenes forlatelse?
17) Hva slqedde når den ofrende la sine hender på offerdyret?
18) Hvorfor kunne ikke dyreoffer ta bort synden?
19) Hvorfor kunne Jesu offer ta bort synden?
20) Hva skjedde med synet på de forskjellige ofrene i Israel etter

hjemkomsten fra Babylon?
21) Hva vil det si at vi som tror på Jesus er renset helt igjennom, både

på legemet, i sjelen og i ånden?
22) Hva er den totale frelsen?
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BRENNOFFERET

Brennofferet står bl.a. omtalt i 3. Mos. 1. I følge det som står der,
skal vi legge merke til følgende forhold ved brennofferet:
1) Brennofferet kunne være av storfe, småfe eller fugler. Det siste

skulle være for de fattige. Dette var tilfelle med Maria og Josef da de of
ret etter Marias renselsesdager etter Jesu fødsel. (Luk. 2, 24)
2) Det skulle være et frivillig offer. (v. 2)
3) Det var et dyr av hankjønn som skulle ofres. Dette måtte være

uten lyte. (v. 3)
4) Dyret skulle føres fram til inngangen foran sammenkomstens telt,

slik at Herren skulle ha behag i det. (v. 3)
5) Vedkommende som ofret, skulle legge sin hånd på brennofferets

hode, slik at Herren kunne ha velbehag i det, og slik at det kunne bli til
soning for vedkommende (v. 4). Ved at dette skjedde, ble offerdyrets
sonende kraft og velsignelser overført til den som ofret.
6) Blodet av offerdyret skulle sprenges på brennofferalteret, (v. 5)
7) Dyret skulle flåes og bli delt opp i stykker. Kjøttstykkene, hodet

og fettet skulle brennes på alteret. Huden ble gitt til presten, (v. 6—8)
8) Innvollene og føttene skulle tvettes med vann. Vannet ble brukt

som renselsesmiddel. (v. 9)
9) Alt skulle oppbrennes på alteret, det skulle være **ET BRENN

OFFER, ET ILDOFFER TIL VELBEHAGELIG DUFT FOR
HERREN." (v. 9)
Det står videre i 3. Mos. 6, 1—6 om brennofferet, at det skulle ligge

på alteret hele natten til om morgenen, og at alterUden skulle brenne
hele natten. Hver morgen skulle presten legge ny ved på ilden, slik at
både offeret skulle brenne helt opp, og slik at ilden skulle brenne til en
hver tid. Det skulle være et STADIG OFFER OG EN STADIG ILD.
For å sikre seg at dette ble gjort, skulle det også hver morgen og hver

kveld ofres et lam til et stadig brennoffer for Herren. (2. Mos. 29,38—42
og 4. Mos. 28,1—8)
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Videre skulle det ofres brennoffer på sabbatsdagen. Det var 2 årsgam
le lam som skulle ofres. Dette var sabbats-brennofferet. (4. Mos. 28,
9-10)

Det skulle ofres et brennoffer på den første dag i hver måned. Nå var
det 2 unge okser, en vær og et 7 års gammelt lam som skulle ofres. (4.
Mos. 28,11)
På påskedagen skulle jødene ofre et brennoffer til Herren.
På førstegrødens dag, som er det samme som pinsen, skulle jødene

ofre et brennoffer. (4. Mos. 28, 26—27)
På basunhøytidens dag i den 7. måned (måneden tishri) skulle jødene

ofre et brennoffer til Herren. (4. Mos. 29,1—2)
På den tiende dagen i samme måneden, som var den store forsonings

dagen, skulle jødene o&e et brennoffer til Herren. (4. Mos. 29,7—8)
På den femtende dag i samme måneden, som var løvsalenes høytid,

skulle jødene ofre et brennoffer til Herren. (4. Mos. 29,12—13)
De forskjellige dyr eller fugler som ble brukt ved brennofferet pekte

på følgende sider ved Jesu liv og frelser-gjeming.
1) LAMMET PEKTE PA JESUS SOM DEN SOM GAV SITT

LIV HEN I DØDEN. '*Han ble mishandlet enda han var elendig, og
han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik
et får som tier når de klipper det, han opplot ikke sin munn." (Esaias
53, 7)

''Og jeg så midt mellom tronen og de 4 livsvesener og de eldste et lam
(Jesus) stå der, likesom slaktet, og det hadde 7 hom (all makt) og 7
øyne, det er de 7 Guds ånder (Den Hellige Ånd i hele sin fylde) som er
sendt ut over all jorden." (Joh. Åp. 5,6)
2) OKSEN PEKTE PÅ JESUS SOM DEN SOM TÅLMODIG

OG LYDIG UTFØRTE HERRENS PLANER, "men frivillig uttøm
te han seg selv og tok en tjeners skikkelse på seg, i det han kom i men
neskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, for
nedret han seg selv (ved sin egen makt), så han ble lydig inntil døden, ja
korsets død." (Fil. 2,7—8)

"i det vi ser på troens opphavsmann og fullender, Jesus, han som for
den glede som ventet ham, led tålmodig korset, uten å akte vannæren,
og nå sitter på høyre side av Guds trone." (Hebr. 12,2)
3) GEITEN STÅR SYMBOLSK FOR SYNDEREN. (Matt. 25,33)

Jesus gikk inn i synderens sted, tok på seg synden og ble en forbannelse
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på vegne av synderen. Han som var uskyldig, ble skyldig overfor Gud,
slik at vi skulle gå fri i Guds dom. '^Derfor vil jeg gi ham de mange til
del, og sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden
og ble regnet blant overtredere, han som dog bar manges synd, og han
bad for overtrederne." (Esaias 53,12)
"Han som ikke visste av synd har han (Gud) gjort til synd for oss,

foråt vi i ham skal bli gjort rettferdige for Gud." (2. Kor. 5,21)
'^Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forban

nelse for oss for det er skrevet: Forbannet er hver den som henger på
et tre." (Gal. 3,13)
4) DUEN PEKTE FRAMOVER MOT JESUS SOM DEN U-

SKYLDIGE SOM BLE FATTIG, FORÅT VI SKULLE BLI RKE.
De fattige i Israel skulle få anledning til å ofre duer i stedet for dyr.
Dette var f.eks. tilfelle med Josef og Maria (Luk. 2,24). "Som en svale,
som en trane, således klynket jeg, jeg kurret som en due, matte så mine
øjme mot det høye: Herre, jeg er redd, gå i borgen for meg." (Esaias
38,14)

*Tor Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld
ble fattig da han var rik, foråt Dere ved hans fattigdom skulle bli rike."
(Luk. 8, 9)

*Tor en sådan øversteprest måtte vi også ha, hellig, uskyldig, ren,
skilt fra syndere og opphøyet over himlene." (Hebr. 7,26)

Brennofferet hørte ikke med til synd— eller skyldofferet. (Se kapit
lene: Syndofferet og Skyldofferet.) Dette ser vi av følgende forhold:
1) For det første ble ikke dyret brent utenfor leirområdet. Dette var

tilfelle med synd— og skyldofferet. I overensstemmelse med dette måtte
også Jesus dø utenfor selve tempelområdet. Han ble ført utenfor by-
porten. "Og da de hadde hånet ham (Jesus), tok de kappen av ham og
kledde ham i hans egene klær, og førte ham bort for å korsfeste ham ..
.  . Og de kom til et sted som kalles Golgata, det er hodeskallestedet."
(Matt. 27, 31 og 33)

"Vi har et alter (Jesu offer) som de ikke har rett til å ete av de som
Ijener ved teltet (det levittiske presteskapet), for de dyr hvis blod bæres
inn i helligdommen ved ypperstepresten til å sone for synd, deres krop
per brennes opp utenfor leiren, derfor led også Jesus utenfor porten
(byporten), foråt han ved sitt eget blod kunne hellige folket." (Hebr.
13,10-12)
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2) For det andre ble ikke blodet båret inn i helligdommen. Dette var
tilfelle med synd— og skyldofferet. Ved brennofferet ble blodet sprengt
på brennofferalteret og på alterets 4 hom. Resten av blodet ble tømt ut
ved alterets vestside.

BRENNOFFERET SYMBOLISERTE JESU HENGIVELSE OVER
FOR GUD. I dette offeret gav han seg selv til Gud, både i sitt liv og i
sin død. Han levde et perfekt liv for Faderen i all ydmykhet, og han var
lydig overfor Faderens planer like inntil døden på korset.

Ved at den ofrende la sine hender på offerdyrets hode, ble offer
dyrets sonende effekt overført til den som ofret. Ved at vi tror på Jesus
av Nasaret som jødenes Messias og Guds Sønn, så får vi del i hans per
fekte liv og død.

Brennofferet pekte på følgende forhold ved Jesu liv og gjerning:
1) DET SKULLE VÆRE ET ILDOFFER FOR HERREN, til

en velbehagelig duft for ham. Hele offeret skulle tilhøre Gud. (3. Mos.
1,8-9)
På samme måte som dette ildofferet bare skulle tilhøre Gud, bar ogsa

Jesus seg fram for Gud som et ulastelig offer. Han la ikke bare sin for-
sonei^eming fram for Faderen, nei, han la hele sitt liv hele sin per
sonlighet ned for Faderen. Alt det som Jesus gjorde, tenkte eller sa, det
var perfekt for Faderen. Gud kunne ikke finne det minste å kritisere
Jesus for. HAN LEVDE DET PERFEKTE LIVET FOR OSS og
ofret seg i døden for oss. Han var det perfekte menneske, som gav Gud
det som Gud krevde. "Han (Messias) skal lære Jakob dine bud og Israel
din lov (den nye loven i 1000-års-riket), han skal legge røkelse (den per
fekte bønn) for ditt ansikt (Guds ansikt) og HELOFFER (BRENN
OFFERET) PA DITT ALTER (brennofferalteret)." (5. Mos. 33,10)

"likesom Menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for
selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange." (Matt. 20,28)

"Jeg er den gode hyrde, den gode hyrde setter sitt liv til for fårene."
(Joh. 10,11)

'*For så sant vi ble forlikt med Gud ved hans Sønns død, da vi var
fiender, så skal vi så m^et mere bli frelst ved hans liv etter at vi er blitt
forlikt." (Rom. 5,10)
2) DET VAR ET LIV SOM BLE OFRET FOR HERREN. (3.

Mos. 1,5)
Dette var også tilfelle med Jesus. Etter at han hadde tjent Gud og
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mennesker i sitt liv, så ofret han seg for Gud og mennesker i doden.
'*Men slik er det ikke blant dere, den som vil være stor blant dere, han
skal være deres tjener, og den som vil bli den første blant dere, han skal
være alles træl, for Menneskesønnen er heller ikke kommet for å la seg
tjene, men for selv å tjene og GI SITT LIV TIL LØSEPENGER
FOR MANGE/» (Mark. 10,43-45)

'"Derfor sier han i det han treder inn i verden: Offer og gaver ville du
(Gud) ikke ha, men et legeme laget du for meg, brennoffer og syndoffer
hadde du ikke lyst til. Da sa jeg: Se, jeg kommer — i bokrullen er det
skrevet om meg - FOR Å GJØRE, GUD, DIN VILJE." (Hebr. 10,
5-7)
"Men Jesus ropte atter med høy røst og oppgav (sendte bort) ånden."

(Matt. 27, 50)
3) DET VAR ET FRIVILLIG OFFER. (3. Mos. 1,2-3 og 22,18)
Dette var også tilfelle med Jesus. Han gav frivillig avkall på sin herlig

het hos Faderen og kom til oss i syndig kjøds lignelse. "La dette sinn
være i dere, som og var i Jesus Kristus, han som da han var i Guds skik
kelse, ikke aktet det for en røvet skatt å være Gud lik, MEN AV SEG
SELV GAV AVKALL PÅ DET og tok en tjeners skikkelse på seg,
i det han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som
et menneske, fornedret han seg selv, så han ble lydig inntil døden, ja
korsets død." (Fil. 2, 5—8)

Jesus søkte Guds vijje først, både med sitt liv og i sin død. "Jeg kan
ikke gjøre noe av meg selv, som jeg hører, så dømmer jeg, og min dom
er rettferdig, FOR JEG SØKER IKKE MIN VILJE, MEN HANS
VILJE SOM HAR SENDT MEG." (Joh. 5, 30)

"for jeg er ikke kommet ned fra himmelen, for å gjøre min vilje, men
for å gjøre hans vilje som har sendt meg." (Joh. 6, 38)

"Jesus sier til dem: Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg,
og å fullføre hans gjerning." (Joh. 4, 34)
4) DET BLE HELT OPPBRENT PÅ BRENNOFFERALTERET.

(3. Mos. 1,8—9 og 3. Mos. 6,1—6)
Dette skjedde også med Jesus. Han ble fullstendig ødelagt eller "opp-

brent" på Golgata og i døden. Han uttømte sin sjel til døden. Han gav
alt han hadde til Gud og til menneskene. DETTE ER DEN FULL
KOMNE KJÆRLIGHETEN. "Ingen har større kjærlighet enn denne,
at han setter sitt liv til for sine venner." (Joh. 15,13) Det gjorde Jesus.
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"På dette kjenner vi kjærligheten, at han satte sitt liv til for oss, også
vi er skyldige å sette livet til for brødrene." (1. Joh. 3,16)
På samme måte som brennofferet ble fullstendig oppbrent på alteret,

så uttømte også Jesus sin sjel i døden. "Derfor vil jeg gi ham (Jesus) de
mange til del, og sterke skal han få i bytte, fordi han uttømte sin sjel til
døden og ble regnet blant overtredere, han som dog bar manges synd,
og han bad for overtrederne." (Bsaias 53,12)
5) DET SKULLE VÆRE HL EN VELBEHAGELIG DUFT

FOR HERREN. (3. Mos. 1,9)
Jesu liv var også et velbehagelig offer for Herren. Jesus var lydig i alt

som han foretok seg. Han elsket Faderen av hele sitt hjerte, av hele sin
sjel, av hele sin forstand og av hele sin makt.

Jesus elsket Faderen, ikke bare i det ytre, men også i sitt hele vesen.
Når stykkene på brennofferet ble delt opp i stykker og brent (3. Mos. 1,
6—9), så er dette et bilde på Jesu perfekte liv. "Bli derfor Guds etter
følgere som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet, likesom Kristus
elsket dere, og gav seg selv for oss som en gave og et offer. Gud til en
velbehagelig duft." (Ef. 2,1—2)
På grunn av Jesu fullkomne liv kunne heller ikke Satan finne synd

hos ham. På Golgata kors ble Jesus grundig undersøkt av Satan, om han
kunne finne synd i hans ånd, sjel eller legeme, men han fant bare ver
dens synd hos Jesus, og derfor måtte han slippe Jesus fri. Dersom Satan
bare hadde funnet en liten tanke hos Jesus som hadde vært uren og be
smittet av synden, så hadde han holdt ham igjen i den evige død og den
evige fortapelsen, men Jesus både gav sitt liv over til døden og tok det
igjen ved en vUjesakt fra sin egen side, for han var ren og uten synd. SÅ
STOR OG MEKTIG EN FRELSER HAR VI.

Gud hjente Jesus fullkomment. Deres kjennskap til hverandre var
gjensidig, og vi kan bare ane det intime og fine forholdet som der er
mellom Sønnen og Faderen. "Alle ting er meg overgitt av min Fader, og
ingen kjenner Sønnen, uten Faderen, heller ikke kjenner noen Faderen,
uten den som Sønnen vil åpenbare det for." (Matt. 11,27)

*Tngen har noensinne sett Gud, den enbårne Sønn, som er i Faderens
skjød, han har forklaret ham." (Joh. 1,18)

"Ikke så at noen har sett Faderen, bare han som er fra Gud, han har
sett Faderen." (Joh. 6,46)
6) DET SKULLE BLI TIL EN SONING FOR DEN SOM
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OFRET. (3. Mos. 1,4)
Før offerdyret ble drept, la den som ofret sine hender på offerdyrets

hode. Han mottok dermed den kraft og den soningseffekt som offer
dyret hadde.

Dette var også tilfelle med Jesu død. Ved sin død står han som vår re
presentant overfor Gud. Gud ser oss igjennom Jesu perfekte liv og død.
Derfor er også vårt liv perfekt overfor Faderen, "i det vi har oppgjort
for oss selv, AT EN ER DØD FOR ALLE, DERFOR ER DE
ALLE DØDE, og han døde for alle, foråt de som lever, ikke lenger skal
leve for seg selv, men for ham som er død og oppstanden for dem."
(2. Kor. 5,15)

"For vi er blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal
vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse, da vi jo vet at vårt
gamle menneske ble korsfestet med ham, foråt synde-legemet skulle bli
til intet, så vi ikke mere skal tjene synden. Men er vi død med Kristus,
da tror vi at vi også skal leve med ham, fordi vi vet at etterat Kristus er
oppstanden fra de døde, dør han ikke mer, døden har ikke mere noen
makt over ham, for sin død, den døde han en gang for synden, men sitt
liv, det lever han for Gud." (Rom. 6,6—10)
7) DET SKULLE VÆRE ET STADIG OFFER. (3. Mos. 6,1-6,

2. Mos. 29, 38-42 og 4. Mos. 28,1-8)
Brennofferet skulle brenne helt opp på alteret. Hver morgen skulle

presten legge ny ild på alteret slik at det var sikkert at offeret ble helt
fortært. Ved siden av dette hadde også jødene det faste brennofferet,
som de skulle ofre hver morgen og hver kveld. I dette tilfelle var det lam
som ble ofret.

Jesus er vårt stadige brennoffer overfor Faderen. Han er stadig i akti
vitet hos Faderen for vår skyld. Han ber for oss, han arbeider på vår
frelse og han lider for oss ennå i dag. "men er vi ham, da er vi også ar
vinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, SÅFREMT VI LIDER
MED HAM, foråt vi også skal bli herliggjort med ham." (Rom. 8,17)
"Så meget mer skal vi da etter at vi nå er rettferdiggjort ved hans

blod, ved ham bli frelst fra vreden." (Rom. 5,9)
"Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere og utfyller i mitt kjød

DET SOM ENNÅ FATTES I KRISTI TRENGSLER, for hans lege
me, som er menigheten." (Kol. 1,24)
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Spørsmål og oppgaver.

1) Hvilke 9 punkter skal vi legge merke til ved brennofferet?
2) Hva var det stadige offeret?
3) Når skulle det ofres brennoffer?
4) Hvilke egenskaper i Jesu liv og gjerning symboliserte de forskjel

lige dyr/fugler som ble ofret ved brennofferet?
5) På hv^e måter kan vi se at brennofferet ikke er et synd— eller

skyldoffer?
6) Hvilke 7 forhold ved Jesu liv og død gjenspeiler brennofferet?
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MATOFFERET

Matofferet står omtalt i 3. Mos. 2. Dette er heller ikke et synd— eller
skyldoffer, men det var et offer som pekte fram mot Jesu fullkomne
person. Matofferet ble ofte ofret sammen med brennofferet, slik at det
ble regnet som et tilleggsoffer til dette. (3. Mos. 14,20)
Før vi begynner å beskrive matofferet, og bva det symboliserte, skal

vi legge merke til følgende forhold:
1) Matofferet skulle være av fint mel, og det skulle ofres sammen

med olje og virak. (v. 1)
2) Presten skulle ta en del av det og brenne det på brennofferalteret.

Det skulle være et ibukommelsesoffer og "et ildoffer til velbebagebg
duft for Herren", (v. 2)
3) Det som ble til overs skulle Aron og bans sønner ba. (v. 3)
4) Matofferet kunne være 'liakt i ovn", eller "stekt på beUe" eller

"stekt på panne." (v. 4—8)
5) Det skulle ikke blandes hverken med surdeig eller honning, (v. 11)
6) Alle matoffer skulle saltes, (v. 13)
Det var 3 forskjellige slags matoffer:
1) Matoffer av fint mel (3. Mos. 2, 1—10). Dette kunne være tilbe

redt på følgende måter:
a) som meloffer (v. 1—3). Olje og virak ble i dette tilfelle blandet i

matofferet.

b) som bakverk i ovn (v. 4). Det var usyrede kaker med olje i.
c) som belstekt (v. 5—6). Oljen ble da blandet i melet. Når det var

ferdigstekt, ble det brutt i stykker. Olje ble deretter belt på stykkene.
d) som stekt i panne (v. 7).
Av dette matofferet tok presten ut en del til ibukommelsesoffer og

brente det på brennofferalteret. Som brennoffer var dette til "en velbe-
baglig duft for Herren (v. 9). Resten av matofferet fikk prestene. De
spiste det på et hellig sted i forgården.

Når en prest bar fram matoffer for seg selv, ble unidlertid alt brent på
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alteret. (3. Mos. 6,16)
MATOFFERET VAR ET STADIG OFFER, og presten bar halv

parten av det fram om morgenen og andre halvparten fram om kvelden.
Dette bestod avl/10 efa fint mel (ca. 3,6 liter). Det var laget på helle
og blandet med olje. (3. Mos. 6,13—15)
Dersom en fattig ikke hadde råd til et syndoffer, kunne han komme

med et matoffer som syndoffer, men det måtte da være uten olje og
virak. (3. Mos. 5,11)

Salt hørte med til ethvert matoffer (3. Mos. 2,13). Surdeig eller noe
surt måtte ikke blandes inn i matofferet (3. Mos. 1,11). Det ble gjort
unntak fra dette ved førstegrødegaven (3. Mos. 2, 12), for den skulle
ikke på alteret, ved de foreskrevne kaker til offeret (3. Mos. 7, 13) og
de to brødene til ukefesten (3. Mos. 23,17)
En måtte heller ikke blande honning inn i det matofferet som skulle

på alteret. Virak hørte imidlertid med i matofrene, og all viraken ble
brent på alteret. Virak ble ikke brukt til ukefest-brødene, heller ikke
til matoffer som syndoffer, eller til matoffer for kvinner som var mis
tenkt for hor.

Det ble heller ikke brukt virak til matoffer som ble ofret sammen

med drikkoffer. Til skuebrødene derimot ble det brukt virak.

Det ble brukt olje i de fleste matoffer. Til de to ukefestbrødene, til
matoffer som syndoffer, til matoffer for kvinner som var mistenkt for
hor, krevdes ikke olje.
2) MATOFFER AV BYGGMEL. Det såkalte skinnsykeofferet be

stod av 1/10 efa byggmel. Hverken olje eller virak ble brukt ved dette
offeret. Det var et ihukommelsesoffer som skulle minne om en forbry
telse. (4. Mos. 5,15)
3) MATOFFER AV KORN. Til et matoffer av førstegrøden skulle

det ofres aks, som var ristet over ilden, og nyhøstet kom, som var
knust. Både olje og virak ble brukt ved dette offeret. En del av det
knuste kornet ble brent på alteret til et ihukommelsesoffer (3. Mos. 2,
14-16).
Av det som vi har skrevet ovenfor, ser vi hvor rike og varierte de for

skjellige matoffer var. Når vi vet at de symboliserte Jesu liv og Jesu per
son, så forstår vi selv at vi kan ikke konune til bunns i forståelsen av
disse. Vi vil like vel forsøke å trekke ut en del av dette mektige stoffet
og vise hva det symboliserte ved Jesu person.
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Matofferet bestod av 4 deler, som symboliserte 4 egenskaper ved Jesu
person, og det er følgende:
1) FINT MEL. Jesus er livets brød som er kommet ned fra him

melen. "Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig, sier jeg dere (jødene):
Moses har ikke gitt dere brødet fra himmelen, men min Fader gir dere
det sanne brød fra himmelen, for Guds brød er det som kommer ned fra
himmelen og gir verden liv. De sa da til ham: Herre, gi oss alltid dette
brød. Jesus sa til dem: JEG ER LIVETS BRØD, den som kommer til
meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri noensinne tør
ste." (Joh. 6,32-35)
2) OLJE. 0)ie er et bilde på Den Hellige Ånd. Jesus hadde Den Hel

lige Ånd i hele dets fylde. "Og Herrens Ånd skal kvile over ham, vis
doms— og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, den Ånd som gir kunn
skap om Herren og frykt for ham." (Esaias 11,2)

"Herrens Ånd er over meg, fordi han salvet meg til å forkynne evan
geliet for fattige, han har utsendt meg for å forkynne fanger at de skal
få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, for
å forkynne et velbehagelig år fra Henen (riket for Israel). (Luk. 4,
18-19)

''Men da Jesus var døpt (vanndåpen), steg han straks opp av vannet,
og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds Ånd fare ned som
en due og komme over ham." (Matt. 3,16)

"hvorledes Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og
kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle som var
overveldet av djevelen, fordi Gud var med ham." (Ap. gj. 10,38)
"men om Sønnen: Din trone. Gud, (Jesu herlighetstrone i Jerusalem),

står i all evighet, og rettvishets kongestav er ditt rikes (1000-års-rikets)
kongestav, du eldcet rettferd og hatet urett, derfor har Gud, din Gud,
salvet deg med gledens olje (Den Hellige Ånd) framfor dine medbrødre."
(Hebr. 1,8-9)

3) VIRAK. Når en del av matofferet ble brent, ble all viraken brent.
Dette ̂ ulle være til en velbehagelig duft for Herren. Hele Jesu liv var
en velbehagelig duft for Herren. Jesus sa til Faderen: "Jeg har herlig-
gjort deg på jorden, i det jeg har fullbyrdet den gjerning som du har gitt
meg å gjøre, og nå, herliggjør du meg. Fader, hos deg selv med den her
lighet jeg hadde hos deg før verden var ta." (Joh. 17,4—5)
4) SALT. Saltet har den egenskap at det skal bevare og holde ved
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like. På samme måte som Jesus var Guds salt til verden, skal også vi som
tror være salt i verden. ''Dere er jordens 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." (Matt. 5,13)
Det var 2 ting som var forbudt å blande i matofferet, og det var sur

deig (3. Mos. 2,11) og honning (3. Mos. 2,11), og grunnen til det er
følgende:
1) SURDEIGEN ER I SKRIFTEN ET BILDE PÅ DET SOM

