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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 4. Dette blir siste boka i denne serien. I denne serien
har vi tatt for oss forskjellige sider ved Jesu person og forkynnelse.
I den første boka av denne serien beskrev vi mange av de forbild

ene og benevnelsene som vi har i G.T. på Jesus fra Nasaret, som er
jødenes konge og Messias. På slutten av den første boka kom vi inn
på rettferdighetsbegrepet i Jesu forkynnelse og viste at han forkynte
på loven og nåden som en forutsetning for frelsen. Dette første
konuner tydeligst til uttrykk i de synoptiske evangelier, mens det
siste kommer særlig til uttrykk i Johannes evangelium. Jesu forkyn
nelse er ulik både forkynnelsen i G.T. og den forkynnelsen som
Paulus beskrev i sine brever. Jesu forkynnelse er den forkynnelsen
som vi vil få i riket for Israel.

Dette skrev vi mer utførlig om i JØDENES KONGE. BIND 2,
som omhandler rettferdighetsbegrepet i de 7 tidsperiodene som
Gud har inndelt frelseshistorien i. Hva som gjelder selve rettferdig
hetsbegrepet, er det 6 betingede perioder. Det er bare den kristne
menighets tidsperiode som er en ubetinget tidsperiode, der frelsen
blir oppnådd ved troen alene. I 1000 års- riket vil deler av loven
komme inn igjen som forpliktelse, for denne perioden er en jødisk
periode.
I JØDENES KONGE. BIND 3. tok vi for oss de forskjeUige sidene

ved jødenes Guds-tjeneste, ved sermonilovene og ved ofrene og viste
hvordan alt dette peker framover mot Jesu første komine. Ved at
han oppfylte alt dette la han dermed grunnlaget for all individuell
frelse og for den store folkefrelsen som vil komme i 1000 års-riket.
Jesu frelsesgjerning på Golgata er derfor basis for opprettelsen av
riket for Israel og naturens gjennopprettelse i riket for Israel.
I denne boka kom vi også inn på spørsmålet om dåpen, og hevdet
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at vi må skille mellom Den Hellige Ånds dåp, som virker gjenfødelse
og vanndåpen, som virker renselse av synd. Vi må også være opp
merksomme på det forholdet at i den såkalte jødekr^tendommen,
som er kristendomsformen i 1000 års-riket, og som apostlene for
kynte helt fram til Ap.gj. 10,35, så var dåpen en forutsetning for at
frelsen kunne finne sted. I Paulus sin forlgmnelse om den frie nåden
er dåpen falt bort som forpliktelse. Paulus var selv glad for at han
ikke hadde døpt mange mennesker.(l.Kor.l,13-17.)
I JØDENES KONGE. BIND 4. beskriver vi både Israel og Mes

sias som Herrens lidende tjenere. Dette er to forskjellige tjenere
med hver sine oppgaver. Messias skal sone både jødenes og all
verdens synd, mens jødefolket skal peke på den eneste sanne Gud
blant hedningene. Jødene er Guds demonstrasjonsfolk i verden.
Vi beskriver videre syndsbegrepet i jødedommen. Rabbinismen

tror at mennesket kan forløse seg selv ved egne eller andres gode
gjerninger, mens Bibelen hevder at det ikke er mulig. Rabbinerne
hadde satt sine egne fortolkninger av Bibelen over sebe innholdet i
Bibelen. De holdt fast på lovtradisjonen i Skriften og hadde utviklet
den videre, og så hadde de glemt det andre som stod i Bibelen om
at mennesket ikke greier å frelse seg selv ved egne bestrebelser. Da
Jesus kom og bød seg fram for jødefolket som den som skulle sone
deres synd, så hadde rabbinerne og folkets religiøse ledere ingen
forståelse for dette, for de mente at de ikke hadde bruk for en frelser.
Mennesket kunne frelse seg selv.
Vi kommer videre inn på de forskjellige beskrivelser som prof

etene hadde angående Messias. De profeterte om både hans for
nedrelse, om jødenes forkastelse av Messias og om hans herlighet i
riket for Isrttel. De så også tidspunktet for hans første komme.
I og med at Messias er hovedpersonen i hele Bibelen, omtaler alle

Bibelens 66 skrifter forskjellige sider ved ham. Dette beskriver vi
også i 2 kapitler.

Til slutt i denne boka utdyper vi den forskjellen som det er mellom
Jesu forkynnelse angående rettferdighetsbegrepet og Paulus sin
forkynnelse om det samme, idet vi sammenligner utsagn fra Jesus
med det som Paulus sa om de samme problemstillingene. Jesu
forkynnelse er forkynnelsen i riket for Israel, mens Paulus sin for
kynnelse er forkynnelsen i vår tid. Vi beskriver også den læremesige
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basis som vi vil få i riket for Israel.
Vi takker for den fine støtten som vi har fått fra mange av våre

lesere i forbindelse med vårt arbeid med å gi ut bøker om Israel og
det profetiske ordet. Vi vil fortsatt be om forbønn og økonomisk
støtte til dette viktige arbeidet. Vi vil be om at kristenfolket ser sitt
ansvar på dette området, slik at de vil være med å kjøpe våre bøker
og spre dem til andre. Interessen for det profetiske ordet er dess
verre liten. Det er viktig at vi får en rett forståelse av innholdet i
Bibelen og Guds planer både med den kristne menighet og med
jødefolket. Slik som forkynnelsen er i dag, blir oppgavene og for
pliktelsene til de to Guds-folk blandet sammen. Den som ikke har
noen forståelse for riket for Israel i sitt Bibel-studium, den forstår
hverken jødenes oppgaver og egenart eller den kristne menighets
oppgaver og egenart.
Vi ser gjeme at dere skriver til oss, dersom det er noe som er uklart

i bøkene, eller noe som dere vil drøfte nærmere. Vi sender ut en
orienetering om arbeidet to ganger i året, der vi gjør greie for vårt
arbeid og hvilke planer vi har for nærmere utgivelser.

Til slutt vil vi minne hverandre om at DEN SOM VELSIGNER
ISRAEL, DEN VIL GUD VELSIGNE. Vi har bmk for all den
velsignelsen som vi kan få.

Tingvoll den 23-5-1989.
Deres i ̂ enesten.
cand.philol.Oskar Edin Indergaard.
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ISRAEL ER HERRENS LIDENDE TJENER.

Gud har to lidende tjenere. Det er både Messias og det jødiske
folket. De blir begge kalt for Herrens tjenere i G.T. Til tross for dette
må vi likevel skille mellom de oppgavene som Messias hadde p.d.e.s.
og de oppgavene som det jødiske folket har p.d.a.s. Vi må ikke
blande sammen oppgavene og funksjonene til disse to tjenerne, og
særlig gjelder dette forsoningssiden ved Messias. Det er ikke det
jødiske folket som er Herrens lidende tjener i Es.53, men det er
Messias. På dette punktet tar mange av de ortodokse jødene feil, i
og med at de mener at det er det jødiske folket som selv må lide for
jødefolkets skyld og synd (Dette skal vi skrive mer om senere.)
De gamle rabbinerne mente at Messias lidelser var tredelt:
a) Det var de lidelser som Messias hadde før sitt komme til

verden.

b) Det var de lidelsene som Messias kom til å få etter sitt komme.
c) Det var jødefolkets lidelser i verden.
"Og du Israel, Jakob, som jeg utvalgte, ætling av min venn Abra

ham. Du som jeg tok ved hånden og hentet fira jordens ender og
kalte fra dens ytterste kanter, og til hvem jeg sa: DU ER MIN
TJENER, jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg. Frykt ikke, for
jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg
styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds
høyre hånd. Se, de skal bli til spott og skam alle de som harmes på
deg, de skal bli til intet og gå til grunne de menn som tretter med
deg, du skal søke dem og ildce finne dem, de menn som kives med
deg, de skal bli til intet de menn som fører krig mot deg. For jeg er
Herren, din Gud, som holder deg fast ved din høyre hånd, som sier
til deg: Frykt ikke, Jeg hjelper deg. Frykt ikke, Jakob, du usle makk,
du Israels lille flokk. Jeg hjelper deg, sier Herren, og din gjenløser
er Israels Hellige (Messias) "(Es. 41,8-14.)
"Dere (jødene) er mine vitner, sier Herren, og MIN TJENER,

— 11--



som jeg har utvalgt, for at dere skal kjenne og tro meg og forstå at
jeg er Gud, før meg er ingen gud blitt til, og etter meg skal det ingen
komme."(Es.43,10.)
"Men hør nå, Jakob, MIN TJENER, og Israel, som jeg har utvalgt.

Så sier Herren som skapte deg, og dannet deg fra mors liv, som
hjelper deg: Frykt ikke, MIN TJENER JAKOB, Jesurun (det rett
skafne Israel), som jeg har utvalgt."(Es.44,l-2.)
"Kom dette i hu, Jakob. Kom dette i hu, Israel. For DU ER MIN

TJENER, jeg har dannet deg, DU ER MIN TJENER, Israel, du skal
ikke bli glemt av meg."(Es.44,21.)
"Og han sa til meg: DU ER MIN TJENER, du er Israel, på hvem

jeg vil åpenbare min herlighet."(Es. 49,3.)
"Men dere, dere skal kalles Herrens prester, VÅR GUDS TJEN

ERE skal de kalle dere, folkenes gods skal dere ete, og deres
herlighet skal gå over til dere."(Es. 61,6.)
I og med at jødefolket av egen fri vilje valgte å bli Guds folk, så

ble jødene skilt ut ifra hedningefolkene. De ble annerledes enn alle
andre folk, og selv om de feilet og syndet en rekke ganger, så tok
Gud dem til seg igjen og tilgav dem deres synder, når de angret og
bad om tilgivelse. Slik er Guds vesen. Han er en kjærlig pg langmodig
Gud, og DET MÅ VI ALLE VÆRE GLADE FOR, BÅDE JØDER
OG HEDNINGER."Men du. Herre, er en barmhjertig og nådig
Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet."(Salm.86,15.) Den første
utvelgelsen av jødefolket ble gjort ved Guds utvelgelse av Abrah^.
Da hedningefolkene ikke lenger ville følge Gud i de 3 første tids
periodene (uskyldighetens, samvittighetens og den menneskelige
autoritets periode), tok Gud seg ut et nytt folk, nemlig jødefolket,
og la sine planer ned i dette folket. "Og Herren sa til Abram: Dra
bort fra ditt land og din slekt og fra din fars hus til det land som jeg
vil vise deg (Kanaans land). Og jeg vil gjøre deg til et stort folk, og
jeg vil velsigne deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne, og
i deg skal alle jordens slekter velsignes."(l.Mos. 12,1-3.)

Etter at Gud hadde gitt Abraham 6 forskjellige løftesrekker og
inngått 2 pakter med ham og forandret hans navn fra Abram til
Abraham, som betyr far til mange folk, så var utvelgelsen av det
jødiske folket til å være Guds eiendomsfolk en realitet. Til tross for
at jødefolket har vært ulydig mot Herren en rekke ganger, så kan
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ikke disse løftene og disse paktene oppheves. Det er evige løftes- og
nådespakter, som Gud har gitt av sin egen frie vilje, og sitt kall, sine
nådegaver og sine løfter angrer Herren ikke på. Han er trofast, han
som gav løftene. Om vi er troløse, så er han trofast, for han kan ikke
fornekte sitt eget vesen."er vi troløse, så er han trofast, for han kan
ikke fornekte seg selv."(2.Tim.2,13.)
Vi finner disse 6 løftesrekkene og disse 2 paktene på følgende

steder i G.T.:

a) Den første løftesrekken. l.Mos.12,1-4. Abraham var på det
tidspunktet 75 år gammel.

b) Den andre løftesrekken. I.Mos. 12,7.
c) Den tredje løftesrekken. l.Mos.13,15-16.
d) Den fjerde løftesrekken. I.Mos. 15,4-7.
e) Den første pakten. l.Mos.l5,18-21.
f) Den andre pakten. l.Mos.17,1-27. Abraham var da 99 år gam

mel.

g) Den femte løftesrekken. l.Mos.18,10-19.
h) Den sjette løftesrekken. l.Mos.22,16-18. (Se min bok: Jødenes

Konge. Bind 2.s,99-139, hvor jeg skriver om de forskjellige
paktene og løftene.)

I og med at Gud inngikk sine pakter med Abraham og stadfestet
dem overfor Isak og Jakob, så er jødefolket for evig knyttet til
Herren. Jødene kan hverken firasi seg paktene eller frasi seg sitt
forhold til Herren. DE ER KNYTTET TIL HERREN FOR EVIG
TID.

Nå har imidlertid Herren måttet handle på forskjellige måter med
folket opp igjennom dets historie. Ved Sinai fikk folket anledning til
å inngå en ny pakt med Herren. Denne kom ikke som er erstaning
for de løfter og pakter som Herren hadde inngått med fedrene, men
den kom som et tillegg. Den ble lagt ved siden av løftene og
nåden."Hva skulle da loven tjene til? Den ble lagt til (eller ved siden
av nåden) for overtredelsenes skyld, inntil den ætt kom som løftet
gjalt (ætten er både Jesus og de troende i nådens tidsperiode)-gitt
ved engler ved en mellommanns hånd. (Moses var mellomman-
nen.)'XGal. 3,19.)

Sinai-pakten var av en helt annen beskaffenhet enn Guds pakter
med Abraham og med fedrene. Mens de første var betingelsesløse
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nådespakter, var Sinai- pakten en betinget nådepakt. Dette vil si at
jødefolket måtte gå inn under paktens mange bestemmelser og
forpliktelser, for at den skulle kunne virke og tre i funksjon. Det
sentrale i Sinai-pakten er de to følgende frelsesprinsipper:
a) DEN SOM HOLDT PAKTEN, SKULLE LEVE VED OPP

FYLLELSEN AV DEN. Dette er menneskets rettferdighet.
b) DEN SOM KOM TIL TRO PÅ HERREN, SKULLE LEVE

VED SIN TRO. Dette er Guds rettferdighet.
Jødefolket inngikk den nye pakten av egen fri vilje. De hadde ikke

behøvd å gjøre det. Det var et tilbud ifra Herren, men hele folket
var enig i at de ville motta det nye tilbudet, og de bad derfor Moses
om å være mellomann mellom Gud og folket."Da Moses kom
tilbake, kalte han folkets eldste til seg og bar fram for dem alle disse
ord som Herren hadde pålagt ham. Da svarte folket alle som en og
sa: Alt det som Herren har sagt, vil vi gjøre. Og Moses bar folkets
ord tilbake til Herren."(2.Mos. 19,7-8.)
"Så kom Moses og forkynte folket alle Herrens ord og alle lovene,

og hele folket svarte med en røst: Alle de ord Herren har talt, vil vi
holde oss etter...Så tok han paktens bok (som han selv hadde
skrevet) og leste den opp for folket, og de sa: ALT DET HERREN
HAR SAGT, VIL VI GJØRE OG LYDE."(2.MOS.24,3 og 7.)
Ved inngangen til Kanaans land, på Moabs ødemarker, opprettet

Herren en ny pakt med folket. Det var den såkalte land-pakten eller
Palestina-pakten. Den inneholdt både lovpakten på Sinai og en del
andre bestemmelser. Den gjalt for den nye generasjonen av jøder
som skulle inta det lovede landet. Denne pakten er også en betinget
nådepakt, og innholdet i den er betinget av at folket overholdt
Herrens bud og forskrifter. "Dette er den pakts ord som Herren bød
Moses å gjøre med Israels barn i Moabs land, foruten den pakt han
hadde gjort med dem på Horeb." (Se min bok: Israel og den kristne
menighets,71-73.)
Denne pakten ble også skrevet ned av Moses. Den ble overgitt til

prestene, som fikk beskjed om å legge den i Det Aller Helligste ved
siden av arken. Den skulle taes fram og leses opp hvert syvende
år."Så skrev Moses opp denne lov og overgav den til prestene. Levis
sønner, som bar Herrens paktsark, og til alle de eldste i Israel...Ta
denne lovens bok og legg den ved siden av Herrens, deres Guds
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paktsark. Der skal den ligge som et vitne mot deg (mot folket.)"
(5.Mos.31,9 og 26.)

Før Josva døde, fornyet han pakten mellom Gud og folket, og også
denne gangen sa jødene at de ville holde pakten."Og folket sa til
Josva: Herren vil vi tjene, og hans ord vil vi lyde. Den dag gjorde
Josva en pakt med folket i Sikem og satte lov og rett for dem. Og
Josva skrev opp disse ord i Guds lovbok,... Og Israel tjente Herren
så lenge som alle de eldste levde som overlevde Josva, og som kjente
til alle de gjerninger som Herren hadde gjort for Israel."(Josva
24,24-25 og 31.)
I løpet av jødefolkets historie i selve landet, syndet folket og

kongene en rekke ganger, både ved at de ikke ville holde sine
forpliktelser overfor Gud, og ved at de tok etter de hedenske
religionene, som de opprinnelige innbyggerne i Kanaans land had
de. Når folket gjorde bot og angret sine synder, så tilgav Gud dem
deres synder og tok dem til seg igjen som sitt folk.
På grunn av synden imot Gud så førte dette til at riket ble delt i

to. Vi fikk Israel i nord og Juda i sør. Den førstnevnte staten ble også
kalt for Nordriket, og den besto av 10 stammer. Den andre staten
ble kalt for Sydriket, og den bestod av Juda og Benjamin stamme. I
disse to statene fikk man en rekke ugudelige konger, som både
innførte fremmede religioner og lå i innbyrdes strid med hverandre.

Samtlige av kongene i Nordriket levde i frafallet. I Sydriket var
forholdet noe bedre, og av de kongene som forsøkte å opprettholde
og fornye pakten mellom Gud og folket, skal vi nevne følgende:
a) A5a."Asa gjorde hva rett var i Herrens øyne, likesom hans far

David hadde gjort. Han drev tempel-boleme ut av landet og fikk
bort alle de motbydelige avguder som hans fedre hadde gjort. Han
avsatte til og med sin mor, Maaka, fra hennes verdighet, fordi hun
hadde gjort et gruelig avgudsbilde for Astarte. Asa hugg hennes
gruelige avgudsbilde ned og brente det i Kidrons dal. Men offer-
haugene ble ikke nedlagt, dog var Asas hjerte helt med Herren så
lenge han levde. Han lot de ting hans far hadde helliget, og dem han
selv hadde helliget, føre inn i Herrens hus, både sølv og guU og andre
ting."(l.Kong.l5,ll-15.)
b) Joas."Joas gjorde hva rett var i Herrens øyne, hele tiden, så

lenge presten Jojada veiledet ham. Dog ble offerhaugene ilcke
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nedlagt, folket ble ved å ofre og brenne røkelse på haugene."
(2.Kong.l2,2-3.)

c) Esekias."Han gjorde hva rett var i Herrens øyne, aldeles som
hans far David hadde gjort. Han nedla offerhaugene og hugg As-
tarte-bildet i stykker og knuste den kobberslangen som Moses hadde
gjort, for like til den tid hadde Israels barn brent røkelse for den, de
kalte den Nehustan. Til Herren Israles Gud, satte han sin lit, og etter
ham har det ikke vært hans like blant alle Judas konger, heller ikke
blant dem som hadde vært før ham." (2.Kong. 18,3-5.)
På grunn av sin gudsfrykt forlenget også Herren hans liv med 15

år, etter at han hadde blitt syk. Herren stadfestet sitt løfte om at han
skulle bli frisk ved at skyggen på Akas solskive gikk tilbake 10 streker.
Dette vil igjen si at dagen ble forlenget med 40 minutter. (2.Kong.
20,1-11 og Es.1-8.)
d) Josias. Han førte en innbitt kamp mot de hedenske religion

ene, og fikk folket til å fornye pakten med Herren.
Da ypperstepresten Hilikias fant lovboka i templet i Jerusalem,

og etter at den hadde blitt lest opp for kongen, bestemte han seg for
å utrydde alle de hedenske religionene i Juda."Og kongen gikk opp
til Herrens hus, og hver mann av Juda og alle Jerusalems innbyggere
fulgte ham-prestene og profetene og alt folket, både store og små,
og han leste opp for dem alt det som stod skrevet i paktens bok, den
som var funnet i Herrens hus. Og kongen stod på forhøyningen og
gjorde den pakt for Herrens åsyn at de skulle følge Herren og holde
hans bud og hans vitnesbyrd (de 10 bud) og hans forskrifter av alt
sitt hjerte og av all sin sjel- at de skulle holde denne pakts ord, de
som var skrevet i denne bok. Og alt folket trådte inn i pakten."
(2.Kong.23,2-3.)

I hans tid ble all avgudsdyrkelse utryddet av Juda.(2. Kong.23,4-
20.)

Etter at dette var gjort, holdt jødene påske, slik som det var skrevet
i lovboka. Det var ikke holdt noen slik påske i landet siden dom
merne dømte (fra 1200-1030)."For en påske som denne var ikke blitt
holdt i landet fra den tid da domeme dømte Israel, heller ikke i hele
den tid det hadde vært konger i Israel og Juda."(2.Kong.23,22.)
På gruim av dette fikk Josias en enestående posisjon og et ene

stående navn blant alle kongene i Juda. Han var den beste av alle
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kongene i Israel og Juda."Han gjorde hva rett var i Herrens øyne,
og vandret i alle deler på sin far Davids vei, han vek ikke av hverken
til høyre eller til venstre."(2.Kong.22,2.)
"Det hadde aldri vært noen konge som ham, noen som således

hadde omvendt seg til Herren av alt sitt hjerte og av all sin sjel og av
all sin styrke etter hele Mose lov, og etter ham oppstod det ingen
som ham."(2.Kong.23,25.)
(Om de forskjellige kongene i Israel og Juda se min bok: Jødenes

Konge. Bind l.s,44-52.)
På grunn av det stadige og tiltagende frafallet fra Herren og

paktene, måtte Herren straffe folket. Dette skjedde ved at han lot
assyrerne og babylonerne etter hvert innta landet. Den største del
av befolkningen i både Israel og Juda ble bortført til Assyria og
Babylon.
I året 722 inntok assyrerne Nordriket, ødela Israels hovedstad,

avsatte kong Hoseas og bortførte folket til Assyria.
Fra årene 597-582 skjedde det samme med innbyggerne i Juda og

Benjamin. De ble bortført til de forskjellige provinsene av Det
nybabylonske riket, der Nebdukanesar den store var konge. I året
586 før Messias ble Jerusalem inntatt og ødelagt og templet ble
brent. De hellige kar og de gjenstandene som hadde vært i templet,
ble ført til Babylon.
Gud hadde bestemt at denne fangenskapstiden skulle vare i 70 år.

En av grunnene til at den skulle vare i nøyaktig 70 år, var det
forholdet at landet skulle ligge ubrukt i dette tidsrommet, for å få
den kvile som det skulle ha ifølge reglene for sabbats-og jubelåret.
I forbindelse med sabbatsåret skulle jorden ha kvile i 1 år. I forbind
else med jubelåret, skulle den ha kvile i 2 år, i og med at det 49. året
også var et sabbatsår. Jødene hadde ikke respektert disse bestem
melsene, og de hadde brukt jorden uten at den fikk den kvilen som
den skulle ha."for at Herrens ord i Jermias munn skulle bli oppfylt
til landet hadde gjort fyldes for sine sabbatsår, alle de dager det lå
øde, hadde det kvile- til 70 år var gått til ende." (2.Kr.36,21.) (Om
sabbats- og jubelåret se min bok: Jødenes Konge. Bind 3.s,243-251.)
Fra 536 av begynte en del av de bortførte jøder å komme tilbake

igjen til Israel, men det gjalt ikke alle. Det var den troende levningen
av jødene som kom tilbake. De andre foretrakk å være i utlendig-
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heten. De ville ikke ta på seg det slitet og de lidelsene som det var å
bygge opp landet igjen. I tillegg til dette ville de også møte en
fiendtlig innstillet befolkning, når de kom tilbake. Det var samarit-
aneme, som var et blandingsfolk av jøder og de folk som ble sendt
fra Assyria til Israel.
Det var perserkongen Kyros som gav jødene anledning til å reise

tilbake til Israel."Det var i perserkongens første år (538), da vakte
Herren, for at hans ord gjennom Jermias munn skulle oppfylles, slike
tanker i perserkongen Kyros ånd, at han lot utrope i hele sitt rike
(Det medo-persiske verdensriket) og dessuten kunngjøre ved en
skrivelse. Så sier Kyros, kongen i Persia: Herren, himmelens Gud
har gitt meg alle jordens riker, og han har pålagt meg å bygge ham
et hus (templet) i Jerusalem i Juda. Er det noen blant alt hans folk,
så være Gud med ham, og han kan dra opp til Jerusalem i Juda og
bygge Herrens, Israels Guds hus. HAN BR DEN GUD SOM BOR
I JERUSALEM."(Esra 1,1-4.)
Gjenkomsten til Israel ble gjennomført i 3 faser:
a) Serubabel ledet den første hjemreisen (hebr.alya). Det var folk

fra Juda og Benjamin og prestene og levittene fra disse stammene
som drog tilbake til Israel. Totalt var det 50897 personer som
drog."Da gjorde Judas og Benjamins stammeoverhoder og prestene
og levittene-alle i hvis ånd Gud vakte slike tanker, seg rede til å dra
opp for å bygge Herrens hus i Jerusalem."(Esra 1,5.)
Da de kom tilbake til Israel, bygget de først brennoffer-alteret til

templet."De reiste alteret på dets gamle sted, for det var kommet en
redsel over dem for det folk (samaritanerne) som bodde i bygdene
rundt omkring, og de ofret på det brennoffere til Herren, både
morgen- og aften-brennoffere." (Esra.3,3.)

Deretter holdt de løvsalenes fest.(Esra 3,4.)
Deretter la de grunnvollen til Herrens tempel. I den forbindelsen

var det mange av de eldre av folket som gråt, men andre igjen jublet
over det som hadde skjedd. Grunnen til at de eldre gråt, var følg
ende: Det nye templet var mindre og mer uanseelig enn Salomos
tempel, som de hadde sett. Herrens ark manglet. Herrens herlighet
kom heller ikke tilbake, slik som den hadde gjort det både under
Moses og i Salomos tempel."Men mange av prestene og levittene og
famileoverhodene-de gamle som hadde sett det første hus (Salomos
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tempel), gråt høyt da de så dette hus bli grunnlagt, mens mange (de
yngre) jublet høyt av glede. Folket kunne ikke skjelne lyden av
gledesjubelen fra lyden av folkets gråt, for folket jublet så høyt at
det hørtes lang vei." Esra 3,12-13.) (Om Herrens herlighet og de
forskjellige templene se min bok: Jødenes Konge.Bind 3.s,23-63.)
Samaritaneme ville være med på å bygge templet, men da dette

ble nektet av jødene, sendte samaritaneme klage til perserkongen.I
klagen argumenterte de med atjødene ikke bare bygde templet, men
de hadde også begynt å bygge opp igjen byen og murene. Dette
bevirket at arbeidet med templet ble utsatt i 15 år.(Esra 4.)
Profetene Haggai og Sakarias profeterte at templet måtte bygges.

Da begnte Sembabel og Josva å bygge på Guds hus i Jerusalem.
(Esra 5,1-2.)
Kong Darius av Persia gav beskjed om at templet i Jerusalem

skulle bygges opp igjen. Han ønsket til og med at det skulle være
større enn Salomos tempel. Han ville selv bære omkostningene for
byggingen.(Esra 6,1-14.)
Templet ble ferdig den tredje dagen i måneden adar i det sjette

år (516) av Darius regjering. (Esra.6,15.) Det hadde dermed tatt
jødene 20 år å bygge templet, for Kyros sin befaling om å bygge
templet gikk ut i år 538. (538- 516=20.)
b) Esra var leder for den andre gruppa av jøder som kom hjem

til Israel. Dette skjedde i år 458.1 denne gruppa var det også folk
ifra de andre 10 stammene."Jeg (Artaxerxes) har gitt befaling om at
alle de av Israels folk og av dets prester og levitter i mitt rike, som
har lyst til å dra til Jerusalem, kan dra med deg."(Esra.7,13.)
Esra, som var prest, fikk beskjed om at store deler av det jødiske

folket hadde tatt seg hustruer av hedenske folkeslag og dermed
forøket Israls skyld overfor Herren. Han fikk folket til å skille seg
fra de fremmede hustruene. Bare 4 stemte imot dette forslaget.(Esra
9-10.)
c) Nehemias ledet den tredje innvandringen til Israel. Han var

munnskjenk hos kong Artaxerxes og fikk beskjed av sin bror, Han-
ani, om at Jerusalems murer var nedrevet og portene oppbrent. Han
ble nedtrykt over dette, og kongen gav ham tillatelse til å dra til
Israel, for å bygge opp Jerusalems murer og portene. Dette skjedde
i år 445 før Messias.(Neh.I-2.)
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Nehemias fikk bygget opp igjen Jerusalems murer og dets 12
porter. Portene hadde følgende navn: Fåreporten, Fiskeporten, Den
gamle port, Dalporten, Møkkaporten, Kildeporten, Vannporten,
Hesteporten, Den østre port, Mønstringsporten, Efraimsporten og
Fengselsporten.(Nehm. 3-6.) (Se min bok: Israel og den kristne
menighet.s.84-95, om de 70 åruker for Israel og Jerusalem.)

Etter at hjemkomsten hadde funnet sted, og etter at templet og
Jerusalems murer og porter hadde blitt bygdt opp og satt i stand,
mngikk folket en ny pakt med Herren. Dette skjedde under statt
holderen Nehemias og presten Esra."På grunn av alt dette, gjorde
vi en fast pakt og skrev den opp, skrivelsen ble forskynt med segl og
underskrevet av våre høvdinger, levitter og prester ....alle disse holdt
seg til de fornemme blant sine brødre og svor en dyr ed på at de ville
vandre etter Guds lov, som var gitt ved Guds tjener Moses, og at de
ville holde og ̂øre etter alle Herrens bud og lover og forskrifter, at
vi ikke skulle gi våre døtre til hustruer til de fremmede folk (samarit-
aneme), ei heller ta deres døtre til hustruer for våre sønner."
(Neh.9,38 og 10,29-30.)

I hele denne perioden fra hjemkomsten fra Babylon og fram til
Jesu fødsel, så feilet folket en rekke ganger og brøt loven, men Gud
tok dem til seg igjen, når de angret syndene sine og bad om tilgivelse.

Da tiden var fullmoden til det, sendte Gud sin egen Sønn til
jødefolket i full overenstemmelse med det profetiske ordet. Jesus
hadde mange oppgaver blant det jødiske folket, men den viktigste
oppgaven var at han ved sitt frelsesverk på Golgata skulle tilveie
bringe frelse for både jøder og hedninger.
Da jødene som folk og som nasjon ikke ville ta imot Jesus fra

Nasaret som sin konge og Messias, sendte Gud dem ut i den store
landflyktigheten, som nå har vart i snart 2000 år.
Hva er så grunnen til at landflyktigheten til Babylon var på 70 år,

mens den store landflyktigheten, som jødene nå er inne i, har vart i
nesten 2000 år? Svaret skulle ikke være det at den ene av Herrens
lidende tjenere (jødene) ikke har anerkjent og ikke kjenner den
andre av Herrens lidende tjenere, nemlig Jesus fra Nasaret. Jeg tror
at dette er det riktige svaret.
Jeg vil i den forbindelsen sitere det som Erich Sauer har sagt om
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dette: "Israel må jo forstumme, når en spør det i dag: Si meg,
hvordan kan det ha seg at den evige (Gud) sendte fedrene ut av
landet til Babel til bare 70 års fangenskap på grunn av all den
vederstyggelighet og avgudsdyrkelse som de hadde forurenset det
hellige land med i århundreder, mens Israel nå allerede i 1800 år har
vært spredt blant alle folk, og Jerusalem, den store konges stad, er
nedtrådt av hedninger til denne dag? Hva er det for en stor og
forferdelig blodskyld som fremdeles holder dem langt borte fra de
fredelige boliger i fedrenes land? Men Israel vil ikke vite det.
Og dog er nettopp deres store feiltagelse når det gjelder Messias,

årsaken til ulykken. Den jødiske sjels hat til korset har gjort dem til
en smertende brodd i verden. Stadig står det jødiske folk under
"korsfluktens forbannelse". Jødens stadige rastløshet og fredløshet
skyldes at han aldri i sitt indre er blitt ferdig med Jesu Kritsi
skikkelse. Flukten fra korset har gjort ham til en hjemløs flyktning i
verden. Opprøret mot korset har latt ham bli en anfører i alt opprør
på jorden imot Gud. Men også her er det jødiske folks videre beståen
en av historiens gåter. De lover som behersker andre folks liv, lar
seg til dels forklare historisk-filosofisk. Men Israels utvikling spotter
all forklaring. For Israel er tross alt Jehovas folk, og Herren, dets
Gud, er en Gud som skjuler seg."
Av dette som er skrevet foran, ser vi at en del av Israels lidelser

er selvforskyldt. Dersom jødefolket hadde villet leve i samsvar med
Guds bud og paktene, hadde det gått dem godt i landet, og de hadde
sluppet å ha blitt sendt ut i de forskjellige landflyktigheter.
Men dette gir ikke hele svaret på at Israel og jødefolket er Herrens

lidende tjener. På grunn av at folket er blitt utvalgt av Gud til å være
hans folk på en spesiell måte, så er det ikke som andre folk. DET
ER KNYTTET TIL GUDS PLANER. Dette er hovedgrunnen til
at de forskjellige hedningefolkene har foraktet, hånet og myrdet
jødene opp igjennom deres historie. Jødefolket har ved sin blotte
eksistens vært med på å vise at Israel Gud er hele verdens Gud, og
at det ikke finnes noen annen Gud enn Abrahams, Isaks og Jakobs
Gud.

Dette er hovedårsaken til at jødene er blitt hånet, under-trykt,
ydmyket og myrdet i stort antall i historien. De er ikke som andre
folk, selv om de ofte har ønsket det, for Guds øye våker hver tid og
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stund over Israel og jødene. Han henger fast ved jødene på grunn
av sine løfter til fedrene, for han kan ikke fornekte seg selv. "For
Herrens del er han folk, Jakob er hans arvedel. Han (Gud) fant ham
i et øde land, i villmarken blant ørkenens hyl, han værnet om ham,
han våket over ham, han voktet ham som en øyesten. Som ørnen
vekker sitt red og svever over sine unger, således bredte han ut sine
vinger, tok ham opp og bar ham på sine slagfjær. Det var Herren
alene som førte ham, og ingen fremmed gud var med ham."
(5.Mos.32,9-12.)
Det er ingen som Gud, Jesurun (det rettskafne Israel). Han farer

fram over himmelen med hjelp for deg, og i sin høyhet på skyene.
EN BOLIG ER DEN ELDGAMLE GUD, OG HER NEDE ER
EVIGE ARMER, han driver fienden bort for deg og sier: Rydd ut.
(5.MOS.33,26-27.)

Jødene er opp igjennom historien blitt anklaget for og har fått
skylden for mye det som har vært galt. De har fått skylden for kriger,
sykdom og pest. De har fått skylden for drap av barn og voksne. De
har blitt beskyldt for å ha stått i direkte kontakt med djevelen. De
har blitt besl^ldt for å ha forgiftet drikke-vannet, og de har fått
skylden for pest og sjukdom. De har også fått skylden for svarte-
døden, som utryddet 1/2 av Europas befolkning. Hitler beskyldte
dem for Tysklands nederlag i den første verdenskrigen. De er også
blitt beskyldt for å være ansvarlig for de økonomiske nedgangstider
som gikk over Amerika og Vest-Europa i 1920 og 1930 årene.
I alle disse ovegrepene mot jødene samarbeidet ofte den verdslige

og geistlige øvrighet. Vi skal i det følgende nevne en del av de
overgrep som Israel, Herrens lidende tjener, er blitt utsatt for i
verden:

a) I forbindelse med romernes inntagelse og ødeleggelse av Jeru
salem i år 70 e.Messias, ble 1000000 jøder drept.
100000 av disse ble korsfestet. Mange ble sendt til andre land som
slaver. Det ble sendt 100000 jøder bare til Egypt
b) I forbindelse med Bar Kochbas opprør mot romerne (132-135)

forsøkte romerne å utslette alt jødisk liv i Israel. Jødene ble enten
drept eller sendt som slaver til andre land. Selve landet ble sys
tematisk ødelagt. Jerusalem og tempelplassen ble til og med pløyd
ned, slik at det ikke skulle finnes noen spor etter dem mer. Selve
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byen ble flyttet nordover og fikk det romerske navnet Aelia
Capitolina. På tempelplassen ble det bygd et romersk tempel, som
ble innvidd til guden Jupiter Capitolnus. En billedstøtte av keiser
Hadrian ble stilt opp på tempelplassen.
Hadrian nektet jødene videre å foreta omskjærelsen på sine

sønner, studere Toraen, helligholde sabbaten og undervise i jøde
dommen. Ingen jøde fikk lov til å bosette seg i den nye byen eller i
Judea. Den jøde som kom så nær byen at han kunne se den, ble
straffet med døden. (Se min bok: Israel og den kristne menighet.
s,89-93, hvor jeg skriver mer om dette.)
c) I forbindelse med kirkemøte i Clermont i 1095, hvor det ble

bestemt at korstogene skulle begynne, for å befri det hellige landet,
Israel, fra både de vantroe arabere og jøder, ble ca.l2000 jøder
myrdet i Rhinland.
d) Da korsfarerne kom til Israel, ble både arabere og jøder

myrdet. Under erobringen av Jerusalem ble de av jødene som var i
livet, drevet inn i en synagoge. Deretter ble det satt ild på synagogen.
Ingen av de jødene som var i Jerusalem på tidspunktet, overlevde.
e) I forbindelse med at Innocens den 3. ble pave (1198-1216.), ble

det satt i gang et storstilt "indre korstog" mot kjettere og jøder. I
dette mistet mange tusen mennesker livet.
f) 11215 innkalte den samme paven til det 4. Latheran-koncilet.

Her ble jødemerket innført. Dette betydde at alle over 13 år skulle
bære et synlig merke på sine klær. Dette skulle vise alle, som kom i
kontakt med jødene, at de tilhørte det foraktede folket. Som regel
var dette merket et rundt og gult tøymerke, og det ble sydd inn i
klærne, enten på ryggen eller på brystet. Det hadde form som en
mynt og kunne symbolisere de 30 sølvpenningene, som Judas fikk
for å forråde Jesus.

Videre kunne merket symbolisere det hellige nattverdsbrødet, og
meningen kunne være at i og med at de fleste jøder nektet å la seg
døpe og delta i nattverden, så skulle de nå bli tvunget til å bære
brødets symbol på sine klær.

Uansett hva merket skulle symbolisere, så skulle det i alle fall
fortelle omverdenen at den som bar det, var en foraktet person, som
de andre måtte holde seg unna. Jødene måtte bære et synlig merke
gjennom sin vandring i sine liv. Dersom de derimot lot seg døpe og
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assimilere blant de kristne, så slapp de å bære denne ydmykelsen.
^ Hva som gjelder det forholdet at jødene måtte bære dette merket,

sa ble det praktisert forskjellig i de forskjellige landene i Europa. I
Spania måtte de pa 1300-tallet bære spesielle klær og og et rødt
merke. I Tyskland bar jødene en spiss hatt. På 1400-tallet ble også
det gule merket innført i Tyskland. Det samme skjedde i Østerrike.
Da Hitler gjeninnførte denne skikken på 1900-tallet, så var dette

ikke noe nytt, som nazistene fant på. Nei, de kunne bare ta opp en
gammel skikk som den katolske kirken hadde innført i 1215.
g) 11480 ble den pavelige bulle utsendt om å opprette en kirkelig

undersøkelsesdomstol, som først og fremst skulle undersøke og
straffe de sakalte "marranere", d.v.s. de jøder som hadde blitt
tvunget til a gå over til kristendommen. Ordet "marraner" betyr
forøvrig "svin". Denne domstolen ble også brukt mot kjetterne fra
den katolske kirkes egne rekker og mot de andre jødene, som holdt
fast ved sin tro.
Det var mot "marranerne" at inkvisisjonen ble opprettet. Dersom

en "marraner" uttalte den minste tvil om jomfrufødselen eller Den
Hellige Ånd, skulle han brennes på bålet.
Jeg vil i det følgende sitere fra Poul Borchsenius bok: Den lange

vadring.s,132-133, hvor han beskriver inkvisisjonen i Spania." Fengs
lene ble fylt. Fangene satt sammenstuet i småe underjordiske celler.
Fra torturkamrene lød dag og natt hjerteskjærende skrik. Her
mødte byens tidligere sosietet hverandre i omgivelser som var helt
forskjelhge fra dem de var vant til. Marranerene var jo overklassen,
forfinede mennesker i høye embeter. Nå fikk de lemmene knust på
pinebenken og fremstammet, skjelvende og sanseløse av smerte, de
tilståelser som deres bødler ønsket.
Hver uke flammet kjetterbålene. I høytidelige opptog førtes de

dømte kledt i botsskjorter gjennom byens gater. På den største plass
ventet landets fornemste folk, ofte med kongen eller dronningen i
spissen, for å overvære den høytidelige autodafe (domstol), ordet
betyr "hellig handling". Den eneste straff var nemlig å brenne
kjetterne levende, det het "avlivning uten blodsutgytelse". Som en
særlig nåde ble de, som i siste øyeblikk angret, kvalt, før bålet ble
tent. Enda ikke de døde fikk kvile i fred. Dersom noen var bukket
under på pinebenken, ble liket brent, og døde, som ble angitt, ble
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gravd opp og brent, og deres formue ble beslaglagt.
Selvfølgelig nøydes ikke dominkanerne med å forfølge mar-

ranerne, alle kjettere ble rammet."
h) Under den katolske kongen Ferdinands og dronning Isabellas

regjeringstid brøt det ut store forfølgelser mot jødene i Spania.
Kongen uttalte at "han heller ville herske over et ørken-landskap
enn over et land med kjettere. Han satte i gang store forfølgelser
både mot jøder og kristne. Flere tusen jøder ble brent på bålet, og
til slutt måtte de jøder, som ville berge livet, rømme fra Spania. Den
30. mars 1492 utsendte Ferdinand og Isabella det ediktet at alle jøder
i Spania måtte forlate landet innen 4 måneder. De som ikke gjorde
det, ble enten brent på bålet eller ble tvunget til å bli døpt.
Som en konesekvens av dettte ediktet forlot 300000 jøder Spania

den 2 august 1492. De måtte ut på vandringen igjen, som så mange
ganger før i deres historie. Denne datoen er forøvrig den samme
som den 9 ab, ifølge deres egen kalender. På denne dagen ble
Jerusalem ødelagt og brent av romerne i år 70 e. Messias.

i) Et annet høydepunkt i jødenes lidelser skjedde i 1555 da pave
Paul den 4. sendte ut bullen, Cum nimis absurdum. Denne gikk ut
på at jødene skulle bo for seg selv og være innestengt i egne bydeler
eller ghettoer. Vi siterer følgende fra denne bulen: "Da det synes
ganske absurd og utillatelig at de (jødene), skyld til evig slaveri
fordømte jøder skulle glede seg over vår kristelige kjærlighet og
tålmodighet for å gjengjelde denne vår nåde med utakknemelighet
og i stedet for å bøye seg, trenger seg fram for å få makt, og da vi er
underrettet om at de (jødene) i Roma og andre steder i det hellige
romerske kirkes herredømme bor midt iblant de kristne, ja endog i
umiddelbar nærhet av kirker uten med ytre tegn å vise hvem de er,
at de til og med leier hus i fornemme gater, kjøper hus og erhverver
fast eiendom, holder kristne tjenestefolk og ammer i deres hus og
på andre måter trer kristen ære under fot-ser vi oss nødt til å gripe
til følgende forholdsregler."

Etter denne innledningen følger 15 detaljerte bestemmelser om
hvordan jødene skulle oppføre seg og behandles. Jeg skal i det
følgende nevne de viktigste:

1.) Jødene skulle bo avsondret i en bestemt gate eller i en bestemt
bydel, som skulle være isolert fra resten av byen med en mur med

— 25 —



kun en port.
2.) Hvis jødene var i besittelse av eiendom utenfor jøde-kvarteret,

måtte de selge den med det samme. Det var heller ikke tillatt for
dem å eie hus i sitt eget område.

3.) Jødene måtte bare ha en S5magoge i hver by. Dersom det var
flere enn denne ene synagogen i en by, måtte de andre bli ødelagt.

4.) Enhver jøde skulle bære jødemerket. Mennene skulle bære
en gul hatt og kvinnene et slør.

5.) Jødene kunne ikke holde kristne tjenere eller ha noen omgang
med de kristne. Jødene måtte ikke bli tiltalt med tittelen "signor",
for det betyr "herre".

6.) Jødiske leger måtte ikke behandle kristne pasienter.
7.) Jødene fikk ikke lov til å handle med kom eller noen andre

livsnødvendige varer. De eneste typer varer som de fikk lov til å
handle med, var brukte varer og marsjandisevarer.

8.) Alle tidligere privilegier, som jødene hadde hatt, ble opp
hevet.

Jeg vi også sitere ifra Poul Borchsenius sin bok: Hep.Hep,av
antisemittismens historie.s,43-44, hvor han beskriver oppbygningen
av ghettoen i Roma: "Bullen ble gjennomført med ubarmhjertelig
hårdhet. Muren omkring det kvarteret i Roma, hvor de fleste jøder
allerede bodde, reiste seg med forbausende hurtighet. Og jødene
måtte selvsagt selv betale hva det kostet å bygge den. De som var så
uheldige å bygge hus utenfor ghettoen, måtte straks by dem ut til
salgs. Kjøperne var ikke sene med å utnytte den tvangssituasjonen
som selgeme befant seg i. Som regel fikk jødene kunn 1/5 av verdien.
De overtallige synagogene ble revet ned. Men jødene måtte stadig
betale skatt av de ødelagte husene.
Den bitreste ydmykelsen var at jødene ble tvunget til å reise Casa

dei Catecumeni inne i ghettoen. Dette var et kristent katekumenhus
eller omvendelses-sentrum, hvor munker lærte opp jødene i den
kristne tro, og hvor de ble tvunget til å møte opp. Portene i ghettoen
skulle åpnes og lukkes til nøye foreskrevne tider. Den eneste dør
som stod åpen natt og dag, var den som førte inn til katekumenhuset.
Munkene tok ingen sjanser. Før jødene gikk inn i katekumenhuset,
til prekenen, ble ørene på dem undersøkt, for å se om de hadde
stappet bomull i dem. Og tjenerne i salen var ansvarlige for at ingen
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falt i søvn. Dersom det skjedde, ble de stukket med en spiss kjepp."
På denne måten oppstod det jødiske kvarteret i de forskjellige

eropeiske byene. Disse går under forskjellige benevnelser. I det
gamle Roma ble de kalt for "vicus judæorum", som betyr "jødenes
gate". I Tyskland ble de kalt "Judengasse". I Frankrike ble de kalt
"Juveri" og i Italia "Giudeacca".

Slik kunne Hitler og nazistene i vårt århundrede både gjenopplive
bestemmelsen om jødemerket og om ghettoene. De kunne bare
ben5^te seg av de ideene som de katolske pavene og deres medskyl
dige hadde hatt. Hitler kunne bare si at når kirkens menn hadde
benyttet seg av dette, så kunne han og nazistene også gjøre det. Han
fikk med dette et alibi for sine skjenselsgjeminger mot jødefolket,
men overfor Gud så holder ikke dette alibiet.

Men det var ikke bare den katolske kirken som så ned på jødene
og oppfordret styresmaktene til å slå hardt ned på dem. Dette var
også tilfelle med Martin Luther og en del av de andre reform-
atorene.(Se min bok: Guds løfter til Israel.s.21 og 98.)
Det var særlig i forbindelse med påskefeiringen at jødene fikk

unngjelde for beskyldningen som ble satt fram mot dem av de
kristne, at de hadde myrdet Jesus. (I parantes bemerker jeg at det
var først i 1964 i forbindelse med det 2. Vaticanconsilet at den
katolske kirken trakk tilbake sine beskyldninger mot jødene om at
de hadde myrdet Jesus, og at jødene var kollektivt ansvarlig for
dette.)
Ved påskefeiringen hendte det ofte at byens innbyggere gikk i

prossesjon med den katolske biskopen og de katolske prestene i
spissen bort til den jødiske ghettoen. Der stanset prossesjonen, og
så overlot man til pøbelen å få gjøre det som de ville med jødene.
Noen ble slått i hjel. Andre ble mishandlet eller skjendet på annen
måte. Husene ble plyndret, ødelagt og satt i brann. Det samme
skjedde med synagogen. Slike massakre ble kalt for pogromer.
j) Det var en pogrom, som fant sted i påsken 1903 i den russiske

byen Kirshnew, som er særlig kjent for sin råskap og villskap mot
jødene. Jeg vil sitere fra Poul Borchsenius sin bok: Hep.Hep, av
antisemittismens historie.s,94-95: "Så går solen endelig ned, og
mørket gir ly for onde gjerninger. Bevæpnet med kniver og økser
springer folk inn i ghettoens hus og jager jødene ut på gata, hvor det
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er fritt til å sparke og slå dem. En flokk jøder har samlet seg og slår
fra seg med jernbeslåtte stenger. Men her griper politiet inn og
avvæpner de formastelige, som våger å forsvare seg. Og da får
villdyrinnstinktene luft, og ghettoen er forvandlet til en skrikende,
hylende jungel, alle lideskaper får fritt spillerom. Jødene blir myrdet
i snesvis. En får hamret søm gjennom hjerneskallen, en annen vrir
seg med utstukne øyne, men ingen unner ham nådestøtet, småe barn
kastes ut fra de øverste etasjene og ligger på steingata med knuste
lemmer, kvinner blir voldatt, deretter får de brystene skåret av.
Bander av fulle menn stormer synagogene, de river torarullene,
vikler dem opp og skitner dem til med sine ekskrementer. Foran et
toraskrin står den gamle shamesh, synagogetjeneren, hyllet i sitt
bedeteppe og dekker bøkene med sin kropp, til han segner om død
på gulvet."
k) Høydepunktet i utryddelsen og utslettelsen av det jødiske

folket nådde man i Europa under Hitler og nazistene. I Hitlers
gasskamre ble over 6 millioner jøder drept og brent. Det er det
største folkemordet som noen tid har funnet sted i historien. Det var
et brennoffer til denne verdens fyrste, som er Satan, fra hans egne.
Dette er en skjenseslgjeming mot et lite folk, som vi i det hele tatt
ikke greier å sette oss inn i. Det vil for bestandig ligge en kollektiv
skyld over Tyskland og Europa for de skjenselsgjerningene soni vi
har gjort imot Guds folk. (Se min bok: Guds løfter til Israel, hvor jeg
skriver en del om dette.)
I denne oversikten har jeg tatt med bare en liten del av de mange

skjenselsgjerninger som er blitt begått mot det jødiske folket opp
igjennom dets historie. I mange av disse tilfellene var den katolske
kirken hovedansvarlig for at dette kunne skje-enten ved at den kom
med direkte påbud om undertrykking av jøder, eller ved at den lot
skjenselsgjerningene skje uten å forsøke å avverge dem. Kirken har
opp igjennom sin historie opphopet seg en enorm skyld overfor Gud,
ved at den har behandlet jødene på en slik dårlig måte. Vi vet at vi
alle sammen skal svare for vår sjmd og skyld overfor Gud, dersom vi
da ikke er så heldige at vi kan benytte oss av Jesu forsonergjeming,
som tar bort synden.