ER URENT, på synd og falsk lære. På samme måten som Kristi bv var
hellig og uten synd, måtte det ikke blandes noe urent og vannhellig i
det. "For vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha medynk med våre
skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvet i alt i likhet med oss,
dog uten synd." (Hebr. 4,15)
"La oss derfor holde høytid, ikke med gammel surdeig eller med ond-

skaps og ugudelighets surdeig, men med renhets og sannhets usyrede
brød." (1. Kor. 5,8)
"Da sa Jesus til dem: Se dere for og ta dere i vare for fariseernes og

sadduseemes surdeig (deres falske lære)." (Matt. 16,6)
"En annen lignelse sa han til dem: Himlenes rike er likt en surdeig

(falsk lære) som en kvinne (kvinnen er ofte symbol på en som lærer
galt, f. eks. kvinnen Jesabel (Joh. Åp. 2, 20—22) og den store skjøge
(Joh. Åp. 17, 1—7) tok og skjulte i 3 skjepper mel, til det ble syret alt
sammen (det var melet som ble syret)." (Matt. 13,33)
2) Honning lukter og smaker godt, men når det blir utsatt for sterk

varme, så blir det illeluktende. HONNINGEN STÅR FOR DET SOM
ER GODT I MENNESKET. Vikan ikke blande det inn i Guds ordnin

ger og inn i Jesu forsoningsverk. Dersom vi gjør det, så grunner vi vårt liv
på en gal kristendomsforståelse, og vi går fortapt. Det er ikke noe godt i
våre liv som vi kan basere vår egen frelse på. FRELSEN MÅ KOMME
TIL OSS UTENFRA, "som skrevet er: Det finnes ikke en rettferdig
(som er rettferdig i seg selv), enn ikke en, det finnes ikke en som er for
standig, det finnes ikke noen som gjør godt (slik at en kan basere sin egen
frelse på det), det finnes ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav, med
sine tunger gjorde de svik, ormegift er under deres lepper. Deres munn er
full av forbannelse, og bitterhet. Deres føtter er snare til å utøse blod,
ødeleggelse og usælhet er det på deres veier, og freds vei kjenner de
ikke. Det er ikke gudsfrykt for deres øyne." (Rom. 3,10—18)
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Matofferet kunne være laget i stand på 3 forskjellige måter:
1) Det kunne være bakt i ovn. (3. Mos. 2,4)
2) Det kiume være stekt på helle. (3. Mos. 2,5)
3) Det kunne være stekt i panne. (3. Mos. 2,7)
De forskjellige typer matoffer kom ikke i direkte berøring med ilden

og ble ikke tilintetgjort ved den. Dette viser at det ved disse ofrene ikke
var snakk om noe syndoffer, hvor offeret måtte tilintetgjøres.
De forskjellige matofrene var dermed ikke noe bilde på selve døden,

men de var et bilde på de lidelsene som Jesus måtte gjennomgå i sitt liv
og i sin person, før døden på Golgata, hvor han døde som en soning for
all verdens synd.
Det var mange motiver for at Jesus led. Vi skal i det følgende nevne

noen:

1) HAN LED PÅ GRUNN AV SYNDEN I VERDEN. "Fråden
tid begynte Jesus å gi sine disipler til kjenne at han skulle gå til Jerusa
lem og lide meget av de eldste og øversteprestene og de skriftlærde, og
slåes i hjel og oppstå på den tredje dag." (I^tt. 16,21)
2) HAN LED PÅ GRUNN AV AT JØDENE IKKE VILLE TA

IMOT HAM. "Og da han kom nær og så byen (Jerusalem), gråt han
over den og sa: Visste også du, om enn først på denne din dag, hva som
tjener til din fred. Men nå er det skjult for dine øyne. For de dager skal
komme over deg da dine fiender (romerne) skal kaste en voll opp om
deg og kringsette deg og trenge deg fra alle sider og slå deg til jorden og
dine barn i deg, og ikke levne stein på stein i deg, fordi du ikke kjente
din besøkelsestid." (Luk. 19,41-^4)
3) HAN LED PÅ GRUNN AV ALL DEN ÅNDELIGE ELEN

DIGHET SOM HAN SÅ RUNDT SEG. "Og da han så folket, yn
kedes han inderlig over dem, for de var ille medfarne og forkomne, lik
får som ikke har hyrde." (Matt. 9,36)
4) HAN LED PÅ GRUNN AV ALT DET SOM HAN SKULLE

GJENNOM I FORBINDELSE MED FRELSESVERKET. **Men en

dåp (døden) har jeg å døpes med, og hvor jeg gruer til den er fullført."
(Luk. 12,50)

**Nå er min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Fader, frels meg fra
denne time. Dog nei, derfor er jeg konunet til denne time." (Joh. 12,27)

Vi skal også legge merke til hvem som hadde del i matofferet.
1) Det var for det første Gud. Det skulle være "et ildoffer til velbe-
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hagelig duft for Herren" (2. Mos. 3, 2). Gud hadde også del i Jesu full
komne liv og i hans person.
2) Det var for det andre prestene. "Og det som blir tilovers av mat-

offeret, skal Aron og hans sønner ha, det hører til det som er høyhellig
av Herrens ildoffer." (3. Mos. 2,10)
3) Alle som rørte ved matofferet skulle være hellig. "... enhver som

rører ved dem skal være hellig." (3. Mos. 6,11)
I nytestamentlig tid er alle som tror på Jesus fra Nasaret som jødenes

konge og som verdens frelser hellig, og vi har del i Kristus. HAN ER
VÅRT LIV. "når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også Dere åpen
bares med ham i herlighet." (Kol. 3,4)
At vi er hellige betyr ikke at vi er syndefrie, men at vi er utskilt i fra

verden og i fra synden. Dette betyr også at vi skal leve et hellig liv. Vi
skal være hellige og fullkomne fordi Henen er det. '*Vi ble altså begra
vet med ham ved dåpen til døden, foråt likesom Kristus ble oppreist fra
de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet."
(Rom. 6,4)

"foråt lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter
kjødet, men etter Ånden." (Rom. 8,4)
*Men jeg sier: Vandre i Ånden, så skal dere ikke fullbyrde kjødets be

gjæring." (Gal. 5,16)

Spørsmål og oppgaver.

1) Hva symboliserte matofferet?
2) Hvilke 3 forskjellige typer matoffer var det?
3) Hvordan skulle disse tilberedes?
4) Hva symboliserte fint mel, o]je, virak og salt?
5) Hvilke 2 ting var det forbudt å blande inn i matofferet, og hvor

for var dette tilfelle?

6) Hvorfor led Jesus?
7) Hvem hadde del i matofferet?
8) Hva betyr det at både Gud og prestene hadde del i det?
9) Hvem har del i Jesu perfekte liv i den nytestamentlige tid?
10) Hvordan skal dette arte seg i vårt kristenliv?
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TAKKOFFERET

Takkofferet eller fredsofferet er omtalt i 3. Mos. 3 og i 3. Mos. 7,
11~36. Den jødiske fortolkeren Jarchi sier at takkofrene ble kalt freds-
offer. "fordi de bringer fred til verden, og fordi de gir fred til alteret, til
prestene og til de ofrende". Takkofferet var både et slaktoffer og et
samfunnsmåltid, som ble delt mellom 3 parter. Gud fikk det som ble
brent på alteret. Prestene fikk svingebrystet og løftelåret. De ofrende
fikk bruke resten til et gledesmåltid for seg og sine nærmeste.
Før vi beskriver takkofferet og hva det symboliserte, skal vi gi en

generell oversikt over hva det gikk ut på:
1) Takkofferet kunne både være han— og hundyr. (3. Mos. 3,1)
2) Det skulle slaktes ved inngangen til sammenkomstens telt, og

prestene skulle sprenge blodet av det rundt på alteret (v. 2)
3) Av takkofferet skuUe det brennes et ildoffer til Herren. Dette

skulle bestå av fettet på innvollene, av nyrene og den store leverlappen
(v. 3-4).
4) lastene skulle brenne det på alteret sammen med brennofferet.

Det skulle være "et ildoffer til velbehagelig duft for Herren" (v. 5).
5) En kunne ofre både storfe (v. 1), småfe (v. 6) og geit (v. 12) som

takkoffer.

Det var tre typer av dette offeret:
1) LOVPRISNINGSOFFER. I dette tilfelle måtte et trefoldig mat-

offer bli gitt i tillegg til takkofferet. I tillegg til dette måtte det være
usyrede kaker. Takkofferkjøttet måtte etes samme dag som det ble slak
tet. Fettet, den store leverlappen og nyrene ble ofret som et ildoffer til
Herren på brennofferalteret. (3. Mos. 3, 3—5)
2) LOVET OFFER. (3. Mos. 7,16)
3) FRIVILLIG OFF^. I begge disse tilfellene skulle kjøttet spises

på offerdagen. Det som ble til overs kunne spises neste dag.Dersom noe
ble til overs til den tredje dag, måtte det brennes opp. (3. Mos. 7,17)
Den ofrende bar offeret firam "med egne hender" (3. Mos. 7, 30)
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Presten brente fettet, den store leverlappen og nyrene på alteret til et
ildoffer for Herren. Brystet ble svinget for Herrens åsyn og tilfalt der
etter prestene. Det hoyre lår tilfalt den presten som stod for ofringen.
I forbindelse med takkofferet fant det sted både blodsul^delse og

blodsbestenkning. Sprengningen av blodet foregikk på samme måte som
ved brennofferet. Blodet ble sprengt rundt om på brennofferalteret.

Takkofferet var heller ikke noe soningsoffer for synd, for blodet ble
hverken båret inn i helligdommen eller dyrets kjøtt ble brent opp uten
for leiren.

Takkofferet ble både ofret til fastsatte tider og utenom disse. Det var
takkoffer i forbindelse med innvielse av prester, ved avløsning av nasire-
ere, ved førstegrødens høytid og ved innvielsen av tabernaklet og temp
let.

Takkofferet skiller seg fra brennofferet på følgende måter:
1) Både han— og hundyr ble ofret.
2) Fugleoffer ble ikke brukt.
3) Takkofferkjøttet ble spist, mens alt brennofferlqøttet ble opp-

brent på brennofferalteret.
4) Takkofferdyrene ble ikke slaktet på nordsiden av alteret. De

kunne bli slaktet hvor som helst i forgården.
Takkofferet var et fellesskapsmåltid, der både Gud, presten og de of

rende fikk sin del. Dette står symbolskt for det som disse 3 partene har
felles, nemlig Jesus Kristus, og det som han gjorde for oss. I takkoffer-
måltidet kunne alle 3 partene glede og fryde seg.
I det som Jesus gjorde fikk Faderen den første delen, og vi kan begge

parter glede oss over det som Jesus gjorde. I alt som han gjorde, kan
Gud og mennesker ha fellesskap med hverandre. **Det som vi har hørt
og sett, det forkynner vi dere, foråt og Dere kan ha samfunn med oss,
MEN VÅRT SAMFUNN ER MED FADEREN OG MED HANS
SØNN JESUS KRISTUS." (1. Joh. 1, 3)
"Og se, det kom en røst fra himmelen, som sa: Dette er min Sønn,

den elskede, i hvem jeg har velbehag." (Matt. 3,17)
Av det som ble ofret, fikk Herren de mest skjulte delene av offeret.

(3. Mos. 3, 3—5) På samme måten er det også med forholdet mellom
Faderen og Sønnen. Det er et intimt og for oss delvis skjult samfunn.

Videre skulle prestene få brystet og låret, og disse står i Bibelen som
uttrykk for kjærlighet og styrke. Som gjenfødte kristne har vi del i Jesu
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Iqærlighet og styrke.
I og med at blodet i takkofferet ikke ble båret inn i helligdommen,

men sprengt rundt omkring på alteret, er det ikke her snakk om Jesu
forsonende blod i dette offeret. Blodet her betyr at ved Jesu blod har vi
fellesskap med Herren og med hverandre, og det gir oss frimodighet til å
ha samfunn med Herren. 'Da vi altså, brødre, i Jesu blod har fromodig-
het til å gå inn i helligdommen (himmelen), som han har innvidd oss en
ny og levende vei til gjennom forhenget, det er hans kjød (legeme), og
da vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss trede fram med sann
dru hjerte i troens fulle visshet, renset på hjertene fra en ond samvittig
het og tvettet på legemet med rent vatn, la oss uryggelig holde fast ved
bekjennelsen av vårt håp — for han er trofast som gav løftet." (Hebr.
10,19-23)
Sammen med lovprisningsofferet skulle det bæres fram både usjrrede

og syrede kaker. (3. Mos. 7,12—14) I det første tilfelle var de usyrede
kakene et bilde på Jesus. I ham er det ikke noe urent eller galt. Derfor
skulle man heller ikke blande inn surdeigen i disse kakene.
I det andre tilfellet representerte kakene de forskjellige menneskene.

I og med at vi har synd og i oss selv er urene, så måtte disse kakene bli
laget av surdeig. 'Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv,
og sannheten er ikke i oss, dersom vi bekjenner våre synder, er han tro
fast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urett
ferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til løgner,
og hans ord er ikke i oss." (1. Joh. 1,8—10)

Vi leste om takkofferet at det skulle etes opp så fort som mulig, og i
alle fall innen 2 dager. Det som ble levnet til den tredje dag, skulle
brennes opp. (3. Mos. 7,16—17) Dette betyr i vår sammenheng at vårt
sinn og vårt liv må være rettet mot Herren til enhver tid og stund. Der
som ikke dette skjer, så har ikke våre bønner og våre begjæringer noen
verdi for Herren. Hele vårt liv og vår eksistens skal være rettet mot Her
ren og mot samfunnet med Jesus Kristus, som har gitt oss så mye.

Takkofferet skulle etes opp så fort som mulig. Dersom ikke alt var
spist opp i løpet av 3 dager, så skulle det som var til overs, bli brent.
"Om noen på den tredje dag eter av takkoffeiets kjøtt, da har Herren
ikke velbehag i offeret, det skal ikke regnes den som ofret det til gode,
det skal være en vederstyggelighet, og den som eter av det, gjør en mis
gjerning som han kommer til å bøte for." (3. Mos. 7,18)
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Dette betyr at den som ofrer takkofferet, som var et bilde på Jesu liv
og hans frelsesgjeming for oss mennesker, skulle konsentrere seg om
dette og ikke være opptatt med andre ting. Slik er det også med oss i
dag. Dersom vi ikke elsker Jesus av alle våre tanker, all vår makt, energi
og all vår forstand og vilje, så vil våre tanker og begjæringer ha liten
verdi for Herren. Det hjertet er fylt med, det vil gjøre seg utslag i
kristenlivet. En kan bedra seg selv, men Herren kan en ikke narre. HAN
SER ALT.

Spørsmål og oppgaver.

1) Hva var det som kjennetegnet takkoffeiet?
2) Hvilke 3 typer takkoffer var det?
3) Hvordan kan vi se at takkofferet ikke var noe offer for synd?
4) Når ble takkofferet brukt?
5) Hva skilte takkofferet fra brennofferet?
6) Hvilke 3 parter hadde del i takkofferet?
7) Hva vil det si at Gud skulle få de mest skjulte delene av offeret,

fettet, begge nyrene og den store leverlappen?
8) Hva vil det si at prestene skulle få brystet og låret?
9) Hva vil det si at blodet ved takkofferet bare ble sprengt på alteret

og ikke ble båret inn i helligdommen?
10) Hvorfor skulle det ofres syrede kaker sammen med takkofferet i

lovprisningsofferet?
11) Hva var de syrede kakene et bilde på?
12) Hvorfor var det forbudt å ha surdeig i matofferet?
13) Hva vil det si at takkofferet skulle etes opp så fort som mulig?
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SYNDOFFERET

Syndofferet er omtalt i 3. Mos. 4, 1 — 5, 13 og i 3. Mos. 6,17—23.
Det gjaldt for vanvaresynder og for bevisste synder. (3. Mos. 4,2—3), og
det var forskjellig alt etter hvem det gjaldt. Det skulle ofres en okse for
ypperstepresten og for Israels menighet, en geitebukk for hovdingen, en
hungeit eller et hunfår for den vanlige mann/kvinne, en turteldue eller
dueunge for den fattige og en efa fint mel for den aller fattigste. (3.
Mos. 4,3-35)
Den rode kvige var et spesielt syndoffer (4. Mos. 19). Asken av kvi

gen sammen med sedertre, karmosinrod ull og kvigens skam ble blandet
med vatn. Dette vatnet blir i Mishna kalt for "syndoffervatnet".
Det var 7 forskjellige slags syndoffer. Når det gjelder de to forste (for

ypperstepresten og for hele menigheten), ble syndofferet brent utenfor
leiren. Dette skjedde ellers bare i forbindelse med syndofferbukken på
forsoningsdagen (3. Mos. 16,27), og når den rode kvige ble brent.

Det ble skilt mellom de syndoffer hvis blod ble båret inn i helligdom
men, og de hvor blodet ikke ble båret inn i helligdommen. I de tilfellene
når blodet ble båret inn, ble også dyrets kropp brent utenfor leiren. Når
syndofferblodet ikke ble båret inn i helligdommen, kunne kjottet etes
på et hellig sted av prestene. Alt fett skulle brennes på brennofferalteret
sammen med begge nyrene og den store leverlappen. (3. Mos. 4,8—10)

Blodet på syndofferet ble brukt forskjellig. Når syndofferet gjaldt
ypperstepresten eller hele menigheten, ble blodet båret inn i tabernaklet
(templet) og stenket 7 ganger foran forhenget til Det Aller Helligste,
Noe ble stroket på rokofferalterets horn (3. Mos. 4,2—7 og 7,13—18)

Når offeret gjaldt en hovding eller for den vanlige mann/kvinne, ble
blodet stroket på brennofferalterets hom. Resten av blodet ble i alle
tilfelle tomt ut ved foten av brennofferalteret.

I forbindelse med syndofferet ble det også foretatt håndspåleggelse
på offerdyret. Man overforte dermed sin egen synd på dyret, som skulle
sone ens synd. Syndofrene ble delt i to gmpper, det store og det mindre
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offer. Det store offer ble brukt når ypperstepresten (3. Mos. 4, 3—12)
og når folket (3. Mos. 4,13—21) syndet.
Det mindre offer ble brukt når en hovding eller en vanlig mann/kvin

ne av menigheten syndet, når en kvinnes renselsesdager var til ende etter
en fodsel eller et langvarig blodtap, når en mann hadde hatt flod, når en
nasireer hadde berørt et lik, ved innvielse av en prest eller en levitt, etter
renselse av en spedalsk, ved forsømmelse av vitneplikt, ved berøring av
noe urent og ved tankeløs sverging. (3. Mos. 4)
I forbindelse med nymånefesten, påsken, ukefesten, basunfesten, den

store forsoningsdagen og løvsalens høytid ble det ofret en geitebukk
som syndoffer. (4. Mos. 28 — 29)

I syndofferet ble blodet bestenket på følgende steder:
1) FORAN FORHENGET INN TIL DET ALLER HELLIGSTE.

Her ble blodet stenket 7 ganger. Dette ble gjort umiddelbart foran
"Herrens åsyn".
2) PA RØKOFFERALTERET. Det stod i Det Hellige eller sam-

mei^omstens telt. Her foran "Herrens åsyn" foregikk selve tilbedelsen
av Herren.

3) VED BRENNOFFERALTERET. Resten av blodet skulle helles
ut ved foten av brennofferalteret. Ved at dette skjedde hadde prestene
rett til å gå inn i Det Hellige og inn foran Herrens åsyn.
Ved det mindre offer skulle man bare stenke blodet på hornene av

brennofferalteret, og resten skulle man slå ut ved alterets fot. Også de
mindre offer gav forlatelse for syndene, selv om ikke blodet ble båret
inn i selve helligdommen, for det store brennofferet angikk hele Israels
menighet.
Det store syndofferet går naturligvis på Jesu soning for all verdens

synd. Han ble ofret utenfor leiren (byen) og gikk inn i helligdommen
(himmelen) med sitt eget blod og fant der en evig forløsning for men
neskeslekten. 'HAN SOM IKKE VISSTE AV SYND, HAR HAN
(GUD) GJORT TIL SYND (SYNDOFFER) FOR OSS, FORÅT
VI I HAM SKAL BLI RETTFERDIGE FOR GUD." (2. Kor. 5,21)
"Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger,

straffen lå på ham, foråt vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått
legedom." (Esaias 53,5)
"Men da Kristus kom som en yppersteprest for de kommende goder,

gikk han gjennom det større og fullkomnere telt, som ikke er gjort med
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hender (himmelen), 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 (himmelen) og FANT EN EVIG FORLØSNING." (Hebr.
9,11-12)

Videre kan vi legge merke til at syndofferet gjaldt både bevisste og u-
bevisste synder (3. Mos. 4, 2). Det er godt å vite at Jesu forsoningsverk
gjelder all synd, både synden "i oss" og den S3mden som så lett henger
ved og på oss. Dersom vi bekjenner våre synder for Herren, så er han
villig til å tilgi oss syndene våre, og dersom vi skulle glemme dette eller
på annen måte være forhindret i fra å gjøre dette, så har vi likevel auto
matisk syndenes forlatelse i vår tro på Jesus. DEN SOM TROR, DEN
ER REN, for Gud ser oss i Jesu forsoningsverk.
Den som tror, har god samvittighet overfor Gud og kommer ikke til

dom, men er gått over fra døden til livet. *Tor så sant blodet av bukker
og okser og adcen av en kvige, når den sprenges på de urene, helliger til
kjødets renhet (en ytre renhet), hvor meget mere skal da Kristi blod,
han som ved en evig ånd bar seg selv fram som et ulastelig offer for
Gud, rense deres samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende
Gud." (Hebr. 9,13-14)
"Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger

fram de samme offer, som dog aldri kan bortta synder, men han (Jesus)
har frambåret et offer for synder og har deretter for alltid satt seg ved
Guds høyre hånd, og nå venter han bare på at hans fiender skal legges til
skanunel for hans føtter (i Gog-hopens dal, Esek. 38 —39, 16 og ved
Harmageddon, Joh. Åp. 16, 16), for med ett offer har han for alltid
gjort dem fullkomne som blir helliget." (Hebr. 10,11—14)

Spørsmål og oppgaver.

1) For hvilke synder gjaldt syndofferet?
2) Hvilke forskjellige dyr eller fugler skulle ofres?
3) Hva kunne den aller fattigste ofre som syndoffer?
4) Hvilket spesielt offer var den røde kvige?
5) I hvilke 4 tilfeller ble kjøttet av syndofferet brent utenfor leiren?
6) Hva skjedde med blodet til de dyr hvor kjottet ble brent utenfor

leiren?

7) Hvilke typer syndoffer ble ikke brent utenfor leiren?
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8) Hva skjedde med kjøttet og med blodet i disse tilfeliene?
9) Hvorfor ble ikke alt kjøttet på alle syndoffer brent utenfor leiren?
10) Hva ble gjort med alt fettet i syndofferet?
11) Hva skjedde med det blodet som ble båret inn i sammenkomstens

telt?

12) Hva skjedde med det blodet som ikke ble båret inn i helligdom
men?

13) Hvilke betydning hadde håndspåleggelsen ved syndofferet?
14) Hva var det store og det mindre syndofferet?
15) Hvilket forhold var det mellom det store og det lille syndofferet?
16) Hva var det viktigste ved syndofferet?
17) På hvilke 3 forskjellige steder ble dyrets blod stenket ved synd

offeret?

18) Hva var det store syndofferet et bilde på?
19) Hva var forskjellene mellom Jesu store syndol^er og det store

syndofferet i gammeltestamentlig tid?

-209-



SKYLDOFFERET

Skyldofferet er omtalt i 3. Mos. 5,14—26 og 3. Mos. 7,1—7.
Det er stor likhet mellom synd— og skyldofferet, og ofte ble disse to

ofrene stilt sammen, eller skyldofferet ble betraktet som et særskilt
syndoffer. Men når vi ser nøyere på dem, vil følgende forskjeller være til
stede:

1) Skyldofferet var alltid av privat karakter. Syndofferet gjaldt både
offentlige og private forhold.
2) Skyldofferet ble aldri brukt som høytidsoffer. Syndofferet kunne

bli brukt på denne måten.
3) Som offer ble det i skyldofferet bare ofret en vær. I syndofferet

ble det ofret både okser, geiter, får, duer, dueunger og ublodige offer
(matoffer).
4) Blodet på skyldofferet ble bestandig sprengt på alteret, mens blo

det på syndofferet ble smurt på de 4 hornene på alteret.
5) Håndspåleggelse forekom aldri ved skyldofferet.
6) Skyldofferet var bestandig en vær (5. Mos. 16, 25). Syndofferet

var andre dyr.
Det var også likheter mellom skyldofferet og syndofferet:
1) Ingen av dem hørte med til de frivillige offer. De var påbudt.
2) Ingen av dem var til en velbehagelig duft for Herren. Dette var til

felle både med brennofferet, matofferet og takkofferet.
3) Blodet var det viktigste ved disse ofrene.
Skyldofferet skulle bæres fram når noen av vanvare hadde forsyndet

seg mot noen av Herrens hellige ting (3. Mos. 5, 15), når noen hadde
syndet mot et av Herrens bud (3. Mos. 5,17), når noen hadde løyet om
noe som var ham betrodd (3. Mos. 5,21), når noen løy om noe som han
hadde funnet (3. Mos. 5,22), når noen avla falsk ed (3. Mos. 5,24), når
noen annen hadde hatt seksuell omgang med en trælkvinne som var festet
til en annen mann, og når noen ble helbredet &aspedalskhet.(3. Mos. 14,
12)
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Skyldofferet ble slaktet på nordsiden av alteret, på samme sted som
brennofferet. Skyldofferet var hoyhellig (3. Mos. 7,1). Fettet måtte ikke
etes. Det skulle brennes på alteret sammen med be^e nyrene og den store
leverlappen. Det øvrige av skyldofferet kunne etes av prestene på et hellig
sted (3. Mos. 7,6—7), slik som tilfelle var med det lille syndoffer.

Både skyld— og syndofferet var et offer for synd. Skyldofferet an
gikk den synden som menneskene gjorde til daglig, mens syndofferet
angikk den synden som vi til enhver tid har i oss, den såkalte **arvesyn-
den'*, som vi aldri kan bli kvitt så lenge som vi er i syndelegemet.

Disse to ofirene angikk derfor den synden som til enhver tid ER I
mennesket og den synden som HENGER VED mennesket. DEN
SISTE TYPEN SYND BLIR VI BEDT OM Å KVITTE OSS MED.

I N.T. finner vi disse to typer synd beskrevet i henholdsvis Rom. 7,
17 og 20 og Hebr. 12, 1, hvor det står: "men nå er det ikke mere jeg
som gjør det, men SYNDEN SOM BOR I MEG ... Men gjør jeg det
som jeg ikke vil, da er det ikke mere jeg som gjør det, men synden, som
bor i meg." "Derfor, la også oss, da vi har så stor en sky av vitner om
kring oss, avlegge alt som tynger, og SYNDEN SOM HENGER SÅ
FAST VED OSS, og med tålmodighet løpe i den kamp som er oss
foresatt."

Både skyld— og syndofferet var derfor bilder på Jesu forsoningsoffer,
som dekker alle typer synd og all skyld hos menneskene. "Mine barn,
dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde, og om noen synder,
da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, og
HAN ER EN SONING FOR VÅRE SYNDER, dog ikke bare for
våre, MEN OGSÅ FOR HELE VERDEN." (1. Joh. 2,1-2)
"Men det behaget Herren å knuse ham, han slo ham med sykdom,

når HANS SJEL BAR FRAM SKYLDOFFERET, skuUe han se av
kom (de troende) og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha framgang ved
hans hånd." (Esaias 53,10)

Spørsmål og oppgaver.

1) Hvilke 6 forskjeller var det mellom skyldofferet og syndofferet?
2) Hvilke likheter var det mellom disse to ofrene?
3) Når skulle man ofre et skyldoffer?
4) Hvilket dyr ble o&et ved skyldofferet?
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5) Hvorfor var hverken skyld— eller syndofferet til noen velbehage-
lig duft for Herren?

6) Hva er forslgeUen på synden i et menneske og synden ved et
menneske?

7) Hvilken type synd tok syndofferet bort?
8) Hvilken type synd tok skyldofferet bort?
9) Hva vil det si at hele verdens synd er sonet?
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RØKOFFERET

Den hellige rokelsen ble brent på røkofferalteret i Det Hellige, foran
forhenget inn til Det Aller Helligste. Det var yppersteprestens oppgave å
brenne røkelsen på dette alteret. Det skulle skje 2 ganger om døgnet.
Den første gangen var om morgenen når han stelte lampene i Det Hel
lige. Andre gangen var om kvelden "mellom de to aftenstimder", når
han stelte lampene. Duften av røkofferet, som både er de troendes bøn
ner, Kristi bønner og Den Hellige Ånds bønner, skulle være i tabernak
let til enhver tid. Det skulle være et stadig røkoffer. (2. Mos. 30,7—8).
Også prestene hadde anledning til å brenne røkelsen (4. Mos. 18,7). (Se
kapitlet: Røkofferalteret.)

Røkelsen ble laget av de tre røkelseskrydderiene: stakte, sjønegl og
galban. I tillegg til dette var det ren virak. Det skulle være like meget av
hver av disse delene. Det skulle være saltet. Dette gjaldt også de andre
offer. (2. Mos. 30, 34—38)
At røkelsen skulle bestå av fire deler, som skulle være likt fordelt,

forteller oss at vår bønn til Gud ikke skal være ensidig, men bestå av fire
deler, som skal være likt fordelt. De fire delene er: BØNN, TAKK,
PÅKALLELSE og TILBEDELSE. Dersom bønnen ikke består av disse
fire delene, så blir den ensidig og behager ikke Faderen fullt ut. Den må
da rettes opp av Sønnen eller Ånden.
Det var forbundet med dødsstraff å brenne fremmed røkelse på røk

offeralteret. Dette gjorde Arons sønner, Nadab og Abihu, og Gud straf
fet dem med døden. ̂'Men Arons sønner, Nadab og Abihu, tok hver sitt
ildkar og la ild i dem og la røkelsen på ilden og bar ffemmed ild inn for
Herrens åsyn, som han ikke hadde befalt dem. Da gikk det ild ut av Her
rens åsyn og fortærte dem, og de døde for Herrens åsyn." (3. Mos. 10,
1-2)
En gang i året, på den store forsoningsdagen, ble det båret røkelse

inn i Det Aller Helligste. Det ble videre hentet glør fra brennofferalteret
til å tenne røkelsen med. Skyen fra røkelsen skjulte nådestolen og
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skjermet dermed 3/ppersteprestens liv, som var kommet i nærheten av
Guds herlighet. (Vi kan også gjøre oppmerksom på at det var bundet et
sterkt tau rundt foten på ypperstepresten, slik at prestene kunne dra
ham ut av Det Aller Helligste, dersom han skulle få et illebefinnende
mens han var i Guds nærhet.) "Så skal han (ypperstepresten) fylle
ildkaret med glør fra alteret for Herrens asyn (brennofferalteret)
og sine hender med finstøtt velluktende røkelse og bære det innenfor
forhenget. Og han skal legge røkelsen på ilden for Herrens åsyn, så
skyen av røkelsen skjuler nådestolen, foråt han ikke skal dø." (3. Mos.
16,12—13) (Se kapitlet: Den store forsoningsdagen.)

Røkelsen er et bilde på bønnen. "LA MIN BØNN GJELDE SOM
RØKOFFER FOR DITT ÅSYN." (Salme 141,2)
"Og da det (Lammet) tok boken, falt de 4 livsvesenene og de 24 eldste

ned for Lanunet, hver med sin harpe og med gullskåler, fulle av røkelse,
som er de helliges bønner." (Joh. Åp. 5,8)

I kapitlet: Røkofferalteret, så vi at Jesus ber for de troende på føl
gende områder:
1) Han ber om at Gud må tilgi de syndene som en troende gjør.
2) Han ber for de troende når de glemmer å be.
3) Han retter opp de troendes bønner overfor Faderen.
4) Kristi bønner blir lagt til de troendes bønner.
Vi har følgende typer bønn:
1) BEDEBØNN. Dette er henvendelse til Gud i en vanskelig situa

sjon. "Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres begjæringer
komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse, og Guds
fred, som overgår all forstand, skal bevare deres tanker i Jesus K^tus."
(FU. 4,6-7)

2) FORBØNN. "Simon! Simon! se Satan krevde å få dere i sin vold
og ̂ te dere som hvete, men jeg bad for deg at din tro ikke måtte svik
te og når du engang omvender deg (får Den Hellige Ånd), da styrk dine
brødre!" (Luk. 22, 31-32)
3) TAKKEBØNN. *T)e tok stemen bort. Men Jesus løftet sine øyne

mot himmelen og sa: Fader, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg
visste jo at du alltid hører meg, men for folkets skyld som står omkring,
sa jeg det, foråt de skal tro at du har utsendt meg." (Joh. 11,41—42)
4) LOVPRISNINGSBØNN. "da tok han (gamle Simeon) ham

(Jesus) på sine armer og lovet Gud og sa: Herre, nå lar du din tjener fare
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herfra i fred etter ditt ord, for mine oyne har sett din frelse, som du har
beredt for alle folks åsyn, ET LYS TIL ÅPENBARELSE FOR
HEDNINGENE OG EN HERLIGHET FOR DITT FOLK ISRAEL."

(Luk. 2,28-32)
For at våre bønner skal være korrekte overfor Faderen, skal vi videre

være oppmerksomme på følgende forhold:
1) BØNNEN SKAL VÆRE RETTET TTL GUD. 'T)a sa Jesus til

ham: Bort fra meg Satan. Herren din Gud skal du tilbede, og ham alene
skal du tjene." (Matt. 4,10)
2) BØNNEN SKAL VÆRE REITET TIL JESUS. "Og de steinet

Stefanus, mens han bad og sa: Herre Jesus, ta imot min ånd." (Ap.gj. 7,
59)
3) BØNNEN SKAL BEDES I JESU NAVN. "og hva som helst

Dere beder om i mitt navn, det vil jeg gjøre, foråt Faderen skal bli her-
liggjort i Sønnen. Dersom Dere beder om noe i mitt navn, så vil jeg gjøre
det." (Joh. 14,13-14)
4) BØNNEN SKAL BEDES I DEN HELUGE ÅND. "i det dere

til enhver tid beder i Ånden med all bønn og påkallelse, og er årvåkne
deri med all velholdenhet og bønn for de hellige." (Ef. 6,18)
5) BØNNEN SKAL BEDES I TRO. 'Tden han bede i tro, uten

tvil, for den som tviler, ligner havsbølgen, som drives og kastes av vin
den. For ikke må det menneske tro at han skal få noe av Herren." (Jak.
1,6)
6) BØNNEN SKAL BEDES I TROENS FULLE VISSHET, "så

la oss trede fram med sanndru hjerte i troens fulle visshet, renset på
hjertene fra en ond samvittighet og tvettet på legemet med rent vann."
(Hebr. 10,22)
7) BØNNEN SKAL BEDES I FORSONLIG ÅND. "og forlat oss

vår skyld slik som vi også forlater våre skyldnere." (Matt. 6,12)
8) BØNNEN SKAL BEDES I ÅND OG SANNHET, "men den

time kommer, og er nå, da den sanne tilbeder skal tilbede Faderen i
ånd og sannhet, for det er slike tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og
de som tilbeder ham, bør tilbede i ånd og sannhet." (Joh. 4,23)
9) BØNNEN SKAL BEDES ETTER GUDS VILJE. "Og dette er

den frimodige tillit som vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter
hans vUje, da hører han oss." (1. Joh. 5,14)
10) BØNNEN SKAL BEDES UNDER OPPGIVELSE AV EGEN
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VUnJE. 'Tader, om du vil, da la denne kalk gå meg forbi. Dog, skje
ikke min vilje* men din." (Luk. 22,42)

11) BØNNEN SKAL BEDES MED BEGJÆRING OM BØNN-
HØRELSE. "Vend øret. Gud, til min bønn og slqul deg ikke for min
inderlige begjæring." (Salme 55,2)

12) BØNNEN SKAL BEDES MED FRIMODIGHET. "La oss
trede fram med frimodighet for nådens trone, foråt vi kan få miskunn
og finne nåde til hjelp i rette tid." (Hebr. 4,16)
13) BØNNEN SKAL BEDES I YDMYKHET. "Men Abraham

tok atter til orde og sa: Se, jeg drister meg til å tale til Herren, enda jeg
er støv og aske." (1. Mos. 18,27)
14) BØNNEN SKAL BEDES I INDERLIGHET, "i det vi natt og

dag inderlig beder om å få se deres åsyn og bøte på det som ennå fattes i
deres tro." (1. Tess. 3,10)
15) BØNNEN SKAL VÆRE PÅTRENGENDE. "Og han (engelen

eller Kristus) sa: Slipp meg, for morgenen gryr. Men han (Jakob) sa: Jeg
slipper deg ikke, uten at du velsigner meg." (1. Mos. 32,26)
16) BØNNEN SKAL BEDES BADE DAG OG NATT. 'Tden

skuUe da ikke Gud hjelpe sine utvalgte, de som roper til ham dag og
natt, og er han sein når det gjelder dem?" (Luk. 18,8)
17) BØNNEN SKAL BEDES UAVLATELIG. 'l)ed uavlatelig."

(1. Tess. 5,17)
18) BØNNEN KAN BEDES OVERALT. "Jeg vU altså at men

nene på ethvert sted skal bede så at de oppløfter hellige hender, uten
vrede og trette." (1. Tim. 2,8)
19) BØNNEN SKAL INNEHOLDE ALLE TING. "Vær ikke be

kymret for noe, men la i alle ting deres begjæringer komme fram for
Gud i påkallelse og bønn med takksigelse." (Fil. 4,6)

Spørsmål og oppgaver.

1) Hvem hadde til oppgave å brenne røkelsen?
2) Hvor ofte skulle røkelsen bli brent?
3) Når skulle dette skje?
4) Hvor ble ilden hentet fra som tente røkelsen?
5) Hva er røkelsen et bilde på?
6) Hvilke 4 deler bestod røkelsen av?
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7) Hvorfor skulle det være like meget av de 4 delene?
8) Hvorfor skulle røkelsen være saltet?
9) Hvorfor var det forbundet med dødsstraff å brenne fremmed

røkelse på røkofferalteret?
10) Hvem gjorde det, og hvordan gikk det med dem?
11) Hva skjedde med en del av røkelsen på den store forsoningsdagen?
12) Hvor ble glørne tatt fra som skulle brenne røkelsen?
13) Hva var hensikten med at skyen fra røkelsen skulle dekke nåde-

stolen?

14) På hvilke 4 forskjellige områder går Jesus i forbønn for de tro
ende?

15) Hvilke 4 forskjellige typer bønn har vi?
16) Hvilke 19 forskjellige punkter må bønnen inneholde for at den

skal være fullstendig?

N
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DEN STORE FORSONINGSDAGEN

Den store forsoningsdagen (hebr. yom kippur) er beskrevet i 3. Mos.
16. Den skulle finne sted på den 10. dag i den 7. måned, som var måne
den tishri. På denne ene dagen i året skulle øverstepresten gå inn i Den
Aller Helligste etter foreskrevne regler. Dersom disse ble brutt, måtte
han dø. Gud ville åpenbare seg for ham den dagen "i skyen over nåde-
stolen", (v. 1—2)
På denne dagen skulle Aron benytte seg av en ung okse til syndoffer

og en vær til brennoffer for seg og sin familie og to geitebukker til
syndoffer og en vær til brennoffer for folket, (v. 3,6 og 24)
Han skulle dessuten ta av seg sin staselige embetsdrakt og ha på seg

en enkel kledning av lin. Dessuten skulle han bade sitt legeme i vann.
Den enkle kledningen av lin symboliserte renhet. Vannet ble brukt som
et renselsesmiddel. (v. 3—5)
Det samme var også tilfelle med Jesus da han kom til oss. Han la også

av seg sin herlighet i himmelen og kom til oss i en ringe og beslgeden
herlighet. Til tross for dette så apostlene og disiplene hans herlighet,
"han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for en røvet skatt
å være Gud lik, men av seg selv uttømte seg selv og tok en Ijeners skik
kelse på seg, i det han kom i menneskers lignelse." (Fil. 2,6—7)

Vi skal i det følgende sette opp i punkter det som Aron skulle gjøre:
1) Aron skulle ofre syndofferoksen for seg selv og sitt hus. (v. 11)
2) Aron skulle ta glør fra brennofferalteret og så mye røkelse som

han kunne bære med seg i sine to hender og gå med dette innenfor
forhenget inn i Det Aller Helligste. Røkelsen skulle legges på "ilden
foran Herrens åsyn" og røkelsen skulle stige opp som en sky og dekke
nådestolen. Dette skulle beskytte Aron mens han var i Guds nærhet, (v.
12-13)
3) Aron skulle ta noe av blodet av sin egen og sin families sjmdof-

ferokse og sprenge det 7 ganger på framsiden av nådestolen eller pakts-
kisten og foran nådestolen. (v. 14)
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7-tallet står for det som er fullkomment. Synden var dermed dekket
over for ham og hans familie.
4) Aron skulle slakte syndofferoksen for folket. Han skulle ta noe

av blodet og gå inn i Det AUer Helligste og sprenge det på nådestolen og
foran nådestolen. Dette skulle bevirke både en soning for folket og for
bele helligdommen. I og med at de hellige ting i helligdommen hadde
vært betjent av syndige og urene mennesker (prestene), måtte også selve
tingene bli renset.

Vi skal også legge merke til at det ble uttrykkelig sagt at ikke noe
menneske måtte være i sammenkomstens telt da dette skjedde. Dette
peker på Jesu frelsesverk. DET ER BARE JESUS SOM KAN GI
OSS FRELSEN. Ingen mennesker kan bidra noe som helst til sin frel
se. Frelsen må bli gitt oss utenfra (v. 15—19).

Aron skulle videre gå ut til det "alteret som er reist for Herrens åsyn"
(brennofferalteret), sprenge noe av bukkens og oksens blod på og stryke
det på alterets 4 hom, og sprenge noe av blodet på alteret. Dette skulle
gjøres for å hellige og rense det for folkets synder (v. 18).
5) Deretter skulle Aron legge sine hender på den levende geitebuk

ken og sende den ut i ørkenen. Den ble ikke sendt ut i ørkenen til en
ond ånd, Asasel, (v. 10), men den ble ganske enkelt sendt ut. Ordet
"asasel" er i Bibel-oversettelsen fra 1930 blitt oppfattet som et egen
navn og skal da bety en ond ånd, men dette er galt forstått. De onde
ånder har ingen ting med forsoningen av synd å gjøre. Ordet "asasel"
betyr ganske enkelt "å fjerne eller ta bort". Betydningen blir da at buk
ken skulle fjerne eller ta bort synden fullstendig.
Denne bukken symboliserte derfor den ene siden ved Jesu forsoning

at han tok på seg våre synder og bar dem på sitt legeme. Etter at han
hadde båret dem i 3 år, tok han dem med seg opp på korset og sonet
synden i vårt sted. Han sendte bort vår synd og kommer den aldri mere
i hu (v. 21—22).

Jeg vil henvise til det som Bibelverket over andre og tredje Mosebok
av Johannes Sandved sier om ordet "asasel". Dette står på s. 270—271:
"Formålet med loddkastningen er ifølge v. 8 at ett lodd skal være for
Herren, dvs. den ene bukken skal brukes som et offer for Herrens an
sikt i helligdommen. Det andre loddet skal være for Asasel. Bukken skal
sendes ut i ørkenen til Asasel, står det i v. 10.1 den norske kirkebibelen
er ordet "Asasel" skrevet med stor bokstav, og oppfattet som et egen-
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navn. En fotnote forklarer det som navnet på "den vonde ånd". Fra
gammel tid av har bibelfortolkere hatt vanskeligheter med dette ordet,
som ikke finnes noe annet sted i Det gamle testamente. I den senere
jødedom ble "Asasel" navnet på en vond ånd. Den nevnes f. eks. iEnoks
Bok som en som lærer menneskene opp i det som vondt er. Til slutt går
ordet over til å bli ensbetydende med djevelen. Imidlertid er det meget
tvilsomt om kap. 16 i 3. Mosebok er slik å oppfatte at det her skulle være
tale om at en geitebukk sendes ut i ørkenen som en gave til den vonde
ånd — skal vi si — for å tilfredsstille den, eller, som enkelte har villet se
det, for å holde den på avstand fra menneskene. Den forklarende fot
noten i vår norske bibel kunne lett lede til en slik misforståelse. Den
gamle greske oversettelsen Septuaginta, har her et ord som bare betyr:
"å sende bort". Geitebukken skulle være "til å sende bort". En lignende
oversettelse finner vi i den latinske bibelen, Vulgata, hvor "asasel" om
tales som "caper emissarius", dvs. bukken som ble utsendt. Enkelte jø
diske skriftfortolkere i Middelalderen mente at "asasel" var navnet på
en fjellknaus i ørkenen. Nyere fortolkere er tilbøyelige til å mene at
"asasel" ikke skal oppfattes som et egennavn i det hele tatt, og holder
istedet på at det må bety noe slikt som "fullstendig å fjerne noe". Til
støtte for denne oppfatning nevnes det arabiske ordet " 'azala", som be
tyr "å fjerne", og som da skulle være språklig beslektet med ordet "asa
sel". Til sammenligning kan også nevnes det arabiske "azl", som har
samme betydning, den handling som består i å fjerne noe ved å isolere
eller avsondre det. Andre har forsøkt å forstå "azazel" som en sammen
setning av de to hebraiske ordene "ez", som betyr "geit" og "azal" som
betyr "å gå bort", slik at ordet rett og slett kunne bety: "Geiten har
gått bort". Men denne oppfatning har ikke vunnet større tilslutning. De
fleste er blitt stående ved betydningen "å fjerne, ta bort".

Saklig sett er dette den tolkningen som kan være mest nærliggende.
Det var jo dette som skulle være formålet med dyret: Det i^uUe bære
bort folkets synd."
6) Deretter skulle Aron ta av seg linklæme i sammenkomstens telt

og iføre seg sin vanlige embetsdrakt (v. 23). Dette betyr at etter at Jesus
hadde lidt straffelidelsen for våre synder, både ved å bære all verdens
synd i 3 år, og ved at han sonet den i døden, så fikk han igjen sin her
lighet ved Faderens høyre hånd i himmelen, "og da han i sin ferd var
funnet som et menneske, fornedret han seg selv, så han ble lydig inntil
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doden, ja korsets død. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt
ham det navn som er over alt navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøye
seg, deres som er i himmelen og på jorden og i underverdenen, og hver
tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders sere." (Fil. 2,
8-11)

Etter at forsoningen hadde funnet sted, foretok Jesus i^en en inn
vielse av sitt liv til Faderen. Dette vises ved at Aron, etter at han hadde
tatt av seg linklæme, og badet sitt legeme, skulle ta de to værene til
brennoffer for seg selv og for folket, og brenne dem på brennofferalte
ret. (v. 24—25)
Som vi før har sett symboliserte brennofferet Jesu hengivelse overfor

Faderen, både i sitt liv og i sin død. Etter at Jesus hadde sonet all ver
dens synd, gav han seg videre inn under Faderens planer med sitt liv.
Han både var og er lydig overfor Faderen. Han og Faderen er ett, og det
er ingen uoverensstemmelser mellom dem.
7) I overensstemmelse med reglene for ofringen av brennofferet

skulle fettet, som var det beste av offerdyret brennes på brennofferal
teret, mens resten av dyret, både kjøttet, huden og skarnet skulle bren
nes opp utenfor leiren (v. 25—27).
Det som er beskrevet i 3. Mos. 16 om den store forsoningsdagen, det

gjorde Jesus fra Nasaret for hele verden på langfredag i påskeuken for
snart 2000 år siden. YOM KIPPUR ER DERFOR DET GAMLE
TESTAMENTES LANGFREDAG.

Dette er også beskrevet i Hebreerbrevets 9. kapittel. **Men da Kristus
kom som en øversteprest for de kommende goder (som hører Guds rike
til), gikk han gjennom det større og fullkomnere telt, som ikke er gjort
med hender, det er: som ikke er av denne skapning, og ikke med blod av
bukker og kalver, men med sitt eget blod, en gang inn i helligdommen
og fant en evig forløsning." (Hebr. 9,11—12)
Da den store ypperstepresten, Jesus fra Nasaret, kom for snart 2000

år siden, forente han i sitt liv, sin død og oppstandelse hele den gammel
testamentlige offertjenesten og de gjøremål som prestene og ypperste
presten stod for. I sitt liv, i sin person og i sin død var han både ypper
steprest og offer på en og samme tid. Hele den gammeltestamentlige
offer— og prestetjenesten er et eneste stort forbilde på Jesus fra Nasa
ret, som er Guds Sønn, jødenes konge og verdens frelser.

Når vi ser Jesu liv, person og gjøremål i forhold til de 5 forskjellige
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typer offer, som vi har beskrevet i de foregående kapitler, så får vi føl
gende forhold:
1) BRENNOFFERET symboliserte Jesu perfekte liv og lydighet

overfor Faderen. Denne lydighet viste han helt til det siste. Han gav seg
hen i døden for oss.

2) MATOFFERET symboliserte også Jesu perfekte liv. Det ble ofte
ofret sammen med brennofferet. Det symboliserte bl.a. Jesus som livets
brød, Jesus som den som hadde Den Hellige Ånd i hele sin fylde og
Jesus som jordens salt.
3) TAKKOFFERET symboliserte folkets takk til Gud for frelses-

verket, og det som Jesus hadde gjort for dem.
4) SYNDOFFERET symboliserte Jesu forsoningsverk på Golgata,

der han både døde for synden og tok den bort. Syndofferet stod for både
vanvaresynder og bevisste synder. Det gjaldt den synden som er i oss.
5) SKYLDOFFERET symboliserte også Jesu forsoningsverk på

Golgata. Det gjaldt den synden som henger så fast ved oss.
6) RØKOFFERET symboliserte folkets, og prestenes bønner

overfor Faderen.

Hele Jesu liv og hans stedfortredende død var en yppersteprestelig
tjeneste overfor det jødiske folket. På samme måten som ypperstepres
ten hadde overoppsynet og hovedansvaret for at offertjenesten gikk rett
for seg, bar også Jesus selv hovedansvaret for at det endegyldige sonings-
offeret kom i stand. I JESU FORSONINGSVERK BLIR ALLE

OFRINGENE OG ALL OFFERTJENESTEN I GAMMELTESTA

MENTLIG TID FORENET.

På samme måte som ypperstepresten gikk inn i Det Aller Helligste én
gang i året med både ild, røkelse og blod, på samme måten gikk også
Jesus inn i himmelen med sitt perfekte offer og la det ned for Faderen.
Dette var den virkelige store forsoningsdagen som hele verdens frelse var
avhengig av. Gud godkjente Jesu offer og sendte Den Hellige Ånd, som
et bevis på at forsoningsverket var fullkomment og godkjent.
Det er av stor betydning både for jøder og kristne at vi kjenner til de

symbolske aspekter ved den gammeltestamentlige offertjenesten, for de
peker på Jesus fra Nasaret som det Guds lam som tok bort all verdens
synd. Lidelsessiden ved Messias er også grunnlaget for herlighets— og
maktssiden ved ham. På grunn av sin store seier i sin lidelse, død og opp
standelse, er han gitt all makt i himmel og på jorden.
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Jødene ser herlighets— og maktsiden ved Messias, men lidelsessiden
ser de ikke. Vi kristne ser lidelsessiden ved jødenes Messias, men vi har
store problemer med å se og forstå at Jesus skal komme tilbake til jor
den for å opprette sitt rike her med utgangspunkt i Israel og Jerusalem.
Alt dette har sin bakgrunn i fortolkning og gal forståelse av Guds ord.
BADE JØDER OG KRISTNE KAN DERFOR HJELPE HVER
ANDRE MED A FA ET RIKTIG BILDE AV JØDENES MES
SIAS, som er Jesus fra Nasaret.