Kirken og dens ledere skal ikke få det godt på dommens dag, da
alt som er skjult i mørket, skal fram i lyset. Dette gjelder også alle
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skjenselsgjerningene som er begått mot Guds utvalgte folk.
Jeg vil også sitere hva Poul Borchsenius sier i sin bok: Hep. Hep,

av antisemittismens historie.s,124: "For kirken hadde pløyd med
hatets og mistroens og hevnens plog. Jødene var mordere, selve
Guds Sønn hadde de skammelig hengt på et kors. Og dertil var de
halstarrige i vantro. Kirken har flere onde gjerninger å stå til ansvar
for enn noen kristen holder ut å tenke på. Det gjelder både den
katolske, den protestantiske og den russiske kirke. Her er et regn
skap som blir kjempetungt på dommens dag. ,hvor store bøker åpnes
og gjøres opp."
På alle steder hvor jødene ble drept og myrdet, var det et rop som

gikk igjen, og det var ropet: Hep. Hep. Det er usikkert hva det bet)^,
men jeg skal nevne 3 mulige betydninger:

1.) Hierosolyma est perdit. Det betyr: Jerusalem er gått under.
2.) Et gammelt tysk uttrykk: Hab. Hab. kann ha blitt til Hep. Hep.

Det førstnevnte uttrykket betyr. Gi.Gi. Det vil si: Gi keiseren skatt.
3.) Når jødene ble forfulgt, hendte det ofte at de ropte: Jep.Jep.

Det betyr: Jesus est perditus. Det vil si: Jesus er gått under.
Uansett hva uttrykket betyr, så vet vi at hverken Jesus, jødefolket

eller Jerusalem er gått under. Jesus sitter ved Faderens høyre hånd
i himmelen og venter på at Gud skal legge alle hans fiender til
skammel for hans føtter, slik at han kan tilintetgjøre dem. Hverken
Israel eller jødene eller Jerusalem kommer til å gå til grunne, for
Guds planer er nedlagt både i folket og i landet. Gud henger fast
ved jødefolket, for det er elsket på grunn av fedrene, og sine planer,
oppgaver og nådegaver det angrer ikke Gud på.
Vi som lever i dag, er vitne til at Gud tar seg av jødefolket på en

spesiell måte. I løpet av det 20. århundrede har jødene igjen begynt
å innta sitt eget land, som de har fått av Herren. Dette betyr at de
fortsatt er utvalgt av Gud til å være hans tjener. Etter som frafallet
fra de kristne trossannheter bare sprer seg mer og mer i det delvis
avkristnede Vesten, vil det vise seg at det åndelige dekket, som ligger
over store deler av jødefolket, blir tatt bort etter hvert. Etter den
kristne menighets bortrykkelse vil messianske jøder stå fram som de
virkelige bærerne av Guds- riket. Vi vet at det i dag finnes ca. 3000
messianske jøder i Israel, som offentlig har bekjent at Jesus fra
Nasaret er jødenes Messias. På samme måten som Jesus ble forfulgt
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av fariseerne og de skriftlærde, på samme måten blir også disse
forfulgt og diskriminert av forskjellige grupperinger innenfor den
ortodokse jødedommen.

I tillegg til disse, som åpenlyst anerkjenner Jesus fra Nasaret som
jødenes Messias, har vi mange som hemmelig tror at han er jødenes
Messias. På grunn av en del omstendigheter så holder de dette skjult.
Slik har det forøvrig vært hele tiden opp igjennom jødenes historie.
Det skal nok vise seg at mange flere jøder enn vi aner, har tatt sin
tilflukt til Jesus og tror på ham. Man regner med at det er ca.lOOOO
hemmelige troende i Israel. Disse har på samme måten som vi del i
frelsen. (Se min bok: Jødenes Konge.Bind 3.s,260.)

I U.S.A har vi ca. 50000 messianske jøder.
Vi regner med at det vil skje messianske vekkelser både i Israel

og i diasporaen i framtiden. Etter at den kristne menighet er bortryk
ket til Herren, før den siste og syttiende åruken for Israel og
Jerusalem (Dan.9,24- 27.), så vil Herren i begynnelsen av denne
åruken utta seg 144000 beseglede av Israels 12 stammer. Disse skal
være hans spesielle vitner og misjonærer i de 7 siste årene før Jesu
gjenkomst til Oljeberget. (Se Johannes Åpenbaring,7,1-10 og 14,1-

.

Disse skal forkynne evangeliet om riket (riket for Israel) som et
vitnesbyrd for alle folkeslag. Etter at det er gjort, vil enden komme.
"Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderike
til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden kopmme."
(Mat.24,14.)
På samme måten som de messianske jødene bestandig har vært

forfulgt og diskriminert av de ortodokse jøder, vil også disse bli det
i endetiden."Og bror skal overgi bror til døden, og en far sitt barn,
og barn skal reise seg mot foreldre og volde deres død, og dere (de
messianske jøder) skal hates av alle for mitt navns skyld, men den
som holder ut inntil enden, han skal bli frelst. Men når de (de vantro
jøder) forfølger dere i den ene by, da fly til den andre, for jeg sier
dere: Dere skal ikke komme til ende med Israels byer, før Menneske-
sønnen kommer." (Mat. 10,21-23.)

Helt i sluttfasen av den store trengselen vil jødene som folk og
levning omvende seg, og da er betingelsene endelig oppfylt til at de
mange løfter i Sinai-og Palestina- pakten kan gå i oppfyllelse. Dette
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er betingede nådepakter i motsetning til Abraham-pakten, som er
en betingelsesløs pakt.
Når jødene omvender seg, kan likeledes riket for Israel bli oppret

tet, for da er jødene blitt Guds folk helt ut. Det er først når jødefolket
anerkjenner Jesus fra Nasaret som Guds Sønn og sin egen Messias,
at det fullt ut kan forstå hvem Gud er."For jeg sier dere: Fra nå av
skal Dere ikke se meg før Dere sier: Velsignet være han som
kommer i Herrens navn."(Mat.23,39.)
I riket for Israel eller 1000 års-riket er jødene blitt Herrens tjener

fullt ut. Nå er de ikke lenger Herrens lidende tjener, men HER
RENS OPPHØYDE OG ÆRERIKE TJENER. Hedningefolkene
skal ære og anerkjenne jødene i rikets tid. Jødene skal være prester
over den hele jord. De skal styre og herske sammen med Jesus. Det
skal også de forskjellige frelseskategorier av hedninger gjøre. (Se
min bok: Guds-riket i Israel.s,226-247.)
"Dersom du (jødefolket) hører på Herrens, din Guds røst, så du

akter vel på å holde alle hans bud, som jeg gir deg i dag, da skal
Herren din Gud heve deg høyt over alle folkene på jorden... Herren
skal gjøre deg til hode og ikke til hale, og du skal alltid være ovenpå
og aldri under, såfremt du hører på Herrens, din Guds bud, som jeg
i dag byder deg å ta vare på og holde." (5.Mos.28,l og 13.)
"Så sier Herren, hærskarenes Gud: I de dager skal det skje at ti

menn av alle hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i en jødisk
manns kappefold og si: Vi vil gå med dere, for vi har hørt at Gud er
med dere."(Sak.8,23.)
"Og folkeslag skal søke til ditt lys (Messias), og konger til den glans

som er gått opp over deg... Løft dine øyne og se deg omkring. De
samler seg alle sammen, de kommer til deg, dine sønner skal komme
fra det fjerne, og dine døtre skal bæres på armen. Da skal du se det
og stråle av glede, og ditt hjerte skal banke og utvide seg, for havets
rikdom skal vende seg til deg, folkenes gods skal komme til deg. Et
mylder av kameler skal dekke deg, Midians (et område ved Akaba-
bukta) og Efas (stamme-område i Arabia) kammelføll skal komme
til deg, alle sammen skal de komme fra Sjeba (et land i sørvestre del
av Arabia. Det er det samme som Saba), gull og virak skal de føre
til deg, og Herrens pris skal de forkynne... Og fremmede skal bygge
dine murer, og deres konger skal tjene deg, i min harme har jeg slått
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deg, men i min nåde har jeg forbarmet meg over deg... FOR DET
FOLK OG DET RIKE SOM IKKE VIL TJENE DEG, SKAL GÅ
TIL GRUNNE, og hedningene skal bli aldeles ødelagt. Libanons
herlighet skal komme til deg, både cypress og buksbom, for å pryde
det sted der hvor min helligdom (templet) er, og det sted hvor mine
føtter skal stå, vil jeg herliggjøre. Og barna til dem som har plaget
deg (både germanere og arabere) skal komme bøyde til deg, og alle
de som har forkastet deg, skal kaste seg ned for dine føtter, og de
skal kalle deg Herrens stad. Guds hellige Sion. I stedet for at du var
forlatt og hatet, så det ikke var noen som drog gjennom deg, vil jeg
gjøre deg til en EVIG HERLIGHET, en fryd for slekt til slekt. Og
du skal die hedningefolks melk, ja, kongers bryst skal du die, og du
skal kjenne at jeg. Herren, er din frelser, og Jakobs Veldige, din
gjenløser."(Es.60,3-6,10 og 12-16.)
"På dine murer, Jerusalem, setter jeg vektere, aldri skal de tie,

ikke den hele dag og ikke den hele natt, dere som minner Herren,
unn dere ingen ro. Og gi kke ham ro før han bygger opp Jerusalem
igjen og gjør det til EN LOVSANG PÅ JORDEN."(Es.62,6-7.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke 2 lidende tjenere har Herren?
2.) Hvilken tredeling gjorde de gamle rabbinerne med hensyn til

Messias sine lidelser?

3.) Hvorfor tok Gud seg ut sitt eget eiendomsfolk, etter at det
hadde gått 3 perioder av frelseshistorien?

4.) Hvor mange løftesrekker og pakter fikk Abraham av Herren,
og hvor finner vi disse i G.T?

5.) Hva vil det si at Sinai-pakten "ble lagt til" eller "ved siden
av"?(Gal.3,19.)

6.) Hva er forskjellen på Abraham-pakten og Sinai-pakten?
7.) Hvilke to frelsesprinsipper har vi i Sinai-pakten?
8.) Hva er land-pakten eller Palestina-pakten?
9.) Hvor ble Palestina-pakten oppbevart?
10.) Hvorfor ble Israel delt i to?
11.) Hvordan var kongene i Nordriket?
12.) Hvilke konger i Sydriket fulgte Herren?
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13.) I hvilket tidsrom ble jødene i Nordriket flyttet til Assyria?
14.) I hvilket tidsrom ble jødene i Sydriket flyttet til Babylon?
15.) Hvorfor ble bortvisningen til Babylon akkurat 70 år?
16.) Hvor lenge skulle landet kvile i forbindelse med både sabbats-

og jubelåret?
17.) Når begynte jødene å komme tilbake til Israel?
18.) Hvem var samaritanerne?
19.) Hvilken konge var det som gav jødene lov til å reise tilbake til

Israel?

20.) Hvem ledet den første innvandringen, og fra hvilke to stanuner
kom jødene?

21.) Hvor mange personer var det som kom?
22.) Hvilken del av templet bygget de først?
23.) Hva skjedde når de la grunnvollen til templet?
24.) Hvorfor gråt en del av jødene?
25.) Hva var grunnen til at byggingen av templet ble utsatt i 15 år?
26.) I hvilket årstall stod templet ferdig, og hvor mange år hadde

jødene brukt til å bygge det?
27.) Hvem var leder for den andre gruppen av jøder som kom hjem

til Israel?

28.) Fra hvilke stammer kom jødene denne gangen?
29.) Hvem ledet den tredje innvandringen?
30.) Hvilken konge gav beskjed om at Jerusalems murer og porter

skulle gjenoppbygges?
31.) Når gikk befalingen ut om å gjennoppbygge Jerusalem?
32.) Hva het Jerusalems 12 porter?
33.) Hva er hovedårsaken til at den store landflyktigheten, som

jødene nå er inne i, har vart i snart 2000 år?
34.) Hva er årsaken til at hedningene har hatet jødene?
35.) Hvilke forskjellige beskyldninger er blitt reist mot jødene?
36.) Hva skjedde med jødene i forbindelse med Jerusalems øde

leggelse i år 70 e. Messias?
36.) Hva skjedde med jødene i forbindelse med Bar Kochbas opp

rør i 132-135 e. Messias?
37.) Hva skjedde med de jøder som var i Jerusalem, da korsfarerne

inntok byen?
38.) Når ble jødemerket innført, og hva gikk det ut på?
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39.) Hva kunne jødemerket symbolisere?
40.) Hva betyr ordet "marraner"?
41.) Hva gikk inkvisisjonen ut på?
42.) Hva er en autodafe, og hvilken straff ble dømt ved denne

domstolen?
43.) Hva skjedde med jødene i Spania under kong Ferdinand og

dronning Isabella?
44.) Hva skjedde i året 1555 med jødene, og hvilke regler var det

som ble gjennomført?
45.) Hva er en pogrom?
46.) Ved hvilken kristen høytid ble særlig jødene utsatt for de

kristnes hat?
47.) Hva skjedde påsken 1903 i den russiske byen Kirshnew?
48.) Hva betyr ropet: Hep. Hep?
49.) Hvor mange messianske jøder har vi i Israel i dag?
50.) Hvor mange messianske jøder bor det i U.S.A. i dag?
51.) Hvilken oppgave skal de 144000 beseglede av Israels 12 stam

mer ha i trengselstiden?
52.) Hva vil skje med de messianske jøder i Israel i trengselstiden?
53.) Hva vil skje med løftene i Sinai- og Palestina-pakten i forbind

else med jødenes omvendelse?
54.) Hvem skal styre i riket for Israel?
55.) Hva skal skje med Israel og jødene i lOOO års-riket?
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MESSIAS ER HERRENS LIDENDE TJENER.

Det er ikke bare jødefolket som er Herrens lidende tjener. Mes
sias er det også. Mens jødefolkets lidelser er et uttrykk for både deres
egne synder og det forholdet at hedningene ikke har kunnet tolerere
dem på grunn av at Gud har lagt ned sine planer i dette folket, sa
led ikke Messias på grunn av sin egen synd. Det kommer helt tydelig
fram en rekke steder i G.T at han led på grunn av jødenes synder.
Ved at Messias tok på seg jødefolkets synder, gikk i døden for folket
og oppstod fra de døde, så tok han bort Guds dom og forbannelse
over folket. DET VAR EN STEDFORTREDENDE DØD MES
SIAS LED. Denne stedfortredende lidelse og død skulle også hed
ningene få nyte godt av.

Messias lidelser og død er beskrevet en rekke steder i G.T., både
ved forbilder, ved konkrete beskrivelser og ved de forskjellige offer
handlinger som ble forettt i templet etter bestemte regler (Se min
bok: Jødenes Konge. Bind 3, hvor jeg skriver mye om dette.)
Vi skal i det følgende se på de 4 sangene om Herrens lidende

tjener, slik som profeten Esaias beskrev Messias sine lidelser.
1.) Den første sangen står i Esaias 42,1-7: "SE MIN TJENER,

som jeg støtter, min utvalgte, som min sjel har velbehag i. Jeg legger
min Ånd på ham, han skal føre rett (Guds lov) ut til hedninge-
folkene. Han skal ikke skrike og ikke rope, han skal ikke la sin røst
høre på gata. Det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende
tande skal han ikke slukke, på rette måten skal han føre retten ut til
dem (hedningefolkene). Han skal ikke bli mødig, og hans kraft skal
ikke bli knekket før han får grunnlagt retten på jorden, og på hans
lov vnter øyene d.v.s. kontinentene. Så sier Gud Herren, som skapte
himmelen og utspendt den, som bredte ut jorden med det som gror
på den, som gir ånde til folket som bor på den, og ånd til dem som
ferdes på den: Jeg, Herren, har kalt deg (Messias) i rettferd og tatt
deg ved hånden, og jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt
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(Golgata- pakten) for folket, til et lys for hedningene, for at du skal
åpne blinde øyne, føre de bundne ut av fengslet og føre de som sitter
i mørket (det åndelige mørkret), ut av fangehuset."
I den første sangen om Herrens lidende tjener kommer det fram

følgende aspekter ved Messias gjerning:
a) Gud selv har utvalgt Messias til denne gjerningen.
b) Messias skal få del i Den Hellige Ånds hele fylde. I og med at

7-tallet er fullkommenhetens tall, så har Den Hellige Ånd 7 egen
skaper. Disse er beskrevet i Esaias ll,2."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."
"Johannes til de 7 menigheter i Asia: Nåde være med dere og fred

fra ham som er og som var og som kommer (Gud) og fra de 7 ånder
som er for han trone."(Åp,l,4.)
"Og skriv til engelen for menigheten i Sardes: Dette sier han som

har de 7 Guds ånder og de 7 stjerner. Jeg vet om dine gjerninger, at
du har navn av at du lever, og du er død." (Åp.3,1.)
"Og fra tronen går det ut lyn og røster og tordener, og foran tronen

brenner 7 ildfalder, som er de 7 Guds ånder."(Åp.4,5.)
"Og jeg så midt imellom tronen og de 4 livsvesener og de eldste

et lam stå der, likesom slaktet, og det hadde 7 hom (all styrke) og 7
øyne, det er de 7 Guds ånder som er sendt ut over all jorden."
(Åp.5,6.)

c) Messias skal føre Guds lov ut til hedningefolkene. Dette vil si
at Jesu forkynnelse i Ber^rekenen og i evangeliene skal bli deler av
den nye loven i det framtidige riket i Israel. (Se mine bøker: Jødenes
Konge. Bind 1,2 og 3.)
d) Messias skal arbeide i det stille.
e) Messias skal ta seg av de som er svake.
f) Messias skal ikke bli trett, før han har fullført sitt oppdrag.
g) Gud vil gi sin støtte til Messias.
h) Gud vil gjøre Messias til en pakt for jødefolket. Dette går på

Messias forsonergjeming for det jødiske folket, og den nye
pakt i Jesu blod.

i) Messias skal bli til et lys for hedningene.
2.) Den andre sangen om Herrens lidende tjener står i Esaias

49,1-9: "Hør på meg dere øyer (d.v.s. kontinenter), og gi akt dere
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folk fra det fjerne. Herren har kalt meg fra mors liv av, han har nevnt
mitt navn fra min mors skjød. Han har gjort min munn til et skarpt
sverd og skjult meg i sin hånds skygge, han har gjort meg til en blank
pil og gjemt meg i sitt kogger. Og han sa til meg: DU ER MIN
TJENER, du er Israel, på hvem jeg åpenbare min herlighet. Men
jeg (Messias) sa: Forgjeves har jeg arbeidet meg trett, og til ingen
nytte har jeg fortært min kraft, men min rett er likevel hos Herren,
og min lønn hos min Gud. Og nå sier Herren, som fra mors liv har
dannet meg til sin tjener, for å føre Jakob tilbake til ham og samle
Israel for ham, og jeg er æret i Herrens øyne, og min Gud er blitt
min styrke-han sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise
Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake, så vil jeg
gjøre deg til hedningenes lys, for at min frelse må nå til jordens ende.
Så sier Herren, Israels gjenløser, Israels Hellige, til ham som er
foraktet av hver sjel (Messias), til ham som vekker folks avsky, til
ham som er herskeres tjener: Konger skal se det og reise seg, fyrster
skal se det og kaste seg ned, for Herrens skyld, som er trofast, for
Israels Helliges skyld, som utvalgte deg. Så sier Herren: På den tid
som det behager meg, bønnhører jeg deg, og på frelsens dag hjelper
jeg deg, og jeg vil bevare deg og gjøre deg til en pakt for folket (Den
nye pakt i Jesu blod), for at du skal gjenreise landet og utskifte de
øde arvelodder og si til de fangne: Gå ut-til dem som er i mørket.
Kom fram. På veiene skal de beite, og på alle de bare haugene skal
det være beitemark for dem."

I den andre sangen om Herrens lidende tjener kommer det fram
følgende aspekter:
a) Gud har kalt Messias fra mors liv av.
b) Gud har utrustet Messias med uvanhge talegaver.
c) Messias vil åpenbare sin herlighet på Israel.
d) Messias skal gjenreise Israels stammer.
e) Messias skal føre den frelste rest av Israel tilbake til landet.
f) Gud vil gjøre Messias til et lys for hedningene.
g) Messias skal være foraktet av jødefolket, og han skal vekke

folks avsky.
h) Jordens konger skal kaste seg ned for Messias. Dette skal skje

i riket for Israel.

i) Gud vil bevare Messias og gjøre ham til en pakt for jøde-folket.
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j) Messias skal gjenreise landet og utskifte landet til jødene.
Den tredje sangen om Herrens lidende tjener står i Esaias 50,4-II:

"Herren, Israels Gud, har gitt meg en disippeltunge, så jeg skal
kunne kvege den trette med mitt ord, han vekker mitt øre hver
morgen, han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører.
Herren, Israels Gud, har åpnet mitt øre, og jeg var ikke gjenstridig,
jeg vek ikke tilbake. Min rygg bød jeg fram til dem som slo meg, og
mine kiimer til dem som rykket meg i skjegget, mitt ansikt skjulte
jeg ikke for hån og spytt. Men Herren, Israels Gud, vil hjelpe meg,
derfor blir jeg ikke til skamme, derfor har jeg gjort mitt ansikt hårdt
som stein, og jeg vet at jeg ikke skal bli skuffet. Han er nær, han som
hjelper meg til sin rett, hvem vil stride mot meg? La oss stå fram
sammen. Hvem er min motpart? La ham komme til meg. Se, Herren,
Israels Gud, vil hjelpe meg, hvem er den som vil domfelle meg? Se,
de skal alle sammen eldes som et kledebon, møll skal fortære dem.
Hvem blant dere frykter Herren og hører på hans tjeners røst? Når
han vandrer i mørke, og intet lys skinner for ham, skal han sette sin
lit til Herrens navn og stole på sin Gud. Se, alle som termer ild, som
vepner dere med bratmpiler, gå selv inn i luen av deres ild og blant
de brannpiler som dere har tent.-Fra min hånd skal dette times dere,
i pine skal dere komme til å ligge."

I den tredje sangen om Herrens lidende tjener kommer det fram
følgende opplysninger:
a) Gud har gitt Messias en disippeltunge. Det vil si at Messias

gjengir det som Gud har fortalt ham.
b) Messias skal vederkvege den trette med sine ord.
c) Messias skal være lydig mot Guds planer med ham.
d) Messias bød fram sin rygg til dem som slo ham og sine kinner

til dem som rykket ham i skjegget. Dette sikter til Jesu lidelser
i forbindelse med forsoningsverket.

e) Gud vil hjelpe Messias i hans lidelser.
f) Alle de som domfeller Messias, skal selv lide vanære. Messias

skal legge dem i pine.
Den fjerde sangen om Herrens lidende tjener står i Esaias 52,13-

53,12: "Se, MIN TJENER skal gå fram med visdom, han skal bli
oppløftet og opphøyet og være meget høy. Likesom mange ble
forferdet over ham-så ille tilredt var han at han ikke så ut som et
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menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarns
således skal han få mange folkeferd til å fare opp (av forundring),
for ham skal konger lukke sin munn, for det som ilie var fortalt dem,
det har de sett, og det som de ikke hadde hørt, det har de fomummet.
Hvem trodde det budskap vi (jødene) hørte? Og for hvem ble
Herrens arm (Messias) åpenbart? Han 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. Foraktet var han og forlatt av mennesker,
en mann full av piner og vel kjent med sykdom (d.e.lidelse), han var
som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for
intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg og våre piner
har han båret, men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort
elendig. Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre
misgjerninger, straffen lå på ham foråt vi skulle ha fred, og ved ham
sår har vi fått legedom. Vi for alle vil som får, vi vendte oss hver til
sin vei, men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham. Han
ble mishandlet, enda han var elendig, han opplot ikke sin muim, lik
et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper
det, han opplot ikke sin munn. Ved trengsel og dom ble han rykket
bort, men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de
levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld at plagen
traff ham? De gav ham en grav blant ugudelige, men hos en rik var
han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det ikke var svik
i hans munn. Men det behaget Herren å knuse ham, han slo ham
med sykdom, når hans sjel bar fram skyldofferet, skulle han se avkom
og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha framgang ved hans hånd.
Fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det (at Herrens vilje har
framgang ved ham) og mettes, derved at de kjenner ham, skal den
rettferdige, MIN TJENER, rettferdiggjøre de mange, og deres mis
gjerninger skal han bære. Derfor vil jeg (Gud) gi ham (Messias) 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." I den fjerde sangen om Herrens
lidende tjener kommer det fram følgende opplysninger:
a) Messias skal være full av visdom.
b) Messias skal bli opphøyet.
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c) Messias så ikke ut som et menneske på grunn av at han var
mishandlet.

d) Messias hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, slik at
jødene som nasjon kunne godta ham.

e) Messias var forlatt og foraktet på grunn av sine lidelser og sine
piner.

f) Messias tok på seg jødenes sykdommer, piner, overtredelser
og misgjerninger.

g) Messias tok på seg jødefolkets straff, og ved hans sår skulle de
få legedom.

h) Til tross for at Messias ble mishandlet, protesterte han ikke på
det som skjedde med ham.

i) Messias ble utryddet ved trengsel og dom.
j) Det behaget Gud å knuse Messias. Når Messias i døden bar

fram skyldofferet, skulle han leve og få mange tilhengere.
k) Guds vilje skall ha framgang ved det som Messias gjorde.
1) Ved at jødene kjenner Messias, skal han rettferdiggjøre de

mange.

m) Fordi Messias uttømte sin sjel i døden, skal Gud gi ham mange
tilhengere.

n) Messias bar manges synder, og han bad for overtrederne.
Det er to oppfatninger innenfor jødedommen om hvem denne

Herrens lidende tjener er:
a) Det er jødefolket selv.
b) Det er Messias.
Det er tre hovedgrunner til at de jødiske rabbinerne og skriftlærde

har ment at Herrens lidene tjener er jødefolket selv.
For det første vet vi at jødefolket er blitt kalt for "Herrens lidende

tjener."(Se kapitlet: Jødefolket er Herrens lidende tjener.)
For det andre har rabbinerne vært uenige om hvordan de skulle

oversette Esaias 53,8. Der står det"...så var det for mitt folks mis
gjerning at plagen traffe ham (hebr.mippæsja ammi nega lamo".
Pronomenet "lamo" kan både være entall og flertall, og det betyr da
henholdsvis "ham" eller "dem". Dersom man velger den siste betyd
ningen, så blir oversettelsen av Esaias 53,8 følgende: "så var det for
mitt folks misgjerning at plagen traff dem (jødefolket)."
Dette er ikke en korrekt oversettelse av ordet "lamo", for alle
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andre steder i Esaias 53 blir dette ordet oversatt med "ham".

Et folk kan heller ikke sone sine egne misgjerninger. Hele of
fertjenesten i G.T. viser til fulle at det ikke er mulig. Hovedhensikten
med de forskjellige ofrene var at de skulle ta bort folkets synder, slik
at Herren skulle ha velbehag i dem og føre dem videre inn i sine
planer.
Videre pekte offertjenesten i G.T. på det fullkomne offer, som en

gang skulle komme, nemlig jødenes Messias, som er det samme som
Jesus fra Nasaret. I og med at jødefolket gjentok ofringene, så var
dette et bevis på at det fullkomne offer ennå ikke var kommet."For
da loven (de offer som loven foreskriver) bare er en skygge av de
kommende goder (nåden), men ikke selve billede av tingene, så kan
de aldri ved de offer som de hvert år alltid på ny bærer fram, gjøre
dem fullkomne som kommer fram med dem. Ellers ville de jo ha
opphørt med å frambære dem, da de ofrende ikke lenger ville ha
synder på samvittigheten når de engang var renset. Men ved dem
(ofrene) kommer hvert år en minnelse om synder, FOR DET ER
UMULIG AT BLOD AV OKSER OG BUKKER KAN BORRTA
SYNDER. Derfor sier han (Messias) 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. I det han først sier: Offer og gaver og brennoffer og syndoffer
ville du ikke ha og hadde du ikke lyst til-og de bæres dog fram etter
loven- så har han deretter sagt: Se, jeg kommer for å gjøre din vilje.
Han (Messias) tar det første bort (offertjenesten) for å innsette det
annet (seg selv), og ved denne vilje er vi helliget ved ofringen av
Jesus Messias legeme en gang for alle."(Hebr.l0,l-10.)

I og med at jødenes Messias allerede er kommet, så er også
offertjenesten i Isarel og blant jødene tatt bort. Vi vet at jødene
fortsatte offertjenesten i templet inntil år 70 e. Messias, men i dette
året tok Herren selv bort offertjenesten, ved at han tillot at romerne
inntok Jerusalem og ødela byen og templet.
Nå vet vi at også Jesus henviste til offertjenesten i sin undervisning

i Israel. Dette betyr både at Jesus underviste innenfor jødedommens
rammer, og at nådens tidsperiode ikke begynte for fullt før enn ved
Golgata. Vi kan derfor ikke bruke Jesu undervisning til det jødiske
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folket fullt ut i vår tidsperiode. Den gjelder først og fremst riket for
Israel. Dette er det mange som ikke forstår, men dette har vi forsøkt
å gi uttrykk for i de bøkene som vi gir ut.

Etter min vurdering er Jesu undervisning i Israel den læremessige
basis som vi vil få i lOOO års-riket. (Se mine bøker: Jødenes Konge.
Bind 1,2 og 3.)
Vi vet også ut ifra Guds ord at templet i Jerusalem skal bygges

opp igjen i endetiden, og at de mosaiske ofringene skal innføres igjen
i denne tiden. Når Antikrist inntar Jerusalem og setter seg i Guds
tempel og gir seg ut for å være Messias, vil ofringene opphøre. "Og
en uke (7 år) skal han (Antikrist) gjøre pakten fast for de mange
(jøder), og i midten av uken (etter 3,5 år) skal slaktoffer og matoffer
opphøre, og på vederstyggelighetens vinger skal ødeleggeren
komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom
strømmer ned over den som blir ødelagt (Antikrist)."(Dan.9,27.)
Når Messias kommer tilbake til Israel, vil han selv bygge det nye

templet i riket for Israel."Og si til ham: Så sier Herren, hærskarenes
Gud: Se, det skal komme en mann som heter Spire, han skal spire
fram av sin rot, og han skal bygge Herrens tempel."(Sak.6,12.)

I riket for Israel vil også ofringene bli innført igjen, men da skal
de få en annen karakter enn i gammel-testamentlig tid. De vil være
minne- og stadfestelsesoffer over forsoningen på Golgata, og det vil
være underkastelses- og gaveoffer til jødenes Messias. I tillegg til
dette vil ofrene ha en rensende effekt. (Se min bok: Jødenes Konge.
Bind 3. s,35-38.)
For det tredje mener den ortodokse jødedommen at folket ikke

har behov for en stefortredende Messias, som tar på seg folkets
synder og soner synden ved at han dør for folket. Den ortodokse
jødedommen mener at synden kan sones av hvert enkelt menneske
selv ved gode gjerninger. (Se kapitlet: Syndsbegrepet i jøde
dommen.)
I og med at de kristne har ment at Esaia 53 er en beskrivelse av

Jesu forsonergjerning overfor det jødiske folket, så har også rabbin
erne utelatt dette viktige kapitlet i de forskjellige bønnebøkene i
lesnigen på sabbaten og ved høytidene. Esaias 53 er derfor blitt kalt
for "SYNAGOGENS DÅRLIGE SAMVITTIGHET". I deime
lesningen stopper jødene opp ved Esaia 52,12 og begynner på igjen
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ved Esaias 54,1.
Den ortodokse jødedommen har dermed tatt bort det viktigste

kapitlet i G.T som omhandler Messias som Herrens lidende tjener.
I forbindelse med jødenes omvendelse i den store trengselen, som
skal komme over jorden, vil jødene forstå at dette kapitlet handler
om Messias som Herrens lidende tjener, og at det handler om Jesus
fra Nasaret. Da skal de se og forstå at det var for deres synder at
Messias måtte lide på korset."Men over Davids hus og over Jeru
salems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og de skal
skue opp til meg, på ham 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 første fødte."
(Sak.12,10.)

Selv om jødene ikke leser Esaias 53 i den såkalte "haftarot-
lesningen" i synagogen, så finner vi likevel en sterk henvisning til
dette kapitlet i den jødiske bønneboka. I en samling: "machsor
rabba", som jødene bruker ved bønn i forbindelse med den store
forsoningsdagen, står det følgende om Messias lidelser: "Messias,
vår rettferdighet, har vendt seg bort fra oss. Vi er atspredt, og han
lar seg ikke finne. Hvem skuUe kunne rettferdiggjøre oss? Våre
synders og misgjerningers åk er en byrde for oss, MEN HAN ER
SÅRET FOR VÅRE OVERTREDELSER. Han bærer Udelsen for
våre synder på sine skuldrer, så vi kan finne forlatelse for våre
synder. Ved hans sår har vi fått legedom. Det er tid til å skape en ny
skapning for evig. Hent ham fra kretsene (jordens krets). Bring ham
tilbake fra Seir (Roma), foråt vi kan få høre ham ifra Libanons berg
(Libanon er en betegnelse på templet), for annen gang gjennom
Jinnon (Messias). Han er vår Gud. Han er vår far. Han er vår konge.
Han er vår frelser, og han skal utfri og frelse oss for annen gang. Han
skal lyse ut sin nåde for annen gang i alles påsyn og si: JEG SKAL
FRELSE DERE VED ENDEN LIKESOM I BEGYNNELSEN,
for å være Gud for dere..."
Her får vi følgende opplysninger om Messias:
a) Messias er jødenes rettferdighet.
b) Messias bærer jødenes synder.
c) Messias er såret for jødenes misgjerninger.
d) Ved hans sår har jødene fått legedom.
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e) Messias er jødenes konge.
f) Messias er jødenes far.
g) Messias er jødenes Gud.
h) Messias er jødenes frelser.
i) Messias har vendt seg bort fra jødefolket,
j) Messias er vanskelig å finne.
k) Messias er blant hedningene.
1) Messias skal hentes hjem ifra utlendigheten,
m) Messias skal tale til jødene ifra templets berg, som er Sion.
n) Messias har vært i Israel på et tidligere tidspunkt,
o) Messias skal for annen gang frelse jødene,
p) Messias skal for annen gang lyse sin nåde over jødene,
q) Messias skal frelse jødene ved slutten av den store trengsel.
Det er helt åpenbart at de som skrev denne bønnen, var opp

merksomme på at Messias var jødenes frelser, og at han hadde vært
i Israel på et tidligere tidspunkt. De kunne forstå det av følgende
forhold:

a) Ifølge Daniel 7,24-29 skulle Messias ha kommet etter de 69
åruker, som er det samme som 483 år. Utgangspunktet for de 70
årukene, som var tilmålt Jerusalem og Israel, var kong Artaxerxes
den l.s befaling om å gjenreise og oppbygge Jerusalem. Denne ble
gitt den 14.nisan (mars) i året 445 før Messias. Når vi teller 483
tropiske år fra 445, kommer vi til året for Jesu død. (Se kapitlet:
Tidspunktet for Messias første komme. Se også min bok: Israel og
den kristne menighet.s,84-95.)
b) Ifølge l.Mos.49,10 skulle ikke kongespir vike fra Juda stamme

og ikke herskerstav fra hans føtter, før enn fredsfyrsten var kommet.
Deretter skulle folkene bli ham lydige. Dette siste skal skje i 1000
års-riket."Ikke skal kongespir vike fra Juda, ikke herskerstav fra
hans føtter, inntil (før enn) fredsfyrsten (Messias) komer, og folkene
blir ham lydige."(l.Mos.49,IO)
Dette Bibel-sitatet viser at Juda stamme skulle ha doms- og

herskermyndighet, inntil Messias stod fram. Etter den tid skulle
dette opphøre, for Messias selv skulle være konge.

I år 6 etter Jesus fødsel mistet Det høye råd retten til å dømme et
menneske til døden. I den forbindelse uttalte rabbi Rakmon følg
ende:" Da Sanhedrins medlemmer merket at de var fratatt retten til
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å råde over liv og død, ble de grepet av en allmenn bestjntelse. De
dekket sitt hode med aske og sin kropp med sekkestoff og ropte: Ve
oss, Juda spir er tatt bort fra oss, og Messias er ennå ikke kommet."
Da Jerusalem og templet ble ødelagt i år 70 etter Messias, og

jødene måtte ut i den store landflyktigheten, så ble det enda mer
åpenbart for dem at både "kongespiret" og "herskerstaven" var
veket ifra Juda. Dette betydde vider at Messias var kommet, og at
jødene ikke hadde oppdaget det.

c) Ifølge de utregningene som de forskjellige rabbinerskolene
gjorde, så skulle Messias komme etter at det hadde gått 2000 år av
lovens tid. Ifølge Elia-skolens tradisjon skulle verden bestå i 6000 år.
I de første 2000 år var det kaos. De neste 2000 år var lovens tid. De
siste 2000 år var Messias sine dager. Bibelfortolkeren Rasji sa
følgende om dette: "Ifølge dette skulle Messias ha kommet etter de
2000 år av lovens tid, den ødelagte kongen skulle ha blitt tilintetgjort,
og Israels slaveri skulle ha opphørt."
Da de 2000 årene av lovens tid var gått, og Messias ennå ikke var

kommet, forstod rabbinerne at Messias allerede hadde vært i Israel,
uten at jødene hadde oppdaget det.
d) Videre visste de at Messias skulle komme mens templet ennå

stod."Dette siste hus skal bli herligere enn det første (Salomos
tempel), sier Herren, hærskarenes Gud, og på dette sted vil jeg gi
fred, sier Herren, hærskarenes Gud."(Hag.2,9.)
"Se, jeg sender mitt bud, og han skal rydde vei for mitt åsyn

(Messias), og brått skal han komme til sitt tempel. Herren som dere
søker, paktens engel, som dere stunder etter, se, han kommer, sier
Herren, hærskarenes Gud."(Mal.3,l.)
Da templet ble ødelagt i år 70 etter Kristus, og da jødene ble

spredd ut i den store landflyktigheten til alle folkeslag, forstod
rabbinerne at Messias allerede hadde vært i Israel. Hans første
komme var forbi, og de måtte vente til han kom tilbake på et senere
tidspunkt.
I Den babylonske Talmud, Sanhedrin 98 a, står det at Messias i

dag sitter ved Roms porter blant de sjuke og forbinder sine egne
såre lemmer. Han vil komme tilbake til Israel når jødene vil høre på
hans røst: "Rabbi Josua Ben Levi fant en dag profeten Elias stående
ved inngangen til sin grotte. Han spurte da profeten: Når kommer
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Messias? Elias svarte: Du kan jo spørre ham selv. Deretter sa rabbi
Josua: Hvor er han da? - Ved Roms porter.- Og hvordan skal jeg
kjenne ham igjen?- Han sitter blant de sjuke og forbinder sine såre
lemmer.- Da begav rabbi Josua seg til Messias og hilste ham med
ordene: Fred være med deg, min herre og mester. Deretter sa
Messias: Fred være med deg, Levis sønn. Rabbi Josua spurte: NAR,
HERRE, VIL DU ÅPENBARE DEG? Den andre svarte: I DAG.
Da reiste rabbi Josua tilbake til profeten Elias, som spurte ham:

Nå, hva sa han? - Han løy for meg, for han sa at han skulle komme
i dag, og han har ikke kommet. Profeten svarte ham: Dermed ville
han si deg: I DAG, OM DERE VILLE HØRE HANS RØST."
Dette er også den korrekte framstillingen av det som hendte. Da

jødene ikke ville ta imot Messias, da han kom første gangen, så
vendte han seg til hedningene. Han oppholder seg nå i stor utstrek
ning hos hedningene- hos alle dem som vil tro på hans navn. Han er
også hos de jødene som vil tro på ham som jødenes Messias og
verdens frelser. Når jødene i den store trengselen kommer til tro på
ham, da kommer han tilbake til Israel. Hans føtter skal stå på
01jeberget.(Sak. 14,4.)
Nå er det ikke alle rabbinerne som har ment at Herrens lidende

tjener er jødefolket selv. Den opprinnelige forståelsen gikk ut på at
Herrens lidende tjener var Messias selv. Vi skal i det følgende ta
med noen sitater fra rabbinere som har ment at Esaias 53 omhandler
Messias, og ikke jødefolket.
Rabbi Alsheikh, som levde fra 1508-1600, har uttalt følgende om

dette: "Våre rabbinere aksepterer og bekrefter den oppfatning at
profeten snakker om Messias, og vi selv slutter oss til denne vur
deringen."
Rabbi EUjah de Vidas, som levde på 1500-tallet, har uttalt følg

ende om Herrens lidende tjener: "Bak ordene, "straffen lå på ham,
for at vi skulle ha fred.", ligger følgende mening: Messias bærer våre
synder og må på grunn av dette bli tilintetgjort. DERFOR MÅ
ALLE, SOM IKKE BENYTTER SEG AV HANS STEDFOR
TREDENDE LIDELSER, SELV BÆRE STRAFFEN OG MÅ
LIDE DØDEN."

I boka Zohar står det følgende om Messias lidelser: "Det står
skrevet: "Han er såret på grunn av våre misgjerninger..." Messias tar
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på seg enhver sykdom, enhver smerte og enhver av Israels straf
fedommer. De alle kommer og ligger på ham. Dersom han ikke har
tatt dem av Israel, hadde ikke noe menneske kunnet bære Israels
straff for overtrdelsen av loven, derfor heter det: "sannelig, våre
sykdommer har han tatt på seg.""
I den samme boka står det videre: "Når man forteller Messias om

elendigheten under Israels fangenskap, og at de selv (jødene) er
skyldige i den, så skal han (Messias) gråte høyt over deres synder,
for det er skrevet: "Han er såret for våre overtredelser, knust for
våre niisgjeminger."(Es.53.)

I Luchot Habberit (242 a) står det følgende om Messias sine
lidelser: "han vil gi seg selv og sitt liv i døden. MED SITT BLOD
VIL HAN FORSONE SITT FOLK."
I traktaten: Pesiktan Avkat Rochel, som er skrevet på 700-tallet,

står det følgende om Messias lidelser: "Da Gud skapte verden, rakte
han ut sin hånd fra sin herlighets trone og kalte fram Messias sjel.
Og han sa til ham: VIL DU FRELSE MINE BARN OG FORLØSE
DEM OM 2000 ÅR? Han svarte: JA. Gud sa: Vil du også bære deres
straff for å forsone deres misgjerninger, slik det står skrevet "...våre
piner har han båret..."(Es.53)? Han svarte ham: JEG VIL BÆRE
DEM MED GLEDE."

Jeg vil også sitere hva Risto Santala skriver om dette i sin bok:
Kristus i Det gamle testamente.s,133-134: "Midrash Tanchuma fra
det 9. århundrede sier f. eks. om dette samme verset: "Dette er
Messias-kongen som skal bli oppløftet og være meget høy, høyere
enn Abraham, større enn Moses, og høyere enn de tjenende englene
"Og i det 16 århundrede skrev rabbi Alchech om Esaias-bokens 53
kapitel: Våre gamle rabbinere har tatt vare på det vitnesbyrdet fra
den gamle tradisjonen at det her er tale om Messias. Derfor bør også
vi som følger dem, anse målet for denne forutsigelsen for å være
David, d.v.s. Messias, som skal åpenbares på denne måten."

I den babylonske Talmud (mac.Sanh.98 a) er det en interessant
samtale som avsluttes med ta^er fra Esaias 53. Først er det tale om
at "Davids sønn vil bare komme i en generasjon som er enten helt
rettferdig eller helt skyldig."MEN DERSOM DE ER SKYLDIGE,
SKAL HAN KOMME SAKTMODIG, RIDENDE PÅ ET ASEN.
MEN DERSOM DE ER RETTFERDIGE, SKAL HAN KOMME
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I HIMMELENS SKYER." Lærdommen i dette er at den skyldige
generasjonen trenger en forsoner. Deretter sies det: "Rabbi Josua,
Levis sønn, så Elias stå ved inngangen til rabbi Simeon Jochains
grotte og sa til ham (til Elias, som kjenner Messias hemmelighet):
Får jeg komme inn i den kommende verden? Elias svarte: Dersom
denne Herre tillater det. Rabbi Josua, Levis sønn sa: "Jeg ser to og
hørte en tredje røste (treenighetsmysteriet). Han spurte også: Når
skal Messias komme ? Elias svarte: Gå og spør ham selv. Da svarte
rabbi Josua: "Hvor har han sitt sete? Ved Roms port. Og hvorledes
skal jeg kunne kjenne ham? Han sitter hos de syke og fattige..."
Bibelutleggeren Rasji forklarer at Roms port betyr den såkalte
Paradis-porten i Rom.

I Sanhedrin 98 b tales det om hva mennesket skal gjøre for å bli
skånet i den "messianske tid". Det gies som henvisninger at men
nesket skal granske Toraen og øve barmhjertighetsgjerninger. Tal-
mud-forklaringen omtaler Messias som en David, en Moses, med
navnet Jinnon, "som eksisterer før skapelsen", som en Benådning
"Chanina", og som Trøsteren "Menachem", og som Den spedalske
"Mezora". Denne henvisning til "spedalskhet", skyldes ordet i
Es.53,4 som betyr "den som er slått av sykdom"-ordet blir brukt om
en spedalsk. Denne samtalen viser at den babylonske Talmud be
traktet Messias som en person og forbandt budskapet i Esaias 53
med denne Messias-skikkelsen." •

Den opprinnelige fortolkningen av Hørrens lidende tjener i Esaias
53 var at dette gikk på en person, på Messias, men etter at den
profetiske tradisjonen gikk tapt i jødedommen, og lovtradisjonen ble
den dominerende, gikk de fleste rabbinerne bort ifra det opprinne
lige synet og mente at Herrens lidende tjener var jødefolket selv.
Ifølge lovtradisjonen behøver ikke det jødiske folket å ha noen
forsoner mellom seg og Gud. Forsoningen skal de greie selv ved at
de opparbeider seg et overskudd av gode gjerninger. De gode
gjerningen skal da oppveie de onde og dårlige gjerningene. (Se
kapitlet: Syndsbegrepet i jødedommen.)
I og med at rabbinerne fikk store problemer med å forene hersker-

siden ved Messias med forsoner-siden ved ham, så innførte også Den
babylonske Talmud to Messias-skikkelser. Det var for det første
Messias, Josefs sønn (Messias, ben Josef) og Messias, Davids sønn
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(Messias, ben David.) Den første skulle føre den store krigen mot
Edom (Jordan) i endens tid. Han skulle dø i denne kampen. Denne
døden skulle imidlertid ikke ha noen forsonende funksjon overfor
det jødiske folket. Etter hans innsats og fall i krigen, skulle veien
ligge åpen for Messias, ben David.
Når det gjelder det to-delte Messias-bildet i jødedommen, vil jeg

sitere fra min egen bok: Jødenes Konge. Bind l.s.84, hvor jeg skriver
følgende: "Oppgaven til Messias ben Josef vil være å føre den veldige
krigen mot Jordan, som er omtalt en rekke ganger hos de gammel
testamentlige profeter, og likeledes føre krigen mot det onde Rom,
som har gjort så mye ondt mot jødene i løpet av de siste 2000 år. Han
vil vinne overlegne seire i disse krigene, og når det er gjort, vil veien
ligge åpen for han venn, Messias ben David. Jeg vil nok en gang sitere
fra Chaim Shivils bok. Frelsens Tider.s,124: "Og herlighetens
(Shechinas) hjelp vil garantere ham enestående seire over fiendene,
både innenfra og utenfra. Etter disse store seirene vil veien ligge
åpen for hans venn, Messias ben David, som ikke skal utføre krigs
tjeneste, da alle fiender nå vil være overvunnet, rykket opp med rot
og undertvunget."
Dette to-delte Messias-bilde har ikke fått noen sterk posisjon

irmenfor den ortodokse jødedommen i dag. De aller fleste ortodokse
jøder regner med at det skal komme bare en Messias. Han kan
komme når som helst.

Etter de ortodokse jøders vurdering vil den kommende Messias
ikke være av guddommelig opprinnelse og herkomst. Han vil ikke
være Gud, men han vil være et intelligent supermenneske, som vil
løse både jødenes og den øvrige verdens problemer.

Jeg vil i det følgebde sitere hva den mest kjente av alle rabbinere
har uttalt om Messias-kongen, som vil komme en gang. Det gjelder
rabbi Moses ben Maimon. Han levde både i Spania og senere i Egypt
fra 1160-1235. Han bhr også kalt for Maimonides eller Rambam. I
sin bok: Toraens gjentagelse, skrev han følgende : "Engang vil
Messias oppstå som konge, han vil gjenopprette Davids konge
dømme i dets opprinnelige skikkelse, bygge templet (påny) og samle
Israels spredte (folk). I hans tid skal alle de gamle lover trede i
kraft...Man skal imiddlertid ikke forestille seg at Messias-kongen
nødvendigvis må gjøre tegn eller virke undere, gjennomføre dras-
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tiske forandringer i verdensordenen, f.eks. oppvekke døde eller
overhode foreta seg noe av den slags..."

Professor Klausner beskriver det ortodokse Messias-bildet på
følgende måte: "Den jødiske Messias er en forløser, sterk med
hensyn til ytre og åndelig makt, som i de siste dager vil bringe det
jødiske folk fullstendig forløsning, og det i økonomisk og åndelig
henseende, og sammen med evig fred, materiell velstand og moralsk
fullkommenhet for hele menneskeslekten."

Professor Peter Beyerhaus gir følgende beskrivelse av det or
todokse synet på Messias i sin bok: Guds plan med Israel og folkene.
s,63: "Han vil først og fremst bringe sitt folk befrielse fra undertryk
kelse, lidelse, krig, hedenskap og synd. Hele menneskeslekten vil på
grunn av hans virke bli jødisk, det vil si la seg forplikte på Mose lov
og den jødiske utlegningen av den. Han skal føre sitt folk tilbake til
fedrenes land. I forbindelse med det vil det også komme en vid
underlig forandring av naturen til en paradisisk fruktbarhet. Under
alle omstendigheter vil Messias-riket være et rike av denne ver
den..."