Videre er det viktig for oss kristne at vi kjenner til den gammeltesta
mentlige offertjenesten, for den skal komme tilbake i 1000-ars-riket i
en moderert form. Templet i Jerusalem skal bygges opp igjen og offer
tjenesten skal takes opp igjen. Ofrene vil da få en annen karakter enn
det som de hadde i gammeltestamentlig tid. De vil da ha følgende
motiver:

1) MINNEOFFER over det som Jesus gjorde.
2) STADFESTELSESOFFER om at forsoningsverket er skjedd en

gang for alle mennesker på Golgata.
3) UNDERKASTELSESOFFER under Jesus fra Nasaret, som er

verdens frelser, jødenes konge og Guds Sønn.
4) GAVEOFFER til Herren og prestene.
(Se kapitlet: Tabernaklet og de forskjellige templene.)
(Om de forskjellige offer og offertjenesten se også: Illustrert Bibel-

leksikon. Bibelverket, A. J. Pollocks bok: Lserdomme fra tabernaklet,
Adolf Bjerkreims to bøker: Betraktninger over ofrene og Israels taber
nakel.)

Spørsmål og oppgaver.

1) Når på året var den store forsoningsdagen?
2) Hvilke dyr skulle Aron ta seg ut til syndoffer og brennoffer for

seg selv, sin familie og folket?
3) Hvorfor tok Aron av seg sin staselige embetsdrakt da han gikk inn

i Det Aller Helligste?
4) Hva skulle dette symbolisere?
5) Hvilke forskjellige offerhandlinger utførte Aron på forsonings

dagen?
6) Hva betydde det at ikke noe menneske måtte oppholde seg i
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sammenkomstens telt mens Aron foretok soningen for Israels
folk?

7) Hva betyr det at Aron la hendene på den andre geitebukken og
sendte den ut i ørkenen?

8) Hva betyr det hebraiske ordet ''asasel"?
9) Hva betyr det at Aron tok på seg sin embetsdrakt etter at han

hadde gjort soning for all synd i Israel?
10) Hva betyr det at Aron etter at dette var gjort, ofret et brennoffer

til Gud?

11) Hvorfor kan vi kalle Yom Kippur for G.T.*s langfredag?
12) Hvilke sider ved Jesu liv, person og forsoningsverk symboliserte

de forskjellige typer offer?
13) Hvorfor ser ikke jødene lidekessiden ved Messias?
14) Hvorfor ser ikke de kristne kongesiden ved Jesus fra Nasaret?
15) Hvorfor er det så viktig for oss kristne at vi kjenner til den gam

meltestamentlige offertjenesten?
16) Hvilke 4 motiver vil ofrene få i 1000-års-riket?
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FORBILDER PÅ DEN LIDENDE MESSIAS

Som vi har beskrevet i de foregående kapitler, var hele oppbygningen
av tabernaklet og utøvelsen av offertjenesten i Israel forbilder på for
skjellige sider ved den lidende og forsonende Messias. Vi skal i dette nye
kapitlet beskrive en del hendelser og en del forhold som også pekte
framover mot den lidende Messias, som skulle komme, når tiden var
inne til at det kunne skje.

Kvinnens ætt skal knuse slangens bode.

Allerede de første mennesker var oppmerksomme på dette, at det
skulle komme en person som skulle knuse slangens (Satans) bode, men
før dette kunne skje fullstendig, så skulle også slangen forårsake at den
ne personen ble såret i hælen. Dette skjedde ved Jesu korsdød på Gol
gata, da de romerske soldatene slo inn nagler i Jesu føtter, for å spikre
ham fast til korset. "Og jeg (Gud) vil sette fiendskap mellom deg (Sa
tan) og kvinnen og mellom din ætt og hennes ætt (Kristus), ban (Kris
tus) skal knuse ditt bode, men du (Satan) skal knuse bans hæl." (1.
Mos. 3,15)
Her skal vi legge merke til at uttrykket "hennes ætt" er brukt i en

tall. Videre beskrives kvinnens ætt med pronomenet "ban" og ikke
"den" som det står i våre Bibler. På grunn av dette forholdet bar
rabbinerne spurt seg selv hvem denne personen kan være, og en del av
disse bar svart at dette er Messias.

Jeg vil i denne forbindelse sitere det som Risto Santala sier om dette i
sm meget gode bok: Kristus i Det Gamle Testamente, s. 19, hvor der
står følgende: "I gamle arameiske oversettelser av Det Gamle Testamente
med forklaringer kan man se en eldre jødisk Messias-forventning som
ennå ikke er blitt påvirket av en seinere, mer negativ innstilling tU kris
tendommen. I disse oversettelser (targumer) finnes det 72 steder fra Det
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Gamle Testamente som blir tolket som Messias-profetier.
Jonatan Ben Uzziels targum sier følgende om denne "kvinnens ætt"

at "han i Messias-kongens dager kommer til å bli såret i hælen" og Jern-
salem-targumen forteller på tilsvarende måte at "på slutten, ved dagenes
ende, i Messias-kongens dager, kommer han til å bli såret i hælen".

Dette protoevangeliet er en skjult profeti om frelserens forunderlige
fødsel og om bans kommende lidelse.

Dessuten taler targumene allerede her om Messias-kongen og om den
fjerne endetiden som ifølge kristen tolkning tok til med Kristi fødsel.
En av de mest kjente bibelutleggeme, RADAK, anfører i forbindelse
med Esaias 2, 2: *Tå hvert sted der det tales om tidenes ende, er det
spørsmål om Messias' dager." Dette er en av de mest grunnleggende tan
ker i jødisk bibeltolkning, og vi skal komme tilbake til den igjen.
Da Jesus ble korsfestet, ble den ovennevnte profetien oppfylt helt

bokstavelig, for spikrene ble slått i korset på en slik måte at benet i
hælen kom til å bære hele kroppstyngden. Bibelens spådommer om
Kristus blir stadig klarere når vi nærmer oss profetenes tider. Likevel er
det underlig at de eldste aramaiske targumene i Bibelens eldste Kristus-
profeti ser den lidelsen som skulle komme over menneskehetens frelser."

Kjortler av skinn.

Forsonings-siden ved Messias er videre framstilt i 1. Mosebok ved at
Herren, før han drev menneskene ut av Edens hage (uskyldighetens ha
ge), slaktet et stedfortredende dyr, slik at han kunne kle Adam og Eva
med skinnet av dyret, som er et bilde på Guds egen rettferdighets drakt.
Denne drakten eller disse klærne, som bevirker syndenes forlatelse og
kontakt med Gud, var basert på at et forsonende offer hadde funnet
sted. Frelsen var dermed å finne utenom mennesket selv og dets presta-
sjoner, og den ble tilbudt Adam og Eva som en gave, som de tok imot.
"Og Gud Herren gjorde kjortler av skinn til Adam og hans hustru Eva
og klædde dem med." (1. Mos. 3, 21)
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Abels offer.

Kristi fullkomne offer er også framstilt i det offeret som Abel bar
fram. Han tok dette offeret av de førstefødte lam i sin hjord, og ofret
dette til Herren. Herren tok imot offeret av 2 grunner. For det første
pekte dette førstefødte lammet fram mot Guds førstefødte Sønn, Jesus
fra Nasaret. På samme måten som Abel ofret dette offeret, ofret også
Gud i sin tid sin egen Sønn til et soningsoffer for all verdens synd.
For det andre tok Abel dyr til dette offeret, og ikke slik som Kain

som tok av jordens grøde. Kain tok dermed noe av det som han selv
hadde stelt med og fått i stand, mens Abels offer var basert på at dyre
liv hadde måttet lide en forsonende død for hans synder. Gud hadde
sannsynligvis fortalt ham: At uten at stedfortredende liv og blod ble ut
gytt, kunne ikke syndenes forlatelse finne sted. ''Da noen tid var gått,
hendte det at Kain bar fram for Herren et offer av jordens grøde. Og
Abel bar også fram et offer, som han tok av de førstefødte lam i sin
hjord og deres fett, og Herren så til Abel og hans offer, men til Kain og
hans offer så ham ikke. Da ble Kain meget vred og stirret ned for seg."
(I.Mos. 4,3-5)

Abels offer pekte dermed framover mot Kristi offer, som var et mye
bedre offer enn det som Abel bar fram. Jesu blod, som er forsoningens
blod, er også et mye bedre blod enn det som ble utgytt ved at Abel slak
tet og ofret disse dyrene. "Ved tro bar Abel fram for Gud et bedre offer
enn Kain, ved den (troen) fikk han det vitnesbyrdet at han var rettfer
dig, i det Gud vitner om hans gaver, og ved den taler han ennå etter sin
død." (Hebr. 11,4)
"og til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til oversprengningens

blod (forsoningens blod), som taler bedre (lover mye mer) enn Abels
(blod, som bare hadde begrenset virketid og funksjon)." (Hebr. 12,24)

Abrahams ofring av Isak.

Forsoningssiden ved Messias er også framstilt i Abrahams "ofring" av
sin egen løftes-sønn. Abraham er her et bilde på Gud, som ofret sin en
bårne Sønn til forsoning for våre synder. På samme måte som Isak var
lydig til å være dette offerlammet, så underkastet også Jesus seg under
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Guds vilje og gav sitt liv for verdens synd. '"Noen tid deretter satte Gud
Abraham på prove, og han sa til ham: Abraham! Og han svarte: Ja, her
er jeg. Da sa han til ham: Ta din sonn, din eneste, ham som du har så
kjær, Isak, og gå til Moria land og ofre ham der til brennoffer på et av
fjellene, som jeg skal si deg! Så stod Abraham tidlig opp om morgenen
og lesste på sitt asen og tok to av sine drenger med seg og Isak, sin sonn,
han klovde ved til brennofferet og gav seg på veien til det sted Gud
hadde sagt ham. På den tredje dag, da Abraham så seg omkring, fihlf
han oye på stedet langt borte. Da sa Abraham til sine drenger: Bli Dere
her med asenet! Jeg og gutten, vi vil gå dit bort og bede og så komme
tilbake til dere. Så tok Abraham veden til brennofferet og la den på
Isak, sin sonn, og selv tok han ilden og kniven i sin hånd, og så gihh de
begge sammen.
Da talte Isak til Abraham, sin far, og sa: Du far! Han svarte: Ja, min

sonn! Han sa: Se, her er ilden og veden, men hvor er lammet til brenn
offeret? Abraham svarte: GUD SKAL SELV UTSE SEG LAMMET
TIL BRENNOFFERET, MIN SØNN! Så gikk de begge sammen. Og
da de kom til det sted Gud hadde sagt ham, bygget Abraham et alter
der og la veden til rette, så bandt han Isak, sin sonn, og la ham på
alteret ovenpå veden. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å
ofre sin sonn.

Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa: Abraham, Abra
ham! - Han svarte: Ja, her er jeg. Da sa han: Legg ikke hånd på gutten
og gjor ham ikke noe! For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke
har spart din eneste sonn for min s^ld. Da nå Abraham så opp, fikk han
se en vær bakenfor seg, som hang fast i buskene med sine hom, og Ab
raham gikk bort og tok væren og ofret den til brennoffer istedenfor sin
sonn. Og Abraham kalte dette sted: Herren ser. Derfor sier folk den dag
idag: På Herrens be]^ skal han la seg se. Og Herrens engel ropte ennå en
gang til Abraham fra himmelen og sa: Ved meg selv sverger jeg, sier Her
ren: Fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sonn, så vU jeg stor
lig velsigne deg og gjore din ætt såre tallrik, som stjernene på himmelen
og som sanden pa havets bredd, og din ætt skal ta sine fienders porter i
eie. OG I DIN ÆTT (I KRISTUS) SKAL ALLE JORDENS
FOLK VELSIGNES, FORDI DU LØD MITT ORD." (1 Mos
22,1-18)

Ved tro ofret Abraham Isak dengang han ble satt på prove, ja, sin
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enbårne sonn ofret han som hadde fått loftene, han som det ble sagt til:
I Isak skal det nevnes deg en ætt, for han tenkte at Gud er mektig en-
dog til å oppvekke fra de dode, og derfra fikk han ham og likesom til
bake." (Hebr. 11,17-19)

Benoni — Benjamin.

På veien fra Betel, som betyr Guds hus, til Efrat fodte Rakel en sonn.
Hun hadde en meget hård fodsel og dode i denne fodselen. For hun
dode, kalte hun sonnen for Benoni, som betyr "MIN SMERTENS
SØNN". Jakob kalte ham derimot Benjamin, som betyr "SØNNEN
AV FADERENS HØYRE HÅND".

Disse utsagnene har ved siden av at de er konkrete å forstå, også pro
fetiske og eskjatologiske siktemål. Vi vet at Jesus var en smertens sonn
da han kom til jodene forste gangen. De ville ikke ta imot ham som jo-
denes Messias. En del av dem hengte ham opp på et kors ved hjelp av ro
merne og overgav ham til korsets og dodens lidelser. Jesus led hele sitt
liv for det som skulle komme over ham.

For jodene har også Jesus blitt en lidelsens sonn. På grunn av at de
som nasjon ikke tok imot ham som sin frelser og konge, så måtte de ut
i den store diasporaen, som nå har vart i nesten 2000 år.

I slutten av denne tidsperioden skal de videre anta ham som sin kon
ge og Messias. Da skal de se at han ikke bare er den lidende Messias,
men at han også er Sonnen av sin fars hoyre hånd. 11000-års-riket skal
han vise oss dette til fulle. Han skal herske over alle hedninger, og hans
herredomme skal nå fra hav til hav — det vil si over hele jorden.

Jeg vil også sitere noe av det som 0. K. Indergaard sier om dette i sin
meget gode bok: Temaer i bibelsk profeti. Del I, s. 59—60: "Benjamin,
som forst av Rakel kaltes Benoni "min smertes sonn", men som senere
av Jakob kaltes Benjamin, "sonnen av den hoyre hånd", er i Jakobs
profeti kalt krigerstammen i Israel. Derfor er BENJAMIN FORBILDE
PA JESUS MESSIAS SOM DEN SOM ER GITT MAKTEN OVER

JORDEN. Som Israel på Jesu tid ventet på den regjerende Messias, d. e.
Benjamin, "sonnen av faderens hoyre hånd", slik også idag. Men for
Israel kan få Benjamin, "maktens sonn", må Israel motta Benoni,
"smertens sonn", hvilket Messias ble på grunn av Israels og hele verdens
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synd. Derfor ser vi også av forbildet at da Josef til å begynne med var
hård og fiendlig mot sine brødre, som ennå ikke kjente ham, og forlang
te at de skulle føre Benjamin til ham, da våknet deres samvittighet i dyp
skyldfølelse overfor Josef, og de sa seg imellem: **Sannelig vi har skyld
på oss for vår bror. Vi så hans sjeleangst da han bønnfalt oss, og vi ville
ikke høre, derfor er denne nød kommet over oss", 1. Mos. 42 — 43.
Som i forbildet slik også i motbildet er Israels endelige og avgjørende
prøve knyttet til Benjamin. Men Benoni, Benjamin og Josef er forbilder
på en og samme person, nemlig Jesus Messias.
Som Josef lengtet etter Benjamin, slik lengter Jesus etter å frelse Isra

el ved sin makt, når han først er mottatt som Benoni, "smertens sønn".
Og som Josef forlangte å ta Benjamin fra brødrene, fordi de hadde for
kastet Josef, slik vil Israel i den fremtidige store trengsel bli stilt i
utsikt å bli fratatt åpenbarelsen av sin Messias, som de venter på og som
er deres eneste håp. Og som Josef åpenbarte seg for sine brødre, ja Juda,
som heller ikke hadde vært enig i at Josef skulle drepes, men bli solgt til
ismaelittene, kom i den største hjertesorg og angst for å miste Benjamin
og ga seg selv i hans sted, slik skal også Jesus Messias åpenbare seg for
Israels levning i slutten av den store trengsel, når den er i den aller
dypeste sorg og angst og lengsel etter sin Messias og i den største frykt
for å miste sin Messias. Da skal profetien i Sak. 12,10—14 oppfylles:
'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-
nemstunget, og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne
sønn, og klage sårt over ham som en klager over sin førstefødte", v. 10.
'Tå den dag skal sorgen bli stor i Jerusalem", v. 11. "Og hele landet skal
sørge", v. 12—14.1 tretti dager skal denne unevnelige sorg vare, de siste
tretti dager av tidsangivelsen i Dan. 12,11: jvfr. 4. Mos. 20,29, 5. Mos.
34,8.
Da Juda, som i forbildet står for de ti brødre og som i motbildet

svarer til hele Israels levning i endens tid, ga seg selv i Benjamins sted,
hvorved han helt og fullt åpenbarte sin skyld overfor Josef og sin kjær
lighet både til sin far Jakob og til Benjamin, da er dette det ønskede be
vis for hjertets rette anger og bot.

Altså: Når Israels levning i den store trengsel vender seg til den liden
de Messias, som de korsfestet, da, og først da, vil han åpenbare seg for
dem som regjerende Messias og utfri Israel. Og først da skal Israels ende-
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lige gjenoppiettelse skje. Men Israels store prøvelser særlig i den store
trengsel skal bringe Israel til en sann l^ertets anger og omvendelse til sin
Benoni, ''smertens sønn", som de forkastet, og han vil åpenbare seg for
dem som Benjamin, "Sønnen av Faderens høyre hånd". Da åpnes for
dem kilden i Davids hus mot synd og all urenhet. Sak. 13,1, og dette
bringer hele nasjonen inn under Guds velsignelses fylde ved Jesus Mes
sias, hvis forbilde Josef var."

Josefs liv.

Deler av Josefs liv pekte også framover mot den lidende og forsonen
de Messias. Josef ble sendt av sin far i en kjærlighetsgjeming til sine
brødre, som var ute og gjette sin fars buskap ved Sikem. De tok ham til
fange og overgav ham til døden i en brønn.

Det samme ble gjort med Jesus fra Nasaret. Han kom til jødene, for
å frelse dem fra deres synder. De overgav også ham til døden.

Deretter ble Josef solgt til hedningene og ble dermed skilt fra sin ætt
og sine brødre. Blant hedningene fikk han seg kone (Asnat) og ham
(Manasse og Efraim). Dette svarer til den kristne forsamlingen eller det
kristne legemet, som Herren tar seg ut etter at jødene forkastet ham.
På samme måten som Josef forble ukjent for sine brødre mens han

var ute blant hedningene, på samme måten er også Jesus fra Nasaret
ukjent for det jødiske folket i dag. De kjenner hans navn som historisk
person, og mange anser ham som den største profet som Israel noensin
ne har hatt, men de kan ikke anerkjenne ham som sin Messias. De be-
grimner dette med at han ikke opprettet riket for Israel for dem ved sitt
første komme og ikke fikk slutt på krigene. Den som gjør det, han er
Messias. (Dette er en altfor overfladisk måte å se dette på. Jesus ville
nok ha gjort dette, men det jødiske folket tok ikke imot ham, hverken
før eller etter hans død. HAN KUNNE IKKE OPPRETTE RIKET

FOR DEM, NAR DE IKKE VILLE TA IMOT HAM.)
Først etter at en stor hungersnød hadde rammet disse områdene, gav

han seg til kjenne for sine brødre og for sin far. Denne hungersnøden
peker framover mot den store trengselstiden, som skal komme over jor
den. (Joh. Ap. 6 —19)
På samme måten som Josef gav seg til kjenne for sine brødre og sin
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familie, så vil også Jesus fra Nasaret gi seg til kjenne for det jodiske fol
ket i endens tid, og de skal anta ham som sin frelser og konge, og skue
opp til ham som de har gjennomstunget. ̂ 'Da kunne ikke Josef lenger
legge bånd på seg for alle dem som stod hos ham, han ropte: La hver
mann gå ut ifra meg. Og det var ingen til stede da Josef gav seg til kjen
ne for sine brødre. Og han brast i gråt og gråt så høyt at egypterne hørte
det, og de hørte det i Faraos hus. Og Josef sa til sine brødre: Jeg er
Josef, lever min far ennå? Men hans brødre kunne ikke svare ham, så
forferdet stod de der foran ham. Da sa Josef til sine brødre: Kjære kom
hit til meg. Så gikk de bort til ham, og han sa: JEG ER JOSEF,
DERES BROR, som dere solgte til Egypten. Men vær nå ikke bekym
ret og sørg ikke over at Dere solgte meg hit. For å holde dere i live har
Gud sendt meg hit i forveien for dere, for nå har det vært hungersnød
i landet i 2 år, og ennå kommer det 5 år da der hverken kan pløyes eller
høstes (trengselstiden i endens tid skal også vare i 7 år). Men Gud har
sendt meg i forveien for dere fordi han ville levne dere en rest på jorden,
og fordi han ville holde dere i live, SÅ DET BLE EN STOR FREL
SE." (I.Mos. 45,1-7)
"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 (Jesus på korset), og de skal sørge over ham som en sørger
over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham som en klager over sin
førstefødte." (Sak. 12,10)

Vandringen fra Det Røde Hav til Elim.

Etter at jødefolket var blitt berget av Gud gjennom Det Røde Hav,
gikk de i 3 dager i ørkenen Sur uten å finne vatn. Deretter kom de til
Mara, men de kunne ikke drikke vatnet der fordi det var beskt. Da rop
te Moses til Herren, og han viste ham et tre, som han kastet i vatnet. Da
ble vatnet godt og folket kunne drikke.

Dette peker på jødenes vandring i deres historie og deres frelse i ende
tiden. Gjennomgangen gjennom Det Røde Hav peker på jødenes berging
gjennom den store trengselstiden som skal komme over jorden. De tre
dagene peker på jødenes omvendelse på den tredje dagen. "Ham (Gud)
vil gjøre oss levende etter de 2 dager, PÅ DEN TREDJE VIL HAN
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FRELSE OSS, og vi skal leve for hans åsyn." (Hos. 6,2)
Treet pekte fram mot Jesu kors, lidelse og død, og vannet pekte fram

mot Den Hellige Ånd, som skal utgydes over jødefolket i den siste tid.
"Og deretter skal det skje at jeg vil utgyde min Ånd over alt kjød (alle
jøder), og deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord, deres ol
dinger skal ha drømmer, deres unge menn skal se syner." (Joel 3,1)

Etter dette satte Moses jødene lov og rett ved Mara og sa til dem at
dersom de holdt loven, så skulle de unngå all sykdom. Dette betyr at de
må forplikte seg på deler av Moseloven, Palestinaloven og Jesu under
visning dersom de skal få del i frelsen i endetiden. (Se min bok: Jødenes
Konge, Bind 2, s. 135—136 og 157—161.)

Deretter kom jødefolket til Elim. Der var det 12 vannkilder og 70
palmetrær, og der slo de leir. Dette peker fram mot 1000-års-riket og
dets store grøde og fedme. "Så lot Moses Israel bryte opp fra Det Røde
Hav, og de drog ut i ørkenen Sur, og tre dager drog de fram i ørkenen
uten å finne vann. Så kom de til Mara, men de kunne ikke drikke van
net i Mara fordi det var beskt, derfor ble stedet kalt Mara. Da knurret
folket mot Moses og sa: Hva skal vi drikke? Og ban ropte til Herren, og
Herren viste ham et tre, det kastet ban i vannet, og vannet ble godt. Der
satte ham dem lov og rett, og der prøvde ban dem, og ban sa: Dersom
du bører på Herren din Guds røst, og gjør det som er rett i bans øyne,
og gir akt på bans bud, og holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke
legge på deg noen av de sykdommer som jeg la på egypterne, for jeg er
Herren, din lege. Så kom de til Elim, der var tolv vannkilder og sytti pal
metrær, og de slo leir der ved vannet." (2. Mos. 15,22—27)

Moses slo på kbppen.

Da jødefolket i sin vandring var kommet til Refidim, knurret folket
nok en gang mot Moses fordi de ikke hadde vann. Han slo da på klippen
og vannet strømmet ut av klippen, slik at folket fikk vann a drikke.

Dette pekte også framover mot Jesu frelsesgjeming og Den HeUige
Ånds komme og utgydelse over både hedninger og jøder. Etter at Gud
hadde slått sin Sønn i frelsesverket, kom også Den HeUige Ånd, som var
lovet. VANNET ER ET BILDE PÅ DEN HELLIGE ÅND. "Og
Herren sa til Moses: Gå fram foran folket og ta med deg noen av Israels
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eldste, og din stav som du slo i elven med, ta den i hånden og gå! Se, jeg
vil stå der foran deg på klippen ved Horeb, og du skal slå på klippen, og
det skal flyte vann ut av den så folket får drikke. Og Moses gjorde så
ledes så Israels eldste så på det Og han kalte stedet Massa og Meriba,
fordi Israels barn kivedes med ham, og fordi de fristet Herren og sa: Er
Herren iblant oss eller ikke? (2. Mos. 17,5—6)

Etter at jødefolket hadde vært på vandring i 38 år i ørkenen, kom de
på nytt til Kades. Folket knurret nok en gang mot Moses og Aron fordi
de ikke hadde vann. Gud sa til Moses at han denne gangen skulle tale til
klippen, som var et forbilde på Messias, og denne skulle gi dem vann.
Moses var imidlertid ulydig mot Herrens befaling og i stedet for å tale til
klippen, så slo han på den 2 ganger, og meget vann rant ut. På grunn av
denne ulydigheten mot Herren, fikk hverken Moses eller Aron komme
inn i det lovede landet.

Dette pekte også framover mot Jesus fra Nasarets forsoningsverk på
Golgata, på jødenes frelse og på den åndelige tilstand i 1000-års-riket.
Etter at Gud hadde slått og knust Jesus i dommen over verdens synd, så
skulle han ikke mer bli slått. Nå var det nok å tale til klippen, så skulle
jødene få både vann og Den Hellige Ånd.
"Og Herren talte til Moses og sa: Ta staven og kall menigheten sam

men, du og Aron, din bror, og Dere skal tale til klippen midt for deres
øyne, så skal den gi vann fra seg, således skal du la vann strømme ut av
klippen for dem og gi både menigheten og dens buskap å drikke. Da tok
Moses staven, som lå foran Herrens åsyn, således som Herren hadde be
falt ham. Og Moses og Aron kalte menigheten sammen foran klippen,
og han sa til dem: Nå, Dere gjenstridige! Mon vi kan la vann strømme
fram for dere av denne klippe? Så løftet Moses sin hånd og slo med sin
stav to ganger på klippen, da strømmet der meget vann ut, så både me
nigheten og dens buskap fikk drikke. Men Herren sa til Moses og Aron:
Fordi Dere ikke trodde på meg og ikke helliget meg for Israels barns
øyne, derfor skal Dere ikke føre dette folk inn i det land jeg har gitt
dem. Dette var Meribas vann, hvor Israels ham kivedes med Herren, og
Han helliget seg på dem." (4. Mos. 20,7—13)
15. Mos. 32 står det følgende om klippen og hans foelsesverk:
a) JESU FRELSESVERK ER FULLKOMMENT. 'TOippen -

fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier, en trofast
Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han." (v. 4)
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b) DET VAR JESUS SOM FØRTE ISRAEL I ØRKENEN OG
GAV JØDENE MAT OG DRIKKE. 'Det var Herren alene som førte
ham (Israel), og ingen fremmed gud var med ham. Han lot ham fare
fram over jordens høyder, og han åt markens grøde, og han lot ham
suge honning av klippen og olje (olje er også et bilde på Den Hellige
Ånd) av hardeste stein." (v. 12—13)
c) Til tross for at det var jødenes Messias som fulgte dem i ørkenen

og hjalp dem, SÅ FORAKTET LIKEVEL DE FLESTE AV FOL
KET HAM. "Da ble Jesurun (det oppriktige, rettskafne folk) feit og
slo bak ut — du ble feit og tykk og stinn, han folot Gud, som hadde
skapt ham, og foraktet sin frelses klippe." (v. 15)
d) TIL TROSS FOR AT DET VAR JESUS SOM HADDE

SKAPT ISRAEL, GLEMTE ISRAEL GUD. "Klippen, ditt opphav,
enset du ikke, du glemte Gud, han som skapte deg." (v. 18)
e) På grunn av jødenes frafall foa Herren, så OVERGAV HERREN

DEM TIL DERES FIENDER. "Hvorledes kunne en forfølge 1000 og
to drive 2000 på flukt, hvis ikke deres klippe hadde solgt dem, og Her
ren overgitt dem?" (v. 30)
f) JESUS ER ANNERLEDES ENN ALLE ANDRE GUDER,

"for deres klippe er ikke som vår klippe — det kan våre fiender selv vid
ne." (v. 31)
11. Kor. 10,1—5 står det følgende om dette:
a) JØDENE VAR UNDER SKYEN I HELE VANDRINGEN I

40 ÅR, OG DE GIKK ALLE SAMMEN GJENNOM DET RØDE
HAV. 'Tor jeg vil ikke brødre, at Dere skal være uvitende om at våre
fedre var alle under skyen og gikk alle gjennom havet." (v. 1)
b) DE BLE ALLE DØPT TIL MOSES, som også var i skyen og i

havet. DE BLE INVIDD OG KNYTTET TEL HAM. Det som han
bestemte, måtte de etterleve, "og alle ble døpt til Moses i skyen og i
havet." (v. 2)
c) DE ÅT ALLE SAMMEN DEN SAMME ÅNDELIGE MATEN,

som var manna, "og de åt alle den samme åndelige mat." (v. 3)
d) DE DRAKK ALLE SAMMEN DEN ÅNDELIGE DRIKK,

som kom i fra klippen. KLIPPEN VAR KRISTUS, "og de drakk alle
sammen den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippe
som fulgte dem, og klippen var Kristus." (v. 4)
e) Til tross for at de var døpt til Moses, til tross for at de åt av den
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åndelige mat og drikk som Gud gav dem, til tross for at de visste at Mes
sias fulgte dem på vandringen, SÅ HADDE LIKEVEL GUD IKKE
BEHAG I DE FLESTE AV DEM, men slo dem ned i ørkenen. Dette
skal også vise oss at det ikke var dåpen som frelste dem, men troen på
Israels klippe. (Se kapitlet: De forskjellige typer dåp.) "allikevel hadde
ikke Gud behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen." (v. 5)

De to fuglene.

Når en spedalsk var blitt frisk fra sin sykdom, skulle presten ta to
rene fugler. Han skulle drepe den ene fuglen over rinnende vann. Der
etter skulle han dyppe den levende fuglen ned i den døde fuglens blod
og la den fly sin vei. "Og Herren talte til Moses og sa: Dette er loven om
den spedalske, når han skal renses: Han skal føres til presten, og presten
skal gå utenfor leiren, og når da presten ser på ham og finner at han er
helbredet for sin spedalskhet, da skal presten befale at det for den som
lar seg rense, skal tas to levende rene fugler og sedertre og karmosinrød
ull og isop, og la dem slakte den ene fugl over et lerkar som er fylt med
rinnende vann. Så skal han ta den levende fugl og sedertreet og den kar-
mosinrøde ull og isopen og dyppe dem sammen med den levende fugl i
blodet av den fugl som er slaktet over det rinnende vann, og sprenge syv
ganger på den som lar seg rense for spedalskhet, og således rense ham,
og den levende fugl skal han la flyve sin vei bortover marken." (3. Mos.
14,2-7)

Dette pekte også på Jesu lidelse, død og oppstandelse for våre synder.
Vi skal legge merke til følgende forhold ved renselsen av de spedalske:
a) VI ER ALLE SAMMEN SPEDALSKE I ÅNDELIG BE

TYDNING, dersom ikke Sønnen får renset og frigjort oss. 'Tår da
Sønnen frigjort dere, da blir Dere virkelig fri." (Joh. 8, 36)
"Og det er ikke frelse i noen annen, for det er heller ildse noe annet

navn under himmelen, gitt blant mennesker, ved hvilket vi «kal bli
frelst." (Ap.gj. 4,12)
b) På samme måten som presten gikk utenfor leiren og avlivet den

ene fuglen der, MÅTTE OGSÅ JESUS LIDE UTENFOR LEIREN
ELLER PORTEN, "derfor led også Jesus utenfor porten, foråt han
ved sitt eget blod kunne hellige folket." (Hebr. 13,12)
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c) DEN FUGLEN SOM MÅTTE DØ, SKULLE SLAKTES
OVER DET RINNENDE VANNET. Det rinnende vannet står som
forbilde på Den Hellige And, som levendegjorde Kristus etter hans
legemlige død. 'Tor også Kristus led en gang for synder, en rettferdig
for urettferdige, for å føre oss fram for Gud, han som led døden i
kjødet, men ble levendegort ved Ånden." (1. Pet. 3,18)
På grunn av dette kom han også med gjenfødelsens vann, som er

Guds ord og Åndens virksomhet i ordet. "Han er den som kom med
vann og blod, Jesus Kristus, ikke bare med vannet, men med vannet og
med blodet, og Ånden er den som vitner, fordi Ånden er sannheten.
For de er tre som vidner: Ånden og vannet og blodet, og disse 3 går ut
på ett (de samstemmer, de har det samme vitnesbyrdet)." (1. Joh. 5,6—8)
d) DEN LEVENDE FUGLEN SKULLE DYPPES I BLODET

TIL DEN DØDE FUGLEN OG DERETTER SLIPPES FRI. Når
folket så den levende fuglen, som var rød av blodet, visste de at den spe
dalske var blitt renset. Dette pekte framover mot Jesu forsonergjeming
for oss. Når vi tror på ham, er vi renset helt ved hans blod. "Men han
(Messias) er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger,
straffen lå på ham, foråt vi skulle ha fred, OG VED HANS SÅR
(BLOD) HAR VI FÅTT LÆGEDOM." (Esaias 53, 5)

"han som ble gitt for våre overtredelser, og oppreist til vår rettferdig
het." (Rom. 4,25)

"Jesus sa da til dem (en del av jødene); Sannelig, sannelig sier jeg
dere: Dersom Dere ikke eter Menneskesønnens kjød og drikker hans
blod (tror på ham), har Dere ikke liv i dere." (Joh. 6, 53)
'TOR DETTE ER MHT BLOD, DEN NYE PAKTS BLOD,

SOM UTGYDES FOR MANGE TIL SYNDENES FORLATELSE."

(Matt. 26,28)
"i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter

hans nådes rikdom." (Ef. 1,7)
"og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, en

gang inn i helligdommen og fant en evig forløsning." (Hebr. 9,12)
"men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi sam

funn med hverandre, og Jesu, HANS SØNNS BLOD RENSER OSS
FRA ALL SYND." (1. Joh. 1, 7)
"og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte blant de

døde og herren over kongene på jorden. Han som elsker oss og har ren-
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set oss fra våre synder med sitt blod." (Joh. Åp. 1,5)

Den røde kvigen.

Den røde kvigen, som er omtalt i 4. Mos. 19, var også et bilde på Jesu
forsonergjeming.

Vi skal legge merke til følgende forhold ved den røde kvigen:
a) DEN SKULLE VÆRE RØD. Dette er blodets farge.
b) DEN SKULLE VÆRE UTEN LYTE OG FEIL. "Dette er

det lovbud som Herren har kunngjort: Si til Israels barn at de skal
komme til deg med en rød kvige som ikke har lyte eller feil, og som det
ikke er kommet åk på." (v. 2)

Det samme var også tilfelle med Jesus. Han var også uten feil og lyte.
Han er prøvd i alt på samme måte som oss, men han er uten synd.
'*Hvem av dere kan overbevise meg om synd? Men sier jeg sannhet,
hvorfor tror Dere meg da ikke?" (Joh. 8,46)
"Han som ikke visste av synd, har han (Gud) gjort til synd for oss,

foråt vi i ham skal bli rettferdige for Gud." (2. Kor. 5,21)
'Tor vi har ikke en øversteprest (Kristus) som ikke kan ha medynk

med våre skrøpeligheter, men en sådan som er prøvd i alt i likhet med
oss, dog uten synd." (Hebr. 4,15)
"han som il^e gjorde synd, og i hvis munn det ikke ble funnet svik,

han som ikke skjelte ̂ en når han ble utskjelt, ikke truet når han led,
men overlot det til ham som dømmer rettferdig." (1. Pet. 2,22—23)
"Og Dere vet at han er åpenbart for å bortta våre synder, OG SYND

ER IKKE I HAM." (I.Joh.3,5)
c) KVIGEN SKULLE FØRES UTENFOR LEIREN OG BLI

SLAKTET DER. "Den skal dere gi til Eleasar (sønn til Aron), pres
ten, og han skal føre den utenfor leiren, og de skal slakte den for hang
åsyn." (v. 3)
Det samme var også tilfelle med Jesus. Han ble også slaktet utenfor

leiren eller porten.
d) ELESASAR SKULLE TA NOE AV BLODET FRA KVI

GEN OG SPRENGE DET 7 GANGER PÅ FRAMSIDEN AV

SAMMENKOMSTENS TELT. Dette ble gjort med syndo&ene. "Og Ele
asar, presten skal ta noe av deres blod på sin finger, og han skal sprenge
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med blodet 7 ganger bortimot forsiden av sammenkomstens telt. (v. 4)
Det samme var også tilfelle med Jesu blod. Han sonet all verdens

S3md med sitt blod, og deretter gikk han like inn i Guds himmel med
sitt blod og fant en evig forløsning for synden. 7—TALLET PEKER
PA DEN FULLKOMNE FORSONINGEN. "Men da Kristus kom som
en øversteprest for de kommende goder, gikk han gjennom det større og
fuUkomnere telt, som ikke er gjort med hender, det er: som ikke er av
denne skapningen, og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt
eget blod, en gang inn i helligdommen og fant en evig forløsning."
(Hebr. 9,11-12)

e) DERETTER SKULLE DE BRENNE ALT PÅ KVIGEN FOR
PRESTENS ØYNE. "Så skal de brenne kvigen for hans øyne, både
dens hud og dens kjøtt og dens blod, og skarnet med, skal de brenne."

Dette skjedde også med Jesus. Han ble gjort til intet og fullstendig
oppbrent av Gud på Golgata. DET BEHAGET HERREN Å KNUSE
HAM. "Men det behaget Herren å knuse ham, han slo ham med syk
dom, når hans sjel (Jesu sjel eller blod) bar fram skyldofferet, skulle han
se avkom og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha framgang ved hans
hånd." (Esaias 53,10)

**Min kraft er opptørket som potteskår, og min tunge henger fast ved
mine gommer, OG I DØDENS STØV LEGGER DU (GUD) MEG."
(Salme 22,16)
"Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst og sa: Eli! Eli!

lama sabaktani? det er: Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt meg?"
(Matt. 27,46)

f) DERETTER SKULLE ASKEN AV DEN OPPBRENTE KVI
GEN BLI SAMLET SAMMEN PÅ ET RENT STED UTENFOR
LEIREN. Den skulle gjemmes for Israels barn til et rense Isesvann for
dem når de hadde kommet i berøring med lik og hadde blitt urene. ..
"Og en mann som er ren, skal sanke sammen asken av kvigen og legge
den utenfor leiren på et rent sted, og den skal gjemmes for Israels barns
menighet til renselsesvann, det er et syndoffer." (v. 9)
Vi forstår godt at asken av kvigen ikke kunne bli båret inn i leiren,

for hele syndofferet skulle brennes opp utenfor leiren. På samme
måten som den urene måtte gå utenfor leiren for å få del i dette rensel-
sesvannet, på samme måten må også vi som tror på ham gå utenfor
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leiren og dele hans vanære sammen med ham. 'Tor så sant blodet av
bukker og okser og asken av en kvige, når den sprenges på de urene,
helliger til kjodets renhet (en ytre renhet), hvor meget mer skal da
Kristi blod, han som ved en evig ånd ofret seg som et ulastelig offer for
Gud, rense deres samvittighet fra døde gjerninger til å Ijene den levende
Gud." (Hebr. 9,13-14)

"for de dyr hvis blod bæres inn i helligdommen ved øverstepresten til
å sone for synd, deres kropper brennes opp utenfor leiren, derfor led
også Jesus utenfor porten, foråt han ved sitt eget blod kunne hellige fol
ket. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. FOR
VI HAR IKKE HER EN BLIVENDE STAD, MEN SØKER DEN
KOMMENDE." (Hebr. 13,11-14)

Kobberslangen i ørkenen.

Rett før jødene i vandringen i ørkenen i 40 år skulle til å innta Eretz
Israel, knurret folket nok en gang mot Herren og mot Moses. Dette
førte til at Herren sendte giftige serafslanger inn i leiren, slik at alle de
som ble bitt av disse slangene, døde. I den forbindelse fikk Moses be
faling av Gud om å gjøre en slange av kobber og sette den opp på en
stang. Alle de som ble bitt av slangene og så på kobberslangen, skulle
berge livet. "Da sendte Herren seraf-slanger inn blant folket, og de
bet folket, og der døde meget folk av Israel. Så kom folket til Moses og
sa: Vi har syndet, fordi vi har talt mot Herren og mot deg, bed til Her
ren at han vil ta slangene fra oss. Og Moses bad for folket. Da sa Herren
til Moses: Gjør deg en seraf-slange og sett den på en stang, så skal hver
den som er bitt og ser på den, få leve. Så gjorde Moses en kobberslange
og satte den på en stang, og når en slange hadde bitt noen, og han så på
kobberslangen, ble han i live." (4. Mos. 21,6—10)

Serafslangene står her som bilde på Satan og synden. ALLE SOM
BLIR BITT AV SYNDENS GIFT, MA DØ. Herren tok ikke bort
serafslangene, men han laget en kobberslange, slik at alle ble reddet og
frelst som så opp på kobberslangen.

Dette var et bilde på Jesu forsoningsdød på korset for alle mennes
ker. Kobberet er symbolet på dom, og alle som tar sin tilflukt til Jesu
forsoningsdød på Golgata, skal bli firelst fra syndens gift, som er i et-
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hvert menneske. "Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik
skal Menneskesønnen opphøyes, foråt hver den som tror på ham, skal
ha evig liv." (Joh. 3,14—15)

"Jesus sa da: Når Dere (jødene) får opphøyet Menneskesønnen, da
skal dere skjønne at jeg er (gr. ego eimi, hebr. Jhvh)— " (Joh. 8,28)
"Og når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg drage alle til meg."

(Joh. 12, 32)

De 6 fristedene.

Herren gav påbud om at levittene, som ikke skulle ha noen arv i lan
det, skulle bli gitt 48 byer, som de skulle bo i. Hver stamme skulle gi 4
byer hver. På denne måten kunne alle de 12 stammene ha levitter boen
de blant seg og få velsignelse av dette. Dette er bedcrevet i 4. Mos. 35.
Av disse 48 byene skulle det taes ut 6 byer, som skulle være fristeder

for de som av vanvare hadde begått et drap. 3 av byene skulle ligge på
østsiden av Jordan og 3 på vestsiden (v. 6 og 14).

Hensikten med disse fristedene var at ikke blodhevneren skulle slå
den i hel som hadde forvoldt mordet. Dette ville bare skape stadig nye
dødsoffere. (v. 12)

Ingen skulle hindre den som hadde begått mordet i å nå til et fristed,
og alle fristedene lå slik til at i løpet av en halv dag skulle alle kunne nå
dit. Veien til fristedene skulle også holdes ved like. Disse fristedene
skulle gjelde både for Israels barn, for de fremmede og for de innflytte
de som bodde blant jødene, (v. 15)

Etter at den som hadde begått mordet, hadde nådd fram til Nistaden,
skulle hans sak bli undersøkt av menigheten. Dersom det viste seg at
drapet var av vanvare, skulle han slippe å bøte med att eget liv. Dersom
drapet var overlagt, kunne heller ikke fristedet hjelpe vedkommende,
(v. 12)

Dersom det viste seg at mordet var begått av vanvare, så var manndra-
peren try^ dersom han holdt seg innenfor firistedet. Dersom han drog
utenom fristedet, så kunne blodhevneren drepe ham og ikke ha noen
skyld i drapet, (v. 26—27)

Manndraperen skulle videre oppholde seg i fristedet inntil øverste
presten var død. Deretter kunne han fritt vende tilbake til sin egen slekt
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og familie, (v. 25 og 28)
DISSE 6 FRISTEDENE VAR ET BILDE PÅ JESUS FRA NA

SARET. Det er ingen fordømmelse for den som er i fristedet, Jesus
Kristus. "Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kris
tus." (Rom. 8,1)
''Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger,

straffen lå på ham, foråt vi skulle ha &ed, og ved hans sår har vi fått
legedom." (Esaias 53,5)
"og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus, for han skal

frelse sitt folk fra deres synder." (Matt. 1,21)
'Tor dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgydes for mange

til syndenes forlatelse." (Matt. 26,28)
"Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier: Se der Guds lam

som bærer bort verdens synd." (Joh. 1,29)
"og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men

også for hele verden." (1. Joh. 2,2)
Fristedene var lagt slik at alle som hadde begått et drap av vannvare,

lett kunne nå et av dem. Dessuten gjaldt fristedene alle sammen, både
jøder, fremmede og innvandrere. Dette var et bilde på Jesu forsonergjer-
ning og den nye tidsperioden som skulle komme i forbindelse med det,
nemlig den kristne menighets periode. Nå er ikke frelsen bare begrenset
til jødene og til jødedommen, men Gud har satt likhetstegn mellom jø
der og hedninger. VI SOM VAR LANGT BORTE, ER KOMMET
NÆR TIL VED JESU BLOD. "Her er ikke jøde eUer greker, her er
ikke træl eller fri, her er ikke mann eller kvinne, for Dere er alle ett i
Kristus Jesus." (Gal. 3,28)
"Kom derfor i hu at Dere som fordum var hedninger i kjøttet og ble

kalt uomskåme av den såkalte omskjærelse på kjottet, den som gjøres
med hånden, at Dere på den tid stod utenfor Kristus, utelukket fra Isra
els borgerskap og fmmmede for paktene med deres løfter, uten håp og
uten Gud i verden, men nå, i Kristus Jesus, er Dere som før var langt
borte, kommet nær til ved Kristi blod." (Ef. 2,11—13)

Videre skal vi legge merke til at den som hadde begått et drap av van
vare, var trygg så lenge som han oppholdt seg på fristedet. Dette gjeldær
også oss som tror på Jesus som verdens frelser, jødenes Messias og Guds
Sønn. Vi er trygg så lenge som vi tror på Sønnen og holder oss i hang
frelsesverk, VI SKAL VÆRE I JESUS FRA NASARET. 'Tor så

-242-



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)

**Den som tror på Sønnen, har evig liv, men den som ikke vil tro på
Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.** (Joh. 3, 36)
'*Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham,

får syndenes forlatelse ved hans navn.** (Ap.gj. 10,43)
**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)

**SÅ ER DET DA INGEN FORDØMMELSE FOR DEN SOM
ER I KRISTUS JESUS.** (Rom. 8,1)

**Hver den som tror at Jesus er Kristus, han er født av Gud, og hver
den som elsker Faderen, han elsker også den som er født av ham.** (1.
Joh. 5,1)

Til slutt skal vi legge merke til at den som hadde begått et drap av
vanvare, skulle holde seg i fristedet inntil øverstepresten var død. Etter
at dette var skjedd, var han fri til å flytte tilbake til sin egen familie og
slekt. Dette er et fantastisk bilde på Jesu forsoningsverk. Han kjøpte oss
fri fra synden og døden en gang for alltid ved sitt forsoningsverk. VI
ER FRI. Synden er tatt bort, og Gud kommer den aldri mere i hu.
VED HANS SAR HAR VI FÅTT LEGEDOM. **Får da Sønnen fri
gjort dere, da blir Der virkelig fri.** (Joh. 8,36)

**Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forban
nelse for oss — for det er skrevet: Forbannet er hver den som henger på
et tre.** (Gal. 3,13)

**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,
foråt vi skulle få barnekår.** (Gal. 4,4—5)

'*Til frihet har Kristus fngjort oss, stå derfor fast, og la dere ikke
atter legge under trældoms åk.** (Gal. 5,1)

Sabbats— og jubelåret.

I tillegg til at både mennesker, dyr og jorden skulle ha en kvile på den
sjuende dagen (sabbaten), skulle også hvert 7. år være et kvileår. Det ble
kalt SABBATSÅRET. I tillegg til dette skulle hvert 50. år være et
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JUBELÅR. Dette skulle begjoine på forsoningsdagen og vare hele året.
Både sabbatsåret og jubelåret pekte på Kristi forsoningsverk og på
1000-års-riket.