Chaim Shivili beskriver Messias på følgende måte i sin bok:
Frelsens tider.s,115-116: "Dette er mannen, hvis diktatur hele ver
den venter på. Ikke et diktatur av makt og materilaisme eller av
vitenskapelige teorier eller systemer, men et diktatur av Livets ord
og Herrens herlighet, som vil utbredes i hele verden gjennom Ham.
Det skal ikke skje ved tvang eller autoritet, men på en fin og mild
måte. Hele verden vil da søke å lære av ham. Han vil løse de mest
kompliserte problemer, som i tusener av år har opptatt de mest
brilliante hjerner. Han vil helbrede de syke. Der hvor moderne
vitenskap stod rådløs, vil han skaffe oss de fullkomne systemer for
arbeid og industri, så det ikke lenger skal være fattige, trengende
arbeidere på den ene siden og dovne pengegriske kapitalister på den
andre siden. Ved siden av sin moralske skjønnhet og overlegne
visdom på alle livets problemer, vil han også ha overflod av fysisk
kraft og skjønnhet, full av herlighet og majestet som det sømmer seg
for en ætling av David, Isais sønn. Og Hans blikk, det gjennomtreng
ende blikk fra Hans øyne vil være tilstrekkelig til å avsi dom i
kompliserte tilfeller, problemer og spørsmål. Rettferdighet og beret
tigelse skal være hjørnesteinene i Hans liv og ikke lenger forbli

— 50 —



teorier og spekulasjoner i partier, slekter og nasjoner. I Hans dager
vil spørsmålet: Hva er rettferdighet være aktuelt. For han vil bevise
rettferdighet i praksis i hvert enkelt tilfelle. Shechina, Herrens
herlighet, skal kvile over ham, og hvert ord, som går ut av Hans
munn, vil være det samme som Guds ord."
Jeg vil også sitere fra samme bok,s.l7: "Han vil ikke komme til

storhet med en gang, men skritt for skritt og trinn for trinn. Først
skal Herrens Ånd, den Hellige Ånd, kvile over Ham. Så visdoms og
forstands Ånd, råds og styrkes Ånd osv. Dette tyder at han behøver
en viss tid til å vokse, for Han vil ikke være i stand til å motta alle
disse egenskapene på en gang, 7 ånder og 7 egenskaper, for Han er
også født av en kvinne. Derfor er det ikke logisk å vente at Han med
det samme Han åpenbarer seg, vil gjøre mirakler og tilfredsstille de
enkle masser. Han er ikke nødt til å vise tegn og under for at de skal
tro at han er utsendt av Herren. Hans opphøyede personlighet vil
være selve beviset på hvem han er: Hans renhet og rettferdighet.
Tegnene, undrene og miraklene vil følge bare etter at Han har
opprettet sitt rike."
(Se også mine bøker: Jødenes Konge. Bind I.s,83-88 og Jødenes

Konge. Bind 3.s,64-70, hvor jeg skriver enda mer om rabbinernes og
jødenes syn på Messias.)
De fleste jøder ser ikke hverken at Jesus fra Nasaret er jødenes

Messias, eller at Messias måtte ta på seg folkets synder og dø for
folket. Dette er skjult for dem. Dette er en del av straffen som ligger
over det jødiske folket, fordi det ikke ville anerkjenne Jesus fra
Nasaret som deres konge og Messias, da han åpenbarte seg første
gangen som Herrens lidende tjener.
Både G.T. og N.T. taler mye om at det skal ligge et åndelig dekke

over jødefolket inntil endens tid. Da skal det bli tatt bort av Herren,
og da skal jødene som rest og levning omvende seg til Jesus fra
Nasaret."Og Herren, hærskarenes Gud skal på dette ̂ ell (Sion)
gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter, et
gjestebud med gammel vin, med fete, margfulle retter, med klaret,
gammel vin. Og han skal på dette fjell tilintetgjøre det slør som
omslører alle folkene, og det dekke som dekker alle hedninge-
folkene. Han skal oppsluke døden for alltid, og Herren, Israels Gud,
skal tørke gråten av alle ansikter, og SITT FOLKS VANÆRE SKAL
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HAN TA BORT FRA HELE JORDEN, for Herren har talt. På den
tid skai de (jødene) si: Se, der er vår Gud (Messias), han som vi
ventet skulle frelse oss, dette er Herren som vi venter på, la oss fryde
og glede oss i hans frelse."(Es.25,6-9.)
"Ettersom vi 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 svant (offertjenesten i
gammel-testamentlig tid). Men deres (jødenes) sinn er blitt forher
det, for like til denne dag blir det samme dekket liggende når de
leser den gamle pakt, uten at det blir åpenbarte at det (dekket)
oppheves i Kristus. Men til denne dag ligger et dekke over deres
hjerte når Moses blir lest, men når det (hjertet) omvender seg til
Herren (Jesus), blir dekket tatt bort."(2.Kor.3,12-16.)
Dette viser oss følgende forhold:
a) Moses så at den gammel-testamentlige offertjenesten skulle

takes bort ved Messias Udelse og død.
b) V ed at Moses la et dekke over sitt ansikt, når han talte til folket,

profeterte han at jødefolket skulle forkaste Messias, da han kom
første gangen.
c) Når en jøde omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort, slik

at han ser og forstår at Jesus fra Nasaret er jødenes Messias.
Nå har det heldigvis til enhver tid vært jøder som har forstått at

Jesus fra Nasaret er jødenes Messias. Dekket eller forherdelsen har
dermed ikke vært total, og det må vi takke Herren for. Forherdelsen
er bare delvis, men den er likevel altfor stor. I dag regner vi med at
vi har ca. 3000 bekjennende Jesus- troende jøder i Israel. I tillegg til
dette har vi de såkalte Nikodemus- troende jøder. Disse tror også at
Jesus fra Nasaret er jødenes Messias, men av forskjellige grunner
lever de mer i det skjulte med sin tro på Jesus. Denne gruppen kan
bestå av 10000 jøder (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 3.s,260)
I U.S.A. regner vi med at det er 50000 messianske jøder.
Paulus skriver følgende om forherdelsen som er lagt inn over

Israel og jødene: "Således er det da også i denne tid blitt en levning
tilbake etter nådens utvelgelse, men er det av nåde da er det ikke
mere av gjerninger (slik som det var under lovens tid), ellers blir
nåden ikke mere nåde. Hvorledes altså? Det som Israel lengter etter
(Messias og riket for Israel), det har det ikke nådd, men de utvalgte
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(Jesus-troende jøder) har nådd det, de andre er blitt forherdet, som
skrevet er: Gud gav dem en treghets ånd, øyne til ikke å se med og
ører til ikke å høre med, inntil denne dag... Jeg sier altså: Har de da
snublet for å falle? Langt derifra, men ved deres fall er frelsen
kommet til hedningene, for at dette skal vekke dem (jødene) til
nidkjærhet, men er deres fall en rikdom for verden, og er tapet av
dem en rikdom for hedninger, hvor meget mere da deres fylde...For
er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse (ved at de
forkastet Jesus), hva annet vil da deres (jødenes) antagelse bli enn
liv av døde?...Men hine (jødene) skal også bli innpodet, såframt de
ikke holder ved i sin vantro, for Gud er mektig til å innpode dem
igjen. For ble du (hedningen) avhugget av det oljetre som er vilt av
naturen, og mot naturen innpodet i et godt oljetre, hvor meget mere
skal de (jødene) da bli innpodet i sitt eget oljetre, disse som av
naturen hører det til. For jeg vil ikke brødre at dere skal være
uvitende om denne hemmelighet- for at dere ikke skal tykkes dere
kloke-AT FORHERDELSEN DELVIS ER KOMMET OVER IS
RAEL, INNTIL DET FULLE TALL AV HEDNINGENE (JESU
LEGEME) ER KOMMET INN, OG SÅLEDES SKAL HELE
ISRAEL BLI FRELST, som skrevet er: Fra Sion skal redningsman
nen komme, han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob, og når jeg
borttar deres synder, da er dette min pakt med dem." (Rom. 11,5-
8,11-12 og 23-27.)
Her står det følgende om Israels forherdelse og frelse:
a) En levning eller en rest av jødene er frelst i vår tidsperiode,

som er nådens tid.

b) De er frelst utelukkende av nåde ved troen på Jesus som
jødenes Messias.

c) Ved jødenes forherdelse og vantro er frelsen gått ut til hednin
gene.

d) Dette skal vekke jødene til nidkjærhet. Dette skal skje i ende
tida.

e) Jødenes forherdelse er en rikdom for hedningene.
f) Verden er blitt forlikt med Gud ved jødenes forkastelse av

Jesus.

g) Jødenes frelse skal bli til en stor velsignelse, både for dem selv
og for resten av verden.
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h) Jødene skal få del i frelsen igjen og bli innpodet i sitt eget
oljetre, som er Jesus fra Nasaret.

i) Forherdelsen over Israel skal vare inntil det kristne legemet er
uttatt. Det skal bestå av Jesus-troende mennesker fra alle

folkeslag.
j) Etter at det kristne legemet er fulltallig, skal hele Israel bli

frelst.

k) Messias skal komme fra Sion, og han skal ta bort Isaraels
synder og misgjerninger.

1) Når Messias tar bort deres synder, da går jødefolket inn i den
nye pakt i Jesu blod.

I dag holder Herren på å ta bort dette dekket ifra jødene. Det er
en stor interesse for Jesus fra Nasaret i Israel. Det har fra 1948 av

blitt skrevet over 100 bøker om Jesus av jøder på det hebraiske
språket. Mange Bibel- forskere i Israel anser Jesus som den største
lovlærer som har levd. De ønsker at hele det jødiske folk skal bli
kjent med Jesus.
De ønsker videre å gi det jødiske folket et korrekt bilde av Jesus.

De ønsker å rense ham ifra en del av de egenskapene som den greske
eksegesen har tillagt ham. De ønsker å ikle ham igjen hans opprin-
nelege og jødiske egenskaper. De ønsker å vise oss at Jesus var en
jøde som levde og lærte innenfor jødedommens rammer. Han kom
ikke med noen ny lære, men han fornyet jødedommen, og tok sitt
utganspunkt i G.T.i sin undervisning. (Dette forsøker vi også å gi
uttrykk for i de bøkene som vi gir ut.)

Alt dette er ledd i jødenes frelse, men de vil ikke helt ut forstå
Jesus fra Nasaret før de anerkjenner ham som deres Messias og som
Gud, og dette vil først skje i den store trengselen, som skal komme
over jorden.

Dette gjelder folkefrelsen. Hva som gjelder den individuelle frel
sen, så vil stadig flere jøder oppdage at Jesus fra Nasaret er jødenes
Messias. De vil bringe dette gode budskapet ut til resten av det
jødiske folket. Til tross for at de ortodokse jødene er imot dette, så
vil det stadig vekk bli flere Jesus- troende jøder i Israel og ute i
diasporaen.
Opp gjennom jødenes historie har det vært langt flere jøder som

har trodd at Jesus fra Nasaret er jødenes Messias, enn det som vi
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har hatt oversikt over. Rabbiner dr .Herbert Hillel Golberg, som har
en messiansk, ortodoks synagoge i Los Angeles, har uttalt at det var
mange av jødene i Wien, som trodde og visste at Jesus fra Nasaret
er jødenes Messias. På grunn av at de ortodokse rabbinerne var imot
dette synet, så holdt jødene det hemmelig. Slike jøder kan vi få lov
til å regne som Jesus-troende og messianske jøder. Dersom de er
kommet til en personlig tro på Jesus, så har de del i frelsen og hører
med til Jesu legeme.
I denne forbindelsen vil jeg også sitere litt fra en artikkel som stod

i Karmel Israel-Nytt.nr.19,1985. Den er skrevet av Khalil Jubran
Gabriel."Der er allerede en nasjonal gruppe av jøder som kommer
sammen til gudstjeneste i Jesu Messias navn.
Det var en sabbatsaften, vi sang salmer i Sannhetssøkemes Hus i

Jerusalem. Flere grupper av jødiske menn kom inn for å l^e til vår
sang. Jeg stod ved døren for å ønske velkommen. Plutselig begynte
noen av dem å stille alvorlige spørsmål, og viste derved hvor godt de
kjente det Nye Testamente. Til slutt sa de til meg: "Hvorfor er dere
overrasket ? DET ER MANGE JØDER SOM TROR PÅ JESUS,
AT HAN ER MESSIAS OG VÅR FORSONER."
Jeg oppfordret dem til å gjøre denne kjennsgjerning kjent og

organisere et Messiansk parti, akkurat som det er andre partier i det
jødiske nasjonalhjem. Det så ut som de forstod hva jeg mente, da de
gikk fra oss. Disse jøder med sin underlige opptreden minnet meg
om noe jeg engang hørte av den messianske jøden, rabbiner
Ephraim Eliakim. Han fortalte oss flere ganger at i en ensom
synagoge i den gamle bydel i Jerusalem kom MESSIANSKE
JØDER SAMMEN TIL GUDSTJENESTE HVER DAG I JESU
MESSIAS NAVN. Da husket jeg også på hvorledes mange Jesus-
troende jøder kom sammen til gudstjeneste i grotter i Judeas berg
land. Og jeg kjenner mange jøder som kom til meg og knelte sammen
med meg i bønn med tårer og sukk."
Jeg vil i det følgende sitere 3 uttalelser av rabbiner Daniel Zion,

hvor han forteller om sin kamp og omvendelse til Jesus fra Nasaret
som jødenes Messias. Daniel Zion var i sin tid overrabbiner i Bul
garia. Det første budskapet ble gitt fra Jerusalem i 1952."Brødre og
søstre i Messias. Det er nå mer enn 20 år siden jeg begynte å lese i
det Nye Testamente og trodde på Jesus som Frelser og Forsoner.
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Men denne min tro var ikke så sterk at den tvang meg til å stå
offentlig fram og gjøre det kjent for verden. Det er sant at i Bulgaria
brukte jeg å tale i en ganske liten krets av venner, og jeg spurte
hvorfor vi jøder har forkastet Jesus, NÅR HAN BARE GJORDE
DET SOM VAR GODT I ISRAEL. Jeg kalte mine venner til bot
og prekte om himmlenes rike og at vi skylder å elske hverandre. Det
er nå nesten 2000 år vi har lidt, FORDI VI IKKE TOK IMOT HAM.
Våre fedre har syndet og er ikke mere, men vi har lidt for følgende
av deres synd, og vi lider stadig for det.

Likevel hindret min høye stilling som overrabbiner i Bulgaria meg
i å offentliggjøre min overbevisning og fortelle sannheten. Gud
måtte handle og på forskjellig måte befri meg fra min stilling ved å
føre meg til Israels land, til Jaffa. Etter å ha vært i Israel i et år, kom
jeg til Jemsalem og viet meg der til en måneds faste og bønn inntil
den Hellige Ånd kom over meg og ble som en fortærende ild i mitt
hjerte og befalte meg å gå til Rabbinatet i Tel-Aviv og bekjenne for
dem min tro på Jesus Messias. Jeg hadde ingen ro og kvile før jeg
ble lydig mot denne befaling. Og så ble dette kjent over hele verden.
Fra da av og inntil nå er min tro blitt stadig sterkere til tross for

all den forfølgelse og alle de hindringer og vansker jeg møtte og
stadig møter. Men dere må ikke tro at jeg har forlatt jødedommen.
Nei, tvert imot er jeg forblitt innenfor jødedommen. Og som en jøde,
som tror på Jesus, holder jeg sabbaten og Toraens bud. FOR JESUS
SELV HOLDT LOVEN.
Hele mitt mål er å forene verden i en tro som det er skrevet i

l.Kor.8,5-6: "For også om det er såkalte guder, enten i himmelen
eller på jorden,-som det jo er mange guder og mange herrer- så er
det dog for oss bare en Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham,
og en Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham."
Jeg ber Gud om at han må ta bort all falsk tro og forene oss i en

sann, guddommelig tro. Amen."
"Mange aviser i dette land og i utlandet har skrevet om min tro

på Jesus som Messias. Noen har skrevet en del av sannheten, andre
har bare gitt falske beretninger. Dette tvinger meg til å gjøre sann
heten kjent for hele verden.
For 20 år siden virket Gud i mitt hjerte, og ledet meg til å motta

hans Sønn som den salvede. Da jeg ennå var i Bulgaria, pleide jeg å
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tale om Jesus som Messias privat og også offentlig. Allerede den
gangen skrev avisene om meg at jeg var en kristen, og flere ganger
ble jeg avskjediget fra mitt kontor.
Ved noen anledninger fornektet jeg ham også av frykt, MEN

TROEN PÅ HAM FORBLE SKJULT I MITT HJERTE. I Bulgaria
hadde jeg anledning til offentlig å hevde at våre fedre gjorde en stor
synd, da de for 2000 år siden dømte Jesus til døden: en synd som vi
har måttet betale dyrt for, og som vi enda ikke har fått forlatelse for.
Min tro var likevel ikke sterk nok, før Herren førte meg til

Jerusalem, hvor jeg oppholdt meg alene i en måned, og leste det Nye
Testamentet, fastet og bad, inntil Guds Ånd kvilte over meg, som
den gjorde over Jermias, Jermias 1,9-10. Men jeg sa: Jeg vil ikke
nevne ham, og ikke mere tale i Hans navn."Da var det som en
brennende ild i mitt hjerte, og jeg fikk ingen fred før jeg gikk til
overrabbinatet i Te-Aviv, og fortale dem at jeg trodde på Jesus som
Messias. Jeg forkynte også denne min overbevisning fra prekestolen
i en synagoge. Men jeg er hele tiden forblitt en trofast jøde som tror
på, og tar imot det Nye Testamente som en jødisk bok.
Nyheten om min tro spredte seg over hele Israels land og ut i den

øvrige verden, og forårsaket mye bråk. Kort sagt, ikke mennesker,
men Guds Ånd har virket i meg. Og jeg kan ikke nekte at flere
troende har del i min vekkelse og mottagelse av Jesus som Messias.
Men om ikke Guds Ånd hadde vært i virksomhet, ville jeg ikke fått
mot til å stå opp og vitne om min tro for hele verden.
Dette er sannheten om meg, den yngste i troen, Daniel Zion."

"Jeg er en jøde og sønn av en jøde. Heri er det ingen forandring og
vil ikke bli det til min dødsdag. Jeg gav meg selv som et offer for
jødedommen, og jeg er rede til til å gjøre det om igjen når som helst.
Det er riktig at jeg har anerkjent og mottatt Jesus som Messias, men
denne tro har ikke berøvet meg min jødedom. Tvert om er jeg ved
dette blitt jødisk, og min tro på Gud er blitt sterkere og sterkere.
Jesus Messias ble født som jøde. Det var jødene han kalte til bot og
tro på himlenes rike. Jødene er de naturlige borgere i hans rike, og
han døde for jødene.

Innbil ikke dere selv, kjære lesere, at denne troen kom tilfeldig,
for Gud har arbeidet med meg i over 20 år og vist meg mange under
og tegn og mirakler, som jeg ikke kan gå nærmere inn på her. I disse
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20 årene har jeg hatt overmenneskelige kamper med Gud. Jeg har
kjempet fryktelige indre kamper i faste og sorg. I bønn og påkallelse
har ieg stått for vår himmelske Fader i sorg og tårer inntil Gud utgjød
sin Ånd over meg fra det høye, og jeg ikke kunne stå imot det lenger.
Min tilstand ble slik som Jeremias beskriver det i det 20. kapittel av
sin bok. Jeg kvilte ikke og kunne ikke være rolig. Jeg fili ingen
stillhet over meg før jeg gikk offentlig fram og bekjente min tro på
Jesus som Messias. Utenom denne åndelige innflytelsen var det intet
i verden som kunne påvirke meg.

Jeg tok imot denne boken, som kalles det Nye Testamente, som
er en fortsettelse av Tenach (G.T.). Jeg er imot "nozirim" (de
kristne, nasareerne) som har undervist ut ifra sitt eget hjerte, et
system av dogmer og telogi, som faktisk forandrer mange ting i vær
hellige Tora. Jeg har hverken åndelig eller materiell kontakt med
noen kristen misjon. Jeg er fullstendig fri og ikke underkastet noe
menneske på denne jord. Jeg er bare Guds tjener og har helliget
mitt legeme, mitt hjerte, mitt sinn, min ånd og min sjel til Ham alene.
Jeg lyder bare Herren og ikke noe som helst menneske i verden."
Jeg vil også sitere fra Misjonsblad for Israel.nr.2.I989, hvor det

står at det er flere rabbinere i Israel i dag, som tror på Jesus fra
Nasaret som jødenes Messias. Det står likeledes at det er en mes
siansk synagoge i Galilea."Jeg kan også fortelle at jeg til og med har
hatt rabbinere her. De har sagt at de tror på Jesus. En av dem har
en synagoge i Galilea et sted. Da han kom til tro på Jesus som
Messias, ble han utstøtt av synagogen. Men mange fulgte sin rabbi.
De opprettet en ny synagoge, som er messiansk. Denne rabbien kom
til bibelbutikken, for å spørre etter boka "Betrayed",(utgitt på norsk
under tittelen "Forrådt") Jeg trodde det måtte være en misforstå
else, da han kom inn her og spurte etter denne boka.-"Vet du hva
denne boka handler om?", spurte jeg?- "Ja, det er en vidunderlig
bok. Jeg er selv en troende", sa han. Jeg visste ikke om jeg hadde
oppfattet ham riktig, så jeg spurte: "Tror du på Jesus Messias?"-
"Ja", svarte han. Han ville kjøpe boka til sin far, som ikke er en
troende."

Vi ser at Herren selv arbeider med det jødiske folket i dag. Stadig
flere jøder vil få se det: At Jesus fra Nasaret er jødenes Messias.
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Spørsmål og oppgaver.

Hvilke opplysninger får vi om Herrens lidende tjener i Es.42,1-
7,49,1- 9,50,4-11 og 52,13-53,12?
Hvilke 3 hovedgrunner er det som har gjort at rabbinerne har
ment at det jødiske folket er Herrens lidende tjener?
Hva kan pronomenet "lamo" oversettes med?
Hvorfor skal vi oversette det med "ham" i Es.53,8?
Hva har jødene gjort med Es.53 i synagogelesningen?
Hva står det i "machsor rabba" om Messias lidelser?
På hvilke måter kan jødene forstå ut ifra det profetiske ordet i
G.T at Messias allerede har vært i Israel?

Når skulle Messias komme i henhold til Daniel 9,24-27.)
Hva skulle skje med Juda etter at Messias var kommet?
Hva sier Elia-skolen om Messias komme?

Har templets ødeleggelse i år 70 e.Messias noe med Messias
første komme å gjøre?
Hva sier Den babylonske Talmud, Sanhedrin 98 a, om Messias
som Herrens lidende tjener?
Hvilke rabbinere har forstått at Messias er Herrens lidende
tjener?
Hva var det opprinnelige synet i jødedommen på Messias som
Herrens lidende tjener?
Hvorfor er dette opprinnelige synet kommet bort?
Hvorfor innførte Den babylonske Tamud to Messias-skikkel-
ser?

Hva skulle Messias ben Josef gjøre?
Hva skulle Messias ben David gjøre?
Hvordan ser de fleste av de ortodokse jøder i dag på Messias?
Når vil jødene som folk og nasjon omvende seg til Jesus fra
Nasaret som jødenes Messias?
Hvorfor la Moses et dekke over sitt ansikt, da han snakket med
folket (2.Kor.3,12-16.)?
Hva sier Paulus om jødenes forhold til forherdelsen, frelsen og
evangeliet?
Hvor mange Jesus-troende jøder er det i Israel i dag?
Hva sier Herbert Hillel Goldberg om de mange jødene i Wien
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som trodde på Jesus?
25.) Hva kan grunnene være til at mange jøder holder sin tro på

Jesus hemmelig?
26.) Hvor mange slike jøder er det i Israel i dag?
27.) Hva sier overrabbiner Daniel Zion om sin omvendelse?
28.) Finnes det noen messiansk synagoge i Israel i dag?
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SYNDSBEGREPET I JØDEDOMMEN.

Det er stor forskjell på Jesu lære angående synds- og rettferdig-
hetsbegrepet p.d.e.s. og det som de skriftlærde og rabbinerne lærte
om dette p.d.a.s. Jesus sa at jødene måtte omvende seg til hans nye
lov, som skal bli loven i riket for Israel. I sentrum for denne loven
står det dobbelte kjærlighetsbudet om at menneskene skal elske
både Gud og sin neste."Han (Jesus) sa til ham: Du skal elske Herren
din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din forstand. Dette
er det første og største bud. Men det er et annet som er like så stort:
Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud kviler hele loven
og profetene."(Mat.22,37-40)

Dette utsagnet viser også at Jesus undeviste innenfor lovens
ramme, og at store deler av hans lære hadde sin basis i Moseloven.

I tillegg til at Jesus forpliktet jødefolket på sin nye lov, forkynte
også Jesus at jødefolket måtte komme til en personlig tro på ham
som jødenes Messias."Men etter at Johannes var kastet i fengsel,
kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium og sa: Tiden er
fullkommen (fullendt), og Guds rike (riket for Israel) er kommet
nær, omvend dere (hold den nye loven, som jeg gir dere), og tro på
evangeliet (som er det samme som å tro på Jesus.)"(Mark.l,14-15.)
"Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte

sin herlighet, og hans disipler trodde på ham."(Joh,l,ll.)
"Og likesom Moses opphøyde slangen i ørkenen, således skal

Menneskesønnen opphøyes (på korset), FORÅT HVER DEN
SOM TROR PA HAM, IKKE SKAL GA FORTAPT, MEN HA
EVIG (TIDSALDERLIG) LIV." (Joh.3,14-15.)
"Den som tror på Sønnen har evig (tidsalderlig) liv, men den som

ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over
ham."(Joh.3,36.)
"For dette er min Faders vilje at hver den som ser Sønnen og tror

på ham, skal ha evig (tidsalderlig) liv, og at jeg skal oppreise ham på
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den siste dagen."(Joh-6,40.)
"Deres hjerte forferdes ikke. Tro på Gud og tro på meg."

(Joh.14,1.)
"men disse (tegn) er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias,

Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn."
(Joh.20,31.)
Det går igjen i hele Jesu undervisning at han forkynte både loven

og nåden, som jødene fikk ved å tro på ham. Jesu forkynnelse ligger
dermed innenfor jødedommens ramme, og det er ingen som kan
anklage ham for at han forkynte fremmede tanker og ideer. (Se mine
to bøker: Jødenes Konge. Bind 1 og 2.)

I tillegg til Jesu lære, som er helt igjennom jødisk, pekte han på
seg selv som Herrens lidende tjener og jødenes Messias. ISRAELS
STORE HÅP VAR KOMMBT."Herre, nå lar du din tjener
(Simeon) fare herfra i fred, etter ditt ord, for mine øyne har sett DIN
FRELSE, som du har beredt for alle foll^ åsyn, et lys til åpenbarelse
for hedningene, og EN HERLIGHET FOR DITT FOLK IS
RAEL." (Luk.2,29-32.)
"Og nå står jeg (Paulus) her og skal dømmes for håp på det løfte

som av Gud er gitt fedrene, det som vårt tolv-stammefolk under
uavlatelig gudstjeneste natt og dag håper å vinne fram til, for dette
håp tiltales jeg av jøder, konge."(Ap.Gj.26,6-7.)
Rabbinerne og de skriftlærde på Jesu tid mente derimot at Jesus

var en falsk Messias, og at jødene måtte omvende seg til Moseloven
og til deres fortolkninger av denne (de gamles vedtekter), for at de
kunne bli frelst.

Det opprinnelige syndsbegrepet i jødedommen var også kommet
bort i deres fortolkninger. I stedet for å lære at ikke noe menneske
kan rettferdiggjøre seg selv ved egne gjerninger, og at alle mennes
ker trenger en forsoner, så lærte rabbnerne og de skriftlærde på Jesu
tid at jødene kunne frelse seg selv ved å holde loven. En kunne selv
bestemme seg om en var villig til å holde loven og dermed bestemme
selv om en skulle gå fortapt eller bli frelst. Mennesket selv ble
dermed sin egen frelser. Den offisielle jødedommen hadde dermed
ikke noe behov for en formidler mellom Gud og den enkelte.
Rabbinerne og de skriftlærde så også ned på folket, som de mente
ikke greidde å holde loven, slik som de selv gjorde. De mente at det
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var folket som hindret at Messias ikke var kommet, i og med at det
ikke greidde å holde loven."Men denne hop (det jødiske folket) som
ikke kjenner loven, er forbannet."(Joh.7.49.)

Videre mente de at dersom folket greidde å holde loven i 2
sabbater etter hverandre, så ville Messias komme. Sannheten var at
Messias kom fordi folket ikke greidde å holde loven til egen frelse,
og fordi tiden var kommet til at han skulle komme. TIDENS FYLDE
VAR KOMMET. "(Gal.4,4.)

Frelsen gikk ut på at jødene fikk del i "den kommende tidsalder",
som er "riket for Israel". Det å gå fortapt betydde at en ikke fikk del
i lOOO års- riket. Dette er en riktig vurdering. Den som ikke fikk
del i "den kommende tidsalderen", fikk heller ikke del i himmelen
og "den nye himmelen og den nye jorden", som Gud skulle skape,
etter at rikets periode er slutt. Dette er det jødiske frelsebegrepet,
og det er riktig. I den kristne kirken er den jordiske og jødiske fasen
av frelsen kommet bort, og mange av våre teologer og eksegeter
mener med fullt alvor at frelsen utelukkende går ut på å få del i
himmelen og den nye himmel og den nye jord. I den greske kristen-
domsoppfatningen har man fortolket bort den perioden som nå
ligger umiddelbart foran oss, nemlig riket for Israel.
Av den grunn er det defor så viktig at vi oversetter det greske

substantivet "aion" med "tidsalder", og ikke med "verden", som
telogene innenfor vår tradisjon gjør. Vi venter ikke på verdens ende,
men på den nåværende tidsalders ende. Vi lever nå i nådens tids
alder. DEN NESTE TIDSALDEREN ER RIKET FOR ISAREL.
Dersom vi oversetter "aion" med "tidsalder", får vi en korrekt

oversettelse av ordet. Vi ser også at Gud deler inn frelseshistorien i
forskjellige tidsperioder med sine egenarter. Særlig er dette ordet
brukt om den tidsalderen som ligger foran oss, nemlig riket for
Israel.

Dette gjelder også det tilsvarende adjektivet, som er "aionios".
Det går tilbake til det hebraiske ordet "ålam", som betyr både "evig"
og "en lengre tidsperiode". Vi kan derfor oversette dette ordet med
både "evig" og "tidsalderlig" i N.T. I det siste tilfelle betyr det,"det
som hærer tidsalderen til". Dette gjelder da særlig den kommende
tidsalder, som er riket for Israel.
Jeg for min del tror at vi i mange tilfeller bør oversette
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dette ordet med "tidsalderlig", "det som hører tidsalderen til" eller
"i tidsalderen". Dersom vi gjør det, kommer den jødiske forståelsen
av Guds-riket best til uttrykk. Jeg kommer derfor til å bruke disse
to oversettelsene av ordet helt parallelt i de tilfellene der jeg synes
at dette er korrekt.

Det forholdet at man får del i den kommende tidsalderen og får
del i det som hører tidsalderen til, svekker ikke det forholdet at en
dermed får del i de himmelske godene og den nye himmel og den
nye jord, når den tid kommer. Men i og med at telogene og eks
egetene innenfor vår lutherske tradisjon ikke regner med riket for
Israel, så ser de heller ikke nødvendigheten at vi må oversette disse
to ordene,"aion" og "aionios" slik som jeg har beskrevet ovenfor.
Når vi oversetter disse ordene korrekt, vil det også hjelpe oss til å

få en mer korrekt forståelse av N.T.s. teleter. Vi forstår da bedre at
N.T. er en jødisk bok, hvor de jødiske tankene om riket for Israel og
frelsen er nedlagt. Å få del i frelsen betyr etter jødisk oppfatning
ikke først og fremst at man får del i et evig liv i himmelen, men det
betyr at man får del i den kommende tidsalderen, som er lOOO
års-riket.
Hva som gjelder Jesu styre, kommer det helt tydelig fram i N.T.

at han både skal være konge i tidsalderen, som er riket for Israel, og
han skal være konge i evigheten. Evigheten blir i N.T. uttiykkt med
uttrykkene "tidsaldrene" og "tidsaldrenes tidsaldere". Vi skal ta
med to eksempler på dette fra N.T.
I l.Kor.15,25-28 står det at Jesus skal være konge inntil han får

lagt alle sine fiender under sine føtter. Dette skjer i løpet av 1000
års-rikets tid. Etter at dette er skjedd, skal han selv underlegge seg
Guds styre i evigheten."For han skal være konge inntil han får lagt
alle sine fiender under sine føtter. Den siste fiende som ødelgges, er
døden, for han (Gud) har lagt alt under hans føtter. Men når han
sier at alt er ham underlagt, så er det klart at han er unntatt som har
underlagt ham alt, men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen
selv underlegge seg ham som la alt under ham, for at Gud (Den
treenige Gud) skal være alt i alle." (l.Kor,15,25-28.)
I forbindelse med engelen Gabriels besøk til jomfru Maria blir det

sagt at Jesus både skal være konge i 1000 års-riket og i evigheten."
Han skal være stor og kalles den Høyestes Sønn, og Gud Herren
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skal gi ham hans fars Davids trone (i 1000 års-riket), og han skal
være konge over Jakobs hus evindelig (gr."eis tus aionas", som betyr
"i tidsaldrene"), og det skal ikke være ende på hans kongedømme."
(Luk.l,32-33.)
At adjektivet "aionisos" skal oversettes med "tidsalderlig", ser vi

også av Luk.l8,28-30."Og Peter sa: Se, vi har forlatt alt og fulgt deg,
da sa han til dem: Sannelig sier jeg dere: Det er ingen som har forlatt
hus eller hustru eller brødre eller foreldre eller barn for Guds rikes
skyld uten at han skal få mangfoldig igjen her i tiden, og i den
kommende tidsalderen (i 1000 års- riket) evig (tidsalderlig) liv."

Dette kommer også helt tydelig til uttrykk i Åp.l4,6-7.,der det står
at en annen engel fløy under det høyeste av himmelen med et evig
evangelium (tidsalderlig evangehum) (gr. evangelion aionion).
Dette er ikke noe evangelium, som skal vare evig, men det er et
evangelium som er tilpasset de hedninger som hverken har hørt om
Jesus eller har den jødiske lov i inneværende tidsperiode. De kjen
ner til Den høyeste Gud som skaperen. De blir oppfordret om å tilbe
ham, for han skal snart dømme verden.

Videre er dette et evangelium som tar sikte på å frelse så mange
hedninger som mulig inn i den kommende tidsalderen, som er riket
for Israel. Av den grunn er det også kalt for "et tidsalderlig" evan-
gelium."Og jeg så en annen engel flyve under det høyeste av him
melen, som hadde et evig (tidsalderlig) evangelium å forkynne for
dem som bor på jorden, og for hver ætt og stamme og tunge og folk,
og han sa med høy røst: Frykt Gud og gi ham ære, for timen for hans
dom er kommet, og tilbed ham som gjorde himmelen og jorden og
havet og vannkildene."(Åp. 14,6-7.)
Når vi behandler de forskjellige faser av frelsen, må vi også være

oppmerksomme på at der er forskjellige frelseskategorier av men
nesker, og at disse har forskjellige oppgaver i den kommende tids
alderen. Dette kan vi ikke utdype her.(Se min bok: Guds-riket i
Israel.s,226-247.)

I og med at de ortodokse jøder tror at mennesket greier å forløse
seg selv ved anger, bønn og gode gjerninger, så har de heller ingen
forståelse for det forholdet at synden henger så fast til mennesket,
at det ikke greier å frigjøre seg selv fra syndens byrde. Etter deres
syn kan mennesket selv bestemme seg til å slutte å synde eller til å
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begrense synden i sitt eget liv til et minimum. Ved å gjøre gode
gjerninger opparbeider mennesket seg selv et overskudd av gode
gjerninger. Den totale synd i menneskets liv blir redusert og tatt bort
i forhold til hvor stort overskuddet er. På dommens dag vil Gud
trekke syndene ifra det opparbeidede overskuddet. Dersom men
nesket har et overskudd av gode gjerninger i forhold til synden, så
blir mennesket frelst inn i den kommende verden. Dersom synden
er større enn summen av de gode gjerningene, går mennesket
fortapt og får ikke del i riket for Israel. Utøvelse av synd er knyttet
til menneskets vilje.
Dette synet stemmer hverken med den mosaiske offertjenesten,

som ble praktisert i G.T., eller med Bibelens tanker om menneskets
synd. Både G.T. og N.T. gir klart uttrykk for at mennesket ikke kan
frelse seg selv, og at synden henger fast ved mennesket. Ingen kan
bli syndefri i seg selv. Det er en hovetanke i hele Bibelen at frelsen
blir tilbudt mennesket utenfra, enten gjennom stedfordrende of
ringer, slik som i gammel-testamentlig tid, eller gjennom Messias,
som Herrens lidende tjener."Så vendte Moses seg til Herren og sa:
Akk, dette folket har gjort en stor synd, de har gjort seg en gud av
gull. Å, om du ville forlate dem deres synd. Men hvis ikke, da slett
meg ut av din bok som du har skrevet (livets bok). Da sa Herren til
Moses: Hver den som har syndet mot meg, ham vil jeg slette ut av
min bok."(2.Mos.32,31-33.)
"Dersom det er hele Israels menighet som synder av vanvare mot

noe av Herrens bud, så det er skjult for folkets øyne, og de gjør noe
som han har forbudt å gjøre, og således fører sl^ld over seg, og så
den synd de har gjort, blir kjent, da skal folket ofre en ung okse til
syndoffer. Den skal de føre fram foran sammenkomstens telt."
(3.Mos.4,13-14.) (Om de forskjellige ofringene i G.T., se min bok:
Jødenes Konge. Bind 3.)
"Så kom folket til Moses og sa: Vi har syndet, fordi vi har talt mot

Herren og mot deg, bed til Herren at han vil ta slangene fra oss. Og
Moses bad for fo&et. 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. (Dette er et forbilde på Jesu seier over synden på
Golgata og Jesus som stedfortrederen for jødefolkets synder.)"
(4.Mos.21,7-8.)
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"Dåren sier i sitt hjerte: Det er ikke noen Gud. Onde og vederstyg
gelige er deres gjerninger, det er ingen som gjør godt. Herren skuer
ned fra himmelen på menneskenes barn for å se om det er noen
forstandig, noen som søker Gud. De er alle avveket, alle tilsammen
forderevt. DET ER INGEN SOM GJØR GODT, enn Me en.
Sanser de da ikke, alle de som gjør urett, som eter mitt folk, likesom
de eter brød? På Herren kaller de ikke. Da forferdes de såre, for
Gud er med den rettferdige slekt. Gjør bare den elendiges råd til
skamme. For Herren er hans tilflukt. O, AT DER FRA SION MÅ
KOMME FRELSE FOR ISRAEL. Når Herren gjør ende på sitt
folks fangenskap, da skal Jakob fryde seg, Israel glede seg."
(Salm.l4.)
"Herrens lov er fullkommen, den vederkveger sjelen. Herrens

vitnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis. Herrens befalinger
er rette, de gleder hjertet. Herrens bud er rent, det opplyser øynene.
Herrens frykt er ren, den står fast evindelig. Herrens lover er
sannhet, de er rettferdige alle sammen. De er kosteligere enn gull,
ja, fint gull i mengde, og søtere enn honning, ja honning som drypper
av kakene. Også din tjener blir påminnet om dem, de som holder
dem har stor lønn. Hvem merker hvor ofte han feiler? Forlat meg
mine lønnlige synder." (Salm.19,8-13.)
"Salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult. Salig

er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og i hvis
ånd det ikke er svik...Jeg bekjente min synd og skjulte ikke min skyld,
jeg sa: JEG VIL BEKJENNE MINE MISGJERNINGER FOR
HERREN, Og du tok bort min syndeskyld. Sela." (Salm.32,1-2 og
5.)
"Men han (Messias) er såret for våre (jødenes) overtredelser,

knust for våre misgjerninger, STRAFFEN LÅ PÅ HAM, FOR AT
VI SKULLE HA FRED, og ved hans sår har vi fått legedom."
(Es.53,5.)
"Men deres (jødefolkets) misgjerninger har gjort sk^smisse mel

lom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere,
så han ikke hører."(Es.59,2.)
"Vi har syndet og gjort ille og satt oss opp imot deg, vi har veket

av fra dine bud og dine lover.(Dan 9,5.)
"som skrevet er: DET FINNES IKKE EN RETTFERDIG (i seg
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selv), enn ikke en, det finnes ikke en som er forstandig, det finnes
ikke en som søker Gud (av egen kraft), alle er avveket, alle til hope
er de blitt uduelige, DET FINNES IKKE NOEN SOM GJØR
godt (til egen frelse), 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.3,10-17.)
"Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus,

for livets Ånds lov (Den Hellige Ånd) har i Kristus Jesus frigjort meg
fra syndens og dødens lov."(Rom.8,l.)
"Men er Kristus i dere, da er vel legemet dødt på gruim av synd

(legemet må dø på grunn av synden i oss), men Ånden er liv på gruim
av rettferdighet."(Rom.8,10.)
"Derfor, la oss, da vi har så stor en sky av vitner omkring oss,

avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og med
tålmodighet løpe i den kamp som er oss foresatt." (Hebr.12,1.)
"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 Kristi dyre blod som blodet av et ulastelig og lyteløst lam, han
som forut var kjent, før verdens grunnvoll ble lagt, men ble åpenbart
i de siste tider for deres skyld." (l.Pet.1,18-19.)
"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 trofast og rettferdig, så han forlater
oss S5mdene og renser oss ifra all urettferdighet."(l.Joh.L8-9.)
"OG HAN (JESUS) ER EN SONING FOR VÅRÉ^SYNDER

,DOG IKKE BARE FOR VÅRE, MEN FOR HELE VERDENS."
(l.Joh.2.2.)

I tillegg til dette kommer det også fram både i G.T. og i N.T. at
selve frelsen er gratis, og at den blir tilbudt uten gode gjerninger.
Frelsen blir gitt ved at en tror på Gud , hans løfter og ordninger.
DET ER TROEN SOM ER SELVE FRELSESELEMENTET
GJENNOM HELE BIBELEN. Vi må ikke blande sammen lovens
gjerning p.d.e.s. og nådens gjerning p.d.a.s. Det er ingen som kan
frelse seg selv ved lovgjeminger, for ingen kan fullt ut oppfylle loven
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til egen frelse. Det som har frelst menneskene til alle tider, er nådens
prinsipp."Se. oppblåst og uærlig er hans sjel i ham, MEN DEN
RETTFERDIGE SKAL LEVE VED SIN TRO."(Hab.2,4.)

"fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det, og mettes, DER
VED AT DE KJENNER HAM, SKAL DEN RETTFERDIGE,
MIN TJENER, RETTFERDIGGJØRE DE MANGE, og deres
misgjerninger skal han bære." (Es.53,11.)
"Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene, og dere som ingen

penger har. Kom, kjøp og et, JA KOM, KJØP UTEN PENGER OG
UTEN BETALING (GRATIS) VIN OG MELK (frelsesgodene).
Hvorfor veier dere (jødene) ut penger for det som ikke er brød, og
deres fortjeneste for det som ikke kan mette? Hør på meg. Så skal
dere ete det gode, og deres sjel glede seg ved de fete retter. Bøy
deres øre hit og kom til meg. Hør. Så skal deres sjel leve, og jeg vil
opprette en evig pakt med dere (den nye pakt i Jesu blod), gi dere
Davids rike nåde, den visse."(Es.55,l-3.)
"for hva sier Skriften (G.T.)? Abraham trodde Gud, og det ble

regnet ham til rettferdighet."(Rom.4,3.)
Se også Hebr.II, som omtaler en del av de troende i gammeltes

tamentlig tid. Det var troen eller nåden som frelste dem, og ikke
oppfyllelse av loven. Et annet forhold er det at troen ble kanalisert
gjennom en ytre oppfyllelse av loven. Vi må ikke blande sammen
lovens funksjon p.d.e.s. og nådens funksjon p.d.a.s. De har bestandig
hatt forskjellige funksjoner. Loven kan ikke i seg selv frelse noen,
for det er ikke noe menneske som kan oppfylle den helt ut. Som
frelsesvei blir den gjort maktesløs ved menneskets utilstrekke
lighet." For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved
kjødet, det gjorde Gud, IDET HAN SENDTE SIN SØNN I SYN
DIG KJØDS LIGNELSE OG PÅ GRUNN AV SYNDEN OG
FORDØMTE SYNDEN I KJØDET."(Rom.8,3.)
"Hva skal vi da si: At hedninger, som ikke søkte rettferdighet, de

vant rettferdighet, men det var RETTFERDIGHET AV TRO.
Israel derimot, som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke fram til
til denne lov. Hvorfor det? FORDI DE IKKE SØKTE DEN VED
TRO, MEN VED GJERNINGER, FOR DE STØTTE AN MOT
SNUBLESTEINEN (Jesus), som sl^evet er: Se, jeg legger i Sion en
snublestein og en anstøtsldippe, DEN SOM TROR PÅ HAM,
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SKAL IKKE BLI TIL SKAMME."(Rom.9,30- 33.)
Den ortodokse jødedommen har derfor ikke noe holdepunkt i

Bibelen i sitt syn på at mennesket selv kan holde loven til egen frelse,
og at mennesket kan forsone seg selv. Synet baserer seg på rabbiner
nes utleggelse av G.T., og på dette punktet er utleggelsen fatal gal.
En stor del av rabbinerne har misoppfattet lovens muligheter og
funksjon. Loven peker på det som Gud krever av et menneske, for
at det skal oppnå frelsen, og når mennesket ikke greier å frelse seg
selv ved oppfyllelsen av loven, så peker den Messias, som skal bære
jødenes og hele verdens synder og dø for folket. LOVENS HOVED
HENSIKT ELLER SIKTEMÅL ER MESSIAS.
Jeg vil i det følgende få lov til å sitere en del uttalelser fra jødisk

hold angående det ortodokse synet på menneskets forhold til synd,
frelse og fortapelse. H.D. Leuner skriver i sin bok: Hva er jødedom?
S.7, følgende om dette: "Mennesket er fritt. Det er født syndefritt og
kan unngå synden. Har mennesket syndet, kan det gjennom anger,
bønn og gode gjerninger gjenopprette sitt gode forhold til Gud. Man
kunne sette det på spissen og si, at der hvor de kristne snakker om
arvesynd, taler jødene om "arvedyd". Vel kjenner jødene synder,
d.v.s. syndige handlinger, men synden som sådan, den som bor i oss,
og som er motstand mot Gud, den avviser de. De taler om den onde
drift, men ikke synden. Mennesket er herre over sine syndige hand
linger. De henviser til I.Mos. 4,7, hvor det står: "...Men har du ikke
godt i sinne, da ligger synden på lur ved døren, og dens lyst står til
deg, men du skal være herre over den." Det vil si at initiativet til
synden ligger hos mennesket, og mennsket kan komme bort fra
den-eller herske over den-ved egen kraft..."
Jeg vil også sitere fra Jakob Joes bok: Kristne og jøder. s,65-66,

hvor han skriver følgende: "Jødedommen ser med forbauselse på
den kristne påstand om at Gud bryter inn i historien og skaper
omveltning. Synagogen tror ikke at Gud personlig blander seg inn i
menneskenes affærer. Kongenes Konge regjerer ovenfra uten å
måtte bøye seg ned på menneskets nivå. Jødedommen er fri for all
mytologi. Den ser ikke noe behov for at Gud skal stige ned i et
menneskes skikkelse for å frelse verden. I virkeligheten ser den ikke
noe behov for frelse: Enhver nasjon har sin lov som gjør rettferdig,
og Israel har Torah. Ethvert individ er utsyrt med kunnskap om godt
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og ondt og må holdes ansvarlig for sine handlinger. Jødedommen
har heller ingen problemer med forholdet mellom religion, filosofi
og vitenskap, for all kunnskap kommer fra Gud, som er visdommens
kilde..

Bak denne holdning ligger ideen om menneskets frie vilje. Av den
grunn er vekten ikke lagt på gudsbildet, men på budene. Loven
dekker alle områder av jødisk tenkning. Selv om den liberale jøde
dom har skiftet tyngdepunkt fra den rabbinske til den moralske lov,
er det fremdelse Loven som er det regulerende prinsipp for all
menneskelig handling.
Den underliggende tanke bak alt dette er at mennsket selv er i

stand til å oppfylle Loven, og slik en innstilling baner vei for religiøs
autonomi (selvstyre): Jødene har ikke noe behov for "frelse", han
står og faller med egne gjerninger. Han er ingen "elendig synder"
som lutheraneren, heller ikke er han "fullstendig fordervet" som
calvinisten. Han er en person, som er skapt i Guds bilde, vel vitende
om sin verdighet og stolt over sin arv. Synagogens Uturgi begjmner
ikke med syndserkjennelse, men med lovsang. Det kristne synds
begrep som en tilstand som mennesket er født inn i, er fullstendig
fremmed for synagogen. Når rabbinerne taler om synd, mener de
bare syndige enkelthandhnger.
Jødedommen er en "sunn" religion, rasjonell og human. Her er

ingen vekselvirkning mellom ånd og materie, ingen spenning mellom
tid og evighet, ingen dualisme mellom hellig og profant (verdslig).
Synagogens tro kviler ikke på paradoks, men på fornuft. Den har
derfor en meget sterk appell til menneskets overdrevne sans for sin
egen betydning. Jødedommen tar mennesket alvorhg, den appel
lerer til den heroiske innsats og forteller det rett ut: "Man kan, fordi
man må." I jødedommen møter vi det religiøse mennesket frigjort,
selvbevisst og autonomt. Det klarer seg selv og tar fullt og helt ansvar
for sine handlinger. Jødene har ikke behov for å bli "frelst". Han
frelser seg selv."

Jeg vil også sitere fra boka: Hos hedninger såvel som jøder, som
er et festskrift til Axel Torm. På s.50-52 står det følgende om dette:
"Læren om omvendelse beskjeftiget rabbinismen meget sterkt, selv
om den ikke ble systematisk utarbeidet. I Talmud lyder det mange
og sterke ord om omvendelsen. "Stor er omvendelsen" klinger det
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gjennom den rabbinske litteraturen. Den prises i høye toner."Bedre
en time i omvendelse og gode gjerninger i denne verden enn hele
den tilkommende verdens liv." Den hører til de 7 ting, som ble skapt
før verdens skapelse, og den kommer til og med på andreplassen
etter Torah.

(I parantes tar vi med de 7 ting som jødedommen mener, var skapt
før verden ble til:
a) Thoraen.
b) Omvendelsen.
c) Paradiset.
d) Helvede.
e) Gudstroen.
f) Det himmelske templet.
g) Messias navn.)
Man skjelner mellom en fullkommen omvendelse og en bedrag

erisk. Enhver som bekjenner syndene og holder opp med å synde,
blir reddet fra Gehinnomdommen. Omvendelsens positive side er
lydighet mot loven som uttrykk for Guds vilje og utførelse av gode
gjerninger. Likesom man taler om å ta lovens åk på seg, taler man
også om å ta omvendelsens åk på seg. Det kan lyde at Gud skal virke
omvendelse, men den overbevisning at mennesket selv skal gjen
nomføre omvendelsen, trer sterkere fram."Vend om, så tar jeg
(Gud) imot dere." Det kan lyde i bønnen: "Måtte du finne velbehag
i vår omvendelse". Omvendelse er en mulighet fra Gud, som men
nesket gjennomfører. Først handler mennesket og så Gud. Av og til
kan dette skildres som utelukkende menneskets gjerning.

... Som oftes oppfattes omvendelse som en foreteelse som fore
kommer ofte i jødenes liv, når man har overtrådt budene. En
rabbiner innskjerpet nødvendigheten av den daglig omvendelse. Til
sine elever sa han: "Vend om en dag før din død." På elevenes
spørsmål om da et menneske kunne vite på hvilken dag det skulle
dø, svarte han: "Så meget desto mere skal han vende om i dag, da
han kanskje er død i morgen, og slik vil han hele sitt liv bli funnet i
Teshubah (omvendelse). Mennesket kan ved hårdnakket synd ende
i forherdelse og ødelegge sine muligheter for omvendelse. Omven
delsens velsignelse er forjettelsen om den framtidige frelse, men
også forjettelse om jordisk lykke og gjermopprettelse av den jødiske
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folkestat.