Begge disse 2 årene står omtalt både i 3. Mos. 25 og 5. Mos. 15. Yi
skal legge merke til folgende aspekter ved sabbatsåret:
1) LANDET SKULLE HA EN SABBATSKVILE FOR HER

REN. "Tal til Israels barn og si til dem: Når Dere kommer inn i det
land jeg vil gi dere, da skal landet ha en sabbatskvile for Herren." (3.
Mos. 25,2)
b) JØDENE SKULLE DYRKE, SA OG HØSTE JORDEN I 6

AR. "I 6 år skal du tilså din åker, og i 6 år skal du stelle med din vin
gård og høste landets grøde." (v. 2)
c) PA DET 7. ARET SKULLE DET IKKE GJØRES NOE

ARBEID. "Men i det 7. år skal det være en høyhellig sabbat for landet,
en sabbat for Herren, da skal du ikke tilså din åker og ikke stelle med
din vingård." (v. 4)
d) JØDENE SKULLE HELLER IKKE HØSTE DET SOM

VOKSTE AV SEG SELV. 'TDet som vokser av seg selv etter at du har
høstet, skal du ikke skjære, og druene på ditt ustelte vintre skal du ikke
sanke, det skal være et sabbatsår for landet." (v. 5)
e) DET SOM VOKSTE PA SABBATSÅRET, SKULLE VÆRE

TIL FØDE FOR ALLE. "Og det som vokser i landets sabbatsår, skal
være til føde for dere, for deg og din tjener og din tjenestepike og din
dagarbeider og de fremmede som holder til hos deg, og din buskap og
de ville dyr som er i ditt land, skal også ete av all den grøde som vokser
der." (v. 6-7)

Dette pekte også på Jesu forsoning. Jesu forsoning har mange aspek
ter, men den gjelder også jorden og den øvrige skapningen. Vi vet at
dyre— og planteverdenen ble lagt ufrivillig inn under forgjengeligheten
på grunn av menneskets synd. Vi vet at hele skapningen er i stor smerte
i dag og ser fram til Guds barns åpenbarelse (Jesu gjenkomst). 11000-
års-riket skal de få nyte godt av den frihet som Jesus tilvandt oss på
Golgata. "For skapningen lenges og stunder etter Guds hams åpenbarel
se, 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 forgjengelighetens trældom til Guds barns herlighets fri
het. *Tor vi vet at hele skapningen tilsammen sukker og er i smerte
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inntil nå." (Rom. 8,19—20)
Den øvrige skapningen utenom menneskene har også derfor del i Jesu

forsoningsverk. Dette gjelder ikke forsoning for synd, for det var ikke
skapningen som hadde syndet, men det var vi mennesker.
Som vi vet er også Jesu blod nedlagt i Golgatas og i Israels jord. Dette

borger for at forsoningsverket også gjelder naturen. Til tross for at vi i
dag har store naturmessige forurensninger rundt oss, skal dette forandre
seg i 1000-års-riket. Jesus skal ordne opp i alt dette når han kommer.
VED SITT ORD SKAL HAN FORNYE NATUREN OG AV

SKAFFE FORURENSNINGENE. JORDEN HAR EN STOR

FRAMTID I RIKET FOR ISRAEL.

f) DET 7. ARET SKULLE VÆRE ET ETTERGIVELSESÅR.
Dersom noen hadde kommet i gjeld til en person, skulle gjelden strykes
i sabbatsåret. Dette gjaldt bare jødene. Utlendingene kunne bli krevd sin
gjeld. "Og således skal det være med ettergivelsen: Hver den som har til
gode noe han har lånt sin neste, skal ettergi ham det, han skal ikke
kreve sin neste og sin bror, fordi der er lyst ettergivelse til Herrens ære.
Utlendingen kan du kreve, men det du har til gode hos din bror, skal
du ettergi." (5. Mos. 15,2—3)

Dette var et bilde på det forholdet at Jesus kom med tilbudet om
frelse og opprettelsen av riket for Israel. Han var villig til å ettergi jøde
ne all skyld dersom de som nasjon mottok ham, men det ville de ikke,
hverken før eller etter hans død og oppstandelse fra de døde. Jesus ville
gjeme ettergi dem deres store syndeskyld og la dem få del i frelsens
tider, som er det samme som 1000-års-riket. Da jødene ikke ville ta
imot tilbudet om riket for Israel, ble jødene satt inn på et frelseshistorii^
sidespor, og frelsen ble tilbudt hedningene. "Men han svarte og sa til
dem: En ond og utro generasjon krever tegn, og tegn skal ikke gies dem,
uten profeten Jonas' tegn. (Få samme måten som Jonas var 3 døgn i fis
kens buk, på samme måten var Jesus 3 døgn i jordens skjød.)" (Matt.
12, 39)
"Da begynte han å refse de byer hvor hans fleste kraftige gjeminger

var gjort, fordi de ikke hadde omvendt seg: Ve deg, Korasin! ve deg,
Betsaida! Dersom de kraftige gjerninger 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 tåleligere på dommens
dag enn dere. Og du, Kapernaum, som er blitt opphøyet like til him-
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melen! like til dødsriket skal du bli nedstøtt, 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)
"Guds rike skal taes ifra dere (fariseerene og de skriftlærde) og gies

til et folk (apostlene og disiplene) som bærer dets frukt." (Matt. 21,43)
"Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene, og stener dem

som er sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn, likesom en høne
samler sine kyllinger under sine vinger. Og Dere ville ikke." (Matt. 23,37)
"Og han tok til orde og sa til det (fikentreet, som var et bilde på Isra

el): Aldri i denne tidsalderen skal noen mer ete frukt av deg. Og hans di
sipler hørte det." (Mark. 11,14)
"Men han sa denne lignelse: En mann (Gud) hadde et fikentre som

var plantet i hans vingård, og han kom og lette etter frukt på det, og
fant ingen. Da sa han til vingårdsmannen: Se, i tre år er jeg nå kommet
og har lett etter frukt på dette fikentre og har ikke funnet noen, hugg
det ned! Hvorfor skal det også oppta jorden til ingen nytte? Men han
svarte ham: Herre! la det ennå stå dette år, til jeg får gravd omkring det
og lagt gjødning på, om det kanskje kunne bære til neste år! hvis ikke,
da kan du hugge det ned." (Luk. 13,6—9)
"Og da han kom nær og så byen (Jerusalem), gråt han over den og sa:

Visste også du om enn på denne din dag, hva som tjener til din fred.
Men nå er det skjult for dine øyne. For de dager skal komme over deg
da dine fiender skal kaste opp en voll om deg og kringsette deg og tren
ge deg fra alle sider." (Luk. 19,41—43)
"Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle

dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som
tror på hans navn." (Joh. 1,11—12)
g) DE HEBRAISKE TRÆLLENE SKULLE FRIGIVES PA

DET 7. ÅRET. "Når noen av ditt folk, en hebraisk mann eller kvinne,
blir solgt til deg, da skal han tjene deg i 6 år, men i det 7. år skal du gi
ham fri, så han kan gå hvor han vil." (5. Mos. 15,12)

Dette peker også på Jesu forsonergjeming overfor det jødiske folket
og hans tilbud til dem om den nasjonale frelsen og opprettelsen av
1000-års-riket. De 6 årene står for de 60(X) år som er gått i historien,
uten at riket er blitt opprettet. Det 7. året står for selve lOOO-åxs-riket.
Hva som gjelder selve jubelåret, skal vi legge merke til følgende
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a) JUBELÅRET SKULLE VÆRE HVERT 50. AR. "Så skal du
telle fram 7 sabbatsår, 7 ganger 7 år, så tiden for de 7 sabbatsår blir 49
år." (3. Mos. 25,8)
b) SABBATSÅRET SKULLE BEGYNNE PÅ DEN STORE

FORSONINGSDAGEN. Den skulle være på den 10. tishri, som tilsva
rer sept.—okt. Den ble innledet med basunlyd over hele landet. "Og i
den 7. måned, på den 10. dag i måneden, skal du la basunen lyde gjen
nom landet, på soningsdagen skal Dere la basunen lyde gjennom hele
deres land." (v. 9)

Dette pekte både framover mot Jesu tilbud til det jødiske folket om
frelsen og jødenes frelse i endetiden. Jesus lot også sitt budskap lyde
over hele Israel med sitt gode tilbud om frelsen og om et velbehagelig år
for hele folket. Det velbehagelige året er et bilde på selve 1000-års-riket.
"Og han kom til Nasaret, hvor han var oppfostret, og gikk etter sin sed
vane på sabbatsdagen inn i synagogen og stod opp for å lese for dem.
Og de gav ham profeten Esaias* bok, og da han slo boken opp, fant han
det sted hvor det var skrevet: Herrens Ånd er over meg, fordi han salvet
meg til å forkynne evangeliet for fattige, han har utsendt meg for å
forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å
sette undertrykte i frihet, FOR Å FORKYNNE ET VELBEHAGE
LIG ÅR FRA HERREN. Og han lukket boken og gav den til tjeneren
og satte seg, og alle som var i synagogen, hadde sine øyne festet på ham.
Han beg3mte da med å si til dem: Idag er dette Skriftens ord oppfylt for
deres ører." (Luk. 4,16—21)

Jødene får en ny mulighet til å omvende seg i forbindelse med Jesu
gjenkomst. Da skal de se opp til ham som de har gjennomstunget på
korset og sørge over ham i 30 dager, slik som de sørget over Moses og
Aron. (Sak. 14,10—14)
c) DE JØDISKE TRÆLLENE SKULLE FÅ TILBAKE SIN

FRIHET. Dersom de ikke i løpet av de 49 årene som var gått, hadde
greidd å løse seg ut selv eller fått en løser til å løse seg ut, skulle både de
og deres barn få friheten tilbake uten vederlag. Begrunnelsen for dette
var at jødene hørte Herren tU. De skulle være Herrens ijenere, og når de
var det kunne de ikke eies av noen annen. "Men dersom han ikke løses

ut på en av disse måter, da skal han bli fri i jubelåret, både han og hans
barn. For meg hører Israels barn til som tjenere, de er mine tjenere, som
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jeg har ført ut av Egyptens land, jeg er Herren deres Gud." (3. Mos. 25,
54-55)
d) ALL JORD OG ALL EIENDOM SKULLE GIES TILBAKE

TIL DEN SOM OPPRINNELIG EIDE DET. "AUe fattige i Israel
skulle ha en løser som innløste ham, når han var kommet i økonomiske
vanskeligheter. Dette gjaldt også den jorden som han måtte selge på
grunn av at han var fattig. Dersom ingen hadde greidd å løse ham ut i
løpet av disse år, skulle han få sin jord og sine eiendeler tilbake i jubel
året.

Begrunnelsen for dette var at ISRAEL HORTE HERREN TIL, og
at jorden ikke måtte selges for alle tider. Jødene var også Herrens gjester
i Israel. "Jorden må ikke selges for alle tider, for meg hører landet til.
Dere er fremmede og gjester hos meg. I hele det land Dere får til eie,
skal Dere tillate innløsning av jorden. Når din bror blir fattig og må sel
ge noe av sin jordeiendom, da skal hans løser, hans nærmeste frende,
komme og innløse det som hans bror har solgt... Men dersom han ikke
har noe å betale ham med, da skal det han har solgt, bli i dens eie som
kjøpte det, helt til jubelåret, men i jubelåret skal det gies &itt, så han
kommer til sin jordeiendom igjen." (3. Mos. 25,23—25 og 28)

Dette pekte også framover mot Jesu tilbud til det jødiske folket om
frelse og opprettelsen av riket for dem. HAN ER DEN STORE
LØSEREN FOR DET JØDISKE FOLKET. Han holder også nå på å
løse ut deres jord i fra araberne av forskjellige kategorier, som urettmes
sig har tatt Herrens land. 11000-års-riket vil han løse ut all Israels jord.
Landet skal bli til en stor velsignelse både for jødene og for hedningene.

Vi må også legge merke til at Israels jord hører Herren til og at jødene
er fremmede som bor i Herrens land. Dette må få oss til å forstå at jøde
ne ikke kan gi noe av Herrens land til araberne, slik som mange jøder
vil det. De tror at de kan skaffe fred i Israel på den måten, men der tar
de grundig feU. DET ER IKKE TILRADEUG Å GI BORT TIL
ANDRE DET SOM HØRER HERREN TIL.
e) I JUBELÅRET SKULLE DET VÆRE EN FULLKOMMEN

KVILE FOR MENNESKER, JORD OG DYR. Da det 49. året også
var et sabbatsår, ble det dermed 2 kvileår på rad. Gud lovet å gi jødene
en god høst i det 48. året, slik at det kunne bli nok mat for 3 år. 'Tit
jubelår skal det 50. år væte for dere, ikke skal dere så, og ikke skal dere
høste det som vokser av seg selv i det år, og ikke skal Dere samle druene
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av de ustelte vintrær i det år. For det er jubelår, hellig skal det være for
dere, av marken skal Dere ete det den bærer." (3. Mos. 25,11—12)
"Og om dere sier: Hva skal vi ete det 7. år, når vi ikke sår og ikke

samler inn vår grøde?, da vil jeg sende min velsignelse over dere i det 6.
år, så det gir grøde for 3 år." (3. Mos. 25,20—21)

Dette pekte framover mot det store jubelåret som vil komme i for
bindelse med Jesu gjenkomst. Dette skal sige i 1000-års-riket. Da vil
både mennesker og dyr og naturen kvile ut etter de 6000 vonde år som
vi har vært gjennom. Dette er jordens store sabbatshvile, som alle land
og alle nasjoner skal få nyte godt av. Dette er drømmen som mange
mennesker har arbeidet henimot og drømt om i disse 6000 år av krig og
elendighet, men som ikke kan oppnåes uten at en tar med Mannen fra
Nasaret i vurderingen. DET BLIR INGEN FRED FOR JORDEN
FØR JESUS KOMMER TILBAKE, OG FOLKENE BLIR HAM
LYDIGE. "Altså står det en sabbatshelg tilbake for Guds folk." (Hebr.
4, 9) (Se mine bøker: Israel og den kristne menighet, s. 199—237 og
Guds-riket i Israel, s. 155—164.)

Spørmål og oppgaver.

1) Hvem er "kvinnens ætt" som skulle knuse slangens hode?
2) Hva vil det si at denne personen skulle bli såret i hælen?
3) Hva ville skje med slangen?
4) Når ville alt dette sige ifølge Jerusalem-targumen?
5) Hva la de jødiske rabbinerne i uttrykk som "på slutten", "ved

dagenes ende" og "tidenes ende"?
6) Hva gjorde Gud med Adam og Eva før han drev dem ut av Edens

hage?
7) Hva betydde det at han kledde dem i kjortler av skinn?
8) Hvorfor tok Gud imot Abels offer og i^e Kains offer?
9) Hva vil det si at Kristi blod taler bedre enn Abels blod?
10) På hvilken måte var Isak forbilde på den lidende Messias?
11) På hvilke måter pekte deler av Josefs liv fram imot den lidende og

forsonende Messias?

12) Når vil jødenes frelse finne sted?
13) Hva skjedde med jødene da de kom til Mara, og hva var dette for

bilde på?
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14) Hva var Elim et forbilde på?
15) Hva vil det si at Moses slo på klippen?
16) Hva var klippen et bilde på?
17) Hva var vannet et bilde på?
18) Hvorfor skulle ikke Moses slå på klippen da de kom tilbake til

Kades?

19) Hva var dette et forbilde på?
20) Hvilke kunnskaper får vi om Jesus fra Nasaret, hans frelsesverk

og jødefolkets forhold til ham i 5. Mos. 32?
21) Hvilke kunnskaper får vi om Jesus fra Nasaret, Moses og jødefol

ket il. Kor. 10,1-5?
22) Hva vil det si at folket ble døpt til Moses?
23) Hvorfor kalles manna og vannet for åndelig mat og drikke?
24) Hvem var klippen som fulgte jødefolket i ørkenen i 40 år?
25) Hvorfor kunne ikke dåpen til Moses frelse jødene inn i det lovede

landet?

26) Hva skulle skje ved renselsen av en spedalsk?
27) Hva var disse 2 fuglene et forbilde på?
28) Hva vil det si at den ene fuglen skulle bli slaktet over rinnende

vann?

29) Hva vil det si at den levende fuglen skulle djrppes i blodet til den
døde fuglen og deretter slippes fri?

30) Hva er det som renser oss fra all synd?
31) Hva var den røde kvigen et forbilde på?
32) Hvordan skulle den være, og hva skulle bli gjort med den?
33) Hvorfor behaget det Gud å knuse sin egen Sønn?
34) Hva var seraf-slangene et bilde på?
35) Hva var kobberslangen et bilde på?
36) Hvorfor tok ikke Henen bort seraf-slangene?
37) Hva er kobberet et bilde på?
38) Hva var de 6 levittbyene et bilde på?
39) Hvilke regler var det i forbindelse med disse 6 finstedene?
40) Hvor lenge skulle den som hadde begått et drap av vanvare, opp

holde seg i fristedet?
41) Hva var dette et bilde på?
42) Når var sabbatsåret?
43) Hva skulle skje da, og hva var dette forbilder på?
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44) Når var jubelåret?
45) Når skulle jubelåret begynne?
46) Hva skulle skje i jubelåret?
47) Hva var dette forbilder på?
48) Hvorfor kunne ikke jødene selge jorden i Israel til noen?
49) Hvem er jødenes store løser?
50) Når kommer det store jubelåret?
51) Når blir det fred i verden?
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ISRAELS 7 HØYTIDER

De 7 store høytidene slik som de er beskrevet i 3. Mos. 23, er også
forbilder på forskjellige sider ved Jesu bv og virksomhet, og på viktige
begivenheter i frelsesbistorien. Vi skal i det følgende gi en utgreiing om
dette:

1) Den første høytiden, som blir nevnt, er PÅSKEN. "I den første
månede (nisan), på den fjortende dag i måneden, mellom de to aften
stunder (mellom kl. 15 og 18), er det påske for Herren.*' (3. Mos. 23,5)
Jødene feiret påsken for å minnes Guds undergjerninger overfor folket i
forbindelse med jødenes utgang av Egypten. Mens de ennå var i landet,
sparte Guds engel folket ved at blodet av et lyteløst lam ble strøket på
dørstolpene på husene til jødene. "Da kalte Moses alle Israels eldste til
seg og sa til dem: Gå og hent småfe for deres familier og slakt påske
lammet. Og Dere skal ta et knippe isop (en plante) og dyppe i blodet
som er i skålen, og stryke på det øverste dørtre og på begge dørstolpene
noe av blodet i skålen, og ingen av dere skal gå ut av sin husdør før om
morgenen. For Herren skal gå gjennom landet for å slå egypterne, og
når han ser blodet på det øverste dørtre og på begge dørstolpene, skal
han gå døren forbi og ikke la ødeleggeren få komme inn i deres hus og
slå dere." (2. Mos. 12,21-23)

Påske (hebr. pesach) betyr forbigang. Hele påskefeiringen pekte fram
mot Jesus som Guds store og endgyldige påskelam. Ved sitt liv, sin død
og ved sitt blod tok han bort all verdens synd. Den som tror på ham går
fri og kommer ikke til dommen. DEN SOM IKKE TROR PÅ HAM,
ER alt.rrf.de Dømt.

På samme måten som påskelammet ble slaktet mellom de to aften
stunder, led også Jesus korsdøden mellom de to aftenstunder. "Og ved
den niende time ropte Jesus med høy røst og sa: Eli! Eli! lamasabaktani?
det er: Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt meg?" (Matt. 27,46)
(Uttrykket den niende timen betyr både kl. 15 og de tre timene mel

lom kl. 15 og 18. Jesus døde før kl 18.)
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Jesus fra Nasaret er jødenes og hele verdens nye påskelam, som ble
slaktet for all verdens synd. ̂ TR-ens derfor ut den gamle surdeig, så Dere
kan være en ny deig, likesom Dere er usyrede (uten synd i Kristus), for
vårt påskelam er jo slaktet: Kristus." (1. Kor. 5,7)

Dette lammet, som skulle slaktes, skulle være et år gammelt og uten
lyte. Slik var det også med Jesus fra Nasaret. Han var uten lyte, både
overfor Gud og mennesker. Han var det perfekte påskelammet, som
Gud lot slakte for all verdens synd, da tiden var kommet til at dette
kunne skje.

Dette påskelammet, som skulle slaktes på den 14. dstg i måneden ni
sen, skulle plukkes ut av husfaren på den 10. dagen i måneden og gjem
mes til den 14. df^en. DET SKULLE GJEIMMES I 5 DAGER.
På samme måten som husfaren skulle utse seg dette påskelammet i

god tid før det skulle slaktes, utså også Gud sin egen Sønn til å bære
verdens synd og sone den på korset på Golgata. Allerede før verdens
grunnvoll ble lagt, var det full enighet mellom Faderen og Sønnen om at
Sønnen måtte ta på seg dette store offeret. Sønnen var villig til dette,
for det er ingen uoverensstemmelse mellom disse to.

Disse 5 dagene mellom den 10. og den 14. nisan pekte også på Jesu
virksomhet i ca. 3 år blant jødene i Israel. Han gjorde sin gjerning i det
stille. Han var gjemt eller skjult for mange av jødene. De forstod ikke at
jødenes Messias var kommet, for han hadde ingen ytre herlighet og
glane, ''Tal til hele Israels menighet og si: På den 10. dag i denne måned
skal hver husfar ta seg ut et lam, et lam for hvert hus. Men dersom huset
er for lite til et lam, skal han og hans nærmeste nabo ta et lam sammen
etter tallet på deres husfolk, etter hva enhver eter, skal Dere regne folk
på hvert lam. Det skal være et lam uten lyte, av hankjønn, årsgammelt,
et lam eller et kje kan Dere ta. Og Dere skal gjemme det til den 14. dag i
denne måned, da skal hele Israels samlede menighet slakte det mellom
de to aftenstunder." (2. Mos. 12,3—6)

Jødene skuUe ta blodet og smøre det på det øverste dørtreet og på
begge dørstolpene. Kjøttet derimot skulle de ete. "Og de skal ta av blo
det og stryke det på be^e dørstolpene og på det øverste dørtreet på de
hus hvor de eter det. Og de skal ete kjøttet samme natt, stekt ved ild og
med usyret brød og bitre urter skal de ete det. Dere må ikke ete noe av
det rått eller kokt i vann, men stekt ved ild, med hode, føtter og
innvoUer." (2. Mos. 12,7-9)
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De to viktigste delene ved påskelammet var blodet og kjottet. Dette
pekte framover mot Jesu blod og Jesu legeme, som er de to sentrale
komponentene ved forsoningen. Jesus bar synden på sitt legeme opp på
korset og sonet den der ved at han gav sitt liv og utgjød sitt blod for ver
dens synd.

Jesus sa at den som ikke tilegnet seg hans blod og legeme, ved at en
kom til personlig tro på ham, den hadde ikke del i frelsen. *'Jesus sa da
til dem (jødene): Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dersom Dere ikke eter
Menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har Dere ikke liv i dere.
Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal
oppreise ham på den siste dagen, for mitt kjød er i sannhet mat og mitt
blod er i sannhet drikke. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod,
han blir i meg og jeg i ham." (Joh. 6, 53—56)

Jesu blod og Jesu legeme er nedlagt i det nattverdsmåltidet, som han
forrettet for sine apostler, før han led forsoningsdøden for all verdens
synd på Golgata. ''Men 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. For dette er mitt blod,
den nye pakts blod som utgydes for mange til syndenes forlatelse."
(Matt. 26,26-28)

Vinen og brødet, som vi får i nattverden, har en dobbel betydning.
DE ER BÅDE BRØD OG VIN, MEN SAMTIDIG ER DE OGSÅ
JESU LEGEME OG JESU BLOD. De er ikke bare symboler på Jesu
legeme og Jesu blod, men Kristus er virkelig til stede i brødet og vinen.
Hele Jesu person, både hans menneskelige og guddommelige side er
derfor nedlagt i nattverdsmåltidet.

Nattverden har følgende motiver eller siktemål:
1) Den gir SYNDENES FORLATELSE FOR DEN SOM TROR.

'Tor dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgydes for mange
(for alle) til sjmdenes forlatelse." (Matt. 26,28)
2) JESU BLOD ER UTGYTT FOR ALLE MENNESKER.
3) Den gir SAMFUNN MED KRISTI PERSON. "Velsignelsens

kalk som vi velsigner, er den ikke samfunn med Kristi blod? Brødet som
vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme?" (1. Kor. 10,16)
4) Ved at vi deltar i nattverden BEKJENNER VI KRISTI DØD

OG SEBSR. 'Tor så ofte som Dere eter dette brød og drikker denne
kalk, forkynner Dere Herrens død, inntil han kommer." (1. Kor. 11,26)
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5) Nattverden er ET MINNEMÅLTID OM JESU GJENKOMST.
6) Nattverden er ET MINNEMÅLTID OM JESU DØD OG SEIER.

"Og han tok et brød, takket og brøt det, gav dem og sa: Dette er mitt
legeme, som gis for dere, gjør dette til minne om meg." (Luk. 22,19)
7) Nattverden er ET SAMFUNNSMÅLTBD FOR DEN KRISTNE

MENIGHET. DEN OPPBYGGER DET KRISTNE LEGEMET,
"takket og brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for dere (den
kristne men^het), øør dette til minne om meg." (1. Kor. 11,24)
8) Nattverden OPPBYGGER OGSÅ DET NYE MENNESKET I

HVER ENKELT TROENDE.

9) Nattverden er EN FORSMAK PÅ GUDS RIKE OG EN
FORVENTNING PÅ JESU GJENKOMST OG OPPRETTELSEN
AV 1000-ÅRS--RIKET. Da skal også Jesus ete påskelammet og drik
ke vinen sammen med alle troende i riket for Israel, "for jeg sier dere:
Jeg skal aldri mere ete det før det er blitt fullkomment i Guds rike. Og
bsn tok en kalk, takket og sa: Ta dette og del det mellom dere. For
jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før
Guds rike er kommet." (Luk. 22,16—19)
"Og han sa til dem: Jeg har hjertelig lengtet etter å ete dette påske

lam med dere før jeg lider, for jeg sier dere: Jeg skal aldri mere ete det
før det er blitt fullkomment i Guds rike." (Luk. 22,15—16)
10) NATTVERDEN ER FOR DE TROENDE. De som deltar i

nattverdsmåltidet på en uverdig måte, får ikke del i Jesu legeme og
blod. I og med at Jesu person er til stede i nattverden, BLIR DETTE
TIL FORDØMMELSE FOR DEM. 'Derfor, hver som eter brødet
eller drikker Herrens kalk uverdig, han blir skyldig i Herrens legeme og
blod. Men hvert menneske prøve seg selv, og så ete han av brødet og
drikke av kalken, for den som eter og drikker, han eter og drikker seg
selv tU dom dersom han ikke gjør forskjell på Herrens legeme. Derfor
er det mange skrøpelige og syke i blant dere, og mange sovner inn."
(1. Kor. 11,27-30)

Jesu blod og Jesu forsoning er videre lagt ned i følgende nådemid-
ler eller på følgende steder:
1) I GUDS ORD. Det er Guds ord som frelser oss. DETTE ER

SELVE GJENFØDELSENS NÅDEMIDDEL. 'Dere er alt rene på
grunn av det ord som jeg har talt til dere." (Joh. 15, 3) (Se kapitlet:
De forskjellige tjrper dåp.)
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2) I DÅPENS VANN. Dåpen er først og fremst en innforing inn i
det nye livet, som Jesus gav oss ved sin død og oppstandelse. Vi er døpt
til Jesu død og oppstandelse, foråt vi skal leve i det nye livet.
Dåpen er selve tegnet eller pantet på at den nye fødsel eller det nye

livet er kommet i stand hos et menneske. I og med at dåpen er en god
samvittighets pakt mellom Gud og den enkelte, er den også et gjensvar
fra den enkelte til Gud om at den nye fødselen er kommet i stand.

Det er mange som er imot at vi kaller dåpen for en pakt, men det er
ingen gnmn til det. For at en skal kunne slutte en pakt, må det være to
personer, som inngår denne avtalen, og disse to personene er Gud
p.d.e.s. og det enkelte menneske p.d.a.s.
Denne pakten holdes ved like så lenge som begge partene oppfyller

de krav som er satt i pakten. Gud har lovet oss sin nåde i dåpens pakt,
dersom vi vil ta på oss Guds rikes forpliktelser og leve det nye livet i tro.
Dersom vi vender oss bort ifra Herren, så hjelper dåpen oss ingen ting.
Vi mister da både Guds nåde, syndenes forlatelse og dåpens betydning.