Spørsmålet om omvendelse som betingelse for Messias komme
har funnet forskjellige svar. En rabbiner erklærte: "Hvis Israel
vender om, blir det forløst. Hvis ikke Israel vender om, blir det ikke
forløst." Hans oppfattelse deles av flere rabbinere. Slik forklarer en:
"ved hvilken fortjeneste kommer Messias? Svaret lyder: Ved om
vendelsens fortjeneste." En annen oppfattelse lyder: "Om de vender
om, vil de straks bli forløst..."

Således skriver dr.Silver: "Dr. Niebur har nok rett i å hevde at
evangeliets sentrale budskap dreier seg om synd, nåde, tilgivelse og
rettferdiggjørelse. Jødedommens sentrale budskap dreier seg imid
lertid om "å øve rett, gjeme vise kjærlighet og vandre ydmykt med
Herren, din Gud."(Mika 6,8.)"Og nå, Israel, hva krever Herren din
Gud av deg uten at du skal frykte Herren din Gud og vandre på alle
hans veier og elske ham og tjene Herren din Gud av alt ditt hjerte
og av all din sjel." (5.Mos.lO,12.) "Jødedommens primære oppgave
var å lære mennesker, ikke hvordan synd kom inn i verden, men
hvorledes man unngår synd, når man er bukket under for den. Alle
mennesker har mulighet for å synde, fordi mennesker er utstyrt med
fri vilje."
Jødedommen-hevder Silver- karikerer ikke livet til noe banalt og

absurd, fallent og tragisk for å gjøre plass for en eller annen mira
kuløs forløsning... Hvis et menneske har begått en synd, kan det
vende om å få tilgivelse. Initiativet må imidlertid komme fra men
nesket, ikke fra Gud. Guds kjærlighet vil møte det på mer enn
halvveien...Den spinkleste anstrengelse fra et menneskes side blir
møtt av Guds villige og nådige medarbeid. "Gud sier til Israel, åpne
omvendelsesens dør, om bare så bredt som et nåløye, og jeg vil åpne
den for dere bred nok til at vogner og kjerrer kan passere gjennom."
Forløsningen begynner med selvforløsning, sammenlign George
Foot Moore: "Omvendelse er den jødiske lære om frelse. Mennes
ket behøver ingen "frelser". Det er sin egen frelser."
På S.57 står det følgende: "...Foran mennesket står Gud som den

ene bydende, den ene dømmende, den ene rettferdige. Gud har gitt
sine bud, for at de skal oppfylles. Gud, som skaper og gir kjærlighet,
er på samme tid den etiske, hellige vilje. Guds kjærlighet forteller
mennesket hva det er på grunn av Gud. Guds rettferdighet forteller
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det, hva det skal være for Gud...Jo mere gjennomgripende et men
neske forstår at Gud befaler, desto mer blir det klar over sin frihet,
at det gode er en viljessak, at det er fritt endog også overfor Gud.
Det velger Guds vilje... Mennesket mottar alt fra Gud, men en ting
er vårt eget: den frie moralske handling."Den gir oss en bestemt
plass foran den Allmektige, en plass som er valgt av oss selv." Rabbi
Hanina (4.årh.) har uttrykkt det: "Allting ligger i Guds hånd, unn
tagen gudsfrykten". Eller som rabbi Bleazar har sagt: "Gud mottar
ingen ting fra verden unntagen gudsfrykten..."
På s. 59-60 står det følgende: "Mennesket er "den spesielle åpen

baring av Gud", og i sitt liv skal et menneske utvikle det guddom
melige, som ble gitt det. Fordi mennesket ble skapt i Guds bilde, kan
det høyeste bli krevd av det. Det skalvære hellig, fordi Gud er hellig.
Mennesket er et fritt menneske. Mennesket velger. Ved fødselen gir
Gud et menneske en ren og hellig sjel. Silver sier: "Min Gud, den
sjel som du har gitt meg, er ren. Du har dannet den i meg." Videre:
"Det er menneskets oppgave å holde sin sjel ren. Legemet i seg selv
forurenser den ikke. Velsignelsen i 5.Mos.28,6: "Velsignet være du
i din inngang, og velsignet være du i din utgang", ble utlagt av
R.Johanan til å bety: "Måtte din utgang av denne verden være som
din inngang. Just, som du inntrådte i den uten synd, måtte du således
forlate den uten synd."
Man starter ikke med et minus, men med et pluss. Synd er ikke

noe medfødt som er uatskillelig fra et menneske. Synd er ikke en
tilstand. Der er synder, men ikke synden. Der er ikke synd i seg selv.
Der er kun menneskets synder, individets synd. Mennesket faller
ikke i synd som skjebne, men dets skjebne er en følge av synden.
Mennesket gjør synd, men det er ikke en synder...Til tross for
gudsbildelikheten synder menesket. Det gjelder alle sammen.
George Foot Moore anfører som jødisk oppfattelse: "At ikke noe
menneske er uten synd, er Skriftens lære, og all erfaring viser det. I
Salomos bønn ved tempelinnvielsen leser vi: "Når de synder mot
deg, for det er ikke noe menneske som ikke synder..." Selv patriark
ene og Moses og David var ikke uten synd."
Det kan slett ikke være annerledes. Gud har selv forutsett det.

Han skapte som det første, før han skapet jorden: Loven. Torah, en
lov, som mennesker både kunne og skulle holde, ellers var det jo å
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drive gjøn med dem å gi dem Loven. Nå visste Gud dog også hvordan
han hadde skapt mennesker, og at dermed ville spørsmålet oppstå,
ikke om de kunne, men om de ville. Gud hadde nemlig skapt
mennesket med 2 drifter, 2 impulser: Yezer-ha-tob (den gode im
puls) og Yezer-ha-ra (den onde impuls). Gud har vel å merke-noe
som kan være vanskelig å forstå for de kristne-skapt dem begge.
Også den onde. Den skal stille mennesket i valgets situasjon. Så
merkelig det kan lyde: Være en stimulans til å velge det gode. Denne
impuls er til stede hos barnet fra dets tidligste år, og den slipper ikke
mennesket før ved døden. Den er menneskets uforsonlige fiende.
Først i den kommende verden vil den bli utryddet av Gud..."
På s.63-64 står det følgende: "Jødedommen er optimistisk. Den

tror på Den gode og på mennesket, som er skapt i hans bilde, og
derfor tror den på det gode, på det gode i en selv, på det gode i
medmennesket og på det gode i samfunnet. Jødedommen er, som
Leo Baeck uttrykker det, en religion av etisk optimisme. Her be
høves ingen frelse eller midler. Jødene behøver omvendelse, men
ikke frelse, ingen frelser."For jødedommen er frelse ikke en ferdig
laget eiendel, en mirakuløs skatt, som er gitt til mennesket ved
guddommelig nåde, men snarere en oppgave som er pålagt av Gud,
som mennesket må fullbyrde,"for at han må leve." (3.Mos.l8,3.) Det
er en oppgave, som det er mulig for alle å gjennomføre. Mennesket
kan velge sitt liv, det kan forme det for det gode. Slik blir livet selv
et bud. Hva Gud krever av et menneske er det gode, som han gir..."
På S.72 står det følgende: "...Silver skriver: "Der er ingen bruk for

en forløser. Læren om forsoning gjennom en annens lidelse finnes
ikke noe sted i den hebraiske Bibel. Der kan ikke finnes et eneste
sted i den hebraiske Bibel, hvor en profets lidelser sonet for en
gruppes synder. Ingen ting kunne være fjernere fra ånden i den
profetiske belæring. "Herrens tjener" hos Esaias var Israels pakts
folk, som i oppfyllelsen av dets guddommelige misjon måtte utholde
slike lidelser for folkenes helbredelse. Dette er opphøyet poesi, ikke
dogme og har ingen forbindelse med enkeltmenneskets synder og
middel til å sone dem. Mennesket behøver ingen frelser. Heller ikke
behøver mennesket en mellommann mellom seg selv og Gud. "Ingen
kan komme til Faderen uten ved meg "(Joh. 14,6.), er en oppfattelse,
som er fremmed for jødedommen. Fra jødisk side blir det replisert
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at kanskje har hedninger bruk for å komme til Faderen gjennom
Jesus, men ikke jøder, for de allerede hjemme hos ham..."
Vi skal i det følgende summere det ortodoske synet på synd, frelse,

fortapelse og rettferdiggjørelse, idet vi benytter oss av de uttalelsene
som er sitert ovenfor:

1.) Mennesket er født syndefritt.
2.) Mennesket gjør synd, men det er ingen fortapt synder.
3.) Mennesket kan gjennom anger, bot og gode gjerninger

gjennopprette det gode forholdet til Gud.
4.) Mennesket kan selv befri seg fra synden eller den onde

tilbøyelighet i sitt liv.
5.) Mennesket er sin egen frelser. Det er ikke noe beov for at

Gud bryter inn i menneskets historie og gir oss en forsoner.
6.) Enhver nasjon har sin lov. Når mennesket oppfyller den, er

det sin egen frelser.
7.) Israel har Torahen, hedningene har sine egne moralske

lover.

8.) Mennesket har en fri vilje til å s)mde eller la det være.
9.) Mennesket er selv i stand til å oppfylle loven til egen frelse.

10.) Mennesket er ikke "en elendig synder", slik som luther
anerne hevder.

11.) Synagogens liturgi begynner ikke med syndserkjennelse,
men med lovsang.

12.) Mennesket har ikke behov for en frelser. Det frelser seg selv
ved gode gjerninger, anger og bot.

13.) Mennesket behøver omvendelse, men ikke syndenes for
latelse.

14.) Omvendelsen hører med til de 7 ting som er skapt før verdens
tilblivelse.

15.) Når mennesket bekjenner sine synder og slutter med å synde,
blir det bevart ifra dommen i Hinnoms dal.

16.) Det er mennesket som tar initiativet til omvendelsen.
17.) Mennesket må omvende seg hver dag. Det er den daglige

omvendelse.

18.) Frelsen betyr både at en får del i jordisk lykke og det fram
tidige Guds-riket i Israel.

19.) Når jødene omvender seg til loven, kommer Messias og
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gjenoppretter både det jødiske folket og Israel.
20.) Når mennesket omvender seg, kommer Gud det i møte og

gir det tilgivelse.
21.) Når mennesket omvender seg til å holde loven, så er dette

frelsen.

22.) Nå mennesket oppfyller Guds vilje, får det del i frelsen.
23.) Mennesket velger selv Guds vilje og gudsfrykten.
24.) Gudsfrykten er mennesket gave til Gud.
25.) Mennesket kan være hellig i seg selv, fordi det er skapt i Guds

bilde.

26.) Ved fødselen får mennesket en ren sjel, og det er mennesket
oppgave å holde sin sjel ren igjennom livet.

27.) Synden er ikke en tilstand, men det er hendelser i mennes
kets liv.

28.) Mennesket gjør synd, men det er ikke en fortapt synder.
29.) Gud har skapt mennesket med 2 drifter eller 2 impulser. Det

er den gode impuls (Yezer-ha-tob) og den onde impulsen
(Yezer-ha-ra.)

30.) I og med at Gud har lagt disse 2 impulsene ned i mennesket,
så må mennesket velge mellom dem.

31.) Den onde impulsen i mennesket blir derfor menneskets
fiende i livet. Den skal ryddes ut i den kommende verden.

32.) Jødedommen tror på det gode i mennesket.
33.) Frelsen er en oppgave som er nedlagt i hvert enkelt men

neske.
34.) Mennesket behøver ingen frelser, forsoner eller forløser.

Mennesket frelser seg selv.
35.) Jødene har ikke noe behov for å benytte seg av Jesu for-

sonergjerning, for å komme til Faderen. Det skal de greie
selv.

36.) Hedningene kan benytte seg av Jesu forsonergjeming, men
ikke jødene.

Til tross for at jødedommen ikke har behov for noen mellommann
mellom Gud og mennesker, så kommer det likevel fram i en rekke
av de jødiske bønnene at mennesket også er avhengig av at Gud tilgir
det dets synder ut ifra sin store nåde og barmhjertighet. Vi skal sitere
to slike bønner hvor dette kommer fram. På den store forsonings-
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dagen ber f.esk.jødene."Min Gud, før enn jeg var skapt, var jeg ingen
ting, og nå, jeg er skapt, er jeg ikke mere enn om jeg ikke var skapt.
Støv er jeg i livet, hvor meget mere i døden. Se, jeg står for ditt ansikt
som et kar, som er fullt av skam og skjensel."

Videre heter det i morgenbønnen." All verdeners herre. Ikke i tillit
til vår egen fortjeneste frambærer vi vår bønn for ditt åsyn, men i
tillit til din uendelige barmhjertighet. Hva er vi? Hva er vårt liv? Hva
er vår kjærlighet? Hva er vår rettferdighet? Hva er vår hjelp? Hva
er vår kraft og vår styrke? Hva kan vi framføre for deg. Herre, vår
Gud og vår fedres Gud? Er ikke alle helter for deg som ingen ting,
og de navnkundige menn som om de aldri hadde vært, og de vise
som om de var uten innsikt, og de kloke som om de var uten forstand,
for deres mange gjerninger er tomhet, og deres livs dager er forgjen
gelighet for ditt åsyn?"

Til tross for at jødedommen ikke har behov for noen mellommann
mellom Gud og den enkelte, så henviser jødene ofte til andres
fortjeneste eller andres gode gjerninger for åt dette skal være med
virkende til at de oppnår frelsen. De henviser til følgende forhold:
a) De henviser til fedrene, som de mener levde rettferdig overfor

Gud. Fedrene har opparbeidet seg et overskudd av gode gjerninger
overfor Gud. Jødene kan derfor benytte seg av disse for å oppnå
frelsen. Dette gjelder særlig Abraham, som levde i rettferdighet hele
sitt liv.

b) De henviser også til små barn og deres uskyldighet overfor
Gud

c) De henviser til egne almisser og bønner.
d) De henviser til opplesningen av offerlovene. Dette skjer under

opplesningen av musaf-bønnen.
e) Noen av de ortodokse jødene slakter også en hane som so-

ningsoffer. Dette skjer om morgenen til den store forsoningsdagen.
Da samles hele familien. Kvinnene holder en høne i hånden, men
nene en hane. De leser opp følgende bønn."La denne hane (høne)
være stedfortreder for meg, la den sone mine synder." Etter denne
bønnen blir hanen slaktet.
f) De henviser også til bønn og anger. Jeg vil i den forbindelsen

henvise til det som Magne Solheim skriver om dette i sin bok:
Nybrotts,185-186 og 188: "To av dei daglege gudstjenestene, mor-

— 78 —



gon- og ettermiddagsgudstenesta i templet, fell på samme tid som
offergudstenestene i templet, og kvar dag vært det lese opp kva offer
som skal bærast fram i templet. Men det vært og sagt at for deira
synder skuld vart templet øydelagt, og dei har korkje altar, prest eller
levitt, så dei kan ikke oppfylla dess boda. Dei bed difor Gud ta imot
bønene deira i staden for offer, og minner Gud om det som står
skrive hjå profetane Hosea 14,3 og Jesaja 58,7-10. Dagleg bed dei
Gud om at han må byggja opp at templet. Ettermiddagsgudstenesta
og kveldsgudstenesta vært ofte slegne saman til ei gudsteneste...
Etter at templet var borte, måtte lærarane i Israel syna folket ein
frelsesveg utan tempel og offer. Dei lærte at vegen til Gud står open
for kvar jøde. For Gud har openbbera vegen som fører til livet og
vegen som fører til døden, og det står i kvar manns makt å velje
livsens veg. Rett nok er ingen fullkomen, og menneske fell og syndar,
men vegen til Gud opnar seg atter gjennom anger og bot. Sjølve
angeren har ein sonande verknad. Klassisk har den store jødiske
læraren Maimonides (1134-1204) sagt det: "I denne tida då templet
ikke eksisterer, og vi ikke lenger har noko soningsalter, sonar om
vendinga (anger og bot) for alle synder." Synet på Gud, på menneske
og synd er på ingen måte det samme i kristendom og jødedom, anten
det er ortodoks eller moderne reformert jødedom.
Det vært ofte sagt at jødedomen grunnar frelsa berre på gjernin

gar, men det er ikke rett. I sine bøner ropar jødane til Gud og bed
om hans miskunn og tilgjeving. Kvar morgon seier dei: "Allheims
Gud, ikkje i tillit til våre fortenester ber vi fram våre bøner for ditt
åsyn, men i tillit til di uendelige miskunn. Kva er vi? Kva er vår
kjærleik? Kva er vår hjelp? Og kva er vår kraft og vår styrke? Kva
kan vi seia framfor ditt åsyn. Herre vår Gud og vår fedre-Gud?"

Sjølve offertenesta i templet kvilte også på Guds nåde. Etter
gamal jødisk lære fortener mennesket å døy for sine synder skuld,
men i sin nåde tok Gud imot eit offer som løysepengar for mennes
ket.

Men jamvel om jødane bed om Guds nåde, så er det utenkjeleg å
be om nåde uten at dei av all makt freistar å leva etter Guds heilage
lov. Det er lettare for ein jøde å godta Jesus enn Paulus, og det skurar
i øyro på ein jøde når han høyrer det Paulus stod fram med: "Men
no er Guds rettferd openberra uten lova. Om det vitnar lova og
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profetane. Dette er Guds rettferd som vert gjeven ved trua på Jesus
Kristus til alle som trur..." (Rom.3,21-22.)
g) Noen jøder mener at Abrahams offer av Isak er tilstrekkelig

til soning for jødene. I og med at Gud gav Isak tilbake til Abraham,
så er dette et bevis på at Gud godtok Abrahms offer. Dette kan hele
den jødiske nasjonen benytte seg av.
Jødene har dermed ikke behov for Kristi offer. Det kan derimot

hedningene benytte seg av. De ser med andre ord en stor sammen
heng mellom det som skjedde på Moria-berget og det som skjedde
på Golgata.
h) Andre jøder igjen hevder at det finnes ikke bare en mellom

mann mellom Gud og mennesker, men det finnes mange. Jødene
kan benytte seg av de gode gjerningene, både til patriarkene, til
Moses og de andre profetene og til martyrene innenfor jødedom
men. De kan også benytte seg av de gode gjerninger som Jesus fra
Nasaret gjorde.
De 10 dagene mellom nyttår (rosh hasohnah) og den store for

soningsdagen (Jom Kippur) er den spesielle botstiden for jødene. I
disse dagene blir det bestemt hvordan det nye året skal bli for hver
enkelt jøde, om det blir glede og lykke og frelse eller ulykke død og
fortapelse. I himmelen er det 2 troner. Det er barmhjertighetens og
rettferdighetens trone. På nyttårsdagen setter Gud seg på rettferdig
hetens trone, for å dømme både engler og mennesker. Han har 70
engler omkring seg som sakførere, og engelen Safriel er rettsskriver.
Englene venter på denne dommen med stor engstelse, og deres
engstelse forplanter seg til menneskene på jorda. Et homsignal gir
beskjed om at dommen kan begynne. De 3 domsbøkene blir åpnet.
I den ene skrives navnene på de rettferdige. I den andre sloives
navnene på de ugudelige. I den siste skrives navnene på alle dem
som ikke har fått sin endelige dom. De får en nådefnst til for-
soningdagen. Da skal deres skjebne endelig avgjøres, og derfor så
benytter jødene seg av disse 10 dagenene til selvransakelse, bot,
oppgjør, gode gjerninger og bønn til Gud om tilgivelse og forsoning.
I disse 10 dagene gjør jødene alt som de kan for å bli oppskrevet

i de rettferdiges bok. Når de møter hverandre på gaten, hilser de
hverandre med ordene "chatima tova", som betyr at de ønsker
hverandre en god underskrift. Det betyr at de ønsker hverandre at
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navnet blir skrevet opp i Livets bok.
Jødene håper at de gode gjerningen ved årets slutt kan være flere

enn de dårlige gjerningene, som de har gjort i løpet av året, slik at
vektskålen kan vippe over til riktig side. Man kan bare håpe på dette,
for det er Gud som bestemmer, og han feller en rettferdig dom.

Jeg vil i denne forbindelsen få lov til å sitere fra Magne Solheims
bok: Nybrott.s,192-193, hvor han skriver følgende om den store
forsoningsdagen: "Men det er ein dag i året då folk ikkje kan reisa,
og det er på Jom Kippur. Då er det korkje fjemsyns-eller radiosend
ingar, og den som vil kjøyra bil den dagen, risikerar å værta steina.
Etter jødiske tru gjer Gud opp sin regnskap med kvar einskild jøde
på Jom Kippur. I dei 10 dagane frå det jødiske nyåret til Jom Kippur
skal jødane gjera bot. Dei skal forsona seg med uvenene sine, og så
godt det let seg gjera, skal dei gjera godt at det dei har gjort gale.
Men når sola går ned på Jom Kippur, har den store Domaren skrive
opp og skrive under domen åt kvar og ein. Då er det avgjort kven
som skal leva, og kven som skal døy i året som kjem. Ja, lagnaden til
kvar og ein i det komande året er fastsett. I dagane før Jom Kippur
og på sjølve dagen ynskjer jødane kvarandre "ei god underskrift"".

Til tross for at den ortodokse jødedommens syn på frelsen går ut
på at mennesket kan forsone seg selv ved gode gjerninger, så kom
mer likevel menneskets fortapthet og avhengighet av Guds nåde til
uttrykk i den jødiske bønneboka (Siddur). I en bønn som blir brukt
om morgenen, kommer dette tydelig fram."Du Herre over alle
tidsaldere, det er ikke på grunn av vår rettferdighet at vi trer fram
for deg, men på grunn av din store nåde. Hva er vi, hva er vårt liv,
hva er vår barmhjertighet og vår rettferdighet, hva er vår frelse og
vår makt og vår styrke? Hva kan vi si når vi står for Deg, du Herre,
vår Gud, våre fedres Gud? Br ikke alle de mektige som intet for deg
og alle berømte menn som om de ingen ting er og alle de vise uten
kunnskap og alle de intelligente uten logikk? For de fleste av deres
handlinger er bare kaos og deres livsdager er tomhet i Dine øyne..."
Dette S5met er i samsvar med det som G.T. sier om menneskets

forhold til synden. INGEN KAN FRELSE SEG SELV VED GODE
GJERNINGER. Hovedhensikten med at Gud sendte Messias til
jødene var at han skulle sone både jødenes og hele verdens synder."
men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne,
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født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven
(jødene), for at vi (både jøder og hedninger) skulle få barnekår."
(Gal.4,4-5.)
Det ortodokse synet på menneskets forhold til frelsen og forsonin

gen er gal. Ingen kan greie å frelse seg selv ved lovgjeminger. Det
er bare jødenes Messias som kan greie å frelse oss inn i sitt eget rike,
for han er uten synd. Han er prøvd i alle ting, slik som vi også er det,
men han gjorde ikke S5md. I og med at han er lik med Faderen, så
motstod han alle fristelser og bar vår synd med seg opp på korset,
hvor han sonet den.
Det forholdet at Jesus er uten synd, er også den store garantien

for at han kunne sone andres synder. Det var et fullkomment offer
Gud måtte ha, for at han kunne forsone verden med seg selv."For
det som var umuhg for loven (å frelse et menneske), idet den var
maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i
syndig kjøds lignelse og på grunn av synden, og fordømte sjmden i
kjødet."(Rom.8.3.)

Jesus forhold til Moseloven var følgende:
1.) Han forkastet ikke loven, men han oppfylte den til alle men

neskers frelse."Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve
loven og profetene, jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å
oppfylle."(Mat.5.17.)

2.) Han oppfylte loven og profetene som profetisk ord, i og med
at han var den Messias som skulle komme. Alt som var skrevet om
ham i G.T., det gjorde han. Når han kommer tilbake, vil han oppfylle
det som ennå gjenstår.

3.) Han uttdypet loven og flyttet tyngdepunktet fra den 54:re
handling til motivene ved handlingen. Han viste oss alvoret ved
loven. Det er ikke nok å bare holde den ytre del av den. For at
menneskene skal bli frelst ved den, må de også være perfekte i
tanker, ord og motiver. Dette peker enda mer på at vi må ha en
forsoner mellom Gud og det enkelte menneske."Dere har hørt at
det er sagt til de gamle: Du skal ikke slå ihjel (den ytre handling),
men den som slår ihjel, skal være skyldig for dommen. Men jeg sier
dere at hver den som blir sint på sin bror uten grunn, skal være
skyldig for dommen, men den som sier til sin bror: Raka (din
dumrian), skal være skydlig for Rådet, men den som sier: Du dåre,
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skal være skyldig til helvedes ild."(Mat.5,21-22.)
4.) Han forandret Moseloven på noen få punkter, idet han gikk

tilbake til den opprinnelige lov, slik som Gud forkynte den i begyn
nelsen for menneskene. "Det er sagt (i Moseloven): Den som skiller
seg fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev. Men jeg sier dere
at hver den som skiller seg fra sin hustru uten for hors skyld, han
volder at hun driver hor, og den som gifter seg med en fraskilt kvinne,
han driver hor."(Mat.5,31-32.)

5.) Ved sin forsonergjeming på Golgata, tok Jesus bort Mose
lovens offersystem. I og med at han kom med det endelige og
fullkomne offeret, så falt den moasiake offertjenesten bort. Ved
Jerusalems og templets ødeleggelse i år 70 etter Messias tok Gud
selv bort offertjenesten i templet, og siden den tid har heller ikke
jødene hatt ofringer.
Det er feil å tro at Jesus avskaffet loven. Han levde selv innenfor

lovens rammer, og han la loven inn i sin undervisning blant jødene
i 3 år. Han krevde at de skulle etterleve den, men det kunne ikke
frelse dem. Det nye ved Jesu forkynnelse var det forholdet at jødene
bare kunne bli frelst ved å tro på ham som jødenes konge og
Messias."For dette er min Faders vilje at hver den som ser Sønnen
og tror på ham, skal ha evig (tidsalderlig) liv, og at jeg sM oppreise
ham på den siste dagen (før opprettelsen av 1000 års- riket.)"
(Joh.6,40.)

Jesus forkynte derfor det dobbelte rettferdighetsbegrepet, slik
som vi også har det i G.T., og det gikk ut på at jødene både skulle
oppfylle loven og tro på Jesus som jødenes Messias. Jesus forkyn
nelse i evangeliene er den forkynnelsen som vi vil få i riket for Israel.
(Se mine bøker: Jødenes Konge. Bind 1 og 2.)

Jesus stadfestet sitt budskap ved at han gjorde mange undergjer
ninger. Dette var tegn for jødefolket at Messias var kommet, og at
Guds rike (riket for Israel) var kommet nær. Alt det som Jesus sa
og gjorde, var nedskrevet i G.T. Det skulle derfor ikke være noe
problem for det jødiske folket å idenifisere Jesus som jødenes
Messias. Når de så de messianske tegn, som fulgte ham, skulle de
vite at Guds-riket var kommet til dem."Hør nå, Josva, du ypperste
prest. Du og dine venner, som sitter her foran deg, dere er varsels-
menn (forbilder). For se, JEG LAR MIN TJENER SPIRE KOM-
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ME, for se, den stein jeg har lagt ned foran Josva-på denne stein er
7 øyne (hele Guds oppmerksomhet) rettet. SE, JEG SKJÆRER UT
PÅ DEN DE TEGN DEN SKAL HA, sier Herren, hærskarenes
Gud, og jeg tar dette lands misgjerning bort på en dag (jødenes
frelse.) (Sak.3,8-9.)
"Mens han nå var i Jerusalem i påsken, på høytiden, trodde mange

på hans navn DA DE SÅ DE TEGN HAN GJORDE."(Joh.2,23.)
"Da folket så de tegn han gjorde, sa de: DETTE ER I SANNHET

PROFETEN SOM SKAL KOMME TIL VERDEN."(Joh.6,14.)
"Men enda han hadde gjort så mange tegn for deres øyne, trodde

de ikke på ham."(Joh. 14,37.)
Folket var også full av forundring og begeistring for Jesu under

visning. "Og da Jesus hadde endt denne tale, da var folket slått av
forundring over hans lære, for han lærte dem som en som hadde
myndighet, og ikke som de skriftlærde."(Mat.7,28-29.)
"Jødene undret seg da og sa: Hvor har han sin lærdom fra, han

som ikke er opplært? Jesus svarte dem og sa: Min lære er ikke min,
men hans som har sendt meg. Vil noen gjøre hans vilje, han skal
kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv." (Joh.7,15-
17.)
"Tjenerne svarte: ALRDI HAR NOE MENNESKE TALT SOM

DENNE MANN."(Joh.7,46.)
"Og Jesus svarte og sa til dem: Gå bort og fortell Johannes det

som dere hører og ser: blinde ser og lamme går, spedalske renses og
døve hører og døde står opp, og evangeliet forl^nnes for fattige (de
som er fattige på rikdom), og salig er den som ikke tar anstøt."
(Mat.10,4-6.)

Jesus tok helt avstand fra det rettferdighetsbegrepet som rab
binerne og de skritflærde hadde. Han gikk til de voldsomste angrep
på dem, fordi de førte folket vill med sin lære. De lærte ikke i samsvar
med G.T., men de hevdet at fortolkningen og "de gamles vedtekter"
var overordnet G.T. De fratok Guds ord dets autoritet på grunn av
rabbinernes fortolkninger."Og dere har gjort Guds lov til intet for
deres vedtekters skyld, dere hyklere, rett spådde Esaias om dere da
han sa: Dette folk ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt
borte fra meg, men de dyrker meg forgjeves, idet de lærer lær
dommer som er menneskebud." (Mat.15,6-9.)
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Jesus forkynte både loven og seg selv som jødenes Messias. Den
som fulgte hans lov og kom til tro på ham, fikk del i frelsen og i det
kommende Guds- riket. Jesu lære er først og fremst læren i riket for
Israel, som ennå ikke er kommet. Han avviste ikke Moseloven og
jødedommen, men han ville forandre og fornye rabbinismen, slik at
den kom i samsvar med Guds ord og vilje. Dette ville ikke rabbinerne
og de skriftlærde, og da de ikke kunne måle seg med Jesus, hverken
i lære eller i gjerninger, så awlivet de det meste perfekte mennesket
som har levd på jorda, Jesus fra Nasaret, idet de rettet falske
anklager mot ham. Men det de ikke visste, var at de på den måten
var med på å fremme Guds planer med den lidende Messias som
jødenes frelser. GUD VENDTE DET ONDE TIL DET GODE.
Ved sin forsoning frambrakte Jesus frelse for både jøder og hed
ninger, slik at vi i dag kan være helt sikre på frelsen ved troen på
Jesus.

Jødene som folk og nasjon vil også se dette en dag, men i dag er
det skjult for deres øyne. De er elsket på grunn av løftene til fedrene
og Jesu forsoningsverk på Golgata, men de er forkastet på grunn av
sin egen forkastelse av Jesus fra Nasaret som jødenes Messias. "Etter
evangeliet er de (jødene) fiender for deres (hedningenes) skyld, (de
forstår ikke evangeliet om den frie nåden i Jesu forsoningsverk, for
de mener fortsatt at de må oppfylle loven til egen frelse), men etter
utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld."(Rom.ll,28.)
Hele verden venter på jødenes omvendelse. VERDEN KAN

IKKE BLI FRIGJORT FØR DET SKJER. Jødene skal heller ikke
forstå at Jesus fra Nasaret er deres Messias, før de tar imot ham på
nytt og ønsker ham velkommen. Det skal skje i forbindelse med den
store trengselen."For jeg sier dere. Fra nå av skal dere ikke se meg,
før dere sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn."
(Mat.23,39.)

Når de kommer til tro på ham, skal de også forandre sitt synds-
og rettferdighetsbegrep, slik at det kommer i samsvar med Bibelens
lære og med de faktiske forhold. Slik som rabbinismen er i dag på
dette området, ligner den mye på de fremmede og falske religioner,
som også hevder at mennesket kan frelse seg selv ved gode gjer
ninger.

Selv om rabbinernes frelses- og rettferdighetsbegrep er galt, så
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har rabbinerne likevel forstått at loven ikke skal falle bort som
indirekte frelsesgrunnlag i den kommende tidsalderen. De orto
dokse jøder forstår ikke den kristne kirkes oppfatning av frelses-
begrepet, fordi de ikke ser at Paulus sin forkynnelse angår en helt
annen frelsesperiode. Den angår først og fremst hedningene, og den
angår den kristne menighets tid, som er en parantes i den jødiske
frelseshistorien. I dag frelses både jøder og hedninger utelukkende
på grunn av troen på Jesus som jødenes Messias, men i riket for
Israel skal gjemingsaspektet innføres igjen som indirekte grunnlag
for frelsen.(Se mine 2 bøker: Jødenes Konge. Bind 1 og 2.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Spørsmål og oppgaver.

Hva er det sentrale i Jesu lære?
På hvilken måte kan vi si at Jesu lære ligger innenfor jøde
dommens ramme?
Hva lærte Jesus om loven?
Hva lærte Jesus om seg selv?
Hva mente rabbinerne på Jesu tid om forholdet mellom gode
gjerninger og frelsen?
Hva gikk det rabbinske frelsesbegrepet ut på?
Hvilken fase av Guds-riket er kommet bort i den kristne kirkes
frelsesbegrep?
Hvordan skal vi oversette det greske substantivet "aion"?
Hva oversetter teologene det vanligvis med, og hvorfor blir
denne oversettelsen misvisende?
Hvordan skal vi oversette det greske adjektivet "aionios"?
Hva er det som kommer bort i forståelsen av Guds-riket,
dersom vi bare oversetter dette ordet med "evig"?
Hva gikk frelsen først og fremst ut på ifølge rabbinsk oppfat
ning?
Hva sier Bibelen om forholdet mellom gode gjerninger og
frelsen?

Hva er det som er selve frelseselementet gjennom Bibelen?
Hva var lovens funksjon i gammel-testamentlig tid?
Hva heter de 2 impulsene eller de 2 driftene som er nedlagt i
mennesket?
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17.) Hvem har etter rabbinsk oppfatning lagt ned dette i mennes
ket?

18.) Hvilke 7 ting ble skapt før verden ble til?
19.) Hvilke forhold-utenom sine egne gode gjerninger-kan jødene

benytte seg av, for å få tilgivelse for sine synder?
20.) Hva skjer i de 10 dagene mellom nyttår og forsoningsdagen

etter rabbinsk oppfatning?
21.) Hva betyr hilsenen "chatima tova"?
22.) Hvilke 5 forhold hadde Jesus til Moseloven?
23.) Hvordan skal vi forstå Jesu forkynnelse?
24.) Hvilke tegn gjorde Jesus?
25.) Hva skulle tegnene vise jødefolket?
26.) Hvorfor er jødene elsket av Gud?
27.) Når vil jødene anerkjenne Jesus fra Nasaret som jødenes Mes

sias?

28.) Hvilken likhet er det mellom rabbinernes oppfatning av forhol
det mellom gode gjerninger og frelsen og den oppfatning som
de fremmede religionene har?

29.) Hva er det rabbinerne har forstått og som ikke de kristne
telogene har forstått, når det gjelder rettferdighetsbegrepet i
den kommende tidsalderen, som er riket for Israel?
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MESSIAS KOMMER TO GANGER.

De forskjellige profetene profeterte om Messias komme. Det er
helt klart ut ifra de forskjellige utsagn i G.T. at profetene var
oppmerksomme på at Messias skulle komme to ganger, og at det
ville være et opphold på ca.2000 år mellom Messias første komme
og Messias gjenkomst. De gir oss mange interessante opplysninger
om de forskjellige fasene ved Messias komme, og det er helt klart at
alt det som de sa, oppfylles i Jesus fra Nasaret. Det er ingen person
i historien som passer bedre inn i det profetiske ordet enn han.
Av detaljer som profetene så angående Jesu første komme, kan

vi nevne følgende forhold:
a) De så at Jesus skulle fødes i Betlehem.(Mika.5,l.)
b) De så at døperen Johannes skulle være forløperen for Jesus.

(Es.40,3-9 og Mal,3.1 og 4,5-6.)
c) De så Jesu barndom og oppvekst.(Es.7,15.)
d) De så at jødefolket skulle forkaste Jesus fra Nasaret som

jødenes Messias.(Es.53.)
e) De så at Judas Iskariot skulle forråde Jesus for 30 sølv-

penninger. (Sak.11,12-13.)
f) De så at at Jesus skulle komme til jødene, fattig og ridende på

et asen. Dette skjedde på palmesøndag.(Sak.9,9.)
g) De så at de romerske soldatene skulle dele Jesu Idær og kaste

lodd om hans kjortel.(Salm.22,19.)
h) De så at de romerske soldatene skulle gi Jesus galle å ete og

edikk å drikke i forbindelse med korsfetelsen.(Salm.69,22.)
i) De så at Jesus skulle korsfestes.(Salm.22.15-18.)
j) De så Jesus skulle dø for jødenes og for aU verdens synd.

(Es.53.4-5,8 ogll.)
k) De så at Jesus skulle utryddes.(Dan.9,25-26.)
1) De så Jesu oppstandelse ifra de døde.(Salm.l6,10.)
m)De så Jesu himmelfart.(Salm47,6.)
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n) De så at Jesus kulle komme tilbake til Israel etter 2 dager som
er det samme som 2000 år.(Hos.5,15-6,3.)

o) De så at jødenes omvendelse skulle skje i forbindelse med Jesu
gjenkomst.(Hos.5,15-6,1-3.)

p) De så at Jesus skulle komme til Oljeberget og utrydde jødenes
fieiider ved Harmageddon.(Sak.l4,4 og Joel 3,17-22.)

q) De så at Jesus skulle bygge templet etter sin gjenkomst.
(Sak.6,12.)

r) De så at hedningene skulle underkaste seg Jesus i rikets tid.
(Sak.14,16- 21.)

Det profetene ikke så, var den kristne menighets tidsperiode, som
nå snart har vart i 2000 år, og dets læremessige innhold. Ikke engang
Jesus utla for jødne det læremessige innholdet i den nye perioden
som lå i forlengselse av jødenes forkatelse av Jesus. JESUS FOR
KYNTE DET LÆREMESSIGE INNHOLDET I RIKET FOR
ISAREL. Da jødene ikke ville ta imot Jesus fra Nasaret som jødenes
Messias, hverken før eller etter hans oppstandelse fra de døde og
himmelfart, så fikk vi litt etter hvert kunnskaper om de læremessige
sannheter om kirkens tid.

Da jødene ikke ville omvende seg, fikk vi en ny tidsperiode, som
er kirkens eller det kristne legemes tid. Paulus fikk vite de lære
messige sannheten om kirkens tid av Herren. Vi kan derfor ikke
sette likhetstegn mellom Jesu forkynnelse p.d.e.s. og Paulus sin
forkynnelse p.d.a.s. De angår to forskjellige frelses-tidsperioder. (Se
mine bøker: Jødenes Konge. Bind 1,2 og 3.)
Dersom jødefolket hadde tatt imot Jesus fra Nasaret som jødenes

Messias ved hans første komme, hadde vi heller ikke fått den kristne
menighets tidsperiode, men i og med at Gud i sin visdom og forut-
seenhet visste at jødene ikke kom til å ta imot Sønnen, da han sendte
ham til jødefolket første gangen, så førte han inn den kristne menig
hets tidsperiode, som en parantes i den jødske frelseshistorien.
Den kristne menighets tid er også bestemt av Den treenige Gud

fra evighet av."Men han som er mektig til å st5rrke dere etter mitt
evangelium og forkynnelsen av Jesus Kristus, etter åpenbaringen av
den hemmelighet som har vært fortidd fra evige tider av, men nå er
kommet for lyset og ved profetiske skrifter, etter den evige Guds
befaling er blitt kunngjort for alle folk, for å virke troens
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lydighet."(Rom.l6,25-26.)
"Meg, den aller ringeste av alle hellige, ble denne nåde gitt å

forkynne hedningene evangeliet om Messias uransakelige rikdom,
og å opplyse alle om hvorledes husholdningen er med den hem
melighet som har vært skjult fra evige tider i Gud, som har skapt
alt."(Ef.3,8-9.)

"hvis tjener jeg er bUtt etter den Guds husholdning som er meg
gitt blant dere, det vil si å fullføre Guds ord, DEN HEMMELIG
HET som har vært skjult fra alle tiders og alle generasjoners opphav,
men nå er blitt åpenbart for hans hellige. "(Kol.1,26.)
Denne hemmelighet om den kristne menighets tidsperiode og om

det kristne legemet var en hemmelighet, som hadde vært skjult i
Guds hjerte fra evige tider av. Den skulle ikke bli kjent før enn ved
Paulus sin forkynnelse, for på det tidspunktet hadde jødene som
folk, både i Israel og i diasporaen, forkastet Jesus fra Nasaret som
jødenes Messias. Da var tiden kommet til at hemmeligheten skulle
gjøres kjent.
Vi skal i det følgende ta for oss en del av de viktigste utsagnene,

der profetene omtalte Messias to komme.

Messias I Mosebøkene.

Den første gangen vi hører om Messias komme i G.T., er løftet
om at kvinnens ætt eller sæd, som er Messias, skal ødelegge Satan.
I dette utsagnet får vi en profeti om Jesu korsfestelse på Golgata og
Satans nederlag på grunnlag av Jesu forsonergjeming. "Og jeg vil
sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes
ætt, han (Messias) skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens
hæl.(i og med at de romerske soldatene slo inn nagler i Jesu føtter,
da de hengte ham opp på korset.)"(l.Mos.3,15.)
Satans nederlag skjer i etapper. Det første nederlaget fikk han da

Jesus døde for all verdens synd på Golgata og overvant ham som
hadde dødens velde, i og med at han seiret over døden og synden."
Han (Jesus) avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem
åpenlyst til skue, idet han viste seg som seierherre over dem på
korset."(Kol.2,15.)
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Det andre nederlaget som Satan vil få, skjer i forbindelse med den
store trengselen, da Satan sammen med sine engler skal kastes ut
fra lufthimmelenen og ned på jorden. "Og den store drage ble kastet
ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som
forfører hele jorderifc, han ble kastet ned på jorden, og hans engler
ble kastet ned med ham."(Åp.l2,9.)
Det tredje store nederlaget som Satan vil få, er at han før oppret

telsen av 1000 års-riket, skal fengsles i avgrunnen i 1000 år. "Og han
grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt
ham for 1000 år."(Åp.20,2.)
Det siste og endelige nederlaget som Satan vil få, skjer i forbind

else med det siste angrepet mot Jerusalem og de hellige på slutten
av 1000 års-riket. Satan skal ved slutten av rikets periode løslates for
en kort tid. Han skal da benytte anledning til å forføre alle verdens
folk. De blir kalt Gog og Magog."Og når de 1000 år er til ende, skal
Satan løses av sitt fengsel. Og han skal gå ut og forføre de folk som
bor ved jordens 4 hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid,
og deres tall er som havets sand. Og de drog opp over den vide jord
og kringsatte de helliges leir og den elskede stad (Jerusalem). Og ild
falt ned fra himmelen og fortærte dem. Og djevelen som hadde
forført dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor dyret (Anti
krist) og den falske profet var, og de skal pines dag og natt i all
evighet."(Åp.20,7-10.)
Før Jakob døde, kalte han sine 12 sønner til seg og fortalte dem

om det som skulle skje med dem i "de kommende dager". Dette
kommer til utrykk i l.Mos,49, som er en gjennomgåelse av Israels
historie fra den første tiden av og inntil riket for Israel.
Fra versene 9-12 omtalte han Messias første komme."En ung løve

er Juda, fra rov er du steget opp, min sønn. Han legger seg ned, han
kviler som en løve, som en løvinne, hvem våger å vekke ham? Ikke
skal kongespir vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil
fredsfyrsten (Messias) kommer, og folkenene blir ham lydige. Han
binder til vintreet (Israel) sitt unge asen og til den edle ranke
(Jerusalem) sin aseninnes fole, han tvetter i vin sitt kledebonn (Han
utlegger loven for jødene) og i druers blod sin kjortel.(Han dønmier
deres mistak.) Dunkle er hans øyne av vin, og kvite hans tenner av
melk."(l.Mos.49,9-12.)
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Fra versene 16-27 omtalte Jakob Messias andre komme og riket
for Israel. "Dan skal dømme sitt folk. Han som de andre stammer.
(Dette skal skje i 1000 års-riket.) Dan skal være en slange på veien,
en huggorm på stien, som biter hesten i hælene, så rytteren (Anti
krist) faller bakover. Etter din frelse (Yeshua) bier jeg, Herre,(sier
jødefolket i trengselstiden) Gad-en fiendeflokk hugger inn på ham,
men han hugger dem i hælene. (Jødene forsvarer seg i den store
trengselen.) Fra Asher kommer fedmen, hans mat, og lekre retter
som for konger har han å gi. Naftali er en lekende hind, liflig er ordet
han taler. Et ungt frukttre er Josef, et ungt fhikttre ved kilden,
grenene skyter ut over muren. Og de egger ham og slsyter på ham,
de forfølger ham-de pilskyttere. Men fast står han der med sin bue
(i den store trengselen), og hans hender og armer er raske- ved
Jakobs Veldiges (Messias) hender, fra ham, fra hyrden, Israels
klippe, fra sin fars Gud, og han hjelper deg, fra den Allmektige, og
han velsigner deg med velsignelser fra himmelen der oppe, og med
velsignelser fra dypet der ned, med brysters og morslivs velsignelser.
Din fars velsignelser stiger høyt opp over mine forfedres velsignelser
(i riket for Israel), de når opp til de evige høyders grense, de skal
komme over Josefs hode, over hans isse, han som er høvding blant
sine brødre. Benjamin er en glupende ulv, om morgenen eter han
opp rov, og om aftenen deler han ut hærfang (jødenes styre i riket.)

l.Mos,49 er en frelseshistorisk gjennomgang over hele Israels
historie fra den første tiden og til styret i riket for Israel. Dette
kapitlet kan vi dele opp på følgende måte:
a) v.3-4 omhandler Israels ungdomstid.
b) v.5-7 omhandler dommertiden i Israel.
c) v.8-12 omhandler tiden fra David til Messias første komme.
d) v.13-15 omhandler jødenes store landflyktighet fra år 70 etter

Messias.

e) v. 16-27 omhandler Israels gjenopprettelse. Antikrists styre,
endetidskrigene, Messias andre komme og riket for Israel.

Profeten Bileam, som var fra Mesopotamia, profeterte at Messias
skulle komme to ganger."For fra fjellets tinde ser jeg ham (Messias),
og fra høydene skuer jeg ham (Messias første komme): Se, der er et
folk som bor for seg selv, og blant hedningefolkene regner det seg
ikke."(4.Mos.23,9.)
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"Hvor fagre er dine telt, Jakob, dine boliger, Israel. Som vide
bekkedaler, som haver ved en elv, som aloetrær Herren har plantet,
som sedrer ved vannet. Det strømmer vann av hans spann, og hans
ætt bor ved store vann. Mektigere enn Agag skal hans konge (Mes
sias) være, opphøyet hans kongerike (riket for Israel)"(4.Mos.24,5-
7.)
"Jeg ser ham, men ikke nå, jeg skuer ham, men ikke nær, EN

STJERNE STIGER OPP AV JAKOB. (Messias første komme), et
spir løfter seg fra Israel, han knuser Moabs tinninger og utrydder
ufredsætten. Edom blir ham underlagt, og Seir, hans fiende, blir
ham underlagt, stort velde vinner Israel. En hersker (Messias) går
ut fra Jakob, han utrydder av byene dem som har reddet seg
dit.(Messias andre komme.)"(4.Mos.24,17-19.)
Moses profeterte også at Messias skulle komme to ganger."En

profet (Messias) vil jeg oppreise for dem av deres brødres midte,
likesom deg (Moses), og jeg vil legge mine ord i hans munn (Jesu
forkynnelse), og han skal tale til dem alt det jeg byder ham. (Messias
første komme.) Og enhver som ikke hører på mine ord, som han skal
tale i mitt navn, ham vil jeg kreve til regnskap for det (dommen ved
Messias andre komme.)"(4.Mos.l8,18-19.)
Før Moses døde, kalte han folket til seg og velsignet det og

profeterte om hvordan det ville gå med hver enkelt stamme. I en del
av disse utsagnene er både Jesu første og andre komme beskrevet."
Og dette sa han om Juda: Hør, Herre, Judas røst, og før ham
(Messias) hjem til sitt folk. Med sine hender strider han for det, og
du (Juda) skalvære hans (Messias) hjelp mot hans fiender.(Messias
andre komme.)"(5.Mos.33,7.)
"Og om Levi sa han: Dinne tummim og urim hører din fromme

mann (Messias) til, han som du fristet ved Massa, som du trettet
med ved Meribas vann. Han som sa om sin far og sin mor: Jeg ser
dem ikke, og som ikke kjentes ved sine brødre og ikke visste av sine
barn, fordi han tok vare på ditt ord og aktet vel på din pakt. Han skal
lære Jakob dine bud og Israel din lov, han skal legge røkelse for ditt
ansikt (Jesu bønner for det jødiske folket) og heloffer på ditt alter
(Jesu forsonergjeming.) "(5.Mos.33,8-10.)
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Messias i Salmene.

I Salmene blir begivenheter, som angår Messias to forskjellige
komme, omtalt en rekke ganger. Vi skal ta med en del av disse
utsagnene.

I Salme 2 blir både Messias første og andre komme omtalt.
"Hvorfor larmer hedningene og grunder folkene på det som fåfengt
er? Jordens konger reiser seg, og fyrstene rådslår sammen mot
Herren og hans Messias: La oss sprenge deres bånd og kaste deres
rep av oss.(Messias første komme, men det samme skal også skje før
Messias andre komme).(Salm 2.1-3.)
"Og jeg (Gud) har dog innsatt min konge (Messias) på Sion, mitt

hellige berg. (Dette skjer i begynnelesen av den 7-årige trengsels
tiden). Jeg vil kunngjøre hva fastsatt er: Herren sa til meg (Messias):
DU ER MIN SØNN, JEG HAR FØDT DEG I DAG. (Jesu opp
standelse fra de døde.) Begjær av meg. Så vil jeg gi deg hedningene
til arv og jordens ender til eie. Du skal knuse dem med jemstav, som
en pottemakers kar skal du sønderslå dem. Og nå, dere konger, gå
viselig fram. La dere advare, dere dommere på jorden. Tjen Herren
med frykt og juble med beven. Kyss Sønnen, for at 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.(Messias andre komme)."(Salm.2.6-12.)
Salme 16 inneholder en profeti om at Gud ikke vil overlate

Messias til døden i forbindeles med hans død."For du skal ikke
overlate min sjel til dødsriket, du skal ikke la din Hellige (Messias)
se forråtnelse. Du skal kunngjøre meg livets vei, gledens fylde for
ditt åsyn, livsalighet ved din høyre hånd evindelig."(Salm.l6,10-ll.)
Salme 20 inneholder også en profeti om at Gud vil frelse Mes

sias. "Nå vet jeg at Herren frelser sin Messias, han svarer ham fra sin
hellige himmel med frelsende storverk av sin høyre hånd."
(Salm.20,7.)

Hele Salme 22 omhandler Messias komme. Versene 1-27 om
handler Jesu lidelser i forbindelse med korsfetelsen og versene 28-32
omhandler Jesu andre komme og riket for Israel. Vi skal ta med en
del av innholdet. "Min Gud. Min Gud. Hvorfor har du forlatt meg?
Langt borte fra min frelse er min klages ord. Min Gud. Jeg roper om
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dagen, og du svarer ikke, og om natten, og jeg får ikke tie...Men jeg
(Messias) er en orm og ikke en mann, menneskers spott og folks
forakt. Alle de som ser meg, spotter meg, vrenger munnen, ryster på
hodet og sier: Sett din vei i Herrens hånd. Han skal redde ham, han
skal utfri ham, siden han har behag i ham... Jeg er utøst som vann,
og alle mine ben skiller seg at, mitt hjerte er som voks, smeltet midt
i mitt liv. Min kraft er opptørket som et potteskår, og min tunge
henger fast ved mine gommer, og i dødens støv legger du meg. For
hunder (hedninger) omringer meg, de ondes hop kringsetter meg,
de har gjennombåret 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 kjortel...Jeg vil kunngjøre ditt
navn for mine brødre (jødene), midt i menigheten vil jeg love
deg...For han (Gud) har ikke foraktet og ikke avskydd den elendiges
elendighet og ikke skjult sitt åsyn for ham, men da han (Messias)
ropte til ham, hørte han... Alle jordens ender skal komme det i hu og
vende om til Herren, og alle folkenes slekter skal tilbe for ditt ås5m.
For riket hører Herren (Messias) til, og han hersker over folkene.
Alle jordens rikmenn skal ete og tilbede, for hans ås5m skal alle de
bøye seg som stiger ned i støvet, og den som ikke kan holde sin sjel
i live..."(Salm.22,2-3,7-9,15-19,23-25 og 28-30.)
Salme 24 omhandler Jesu gjenkomst til Israel."Løft, dere porter,

og løft dere, dere evige dører, så herlighetens konge (Messias) kan
dra inn. Hvem er denne herhghetens konge? Herren, sterk og veldig.
Herren veldig i strid. Løft, dere porter, deres hoder, og løft dere,
dere evige dører, så herlighetens konge kan dra inn. Hvem er den
herlighetens konge? Herren, hærskarenes Gud, han er herlighetens
konge."(v.7-10.)
I Salme 36 har vi også et utsagn om Jesu første komme."For hos

deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys."(Salm.36,10.)
I Salme 40 har vi et utsagn om Jesu første komme. "Til slaktoffer

og matoffer har du Gud ikke lyst-du har boret ører på meg (gjort
meg til din tjener)-brennoffer og syndoffer krever du ikke. Da sa jeg
(Messias): SE,JEG KOMMER, i bokrullen er meg foreskrevet, å
gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte."
(Salm.40,7-9.)

Hele Salme 45 omhandler Jesus som kongen i riket for Israel. Vi

— 95 —



skal ikke gjengi hele Salmen, men ta med en del av den."Mitt hjerte
strømmer over med liflig tale, jeg sier: Min sang er om en konge
(Messias), min tunge er en hurtigskrivers griffel. DU ER DEN
FAGRESTE BLANT MENNESKENES BARN, hvsalighet er ut
gytt på dine lepper, derfor har Gud velsignet deg evindelig...Din
trone. Gud, står fast evindelig og alltid, rettvishets kongestav er ditt
rikes kongestav. Du elsker rettferd og hater ugudelighet, derfor har
Gud, din Gud, salvet deg med gledens olje (Den Hellige Ånd)
framfor dine medbrødre. Av myrra og aloe og kassia dufter alle dine
klær, fra elfenbensslott fryder deg strengelek. Kongedøtre er blant
dine utvalgte, dronningen (Israel) ved din høyre hånd i gull fra Ofir.
Hør, datter (den jødiske bruden), og gi akt og bøy ditt øre, og glemm
ditt folk og din fars hus, og la kongen ha sin lyst i din skjønnhet. For
han er din herre, og du skal falle ned for ham. Og Tyrus datter skal
søke din yndest med gaver-de rike blant folket. Såre herlig er
kongedatteren (den jødiske bruden) der inne, hennes kledning er
gjennomvirket med gull. I strukne klær ledes hun fram til kongen,
jomfruer, hennes venninder (forskjellige hedningetroende forsam
linger), følger henne, de føres inn til deg. De ledes fram med fryd
og jubel, de går inn i kongens slott (som er i Jerusalem). I dine fedres
sted skal dine sønner trede, du skal sette dem til fyrster over den
hele jord. Jeg vil prise ditt navn iblant alle slekter, derfor skal folkene
love deg evindelig og alltid."(Salm.40,l-3 og 7-18.)
Hele Salme 46 handler om Jesu styre i riket for Israel. Vi skal

refere en del av den. "En strøm-dens bekker (dobbeltbekken) gleder
Guds stad (Jerusalem), den Høyestes hellige bolig. Gud (Messias)
er midt i den, den skal ikke rokkes. Gud hjelper den når morgenen
bryter fram...Han (Messias) gjør ende på krigene over hele jorden,
br^er buen sønder og hugger spydet av, vognene brenner han opp
med ild."(Salm.46,5-6 og 10.)
Hele Salme 47 omhandler Jesu styre i riket for Israel med unntag

av V.6, som omhandler Jesu himmelfart. "For Herren, den Høyeste,
er forferdehg, en stor konge over hele jorden. Han legger folkeslag
under oss (jødene) og folkeferd under våre føtter...GUD (JESUS)
FOR OPP UNDER JUBELROP. HERREN UNDER

BASUNERS LYD... Folkenes fyrster samler seg med Abrahams
Guds folk, for jordens skjold (forsvar) hører Gud til, han er såre
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opphøyet."(Salm.47,3-4,6 og 10.)
Hele Salme 48 omhandler Jerusalem og Jesu styre i riket for

Israel."Stor er Herren (Messias) og høylovet i vår Guds stad, på hans
hellige berg. Fagert hever det seg, en glede for all jorden er Sions
berg, det ytterste Norden, den store konges stad. Gud (Messias) er
i dens borger, han er blitt kjent som et fast vern...Som ditt navn. Gud,
så er din pris inntil jordens ender, din høyre hånd (Messias) er full
av rettferdighet...For denne Gud (Messias) er vår Gud evindelig og
alltid, han skal føre oss ut over døden."(Salm.48,2-4,11 og 15.)
Hele Salme 50 omhandler Jesu andre komme. Han skal dømme

Israel, fordi mange av jødene har misoppfattet hans lov om offer.
Det er ikke nok å ofre. En må også vise rettferdighet. Denne Salmen
viser oss også at loven ikke er opphevet, som mange mener, men at
den skal innføres igjen i riket for Israel."FRA SION, SKJØNN
HETS KRONE, STRÅLER GUD (MESSIAS) FRAM. Vår Gud
kommer og skal ikke tie, ild fortærer for hans åsyn, og omkring ham
stormer det sterkt. Han kaller på himmelen der oppe og på jorden
for å dømme sitt folk: SAMLE TIL MEG MINE FROMME, SOM
HAR INNGÅTT PAKT MED MEG OM OFFER...Ikke for dine
offers skyld vil jeg straffe deg, dine brennoffer er alltid for meg. Jeg
vil ikke ta okser fra ditt hus eller bukker fra ditt hegn. For meg hører
alle dyr i skogen til, dyrene på fjellene i tusentall... Mon jeg skulle
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...den som ofrer takksigelse, ærer
meg, og den som går på den rette vei, ham vil jeg la skue Guds
frelse."(Salm.50,2-5,8-10,13-15 og 23.)
Hele Salme 67 omhandler Jesus som konge i riket for Israel."

Folkene skal prise deg, Gud. Folkene skal prise deg, alle tilsammen.
Folkeslagene skal fryde seg og juble, for du dømmer folkene med
rett, og folkeslagene leder du. Sela."(Salm.67,4-5.)
Salme 68 omhandler både Jesu himmelfart. Den Hellige Ånds

komme, Israels samling i endetiden, slaget ved Harmageddon, Mes
sias inntog i Jerusalem, hedningenes underkastelse under Jesus i
riket og Jesu styre ut ifra Jerusalem.
Vers 19 omhandler Jesu himmelfart og Den Hellige Ånds komme.

"DU FOR OPP I DET HØYE, bortførte fanger, tok gaver blant
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menneskene, også blant de gjenstridige, for å bo der (ved din Ånd),
Herre ,Gud.
Vers 23 omhandler Israels samlig i vår tid."Herren sier: Fra Basan

vil jeg hente tilbake, jeg vil hente tilbake fra havets dyp."
Vers 24 omhandler slaget ved Harmageddon."for at din fot må

stampe i blod, dine hunders tunge få sin del av fiendene."
Versene 25-29 omhandler Jesu inntog i Jerusalem og templet. "De

ser dine seierstog, Gud, min Guds, min konges seierstog inn i
helligdommen. Foran går sangere, baketter harpesillere midt imel
lom jomfruer som slår på pauke. Lov Gud i forsamlingene, lov
Herren, dere som er av Israels kilde. Der er Benjamin, den yngste,
som hersker over dem (fiendene). Judas fyrster med sin skare,
Sebulons fyrster, Naftalis fyrster. Din Gud har tildelt deg (Messias)
styrke, styrk. Gud, det du har gjort for oss."

Versene 30-32 omhandler hedningenes underkastelse under
Jesus i rikets tid. "For ditt tempel i Jerusalems skyld skal konger
komme til deg (Messias) med gaver. Skjell på dyret i sivet (Eg5^t),
på stuteflokken med folke-kalvene (hedenske konger med sine folk),
som kaster seg ned for deg med smykker. Han spreder folkene som
har lyst til strid. Veldige menn skal komme fra Egypten, Etiopia skal
i hast utrekke sine hender til Gud."
Salme 69. omhandler både jødenes forkastelse av Jesus fra

Nasaret som jødenes konge, Jesu kamp i Getsamene hagen, den
torturen som han ble utsatt for i forbindelse med korsfestelsen,
korset på Golgata, Israels forherdelse og jødenes frelse i endetiden.
Versene 9-13 omhandler jødenes forkastelse av Jesus fra Nasaret

som jødenes konge og Jesu lidelser på grunn av dette. "Jeg er blitt
en fremmed for mine brødre og en utlending for min mors barn. For
nidkjærhet for ditt hus (templet) har fortært meg, og deres hån som
håner meg, er falt på meg. Og min sjel gråt mens jeg fastet, og det
ble meg til spott. Og jeg gjorde sekk til mitt kledebonn, og jeg ble
dem til et ordspråk. De som sitter i porten, snakker om meg, og de
som drikker sterk drikk, synger om meg."

Versene 16-20 omhandler Jesu kamp i Getsemane-hagen i for
bindelsen med korsfestelsen og Jesu lidelser i forbindelse med den
tortur som han ble utsatt for. "La ikke vannstrømmen slå over meg
og ikke dypet sluke meg, og la ikke brønnen lul^e sitt gap over meg.
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Svar meg, Herre, for din miskunnhet er god,^vend deg til meg etter
din store barmhjertighet. Og skjul ikke ditt åsyn for din tjener, for
jeg er i nød, skynd deg å svare meg. Kom nær til min sjel, forløs den,
frels meg for mine fienders skyld. Du kjenner min sj)ott og min skam
og min vanære, alle mine motstandere er for ditt åsyn."

Versene 21-22 omhandler selve korsfestelsen pa Golgata. Spott
har brutt mitt hjerte, så jeg er syk, og jeg ventet på medynk, men der
var ingen, på trøstere, men jeg fant ikke noen. De gav meg galle å
ete, og for min tørst gav de meg edikk å drikke."

Versene 23-29 omhandler jødenes forherdelse på grunn av forkas
telsen av Jesus fra Nasaret."La deres bord bli til en strikke (snare)
for deres åsyn og til en snare for dem når de er trygge. La deres øyne
formørkes, så de ikke ser, og la deres lender alltid vakle. Utøs din
harme over dem, og la din brennende vrede nå dem. Deres bolig bli
øde, ei være der noen som bor i deres telt. For den du har slått
(Messias), forfølger de, og de forteller om deres smerte som du har
stunget. La dem legge sl^ld til sin skyld, og la dem ikke komme til
din rettferdighet (Messias). La dem bli utslettet av de levendes bok,
og la dem ikke bli innskrevd med de rettferdige."

Versene 33-37 omtaler jødenes frelse."For Gud skal frelse Sion
og bygge byene i Juda, og de (jødene) skal bo der og eie dem, og
hans tjeneres avkom skal arve dem, og de som elsker hans navn
(Messias), skal bo i dem."(v.36-37.)

Hele Salme 72 omhandler Jesu gjenkomst og Jesus som konge i
riket for Israel."Gud, gi kongen (Messias) dine dommer og konge
sønnen din rettferdighet. Han skal dømme ditt folk med rettferdig
het og dine elendige (de troende) med rett...HAN SKAL KOMME
NED SOM REGN PÅ EN NYSLÅTT ENG, lik en regnskur, som
væter jorda. I hans dager skal den rettferdige blomstre, og det skal
være megen fred, inntil månen ikke er mere. OG HAN SKAL
HERSKE FRA HAV TIL HAV OG FRA ELVEN OG INNTIL
JORDAS ENDER. For hans åsyn skal de som bor i ørkenen
(beduiner og arabere) bøye kne, og hans fiender skal slikke støv.
Kongene fra Tarsis og kontinentene skal komme med gaver, kong
ene fra Sjeba og Seba frambære skatt. Alle konger skal falle ned for
ham, alle hedninger skal tjene ham...Hans navn skal bli til evig tid,
så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd, og de skal
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velsigne seg ved ham, alle hedninger skal prise ham salig."
(Salm.72,1-2,6-11 og 17.)

Salme 76 omhandler Jesu styre i riket for Israel."Gud (Messias)
er kjent i Juda, hans navn er stort i Israel. Og han har reist sin hytte
(templet) i Salem, og sin bolig på Sion. Der sønderbryter han buens
lyn, skjold og sverd og krig. Strålende er du (Sion), herlig framfor
røverQellene (verdensrikene)...Gjør løfter og gi Herren deres Gud
det dere har lovet. Alle de som er omkring ham, skal komme med
gaver til den Forferdelige (Messias)" (v.2-5 og 12.)
Salme 89,19-30 omhandler Jesus og hans styre i rikets tid. "Og min

trofasthet og min miskunnhet skal være med ham (David), og i mitt
navn skal hans horn (Messias) opphøyes. Og jeg vil la ham legge sin
hånd på havet og sin høyre hånd på elvene. Han skal rope til meg:
Du er min far, min Gud og min frelses klippe. Og jeg vil gjøre ham
til den førstefødte, til den høyeste blant kongene på jorden."(v.25-
28.)
Salme 96 omhandler jødene som misjonærer før Jesu gjenkomst

og Jesu styre. "Syng for Herren en ny sang, syng for Herren, all
jorden. Syng for Herren, lov hans navn (Messias), forkynn fra dag
til dag hans frelse. Fortell blant hedningene hans ære, blant alle
folke- hans undergjerninger... Si blant hedningene: HERREN ER
BLITT KONGE, og jorderike står fast, det rokkes ikke, han dømmer
folkene med rettvishet...Himmelen glede seg, og jorden fryde seg,
havet bruse og alt det som fyller det. Marken fryde seg og alt det
som er på den. Da jubler alle trær i skogen for Herrens åsyn, for han
kommer, han kommer for å dømme jorden, han skal dømme jorde
rike i rettferdighet og folkene i trofasthet." trofasthet."(v.l-3 og
10-13.)
Salme 97 omhandler Jesu styre."Herren er blitt konge, jorden

fryde seg, mange kontinenter glede seg."(v.l.)
Salme 98 omhandler Jesu styre."Herren har kunngjort sin frelse,

åpenbart sin rettferdighet for hedningenes øyne. Han har kommet
i hu sin miskunnhet og trofasthet mot Israels hus, alle jordens ender
har sett vår Guds frelse."(v.2- 3.)
Salme 99 omhandler Jesu styre i riket. "Herren er blitt konge,

folkene bever, han som troner over kjeruber, jorden ryster. Herren
er stor i Sion, og opphøyet er han over alle folkene. De skal prise
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ditt navn, det store og forferdelige, hellig er han."(v-l-3.)
Salme 100 omhandler Jesu styre i rikets tid."Rop med fryd for

Herren, hele jorden. Tjen Herren med glede, kom fram for hans
åsyn med jubel."(v.l-2.)
Salme 102,14-28 onihandler Jesu styre i rikets tid." DU VIL

REISE DEG, du vil forbarme deg over Sion, for det er tiden til å
være nådig, timen er kommet. For dine tjenere elsker dets steiner,
og de ynkes over dets støv. Og hedningene skal frykte Herrens navn,
og alle jordens konger din herlighet. For Herren har bygget Sion,
han har åpenbart seg i sin herlighet."(v.l4-17.)
Salme 109 omhandler både Judas Iskariots svik mot Jesus fra

Nasaret og Jesu fornedrelse og lidelser."Sett en ugudelig over ham
og la en anklager (Judas) stå ved hans høyre hånd. Når han dømmes,
da la ham gå ut som skyldig, og la hans bønn bli til synd. La hans
dager bli få, la en annen få hans embete..."(v.6-8.)
Salme 110 omhandler Jesu styre i riket for Israel og Jesu gjen

komst til Harmageddon, for å dømme jorden."Herren (Gud) sa til
min herre (Messias): Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt
dine fiender til skammel for dine føtter. Ditt veides kongestav skal
Herren utstrekke fra Sion, hersk midt blant dine fiender. Ditt folk
møter villig fram på ditt veides dag, i hellig prydelse kommer din
ungdom til deg, som dugg ut av morgenrødens skjød. Herren har
svoret, og han skal ikke angre det: Du (Messias) er prest evindelig
etter Melkisedeks vis. Herren ved din høyre hånd knuser konger på
din vredes dag. Han holder dom iblant hedningene, fyller opp med
lik (Harmageddon), knuser hoder over den vide jord. Av bekken
drikker han på veien, derfor løfter han høyt sitt hode."
Salme 118 innehoder en profeti om jødenes forkastelse av Jesus

fra Nasaret som er hovedjørnesteinen, og som bygningsmennene
(fariseerne og de skriftlærde) forkastet. Den inneholder ogsa en
profeti om Jesu inntog i Jerusalem på palmesøndag."Den stein som
bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnestein. Av Herren er
dette gjort, det er underfullt i våre øyne...VELSIGNET VÆRE
HAN SOM KOMMER I HERRENS NAVN. Vi velsigner dere fra
Herrens hus."(v.22-23 og 26.)
Salme 132 inneholder en profeti om Jesu første komme og gjen

komst." Der (i Jerusalem) vil jeg la et hom vokse opp for David,
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^øre i stand en lampe for min Messias (Jesu første komme). Hans
fiender vil jeg kle i skam, men på ham skal hans krone stråle (Jesus
som konge i riket)."(v. 17-18.)
Salme 146 inneholder utsagn om Jesu andre komme og hans styre

i rikets tid."Herren bygger Jerusalem, og de bortdrevne av Israel
samler han."(v.2.)

Messias i Salomos Høysang.

Salomos Høysang er en beskrivelse av den jødiske bruds forhold
til Messias. Her er både Jesu første og andre komme beskrevet. Den
jødiske menigheten blir beskrevet som den fagreste av alle kvinner.
Da den jødiske menighet ikke ville lukke opp for brudgommen, da
han kom første gangen, forlot han henne. Da hun oppdaget det, ble
hun fortvilet og lette etter ham overalt, men fant ham ikke.

Jerusalems døtre, som er et bilde på hedningetroende menig
heter, og som kjenner brudgommen, blir bedt om at de ikke må
vekke den jødiske bruds kjærlighet til sin brudgomm, før tiden er
moden til det. De skal derimot fortelle brudgommen hvor høyt
bruden elsker ham. De tilbyr seg også å lete etter brudgommem
sammen med bruden.

Dette betyr at jødenes omvendelse ikke skal skje før enn i forbind
else med den store trengselen, som skal komme over jorda. Vi greier
derfor ikke å framskynde jødenes omvendelse, før tida er kommet
til at det skal skje. VI SKAL VITNE FOR JØDENE AT JESUS
FRA NASARET ER DERES MESSIAS, og vi skal be til Herren
for jødefolket, og minne ham om hans løfter til jødene. Vi skal ikke
drive vanlig hedningemisjon i Israel, for jødene hører ikke med til
hedningefolkene. Vi skal fortelle jødene om Jesus, for det er i hans
navn det er frelse, men vår delvis ukorrekte forståelse av kristen
dommen og våre tradisjoner skal vi ikke overføre til jødene. De
trenger å være alene med Jesus, for han arbeider i Israel i dag.

Til slutt, når tiden er moden til det, blir brudgommen og bruden
forenet. Da er vi gått inn i 1000 års-rikets periode, hvor brudgommen
er samlet med alle sine frelsesforsamlinger av forskjellige kategorier.
Til tross for at Messias har mange, som tror på ham, så er det likevel
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den jødiske bruden han setter mest pris på. Hun er fagrest av alle.
Vi skal i det følgende sitere en del fra Salomos Høysang, for a vise

denne skjønne beskrivelse av brudens forhold til Messias. Bade
Messias første og andre komme er skildret i denne sangen. "Jeg
(Messias) er kommet til min have (Israel), min søster, min brud. Jeg
har plukket min myrra og min balsam, jeg har ett min honningkake
og min honning, jeg har drukket min vin og min melk. Et, venner,
og drikk. Drikk dere lystige, mine elskede. (Bruden sier): Jeg sover,
men mitt hjerte våker, da lyder min elskedes røst-han banker pa:
Lukk opp for meg, min søster, min venninde, min due, du rene. For
mitt hode er full av dugg, mine lokker av nattens dråper. Jeg sa
(bruden sa): Jeg har tatt av meg min kjortel, skulle jeg da ta den på
igjen? Jeg har tvettet mine føtter, skulle jeg da skitne dem til? Min
elskede rakte sin hånd inn gjennom luken, da ble mitt hjerte rørt for
hans skyld. Jeg stod opp for å lukke opp for min elskede, og mine
hender dryppet av myrra, mine fingre av flytende myrra, som vætte
låsens håndtak. Jeg lukket opp for min elskede, men min elskede
hadde vendt om og gått bort. Min sjel var ute av seg selv over hans
ord, jeg lette etter ham, men fant ham ikke, jeg ropte på ham, men
han svarte meg ikke".(Høys.5,l-6.)
Da jødene ikke ville lukke opp for Jesus fra Nasaret, da han kom

til dem første gangen, men kom med de forskjelligste unnskyld
ninger, forlot brudgommen Israel og jødefolket og gikk til hedmnge-
folkene.

Israels omvendele er beskrevet på følgende måte: "Jeg (bruden)
gikk ned i nøttehaven for å se på dalens grønnende spirer, for å se
om vintreet hadde satt skudd, og granateple trærne stod i blomst.
Før jeg visste av det, førte min sjel meg opp på mitt gjæve folks
vogner. (Jerusalems døtre (de hedningetroende menigheter) sa til
henne): Vend om, vend om (Komm tilbake), Sulamit.(Den jødiske
bruden.) Vend om. Vend om, så vi får seg på deg.-(Bruden svarer):
Hva vil dere se på Sulamit?- En dans som i Mahanaim." (Mahanaim
betyr: De to leire. Det er Guds leir og jødenes leir. I rikets tid skal
den jødiske bruden glede seg sammen med Messias. De hedninge
troende og hele verden skal glede seg over dette.)"(Høys.5,6-ll.)
"Hvem er hun (den jødiske bruden) som kommer opp fra ørken

en, støttende på sin elskede?-Under epletreet vekket jeg deg, (sier
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brudgommen), der ble din mor (Israel) forløst med deg, der ble hun
forløst, hun som fødte deg. Sett meg som et segl på ditt hjerte, som
et segl på din arm, for sterk som døden er kjærligheten, hård som
dødsriket er dens nidkjærhet, dens glød er som ildens glød, en
Herrens lue. Mange vann kan ikke utslukke kjærligheten, og strøm
mer ikke overskylle den, om noen ville gi alt han har i sitt hus, for
kjærligheten, viUe han bare bli foraktet."(Høys.8,5-8.)

Til tross for at brudgommen har flere frelsesforsamlinger, så er
likevel den jødiske bruden den fagrets han har, og den han er mest
glad i."Alt er fagert ved deg, min venninde, og det er intet lyte på
deg...pu har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Du har vunnet
mitt hjerte med et eneste øyekast, med en av kjedene om din hals.
Hvor liflig din kjærlighet er, min søster, min brud. Hvor meget bedre
er ikke din kjærlighet enn vin, og duften av dine salver bedre enn
alle vdluktende urter. Av honning drypper dine lepper, min brud.
Honning og melk er under din tunge, og duften av dine klær er som
duften av Libanon. En lukket have er min søster, min brud, et
avstengt vell, en forseglet kilde."(Høys.4,7-12.)
"Du er fager som Tirsa, min venninde, skjønn som Jerusalem,

fryktelig som hærskarer med sine banner. Vend dine øyne bort fra
meg, for de forferder meg. Ditt hår er som en hjord av gjeter som
leirer seg nedover Gilead. Dine tenner er som en hjord av får som
stiger opp av badet, alle har de tvilhnger, og intet av dem er uten
lam. Som et stykke granateple er din tinning bak ditt slør. Seksti
dronninger har jeg og åtti medhustruer og unge piker uten tall
(Dette er uttrykk for forskjellige frelsesforsamlinger) Men en er min
due, min rene, sin mors (Israel) eneste, hennes utkårede som fødte
henne, jomfruer (hedningetroende menigheter) så henne og hyllet
henne. Hvem er hun som stråler fram som morgenrøden, fager som
månen, ren som solen, fryktelig som hærskarer med sine banner?
(Høys.6,4-10)

Messias hos profeten Esaias.

Jesu første og andre komme er beskrevet av profeten Esaias på
en rekke steder. Vi skal ta med de viktigste av utsagnene."På den
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dag skal Herrens spire (Messias) være til pryd og herlighet, og
landets frukt til stolthet og til pryd for de unnkomne av Israel."
(Es.4,2.)

I dette utsagnet er det Jesu styre i riket og jødenes anerkjennelse
av ham, som blir beskrevet.
"Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru blir

fruktsommelig og føder en sønn (Messias), og hun gir ham navnet
Immanuel (Gud med oss). Fløte og honning skal han ete ved den
tid han skjønner å forkaste det onde og velge det gode."(Es.7,14-15.)
I dette utsagnet er det Jesu fødsel og barndom som blir beskrevet.
"Og han (Messias) skal bli til en helligdom og til en snublestein

og en anstøtsklippe for begge Israels hus, til en snare og et reip for
Jerusalems innbyggere."(Es.8,14.)
I dette utsagnet er det jødenes forkastelse av Jesus som blir

beskrevet.

"For det skal ikke alltid være mørke for det land, hvor det nå er
trengsel, tidligere førte han (Herren) vanære over Sebulons land og
over Naftalis land, men i framtiden skal han føre ære over det, over
veien ved havet, landet på hin siden av Jordan, hedningenes Galilea.
Det folk (galileerne) skal se et stort lys (Messias). De som sitter i
dødskyggens land, over dem skal lyset stråle."(Es.9,l-2.)
Dette utsagnet omhandler Herrens velsignelse over Sebulons og

Naftalis land i og med at Jesus flyttet fra Nasaret til Kapernaum og
forlqmte evangeliet for de folkene som bodde i disse landområdene.
"FOR ET BARN ER OSS FØDT, EN SØNN ER OSS GITT, og

herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver,
veldig Gud, evig fader, fredsfyrste. Så skal herredømmet bli stort og
freden uten ende over Davids trone og over hans kongerike, det skal
bli støttet ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herrens,
hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette."(Es.9,6- 7.)
I dette utsagnet blir både Jesu fødsel, hans forkjellige titler og

hans styre i riket for Israel beskrevet.
"Men en kvist skal skyte fram av Isais stubb, og et skudd fra hans

røtter skal bære frukt. Og Herrens Ånd skal kvile over ham, visdoms
og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, den Ånd som gir kunnskap
og Herren og frykt for ham. Han skal ha sitt velbehag i Herrens frykt,
og han skal ikke dømme etter det hans øyne ser, og ikke skifte rett
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etter det hans ører hører, men han skal dømme den ringe med
rettferdighet og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på
jorden, og han skal slå jorden med sin munns ris og drepe den
ugudelige med sine lepers ånde. Rettferdighet skal være beltet om
hans lender, og trofasthet beltet om hans hofter. Da skal ulven bo
sammen med lammet, og leoparden skal ligge hos kjeet, og kalven
og den unge løve og gjøfeet skal holde seg sammen, og en liten gutt
skal drive dem. Ku og bjørn skal beite sammen , deres unger skal
ligge hos hverandre, og løven skal ete halm likesom oksen. Diebamet
skal leke ved huggormens hule, og over basiliskens hull skal det
avvente barn rekke ut sin hånd. Ingen skal gjøre noe ondt og ingen
ødelegge noe på hele mitt hellige berg, FOR JORDEN ER FULL
AV HERRENS KUNNSKAP, likesom vannet dekker havets bunn."
(Es.11,1-9.)

I dette utsagnet blir Jesu fødsel og utrustning beskrevet i de to
første versene. I resten av utsagnet blir Jesu styre i 1000 års-riket
beskrevet.

"for Dimmons vann er full av blod. Ja, jeg vil la ennå mer komme
over Dimon-en løve (Løven av Juda) skal falle over de unnkomne
av Moab (Jordan), over levningen i landet."(Es.l5,9.)

I dette utsagnet er det Jesu dom over Moab (Jordan) som blir
beskrevet. Dette skal skje i endetiden.
"Så skal tronen bli grunnfestet ved miskunnhet, og en konge

(Messias) skal sitte trygt på den i Davids telt, en fyréte som søker
rett og fremmer rettferdighet."(Es.l6,5.)

I dette utsagnet blir Jesu styre i riket for Israel beskrevet. "Og jeg
vil legge nøkkelen til Davids hus på hans skulder, og han skal lu^e
opp, og ingen lukke til, og lukke til, og ingen lukke opp."(Es.22,22.)

I dette utsagnet er det også Jesu styre i riket som blir beskrevet.
"Og Herren, hærskarenes Gud, skal på dette fjell (Sion) gjøre et

gjestebud (riket for Israel) for alle folk, et gjestebud med fete retter,
et gjestebud med gammel vin, med fete, margfulle retter, med klaret
gammel vin. Og han skal på dette i^ell tilintetgjøre det slør som
omslører alle folkene, og det dekke som dekker alle hedninge-
folkene. Han (Messias) skal oppsluke døden for evig, og Herren,
Israels Gud, skal tørke gråten av alle ansikter, og sitt folks vanære
skal han ta bort fra hele jorden, for Herren har talt. På den tid skal
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de (jødene) si: SE, DER ER VÅR GUD, han som vi ventet skulle
frelse oss, dette er Herren som vi har ventet på, la oss fryde og glede
oss i ham."(Es.25,6-9.)
I dette utsagnet blir jødenes anerkjennelse av Jesus fra Nasaret

og Jesu styre i 1000 års-riket beskrevet.
Esaias 32 er en beskrivelse av Messias styre i riket for Israel."Se,

med rettferdighet skal kongen (Messias) styre, og fyrstene skal styre
etter rett, og enhver av dem skal være som et skjul for været og et ly
mot regnskyll, som bekker i ørkenen, som skyggen av et veldig fjell
i et tørstende land. Da skal de seendes øyne ikke være blinde, og de
hørendes ører skal være lydhøre, de lettsindiges hjerte skal formå å
skjønne, og de stammendes tunge skal ha lett for å tale klart."(Es.
32,1-4.)

Esaias 33 beskriver Jesu gjenkomst og hans styre i rikets tid."
Opphøyet er Herren, for han bor i Sion, han fyller Sion med rett og
rettferdighet...NÅ VIL JEG STÅ OPP, sier Herren (Jesu gjen
komst), NÅ VIL JEG REISE MEG, nå vil jeg ikke lenger bli
sittende...Og folkeslag skal bli brent til kalk, de skal bli lik avskårne
tornekvister som oppbrennes med ild...Syndere bever på Sion,
skjelving har grepet de gudløse: Hvem kan bo ved en fortærende
ild? Hvem kan bo ved det evige bål?...Dine øyne skal skue kongen i
hans herlighet, de skal se et vidstrakt land... "(Es. 33,5,10,12,14 og
17.)
Hele Esaias 34 beskriver den store trengsel og Jesu dom over

jødenes fiender."For mitt sverd er blitt drukkent i himmelen, det
skal fare ned over Edom (Saudi-Arabia) til dom, over det folk jeg
har slått med bann. Herrens sverd er fullt av blod, gjødd med fett,
med blod av lam og bukker, med nyrefett av værer, for en offerslakt-
ing holder Herren i Bosra og en stor offerslakting i Edoms land...,
for fra Herren kommer en hevnens dag, et gjengjeldelsens dag for
Sions sak..."(Es.34,5-6 og 8.)

Esaias 35 beskriver jødenes omvendelse og jødenes hjemkomst til
Israel i endetiden."Og der skal være en ryddet vei, og den skal kalles
den hellige vei, ingen uren skal gå på den, men den hører hans folk
(jødene) til, ingen veifarende , ikke engang dårer, skal fare vill. Der
skal ingen løve være, og intet rovdyr skal komme opp på den, de skal
ikke finnes der, men de gjenløste skal ferdes der. Og Herrens
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forløste skal vende tilbake og komme til Sion med frydesang, og evig
glede er det over deres hode, fryd og glede skal de nå, og sorg og
sukk skal fly."(Es.35,8-10.)
Den første del av Esaias 40 beskriver både døperen Johannes som

forløper for Jesus og Jesu gjenkomst."Trøst, trøst mitt folk, sier Gud.
Tal vennlig til Jerusalem og rop til det at dets strid er endt, og at dets
skyld er betalt, at det av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine
synder. Hør, det er en (Gud) som roper: Rydd i ørkenen vei for
Herren. GJØR I ØDEMARKA EN VEI FOR VAR GUD. Hver
dal skal heves, og hvert fjell og hver haug skal senkes, det bakkete
skal bli til slette, og hamrene til flatt land. Og Herrens herlighet
(Messias) skal åpenbares, og alt kjød (alle jøder) skal se det, for
Herrens munn har talt. Hør, det er en (Jesus) som sier: Rop. Og en
annen (Johannes) svarer: Hva skal jeg rope?-Alt kjød er som gress,
og all dets herlighet som markens blomst. Gresset blir tørt, blomsten
visner når Herrens ånde blåser på det, ja sannelig, folket er som
gress. Gresset blir tørt, blomsten visner, men vår Guds ord står fast
til evig tid. Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud (Johannes).
Oppløft din røst med kraft, du Jerusalems gledesbud. Oppløft den,
frykt ikke. Si til Judas byer: SE, DER ER DERES GUD. Se, Herren,
Israels Gud kommer med velde, og hans arm råder, se, hans lønn
(de troende) er med ham, og hans gjengjeldelse går foran ham. (Jesu
gjenkomst.) Som en hyrde skal han vokte sin hjord, i sin arm skal
han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem, de får som
har lam, skal han lede."(Es.40,l-ll.)

Esaias 42,1-7,49,1-9, 50,4-11 og 52,13-53,12 omtaler Jesus fra
Nasaret som jødenes lidende tjener. (Se kapitlet: Messias er jødenes
lidende tjener.)

I første del av Esaias 55 blir den frie nåden og hedningenes
underkastelse under Jesus fra Nasaret beskrevet. Dette sikter til
Jesu forsonergjerning og følgene av det. I rikets tid skal hedningene
i enda større utstrekning underkaste seg Messias."Se, til et vitne for
folkeslag har jeg satt ham (Messias), til en fyrste og en hersker av
folkeslag. Se, folk du ikke kjenner, skal du kalle, og hedningefolk
som ikke kjenner deg, skal løpe til deg, for Herrens, din Guds skyld
og for Israels Helliges skyld, for han herliggjør deg."(Es.55,4-5.)

Siste del av Esaias 59 omhandler Jesu gjenkomst og jødenes
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omvendelse."og han (Messias) så at ingen trådte fram, og han
undret seg over at det ingen var som førte hans sak. Da hjalp hans
arm (Gud) ham, og hans rettferdighet støttet ham, og han ikledde
seg rettferdighten som en brynje, og frelsens hjelm satte han på sitt
hode, og han kleddde seg i hevnens klær og svøpte seg i nidkjærhet
som i en kappe. Etter deres gjerninger vil han gjengjelde dem, med
vrede over sine motstandere, med hevn over sine fiender, kontinent
ene vil han gjengjelde det de har gjort. Og i Vesterland skal de frykte
Herrens navn, og i Østerland hans herlighet, for han skal komme lik
en voldsom strøm som Herrens vær driver avsted. OG DET SKAL
KOMME EN GJENLØSER FOR ISAREL OG FOR DEM SOM
OMVENDER SEG FRA OVERTREDELSE I JAKOB,
sier Herren."(Es.59,16-20.)

Esaias 60 omtaler både Jesu første og andre komme og rikets
periode."Stå opp. Bli lys. FOR DITT LYS (MESSIAS) KOMMER,
og Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørke dekker jorden og
mulm folkene, men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal
hans herlighet åpenbare seg.(Jesu første komme), og folkeslag skal
søke til ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg. (Jesu
gjenkomst)...Og fremmede skal bygge dine murer, og dets konger
skal tjene deg, i min harme har jeg slått deg, men i min nåde har jeg
forbarmet meg over deg...For det folk og det rike som ikke vil tjene
deg, skal gå til grunne, og hedningene skal bli aldeles ødelagt...I
stedet for at du (Sion) var forlatt og hatet, så det ikke var noen som
drog gjennom deg, vil jeg gjøre deg til en evig (tidsalderlig) herlighet,
en fryd for slekt etter slekt...Solen skal ikke mere være ditt lys om
dagen, og månen skal ikke skinne og lyse for deg, men Herren skal
være et evig lys for deg, og din Gud skal være din herlighet..."(Es.60,
1-3,10,12,15 og 19.)

Esaias 61 omtaler både Jesu første og andre komme og Herrens
styre i riket. "Herrens, Israels Guds Ånd er over meg, fordi Herren
har salvet meg for å forkynne et godt budskap for de saktmodige,
han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte,
til å utrope frihet for de fangne og løslatelse for de bundne, til å
utrope et nådens år (Riket for Israel) fra Herren og en hevnens dag
fra vår Gud, til å trøste alle sørgende, til å gi de sørgende i Sion
hodepryd i stedet for aske, gledes olje (Den Hellige And) i stedet
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for sorg, lovprisnings klær i stedet for vansmektet ånd, og de skal
kalles rettferdighetens terebinter. Herrens planting til hans ære
(Jesu første komme)...Og deres ætt skal bli kjent blant folkene, og
deres avkom blant folkeslagene, alle som ser dem, skal kjenne at de
er en ætt som Herren har velsignet."(Es.61,l-3 og 9.) I Esaias 62 blir
Jesu andre komme bekrevet."Dra inn, dra inn gjennom portene,
rydd veien for folket, bygg, bygg veien, rens den for stein, løft et
banner for folkene. Se, Herren lar det lyde til jordens ende: Si til
Sions datter: Se, din frelse (Yeshua) kommer, se, hans lønn (de
troende) er med ham, og hans gjengjeldelse går foran ham."
(Es.62,10-11.)

I Esaias 63 blir Jesu gjenkomst, slaget ved Harmageddon og
dommen over Jordan beskrevet."HVEM ER HAN SOM KOM
MER FRA EDOM (Saudi-Arabia), I RØDE KLÆR FRABOSRA,
så prektig i sin kledning, kneisende i sin store kraft?- Det er jeg, jeg
som taler rettferdighet, som er mektig til å frelse. Hvorfor er din
kledning så rød, og dine klær lik hans som treder vinpersen? Perse-
karet har jeg trådt, jeg alene, og av folkene var ingen med meg, så
trådte jeg på dem i min vrede og trampet dem sønder i min harme,
da sprøytet deres blod på mine klær, og hele min kledning fikk jeg
tilsølt. For hevnens dag var i mitt hjerte, og MITT GJEN-
LØSNINGSÅR VAR KOMMET, og jeg så meg om, men det var
ingen som hjalp, jeg undret meg, men det var ingen som støttet meg,
da hjalp min arm (Gud) meg, og min harme støttet meg, og jeg trådte
ned folkeslag i min vrede og gjorde dem drukne i min harme, og jeg
lot deres blod rinne ned på jorden..."(Es.63,1-6.)

I Esaias 66 blir også Jesu gjenkomst beksrevet."For se, HERREN
KOMMER I ILD, og hans vogner skal være som stormvind, for å
gjengjelde med sin vrede i glødende barnn og med sin trussel i
ildsluer, for med ild skal Herren holde dom og med sitt sverd slå alt
kjød, og mange skal det bli som Herren slår i hel...Og det skal skje:
Nymåne etter nymåne og sabbat etter sabbat skal alt kjød (alle
mennesker) komme for å tilbede for mitt åsyn, sier Herren."
(Es.66,15-16 og 23.)
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Messias hos profeten Jeremias.

Profeten Jeremias profeterte ikke så mye om endetiden og om
Jesu gjenkomst. Han profeterte mer om det som skulle skje i Israel
og med jødene i den umiddelbare framtid. En del av hans profetier
går likevel på Jesu andre komme og hans styre i riket for Israel. Vi
skal ta med en del av disse."Vend tilbake, dere frafalne barn, sier
Herren, for jeg er deres ekteherre, og jeg vil ta dere, en av en by og
to av en ætt, og føre dere til Sion. Og jeg vil gi dere hyrder etter mitt
hjerte, og de skal røkte dere med forstand og visdom. Og når dere
blir et stort og tallrikt folk i de dager, sier Herren, da skal de ikke
mere tale om Herrens pakts-ark eller tenke på den, de skal ikke
komme den i hu og ikke savne den, og der skal ikke mere gjøres noen
slik ark. På den tid skal de kalle Jerusalem Herrens trone, og alle
folkene skal samle seg der, til Herrens navn i Jerusalem, og de skal
ikke mere følge sitt onde, hårde hjerte."(Jer-3,14-17.)
"Herre, min styrke og mitt sterke vern og min tilflukt på nødens

dag. Til deg skal hedningefolk komme fra jordens ende og si: Bare
løgn fikk våre fedre i arv, falske guder, og det var ingen som blant
dem som kunne hjelpe."(Jer.l6,19.)

I Jeremias 25 blir Jesu gjenkomst og slaget ved Harmageddon
beskrevet."Bulderet når til jordens ende, for Herren har strid med
folkene, han går i rette med alt kjød, de ugudelige overgir han til
sverdet, sier Herren...Og de som Herren har drept, skal på den dag
ligge fra jordens ene ende til den andre, ingen skal samle dem opp
og begrave dem, til gjødsel utover jorden skal de bli...SOM EN UNG
LØVE GÅR HAN (løven av Juda) FRAM FRA SITT SKJUL, ja,
deres land blir til en ødemark for det herjede sverd og for hans
brennende vrede."(Jer.25,31,33 og 38.)

I Jeremias 30 blir Jesu gjenkomst og styre omtalt."Så sier Herren,
Se, jeg gjør ende på fangenskapet for Jakobs telt og forbarmer meg
over hans boliger, byen (Jerusalem) Skal ligge på sin haug, og
palasset på sitt rette sted...Og hans herlige (Messias) skal være av
hans egen ætt, og hans hersker skal utgå av hans midte, og jeg vil la
ham komme nær, og han skal trede fram for meg, for hvem vil ellers
våge sitt liv og komme nær til meg? sier Herren". "(Jer.30,18 og 21.)

I Jeremias 31 blir Jesu nye pakt med jødefolket omtalt. Denne
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pakten, som er det samme som Golgata-pakten, er ennå ikke inngått
med jødene og med Israel som nasjon. Det er ennå bare en del av
jødene som anerkjenner Jesus fra Nasaret som jødenes Messias. "Se,
dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med
Israels hus og med Judas hus, ikke som den pakt jeg opprettet med
deres fedre (Sinai-pakten) på den dag da jeg tok dem ved hånden
og førte dem ut av Egyptens land, den pakt med meg som de brøt,
enda jeg var deres ektemann, sier Herren, men dette er den pakt jeg
vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren: Jeg vil gi
min lov i deres sinn og skrive dem i deres hjerte, og jeg vil være deres
Gud, og de skal være mitt folk, og de skal ikke mere lære hver sin
neste og hver sin bror og si: 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.)

I Jeremias 33 er Jesu andre komme omtalt."I de dager og på den
tid VIL JEG LA SPIRE FRAM FOR DAVID EN RETTFERDIG
SPIRE (Messias), og han skal gjøre rett og rettferdighet i landet. I
de dager skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt, og dette er det
navn det skal kalles med: Herren, vår rettferdighet."(Jer.33,15-16.)

Messias hos profeten Esekiel.

Esekiel 20 omhandler jødenes hjemkomst og frelse i endens tid.
Kapitlet beskriver også Jesu styre i riket for Israel."Og dere skal
kjenne at jeg er Herren, når jeg fører dere til Israels land, til det land
som jeg med løftet hånd har svoret å ville gi deres fedre. Og der (i
Israel) skal dere komme i hu deres ferd og alle de gjerninger som
dere har gjort dere urene med, og dere skal vemmes ved dere selv
for alle de onde gjerningene som dere har gjort."(Esek.20,42-43.)

I Esekiel 34 blir Jesu styre i 1000 års-riket omtalt."Og jeg vil
oppreise en hyrde (Messias), og han skal røkte dem-min tjener
David (Messias), han skal røkte dem, han skal være deres hyrde over
dem. Og jeg. Herren, vil være deres Gud, og min tjener David skal
være fyrste blant dem, jeg. Herren, har talt. Og jeg vil gjøre en
fredspakt (Golgata-pakten) med dem og utrydde ville dyr av landet,
og de skal bo trygt i ørkenen og sove i skogene. Og jeg vil gjøre dem
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og landet omkring min haug (Sion) til en velsignelse, jeg vil sende
regn i rette tid, velsignelses regnstrømmer skal det være...OG JEG
VIL LA EN PLANTING (MESSIAS) VOKSE OPP FOR DEM,
som skal bli dem til navnkundighet, og de skal ikke mere bli bort-
drevet av hunger i landet og ikke mere bære folkenes hån."
(Esek.34,23-26 og 29.)

I Esekiel 36 blir jødenes omvendelse og Jesu styre omtalt. "Jeg vil
hente dere fra folkene og hente dere fra alle landene, og jeg vil la
dere komme til deres eget land. Og jeg vil sprenge rent vann (Den
Hellige Ånd) på dere, og dere skal bli rene, fra alle deres urenheter
og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Jeg vil gi
dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi innen i dere, og jeg vil ta
bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min Ånd vil
jeg gi innen i dere, og jeg vil gjøre at dere følger mine bud og holder
mine lover og gjør etter dem."(Esek.36,24-27.)

Esekiel 37 omhandler også Jesu styre i 1000 års-riket."OG MIN
TJENER DAVID (Messias) SKAL VÆRE KONGE OVER DEM,
og en hyrde skal det være for dem alle, og mine lover skal de følge,
og mine bud skal de holde og gjøre etter dem. Og jeg vil gjøre en
fredspakt (Golgata-pakten) med dem-en evig pakt med dem skal det
være, og jeg vil bosette dem i mitt land og Ia dem bli tallrike, og jeg
vil sette min helligdom midt iblant dem for evig tid (i tidsalderen).
Og min bolig skal være over dem, og jeg vil være deres Gud, og de
skal være mitt folk. Og folkene skal kjenne at jeg er Herren, som
helliger Israel, når min helligdom er midt iblant dem til evig tid (i
tidsalderen)"(Esek.37,24-28.)
I Esekiel 38 og 39 blir både Gogs og Antikrists angrep mot Israel

beskrevet. Gog-angrepet mot Israel kommer til å skje før Antikrists
angrep. I det første angrepet kommer ikke Messias tilbake til jorden,
men forsvarer jødene fra himmelen. I det andre angrepet konuner
han selv ned i lufthimmelen og ødelegger Antikrist og hans hærer
ved Harmageddon.

I Gog-krigen (Esekiel 38-39,16) vil Sovjet-unionen, de kom
munistiske stater i Øst-Europa, Iran, Libya, Etiopia og mange andre
stater, som ikke er nevnt, gå til angrep på Israel.
Det er vanskelig å tidfeste Gog-angrepet helt nøyaktig. Det kan

skje både før og i den 7-årige trengselstiden, som skal komme over
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jorden. Jeg for min del tror at Gog-angrepet mot Israel skal skje før
den siste og syttiende åruken for Israel. Alt legger seg til rette i
Midt-Østen til at dette skal kunne skje.
Av de tidsuttrykk som er brukt i forbindelse med Gog-angrepet,

forstår vi at angrepet skal skje i den siste fasen av "hedningenes
tider". Tidsuttrykkene er: "når lang tid er gått", "ved årenes ende",
"på den tid", og "i de siste dager"
Et annet forhold vi må være oppmerksomme på, er at Gog-krigen

bare blir beskrevet hos profeten Esekiel. Vi leter derfor forgjeves
hos de andre profetene etter utsagn om Gog. De andre profetene
så også dette angrepet, men de skrev det ikke ned, for Herrens ånd,
som var i dem, ville ikke at de skulle gjøre det." Så sier Herren, Israels
Gud: "Er det deg (Gog) jeg har talt om i fordums dager ved mine
tjenere, Israels profeter, de som spådde i de dager, år etter år, at jeg
ville la deg komme over dem?" "(Esek.38,17.)
I Esekiel 43 blir Jesu gjenkomst beskrevet."Og han sa til meg:

Menneskesønn, dette er stedet for min trone, det sted hvor mine
føtter skal stå, og der vil jeg bo blant Israels barn til evig tid (i
tidsalderen), og Israels hus skal ikke mere gjøre mitt hellige navn
ureint, hverken de eller deres konger, med sitt horelevnet og med
sine kongers døde kropper og med sine offerhauger."(Esek.43,7.)

Messias hos profeten Daniel.

I Daniel 2 blir både Jesu gjenkomst og styre i rikets tid omtalt."
Mens du (Nebudkanesar) så på bildet (de 4 verdensrikene), ble en
stein (Messias) revet løs, men ikke med hender, og den rammet
bildet på føttene, som var av jern og leire, og knuste dem...Og i disse
kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike (riket for Israel),
som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates
til noe annet folk, det skal knuse og gjøre ende på alle hine riker,
men selv skal det stå fast for alltid..."(Dan.2,34 og 44.)
I Daniel 7 blir Jesu gjenkomst, dommen over Antikrist og Jesu

styre omtalt."Fremdeles fikk jeg i mine nattlige syner se hvorledes
EN SOM LIGNET ENMENNESKESØNN (Messias), KOM MED
HIMMELENS SKYER, han gikk bort til den gamle av dager (Gud)
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og ble ført fram for ham. Og det ble gitt ham herredømme og ære
og rike, og alle folk, ætter og tungemål skulle tjene ham, hans
herredømme er et evig (tidsalderlig) herredømme, som ikke forgår,
og hans rike er et rike som ikke ødelegges,"(Dan.7,13-14.) ̂

I Daniel 9 er Jesus første komme og hans død etter de 69 årukene
beskrevet. Vi skal ikke behandle dette her. (Se kapitlet: Tidspunktet
for Messias første komme.)

Messias hos profeten Hoseas

I Hoseas 5 og 6 er både Jesu himmelfat og Jesu gjenkomst
omtalt."Jeg (Messias) vil gå min vei, jeg vil vende tilbake til mitt sted
(himmelen), inntil de erkjenner seg skyldige og søker mitt åsyn, i sin
trengsel (den store trengsel) skal de lete etter meg. Kom,(sier de),
la oss vende tilbake 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 (2000 år),
på den tredje dag (i 1000 års-riket) vil han oppreise oss, og vi skal
leve for hans å^yn. Så la oss lære å kjenne Herren, la oss med iver
søke å lære ham å kjenne. HANS OPPGANG (Jesu gjenkomst) ER
SÅ VISS SOM MORGENRØDEN, og han kommer til oss som
regnet, som et vårregn som væter jorden." "(Hos.5,15-6,1-3.)