Selv om ikke gjenfødelsen er nedlagt i dåpen, så er likevel Kristi
blod nedlagt i dåpens vann. DÅPEN GIR SYNDENES FORLAT
ELSE FOR DEN SOM TROR PÅ JESUS. (Se kapitlet: De for
skjellige typer dåp.)
3) I BØNNEN. "Bed, så skal dere gis, let, så skal dere finne, bank

på, så skal det lukkes opp for dere. For den som beder, han får, og den
som leter, han finner, og den som banker på, for ham skal det lukkes
opp." (Matt. 7,7—8)
4) I BOTENS SAKRAMENT. Når vi bekjenner våre synder, så til

gir Gud oss dem for Jesu skyld. 'TDersom vi sier at vi ikke har synd, da
dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss, dersom vi bekjenner våre
synder, så er han trofast og rettferdig, SÅ HAN FORLATER OSS
SYNDENE OG RENSER OSS FRA ALL URETTFERDIGHET."

(I.Joh. 1,8-9)
5) I SYKESALVINGENS SAKRAMENT. '*Er noen blant dere

syk, han kalle til seg menighetens eldste, og de skal bede over ham og
salve ham med olje i Herrens navn, og troens bønn skal hjelpe den syke,
og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal de bli ham
forlatt." (Jak. 5,14-15)
6) I HAGEN I GETSEMANE OG I GOLGATAS JORD. "Og

han (Jesus) kom i dødsangst og hans svette ble som blodsdråper, som
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falt ned på jorden." (Luk. 22,44)
"men en av stridsmennene stakk ham i siden med et spyd, og straks

kom det ut blod og vann." (Joh. 19, 34)
JESU BLOD ER NEDLAGT I ISRAELS JORD. Dette betyr at

Jesu frelsesverk også angår jorden og naturen. GJENOPPRETTELSEN
AV NATUREN OG SELVE SKAPERVERKET ER OGSÅ EN
DEL AV JESU FRELSESVERK. Denne gjenopprettelsen skal be
gynne i Israel, og vi ser allerede nå at den så vidt er begynt, i og med at
jødene tar sitt eget land tilbake igjen og har begynt å dyrke det opp.
Israel er det eneste landet i verden i dag hvor ørkenen må vike for det
dyrkede land. Ellers i verden så er det omvendt. Der må det dyrkede
landet gi tapt for ørkenen.

Selv om gjenopprettelsens tider så vidt er begynt i Israel, så vil den
store gjenopprettelsen først skje i 1000-års-riket. Da skal Jesus være
konge i Jerusalem og styre verden med rett og rettferdighet. Da skal
skaperverket gjenvinne sin tapte harmoni. Vannkilder skal velle fram i
ørkenen, og mennesker og dyr skal leve i fred og harmoni med hverandre.
7) I GUDS HIMMEL. Jesus gikk inn i himmelen med sitt eget blod

og fant en evig forløsning for alle mennesker og hele skaperverket ved
sitt blod. Faderen godtok det som Sønnen hadde gjort, og sendte oss
Den Hellige Ånd. "Men da Kristus kom som en yppersteprest for de
konunende goder, gikk han gjennom det større og fullkomnere telt, som
ikke er gjort med hender, det er: som ikke er av denne skapning, og ikke
med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, en gang inn i hel
ligdommen (himmelen) og FANT EN EVIG FORLØSNING." (Hebr.
9,11-12)
2) Den andre høytiden som nevnes, er DEiN USYREDE BRØDS

HØYTID. Den skulle feires på den 15. dag i den samme måneden
(nisan) som påsken skulle feires. Mens selve påskelammet ble spist 14.
niimn om kvelden, ble den usyrede brøds høytid feiret fra den 15. nisan.
Den ble feiret i 7 dager. I løpet av den tiden skulle jødene bare ete
usyret brød. Det var forbundet med livsfare å ha syret brød i sitt hus
eller å ete det. "Og på den femtende dag i samme måneden er det de
usyrede brøds høytid for Herren, i syv dager skal Dere ete usjrret brød."
(3. Mos. 23,6)

Surdeigen står i Skriften som et bilde på synden og vranglæren. Mens
jødene i tiden før denne festen hadde rensket ut all surdeig i sine hus,
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for å være velbehagelige for Herren, så døde også Jesus på korset den
14. nisan, for å rense både jøder og hedninger ved sin forsoning, slik at
vi alle, både jøder og hedninger, fra den 15. nisan av kunne være helt
rene og uten synd i det som Jesus gjorde for oss.
På den 15. nisan hadde alt forsoningen funnet sted, og Jesus var på

det tidspunktet i dødsriket og talte for de ånder som hadde vært gjen
stridige dengang Noah bygget arken, som skulle frelse ham og hans hus
ifra Guds vrede. (1. Pet. 3,18—20)
3) Den tredje store høytiden var svingekombåndets højrtid. Denne

skuUe skje på dagen etter sabbaten, altså søndagen, i den samme måned.
Da skulle de svinge det første kombånd av deres høstavling for Herrens
åsyn. "Tal til Israels barn og si til dem: Når dere kommer inn i det land
som jeg vil gi dere, og Dere høster dets grøde, da skal Dere komme til
presten med det første kombånd av deres høst. Og han skal svinge kom-
båndet for Herrens åsyn, foråt Herren kan ha velbehag i dere, dagen
etter sabbaten skal presten svinge det." (3. Mos. 23,10—11)
Denne høytiden pekte på Jesu oppstandelse på den første dagen i

uken. "Men ved enden av sabbaten, da det lysnet mot den første dag i
uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven."
(Matt. 28,1)

Dette kombåndet som ble svinget for Herrens åsyn, ble innvidd og
helliget til Israels Gud. Det ble da til velbehag for Faderen. På samme
måte var det med Kristus da han ble ofret for deres og for vår skyld.
Det var også til velbehag for Faderen. ''Men det behaget Herren å knuse
ham, han slo ham (Messias) med sykdom, når hans qel bar fram skyld-
offeret, skulle han se avkom og leve lenge, og Herrens vUje skulle ha
framgang ved hans hånd." (Esaias 53,10)

I og med at dette kombåndet ble svinget for Herren, hadde det sted
fortredende betydning for de som svingte det. Hensikten var at "Herren
skulle ha velbehag i dere (jødene)." I Jesu forsoningsverk er vi alle sam
men, både jøder og hedninger, blitt gjort velbehagelige for Faderen, Den
som tror på Jesus eller er i Kristus Jesus, er ren og uten Isrte for Faderen.
JESUS FRA NASARET ER DERFOR DET KORNBANDET

SOM BLE SVINGET FOR FADEREN, både gjennom sitt liv og ved
sin død på Golgata for snart 2000 år siden. Det er ikke frelse i noe
annet navn. Når vi benytter oss av Jesu frelsergjeming overfor Faderen,
er dette til stort behag for ham, og han vil frelse oss inn i sitt rike.
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Kristus er førstegrøden, og vi troende av forskjell^e frelseskategorier er
resten av innhøstningen, "for likesom alle dør i Adam, så ̂ al også alle
(alle mennesker) levendegjøres i Kristus. Men hver i sin avdeling.
KRISTUS ER FØRSTEGRØDEN, deretter skal de som hører Kristus
til levendegjøres ved hans komme, deretter kommer enden (på oppstan
delsen), når han overgir riket til Gud og Faderen, når han har tilintet
gjort all makt og all myndighet og velde." (1. Kor. 15,22—24)

Vi kan også legge merke til at jødene først skulle feire denne høy
tiden, etter at de var kommet inn i landet. Dette betyr at det er først
når jødene er i sitt eget land, at de skal forstå at Jesus fra Nasaret er
deres frelser og konge. Da skal de forstå det og svinge dette kombåndet
for Herrens åsyn. Dette skal skje i forbindelse med den store trengsel.

I og med at Jesus oppstod ifra de døde på den første dagen i uken, og
i og med at Den Hellige Ånd ble utgytt på den første dagen i uken (Ap.
gj. 2), så er søndagen kirkens eller Kristi legemes dag. Den skal derfor
feires som kirkens hellig— og høytidsdag.

Sabbaten, som er den siste di^en i uken, skal ikke feires som kirkens
spesielle helligdag, for den hører med til Sinai-pakten, som Gud inngikk
med jødefolket. Mens sabbaten var helligdagen for den gamle pakten, så
er søndagen helligdagen for den nye pakten. Dette står fast.
På den andre siden vet vi at messianske jøder til alle tider også har

feiret sabbaten som helligdag. Det gjorde også de første kristne, i og
med at de var jøder. **Men de (Paulus og Bamabas) drog videre fra Perge
og kom til Antiokia i Pisidia, og gikk inn i synagogen på sabbatsdagen
og satte seg der." (Ap.gj. 13,14)
Det er helt korrekt av de messianske jødene at de også holder sab

baten som en spesiell helligdag, for sabbaten er gitt til jødefolket. På
denne måten viser de at de ønsker å være solidariske med resten av fol
ket og at kristendommen, når den blir rett forstått og rett utlagt, er en
del av jødedommen. Kristendommen er kommet ifra jødene, i og med
at Jesus er jøde, men i og med at vi hedningetroende har tegnet et galt
Messias-bilde av Jesus fra Nasaret, der vi har tatt ifra ham hans konge
lige kjennetegn, så kan ikke jødene gjenkjenne sin Messias i vår forkyn
nelse. Dette er en av grunnene til at jødene ikke kan anerlgenne Jesus
fra Nasaret som deres Messias.

I tillegg til dette så har også Gud lagt et åndelig dekke over den
jødiske naqonen, slik at de fleste jøder på nåværende tidspunkt ikke
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kan forstå dette, at Jesus fra Nasaret er jødenes Messias. Dette dekket
ble lagt over jødefolket på grunn av at den jødiske nai^onen ikke ville ta
imot Jesus som sin Messias. (2. Kor. 3,14—16)

Når vi skal vurdere de for^ellige jøder og deres forhold til firelsen, så
må vi dele dem inn i forskjellige grupperinger:
a) Vi har for det første de jødene som har fått sett at Jesus fra Nasa

ret er jødenes Messias. De har fått dekket tatt hort. ''Når det (hjertet)
omvender seg til Herren (Jesus), blir dekket tatt hort." (2. Kor. 3,16)
h) Vi har for det andre de messianske jøder som tror at Messias er

Israels konge og forløseren fra all synd. De har ennå ikke fått se fullt ut
at Jesus fra Nasaret og deres Messias er en og samme person. Disse er
underveis til at dekket blir tatt hort i fra deres hjerte. De er derfor på
frelsens vei.

Vi må huske på at sann messianisme aldri har vært død blant jødene.
Mange har tatt avstand ifra de skriftlærdes, fariseernes og rabbinernes
mange villfarelser. Disse har innsett at et menneske ikke kan frelse seg
selv ved egne gjerninger, og derfor så har de gått til Gud med sine syn
der og bedt ham om syndenes forlatelse. De har også bedt om at Messias
måtte ta på seg deres synder, og de har hatt en vag anelse om at Jesus
fra Nasaret er jødenes Messias.
Av slike jøder er det sannsynligvis ca. 10.000 i Israel i dag. Jeg vil

i den forbindelse få henvise til en artikkel av Gudbrand Sandvold med
tittelen: Messianske jøder i gammel og ny tid. Den stod i Korsets Seier,
Bibelsk Tidsskrift, 29/4—1988. Han skrev følgende om de messianske
jødene i Israel i dag: "I dag er det omkring 3.000 messianske jøder i Is
rael, fordelt på 29 menigheter og husfellesskap. Et gledelig trekk er det
også at de nasjonale israelere som kommer til troen i stadig sterkere
grad, gjør seg gjeldende i menighetene. Dessuten vet vi at "Nikodemus"
har et stort antall etterfølgere i Israel i dag. Tallet 10.000 har vært
nevnt, og det er meget mulig. Langt inne i den ortodokse jødedoms
gåtefulle verden finner vi dem. Søkende geler som ikke vet om hver
andre, og heller ikke har noe kjennskap til det arbeid som gjøres for å
nå dem. Men så en dag møter de evangeliet, og flere av dem som er
kommet til troen kan fortelle at de var hemmelige troende i 10—15 år
før de kom fram til en klar bekjennelse av Jesus som sin Messias."

c) Vi har for det tredje de jøder som tror og lærer at de kan holde
Sinai-loven til egen frelse. Disse har heller ikke behov for at Jesus fra
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Nasaret har tatt på seg all verdens synd og sonet den, for dette skal de
greie selv. Disse joder finnes innenfor den ortodokse jødedommen.

Disse er ikke på frelsens vei, for ingen kan oppfylle loven til egen frel
se. Det er bare en person i historien som har gjort det, og det er Jesus
fra Nasaret, som er verdens frelser og jødenes konge. Judaismen har
aldri ført noe menneske inn i et personlig forhold til Gud. Den bare
fører bort ifra Gud, fordi den er basert på falske forutsetninger.
d) For det fjerde har man de sekulariserte jøder. De har hverken tid

eller interesse av å beskjeftige seg med religiøse og evige, problemstil
linger. Disse har nok med seg selv og det som verden måtte kunne tilby
dem i form av materielle tilbud og fornøyelser. Disse kan da heller ikke
vente at Gud skal tilgi dem deres synder og føre dem inn på troens vei,
for den som vil oppnå noe av Gud, han må være villig til å søke Gud og
tro at han er til.

Hva som gjelder sabbaten, skal vi til slutt nevne at den skal komme
inn igjen som helligdag i riket for Israel, og grunnen til det er at 1000-
års-riket er en jødisk periode. Denne perioden vil derfor både få lære
messige innslag ifra gammel-testamentlig tid og ifra Jesu lære, slik som
vi finner den i evangeliene. (Se kapitlet: Herrens herlighet.)

Etter som jeg ser det, la Jesus det læremessige grunnlaget for riket for
Israel i sin forkynnelse ved sin første opptreden i Israel. Når han snak
ket om Guds rike, var det ikke kirkens periode han snakket om, men
derimot riket for Israel. Når han snakket om Guds rikes hemmeligheter,
var det derimot kirkens periode han beskrev. Han la derimot ikke ut om
det læremessige grunnlaget for kirken. Det overlot han til Paulus, og det
vesentlige i Paulus sitt evangelium er læren om den frie nåden, der både
jøder og hedninger er stilt likt med hensyn til frelsen og Guds-rikets rik
dommer. Vi må lære oss å skille mellom evangeliet om riket for Israel
p.d.e.s. og evangeliet om den frie nåden p.d.a.s.
Da eksegetene, teologene og forkynnerne innenfor den kristne kirke

stort sett ikke har forstått dette, så har de forsøkt å lage en syntese av
Jesu lære p.d.e.s. og den åpenbaringen som Paulus fikk av Herren
p.d.a.s. Dette er forøvrig hovedgrunnen til at vi har så mange forskjellige
læremessige syn innenfor de kristne forsamlinger. Dette kommer særlig
til uttrykk i spørsmål om dåp, nattverd, Jesu under. Den Hellige Ånds
gjerning i en troende, riket for Israel og problematikken nmdt loven og
nåden.

-261-



4) Den fjerde høytiden var DE TO SVINGEBRØDENES HØYTID.
Denne skulle finne sted 50 dager etter svingekombåndets høytid og
skulle være et offer av den nye grøden som de fikk i landet. "Fra dagen
etter sabbaten, fra den dag (søndag) dere bærer fram svinge-kombåndet,
skal Dere telle fulle 7 uker (det er 49 dager). 50 dager skal Dere telle til
dagen etter den syvende sabbat, og da skal Dere bære fram for Herren
et offer av den nye grøden. Fra deres hjemsteder skal Dere komme med
2 svingebrød, som er laget av to tiendeler av en efa fint mel og bakt
med surdeig, de er en førstegrøde for Herren." (3. Mos. 23,15—17)
Denne høytiden ble også kalt for "ukens bøjrtid", "kombøstens høy

tid", "førstegrødens dag". Den ble boldt i måneden siwan, som tilsvarer
mai/juni.
Denne høytiden pekte framover mot den nytestamentbge høytiden

pinse, som kommer av det greske ordet "pentekoste", som betyr den
femtiende. Det vil si: Den femtiende dag etter påske. Pinse kom nøyak
tig 50 dager etter Jesu oppstandelse ifra de døde. På denne dagen sendte
Herren Den HeUige Ånd til den jødiske nasjonen. "Og da pinsefestens
dag var kommet (Og da den femtiende (dag) var kommet), var de alle
(apostlene) samlet på samme sted. Og med ett kom det en lyd fra him
melen som av et framfarende veldig vær og fylte bele buset der de satt.
Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som skilte seg og satte
seg på enhver av dem. Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, (dette er
Jesu dåp eller selve gjenfødelsen i nytestamentbg betydning), og de be
gynte å tale med andre tunger (tungetale), alt etter som Ånden gav dem
å tale." (Ap.gj. 2,1—4)
At det skulle svinges 2 svingebrød for Herrens åsyn i templet på

denne høytiden, symboliserte at Den HeUige Ånds gave både er gitt til
jøder og tU hedninger. Jesus brøt ned den forskjeUen og den skiUeveg-
gen som det hadde vært meUom jøder og hedninger, og skapte til veie
en ny mennesketsrpe, som vi kaUer for "det gjenfødte menneske" eUer
"en ny skapning". Dette var DET ESKJATOLOGISKE MENNES
KET, som skuUe gå inn i riket for Israel. Derfor er også endetiden kom
met ved Jesu første komme, for Ånden er kommet og "det nye men
nesket", som kan være både jøde og hedning, er trådt inn på den frel-
sesbistoriske arena. "For ban er vår fred, ban som gjorde de to (jøder
og hedninger) til ett og nedrev gjerdets skiUevegg, fiendskapet, i det ban
ved sitt kjød (legeme) avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter
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(dette gjalt seremonilovene), foråt han ved seg selv kunne skape de to til
et nytt menneske, i det han gjorde fred." (Ef. 2,14—15)

'*For hverken omskjærelse eller forhud er noe, men bare en ny skap
ning." (Gal. 6,15)
Den Hellige Ånd er innseglet og pantet som vi har på at vi er frelst og

hører Herren til. Dette er blitt gitt både til jøder og hedninger. På sam
me måten som Jesus er førstegrøden for Faderen, er også jøder og hed
ninger, som tror på Jesus fra Nasaret som jødenes konge og verdens
frelser, en førstegrøde. Hele den kristne forsamlingen eller det kristne
legemet hører med til førstegrøden, for vi hører med til den samme inn
høstningen som Jesus. ''Etter sin vilje har han (Gud) født oss ved sann
hets ord, foråt vi skal være en førstegrøde av hans skapninger." (Jak.
1,18)

Disse to svingebrødene, som pekte fram imot den nytestamentlige
menighet, skulle bakes med surdeig, og det til tross for at surdeigen er
bilde på synd og vranglære. Dette betyr at vi er syndefrie for Gud i det
som Jesus gjorde for oss, men at vi likevel har den gamle naturen i oss,
som er det samme som surdeigen. Vi må skille mellom det å ha synd i
seg (kjødet) og det å utøve eller gjøre bevisst synd. Ved vårt nye liv,
som vi har i Kristus, er vi avdøde fra synden, fordi Jesus tok vår synd på
seg og har kastet den fra seg. NÅR VI ER I JESUS KRISTUS,
BLIR VI IKKE TILREGNET SYNDEN.

Til en sammenligning kan vi legge merke til at de 12 skuebrødene (Is
raels menighet) som lå på skuebrødsbordet (Messias), skulle lages uten
surdeig. Dette betydde at jødenes frelse i gammel-testamentlig tid var
avhengig av at de oppfylte loven. Vi vet at loven sier: At den som gjør
disse ting (oppfyller loven), skal leve ved det. (Se min bok: Jødenes
Konge, bind 2.)
Her ser vi tydelig forskjellen mellom den jødiske menighet i gammel

tid og den nytestamentlige menighet, som består både av troende jøder
og hedninger. Mens den førstnevnte måtte holde loven til egen frelse, så
er loven satt til side som frelsesvei for den kristne menighet. Vi lever nå
i den totale nåde, der det er troen på Jesus fra Nasaret som frelser oss.

Når jødene skulle skjære sin kornåker om høsten, skulle de ikke
skjære ytterkanten av åkeren. De skulle heller ikke sanke sammen de
siks og strå som ble liggende igjen, etter at innhøstningen var gjort. De
skulle tilfalle de fattige og de fremmede. "Og når Dere høster grøden i
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deres land, skal du ikke under din innhøstning skjære komet helt ut til
ytterste kant av din åker, og de aks som blir liggende etter innhøstnin
gen, skal du ikke sanke opp, du skal la dem være igjen til de fattige og
den fremmede, jeg er Herren deres Gud." (3. Mos. 23, 22)

Dette betydde at også hedningene hadde del i jødenes frelse i
gammeltestamentlig tid. Dersom de tilsluttet seg jødedommen og trod
de på Israels Gud, ville de få del i jødenes frelsesgoder. Av slike tilhen
gere av jødenes tro, har vi to typer:

a) Det var for det første de såkalte "proselyttene". De hadde latt
seg omskjære og hadde dermed forpliktet seg på å holde hele Mose
loven. Disse ble betraktet som fullverdige jøder.
b) For det andre har vi de såkalte "gudfryktige". Disse sluttet seg

også til jødedommen, men de lot seg ikke omskjære. De ble forpliktet
på en del av budene, som f. eks. sabbatsbudet, og de måtte holde en del
av jødenes renhetsforskrifter. Dessuten måtte de forplikte seg på å tro
på Jahvh som Israels Gud.
5) Den femte høytiden var BASUNKLANGDAGENS HØYTID.

Den skulle holdes på den første dag i den syvende måned. Det vil si i
måneden tisjri. Det tilsvarer september/oktober i vårt år. På denne
dagen skulle jødene blåse i basun som en ihukommelse for Herren og
ofre ildoffer til Henen. "Tal til Israels barn og si: I den syvende måned,
på den første dag i måneden, skal Dere holde kviledag med basunklang
til ihukommelse og en hellig sammenkomst. Da skal Dere ikke gjøre
noen arbeidsgjeming, og Dere skal ofre ildoffer til Herren." (3. Mos.
23,24-25)
Denne høytiden står symbolsk for Jesu komme for den kristne

menighet. Vi vet at Jesus selv skal komme med i lufthimmelen med et
bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og at de døde
skal oppstå. De skal sammen med dem som lever, bli forvandlet og ryk
ket opp til Jesus i lufthimmelen. Jesus skal ta dem med til den tredje
himmel, som er Guds bolig, "for Herren selv skal komme ned fra him
melen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og
de døde i Kristus skal først oppstå, deretter skal vi som lever, som blir
tilbake, sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Her
ren, og så skal vi alltid være med Herren. Trøst da hverandre med disse
ord." (1. Tess. 4,16-18)

Bortrykkelsen av den kristne menighet skal skje ved den siste basunen.
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Dette har ingen ting å gjøre med de 7 basuner i Johannes Åpenbaring
(Joh. Åp. 8, 1 —15,4), men det gjelder den siste av de 3 basunene som
er beskrevet i 1. Kor. 15, 51—52. "Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi
skal ikke alle hensove (dø), men vi skal alle forvandles, i et nu, i ett øye
blikk, ved den siste basun (ved Guds røst). For basunen skal lyde, og de
døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal forvandles." (1. Kor. 15, 51—
52)
(Se mine bøker: Den kristne menighets bortrykkelse og Jødenes

Konge, Bind 2, s. 80—89.)
Det skal bli en minnedag for jødene når de på denne dagen er i sine

synagoger og i templet, som skal bygges opp igjen, plutselig hører Guds
stemme, som roper til seg den kristne menighet. Det vil da bli et minne
for jødene og for hele verden at det var sant det som Jesus hadde sagt,
og det som er skrevet i Bibelen.
Denne dagen vil likeledes bli en ny start for det jødiske folket. De vil

mer og mer orientere seg mot Jesus fra Nasaret som deres frelser og
Messias. De vil få en ny start hva som gjelder deres endehge og eskjato-
logiske frelse.

I tillegg til dette blir de nå alene om å føre videre Guds ord i verden,
når den kristne menighet er tatt bort. Vi vet at de fikk kallet og opp
gaven ifra Gud om at de skulle bringe evangeliet om riket for Israel ut i
all verden og likeledes gjøre alle folkeslag til Jesu disipler, idet de døpte
dem i vann og lærte dem å holde alt det som Jesus hadde sagt og fortalt
dem.

Opprettelsen av 1000-års-riket kommer ikke før enn evangeliet om
riket er forksmt over hele verden som et vitnesbyrd. "Og dette evangeli
um om riket skal forkynnes over hele jorderike som et vitnesbyrd for
alle folkeslag (slik at alle vet om det), og da skal enden komme." (Matt.
24,14)

Vi har nå sett at de første 4 jødiske høytidene var forbilder på viktige
begivenheter og hendelser som skulle skje i nytestamentlig tid. Likele
des har vi sett at oppfyllelsen av disse kom til å skje på akkurat den
dagen eller det tidspunktet da disse høytidene ble holdt. Det er derfor
grunn til å tro at dette også gjelder den femte høytiden, og at Jesu
komme for den kristne menighet vil skje på den første dagen i måneden
tisjri.

Årstallet for Jesu komme for den kristne menighet er det imidlertid
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ingen som kjenner til, men at vi nå nærmer oss denne dagen (Jesu Kris
ti dag), skulle det vel ikke være mye tvil om.
Nå er det noen som vil si at vi kan ikke vite dagen eller timen for Jesu

gjenkomst, for den er det bare den treenige Gud som kjenner til. ''Men
hin dag eller hin time vet ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke
heller Sonnen, hvis ikke Faderen," (Mark. 13,32)

Når det gjelder dette Bibel-verset, så må vi være oppmerksomme på
at det ikke gjelder Jesu komme for den kristne menighet, men derimot
Jesu gjenkomst (åpenbaringen av hans komme) til Jerusalem og Oljeber
get. Vi kan derfor ikke bruke dette Bibel-verset til å motbevise det som
jeg har skrevet ovenfor med hensyn til Jesu Kristi dag.