Messias hos profeten Joel.

Joel 1,2 og 3 omtaler den store trengselen, jødenes omvendelse
og Jesu gjenkomst for å kjempe mot Antikrist og han hærer."Og
Herren lar sin røst høre foran sin fylking, for hans hær er såre stor,
og sterk er den som fyllbyrder hans ord, for stor er Herrens dag og
såre forferdelig-hvem kan utholde den?...Og fienden fra Norden
(Antikrist med sine hærer) vil jeg (Messias) drive langt bort fra dere
og jage ham avsted til et tørt og øde land, hans fortropp til havet i
øst (Dødehavet) og hans baktropp til havet i vest (Middelhavet), og
det skal stige opp en stank fra ham, en motbydelig lukt, for altfor
store ting har han tatt seg fore."(Joel 2,11 og 20.)
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"For se,i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og
Jerusalems fangenskap, da vil jeg samle alle hedningefolk og føre
dem ned i Josafats dal, og jeg vil der gå i rette med dem for mitt folks
og min arvs, Israels skyld, fordi de spredte dem blant hedningene og
delte mitt land...OG HERREN VIL BRØLE FRA SION OG LA
SIN RØST HØRE FRA JERUSALEM, og himmel og jord skal
skjelve, men Herren er en tilflukt for sitt folk og et vern for Israels
barn. Sol og måne sortner, og stjernene holder opp å lyse. Og dere
skal kjenne at jeg er Herren, deres Gud, som bor på Sion, mitt hellige
berg, og Jerusalem skal være et hellig sted, og fremmede skal ikke
mere trenge inn der."(Joel 3,6-7 og 19- 21.)

Messias hos profeten Amos.

I Amos 9 blir Jesu gjenkomst og Jesu styre i riket for Israel
beskrevet."På den dag vil jeg (Messias) reise opp igjen Davids falne
hytte, og jeg vil mure igjen dens revner og reise opp det som er
nedbrutt av den, og jeg vil bygge den opp igjen som i fordums dager,
så at de får ta i eie det som er igjen av Edom (Saudi-Arabia), og av
alle hedningefolk som kalles med mitt navn, sier Herren, han som
gjør dette. Se, dager kommer, sier Herren, da den som pløyer, skal
nå den som høster, og den som trår vindruer, skal nå den som kaster
ut sæden, og fellene skal dryppe av most, og alle haugene skal flyte
over. Og jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap, og de skal
bygge opp igjen de ødelagte byer og bo der og plante vingårder og
drikke deres vin og dyrke opp hager og ete deres frukt. Og jeg vil
plante dem i deres land, og de skal aldri mere rykkes opp av sitt land,
det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud."(Amos 9,11-15.)

Messias hos profeten Mika.

I Mika 2 blir Jesu gjenkomst omtalt."Jeg vil samle deg, Jakob,
samle dere så mange som dere er, sanke sammen vil jeg det som er
igen av Israel, jeg vil føre dem sammen som får i en kve, som en
hjord til sitt beite, så det larmer av mennesker. VEIBRYTEREN
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(Messias) GÅR FORAN DEM, de bryter gjennom og drar fram
gjennom porten (fiendens port) og går ut av den, deres konge drar
fram foran dem, og Herren i spissen for dem."(Mika 2,12-13.)

I Mika 5 blir både Jesu første og andre komme omtalt."Men du
Betlehem, Efrata, som er liten til å være med blant Judas tusener,
AV DEG SKAL DER UTGÅ FOR MEG EN SOM SKAL VÆRE
HERSKER OVER ISRAEL, og hans utgang (be^nnelse) er fra
fordum, fra evighets dager. Derfor skal han overgi dem (jødene)
inntil den tid da hun (Isarel) som skal føde, har født (jødenes
omvendelse), og de som blir igjen av hans brødre, skal vende tilbake
sammen med Israels barn. Og Han (Messias) skal stå og vokte sin
hjord i Herrens kraft, i Herrens, sin Guds navns høyhet, og de skal
sitte i ro, for nå skal han være stor inntil jordens ender. OG HAN
SKAL VÆRE VÅR FRED, når Assur (Antikrist) kommer inn i vårt
land, og når han treder inn i våre palasser, så reiser vi mot ham 7
hyrder, ja 8 menneskefyrster, og de skal herje Assurs land med sverd
og Nimrods land i dets porter, og han skal frelse fra Assur når han
kommer i vårt land, og når han treder inn på våre enemerker."(Mika
5,1-5.)

Messias hos profeten Sakarias.

I Sakarias 2 blir Jesu gjenkomst og styre i riket for Israel omtalt."
Fryd deg storlig og gled deg, du Sions datter. For se, JEG KOMMER
OG VIL BO HOS DEG. Og mange hedningefolk skal gi seg til
Herren på den dag og bli mitt folk, og jeg vil bo hos deg, og du skal
kjenne at Herren, hærskarenes Gud, har sendt meg. Og Herren skal
ta Juda til eie som sin del på den hellige jordbunn, og han skal ennå
en gang utvelge Jerusalem. Vær stille, alt kjød, for Herrens åsyn.
FOR HAN HAR REIST SEG OG GÅTT UT AV SIN HELLIGE
BOLIG."(Sak.2,14-17.)
I Sakarias 4 blir Jesu andre komme skildret."Da tok han til orde

og sa til meg: Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og
ikke ved kraft, men med min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud.
Hvem er du, du store fjell som reiser deg foran Serubabel? FLAN
(Gud) SKAL FØRE TOPPSTEINEN (Messias) FRAM UNDER
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HØYE ROP: Nåde, nåde være med den."(Sak.4,6-7.)
I Sakarias 6 blir både Jesu første og andre komme beskrevet. "Og

si tii ham: Så sier Herren, hærskarenes Gud: SE,DET SKAL KOM
ME EN MANN SOM HETER SPIRE, OG HAN SKAL SPIRE
FRAM AV SIN ROT, og han skai bygge Herrens tempel. Ja, han
skal bygge Herrens tempel, og han skal vinne herlighet og sitte og
herske på sin kongetrone, og han skal være prest der han sitter på
sin^trone, og freds råd skal det være mellom dem begge." (Sak.6,12-
I Sakarias 9 blir både Jesu første og andre komme omtalt. "Fryd

deg storUg, Sions datter. Rop høyt, Jerusalems datter. SE, DIN
KONGE KOMMER TIL DEG, rettferdig er han og full av frelse,
fattig og ridende på et asen, på aseninnens fole. Og jeg vil utrydde
vogene i Efraim og hestene i Jerusalem, og alle krigsbuer skal
utryddes, og han skal tale fred til hedningene, og hans herredømme
skal nå fra hav til hav og fra elven og til jordens ender. For ditt
paktsblods skyld (den nye pakt i Jesu blod) vil jeg også fri dine fanger
ut av brønnen som det ikke er vann i."(Sak.9,9-11.)
I Sakarias 11 blir Jesu første komme omtalt. I og med at jødene

som folk og nasjon ikke ville ta imot ham, så er folket og staten Israel
ennå ikke gått inn i den nye pakt i Jesu blod. I stedet for at de gikk
inn i pakten, så forrådte fariseerne, sadduseerne, de skriftlærde,
rådsherrene og øversteprestene Jesus og betalte 30 sølvpenninger
til Judas, for at han skulle forråde sin herre."Så tok jeg (Messias)
min stav liflighet (Guds nåde) og brøt den i stykker for å gjøre den
pakt (Golgata-pakten) til intet som jeg hadde gjort med alle folkene
(med alle jødene). Og den ble gjort til intet på den dag, og således
skjønte de usleste av fårene (de som trodde på Jesus), de som aktet
på meg,^at det var Herrens ord. Deretter sa jeg til dem: Om dere så
synes, så gi meg min lønn, men hvis ikke, så la det være. Så veide de
opp til meg min lønn, 30 sølvpenninger. Da sa Herren til meg. Kast
den bort til pottemakeren, den herlige pris som jeg er aktet verd av
dem. Og jeg tok de 30 sølvpenninger og kastet dem i Herrens hus til
pottemakeren. Så brøt jeg i stykker min andre stav bånd (forbund),for^å gjøre brorskapet mellom Juda og Israel til intet."(Sak.ll,10-
I Sakarias 13 blir både Jesu første og andre komme omtalt. "Sverd.
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våkn opp mot min hyrde (Messias), mot den mann som er min neste,
sier Herren, hærskarenes Gud, slå hyrden, og fårene skal atspredes,
og jeg vil igjen ta meg av de små."(Sak.l3.7.)

I Sakarias 14 blir Jesu gjenkomst omtalt. Herrens føtter skal sta
på 01jeberget."For Herren skal dra ut og stride mot disse hedninge-
folk, som han før har stridt på kampens dag. PA DEN DAG SKAL
HANS FØTTER STÅ OPÅ OUEBERGET, som ligger midt imot
Jerusalem i øst, og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest,
så der blir en stor dal, idet den ene halvdel av fjellet viker mot nord,
og den andre halvdel mot syd."(Sak. 14,3-4.)

Messias hos profeten Malakias.

I Malakias 3 blir både Jesu første og andre komme omtalt. Før
Messias kommer, vil Herren sende Elias (Johannes). Han skal
berede veien for Messias."Se, jeg sender mitt bud (Johannes), og
han skal rydde vei for mitt åsyn (Messias), og brått skal han komme
til sitt tempel (trengselstidens tempel). Herren som dere søker,
paktens engel som dere stunder etter, se, han kommer, sier Herren,
herskarenes Gud. Men hvem kan utholde den dag han kommer, og
hvem kan bli stående når han lar seg se? For han er som en smelters
ild og som smelters lut."(Mal.3,l-2.)

I Malakias 4 blir Jesu første komme beskrevet."Se,jeg sender dere
Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige,
og han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres
fedre, så jeg ikke skal komme å slå landet med bann."(Sak.4,5-6.)

Jesus fra Nasaret er jødenes Messias.

I G.T. har vi 456 profetier som angår Messias. I Mosebøkene
finner vi 75 profetier, hos profetene finner vi 243 profetier og i
Salmene og de poetiske skriftene finner vi 138 profetier.
Hvor stor sannsynlighet er det for at disse profetiene kan gå i

oppfyllelse, og at de gjelder en og samme person? Peter Stoner skrev
en artikkel om dette i Science Speaks (Vitenskapen Taler) i 1963,
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idet han tok for seg følgende 8 profetier som gjalt Messias:
a) Stedet for Messias fødsel.
b) At en spesiell budbærer (Johannes) skulle komme forut for

hans komme.
c) På hvilken måte han skulle ri inn i Jerusalem.
d) Hvordan han skulle bli forrådt av en av sine apostler.
e) At han skulle bli forrådt for 30 sølvpenninger.
f) At pengene skulle kastes inn i templet.
g) At han skulle være taus overfor sine anklagere.
h) At han skulle bli korsfestet.
Stoner skrev at man ved å bruke sannsynlighetsregning på viten

skapelig grunnlag, når det gjalt oppfyllelsen av disse 8 profetiene
"finner vi at sjansene for at en hvilken som helst mann som skulle
ha levd fra da av og helt fram til vår tid og oppfylt alle de 8 profetiene,
er 1 til lOj IT.potens. Dette blir 1 til 100.000.000.000.000.000.
Men nå er det ikke bare 8 profetier som angår Messias og som er

oppfylt. I det hele har vi 456 profetier som angår Messias i G.T. En
regner med at 333 profetier om Messias gikk i oppfyllelse ved Jesu
første komme. På samme måten som disse profetiene ble oppfylt på
Jesu person ved hans første komme, så vil også de øvrige bli oppfylt
ved hans gjenkomst. DEN FØRSTE OPPFYLLELSEN ER
GARANTIEN FOR AT DEN ANDRE KOMMER TIL Å SKJE.
Dersom vi skulle ha regnet ut sannsynlighetstallet for at alle disse

skal oppfylles på en bestemt person, så ville vi komme opp i astro
nomiske tall.

Vi skal i det følgende referere 41 profetier, som ble oppfylt ved
Jesu første komme. Oppsettet er tatt fra Josh Mc. Dowells bok:
Evidence that demands a Verdiet (Beviser som krever en kjennelse.)

1.) PROFETI: GUDS SØNN."Jeg vil kunngjøre hva fastsatt er:
Herren sa til meg: Du er min Sønn, jeg har født deg i dag."
(Salm.2,7.)
OPPFYLLELSE: "Og se, det kom en røst fra himmelen, som sa:

Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag." Mat.3,17.)
2.) PROFETI: ABRAHAMS ÆTT."... og i din ætt skal aUe

jordens folk velsignes, fordi du lød mitt ord."(l.Mos.22,18.)
OPPFYLLELSE: "Jesu Kristi, Davids sønns, Abrahams sønns

ættetavle. "(Mat. 1,1.)
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3.) PROFETI: ISAKS SØNN."Men Gud sa til Abraham:...
i Isak skal nevnes deg en ætt."(l.Mos.21,12.)
OPPFYLLELSE: "Jesus...sønn av Isak..."(Luk.3,23,34.)
4.) PROFETI: SØNN AV JAKOB."Jeg ser ham, men ikke nå,

jeg skuer ham, men ikke nær, en stjerne stiger opp av Jakob, et spir
løfter seg fra Israel, han knuser Moabs (Jordan) tinninger og
utrydder ufredsætten."(4.Mos.24,17.)
OPPFYLLELSE: "Jesus...sønn av Jakob."(Luk.3,23,34.)
5.) PROFETI: JUDA STAMME."Ikke skal kongespir vike fra

Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer,
og folkene blir ham lydige."(l.Mos.49,10.)
OPPFYLLELSE: "Jesus...sønn av Juda."(Luk.3,23,33.)
6.) PROFETI: AV ISAIS FAMILIE."Men en kvist skal skyte

fram av Isais stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt."
(Es.11,1.)
OPPFYLLELSE: "Jesus...sønn av Isai..."(Luk.3,23,33.)
7.) PROFETI: AV DAVIDS HUS: "Se, dager kommer, sier

Herren, da jeg vil la stå fram for David en rettferdig spire, og han
skal regjere som konge og gå fram i visdom og gjøre rett og rett
ferdighet i landet."(Jer.23,5.)
OPPFYLLELSE: "Jesus...sønn av David..."(Luk.3,23,31.)
8.) PROFETI: JESU PREEKSISTENS."Men du Betlehem,

Efrata, som er liten til å være med blant Judas tusener. Av deg skal
det utgå for meg en som skal være hersker over Israel, og hans
utgang er fra fordum, fra evighets dager."(Mika 5,2.)
OPPFYLLELSE: "...og han er før alle ting, og alle ting står ved

ham."(Kol.l,17.)
9.) PROFETI: JESUS SKAL KALLES HERRE."Herren sa til

min herre: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender
til skammel for dine føtter."(Salm.llO,l.)
OPPFYLLELSE: "Dere er i dag en frelser født, som er Messias,

Herren, i Davids stad."(Luk.2,ll.)
10.) PROFETI: JESUS SKAL VÆRE PROFET."En profet vil

jeg oppreise dem av deres brødres midte, likesom jeg, og jeg vil legge
mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byder
ham."(5.Mos.l8,18.)
OPPFYLLELSE: "Men folket sa: Dette er profeten Jesus fra
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Nasaret i Galilea."(Mat.21,ll.)
11.) PROFETI: JESUS SKAL VÆRE PREST." Herren har

svoret, og han skal ikke angre det: Du skal være prest evindelig (i
tidsalderen) etter Melkisedeks vis."(Salm. 110,4.)
OPPFYLLELSE: "Derfor, hellige brødre, dere har fått del i et

himmelsk kall, gi akt på den apostel og yppersteprest som vi bekjen
ner, Jesus."(Hebr.3,l.)

12.) PROFETI: JESUS SKAL VÆRE DOMMER."For Herren
er vår dommer. Herren er vår lovgiver. Herren er vår konge, han
skal frelse oss."(Es.33,22.)
OPPFYLLELSE: "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.)

13.) PROFETI: JESUS SKALVÆRE KONGE."Ogjeg har dog
innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg."(Salm.2,6.)
OPPFYLLELJSE: "Og over hans hode satte de klagemålet mot

ham, slik skrevet: Dette er Jesus, jødenes konge."(Mat.27,37.)
14.) PROFETI: JESUS SKAL BLI SALVET MED DEN HEL

LIGE ÅND."Og Herrens Ånd skal kvile over ham, visdoms og
forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, den Ånd som gir kunnskap om
Herren og frykt for ham."(Es.ll,2.)
OPPFYLLELSE: "Men da Jesus var døpt, steg han straks opp av

vannet, og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds Ånd fare
ned som en due og komme over ham. Og se, det kom en røst fra
himmelen, som sa: Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har
velbehag."(Mat.3,16-17.)

15.) PROFETI: JESUS SKAL UTFØRE UNDERGJERNING
ER." Da skal de blindes øyne åpnes, og de døve ører opplates, da
skal den lamme springe som en hjort, og den stummes tunge juble."
(Es.35,5-6.)
OPPFYLLELSE: "Og Jesus gikk omkring i alle byene og lands

byene og lærte i deres synagoger og forkynte evangeliet om riket og
helbredet all sykdom og all skrøpelighet."(Mat.9,35.)

16.) PROFETI: JESUS SKAL TALE I LIGNELSER.'Teg vil
opplate min munn med tankesprog, jeg vil la utstrømme gåtefulle
ord fra fordums tid."(Salm.78,2.)
OPPFYLLELSE: "Alt dette talte Jesus i lignelser til folket, og
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uten lignelser talte han ikke noe til dem."(Miih 13,34.)
17.) PROFETI: JESUS SKULLE BLI FORÅDT AV EN

VENN." Også den mann som jeg hadde fred med, som jeg stolte på,
som åt mitt brød, har løftet sin hæl imot meg."(Salm.41,10.)
OPPFYLLELSE: "Og han kalte sine tolv disipler...og Judas Is-

kariot, han som forrådte ham."(Mat.lO,l og 10.)
18.) PROFETI: JESUS SKULLE BLI SOLGT FOR 30 SØLV-

PENNINGER. " Deretter sa jeg til dem: Om dere så synes, så gi
meg min lønn, men hvis ikke, så la det være. Så veide de opp til meg
min lønn, 30 sølvpenninger."(Sak.ll,12.)
OPPFYLLELSE: "...Hva vil dere gi meg, så skal jeg gi ham i deres

vold? De gav ham da 30 sølvpenninger."(Mat.26,15.)
19.) PROFETI: PENGENE SKULLE BLI KASTET I GUDS

HUS."...Og de tok de 30 sølvpenninger og kastet dem i Herrens hus
til pottemakeren."(Sak. 11,13.)
OPPFYLLELSE: "Da kastet han sølvpengene inn i templet, og

gikk bort..."(Mat.27,5.)
20.) PROFETI: JESUS SKULLE BLI FORLATT AV SINE

APOSTLER."... slå hyrden, og fårene skal adspredes..."(Sak.l3,7.)
OPPFYLLELSE: "Da forlot de ham alle sammen og flydde."

(Mark.14,50.)
21.) PROFETI: JESUS SKULLE BLI ANKLAGET AV

FALSKE VITNER." Der oppstår urettferdige vitner, de spør meg
om det jeg ikke vet." (Salm.35,11.)
OPPFYLLELSE: "Men yppersteprestene og hele rådet søkte

falskt vitnesbyrd mot Jesus, for at de kunne drepe ham, men de fant
ikke noget, enda mange falske vitner kom fram."(Mat.26,59-60.)

22.) PROFETI: JESUS SKULLE IKKE SVARE DE SOM AN
KLAGET HAM. "Han ble mishandlet, enda han var elendig, og han
opplot ikke sin munn."(Es.53.7.)
OPPFYLLELSE: "og på alle yppersteprestenes og de eldstes

klagemål svarte han intet."(Mat.27,12.)
23.) PROFETI: JESUS SKULLE BLI SÅRET OG KNUST."

Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjer
ninger, straffen lå på ham, foråt vi skulle ha fred og ved hans sår har
vi fått legedom."(Es.53,5.)
OPPFYLLELSE."Da gav han dem Barrabas fri, men Jesus lot
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han hudsryke og overgav ham til å korsfestes."(Mat.27,26.)
24.) Profeti: JESUS SKULLE BLI SLÅTT OG SPYTTET PÅ."

Min rygg bød jeg fram til dem som slo, mine kinner til dem som
rykket meg i skjegget, mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spott."
(Es.50,6.)
OPPFYLLELSE: "Da spyttet de ham i ansiktet og slo ham med

knyttet neve, andre slo ham med stokker."(Mat.26,67.)
25.) PROFETI: JESUS SKULLE BLI SPOTTET."Alle de som

ser meg, spotter meg, vrenger munnen, ryster på hodet og sier: Sett
din vei i Herrens hånd. Han skal redde ham, siden han har behag i
ham."(Salm.22,8-9.)
OPPFYLLELSE: "Og da de hadde hånet ham, tok de kappen av

ham og kledde ham i hans egne klær, og førte ham bort for å
korsfeste ham."(Mat.27,31.)

26.) PROFETI: JESU HENDER OG FØTTER SKULLE BLI
GJENNOMBORET." ... de har gjennomboret mine hender og
føtter."(Salm.22,17.)
OPPFYLLELSE: "og da de var kommet til det sted som kalles

Hodeskallestedet, korsfestet de ham."(Luk.23,33.)
27.) PROFETI: JESUS SKULLE BE FOR SINE FOR

FØLGERE." ...han som dog bar manges synd, og han bad for
overtredeme."(Es.53,12.)
OPPFYLLELSE: "Men Jesus sa: Fader, forlat dem for de vet ikke

hva de gjør."(Luk.23,34.)
28.) PROFETI: JESUS SKULLE HATES AV SITT EGET

FOLK." 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 ingen ting."(Es.53,3.)
OPPFYLLELSE: "For heller ikke hans brødre trodde på ham.

Har vel noen av rådsherrene trodd på ham, eller noen av
fariseerne?" (Joh.7,5 og 48.)

29.) PROFETI: JESUS SKULLE BLI HATET UTEN
GRUNN." Flere enn hårene på mitt hode er de som hater meg uten
grunn."(Salm.69,5.)
OPPFYLLELSE: "Men dette er skjedd for at det ord skal oppfyl

les som er skrevet i deres lov: De hatet meg uten årsak."(Joh.l5,25.)
30.) PROFETI: JESU VENNER SKULLE HOLDE SEG PA
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AVSTAND FRA HAM. "Mine venner og mine frender holder seg
i avstand fra min plage, og mine nærmeste står langt borte."
(Salm.38,12.)
OPPFYLLELSE: "Men alle hans kjenninger og de kvinner som

hadde fulgt ham fra Galilea, stod langt borte og så dette."
(Luk.23,49.)

31.) PROFETI: JØDENE SKULLE RISTE PÅ HODET AV
HAM."Og jeg er blitt til spott for dem, de ser meg og ryster på
hodet."(Salm. 109,25.)
OPPFYLLELSE: "Og de som gikk forbi, spottet ham og rystet på

hodet."(Mat.27,39.)
32.) PROFETI: DE ROMERSKE SOLDATENE SKULLE

DELE HANS KLÆR OG KASTE LODD OM HANS KJORTEL."

(Salm.22,19.)
OPPFYLLELSE: "Da nå stridsmennene hadde korsfestet Jesus,

tok de hans klær og delte dem i fire deler, en for hver stridsmann.
Likeså tok de kjortelen. Men kjortelen var usydd, vevd fra øverst og
helt igjennom. Da sa de til hverandre: La oss ikke rive den i stykker,
men kaste lodd om hvem som skal ha den."(Joh.19,23-24.)

33.) PROFETI: JESUS SKULLE LIDE AV TØRST."...for min
tørst gav de meg edikk å drikke."(Salm.69,22.)
OPPFYLLELSE: "Jesus sier: Jeg tørster..."(Joh. 19,28.)
34.) PROFETI: DE ROMERSKE SOLDATENE SKULLE GI

HAM GALLE OG EDIKK."De gav meg galle å ete, og for min tørst
gav de meg edikk å drikke."(Salm.69,22.)
OPPFYLLELSE: "...de gav ham vin å drikke, blandet med galle,

men da han smakte det, ville han ikke drikke."(Mat.27,34.)
35.) PROFETI: JESUS SKULLE ROPE HØYT PÅ KORSET."

Min Gud. Min Gud. Hvorfor har du forlatt meg?(Salm.22,2.)
36.) PROFETI: JESUS SKULLE OVERGI SIN ÅND TIL

GUD." I din hånd overgir jeg min ånd."(Salm.31,6.)
OPPFYLLELSE: "Og Jesus ropte med høy røst og sa: Fader, i

dine hender overgir jeg min ånd."(Luk.23,46.)
37.) PROFETI: JESU BEN SKULLE IKKE BRYTES."Han tar

vare på alle hans ben, ikke et av dem blir sønderbrutt."(Salm.34,21.)
OPPFYLLELSE: "...men da de kom til Jesus og så at han allerede

var død, brøt de ikke hans ben."(Joh. 19,33.)
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38.) Profeti: JESU HJERTE SKULLE BRISTE."...mitt hjerte er
som voks, smeltet mitt i mitt liv."(Salm.22,15.)
OPPFYLLELSE: "...men en av stridsmennene stakk ham i siden

med et spyd, og straks kom det ut blod og vann."(Joh.l9,34.)
39.) PROFETI: JESUS SKULLE STIKKES I SIDEN."...de skal

skue opp til meg som de har gjennomstunget."(Sak.l2,10.)
OPPFYLLELSE: "...men en av stridsmennene stakk ham i siden

med et spyd."(Joh.l9,34.)
40.) PROFETI: I FORBINDELSE MED KORSFESTELSEN

AV JESUS SKULLE DET KOMME ET MØRKRE OVER HELE
LANDET."Og det skal skje på den dag, sier Herren, Israels Gud, at
jeg vil la sola gå ned om middagen og gjøre det mørkt på jorden ved
høylys dag."(Amos 8,9.)
OPPFYLLELSE: "Men fra den sjette time ble det mørke over

hele landet inntil den niende time."(Mat.27,45.)
41.) PROFETI: JESUS SKULLE GRAVLEGGES I EN RIK

MANNS GRAV. "De gav ham hans grav blant ugudelige, men hos
en rik var han i sin død."(Es.53,9.)
OPPFYLLELSE: "Men da det var blitt aften, kom en rik mann

fra Arimatea ved navn Josef...og bad om Jesu legeme...Josef tok
legemet og svøpte det i et rent, fint linklede og la det i sin nye grav,
som han hadde latt hugge ut i klippen."(Mat.27,57-60.)
Vi har ovenfor gjennomgått hele G.T. med henblikk på utsagn om

Jesu 2 komme, og det går klart fram av en rekke utsagn i G.T. at
Messias skulle komme 2 ganger. Første gangen skulle han komme
som jødenes frelser, som det Guds lam som tok bort all verdens synd.
I sitt andre komme, som skal skje i forbindelse med endetida, skal
han komme tilbake til Israel og ødelegge jødenes fiender ved
Harmageddon og opprette riket for Israel.
I tillegg til dette får vi også mange andre opplysninger om Messias

første komme. Det passer nøyaktig inn i det som N.T. forteller oss
om Jesus fra Nasaret, Det er derfor ingen tvil om at jødene burde
ha forstått, at da Jesus fra Nasaret kom, så var det jødenes Messias
som kom. Ingen person i historien er så godt bevitnet som ham.
Hovedgrunnen til at det store deler av jødefolket ikke så og

forstod at da Jesus kom, var det jødenes Messias som kom, var det
forholdet at de skriftlærde og fariseerne hadde kommet bort ifra
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den profetiske tradisjonen i G.T. og laget seg sin egen lære om
menneskets forhold til synden. De så ikke at jødene behøvde en
frelser som kunne befri dem ifra synden, for de hadde laget seg sitt
eget synds- og rettferdighetsbegrep. De hadde ingen dekning for
dette synet i Bibelen. Her ser vi den store faren som alle mennesker
står overfor, når de ikke vil la seg veilede av Bibelens lære. De fører
både seg selv og andre inn i fortapelsen, og de får ikke del i Guds
rike. (Se kapitlet: Syndsbegrepet i jødedommen.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Spørsmål og oppgaver.

Hvilke forskjellige opplysninger hadde profetene om Messias?
Hvorfor måtte Jesus fra Nasaret være jødenes Messias?
Hvilken tidsperiode var det profetene ikke så?
Hvordan kunne de vite at denne tidsperioden skulle vare i 2000
år?

Hvor i G.T. hører vi for første gang om Jesu første komme?
Hvilke etapper er det i Guds ødeleggelse av Satan?
Hvilke opplysninger får vi om Jesus og Israels 12 stammer i
l.Mos.49?

Hva profeterte Bileam om Jesus?
Hva profeterte Moses om Jesus?
Hva sier Salmene om Jesus?

Hva sier Salomos Høysang om forholdet mellom den jødiske
bruden, den kristne menighet og Jesus?
Hva profeterte Esaias om Jesus?
Hva profeterte Jeremias om Jesus?
Hva profeterte Esekiel om Jesus?
Hva profeterte Daniel om Jesus?
Hva profeterte Hoseas om Jesus?
Hva profeterte Joel om Jesus?
Hva profeterte Amos om Jesus?
Hva profeterte Mika om Jesus?
Hva profeterte Sakarias om Jesus?
Hva profeterte Malakias om Jesus?
Hvor stor sannsynlighet er det for at 8 forskjellige profetier i
G.T. kan oppfylles på en og samme person?
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23.) Hvor mange profetier er det om Messias i G.T?
24.) Hvor mange av disse profetiene gikk i oppfyllelse ved Jesu

første komme?
25.) Hvem er jødenes Messias?
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MESSIAS I DE GAMMELTESTAMENTLIGE SKRIFTER.

Jesus fra Nasaret, som er jødenes Messias, er hovedpersonen i alle
Bibelens 66 skrifter. Han er den sentrale i hele Bibelen. Mens de
gammeltestamentlige skrifter beskriver ham ved symboler, utsagn,
hendeler og historiske personer, får vi en direkte beskrivelse av hans
person og gjerning i de nytestamentlige skrifter.
Vi skal i det følgende se hvordan han ble framstilt i de forskjellige

skriftene i G.T.,idet vi skal forsøke å legge hovedvekten på spesielle
egenskaper eller opgaver ved ham, slik som de de gammel
testamentlige forfatterne beskrev ham.

1.) I første Mosebok blir han beskrevet som "KVINNENS ÆTT"
eller "KVINNENS SÆD", som skulle knuse slangens (Satans)
hode. Han ble også GJORT LIK MED MELKISEDEK, som var
konge og prest i Jerusalem for den høyeste Gud."Og jeg vil sette
fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din ætt og kvinnens
ætt, han (Messias) skal knuse ditt hode, men du skal knuse hans
hæl.(Dette skjedde på Golgata.)"(I.Mos. 3,15.)
"Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin (tidlige

symboler på nattverden, som er Jesu legeme og Jesu blod), han var
prest for den høyeste Gud (hebr.El Elyon). Og han velsignet ham
og sa: Velsignet være Abram av den høyeste Gud, som eier himmel
og jord. Og lovet være den høyeste Gud, som gav dine fiender i din
hånd. Og Abram gav ham tiende av alt."(I.Mos. 14,18-20.)

2.) I andre Mosebok er Messias framstilt som PÅSKELAMMET,
som berget jødene fra døden, før deres utfart av Egypt, som HER
RENS ENGEL, som drog foran jødefolket, og som DEN SOM
FRELSTE DEM FRA EGYPTERNE."Og blodet på de hus som
dere er i, skal være til et tegn for dere, når jeg ser blodet, vil jeg gå
dere forbi, og ikke noe slag skal ramme dere til ødeleggelse når jeg
slår Egyptens land."(2.Mos. 12,13.)
"Og Herren gikk foran dem, om dagen i en skystøtte for å lede
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dem på veien og om natten i en ildstøtte for å lyse for dem, så de
kunne dra fram både dag og natt. Skystøtten vek ikke fra folket om
dagen, ikke heller ildstøtten om natta."(2.Mos.l3,21-22.)
"Såles frelste Herren den dag Israel av egypternens hånd, og

Israel så egypterne ligge døde på havstanda. Og da Israel så den
veldige gjerning Herren hadde gjort med egypterne, da fryktet folket
Herren, og de trodde på Herren og på hans tjener Moses."
(2.Mos.l4,30-31.)

3.) I tredje Mosebok er Messias beskrevet både ved de FOR
SKJELLIGE OFFER, som ble forrettet i tabernaklet, i de forskjel
lige GJENSTANDENE OG SEREMONIENE i tabernaklet og i
YPPERSTEPRESTENS MANGE TJENESTER for folket. Jesus
er den store ypperstepresten som fant fram til en evig forløsning for
det jødiske folket. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 3.) "Deretter
skal han (Aron) slakte den bukk som skal være syndoffer for folket,
og bære dens blod innenfor forhenget, han skal gjøre med dens blod
likesom han gjorde med oksens blod, og sprenge det på nådestolen
og foran nådestolen."(3.Mos.l6,15.)
"Men dersom han i^e har råd til et stykke småfe, skal han til bot

for sin synd bære fram for Herren to turtelduer og to dueunger, en
til syndoffer og en til brennoffer."(3.Mos.5,7.)
"Når han (ypperstepresten) så har fullført soningen for hellig

dommen og for sammenkomstens telt og for alteret, da skal han føre
fram den levende bukk. Og Aron skal legge begge sine hender på
den levende bukks hode og bekjenne over den alle Israels barns
misgjerninger og alle deres overtredelser som de har forsyndet seg
med, han skal legge dem på bukkens hode og sende den ut i ørkenen
med en mann som står rede til det." (3.Mos. 16,20-21.)

4.) I fjerde Mosebok blir Messias framstilt som lOLIPPEN som
fulgte jødene på deres vandring fra Egypten og inn i det lovede
landet, som KOBBERSLANGEN, som hadde frelsende virkning på
alle som så på ham, og som KONGEN, SOM SKULLE STIGE OPP
OVER JAKOB og underkue Israels motstadere."Så løftet Moses
sin hånd og slo to ganger på klippen, da strømmet det meget vann
ut, så både menigheten og buskapen fikk drikke."(4.Mos.20,ll.)
"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
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i live."(4.Mos.21,9.)
"Jeg (Bileam) ser ham (Messias), men ikke nå, jeg ser ham, men

ikke nær, en stjerne stiger opp over Jakob, et spir løfter seg fra Israel.
Han knuser Moabs (Jordan) tinninger og utrydder ufredsætten.
Edom (Saudi-Arabia) blir ham underlagt, stort velde vinner Israel."
(4.Mos.24,17-18.)

5.) I femte Mosebok ble Messias framstilt som DEN STORE
PROFETEN OG FORMIDLEREN meUom Gud og jødefolket.
Han ble likeledes framstilt som LOVLÆREREN, og som den som
SKULLE FORSONE iSRAEL MED GUD."En profet vil jeg opp
reise for dem av deres brødres midte, likesom deg (Moses), og jeg
vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg
byder ham." (5.Mos.l8,18.)
" Han skal lære Jakob dine bud og Israel din lov, han skal legge

røkelse for ditt ansikt og heloffer på ditt alter." (5.Mos.33,10.)
6.) I Josvas bok blir Messias framstilt som HØVDINGEN OVER

HERRENS HÆR, som beseirer Israels fiender."Mens Josva var ved
Jeriko, hendte det at han løftet opp sine øyne og fikk se en mann
som stod foran ham med draget sverd i sin hånd, og Josva gikk bort
til ham og sa: Hører du oss til eller våre fiender? Han svarte: Nei,
jeg er høvdingen over Herrens hær, nå er jeg kommet. Da falt Josva
på sitt ansikt til jorden og tilbad og sa til ham: Hva har min herre å
si til sin tjener?"(Josva 5,13-14.)

7.) I Dommernes bok blir Messias framstilt I DE FORSKJEL
LIGE DOMMERNE. Det var de som dømte folket, ledet det og
frelste det fra deres fiender. Messias skal også dømme (styre) Israel
i rikets tid. "Da ropte Israels barn til Herren, og Herren oppreiste
Israels barn en frelser, og han frelste dem, det var kenisitten Otniel,
Kalebs yngre bror."(Dam.3,9.)
"Da han (Samson) kom til Leki, sprang filistrene imot ham med

gledesrop, men Herrens Ånd kom over ham, og repene om hans
armer ble som brente tråder, og båndene falt smuldrede av hans
hender. Så fant han et friskt kjevebein av et asen, han rakte hånden
ut og tok det og slo ihjel tusen mann med det."(Dom.l5,14-15.)

8.) I Ruts bok blir Messias framstilt som GJENLØSEREN. På
samme måten som Baos løste ut Noomi, slik at hun fikk sin åker
tilbake, og giftet seg med Rut, på samme måte skal Messias løse ut
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landet Israel fra jødenes fiender og løse ut det jødiske folket fra
deres synder og inngå ekteskap med det i rikets tid. "Da sa Noomi
td sin sønnekone (Rut): Velsignet være Herren, som ikke har tatt
sin miskunnhet bort hverken fra de levende eller fra de døde. Og
Noomi sa til henne: Den mann (Boas) er en nær slektning av oss,
han er en av våre løsere."(Ruts bok.2,20.)
"Da sa kvinnene til Noomi: Lovet være Herren, som ikke lot deg

fattes en løser i dag, og han skal bli navnkundig i Israel."(Ruts
bok.4,14.)
"Så tok Boas Rut hjem til seg, og hun ble hans hustru, og han gikk

inn til henne, og Herren gav henne livsfrukt, og hun fødte en sønn
(Obed), (som ble far til Isai og dermed Jesu stamfar.) "(Ruts
bok.4,13.)

9.) I første og andre Samuels bok blir Messias framstilt som
KONGEN AV DAVIDS HUS, SOM SKULLE HA ET EVIG
(TIDSALDERLIG) KONGEDØMME I ISRAEL. Når dine dagers
tall er fullt, og du kviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise
din sønn (Salomo), som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste
hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil

hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal
være min sønn. Når han gjør det som ondt er, vil jeg tukte ham med
med menneskers ris og med menneskebarns plager, men min mis
kunnhet ska ikke vike fra ham, således som jeg lot den vike fra Saul,
han som jeg lot vike for deg. Fast skal ditt hus og ditt kongedømme
stå til evig tid for ditt åsyn, din trone skal være grunnfestet til evig
tid."(2.Sam.7,12-16.)

10.)I første og andre Kongebok blir Messias framstilt som
DAVIDS SØNN, SOM SKAL VÆRE KONGE OVER ISRAEL
FOR BESTANDIG."Kong Salomo var konge over hele Israel."
(l.Kong.4,1.)

"Hvis du vandrer for mitt åsyn, som din far David gjorde, i hjertets
renhet og oppriktighet, så du ̂ør alt det jeg har befalt deg, og holder
i^e bud og mine lover, så vil jeg trygge ditt kongedømme i Israel
til evig tid, således som jeg lovte din far David da jeg sa: Det skal
aldri fattes en sønn av din ætt på Israels trone."(l.Kong.9,4-5.)

11.) I første og andre Krønikebok blir Messias framstilt som
KONGEN SOM BESTANDIG SKAL VÆRE PÅ ISRAELS

— 132 —



TRONE. På samme måten som Salomo gjorde det, skal Messias
SKAPE FRED OG BYGGE HERRENS TEMPEL i rikets tid. Han
skal også være kjent for sin VISDOM, "men du skal få en sønn
(Salomo), og han skal være en fredens mann, og jeg vil la ham få
fred med alle sine fiender rundt omkring, for Salomo (som betyr den
fredsommelige) skal være hans navn, og jeg vil la Israel ha fred og
ro i hans dager. Han skal bygge et hus for mitt navn, og han skal
være min sønn, og jeg skal være hans far, og jeg skal trygge hans
kongetrone over Israel for all tid."(I.Kr.22,9-10.)
"Kong Salomo ble større enn alle jordens konger i rikdom og

visdom. Fra alle jordens kanter kom det konger for å se Salomo og
høre hans visdom, som Gud hadde lagt i hans hjerte."(2.Kr.9,22-23.)

12.) I Esras bok blir Messias framstilt som DEN STORE GJEN-
OPPBYGGEREN AV TEMPLET I JERUSALEM OG DEN
STORE SKRIFTLÆRDE, som skal lære folket Guds lov. På sam
me måten som Serubabel og Josva bygde opp igjen templet i Jeru
salem, vil også Jesus gjøre det, når han kommer tilbake. På samme
måten som Esra lærte folket Herrens lov, vil også Messias gjøre det
samme i rikets tid. "Og Josva, Josadaks sønn, og hans brødre
prestene og Serubabel, Sealtiels sønn, og hans brødre tok til a bygge
alteret, for Israels Gud for å ofre brennoffer på det, som skrevet står
i den Guds mann Moses lov."(Esra 3,2.)
"Da tok Serubabel, Sealtiels sønn, og Josva, Josadaks sønn, til å

bygge Guds hus i Jerusalem, og Guds profeter var med dem og
støttet dem."(Esra 5,2.)
"For Esra hadde satt sin hu til å granske Herrens lov og gjøre etter

den og til å lære folket lov og rett i Israel."(Esra 7,10.)
13.) I Nehemias bok blir Messias framstilt som JERUSALEMS

GJENNOPPBYGGER. "da sa kongen til meg (Nehemias): Hva er
det da du ønsker? Da bad jeg til himmelens Gud, og så sa jeg til
kongen: Om kongen så synes, og dersom du har godhet for din
tjener, så ber jeg om at du vil la meg reise til Juda, til den by hvor
mine fedres graver er, så jeg kan bygge den opp igjen."(Neh.2,4-5.)
"Muren ble ferdig på 52 dager-den 25.dag i måneden elul."

(Neh.6,15.)
14.) I Esters bok, hvor i det hele tatt ikke Guds navn er nevnt, blir

Messias framstilt som JØDEFOLKETS FRELSER. Jødefolket ble
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frelst fra den onde Haman, som ønsket å utrydde heie det jødiske
folket, som^var bosatt i Perserriket. Men det syntes ham (Haman)
alt for lite å legge hånd på bare Mordekai, for han hadde fått vite
hvilket folk Mordekai tilhørte, derfor søkte han å få utryddet alle de
jøder som fantes i hele Ahasverus (Xerxes den første) rike, fordi de
var av Mordekais folk."(Ester.3,6.)
"Hos jødene var det nå lys og glede og fryd og ære, og i hvert

eneste landskap og i hver eneste by, overalt hvor kongens ord og
befaling nådde fram, ble det glede og fryd blant jødene med gjeste
bud og høytid, og mange av folkene i landet ble jøder, for frykt for
jødene var falt på dem."(Ester.8,16-18.)

15.) I Jobs bok er Messias framstilt som DEN SOM HEL
BREDER OG FRELSER JOB OG VELSIGNER HAM med en
langt større eiendom enn den han hadde fra før. Job er her et
forbilde på det jødiske folket."Og Herren gjorde ende på Jobs
ulykke, da han bad for sine venner, og Herren økte alt-defJob hadde
hatt, til det dobbelte...Og Herren velsignet Jobs siste dager mere enn
hans første, og han fikk 14000 får og 6000 kameler og 1000 par okser
og 1000 aseninner. Og han fikk 7 sønner og 3 døtre."(Job.42,10 og
12-13.)
"Men jeg-jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han

stå fram på støvet."(Job.l9,25.)
16.) I Salmene blir Messias framstilt som ISRAELS LIFLIGE

SANGER, som både er JØDEFOLKETS FORSONER, DEN
OPPSTANDNE FRELSER, som vederkveger de troende og IS
RAELS KONGE, som kommer tilbake til Israel, for å utrydde
jødenes fiender og opprette riket for Israel."Min Gud. Min Gud.
Hvorfor har du forlatt meg? Langt borte fra min frelse er min klages
ord." (Salm.22,1.)

"Til slaktoffer og matoffer har du ikke lyst-du har boret ører på
meg- brennoffer og syndoffer krever du ikke. Da sa jeg (Messias):
Se, jeg kommer, i bokrullen er meg foreskrevet, å gjøre din vilje, min
Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte." (Salm.40,7-9.)
"Herren er min hyrde, meg fattes intet. Han lar meg ligge i grønne

enger. Han leder meg til kvilens vann. Han vederkveger min sjel, han
fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Om jeg enn
skulle vandre i dødskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er
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med meg, din kjepp og din stav de trøster meg. Du dekker bord for
meg like for mine fienders øyne, du salver mitt hode med olje, mitt
beger flyter over. Bare godt og miskunnhet skal etterjage meg alle
mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider."
(Salm.23.)

"Løft, dere porter, deres hoder, og løft dere, dere evige dører, så
herlighetens konge kan dra inn (i Jerusalem og templet). Hvem er
denne herlighetens konge? Herren, sterk og velsignet. Herren veldig
i strid. Løft, dere porter, og løft dere, dere evige dører, så herlig
hetens konge kan dra inn. Hvem er den herlighetens konge? Herren,
herskarenes Gud, han er herlighetens konge. Sela" (Salm.24,7-10.)
"Han gjør ende på krigene over hele jorden, bryter buen sønder

og hugger spydet av. Vognene brenner han opp med ild...Herren,
hærskarenes Gud, er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg. Sela."
(Salm.46,10 og 12.)
"Han legger folfcslag under oss og folkeferd under våre føtter."

(Salm.45,4.)
"Og han skal herske fra fra hav til hav og fra elven og inntil jordens

ender. For hans åsyn skal de som bor i ørkenen, bøye kne, og hans
fiender skal slikke støv...Alle konger skal falle ned for ham, alle
hedninger skal tjene ham."(Salm.72,8-9 og 11.)

17.) I Salomos Ordspråk blir Messias framstilt som VISDOM
MEN, som var verksmester hos Gud fra evighet av."Herren eide
meg som sitt første verk, før sine andre gjerninger i fordums tid. Fra
evighet er jeg blitt til, fra først av, før jorden ble til. Da avgrunnene
ennå ikke var til, ble jeg født, da der ennå ikke fantes kilder fylt med
vann. Før fellene ble sendt ned, før haugene ble til, ble jeg født...da
var jeg verksmester hos ham, og jeg var hans lyst dag etter dag, jeg
lekte alltid for hans åsyn, jeg lekte på hele hans vide jord, og min lyst
hadde jeg i menneskenenes bam."(Ords.8, 22-25 og 30-31.)

18.) I Predikerens bok blir Messias framstilt som VISMANNEN,
som formaner menneskene til å frykte Herren og holde hans bud."
Alt har han gjort skjønt i sin tid, også evigheten har han lagt ned i
deres hjerte, men således at mennesket ikke til fulle kan forstå det
verk Gud har gjort, fra begynnelsen til enden." (Pred.3,11.)
"Enden på det hele, etter at alt er hørt, er dette: Frykt Gud og

hold hans bud. Det er hva et menneske bør gjøre. For hver gjerning
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vil Gud føre for dommen over alt som er skjult, enten det er godt
eller ondt."(Pred. 12,13-14.)

19.) I Salomos Høysang er Messias framstilt som BRUDGOM
MEN. Bruden er de troende i Israel. Dette gjelder også de troende
i Israel etter jødenes omvendelse i forbindelse med endetiden. Det
kommer tydelig fram i Salomos Høysang at Messias skal komme to
ganger til Israel og til jødene."Da sa jeg (bruden): Jeg sover, men
mitt hjerte våker, da lyder min elskedes røst- han banker på: Lukk
opp for meg, min søster, min venninde, min due, du rene. For mitt
hode er full av dugg, mine lokker av nattens dråper. Jeg sa: Jeg har
tatt av meg min kjortel, skulle jeg da ta den av igjen? Jeg har tvettet
mine føtter, skulle jeg da skitne dem til?" (Høys.5,2-3.)
" Da sa jeg (bruden): Jeg vil stå opp og gå omkring i byen, på

gatene og på torvene, jeg vil lete etter ham som min sjel elsker. Jeg
lette etter ham, men jeg fant ham ikke."(Høys,3,2.)
"Før jeg visste ordet av det, førte min sjel meg opp på mitt gjeve

folks vogner. Vend om, vend om, Sulamit (brudens navn). Vend om,
vend om, så vi får se på deg.-Hva vil dere se på Sulamit?-En dans
som i Mahanaim."(Høys.6,12-13.)
"Hvem er hun som kommer opp fra ørkenen, støttende på sin

elskede?- Under epletreet vekket jeg deg (bruden), der ble din mor
(Israel) forløst med deg, der ble hun forløst, hun som fødte deg."
(Høys.8,5.)

20.) Hos profeten Esaias blir Messias framstilt både som BAR
NET, SOM BLE FØDT AV EN JOMFRU, OG KONGERIKET
BLE LAGT PÅ HANS SKULDER, som FREDSFYRSTEN, som
DEN LIDENDE MESSIAS, og som KONGEN SOM SKAL TIL
INTETGJØRE ISRAELS MOTSTANDERE OG STYRE I
RIKETS TID."Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru
skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og hun gir ham navnet
Immanuel (Gud med oss.)"Es.7,14.)
"For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er

på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig
fader, fredsfyrste. "(Es.9,6.)
"Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjer

ninger, straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har
vi fått legedom...Men det behaget Herren å knuse ham, han slo ham
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med sykdom (lidelse), når hans sjel bar fram skyldofferet, skulle han
se avkom pg leve lenge, og Herrens vilje skulle ha framgang ved
ham/'(Es.53,5 og 10.)
"Og han skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for

mange folkeslag, og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd
om til vingårdsloiiver, et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et
annet, og de skal ikke mere lære å føre krig."(Es.2,4.)
"og jeg trådte ned folkeslag i min vrede og gjorde dem drukne i

min harme, og jeg lot deres blod rinne over jorden."(Es.63,6.)
21.) Hos profeten Jeremias blir Messsias framstilt som POT

TEMAKEREN, som igjen tar seg av Israel, og som DEN RETT
FERDIGE SPIRE AV DAVIDS ÆTT, som skal styre i riket for
Israel." Skulle jeg ikke kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne
pottemakeren? (Han gjorde et nytt kar av den leiren som han hadde
arbeidet med), sier Herren, som leiret i pottemakerens hånd, således
er dere i min hånd, Israels hus."(Jer. 18,6.)
"I de dager og på den tid vil jeg la spire fram for David en rettferdig

spire, og han skal gjøre rett og rettferdighet i landet. I de dager skal
Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt, og dette er det navn det skal
kalles med: Herren, vår rettferdighet. "(Jer.33,15-16.)

22.) I Klagesangene blir Messias framstilt som DEN GRÅT
ENDE OG SØRGENDE PROFET, som klager over folkets synder
og den straffen som er kommet over folket på grunn av synden."I
landflyktighet er Juda vandret, etter trengsel og meget møye, det bor
iblant folkene, har ikke funnet kvile, alle dets forfølgere har innhen
tet det på trange steder."(Klages.l,3.)
"Så, ble straffen over mitt folks datter (Jerusalem) større enn

straffen over Sodoma, som ble lagt i grus i et øyeblikk, uten at hender
ble løftet imot det."(Klages.4,6.)

23.) I Esekiel blir Messias framstilt som HERRENS HERLIG
HET, som sitter på Guds trone i himmelen, og som TEMPLETS
GJENOPPBYGGER I RIKETS TID."Og ovenfor hvelvingen, som
var over deres (de 4 livsvesener) hode, var det noe som så ut til å
være av safirstein, og som lignet en trone, og ovenpå det som lignet
på en trone, var det en skikkelse, som et menneske å se til."
(Esek.1,26.) (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 3.s,40-88.)
"Og se, Israels Guds herlighet kom fra øst, og lyden av den var
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som lyden av store vann, og jorden lyste av hans herlighet ...Og han
sa til meg: Menneskesønn. Dette er stedet for min trone, det sted
hvor mine føtter skal stå, og der vil jeg bo blant Israels barn til evig
tid (i tidsalderen), og Israels hus skal ikke mere gjøre mitt hellige
navn ureint, hverken de eller deres konger, med sitt horelevnet og
med sine kongers døde kropper og med sine offerhauger."
(Esek.43,1 og 7.)

24.) Hos profeten Daniel blir Messias framstilt som MEN-
NESKE-SØNNEN, SOM KOM MED HIMMELENS SKYER, og
som KONGEN I RIKET FOR ISRAEL."Fremdeles fikk jeg i mine
nattlige syner se hvorledes en som lignet en menneskesønn kom med
himmelens skyer, han gikk bort til den gamle av dager og ble ført
fram for ham. Og det ble gitt ham herredømme og ære og rike, og
alle folk og ætter og tungemål skulle tjene ham, hans herredømme
er et evig (tidsalderlig) herredømme, som ikke forgår, og hans rike
er et rike som ikke ødelegges."(Da.7,13-14.)

25.) Hos profeten Hoseas blir Messias framstilt som ISRAELS
EKTEMANN OG GJENLØSER."Og det skal skje på den dag, sier
Herren, at du skal rope: Min mann. Og du skal ikke mere rope til
meg: Min Baal."(Hos.2,16.)
"Og jeg vil trolove meg med deg i rettferdighet og rett, i miskunn

het og barmhjertighet."(Hos.2,19.)
"Han vil gjøre oss levende etter 2 dager (2000 år), på den 3.dag

vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn." (Hos.6,2.)
26.) Hos profeten Joel blir Messias framstilt som DEN SOM

STRIDER FOR ISRAEL og som LÆREREN TIL RETTFER
DIGHET, som skal utgyde sin Ånd over alle jøder."Og Herren lar
sin røst høre foran sin fylking, for hans hær er såre stor, og sterk er
den som fullbyrder hans ord, for stor er Herrens dag og såre
forferdelig-hvem kan utholde den?...Og fienden fra Norden vil jeg
drive langt bort fra dere og jage ham avsted til et tørt og øde land,
hans fortropp til havet i øst (Dødehavet) og hans baktropp til havet
i vest (Middelhavet), og det skal stige opp en stank fra ham, en
motbydelig lukt, for altfor store ting har han tatt seg fore."(Joel. 2,11
og 20.)
"Og, dere, Sions barn, fryd og gled dere i Herren deres Gud. For

han gir dere læreren til rettferdighet, og så sender han regn ned til
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dere, høstregn og vårregn først."(Joel 2,2,23.)
"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 oldinger skal ha drømmer, deres unge menn skal se syner."
(Joel 3,1.)

27.) Hos profeten Amos blir Messias framstilt som DEN SOM
BYGGER OPP IGJEN DAVIDS FALNE HYTTE."På den dag vil
jeg reise opp igjen Davids falne hytte, og jeg vil mure igjen dens
revner og reise opp det som er nedbrutt av den, og jeg vil bygge den
opp igjen som i fordums dager."(Amos.9,ll.)

28.) Hos profeten Obadias blir Messias framstilt som RIKETS
HERRE."Og frelsere skal dra opp på Sions berg og dømme Esaus
berg, og riket skal høre Herren til."(Obad.v.21.)

29.) Hos profeten Jonas blir Messias framstilt som FORSON
EREN. På samme måten som Jonas var 3 dager og 3 netter i fiskens
buk, på samme måten skulle Messias være 3 dager og 3 netter i
jordens skjød. Han skulle dø for all verdens synd.

Messias er framstilt som DEN STORE HEDNINGEMISJON-
ÆREN, som også har omsorg for hedningenes frelse. På samme
måten som Jonas forkynte frelsen for folket i Ninive, på samme
måten skal Messias forkynne evangeliet for alle verdens folk i rikets
tid."Men Herren lot en stor fisk komme og sluke Jonas, og Jonas var
i fiskens buk i 3 dager og 3 netter. Og Jonas bad til Herren sin Gud
fra fiskens buk og sa: Jeg kalte på Herren i min nød, og han svarte
meg, fra dødsrikets skjød ropte jeg, du hørte min røst." (Jonas 2,1-3.)
"Og Jonas gikk en dagsreise inn i byen og ropte: Om 40 dager skal

Ninive bli omstyrtet. Da trodde mennene i Ninive på Gud, og de
ropte ut en faste og kledde seg i sekk og aske, både store og
små."(Jonas 3,4-5.)
"Da nå Gud så det de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei,

angret han på det onde han hadde sagt han ville gjøre mot dem, og
han gjorde det ikke."(Jonas 3,10.)

30.) Hos profeten Mika blir Messias framstilt som BARNET
SOM SKULLE FØDES 1 BETLEHEM, og som skulle være HER
SKER OVER ISRAEL. "Men du Betlehem, Efrata, som er liten til
å være med blant Judas tusener (avdelinger av de 12 stammene.) Av
deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel, og
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hans utgang er fra fordum, fra evighets dager."(Mika.5,l.)
31.) Hos profeten Nahum blir Messias framstilt som ET VERN

PA TRENGSELENS DAG og som EN NIDKJÆR OG HEV
NENDE GUD."Herren er god, et vern på trengselens dag, og han
kjenner dem som tar sin tilflukt til ham."(Nah.l,7.)
"En nidkjær og hevnende Gud er Herren, en hevner er Herren

og full av harme, en hevner er Herren mot sine motstandere og en
som gjemmer på vrede mot sine fiender."(Nah.l,2.)

32.) Hos profeten Habakuk blir Messias framstilt som ISRALES
FRELSER PÅ NØDENS DAG."Gud kommer fra Teman, den
Hellige fra Paran-fjellet. Sela. Hans prakt dekker himmelen, og
jorda er full av hans herlighet. En glans som solens lys bryter fram,
stråler omgir ham, og i dem er hans makt skjult. Pest går foran hans
åsyn, og sott følger hans fottrin. Han stiger fram og ryster jorda, han
ser opp og får folkene til å skjelve, de evige fjell sprenges i stykker,
de eldgamle hauger synker sammen, hans gang som i eldgammel
tid."(Hab. 3,3-6.)
"I harme skrider du fram over jorden, i vrede treder du folkene

ned. Du drar til frelse for ditt folk, til frelse for din Messias, du knuser
taket på de ugudeliges hus, du avdekker grunnvollen like til halsen.
Sela."(Hab.3,12-13.)

33.) Hos profeten Sefanias blir Messias framstilt som DEN SOM
GJØR ENDE PÅ ISRAELS FANGENSKAP, som DEN SOM
TAR BORT ISRAELS STRAFF, og som EN KJEMPE, SOM
FRELSER JØDENE."Og det skal bli en bygd for dem som blir igjen
av Judas hus, der skal de ha sitt beite, i Askalons huser skal de kvile
om aftenen, for Herren deres Gud skal se til dem og gjøre ende på
deres fangenskap." (Sef.2,7.)
"Fryd deg storlig, Sions datter. Rop høyt, Israel. Gled deg og fryd

deg av fullt hjerte, Jerusalems datter. Herren har tatt bort dine
straffedommer, han har ryddet bort din fiende, Israels konge. Her
ren er i din midte, du skal ikke se noe ondt." (Sef.3,14-15.)
"Herren din Gud er i din midte, en kjempe som frelser, han fryder

seg over deg med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over deg
med fryderop."(Sef.3,17.)

34.) Hos profeten Haggai blir Messias framstilt som DEN SOM
SKAL FYLLE DET NYE TEMPLET I RIKETS TID MED HER-
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LIGHET."Og jeg vil ryste alle folkene, og alle folkenes kostelige
skatter skal komme hit, og jeg vil fylle dette hus med herlighet, sier
Herren, hærskarenes Gud. Meg hører sølvet, og meg hører gullet
til, sier Herren, hærskarenes Gud. Dette siste hus skal bli herligere
enn det første, sier Herren, hærskarenes Gud, og på dette sted vil
jeg gi fred (hebr.shalom), sier Herren, hærskarenes Gud."(Hag.2,7-

9-)
35.) Hos profeten Sakarias blir Messias framstilt som JØDENES

KONGE SOM RIR INN I JERUSALEM PÅ ASENINNENS
UNGE FOLE, som DEN GODE HYRDE som frelser sin hjord,
som DEN SOM BLIR FORRÅDT FOR 30 SØLVPENNINGER,
som DEN HYRDEN SOM SKULLE BLI SLÅTT, som DEN
GJENNOMSTUGNE MESSIAS, og SOM DEN SOM SKULLE
KOMME TILBAKE TIL OUEBERGET."Fryd deg storlig, Sions
datter. Rop høyt, Jerusalems datter. Se din konge kommer til deg,
rettferdig er han og full av frelse, fattig og ridende på et asen, på
aseninnens unge fole." (Sak.9,9.)
"Og Herren deres Gud skal frelse dem på den dag, han skal frelse

sitt folk som en hjord, for de er som edelsteiner i en krone og stråler
over hans land."(Sak.9,16.)
"Deretter sa jeg til dem: Om dere så synes, så gi meg min lønn,

men hvis ikke, så la det være. Så veide de opp til meg min lønn, 30
sølvpenninger. "(Sak. 11,12.)
"Sverd. Våkn opp mot min hjnrde, mot den mann som er min neste,

sier Herren, hærskarenes Gud, slå hyrden, og fårene skal adspredes,
og jeg vil igjen ta meg av de små."(Sak.l3,7.)
"Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg

utgyde nådens og bønnens Ånd, og de skal skue opp til meg, på ham
som de har gjennomstunget, og de skal sørge over ham som en sørger
over sin enbårne sønn, og Uage sårt over ham som en klager over
sin føsrtefødte."(Sak.l2,10.)
"På den dag skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt

imot Jerusalem i øst, og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og
vest, så der blir en stor dal, idet den ene halvdelen av pellet viker
mot nord, og den andre halvdel mot syd." (Sak. 14,4.)

36.) Hos profeten Malakias blir Messias framstilt som PAKTENS
ENGEL og som RETTFERDIGHETENS SOL, SOM SKAL GÅ
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OPP OVER ISRAEL MED LEGEDOM UNDER SINE
VINGER." Se, jeg sender mitt bud (Johannes), og han skal rydde
vei for mitt åsyn, og brått skal han komme til sitt tempel. Herren som
dere søker, paktens engel, som dere stunder etter. Se, ham kommer,
sier Herren, hærskarenes Gud." (Mal.3,1.)
"men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå

opp med legedom under sine vinger, og dere skal gå ut og hoppe
som gjøkalver, og dere skal trå ned de ugudelige for de skal være
som aske under deres fotsåler, på den dag jeg skaper, sier Herren,
hærskarenes Gud."(Mal.4,2-3.)
Vi har her gjennomgått en del sentrale egenskaper ved jødenes

Messias, som er Jesus fra Nasaret, slik som dette kommer til uttrykk
i G.T. AJt dette peker på Jesus fra Nasaret. I forbindelse med hans
første kommer ble 333 profetier om han oppfylt. De øvrige 123 skal
oppfylles i forbindelse med hans gjenkomst.

Jesu historie ligger delvis skjult i G.T., men i N.T. er den åpen
bart." 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.)
"Etterat Gud fordum hadde talt mange ganger og på mange måter

(stykke for stykke) til fedrene ved profetene, så har han i disse siste
dager talt til oss ved Sønnen, som han har satt til arving over alle
ting, ved hvem han og han har gjort verden." (Hebr.1,1-2.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) På hvilke måter er Messias framstilt i de forskjellige skriftene
i G.T.?

2.) Hvor mange profetier har vi angående Messias komme i G.T.?
3.) Hvor mange av disse ble oppfylt i forbindelse med Jesus fra

Nasarets komme?

4.) Hva beviser dette?

142 —



JESUS I DE NYTESTAMENTLIGE SKRIFTER.

På samme måten som Jesus er hovedpersonen i alle de 39 gam
meltestamentlige skriftene, er han det også i de 27 nytestamentlige
skriftene. Til tross for at han er beskrevet på forskjellige måter i de
forskjellige skriftene, så er det likevel bestemte trekk eller bestemte
egenskaper ved ham som er framtredende i beskrivelsen. På samme
måten som vi forsøkte å få fram det typiske ved Jesus i kapitlet:
Messias i de gammeltestamentlige skrifter, skal vil også gjøre det
samme for N.T.s vedkommende.

1.) I Evangeliet etter Matteus, som spesielt er skrevet til jødene,
er det JESUS SOM KONGE I RIKET FOR ISRAEL, som er det
framtredende. Jesus kommer til å styre i riket for Israel i samsvar
med sin lære i Matteus evangelium. Bergprekenen (Mat.5-7.) er
grunnloven i riket for Israel."Da Jesus var født i Betlehem i Judea,
i kong Herodes dager, se, da kom det noen vismenn fra Østerland
til Jerusalem og sa: Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har
sett hans stjerne i Østen og er kommet for å tilbede ham."(Mat.2,l-

"Og Jesus gikk omkring i hele Galilea og lærte folket i deres
synagoger og forkynte (ropte ut) evangeliet om riket (riket for
Israel) og helbredet all sykdom og all skrøpelighet hos folket."
(Mat.4,23.)

"Derfor skal dere bede således: Fader vår, du som er i himmelen.
Helliget vorde ditt navn, komme ditt rike (riket for Israel), skje din
vilje, som i himmelen, så og på jorden." (Mat.6,9-10.)
"Men jeg sier dere at mange skal komme fra øst og vest og sitte

til bords med Abraham og Isak og Jakob i himlenes rike (riket for
Israel), men rikets barn (mange jøder) skal kastes ut i mørket
utenfor, der skal være gråt og tenners gnidsel." (Mat.8,11-12.)
"Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds

Sønn."(Mat.l6,16.)

— 143 —



"Da sa Jesus til dem: Sannelig sier jeg dere: Dere som har fulgt
meg, dere skal i genfødelsen (i riket for Isrel), når Menneskesønnen
sitter på sin herlighetstrone (i Jerusalem), også sitte på 12 troner og
dømme (styre) Israels 12 stammer." (Mat. 19,28.)
"og folket som gikk foran og fulgte etter, ropte: Hosianna, Davids

Sønn. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i
det høyeste."(Mat.21,9.)
"Himlenes rike er å ligne med en konge (Gud) som gjorde bryllup

(riket for Israel) for sin sønn (Jesus)."(Mat.22,2.)
"For jeg sier dere (jødene): Fra nå av skal dere ikke se meg før

dere sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn."
(Mat.23,39.)
"Da (etter at den store trengsel er slutt) skal himlenes rike være

å ligne med 10 jomfruer (av hedningeætt) som tok sine lamper og
gikk ut for å møte brudgommen (Jesus)"(Mat.25,l.)
"Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle

englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone (i
Jerusalem.)"(Mat.25,31.)
"Jesus sa til ham (Kaifas): Du har sagt det: Dog sier jeg dere: Fra

nå av skal dere se Menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd
og komme i himmelens skyer."(Mat.26,64.)
"Og over hans hode satte de Idagemålet mot ham, således skrevet:

Dette er Jesus, jødenes konge."(Mat.27,37.)
2.) I Evangehet etter Markus er det spesielt JESUS SOM TJEN

EREN, som er beskrevet."Men for at dere skal vite at Menneske
sønnen har makt på jorden til å forlate synder-så sier han til den
verkbrudne: Jeg sier deg: Stå opp og ta din seng og gå hjem til ditt
hus."(Mark.2,10-ll.)
"Og han (Jesus) gav ham ikke lov, men sa til ham: Gå hjem til dine

og fortell dem hvor store ting Herren har gjort imot deg. Og han
gikk bort og begynte å kunngjøre i Dekapolis hvor store ting Jesus
hadde gjort imot ham, og alle undret seg."(Mark.5,19-20.)
"Og han kunne ikke gjøre noen kraftig gjerning der (i Nasaret),

unntagen at han la sine hender på noen få syke og helbredet dem,
og han undret seg over deres vantro. Og han gikk omkring i byene
og lærte."(Mark.6,5-6.)
"Og hvor han gilde inn i landsbyer eller byer eller gårder, der la de
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sine syke på torvene og bad ham at de måtte få røre, om det så bare
var ved det ytterste av hans kledebon, og alle som rørte ved ham, ble
helbredet."(Mark.6,56.)
"Og de var overvettes forundret og sa: Han har gjort alle ting vel,

både gjør han at de døve hører, og at de målløse taler." (Mark.7,37.)
"Og Jesus tok til orde og sa til ham: Hva vil du at jeg skal gjøre

for deg? Den blinde sa til ham: Rabbuni, at jeg må få mitt syn
igjen."(Mark. 10,52.)

3.) I Evangeliet etter Lukas blir Jesus først og fremst framstilt
som MENNESKESØNNEN, SOM ER DET FULLKOMNE
MENNESKET, SOM ER KOMMET FOR Å SØKE Å FRELSE
DET SOM VAR FORTAPT, OG SOM SKULLE GI SITT LIV
SOM EN FORSONING FOR ALLE MENNESKER."Lovet være
Herren, Israels Gud, han som så til sitt folk og forløste det. Og han
oppreiste oss et frelsens horn i sin tjener Davids hus." (Luk.1,68-69.)
"Dere er i dag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids

stad."(Luk.2,ll.)
"for mine øyne 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.2,30-32.)
"Herrens Ånd er over meg, fordi han salvet meg til å forkynne

evangeliet (om riket) for fattige (for de hadde solgt det de eide for
himlenes rikes skyld), han har utsendt meg for å forkynne fanger at
de skal få frihet (åndelig frihet), og blinde at de skal få syn (både
legemlig og åndelig syn), og for å sette undertrykte i frihet, for å
forkynne et velbehagelig år (riket for Israel) fra Herren."(Luk.4,18-
19.)
"Men han sa til dem: Også i de andre byer må jeg forkynne

evangeliet om Guds rike, for dertil er jeg utsendt."(Luk.4,43.)
"Og det kom en røst ut av skyen: Dette er min Sønn, den utvalgte,

ham skal dere høre."(Luk.9,35.)
"For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneske

liv, men for å frelse. Og de gikk til en annen by."(Luk.9,56.)
"Alle ting er meg overgitt av min Fader, og ingen kjenner til hvem

Sønnen er, uten Faderen, og hvem Faderen er, uten Sønnen og den
som Sønnen vil åpenbare det for."(Luk. 10,22.)
"Men jeg sier dere: Hver den som kjennes ved meg for mennes-
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kene, ham skal også Menneskesønnen kjennes ved for Guds engler."
(Luk.12,8.)

"for Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var
fortapt."(Luk.l9,10.)

4.) I Evangeliet etter Johannes blir JESUS FRAMSTILT I SIN
PREEKSISTENS. HAN ER GJORT LIK MED FADEREN."I
begynnelsen var Ordet (gr.logos), og Ordet var hos Gud, og Ordet
var Gud." (Joh.1,1.)
"Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet

en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far-full av nåde og
sannhet."(Joh.l,14.)
"Ingen har noensinne sett Gud, den enbårne Sønn, som er i

Faderens skjød, han har forklaret ham."(Joh.l,18.)
"Og dog er ingen steget opp til himmelen uten han som er steget

ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen."
(Joh.3,13.)
"Men Jesus svarte dem: Min Fader arbeider inntil nå, også jeg

arbeider."(Joh.5,17.)
"Jesus sa til dem: Var Gud deres far, da elsket dere meg, for jeg

er utgått fra Gud og kommer fra ham, for jeg er heller ikke kommet
av meg selv, men han har utsendt meg."(Joh.8,42.)
"Jesus sa til dem: Før Abraham ble født, jeg er."(Joh.8,58.)
"jeg og Faderen, vi er ett."(Joh. 10.30.)
"og da Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, og at

han var utgått fra Gud og gikk til Gud."(Joh.l3,3.)
"...Den som har sett meg, har sett Faderen, hvorledes kan du da

si: Vis oss Faderen?"(Joh.l4,9.)
"og at alle må være ett, likesom du. Fader, i meg, og jeg i deg, at

også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt
meg."(Joh.l7,21.)
5.) I Apostlenes Gjerninger er Jesus framstilt som MENIG

HETENS HODE OG HERRE. HAN VILLE IKKE ETTERLATE
MENIGHETEN FARLØS, MEN KOMME TIL DEN I EGEN-
SKAP AV DEN HELLIGE ÅND. PÅ SAMME MÅTEN SOM
HAN DROG BORT FRA DE TROENDE, SKULLE HAN KOM-
ME TILBAKE IGJEN."og de (englene) sa: Dere galileiske menn,
hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som er
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opptatt fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som
dere så ham fare opp til himmelen."(Ap.gj.l,ll.)
"Da ble de alle fylt med Den hellige And, og de beg5mte å tale

med andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale." (Ap.gj.2,4.)
"Så fatt da et annet sinn og vend om, for at deres synder må bli

utslettet, så husvalelelsens (frelsens) tider kan komme fra Herrens
åsyn, og han kan sende den for dere utkårede Messias, Jesus, som
himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som
Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager
av."(Ap.gj.3,19-21.)
"Våre fedres Gud oppvakte Jesus, som dere drepte ved å henge

ham på et tre, han opphøyet Gud ved sin høyre hånd til høvding og
frelser, for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse. Og vi er
hans vitner om disse ting, og likeså Den Hellige Ånd, som Gud gav
dem som lyder ham."(Ap.gj.5,30-32.)
"Og alle de troende av omskjærelsen som var kommet med Peter,

ble forferdet over at Den Hellige Ånds gave var blitt utgytt også over
hedningene."(Ap.gj.10,45.)
"Deretter vil jeg (Jesus) vende tilbake igjen og oppbygge Davids

falne hytte (riket for Israel), og det nedbrutte av den vil jeg atter
oppbygge, og jeg vil igjen oppreise den, for at de tiloversblevne av
menneskene (av jødene, etter den store trengsel), ja alle hedninge-
folkene, som mitt navn er blitt nevnt over (misjonsvirksomhet i
trengselstiden av jøder), sier Herren, som gjør dette, som er kjent
av ham fra evighet."(Ap.gj. 15,16-18.)
"Etter at Gud da har båret over med vankundighetens tider, byder

han nå menneskene at de alle alle steder skal omvende seg, etter
som han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettfer
dighet ved en mann (Jesus) som han har bestemt til det, etter at han
har gitt fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde."
(Ap.gj.17,30-31.)

6.) I Brevet til romerne blir Jesus framstilt som BADE
JØDENES OG HEDNINGENES FRELSER. DE SOM KOM
MER TIL EN PERSONLIG TRO PÅ HAM, BLIR FRELST OG
RETTFERDIGGJORT. HAN ER GUDS RETTFERDIGHET
TIL ALLE MENNESKER."For jeg skammer meg ikke ved evang
eliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både
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for jøde først og så for greker, for i det (i evangeliet) åpenbares Guds
rettferdighet av tro til tro, som skrevet er: Den rettferdige, ved tro
skal han leve."(Rom.l,16-17.)
"Men nå (etter Golgata) er Guds rettferdighet, som loven og

profetene vitner om, åpenbart uten loven, det vil si Guds rettferdig
het ved troen på Jesus Kristus for alle og over alle som tror. For det
er ingen forskjell, alle har syndet og fattes Guds ære, og de blir
rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus
Jesus."(Rom.3,21-24.)
"men nå er vi løst fra loven, idet vi er død fra det som vi før var

fanget under, så vi tjener i Åndens nye vesen, og ikke i bokstavens
gamle vesen."(Rom.7,6.)
"Hva skal vi da si? Åt hedninger, som ikke søkte rettferdighet, de

vant rettferdighet, men det var rettferdigheten av tro. Israel derimot,
som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke fram til denne lov.
Hvorfor det? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved gjerninger,
for de støtte an mot snublesteinen (Jesus), som skrevet er: Se, jeg
legger i Sion en snublestein og en anstøtsklippe, den som tror på
ham, skal ikke bli til skamme." (Rom.9,30-33.)
"Således er det da også i denne tid blitt en levning tilbake (av

jødene) etter nådens utvelgelse, men er det av nåde, da er det ikke
mere av gjerninger, ellers blir nåden ikke mere nåde." (Rom. 11,5-6.)

7.) I Det første og andre brevet til korintieme blir Jesus framstilt
SOM DEN SOM UTDELER DE ÅNDELIGE NÅDEGAVENE,
SOM DEN SOM GIR OSS DE ÅNDELIGE TJENESTENE, OG
SOM DEN SOM HJELPER OSS TIL Å BÆRE ÅNDELIG
FRUKT." Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde
som er dere gitt i Kristus Jesus, at dere i ham er gjort rike på alt, på
all lære og kunnskap, likeså vitnesbyrdet om Kristus er blitt rotfestet
i dere, så at det ikke mangler dere noen nådegave mens dere venter
på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse, han som skal styrke dere inntil
enden, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag."
(l.Kor.1,4-8.)
"Men det naturlige mennske tar ikke imot det som hører Guds

Ånd til, for det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for
det dømmes åndelig, men den åndelige dømmer alt, men selv døm
mes ham av ingen, for hvem har kjent Herrens sinn, så at han skulle
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lære ham? men vi har Kristi sinn."(l-Kor.2,14-16.)
"Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme, og det

er forskjell på tjenester, men Herren er den samme, og det er
forskjell på laaftige virkninger, men Gud er den samme, som virker
alt i alle."(l.Kor.l2,4-6.)
"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."(l.Kor.l3,2.)
"Jag etter kjærlighet. Streb etter de åndelige gaver, men mest etter

å tale profetisk."(l.Kor.l4,l.)
"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.)
"Men vi har denne skatt i leirkar, for at den rike kraft skal være

av Gud og ikke av oss."(2.Kor.4,7.)
"Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere

alltid i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og således rikelig kan
gjøre all god gjeming."(2.Kor.9,8.)
"og han (Gud) sa til meg: Min nåde er deg nok, for min kraft

fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrø
pelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel til mote i
skrøpelighet, i mishandling, i nød, i forfølgelser, i trengsler for Knsti
skyld, for når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk."(2.Kor. 12,9-10.)

8.) I Brevet til galaterne blir Jesus framstilt SOM DEN STORE
FRIGJØREREN OG FRELSEREN, SOM KOM I TIDENS
FYLDE, OG SOM KJØPTE ALLE MENNESKER FRI FRA
LOVENS FORBANNELSE, SLIK AT VI BLE SATT OVER I
DEN FRIE NÅDEN."han som gav seg selv for våre synder, for å fri
oss ut av den nærværende onde tidsalderen etter vår Gud og Faders
vilje."(Gal.l,4.)

"Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, idet han ble en
forbannelse for oss-for det er skrevet: Forbannet er hver den som
henger på et tre-for at Abrahams velsignelse kunne komme over
hedningene i Kristus Jesus, så vi ved troen kunne få Ånden, som var
oss lovet."(Gal.3,13-14.)
"men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en

kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var
under loven (jødene), for at vi skulle få barnekår. Og fordi dere er
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sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd i våre hjerter, som roper:
Abba, Fader. Så er du da ikke lenger træl, men sønn, men er du
sønn, da er du og arving ved Gud.."(Gal.4,4-7.)
"Men dersom dere drives av Ånden, da er dere ikke under

loven."(Gal.5,18.)
9.) I Brevet til efeserne blir Jesus framstilt SOM DEN SOM GIR

OSS DEL I ALL ÅNDELIG VELSIGNELSE. VI ER PODET INN
I JØDENES VELSIGNELSER OG LØFTER SOM MED-
ARVINGER."Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han
som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmlen i Kris-
tus."(Ef.l,3.)
"Men Gud som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets

s^ld som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, enda
vi var døde ved våre overtredelser-av nåde er dere frelst-og oppvakt
oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, for at
han i de kommende tidsaldere kunne vise sin nådes overvettes
rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus."(Ef.2,5-7.)
"Kom derfor i hu at dere som fordum var hedninger i kjøttet og

ble kalt uomskårne av den såkalte omskjærelse på kjøttet, den som
gjøres med hånden, at dere på den tid stod utenfor Kristus, utelukket
fra Israels borgerrett og fremmed for paktene med deres løfter, uten
håp og uten Gud i verden, men nå, i Kristus Jesus, er dere som
forduni var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod."(Ef.2,l 1-13.)
"Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, med dere er

de helliges (de hellige jøder) medborgere og Guds husfolk."
(Ef.2,19.)

"at helingene er medarvinger og hører med til legemet og har
del med i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet."(Ef.3,6.)

10.) I Brevet til filipenseme blir Jesus framstilt SOM DEN
FØRSTEFØDTE AV DE DØDE, SOM GAV SEG SELV FOR
VÅRE SYNDER. DERFOR HAR OGSÅ GUD OPPØYET HAM
OVER ALLE TING OG GITT HAM DET NAVNET SOM ER
OVER ALLE NAVN, SLIK AT HVERT KNE SKAL BØYE SEG
FOR HAM EN GANG OG HVER TUNGE BEKJENNE AT HAN
ER HERRE,TIL GUD FADERS ÆRE. "La dette sinn være i dere,
som og var i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse,
ikke aktet det for en røvet skatt å være Gud lik, men av seg selv gav
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avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, idet han kom i
menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et men
neske, fornedret han seg selv, så han ble lydig inntil døden, ja, korsets
død. Derfor har og Gud opphøyet ham og gitt ham det navn som er
over alt navn, så at i Jesu nvan skal hvert kne bøye seg, deres som er
i himmelen og på jorden og i underveredenen, og hver tunge be
kjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære."(Fil.2,5-ll.)

11.) I Brevet til kolossenserne blir Jesus framtilt SOM DEN SOM
ER GJORT LIK MED GUD."Og han er et bilde av Gud den
usynlige, den førstefødte framfor enhver skapning, for i ham er alle
ting skapt, de i himlene og de på jorden, de synlige og de usynlige,
enten det så er troner eller herredømmer eller makter eller myndig
heter, alt er det skapt ved ham og til ham, og han er før alle ting, og
alle ting står ved ham. Og han er hode for legemet, som er menig
heten, han som er opphavet, den førstefødte av de døde, for at han
i alle deler skulle være den første, for det var Guds vilje at hele hans
fylde skulle ta bolig i ham."(Kol.l,15-19.)

"i hvem (i Jesus) alle visdommens og kunnskapens skatter er skjult
til stede.'XKol.2,3.)
"For i ham bor hele guddommens fylde legemelig."(Kol.2,9.)
"Er dere oppreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der

Kristus sitter ved Guds høyre hånd."(Kol.3,l.)
12.) I Det første og andre brevet til korintieme er JESU GJEN

KOMST beskrevet. Dette gjelder både Jesu komme for den kristne
menighet og Jesus gjenkomst til jorden sammen med de troende og
englene. Det vil gå ca. 7 år mellom disse to fasene av Jesu gjenkomst.
I det første tilfelle vil han komme ned i lufthimmelen og ta de
troende til seg. I det andre tilfelle vil vil han komme til Israel, og hans
føtter vil stå på Oljeberget. I det første tilfelle vil det være et us5mlig
og plutselig komme. I det andre tilfelle vi det være et komme som
er synlig for alle. Dette gjelder særlig jødene som er bosatt i Is-
rael.(Se min bok: Den kristne menighets bortrykkelse, hvor jeg
skriver utfyllende om dette.)"og vente på hans Sønn fra himlene,
som han oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den
kommende vrede (trengselstiden på 7 år.)"(l.Kor.l,10.) (Jesu
komme i lufthimmelen.)
"for at han kan styrke deres hjerter, så de blir ulastelige i hellighet
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for vår Guds og Faders åsyn, når vår Herre Jesus kommer med alle
sine hellige."(l.Tess.3,13.) (Jesu komme til Israel.)
"For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal og Gud ved

Jesus føre de hensovede sammen med ham. For dette sier vi dere
med et ord fra Herren at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren
kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovede, for
Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med
overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først
oppstå, deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem
rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være
med Herren. Trøst da hverandre med disse ord." (Jesu komme for
menigheten.)(l.Tess.4,14-18.)
"Men han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og gid

deres ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved
vår Herre Jesu Kristi komme." (Jesu komme for menigheten.)
(l.Tess.5,23.)
"Men dere som trenges (blir plaget), ro sammen med oss, når vår

Herre Jesus åpenbares fra himmelen med sin makts engler, med
luende ild, når han tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, og over
dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium, de som skal
lide straff, en evig fortapelse bort fra Herrens åsyn og fra hans makts
herlighet, når han kommer på hin dag for å vise seg herlig i sine
hellige og bli beundret i alle troende-for trodd ble vårt vitnesbyrd til
dere."(2.Tess.l,7-10.) (Jesu komme til Israel.)
"Vi ber dere, brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme

og vår samling med ham."(2.Tess.2,l.) (Jesu komme for menighten.)
13.) I Det første og andre brevet til Timoteus blir det framhevet

HVORDAN EN TROENDE SKAL LÆRE RETT OM JESUS."
For det er en Gud og en mellomann mellom Gud og mennesker,
mennesket Kristus Jesus, han som gav seg selv til en løsepenge for
alle, et vitnesbyrd i sin tid."(l.Tim.2,5-6.)
"men om jeg venter med å komme, at du kan vite hvorledes en

bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, san
nhetens støtte og grunnvoll. Og som enhver må bekjenne, stor er
den gudsfryktens hemmelighet: Han som ble åpenbart i kjød, rett
ferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblant folkeslag, trodd i
verden, opptatt i herlighet."(l.Tim.3,15-16.)
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"han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall, ikke etter våre
gjerninger, men etter sitt eget forsett og den nåde som er oss gitt i
Kristus Jesus fra evige tider, men nå er blitt åpenbart ved vår frelser
Jesu Kristi åpenbarelse, han som tilintetgjorde døden og førte liv og
uforgjengelighet fram for lyset ved evangeliet."(2.Tim. 1,9-10.)
"Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og

døde, og ved hans åpenbarelse (gjenkomst) og hans rike (riket for
Israel."(2.Tim.4,l.)
"Herren skal fri meg fra all vond gjerning og frelse meg inn i sitt

himmelske rike, ham være æren i all evighet."(2.Tim.4,18.)
14.) I Brevet til Titus blir det også undervist i HVORDAN EN

TROENDE SKAL LÆRE RETT OM JESUS."mens vi venter på
det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu
Kristi herlighet, han som gav seg selv for oss for å forløse oss fra all
urettferdighet og rense seg selv et eiendomsfolk, nidkjært til gode
gjeminger."(Tit.2,13-14.)

"frelste han oss, ikke for rettferdige gjerningers skyld som vi hadde
gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse
(selve gjenfødelsen) 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 (tidsalderlige)
livet."(Tit.3,5-7.)

15.) I Brevet til Filemon får vi EN FRAMSTILLING AV JESU
SINNELAG. På samme måten som Paulus ønsket å ta alle om
kostningene for den rømte slaven Onesimus, har også Jesus tatt på
seg alle omkostningene for å frelse menneskene. "Så sant du derfor
akter meg for din medbroder, så ta imot ham (Onesimus) som meg
selv, og har han gjort deg noen urett, eller er han deg noe skyldig,
da skriv det på min regnmg."(Fil.l7-18.)

16.) I Brevet til hebreerne blir Jesus framstilt SOM DEN SOM
FORSONET AT T. SYND OVERFOR FADEREN OG FØRTE
INN EN NY OG BEDRE PAKT, SOM ER GOLGATA-PAKTEN.
VED AT HAN GJORDE DETTE, BLE HAN BÅDE ØVERSTE
PREST OG KONGE."Etter at Gud fordum hadde talt mange
ganger og på mange måter (stykke for stykke) til fedrene ved
preofetene, så har han i disse siste dager talt til oss ved Sønnen, som
han har satt til arving over alle ting, ved hvem han og har gjort verden
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(tidsaldrene), 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 renselese for våre synder, satte seg ved Majestetens
høyre hånd i det høye." (Hebr.1,1-3.)
"men om Sønnen: Din trone. Gud, står i all evighet, og rettvishets

kongestav er ditt rikes kongestav."(Hebr.l,8.)
"For det var ikke under engler han (Gud) la den kommende

verden (riket for Israel), som vi taler om, (men under Sønnen.)"
(Hebr.2,5.)

"Altså står det en sabbatshelg (riket for Israel) tilbake for Guds
folk Oødene.)"(Hebr.4,9.)
"hvor Jesus gikk inn som en forløper for oss, idet han ble øverste

prest til evig tid etter Melkisedeks."(Hebr.6,20.)
"For denne Melkisedek, konge i Salem (Jerusalem), den høyestes

Guds prest, han som gikk Abraham i møte da han vendte tilbake fra
sin seier over kongene, og som velsignet ham, ham som Abraham
også gav tiende av alt, og som først når hans navn utlegges, er
rettferdighets konge, men dernest også Salems konge, det er freds
konge. (Melkisedek var et forbilde på Jesus, både ved at han var
prest og konge i Jerusalem. Det samme skal skje med Jesus.), som
er uten far, uten mor, som hverken har dagers begynnelse eller livs
ende, men er gjort lik med Guds Sønn-han bli prest for alltid."
(Hebr.7,1-3.)
"men denne (Jesus) har et uforgjengelig prestedømme, fordi han

blir til evig tid, og derfor kan han også fullkommen frelse dem som
kommer til Gud ved ham, da han alltid lever av å gå i forbønn for
dem."(Hebr.7,24-25.)
"Men nå har han (Jesus) fått en så meget bedre prestetjeneste

som det og er en bedre pakt (Golgata-pakten) han er mellommann
for, da den er grunnlagt på bedre løfter."(Hebr.8,6-7.)
"Men da Kristus kom som en øversteprest for de kommende

goder, gikk han inn gjennom det større og fuUkomnere 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. For så sant blodet av
bukker og okser og asken av en kvige, når den sprenges på de urene,
helliger til kjødets renhet (gir en ytre renselse), hvor meget mer da
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Kritsi blod, han som ved en evig ånd ofret seg selv som et ulastelig
offer for Gud, rense deres samvittighet fra døde gjerninger til å tjene
den levende Gud. Og derfor er han mellomann for en ny pakt
(Golgata-pakten), for at de kalte (de troende i gammel-testamentlig
tid) skal få den evige (tidsalderlige) arv som var lovet, etter at en død
har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første
pakt." (Hebr.9,11-15.)
"såleds skal også ̂ stus, etter å være ofret en gang for å borta

manges synder, annen gang åpenbare seg, uten synd, til frelse for
dem som venter på ham."(Hebr.9,28.)
"så har han deretter sagt: Se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han

tar det første bort (den gammel-testamentlige offertjenesten) for å
innsettte det annet (seg selv), og ved denne vilje (Guds vilje) er vi
helliget ved ofringen av Jesu Kristi legeme- en gang for alle (men-
nesker.)"(Hebr.l0,9-10.)

17.) I Jakobs brev blir Jesus framstilt SOM DEN HERLIG-
GJORTE FRELSEREN, SOM ER ET EKSEMPEL FOR DE
TROENDE TIL Å GJØRE GODE GJERNINGER, INNTIL
HAN KOMMER TILBAKE."Etter sin vilje har han (Gud) født oss
ved sannhets ord, for at vi (troende jøder) skal være en førstegrøde
av hans skapninger."(Jak.l,18.)
"Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov (nådens prin

sipp) og holder ved med det, så han ikke blir en glemsom hører, men
gjerningens gjører, han skal være salig i all sin gjeming."(Jak.l,25.)
"Mine brødre, la ikke deres tro på vår Herre Jesus Kristus, den

herliggjorte, være forenet med at dere gjør forskjell på folk."
(Hebr.2,1.)

"Visselig, dersom dere oppfyller den kongelige lov (Det er kongen
(Gud) som har gitt Moseloven), etter Skriften (G.T.): Du skal elske
din neste som deg selv, da gjør dere vel, men gjør dere forskjell på
folk, da gjør dere synd, og loven refser dere som lovbrytere. For
enhver som holder hele loven (Moseloven), men snubler i en ting,
han er blitt skyldig i alle. For han som sa: Du skal ikke drive hor, han
sa også: Du skal ikke slå ihjel. Om du da ikke driver hor, men slår
ihjel, er du blitt en lovbryter. Tal så og gjør så som de som skal
dømmes etter frihetenns lov (nådens prinsipp). For dommen skal
være ubarmhjertig mot den som ikke har gjort barmhjertighet, men
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barmhjertighet roser seg mot dommen."(Hebr.2,8-13.)
(Vi må legge merke til at Jakob forkynner den såkalte jøde-

kristendommen. Han operte både med lovens rettferdighet, som er
oppfyllelse av loven fra menneskets side, og Guds rettferdighet, som
er troen på Jesus Kristus. Han forkynte for jødene og kjente ikke til
den nye tidsperioden som ble introdusert ved Paulus. I Paulus sin
forkynnelse er loven falt bort som indirekte frelsesprinsipp, og troen
på Jesus ble stående igjen som det eneste kriterium på det som gav
frelsen. Dette er den frie nåden.)
"Abraham, vår far, ble ikke han rettferdiggjort ved gjerninger, da

han ofret sin sønn Isak på alteret? Du ser at troen virker sammen
med hans gjerninger, og at troen ble fullkommen ved gjerninger, og
Skriften (G.T.) ble oppfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det
ble regnet ham til rettferdighet, og han ble kalt Guds venn. Dere ser
at mennesker blir rettferdiggjort ved gjerninger (lovens rettferdig
het), og ikke ved tro (nådens prinsipp) alene."(Jak.2,21-24.)
"Vær da tolmodige, brødre, til Herren kommer. Se, bonden

venter på jordens kostelige grøde, og bier tolmodig på den, til den
får høstregn og vårregn, vær og dere tolmodige, styrk deres hjerter,
for Herrens komme er nær. Sukk ikke mot hverandre, brødre, for
at dere ikke skal dømmes. Se, dommeren (Jesus) står for døren."
(Jak.5,7-9.)

18.) I Det første og andre brevet av Peter blir Jesus framstilt SOM
DE TROENDES HÅP, SOM HAR GJENFØDT OSS TIL ET
LEVENDE HÅP VED SIN FORSONERGJERNING. HAN
SKAL FRELSE OSS INN I SITT RIKE, NÅR HAN KOMMER
TILBAKE."Lovet være Gud og vår Herre Jesus Kristi Fader, han
som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved
Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en uforgjengelig og usmittet
og uvisnelig arv, som er gjemt i himlene for dere, dere som ved Guds
makt (Den Hellige Ånds kraft) holdes oppe ved troen til den frelse
som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid (Jesu gjenkomst)"
(l.Pet.1,3-5.)
"Dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig

sæd, ved Guds ord, som lever og blir."(l.Pet.l,23.)
"For det heter i Skriften: Se, jeg legger i Sion en hjørnestein,

utvalgt, kostelig, og den som tror på ham, skal ingenlunde bli til
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skamme/'(l-Pet.2,6.)
"For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urett

ferdige, for å føre oss fram til Gud, han som led døden i kjødet, men
ble levendegjort ved Ånden...han som er faret opp til himmelen og
er ved Guds høyre hånd, hvor engler og makter og krefter er ham
underlagt."(l-Pet.3,18 og 22.)
"og når overhyrden (Jesus) åpenbares, skal dere få ærens uvis-

nelige krans."(l.Pet.5,4.)
"Men all nådes Gud, som kalte dere til sin evige herlighet i Kristus

Jesus, etter en kort lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og
grunnfeste dere, ham tilhører makten i all evighet."(l.Pet.5,10.)
"For ikke var det kløktige uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kunn

gjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde
vært øyenvitner til hans storhet. For han fikk ære og herlighet av
Gud Fader, idet en sådan røst kom til ham fra den opphøyede
herlighet (himmelen): Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg
har velbehag."(2.Pet. 1,16-17.)
"Og dess fastere har vi det profetiske ordet, som dere gjør vel i å

akte på som et lys som skinner på et mørkt sted (framtiden), inntil
dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter.(Jesu
gjenkomst.)"2.Pet. 1,19.)
"Men dette må dere ikke være blinde for, dere elskede, at en dag

er i Herrens ø5me som 1000 år, og 1000 år som en dag. Herren er
ikke sen med (utsetter ikke) løftet (om sin gjenkomst), sålede som
noen akter det for senhet, men han har langmodighet med dere, da
han ikke vil at noen skal fortapes, men at alle skal komme til
omvendelse."(2.Pet.3,8-9.)

19.) I Det første, andre og tredje brevet av Johannes blir Jesus
framstilt SOM KJÆRLIGHETEN, SOM HA^ SONET ALL VER
DENS SYND, OG SOM TILGIR OSS VÅRE SYNDER, DER
SOM VI BEKJENNER DEM. PÅ SAMME MÅTEN SOM HAN
ELSKER OSS, SKAL VI BÅDE ELSKE HVERANDRE OG
HOLDE HANS BUD."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. 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 trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og
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renser oss fra all urttferdighet." (lJoh.1,7-9.)
"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 og for hele verdens." (l.Joh.2,1-2.)
"Jeg skriver til dere, mine barn, fordi deres synder er forlatt for

hans navns skyld."(l.Joh.2,12.)
"Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds

barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss fordi den ikke
kjenner ham. 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 lik, for vi skal se ham som han er."(l.Joh.l,3,l-2.)
"Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet."

(l.Joh.4,8.)
"Og dette bud har vi fra ham at den som elsker Gud, skal og elske

sin bror."(l.Joh.4,21.)
"For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud, og hans

bud er ikke tunge."(l.Joh.5,3.)
"Og nå ber jeg deg, frue, (en menighet), ikke som om jeg skrev

deg et nytt bud, men det som vi hadde fra begynnelsen, at vi skal
elske hverandre."(2.Joh.4.)
"Større glede har jeg Me enn dette at jeg hører at mine barn

vandrer i sannheten."(3.Joh.4.)
20.) I Judas brev får vi en framstilling av DEN TROENDES

KAMP FOR Å HOLDE FAST VED TROEN PÅ JESUS, SOM
SKAL KOMME TILBAKE TIL VERDEN SAMMEN MED DE
MANGE TUSEN HELLIGE, FOR Å DØMME DE UGUD-
ELIGE." Dere elskede, mens jeg gjorde meg all flid for å skrive til
dere om vår felles frelse, så jeg meg nødt til å skrive til dere med
formaning om å stride for den tro som en gang er overgitt de
hellige."(Jud.3.)
"Disse var det også Enok, den syvende fra Adam, spådde om da

han sa: Se, Herren kommer med sine mange tusen hellige, for å
holde dom over alle og refse alle ugudelige fra alle de ugudelige
gjerninger som de gjorde, og for alle de hårde ord som de talte mot
ham, de ugudelige syndere."(Jud.l4-15.)
"Men ham som er mektig til å verne om dere, så dere ikke snubler,

— 158 —



og å stille dere lyteløse fram for sin herlighet i fryd."(Jud.24.)
22.) I Johannes Åpenbaring er Jesus framstilt SOM ALFA OG

OMEGA, BEGYNNELSEN OG ENDEN, SOM DEN KRISTNE
MENIGHETS HODE, SOM LAMMET FOR GUDS TRONE,
SOM LØVEN AV JUDA, SOM ØVERSTEPRESTEN I HIM
MELEN, SOM DEN SOM BEVARER DE 144000 JØDENE OG
DEN STORE SKAREN AV TROENDE AV ALLE ÆTTER OG
STAMMER OG FOLK OG TUNGER I TRENGSELSTIDEN,
SOM VERDENS DOMMER, SOM BRUDGOMMEN FOR DEN
JØDISKE BRUD, SOM KONGE I RIKET FOR ISRAEL, SOM
SKAPEREN AV EN NY HIMMEL OG EN NY JORD OG SOM
DAVIDS ROTSKUDD OG ÆTT, DEN KLARE MORGEN
STJERNEN." Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er
og som var og som kommer, den Allmektige."(Åp.l,8.)
"Og jeg (Johannes) vendte meg om for å se røsten som talte til

meg, og da jeg vendte meg om, så jeg 7 lysestaker av gull (den kristne
menighet), og midt imellom lysestakene en som lignet en menneske-
sønn, kledd i en fotsid kjortel og ombundet under brystet med et
gullbelte.(Jesus som øversteprest.)"(Åp.l,12-13.)
"Skriv til engelen (forstanderen) for menigheten i Efesus: Dette

sier han som holder de 7 stjerner i sin høyre hånd, han som går midt
mellom de 7 gull- lysestaker."(Åp.2,l.)
"Og skriv til engelen for menigheten i Smyrna: Dette sier den

første og den siste, han som var død og er blitt levende." (Åp.2,8.)
"Og skriv til engelen for menigheten av Pergamum: Dette sier han

som har det tveeggede skarpe sverd."(Åp.2,12.)
"Og skriv til engelen for menigheten i Tyatira: Dette sier Guds

Sønn, han som har øyne som ildslue, og hvis føtter er lik skinnende
kopper."(Åp.2,18.)
"Og sknv til engelen for menigheten i Sardes: Dette sier han som

har de 7 Guds ånder og de 7 Guds stjerner."(Åp.3,l.)
"Og skriv til engelen for menigheten i Filadelfia: Dette sier Den

Hellige, Den Sanndrue, han som har Davids nøkkel, han som lukker
opp, og ingen lukker til, og lukker til,.og ingen lukker opp."(Ap.3,7.)
"Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han

som er amen, det troverdige og sanndrue vitne, opphavet til Guds
skapning."(Åp.3,14.)
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"Og en av de eldste sier til meg: Gråt ikke, se, løven av Juda
stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boka og de 7 segl
på den. Og jeg så midt imellom tronen (Guds trone) og de 4
livsvesenene og de 24 eldste et lam stå der, likesom slaktet, og det
hadde 7 hom og 7 øyne, det er de 7 Guds ånder som er sendt ut over
aUjorden."(Åp.5,5-6.)
"og de (de mange tusen engler) sa med høy røst: Verdig er

Lammet, som er slaktet til å få makt og rikdom og visdom og styrke
og ære og pris og velsignelse. Og hver skapning som er i himmelen
og på jorden og under jorden og på havet, og alt det som er i dem,
hørte jeg si: Ham som sitter på tronen (Gud), og Lammet tilhører
velsignelsen og æren og prisen og styrken i all evighet." (Åp.5,12-13.)
"Og kongene på jorden og stormennene og krigshøvdingene og

de rike og de veldige og hver træl og hver fri mann gjemte seg i
hulene og imellom berghamrene, og de sier til fellene: Fall over oss
og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede.
For deres vredes store dag er kommet, og hvem kan holde stand?"
(Åp.6,25-17.)
"Og jeg hørte tallet på dem som var beseglet: 144000 beseglede

av alle Israels barns stanimer."(Åp.7,4.)
"Og en av de eldste tok til orde og sa til meg: Disse som er kledd

i de lange kvite kjortler, hvem er de, og hvor er de kommet 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 kjortler og
gjort dem kvite i Lammets blod. (Dette er ikke en beskrivelse av den
loistne menighet. Den skal bortrykkes til Herren før trengsels-
tiden.)"(Ap.7.13-14.)
"Og jeg så, og se, en kvit sky, og på skyen satt en som var lik en

menneskesønn, og på sitt hode hadde han en gullkrone og i sin hånd
en skarp sigd. Og en annen engel kom ut av templet og ropte med
høy røst til ham som satt på skyen: Send ut din sigd og høst. Timen
til å høste er kommet, for høsten på jorden er overmoden. Og han
som satt på skyen, lot sin sigd gå over jorden, og jorden ble høstet."
(Åp.14,14-16.)
"Og han samlet dem på det sted som på hebraisk heter Harmaged-

don."(Åp.l6,16.)
"La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren, for Lammets bryllup
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(riket for Israel) er kommet, og hans hustru (troende jøder) har gjort
seg rede, og det er henne gitt og kle seg i rent og skinnende fint lin.
For det fine lin er de helliges rettferdige gjeminger.(lovens rett-
ferclighet.)(Åp.l9,7-8.)
''Og jeg så himmelen åpnet, og og se, en kvit hest, og han som satt

på den, heter Trofast og Sanndru, og han dømmer og han strider
med rettferdighet. Hans øyne er som ildslue, og på hans hode er det
mange kroner, og han har et navn skrevet som ingen kjenner uten
ham selv, og han er kledd i et kledebon 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. Og av hans munn går det ut et skarpt
sverd, for at han med det skal slå hedningene, og han skal styre dem
med jemstav, og han treder vinspersen med Guds, den allmektiges,
strenge vredes vin. Og på sitt kledebon og på sin lend har han et
navn skrevet: Kongers konge og herrers herre."(Åp.l9,ll-16.)
"Og jeg så en stor kvit trone, og ham som satt på den, og for hans

åsyn vek jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet sted for
dem."(Åp.20,ll.)
"Og jeg så en ny hinunel og en ny jord, for den første himmel og

den første jord var veket bort, og havet er ikke mere. Og jeg så den
hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned av himmelen fra Gud, gjort
i stand som en brud som er pyntet for sin mann." (Åp.21,1-2.)
"Og noe tempel så jeg ikke i den (det nye Jerusalem), for dens

tempel er Gud Herren, den allmektige og Lammet. Og staden
trenger ikke solen eller månen til å lyse for seg, for Guds herlighet
opplyser den, og Lammet er dens lys."(Åp.21,22-23.)
"Og ingen forbannelse skal være mere, og Guds og Lammets

trone skal være i den, og hans tjenere skal tjene ham, og de skal se
hans åsyn, og hans navn skal være på deres panner. Og natt skal ikke
være mere, og de trenger ikke lys av sol, for Gud Herren skal lyse
for dem, og de skal regjere i all evighet."(Åp.22,3-5.)
"Jeg, Jesus, har sendt min engel, for å vitne dette for dere i

menighetene, jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgen-
stjeme."(Åp.22,16.) (Se også min bok: Jødenes Konge. Bind.2.s,74-
98, hvor jee gir en framstilling av de forskjellige begivenhetene i
Johannes Åpenbaring.)
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvor mange skrifter har G.T.?
2.) Hvor mange skrifter har N.T.?
3.) Hva er det som kjennetegner Jesus i de forskjellige skriftene i

N.T.
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Tidspunktet for Messias første komme.