Vi må lære å skille mellom Jesu komme for den kristne menighet
(Jesu Kristi dag) p.d.e.s. og Jesu gjenkomst (Herrens dag) p.d.a.s. Den
første vil finne sted minst 7 år før den andre. Den første vil finne sted

før den 7-årige antikristelige trengselstid, som skal komme over jorden.
(Se min bok: Den kristne menighets bortrykkelse.)
6) Den sjette høytiden var DEN STORE FORSONINGSDAGEN.

Den skulle finne sted på den 10. dag i den syvende måned (tiqri). Da
skulle ingen arbeide, men det skulle gjøres soning for alle jødenes syn
der den dagen ved at ypperstepresten gikk inn i Det Aller Helligste med
ild, røkelse og blod, og fikk med dette en forsoning for hele folket fra
Herren. "Men på den 10. dag i den samme syvende måned er det
soningsdag, da skal Dere holde en hellig sammenkomst, og Dere skal
faste og ofre ildoffer til Herren. Den dagen skal dere ikke gjøre noe
arbeid, for det er en soningsdag, da skal det gjøres soning for dere for
Herren, deres Guds åsyn. For enhver som ikke faster den dag, skal
utryddes av sitt folk. Intet arbeid må Dere gjøre den dag, det skal være
en evig lov, fra slekt til slekt, hvor Dere bor. En høyhellig sabbat skal
den være for dere, og Dere skal faste, på den niende dag i måneden om
aftenen, fra den aften til den neste, skal Dere holde deres sabbatskvile."
(3. Mos. 23,27—32) (Se kapitlet: Den store forsoningsdagen.)

Den store forsoningsdagen pekte framover mot jødenes frelse i endens
tid. Den vil skje i forbindelse med den store trengsel. "Men når dette
(endetidsbegivenhetene) begynner å skje, da rett dere opp og løft deres
hoder, for deres (jødenes) forløsning stunder til." (Luk. 21,28)
Gud vil utgyde nådens og bønnens ånd over Isarael, og da skal de se

opp til ham som de har gjennomstunget på korset, Jesus fra Nasaret. De
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skal serge over ham i 30 dager. (Se Sak. 12,10—14)
Når fiendene trenger Israel i den store trengsel og holder på å ødelegge

dem, ber Herren jødene om at de skal tillyse en hellig faste og ber dem
vende om til ham. ''Men endog nå, sier Herren, vend om til meg med
hele deres hjerte og med faste og gråt og klage, og sønderriv deres hjerte
og ikke deres klær, og vend om til Herren deres Gud! For han er nådig
og barmhjertig, langmodig og rik på miskunnhet, og han angrer det
onde. Hvem vet? Han torde vende om og angre og la en velsignelse bli
igjen etter seg, til matoffer og drikkoffer for Herren deres Gud. STØT
I BASUN PÅ SION, TILLYS EN HELLIG FASTE, UTROP EN
FESTFORSAMLING! Samle folket, tillys en hellig sammenkomst, kall
de gamle sammen, samle de små barn, endog dem som dier morsbryst!
La brudgommen gå ut av sitt rom og bruden av sitt kammer! Mellom
forhallen og alteret skal prestene. Herrens tjenere, stå gråtende og si:
Spar, Herre, ditt folk, og overgi ikke din arv Idi vanære, så hedninger får
råde over den! Hvorfor skal de si blant folkene: Hvor er deres Gud?
DA BLIR HERREN NIDKJÆR FOR SITT LAND, OG HAN
SPARER SITT FOLK." (Joel 2,12-18)

Til tross for at hedningenes anslag mot jødene i endens tid vil være
voldsomt, det sier seg selv, vil Gud være jødene nådig og berge 1/3 av
folket i landet. AV DENNE 1/3 VIL HAN TA SEG UT ET
FOLK. Dette er Guds folk av jøder i endens tid. Det er disse som skal
gå inn i 1000-års-riket. "Og i hele landet sier Herren, skal 2/3 utryddes
og omkomme, bare 1/3 skal levnes der. Og denne 1/3 vil jeg la gå gjen
nom ilden (Jesu dom) og rense den, som en renser sølv, og prøve den,
som en prøver gull. De skal påkalle mitt navn, og jeg vil bønnhøre dem,
jegvUsi: DE ER MITT FOLK, og de skal si: HERREN (JESUS)
ER MIN GUD." (Sak. 13,8-9)

I forbindelse med jødenes omvendelse i endens tid, vil Gud også ut-
gyde sin And over alle de jødene som blir frelst. DETTE ER DEN
FØRSTE ÅNDS-UTGYDELSE OVER EN HEL NASJON. DetvU
være vanlig i 1000-års-riket at nasjonene tar imot Jesus som verdens
frelser og styrer. I dag i den kristne menighets tid er det bare enkelt
menneskene som er villige til å ta imot tilbudet om frelsen. "Og deret
ter skal det skje at jeg vil utgyde min And over alt kjød (alle jøder), og
deres (jødenes) sønner og deres døtre skal tale profetiske ord, deres
oldinger skal ha drømmer, deres unge menn skal ha syner, ja, endog
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over trælene og over trælkvinnene vU jeg i de dager utgyde min Ånd."
(Joel 3,1-2)

Når jødene tar imot Herren og får Den Hellige Ånd til innsegl og pant
i sine hjerter, da er de først i stand til å oppfylle sin store bestenunelse
og sitt store kall, som medstyrere sammen med Jesus og som verdens
misjonærer i 1000-års-riket. Hedningenasjonene skal også strønune til
Israel for å hylle kongen og for å ofre i templet på Sion.

I den forbindelsen skal også Jesus sende ut sine engler og hente de
mange tusen jøder som ennå ikke er kommet tilbake til Israel. De vil
hente dem til folkets ørken, som ligger sør-øst for Israel. Jesus vil la
dem gå inn under hjnrdestaven, som er ham selv, og føre dem inn i pak
tens bånd, som er Den Hellige Ånd. De som vil underkaste seg Mannen
fra Nasaret, vil få Den Hellige Ånd og vil bli med Jesus inn i det store
bryllupet eller den store nattverden, som er bilder på 1000-års-riket.
"Og da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle
slektene i landet (Israel) jamre seg, og de skal se Menneskesønnen kom
me i himmelens skyer med kraft og megen herlighet. Og han skal sende
ut sine engler med basunens veldige røst, og de skal samle hans utvalgte
(jødene) fra de fire verdenshjørner, fra himmelbryn til himmelbryn."
(Matt. 24, 30-31) (Se også Esek. 20, 34-38 og Hos. 2,14-23)

(Se også kapitlene: Tabernaklet og de forslqellige templene og Skue-
brødsbordet.)

Dette er en av de virkelige store dager i frelseshistorien. Hele verden
har ventet på jødenes omvendelse i snart 2000 år. Først når jødene er
villige til å omvende seg til Mannen fra Nasaret, først da kan det bli &ed
i verden. Hele skaperverket ser med lengsel framover mot denne dagen
da selve Fredsfyrsten skal komme og sette alt i sin rette skikk. Det kan
ikke bli fred i verden før han kommer. 'Tor jeg (Jesus) sier dere (jøde
ne): Fra nå av skal Dere ikke se meg før dere sier: VELSIGNET
VÆRE HAN SOM KOMMER I HERRENS NAVN." (Matt. 23, 39)
7) Den sjuende og siste store høytiden var LØVSALENES HØY

TID. Den skulle skje på den 15. dag i den samme måneden (tisgri). "Tal
til Israels ham og si: På den femtende dag i den samme syvende måned
skal løvsalenes fest holdes for Herren, og den skal vare i 7 dager. På
den første dag skal det være en hellig sammenkomst. Dere ̂ al ikke
gjøre noen arbeidsgjeming. I syv dager skal Dere ofre ildoffer til Herren,
på den åttende dag skal Dere holde en hellig sammenkomst og ofre
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ildoffer til Herren, det er en festsammenkomst. Dere skal ikke gjøre
noen arbeidsgjerning." (3. Mos. 23,34—36)

Løvsalenes høytid pekte fram mot selve 1000-års-riket eller riket for
Israel. Den skal feires hvert år i Jerusalem av både jøder og hedninger.
De hedningenasjoner som ikke drar opp til Jerusalem for å feire denne
høytiden, de skal Herren straffe ved Ue å gi dem regn. "Og alle de som
blir igjen av alle de hedningefolk som angrep Jerusalem, skal år etter år
dra opp for å tilbede Kongen, Herren, hærskarenes Gud, og for å delta i
løvsalenes fest. Men om noe av jordens folk ikke drar opp til Jerusalem
for å tilbede Kongen, Herren, hærskarenes Gud, så skal det ikke komme
regn hos dem, om Egyptens folk ikke drar opp og ikke møter fram, da
skal det ikke komme regn hos dem heller, den samme plage skal ramme
dem som Herren lar ramme de hedningefolk som ikke drar opp for å
delta i løvsalenes fest. Sådan skal den straff være som rammer Egypten
og alle de hedningefolk som ikke drar opp for å delta i løvsalenes fest.
På den dag skal det stå på hestenes bjeller: Helliget til Herren, og
grytene i Herrens hus skal være som offerskålene foran alteret, og hver
gryte i Jerusalem og i Juda skal være helliget til Herren, hærskarenes
Gud, og alle de som ofrer, skal komme og ta av dem til å koke i, og det
skal ikke mere være noen kana'anitt i Herrens, hærskarenes Guds hus
på den dag." (Sak. 14,16-21)
Denne perioden, som er den 7. tidsperioden for Guds ord og Guds

ordninger, blir den store freds— og kviletiden for menneskeslekten og
hele skaperverket. Etter at menneskene nå har ligget i krig og ufred med
hverandre i snart 6000 år, vil det nye 1000 året bli en kviletid for hele
skaperverket. ALT VIL STA I FORNYELSENS OG KVILENS
TEGN. Det vil herske ro og harmoni over hele skaperverket, og jødenes
Messias skal dømme alle hedningenaqonene ut ifra sitt tempel i Jerusa
lem. Guds lov vil gå ut ifra Jerusalem, som vil være verdens sentrum.
Satan, Antikrist og de onde åndene er fengslet i avgrunnen og vil ikke
lenger kunne lokke menneskene med sine mange onde tilbud. Sykdom,
matvaremangel og nød er borte, og menneskets levealdre vil også stige
betraktelig i denne tiden. DET ER EN OPPKJORINGSTID MOT
SELVE EVIGHETEN eller den nye himmel og den nye jord.
Denne perioden har fått mange navn i Bibelen. Vi skal her nevne

noen få av dem:

1) *T>EN KOMMENDE TIDSALDER." "uten at han skal få mang-
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foldig igjen her i tiden, og i den kommende tidsalder evig liv." (Luk.
18, 30)
2) "GJENFØDELSEN". "Da sa Jesus til dem: Sannelig sier jeg

dere: Dere som har fulgt meg. Dere skal i gjenfodelsen, når Menneske-
sonnen sitter på sin herlighetstrone, også sitte på Israels 12 troner og
dømme Israels 12 stammer." (Matt. 19,28)
3) "SOMMEREN". "Så snart de (alle trær eller nasjoner) springer ut

og Dere ser det, da vet Dere selv at nå er sommeren nær." (Luk. 21,30)
4) "HUSHOLDNINGEN I TIDENES FYLDE", "i det han kunn

gjorde oss sin viljes hemmelighet etter sitt frie råd, som han fattet hos
seg selv om en husholdning i tidenes fylde, at han ville samle alt til ett i
Kristus, både de som er i himlene og de som er på jorden." (Ef. 1,9—10)
5) "FULLENDELSEN". "Og enda alle disse (de troende i gammel

testamentlig tid) fikk vitnesbyrd for sin tro, oppnådde de ikke det som
var lovet, fordi Gud forut hadde utsett noe bedre for oss (den nytesta
mentlige menighet), så de ikke skulle nå fullendelsen uten oss. (Vi skal
ha 1000-års-riket felles.) (Hebr. 11,40)
6) "HUSVALELSENS TIDER". "Så fatt da et annet sinn og vend

om, for at deres synder (jødenes synder) må bli utslettet, så husvalel-
sens tider kan komme fra Herrens åsyn." (Ap.gj. 3,19)
(Se min bok: Guds-riket i Israel, s. 46—80, hvor jeg behandler mer ut

førlig de forskjellige titler og benevnelser på riket for Israel.)
Vi har nå gjennomgått jødenes 7 høytider i gammel-testamentlig tid

og vist at disse pekte framover mot viktige begivenheter og hendelser i
Jesu liv og i frelseshistorien. Disse skjedde også på den sanune tid som
de gammel-testamentlige forbildene.
1) Påsken pekte framover mot Jesu død på korset. Han både hang

på korset og led døden mellom de to aftenstunder den 14. nisan.
2) Den usyrede brøds høytid pekte framover mot Jesu forsoning og

Jesu nedfart til dødsriket. Dette skjedde fra den 14. til den 17. nisan.
3) Svingekombåndets høytid pekte framover mot Jesu oppstandelse

fra de døde på den første dagen i uken.
4) De to svingebrødenes høytid pekte framover mot Den Hellige

Ands komme og opprettelsen av den kristne menighet. Dette skjedde på
den 50. dag etter påsken.
5) Basunklangens høytid peker framover mot den kristne menighets

bortrykkelse. Den ble feiret på den første dag i måneden tiqri.
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6) Den store forsoningsdagen peker framover mot jodenes frelse i
endetiden. Den skal skje på den tiende dagen i den samme måneden.
7) Løvsalenes fest peker framover mot selve 1000-års-riket. Den skal

ha sin begynnelse på den 15. dagen i den samme måneden.
De 4 første høytidene har allerede fått sin oppfyllelse i det som de pek
te framover imot. De 3 siste står nå foran sin oppfyllelse. Vi nærmer oss
fort tiden for oppfyllelsen av Jesu komme for den kristne menighet.
Jødenes hjemkomst og hedningenes hat mot Israel og jødene viser helt
tydelig at riket for Israel står foran sin oppfyllelse.
Den jødiske nasjonen fyller nå 40 år. Dette er en stor begivenhet i

nasjonens historie. Vi vet at en generasjon i Bibelen er 40 år, men at en
generasjons levetid er 70^80 år. Disse første 40 år blir av de religiøse
sionister kalt for: "Athalita d^Geulta". Det er aramaisk, og det betyr
"FRELSENS BEGYNNELSE".

Dette er en helt korrekt vurdering. FREILSENS ELLER GJEN
OPPRETTELSENS TIDER ER BEGYNT FOR JØDEFOLKET.
Herren samler dem inn igjen fra landflyktigheten og lar dem få tilbake
sitt eget land, som også er Guds land. JERUSALEM ER JESU
HOVEDSTAD, for han er jødenes Messias.
Det skal skje spennende ting i Israel i de neste 40 år. Jeg for min del

tror at innen den tid, vil 1000-års-riket være etablert og Jesus vil sitte på
sin herlighetstrone i Jerusalem. Ut ifra Sion og Jerusalem skal Guds ord
og Guds lov gå ut til alle nasjoner. "Og det skal skje i de siste dager
(1000-års-rikets periode er den siste av disse dagene), da skal fjellet
(Sion) der Herrens hus (templet) står, være grunnfestet på toppen av
fjellene og høyt hevet over alle høyder, og alle hedningefolkene skal
strømme til det. Og mange folkeslag skal gå avsted og si: Kom, la oss gå
opp til Herrens bei^, til Jakobs Guds hus, så han (Messias) kan lære oss
sine veier, og vi ferdes på hans stier. For fra Sion skal lov utgå, og Her
rens ord fra Jerusalem. Og han skal dømme mellom hedningefolkene, og
skifte rett for mange folkeslag, og de skal smi sine sverd om til hakker
og sine spyd til vingårdskniver, et folk skal ikke lenger løfte sverd mot
et annet, og de skal ikke mere lære å føre krig." (Esaias 2,2—4)

Spørsmål og oppgaver.

1) Hvor mange store høytider hadde jødene (3. Mos. 23)?
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2) Når på året skulle påsken finne sted?
3) Hva betyr ordet påske, og hva refererte denne feiringen seg til?
4) Når på dagen skulle påskelanunet bli slaktet?
5) I hvilken tidsperiode på dagen hang Jesus på korset?
6) Hvilke to forskjellige betydninger har uttrykket "ved den niende

time"?

7) Når døde Jesus på korset?
8) Hva vil det si at den som tror på Jesus er "usyret deig"?
9) Hvordan skulle påskelammet være?
10) Hva betydde det at hver husfar skulle utse seg påskelammet på

den 10. dagen i måneden?
11) Hva pekte disse 5 dagene, mellom den 10. nisan og den 14. nisan

framover imot?

12) Hva var de to viktigste delene ved påskelammet, og hva pekte
dette framover imot?

13) Hva er de to viktigste komponentene ved forsoningen?
14) Hva sa Jesus om menneskenes forhold til hans legeme og blod?
15) Hvordan skal vi betrakte brødet og vinen som vi får i nattverden?
16) Hva vil det si "å ete Menneskesønnens kjød ogdrikke hans blod"?
17) Hvordan skal vi betrakte brødet og vinen som vi får i nattverden?
18) Hvilke 10 forskjellige motiver er nedlagt i nattverden?
19) Hva er gjenfødelsens nådemiddel?
20) Hva går dåpens sakrament ut på?
21) Hva går botens sakrament ut på?
22) Hvorfor skal vi be?
23) Hva går sykesalvingens sakrament ut på?
24) Hva vil det si at Jesu blod er nedlagt i Israels jord?
25) Hvorfor kan vi si at gjenopprettelsen allerede er begynt i Israel?
26) Når vil vi få den store gjenopprettelsen?
27) Hva vil det si at Jesu blod er båret inn i selve himmelen?
28) Når begynte den usyrede brøds høytid, og hvor lenge varte den?
29) Hvorfor måtte jødene renske ut all surdeigen i sine hus til påske

feiringen?
30) Hvor lenge varte den usyrede brøds høytid?
31) Hva er usyret brød et bUde på?
32) På hvilken dato i måneden nisan døde Jesus for all verdens sjmd?
33) Hvor var han den 15. nisan?
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34) Hva gikk svingekombåndets hoytid ut på?
35) Når skulle den finne sted?
36) Hva pekte denne høsrtiden fram imot?
37) Hvem er førstegrøden i Guds rike?
38) Hvilken dag i uken er den kristne menighets helligdag?
39) Hvorfor vil mange av de messianske jødene også feire sabbaten

som helligdag?
40) Hvilke 4 forskjellige grupperinger kan vi dele det jødiske folket

inn i med hensyn til troen på Jesus fra Nasaret som jødenes Mes
sias og med hensyn til frelsen?

41) Hvorfor skal sabbaten komme inn igjen som helligdag i riket for
Israel?

42) Hva er forskjellen på evangeliet om riket for Israel p.d.e.s. og
evangeliet om den frie nåden p.d.a.s.?

43) Hvorfor har vi så mange forskjellige vurderinger angående kristen
lære innenfor de kristne trossamfunnene?

44) På hvilke områder kommer dette til uttrykk?
45) Hvilke forskjellige navn har vi på den fjerde av jødenes høytider?
46) Når skulle denne nye høytiden finne sted i forhold til påsken?
47) Hva symboliserte de to svingebrødene som ble svinget for Herrens

åsyn i templet?
48) Hvorfor skulle disse to svinngebrødene lages av bla. surdeig?
49) Når kom den nytestamentlige høytiden i forhold til påsken?
50) Hva betyr ordet "pinse"?
51) Hva betydde det at jødene ikke skulle skjære alt komet i den

ytterste delen av åkeren, og at de ikke skulle samle sanunen alle
aksene etter innhøstningen?

52) På hvilke to forskjellige måter kunne hedningene tilslutte seg
jødedommen i gammel tid?

53) Hva betydde det at de to svingebrødene skulle bakes med surdeig?
54) Hvorfor skulle de 12 skuebrødene, som lå på skuebrødsbordet i

Det Hellige, bakes uten surdeig?
55) I hvilket forhold til loven står disse to menighetene?
56) Hva kaltes den femte av jødenes store høytider, og når skulle den

finne sted?

57) Hva skulle jødene gjøre på den dagen?
58) Hva pekte denne høytiden framover imot?
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59) Hva vil det si at den kristne menighet skal bortrykkes ved den
siste basun?

60) Hvor mange basuner blir hørt i forbindelse med Jesu komme for
den kristne menigheten?

61) Hva er basunen et bilde på?
62) Hvilken virkning vil den kristne menighets bortrykkelse ha på den

jødiske menighet og på det jødiske folket?
63) På hvilken dag er det sannsynlig å tro at Jesus vil hente den

kristne menighet?
64) Hva er forskjellen på Jesu Kristi dag og Herrens dag?
65) Når vil disse to forskjellige begivenhetene finne sted?
66) Hvilken høytid var den sjette høytiden, og hva gikk den ut på?
67) Hva pekte den store forsoningsdagen fram imot?
68) Hva skal skje i den store trengsel med hensyn til jødenes frelse?
69) Hvor stor del av den jødiske befolkningen skal omkomme i den

store trengsel, og hvor stor del skal overleve?
70) Hva vil Jesus gjøre med den 1/3 som ikke blir utryddet?
72) Hva vil Jesus gjøre med de mange jøder som ennåikke bor i Israel?
73) Hva vil det si at han skal hente dem til folkets ørken?
74) Hvem skal hente jødene?
75) Hva vil det si at Jesus skal la dem gå inn under hyrdestaven?
76) Hva vil det si at Jesus skal føre dem inn i paktens bånd?
77) Hvem er hyrdestaven, og hvem er paktens bånd?
78) Hvilken pakt er det her snakk om?
79) Hva kaltes den quende av jødenes høytider, og hva pekte den

framover imot?

80) Hva er hensikten med 1000-års-riket?
81) Nevn 6 andre benevnelser på 1000-års-riket, som er nevnt i N.T.
82) Hvilke av de 7 høytidene har fått sin oppfyllelse i ny-testamentlig

tid?

83) Hvilke står igjen med hensyn til oppfyllelsen?
84) Hvor lang er en generasjon i Bibelen?
85) Hvor lang er en generaqons levetid i Bibelen?
86) Hva betyr det arameiske uttrykket: "Athalita d'Geulta"?
87) Hva vil skje i de neste 40 år i Israel og Jerusalem?

Tingvoll den 4. mai 1988
Oskar Edin Indergaard
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ISRAELSK MUSIKK

Jeg kan nå tilby mine venner, kunder og forbindelser, de fineste
sangene fra Israel. Kassettene er innspilt i Israel, og har jødiske sangere
og orkester. Til hver kassett, som har en varighet fra 45 til 60 min., er
det også en sangbok. Den inneholder teksten både på hebraisk og på
engelsk.Dessuten er det noter og illustrasfjoner til alle sangene.

Dette er et funn for de som elsker Israel og jødene. Vi kan nå få
jødisk musikk inn i våre stuer og lære oss den hebraiske teksten.
Teksten er oversatt til våre bokstaver.

Jeg kan tilby følgende kassetter med sangbok til:

1) JERUSALEM. 32 av de fineste sangene om byen.
2) HALLELUJAH. 39 religiøse sanger.
3) SHABBAT SHALOM. Sangene som synges på sabbaten.
4) MY ISRAEL CELEBRATES. Alle de fineste sangene om landet.
5) AM ISRAEL HAI. De populæreste melodiene fra Israel.
6) ISRAL IS 40. Dette er en jubileumskassett. Det er mange flotte

farvefotos i sangboka.

Skriv eller ring til: Kristen Bokprodukgon. Oskar Edin Indergaard,
6630 TingvoU. Tlf. 073-31436.
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JØDENES KONGE. BIND 3.

Kristen Bokproduksjon gir ut boker om Israel og det profetiske
ordet. Til nå har vi gitt ut 10 boker om dette viktige emnet. Denne
gangen er vi så heldige å kunne gi ut: JØDENES KONGE. BIND 3,
av Oskar Edin Ingergaard. Oskar Edin Indergaard er fodt 28/4—1938.
Han er utdannet cand. philol. Han har arbeidet 22 år i den videregående
skolen. Han har folgende fagkrets: Mellomfag i tysk, fransk, kristen
doms— og samfunnskunnskap og hovedfag i historie.

Dette er en serie av boker som omhandler forskjellige sider ved Jesu
liv og virksomhet. I den forste boka behandlet vi mange av forbildene
og benevnelsene som vi har i G.T., og som pekte fram mot Jesus fra
Nasaret, som både er verdens frelser og jodenes Messias.

I JØDENES KONGE. BIND 2, tok vi for oss rettferdighetsbegre-
pet i frelsesperiodene og viste at Jesu forkynnelse er ulik både forkyn
nelsen i G.T. og forkynnelsen i den kristne menighets tid. Han forkynte

både loven og nåden. Han stilte de strengeste krav p.d.e.s., mens han

tilbod den største nåden p.d.a.s. Vi drog den slutningen at Jesu forkyn
nelse er forkynnelsen som vi vil få i riket for Israel.
I JØDENES KONGE. BIND 3, tar vi for oss de forskjellige sider

ved Guds-tjenesten i G.T., ved seremonilovene og ved ofrene og viser
hvordan de pekte framover mot Jesu første komme. I og med at 1000-
års-riket er en jødisk periode, vil loven bli innført igjen, slik som Jesus
underviste jødene om den. De forskjellige ofrene vil likeledes bli inn

ført igjen i rikets tid.

Vi kommer videre inn på spørsmålet om de forskjellige typer dåp, og
konkluderer med at vi må skille mellom rikets dåp p.d.e.s. og den
kristne menighets dåp p.d.a.s. I det første tilfellet gikk dåpen foran
gjenfødelsen, mens i den kristne menighets dåp kommer gjenfødelsen
før dåpen. Dette gjelder for voksne personer.

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 i Norge og i wdre land om
å være med på å kjøpe våre bøker og spre dem. Vi må ruste oss så godt
som mulig nå i endetiden, og det skjer ved at vi skaffer oss kunnskaper
om det profetiske ordet og om Israel. DEN SOM VELSIGNER IS
RAEL, DEN VIL GUD VELSIGNE!