De jødiske rabbinerne visste det nøyaktige tidspunktet for Messias
første komme. Det kunne de regne ut ifra det som står om dette i
Daniel 9,24-27. Der står det: "70 uker (heb.shabua, som be^ sju,)
er tilmålt (eller skåret ut) til ditt folk (jødefolket) og din hellige stad
(Jerusalem) til å innelulie frafallet og til å forsegle synder og til å
dekke over misgjerning og til å føre fram en evig (tidsalderlig)
rettferdighet og til å besegle syn og profet og til å salve et Aller-hel-
ligste (i templet). Og det skal du vite og forstå: Fra den tid ordet
(befalingen) utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem og inntil
fyrsten Messias står fram, skal det gå 7 uker og 62 uker, det (Jeru
salem) skal igjen settes i stand og oppbygges med gater og vollgraver,
men under tidenes trengsel. Og etter de 62 uker (pluss de 7) skal
Messias utryddes og intet ha, og staden og helligdommen (templet)
skal en kommende fyrstes foik (romerne) ødelegge, og enden på det
er oversvømmelse, og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast
besluttet. Og en uke (7 år) skal han (Antikrist) gjøre pakten fast for
de mange Oøder), og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer
opphøre (i templet), og på vederstyggelighetens vinger skal ødeleg
geren (Antikrist) komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast beslut
tet straffedom strømmer ned over den som blir ødelagt (Antikrist)."
Denne profetien, som ble gitt til profeten Daniel, streifer seg over

en tidsperiode på 490 år. Når det står at 70 uker er tilmålt jødefolket,
må vi være oppmerksomme på det forholdet at det hebraiske ordet
som vi her har oversatt med "uker", er "shabua", og det betyr "sju".
Når det står at 70 sjuere er tilmålt jødefolket og Jerusalem, så betyr
det at de har fått 490 år av Herren. 490 ÅR ER SKÅRET UT AV
HISTORIEN TIL JØDEFOLKET. I dette tidsrommet skal viktige
begivenheter skje i Israel og Jerusalem.
Det er blitt gitt to dekreter av den persiske kongen Artaxerxes den

første om at jødene kunne få dra hjem til Israel og Jerusalem, for å
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ordne en del forhold der angående oppbyggingen av Jerusalem og
ordninger i templet. Det første ble gitt i kong Artaxerxes den første
i hans 7^ar som konge. Dette var 458 før Messias. Dette dekretet ble
gitt 60 år etter at templet var blitt innviet, og det angikk ordninger
ved templet i Jerusalem.(Se Esra 7,11-26.)
Den virkelige befalingen om å gjenreise og ombygge Jerusalem

ble gitt av den persiske kongen Artaxerxes den første i hans 20 år
som konge. Han kom til makten i år 465 før Messias. Denne befalin
gen ble altså gitt i 445 før Messias. Da det ikke er angitt noen dato
for denne befahngen, så blir denne datoen etter jødiske skikk å forstå
som den første i måneden. Den måneden det her er snakk om, er
nisan, som tilsvarer vår april-mars. De 490 årene begynte på den
første nisan i året 445 før Messias. Den l.nisan tilsvarer den 14.mars
i vår kalender. (Se Nehemias 2,1-8 om denne befahngen. Se også
min bok: Israel og den kristne menighet.s,87-89.)
Daniel fikk denne profetien ved slutten av de 70 år som jødene

var Uandflyktighet i Babylon. Han minnet Herren om hans løfter
om å bringe jødene hjem igjen etter 70 år og gjenoppbygge Jeru
salem, som var blitt ødelagt av babylonerne i år 586."i det første året
av hans (kong Darius) regjering la jeg, Daniel, i bøkene merke til at
tallet på de år (70 år) som Herren hadde talt om til profeten
Jeremias-at han ville la fulle 70 år gå til ende mens Jerusalem lå i
ruiner."(Dan.9,2.)
Hva som gjelder kronologien, så blir denne profetien oppdelt i

følgende 3 tidsperioder:
1.) Det er de første 49 årene, som er de første 7 årukene. Dette

er perioden for Jerusalems gjennoppbyggelse. Byen ble ferdig gjen
oppbygd i 396 før Messias.

2.) Det er de neste 434 årene, som er de 62 årukene. I løpet av
disse 62 årukene skullle Messias komme og bli tilintetgjort.

3.) Det står da igjen 7 år, som er den siste og 70. åruken for Israel
og Jerusalem. Tilsammen blir disse 3 tidsperiodene 490 år.(49 pluss
434 pluss 7)
Fra 445 før Messias og til Messias framtreden og død på korset

skulle det ifølge denne profetien gå 483 år (49 pluss 434). Det skulle
derfor være en enkel sak å regne ut den nøyaktige tiden for Messias
komme og tilintetgjørelse, men det viser seg at bibeltolkerere, viten-
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skapsmenn og forskere har kommet fram til helt ulike årstall for
Messias eller Jesu framtreden og død på korset.
Grunnene til det er følgende:
a) Skal vi her bare regne med profetiske år, som er på 360 dager,

eller skal vi regne disse år om til tropiske år eller solår, som er på
365,2425 dager? Både det jødiske og det babylonske året var et
måneår, som hadde 360 dager. Dersom vi regner i profetiske år, får
vi en kortere tidsperiode enn om vi regner i tropiske år.
b) Hva skal vi gjøre med året 0, som ikke eksisterer i våre kal

endere? Fra år 1 før Kristus til år 1 etter Kristus skal det være 2 år,
men i og med at vi ikke har året 0, så blir dette bare 1 år i våre
kalendere. Hva skal vi gjøre med det året som ikke kommer til
uttrykk i våre kalendere? Skal vi trekke det fra eller skal vi legge det
til de forskjellige årstall før og etter Kristus? Eller skal vi ikke gjøre
noe med dette?

Noen av de bibelforskerne, som vi skal sitere senere, har lagt til
et år. Noen har trukket fra et år, mens andre igjen ikke har gjort noe
med dette året som mangler.
Vi må være oppmerksomme på det forholdet at da den skytiske

munken Dionysius Exiguus skulle regne ut vår tidsregning på basis
av året for Roms grunnleggelse (266 før Messias), så satta han Jesu
fødsel minst 4-5 år for seint. Grunnene til at han gjorde det, var både
at han misforstod en del historiske forhold, og at han regnet feil.
(Han var ikke den rette mannen til å utføre dette viktige arbeidet.)

For det første regnet han ikke med året 0, som skulle ha vært skutt
inn mellom år 1 før Kristus og år 1 etter Kristus. Året 0 faller derfor
sammen med året 1 før Kristus.
For det andre glemte han av de 4 årene som den romerske

keiseren Agustus hadde styrt under sitt egentlige navn Octavian.
Vi vet videre at Jesus ble født ennå mens Herodes den store levde.

Herodes ble innsatt av romerne i år 37 før Kristus som konge over
hele Palestina og døde i år 4 før Kristus. Jesus må derfor være født
før år 4 før vår tidsregning. Jesus er født minst 4 år før "Kristi fødsel".
c) Hva som gjelder tidspunktet for Messias framtreden, så er

heller ikke bibelforskerne enige om dette. Noen mener at Jesus
trådte fram ved sin dåp, da han var ca.30 år gammel, mens andre
mener at han trådte fram først på palmesøndag, i forbindelse med
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sin lidelse og død.
d) Forskerne er heller ikke enige om til hvilket år de skal sette

Jesu fødsel. Som vi allerede har vært inne på, regner noen den fra
ar 4 eller 5 før Kristus, men vi har også vitenskapsmenn som setter
den til år 7 før Kristus.
Den første som gjorde det var den kjente matematiken og astro

nomen Johannes Kepler. Han oppdaget i 1603 at i året 7 før Kristus
hadde de to planetene Jupiter og Saturn et sammenfall (en kon
junksjon) i stjernebildet Fiskene. Når to planeter kommer så nær
hverandre, så vil dette virke som om en helt ny stjerne er skapt. Lyset
som denne konjunksjonen frambrakte, var meget sterkt.

I år 7 før Kristus hadde disse to planetene i det hele 3 slike
"sammensmeltninger". Det var for det første den 29. mai, for det
andre den 3. oktober og for det tredje den 4. desember. Denne
konjunksjonen kunne muligens ha vært den såkalte Betlehemsstjer-

(M ^ Østen, og som de fulgte for å finne Messias.
Den jødiske forfatteren og rabbineren Abarbanel har også sagt:

at i konjunksjonen mellom Jupiter og Saturn i Fiskenes stjernebilde
skulle Messias fødes..."
Zohar, som betyr "Glansens bok", forteller også at det skal oppstå

et stort stjemefenomen i forbindelse med Messias komme.
I Østens visdom og atrologi har enhver stjerne og ethvert stjer

netegn sin særlige betydning. Etter babylonsk oppfatning var Fisk
ene Vestens tegn, tegnet for landet ved Middeløhavet. Ifølge jødisk
tradisjon var Fiskene Israels og Messias tegn. Stjernebildet Fiskene
står ved slutten av et gammelt solomløp. Den forestillingen lå da nær
at det også var tegn på at en tidsalder eller en tid skulle slutte, og at
en ny tid skulle begynne.(Det var også tilfelle ved Jesu fødsel.)

Jupiter var hos alle folk og til alle tider lykke- og kongestjemen.
Saturn skulle være etter gammel-jødiske overleveringer, Israels
skytsstjeme. Tacitus setter den lik med jødenes Gud. I babylonsk
atrologi gjalt denne planeten for å være Syrias og Palestinas spesielle
stjerne.
Den tyske vitenskapsmannen P.Schnabel fant også ut i 1925 at

astrologskolen i Sippar i Babylonia hadde iaktat denne konjunk
sjonen av Jupiter og Saturn i stjernebildet Fiskene. Dette hadde

— 166 —



skjedd i året 7 før Kristus.
Vi kan jo ikke vite med sikkerhet om denne konjunksjonen var

det samme som Betlehemsstjerna, men det vi vet, er at det på den
tiden var en meget sterk messiansk forventningg i Israel. Det gikk
rykter blant Guds folk om at Messias ville komme og gjøre slutt på
det romerske verdensherredømme.

Vi skal i det følgende gi uttrykk for noen av de oppfatningene som
er kommet til uttrykk angående tidspunktene for Jesu fødsel, Jesu
framtreden og Jesu død.

1.) Noen bibelforskere tar utganspunkt i året 458 før Messias og
mener at Messia steg fram i året 25 etter Kristus. (483-458 er 25.) I
året 458 utgikk det en befaling fra kong Artaxerxes den første om at
Esra og jødene kunne få lov til å reise hjem til Israel og Jerusalem.
Denne befalingen gjalt imidlertid ikke Jerusalems gjennoppbyg-
gelse, men den gjalt en del forhold som angikk tempeltjenesten i
Jerusalem. (Se.Esra 7,13-26.)

Erich Sauer skriver følgende om dette i sin bok: Evangeliets
Morgenrøde.s,188-189: "Legger vi nå til dette året 457 de forutsagte
69 årukene, d.v.s.483 år, så kommer vi til år 26-27 etter Kristi fødsel,
altså til det året da Kristus etter Lukas 3,1-2, kort etter døperen
Johannes, begynte med budskapet om himlenes rike. For da Herren
trådte fram, var han omkring 30 år ganimel(Luk.3,23.), og da
Herodes den Store opplevde hans fødsel (Mat.2.), men selv døde i
Roms 479 år, alstå 4 år før Kristi fødsel, må Herren allerede være
født 4 eller 5 år før begynnelsen av den kristne tidsregning, og var
altså bokstavelig ved begynnelsen av sin offentlige virksomhet år
26-27 "omkring 30 år gammel".

Risto Santala sier følgende om dette i sin bok: Kristus i Det nye
testamente.s,31-32: "Den ovennevnte herskeren Artaxerxes Lon-
gimanus (465-424) gav en befaling til presten Esra i sitt sjuende
regjemingsår, det vil ifølge Esras bok si år 467 f. Kr.(Esra 7,7-8,11-
26.)
Ved et enkelt regnestykke får vi 483-457 er 26, og ifølge en allment

godtatt oppfatning, var det nettopp i år 26 at Jesus begynte sin
offisielle virksomhet etter å ha blitt døpt av Johannes."

2.) Andre bibelforskere tar utganspunkt i året 454 før Kristus.
Dersom man tar utganspunkt i dette året, så kommer man fram til
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året 29 etter Kristus.(483-454 er 29.)
A.Haug skriver følgende om dette i sin bok: Profetordet gejnnom

tidsaldrene.s,68-69:" Den neste periode, de 62 uker eller 434 år,
rakk, med en kort avbrytelse under makkabeernes tid, inntil Jesu
tid- tile nemlig første helt ferdig i keiser Tiberuius 15. regjer-
ingsår, like etter at døperen Johannes trådte fram. (Luk.3,1.)
Det synes som om Herren på en særlig måte har villet tidfeste

dette viktige året. Som vi ser, nevner han ikke mindre enn 7 personer
i samsvar med denne begivenhet: en keiser, en landshøvding, 3
fjerdingsfyrster samt yppersteprestene Annas og Kaifas. Dette året
svarer til år 782 etter Roms grunnleggelse. Fra tiden da ordet utgikk
om å gjenoppbygge Jerusalem, år 299. til år 782 etter Romas grunn
leggelse, er det 483 år, hvilket svarer til 7 ganger 69 åruker.(299 er
året for Roms grunnleggelse.)
^Ved det tidspunkt er det Jesus trer fram for offentligheten ved sin

dap i Jordan."...inntil Messias er det 7 uker og 62 uker..." Tidfester
vi begivenhetene etter vår tidsregning så er utganspunktet 454 før
Kristus. De 69 uker eller 483 år framover fra dette tidspunkt gir oss
år 29 etter Kristus..."

3.) Andre bibelforskere tar utgangspunktet i år 445 før Messias.
De kommer da fram til år 38 etter Kristus. (483-445 er 38.) Når en
omregner disse profetiske årene til tropiske år, konuner en til året
31 etter Kristus. Dersom en videre trekker 1 år ifra, kommer en til
år 30 etter Kristus. Mange regner dette som Jesu dødsår.
Mange vitenskapsmenn og forskere mener at Jesu dødsår var år

30^etter Kristus. De bygger denne antagelsen på det faktum at det
5 år før Kristi fødsel oppstod en supernova (en ny stjerne med et
kaftig lys) på stjernehimmelen. Dette skjedde i den samme måned
som oldl^kens dato for Marias unnfangelsesdag, nemlig den 25
mars. De tre visemenn kom da etter oldkirkens utregning til Jeru
salem den 6 januar, som er 10 dager etter Jesu fødsel. De kunne se
denne supernovaen hele tiden. De regner da med at dette er Bet-
lehemstjema.
Dersom dette er riktig, at dette var den virkelige Betlehem-stjer-

na, så ble Jesus født i år 5 før Kristus. Herodes den store døde den
13 mars i år 4 før Kristus. Jesus ble født like før hans død. Dersom
vi setter år 4 som Jesu fødselsår, stemmer dette helt med det
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forholdet at han var 30 år da han begynte sin gjerning. Dette skjedde
i Tiberius 15. regjeringsår, som tilsvarer året 26 i vår tidsregning. (4
pluss 26 er 30.)
Et annet forhold som kan være et bevis på at år 30 etter Kristus,

er Jesu dødsår, er det forholdet at den 14.nisan, som er Jesu dødsdag,
falt på en fredag det året. Fredagen var dagen før sabbaten. Jesus
døde på korset før kl. 18 på fredag den 14 nisan. Sabbaten beg5nite
kl.l8.

Vi har også andre forhold som kan tyde på at året 30 er det
korrekte året for Jesu død. Ifølge Joh.2,20 gjorde Jesus sitt første
under i Kana i Galilea, da han gjorde vann om til vin. Dette var hans
første under, og det skjedde straks etter hans dåp. Ståks etter var
det jødenes påske, og i den anledning gjorde Jesus seg en svepe og
dreiv ut av templet både fårene, oksene, duene og pengevekslerne.
Da spurte jødene ham om hvilket tegn han kunne vise dem, siden
han gjorde dette. Jesus svarte da:"...Bryt dette tempel ned, og på 3
dager skal jeg gjenreise det. Da sa jødene: 146 har det vært bygget
på dette tempel, og du vil gjenreise det på 3 dager?"(Joh.2,19-20.)
Vi vet at ombyggingen av templet begynte i 20 før Kristus, og når

vi regner 46 år framover i tiden, kommer vi til år 27 etter Knstus. I
og med at vi ikke har år 0, så må vi trekke fra et år, når vi behandler
år før Kristi fødsel. (46-19 er 27.)
Dersom vi sier at Jesu virksomhet var på 3 år, så blir hans dødsår

etter denne utregningen år 30. (27 pluss 3 er 30.)
Vi får også en del opplysninger i Galaterbrevet som viser oss at år

30 kan være Jesu dødsår.I Gal.l omtaler Pulus sin omvendelse, og
han sier at han 3 år etter sin omvendelse drog opp til Jerusalem. I
kap.2 skriver han videre at han drog opp til Jerusalem 14 år senere.
Dette var i forbindelse med det første kirkemøtet. Dette ble holdt i
året 49 etter Kristus. Paulus omvendelse må etter dette ha skjedd i
år 32 etter Kristus. (49-17 er 32.)
Den greske kirkfaderen og telogen Clemens Alexandrinus, som

levde ca.l50 etter Kristus, nevner i et skrift at Jesus døde fredag den
7 april i året 30. Ifølge dette ble Jesus korsfestet fredag den 7. april
(den 14. nisan) i året 30 og oppstod fra de døde søndag den 9. åpril
(17 nisan) i året 30.

I år 30 etter Kristus skjedde det også en del oppsiktvekkende ting
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i templet i Jerusalem. Rabbinske kilder forteller at både ofrene
mistet sin kraft, at dørene i templet inn til Det Aller Helligste åpnet
seg av seg selv, og at den venstre lampen i Det Hellige sloknet av seg
selv.

Det er meget nærliggende å tro at dette har sammenheng med
Jesu død. Da han døde på Golgata for all verdens synd, var en ny
tidsperiode begynt, og de gammel-testamentlige offer var ikke nød
vendige lenger.
At det venstre lyset i Det Hellige sloknet, kan bety at det virkelige

verdens lys, som er Jesus fra Nasarat, nå var kommet. At dørene inn
til Det Aller Helligste åpnet seg av seg selv, betyr at veien inn til Gud
ved Jesu forsoningsverk var åpen for alle, uten at en måtte gå veien
om den mosaiske offertjenesten.
Vi skal sitere fra Masækæt Joma b i Talmud, som omtaler en del

av dette."40 år før helligdommens ødeleggelse...sloknet den venstre
lanipen, og helligdommens dører åpnet seg av seg selv. Da tilret
teviste rabbi Johanan ben Zakkai (som døde omkring år 80) dem
med ordene: Tempel, tempel, hvorfor sørger du. Jeg vet om deg at
du skal bli ødelagt. Profeten Sakarias har spådd om deg: "Lat opp
dine porter, Libanon, så ilden kan fortære dine sedrer." (Sak.11,1.)
I den jødiske og i den rabbinske litteraturen forkommer Libanon

som et dekknavn for templet. Dette har sammenheng med at ordet
Libanon har forbindelse med ordstammen "kvit", som på hebraisk
er "lavan". Rabbi Jitshak ben Tavlai har sagt: "derfor kalles dets
navn Libanon, for den gjør Israels synder kvite..."

4.) Andre bibelforskere er kommet fram til at året 32 er det
riktige året for Jesu død.
Vi skal her gjengi den utrgeningen som Sir Robert Anderson kom

fram til i sin bok: The Coming Prince. Han regnet antall dager for
de 483 årene i henhold til den julianske kalenderen, som har
365,2425 dager i året, og kom fram til at Jesu framtreden skjedde på
palmesøndag den 6 april 32 etter Messias. Dette tilsvarer den 10
nisan i det samme året.
Han regnet ut antallet dager i den julianske kalenderen fra 14

mars i året 445 før Kristus til 6 april i året 32 etter Kristus og
sammenlignet resultatet med antall dager i 483 profetiske år. Han
kom da fram til det samme antall dager, nemlig 173380 dager. Hans
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regnestykke var som følgende:
a) Antall dager i 483 profetiske år. 483 ganger 360 er 173880

dager.
b) Han regnet ut antall dager fra 14. mars 445 før Messias og til

6. april 32 etter Messsias. (Han regnet bare et åt fra år 1 før Kristus
til år 1 etter Kristus.) (445 pluss 32 -1 er 476 år.) Antall dager ble da:
476 ganger 365, som er 173740 dager. Fra 14.mars og til 6 april var
det 24 dager. I tillegg til dette la han til 119 skuddårsdager. Dette bl
da tilsammen 173883 dager.
For hvert 128 år trakk han fra en dag, slik at vår kalender ble lik

med antall profetiske år. Dette ble 3 dager. 173883 - 3 blir 173880
dager. Dette er det samme antallet dager som 483 profetiske år.

Etter denne utregningsmåten gikk de 69. årukene for Israel og
Jerusalem ut på palmesøndag den 6.april i året 32 etter Kristus. På
denne dagen rei Jesus inn i Jerusalem og ble hyllet som jødenes
konge."og folket som gikk foran og fulgte etter, ropte: Hosianna
Davids Sønn (Messias). Velsignet være han som kommer i Herrens
navn. Hosianna i det høyeste."(Mat.21,9.)
Den 69. åruken for Israel og Jerusalem gikk dermed ut den 6. april

år 32 etter Kristus. 4 dager etter at folket hadde hyllet Jesus fra
Nasaret som jødenes Messias, ble han korsfestet og led døden.

O.K.Indergaard har også kommet fram til at dette skjedde på
palmesøndag i året 32 etter Kristus, men han har benyttet seg av en
litt annen utregningsmåte. I stedet for å trekke fra 1 år, har han lagt
det til. Jeg siterer fra hans bok: Temaer i bibelsk profeti. Del 3.s,107,
hvor det står: "Ifølge profetiens egen oppdeling av de 70 åruker går
de første 69 åruker fra utstedelsen av konge Artaxerxes l.s andre
dekret, Neh.2, til Messias fremståen for Israel og Jerusalem som
kongen v.25. Dette dekretet er nemlig det eneste av de 4 dekreter i
Esras og Nehemias bok som angår Jerusalem. De 3 andre dekreter
angår templet.

Artaxerxes 1. ble konge i 465 f. Mess., og hans tjuende regjerna-
ingsår blir derfor 445 f. Mess. De 69 åruker løper ut som følger: (((69
ganger 7 ganger 360) : (365,2425)- 445) pluss 1 er 32,06727 e.Mess,
da Israels og Jerusalems Gud-salvede konge stod fram. Mat. 21,1-11,
es.62,ll,Sak9,9."

5.) Vi har igjen andre forskere som mener at Jesu dødsår var år
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33. De har kommet fram til at dette skjedde på fredag den 3 april,
som er det samme som den 14 nisan. De har begrunnet dette
standpunktet både ut ifra historisk materiale og ut ifra det forholdet
at det på den dagen har vært en måneformørkelse. Den startet om
ettermiddagen og fortsatte da månen gikk opp over Jerusalem.
Ut ifra det som vi har skrevet ovenfor, er det ikke godt å ha noen

eksakt formening om de problemstillinger som vi har behandlet. De
fleste som har arbeidet med dette spørsmålet, er nok blitt stående
ved at år 30, var året for Jesu død. Dette har også vært kirkens
tradisjon. Det er mulig at vi på et senere tidspunkt kan få helt
pålitelige opplysninger om disse årstallene, både for Jesu fødsel, for
Jesu framtreden og for Jesu død. En ting står i alle fall klart, til tross
for de forskjellige vurderinger av dette: JESUS FRA NASARET
ER JØDENES MESSIAS.
Jeg vil i den forbindelse sitere det som Hal Linsey og C.C.Carlson

skrev i sin bok: Vår døende jord.s,29:"...Daniels profeti viser klart at
hvem enn Messias var, skulle han framstå før templet ble ødelagt i
år 70 etter Kristus av Titus fra Roma. DET ER KUN EN PERSON
SOM KAN KOMME PÅ TALE SOM MESSIAS FØR ÅR 70
E.KR., OG DET ER TØMMERMANNEN FRA NASARET,
JESUS KRISTUS."

Josefus, som levde i Israel, da Jerusalem og templet ble ødelagt i
år 70 etter Kristus, har uttalt følgende om Jesus: "Og ved denne tid
(d.v.s. Pilatus) framstod Jesus, en vis mann, hvis vi da kan kalle ham
et menneske, for han var en som gjorde mektige gjerninger, en lærer
for mennesker som mottar sannheten med glede. Han overbeviste
mange jøder-mange grekere også. DENNE MANNEN VAR MES
SIAS. Og etter at Pilatus,-ansporet av våre ledere-hadde dømt ham
til kosfestelse, mistet ikke de som hadde fulgt ham, kjærligheten til
ham. For han åpenbarte seg levende for dem igjen den tredje dag,
slik de hellige profeter har forutsagt, likesom de også hadde forut
sagt mange andre underfulle ting om ham. Og den flokken som
kalles kristne- som de blir kalt etter Kristus-er ennå ikke utdødd."
(Det er tydelige at også Josefus trodde på Jesus fra Nasaret som
jødenes Messias.)
Den siste og 70. åruken for Israel og Jerusalem stoppet opp ved

Jesu korsfetelse og død, og den gjenstår til et senere tidspunkt. At
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dette er riktig ser vi av det forholdet at Jerusalems og templets
ødeleggelse av romerne i år 70 etter Kristus ikke fulgte i den
umiddelbare forlengelsen av den 69. åruken. Det gikk hele i det hele
40 år før Jerusalem ble ødelagt. (70- 30 er 40.)

Ifølge Daniel 9,24-27 skulle følgende begivenheter skje i løpet av
disse 490 årene:

1.) Jerusalem skulle ̂ enoppbygges. (Dan.9,25.) Byen ble ferdig
bygget i året 396 før Kristus.

2.) Messias skulle stå fram og skulle utryddes. Dette skjedde slik
som det var forutsagt (Dan.9,26.)

3.) Jerusalem og templet skulle ødelegges av et fremmed folk,
som var romerne. (Dan.9,26.) Dette skjedde i år 70 etter Kristus.

4.) Antikrist skal inngå en 7-årig avtale med det jødiske folket i
den siste og 70. åruken.(Dan.9,27.)

5.) Templet i Jerusalem skal både innvies og takes i bruk igjen.
Byggingen skal skje i forbindelse med Antikrists avtale med jødene.
(Dan.9,24.)

6.) I midten av åruken skal Antikrist innvadere Jerusalem og
forårsake at offertjenesten opphører.(Dan.9,27.)

7.) Antikrist skal ødelegges når Jesus kommer tilbake.
(Dan.9,28.)

8.) Jødene skal bli frelst som folk og nasjon i slutten av de 70
årukene. (Dan.9,24.) (Se min bok: Israel og den kristne menighet.s,
84-86, hvor jeg skriver mer utførlig om akkurat dette.)

9.) De forskjellige profetiske utsagn som gjelder Israel og resten
av verden, skal få sin oppfyllelse. (Dan.9,24.)
Hva som gjelder den siste og 70. åruken for Israel og Jerusalem,

så gjelder den selve endetiden. Mye av det som profetene proferte
om, angår disse 7 årene. De siste 3,5 årene av dem 7 blir kalt for den
store trengselen.
Vi skal ta med en del utsagn fra profetene og apostlene, hvor de

uttaler seg om endetiden, og hvor det kommer tydelig fram at de
kjente til denne tidsperioden på 7 år, som gjenstod av de 70 årukene.
De visste videre at Antikrist skulle innvadere Israel og sette seg i
Guds tempel, etter at 3,5 var gått av tengselstiden. "På den tid skal
Mikael stå fram, den store fyrste som verner om ditt folks barn, og
det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dag
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noe folk er blitt til, og like til denne tid. Men på den tid skal alle de
av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet i boka...Og jeg hørte hva
den mann sa som var kledd i linklær, og som stod ovenfor elvens
vann, han løftet sin høyre hånd og sin venstre hånd opp mot him
melen og svor ved ham som lever evindelig: En tid og tider og en
halv tid (som er 3,5 år), og når det hellige folks makt er fullstendig
knust, skal alle disse ting fullendes."(C>an.l2,l og 7.)
"Når dere da ser ødeleggelsens vederstyggelighet (Antikrist), som

profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn-den som leser det,
han se til å skjønne det-da må den som er i Judea, fly til ̂ ells..., for
da skal det være så stor en trengsel som ikke har vært fra verdens
begynnelse og inntil nå, og heller ikke skal bli."(Mat.24,15-16 og 21.)
"La ingen dåre dere på noen måte, for først må frafallet komme,

og syndens menneske (Antikrist) åpenbares, fortpelsesens sønn,
han som står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud eller
helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å
være Gud."(2.Tess.2,3-4.)
Den største del av innholdet i Johannes Åpenbaring gjelder disse

7 årene. Johannes ble bedt om å skrive ned begivenhetene i 3 deler
"det du så, både det som er, og det som heretter skal skje."(Åp.l,19.)

Disse 3 delene er følgende:
a) Det som han så, gjelder kap. 1.
b) Det som nå er, gjelder kirkens tid og bortrykkelsen, som skjer

før selve trengselstiden. Dette er omtalt i kap. 2-3,13.
c) Det som skal skje heretter, er det som skal skje etter at den

kristne menighet er bortrykket. Dette finner vi igjen i resten av
Åpenbarinsboka. Selve 7 års-perioden er beskrevet fra kap.6-19.
(Se min bok: Jødenes Konge. Bind 2, hvor jeg gjennomgår de
forskjellige begivenhetene i Johannes Åpenbaring.)

I Johannes Åpenbaring kommer de forskjellige tidsangivelsene
fram på følgende steder."men forgården utenfor templet,la den
være, og mål den ikke, for den er gitt til hedningene, og de skal trede
ned den hellige stad (Jerusalem) i 42 måneder (som er 3,5 år). Og
jeg vil gi mine to vitner at de skal være profeter i 1260 dager (som
er 3,5 år), kledd i sekk."(Åp.ll,3.)
"Og den store ørns to vinger ble gitt til kvinnen (Israel), for at hun

skulle fly ut i ørkenen til sitt sted (Petra), hvor hun får sin føde (av
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Herren) i en tid og tider og en halv tid (som er 3,5 år)"(Åp.l2,14.)
"Og det ble gitt det (Antikrist) en munn som talte store og

spottende ord, og der ble gitt det makt til å holde på i 42 måneder
(som er 3,5 år)."(Åp.l3,5.)

I mellomrommet eller parantesen mellom den 69. og den 70.
åruken for Israel og Jerusalem befinner kirkens tid seg. Den 70.
åruken har stått stille for jødene etter at de forkastet Jesus fra
Nasaret som jødenes konge og verdens frelser. Den vil begynne å
løpe igjen etter at den kristne menighet er bortrykket til Herren.
Dette vil skje før den store trengselstida kommer over jorden. (Se
min bok: Den kristne menighets bortrykkelse.)

Rabbinerne visste at Messias var kommet.

De jødiske rabbinerne visste også at denne parantesen, som er det
samme som tiden for Israels forherdelse, ville vare i 2000 år, og at
jødene ville være foruten templet og tempeltjenesten i alle disse
årene."Jeg (Messias) vil gå min vei, jeg vil vende tilbake til mitt sted
(himmelen), inntil de (jødene) erkjenner seg skyldige og søker mitt
åsyn, i sin trengsel (den store trengsel) skal de lete etter meg. Kom,
(sier de) la oss vende om til Herren. For det er han som har
sønderrevet, men han vil også lege oss, han slo, men han vil også
forbinde oss. Han vil gjøre oss levende etter 2 dager (etter 2000 år),
på den 3.dag (i 1000 års-riket) vil han oppreise oss, og vi skal leve
for hans åsyn. "(Hos.5,15-6,2.)
"For i mange dager (2000 år) skal Israels barn sitte uten konge og

fyrste, uten offer og billedstøtte og gudsttjenesteredskaper. Deretter
skal Israels barn vende om og søke Herren sin Gud og David sin
konge (Messias), og bevende skal de søke Herren og hans gaver i de
siste dager."(Hos.3,4-5.)

Uttrykket "de siste dager" gjelder et tidsrom på 3000 år, som igjen
deles i et tidsrom på 2000 år og et tidsrom på 1000 år.
a) Det er de 2000 år fra Messias første komme og til Messias

gjenkomst. I denne tidsperioden uttaes den kristne menighet.
b) Det er 1000 års-riket eller riket for Israel. At dette inngår i

tidsuttrykket "de siste dager", ser vi av følgende Bibel-vers, som
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beskriver tiden for riket for Israel." Og det skal skje i de siste dager,
da skal fjellet (Sion) der Herrens hus står, være grunnfestet på
toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder, og alle hedninge-
folk skal strømme til det." (Es.2,2.)
For den kristne menighet gjelder uttrykket "de siste dager" 2000

år, men for Israel og jødene gjelder det 3000 år.
Rabbinerne regnet også ut tidspunktet for Messias komme. Det

som bl.a.lå til grunn for deres utregninger var utsagnene om de 70
årukene hos profeten Daniel. I Talmud står det følgende om dette:
"Elia-skolens tradisjon sier: Verden står i 6000 år, 2000 år av denne
tiden er det kaos, 2000 år er lovens tid, og 2000 år er Messias
dager."(Sanhedrin 97.)

Bibelfortolkeren Rasji har tolket dette slik: "Ifølge dette skulle
Messias ha kommet etter de 2000 år av lovens tid, den ødelagte
kongen skulle ha blitt tilintetgjort og Israels slaveri skulle ha opp
hørt."

I et brev til sine venner skrev den mest berømte av alle rabbinere.
Rabbi Moses ben Maimon, følgende om tidspunktet for Messias
komme: "Men Daniel har forklart oss dybden i kunnskapen om den
siste tiden. Men ettersom disse ting er skjult, har våre lærde-velsig-
net være deres minnne- hindret at tiden for Messias komme ble
regnet ut. De ville nemlig ikke at det enkle folket skulle fare vill, når
de så at ENDETIDEN VAR KOMMET UTEN AT MESSIAS
V AR DER. Derfor har våre lærde- velsignet være deres minne-sagt:
Forbannet være den som regner ut endetiden...men vi kan ikke
hevde at Daniel skulle ha tatt feil i sine utregninger." (Igæræt
Teman.s,24.)

Til tross for at han skrev dette brevet til sine venner, så har han i
sin bok: Messias-kongens forordninger og hans krig", manet til
forsiktighet angående utregningen av Messias komme og endetiden:
"Når det gjelder alle disse og lignende spørsmål, kan vi ikke vite
hvordan de går i oppfyllelse, ettersom de er skjult hos profetene.
Våre lærde har heller ikke noen spesiell lære om disse ting. De følger
bare poengteringen i de forskjellige versene. Derfor lærer de for
skjellig om disse tingene. I alle fall er ikke hovedsaken å diskutere
nøyaktigheten i disse lærespørsmålene..., for det fører hverken til
gudsfrykt eller kjærlighet. Derfor skal vi ikke tenke på de siste tider.
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våre lærde har sagt: Forbannet være den som spår om de siste
tider."

Risto Santala har i sin bok: Kristus i Det gamle testamente. s,34
skrevet at han har funnet i forskjellige hebraiske kilder over 20
forskjellige utsagn om tidspunktet for Messias komme. Rabbi Moses
ben Maimon har selv regnet ut tidspunktet for Messias komme, til
tross for at han mente at det var forbudt. Han satte det til 1212 etter
Kristus.

Rabbi Juda, som samlet sammen de grunnleggende skriftene i
Talmud, har uttalt følgende om den tiden som profeten Daniel
profeterte om: "Disse tidene har alt opphørt for lenge siden."
(Sanhedrin 96.)

I Sanhedrin 97 b. uttalte den samme mannen følgende om ende
tiden: "Endetiden er alt forbi." Med endetida (hebr.kitsin) mente
rabbinerne tiden for Messias komme.

Dette kommer også til uttrykk i bønna "makzorim", som blir bedt
i forbindelse med den store forsoningsdagen. Der står det at Messias
har vendt seg bort fra dem. Han lever nå blant hedningene i Roma.
Han vil atter ta seg av jødene og frelse dem, og da skal han være
deres Gud."Messias, vår rettferdighet, har vendt seg bort fra oss, vi
er atspredt, og han lar seg ikke finne, hvem skulle kunne rettferdig
gjøre oss: Våre synder og misgjerningers åk er en byrde for oss, men
han er såret for våre overtredelser, han bærer lidelsen for våre
synder på sine skuldre, så vi kan finne forlatelse for våre synder, ved
hans sår har vi fått legedom, det er tid å skape en ny skapning for
evig, hent ham fra kretsene (jordens krets), bring ham tilbake fra
Seir (Roma), for at vi kan få høre ham fra Libanons (templets) berg,
for annen gang gjennom Jinnon (Messias), han er vår Gud, han er
vår Fader, han er vår konge, han er vår frelser, og han skal utfri oss
og frelse oss for annen gang, han skal lyse ut sin nåde for annen gang
i alles påsyn og si: JEG SKAL FRELSE DERE VED ENDEN
LIKESOM I BEGYNNELSEN, FOR Å VÆRE GUD FOR
DERE."

Denne bønna gir uttrykk for at Messias allerede har vært i Israel,
og at han vil komme tilbake. Dette er en helt rett vurdering, og det
er klart at de rabbinerne som utformet denne bønna, var klar over
dette at Messias allerede var kommet, men at den jødiske nasjonen
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ikke hadde vært oppmerksom på det. Det viktigste utganspunktet
for denne vurderingen var Daniels profeti om de 70 åruker for Israel
og Jerusalem.
Denne bønna sier ingen ting om at Jesus fra Nasaret er jødenes

Messias, men det ligger snublende nær å tro at de rabbinerne som
skrev denne bønna, også var klar over det. Vi vet at det er mange
rabbinere opp igjennom jødedommens historie som har vært klar
over dette, men av forskjellige grunner har de ikke gitt uttrykk for
dette offentlig.
En må videre regne med at disse rabbinerne har vært på frelsens

vei, for det er troen på Jesus fra Nasaret som jødenes Messias som
frelser et menneske. Det er ikke hva en ellers måtte mene angående
de forskjeUige teologiske spørsmål. SENTRUM I FRELSESHIS-
TORIEN ER JESUS FRA NASARET.
På sanime måten som vi kristne tror at Jesus fra Nasaret skal

komme tilbake på himmelens skyer, på samme måten tror også
mange jøder at Messias vil komme. Det blir spennende for jødene
å se om det er den samme personen som kommer. For oss kristne
blir det ikke fullt så spennende, FOR VI VET AT JESUS FRA
NASAIÆT ER JØDENES MESSIAS.
Den jødiske historieskriveren Josefus, som levde i det første

hundreåret etter Kristus, har uttalt følgende om Daniels profetier
om de 70 årukene: "Om alt dette har Daniel spådd og slaevet alt
mange år tidligere. 1 skriftene hans finner en også at folket vårt
kommer under trælldoms åk, og at det ødelegges under romerne.
Alle disse skriftene etterlot Daniel seg på Guds befaling for å gi den
som gransker historien, et vitnesbyrd om hvor stor ære Gud hadde
vist ham, og for å overbevise tvilerne, som utelukker enhver mulighet
for ledelse, om at Gud fortsatt har omsorg for verden."
Ved siden av at profeten Daniel gir oss den profetiske rammen

for tidspunktet for Messias komme, angir også Bibelen på andre
måter tiden for Messias komme. Vi vet at ifølge l.Mos.49,10 skulle
herskerstaven ikke vike fra Juda, før enn Messias var kommet, og
folkene (jødene) ble ham lydige. Juda stamme skulle dermed bevare
sin enhet inntil at Messias var kommet. Etter den tid skulle Juda
miste sin hierskerstilling og selvstendighet. Da Det Jødiske Rådet
(Sanhedrin) mistet retten til å dømme et menneske til døden, uttalte
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rabbi Rakmon: "Da Sanhedrins medlemmer merket at de var fratatt
retten til å råde over liv og død, ble de grepet av en allmenn
bestyrtelse. De dekket sine hoder med aske og sin kropp med
sekkestoff og ropte: Ve oss, Judas spir er tatt bort fra oss, og Messias
er ennå ikke kommet."
Dessuten visste også rabbinerne at Messias skulle komme, mens

templet ennå stod. "Og med hast skal han (Messias) komme til sitt
tempel, Herren som dere søker, paktens engel som dere stunder
etter."(Mal.3,l.)
At dette er korrekt, ser vi også av Sak.11,13, hvor det står at den

pengesummen som Messias skulle forrådes med, skulle kastes inn i
templet."Da sa Herren til meg: Kast den bort til pottemakeren, den
herlige pris som jeg (Messias) er aktet verd av dem. Og jeg tok de
30 sølvpenninger og kastet dem i Herrens hus til pottemakeren."

I og med at templet i Jerusalem ble ødelagt og brent i år 70 etter
Kristus, så ble også slektsregitrene ødelagt. Ingen kunne fra den
tiden av bevise hvilken stamme en kom ifra, og man kunne dermed
ikke bevise at en person, som utgav seg for å være Messias, virkelig
kom fra Juda stamme. Dette viser også at Messias må ha vært i Israel
på et tidligere tidspunkt.
Det er dermed bevist fra flere kilder og utsagn at da templet i

Jerusalem ble ødelagt i år 70 etter Kristus, da hadde Messias allerede
vært i Israel.

At Messias skulle bli forkastet av det jødiske folket, sees både av
Salme 118 og Mika 5,2., hvor det står: "Den stein (Messias) som
bygningsmennene (rabbinerne) forkastet, er blitt hovedhjøme-
stein." (Salm. 118,22.)
"Derfor skal han (Gud) overgi dem (jødene) inntil den tid da hun

(Israel) som skal føde, har født (jødenes frelse i endetiden), og de
som blir igjen av hans brødre (av Juda stamme), skal vende tilbake
sammen med Israels barn (de ti stammene.)"(Mika 5,2.)

Israel har to fødsler, som det skal gjennom. Det er a) fødselen av
Jesus fra Nasaret, som er jødenes Messias, og det er b) den mes
sianske fødselen av det jødiske folket.

I Mika 5,2 kommer det tydelige fram at Gud skal overgi jødefolket
til trengsel, inntil det omvender seg. Dette skal skje i forbindelse med
endetiden.
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En del benevnelser som vi har på Messias, gir også til kjenne at
Juda stamme skal skjæres ned til grunnen, og at det fra den stammen
som blir tilbake, skal et skudd av Isais rot skyte fram. Dette skuddet
er Messias. Slike uttrykker: "HERRENS SPIRE", "EN RETTFER
DIG SPIRE", "EN KVIST", "ISAIS ROTSKUDD", og "EN
PLANTNING". (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 2.s,81-83, hvor
jeg skriver en del om dette.)
De forskjellige rabbinerne har også uttalt seg om en del forhold

og hendelser som skal skje i forbindelse med Messias komme. Disse
er følgende: Folk skal være overmodige. Det skal bli et stort frafall
fra troen. De unge skal hengi seg til synden. Det skal bli en stor
hungersnød. Det skal bli mange kriger. Jeg vil i det følgende sitere
fra Risto Santalas bok: Kristus i Det gamle testamente.s,80, hvor det
står: "Davids sønn skal komme i et slektsledd "da"- ifølge rabbi
Nehemja- "overmotet øker"..."og hele riket fylles av frafall".

Ifølge rabbi Juda kommer han i en tid da "de vises vishet forder
ves, da man blir lei av å frykte synden, da menneskenes ansikt er som
hundeansikt og sannheten forsvinner..."

Ifølge rabbi Nehora kommer han på en tid "da ungdommen får
de gamles ansikt til å blekne av skam og de gamle skjemmes av de
unge, da en datter gjør opprør mot sin mor og en brud mot sin
svigermor, da menneskeansikter er som hundens og en sønn ikke
lenger kjenner blygsel overfor sin far."
Dessuten taler rabbinerne om at det skal komme "en stor hun

gersnød, og menneskene, kvinner og barn, dør." Likeså skal det være
kriger,"og hvem kan vi da støtte oss til? Til vår Fader som er i
himmelen." Denne diskusjonen og det spørsmålet som reises etter
den, grunner seg på Talmudskriftet Suta 49 b. Et særskilt trekk er
det også at "man skal glemme Torahen og tallet på disipler skal
minske.""

Vi skal i det følgende summere opp det som rabbinerne sa og
endetiden og Messias komme:
a) Folk skal være overmodige.
b) Det skal bli et stort frafall fra troen.
c) De unge skal hengi seg til synden.
d) Det skal bli en stor hungersnød.
e) Det skal bli mange kriger.
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f) Overmotet skal øke.
g) Hele riket skal fylles med frafall.
h) De vises visdom skal forderves.
i) Menneskene skal bli lei av å frykte synden,
j) Sannheten skal forsvinne.
k) Ungdommen skal få de gamles ansikter til å blekne av skam.
1) De gamle skal skjemmes av de unge.
m)En datter skal gjøre opprør mot sin mor.
n) En brud skal gjøre opprør mot sin svigermor.
o) En sønn skal ikke lenger kjenne blygsel for sin far.
p) Det skal komme en stor hungersnød.
q) Mange mennesker skal dø.
r) Man skal glemme Toraen.
s) Tallet på disipler skal minskes.
Det Nye Testamente sier omtrent det samme som disse rab

binerne om endetiden og Jesu gjenkomst."Og dere skal høre krig og
rykter om krig, se til at dere ikke lar dere skremme, for det må så
skje, men enden er ikke enda. Folk skal reise seg mot folk, og rike
mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der."
(Mat.24,6-7.)
"Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme

vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, penge-
kjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre,
utakknemmelige, vanhellige, ukjærlige, upålitelige, baktalende,
umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, fram
fusende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud, som
har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft-og disse skal du
vende deg fra."(2.Tim.3,l-5.)

De forskjellige grupperinger av Jesus-troende jøder.

Rabbinerne og de skriftlærde på Jesu tid forstod ikke at Jesus fra
Nasaret var jødenes Messias. De så på ham som en falsk Messias.
De brukte følgende anklager mot ham:
a) Enhver som gav seg ut for å være Gud, var dømt til å miste

livet, fordi dette var den høyeste form for gudsbespottelse. I ut-
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ganspunktet er vi enige i denne vurderingen, men ikke når det
gjelder Jesus fra Nasaret, for han er Gud og jødenes Messias. "Men
han (Jesus) tidde og svarte intet. Atter spurte ypperstepresten ham
og sa til ham: Er du Messias, den velsignedes Sønn? Jesus sa: Jeg er
(gr.ego eimi, som er det samme som Jhvh), og dere skal se Men-
neskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme med him
melens skyer. Da sønderrev ypperstepresten sine klær og sa: Hva
skal vi mere med vitner? Dere har hørt gudsbespottelsen, hva synes
dere? De dømte ham alle til å være skyldig til døden."(Mark. 14,61-
64.)
b) De mente at Jesus ikke hadde anledning til å tilgi synder. Det

var bare Gud som kunne gjøre det. I og med at Jesus gjorde det, var
det gudsbespottelse. "Og da Jesus så deres tro, sa han til den
verkbrudne: Sønn, dine synder er deg forlatt. Men noen skriftlærde
satt der og tenkte i sine hjerter: Hvorfor taler denne mannen slik?
Han spotter Gud, hvem kan forlate synder uten en, det er Gud?"
(Mark.2,5-7.)

c) De mente at Jesus brøt Moseloven og de gamles forskrifter,
som de ansåg for å være like verdifulle som Moseloven. Det er
korrekt at Jesus brøt Moseloven på noen få punkter, i det han gikk
tilbake til de opprinnehge ordningene, som hadde vært mellom Gud
og mennesker på et tidligere tidspunkt. Dette gjelder f.eks.i det
tilfelle hvor en kvinne var grepet i hor. Etter Moseloven skulle hun
stenes med det samme.(Joh.8,3-ll.)

I de aller fleste tilfellene gikk ikke Jesus imot Moseloven, men han
utd3^et den for jødefolket, idet han flyttet tjmgdepunktet fra den
utførte gjerning og til motivene. Han ville vise at det bak enhver
handling ligger et motiv, en tanke eller en begjæring. Dette kommer
tydelig fram i Bergprekenen, som vil vise seg å være grunnloven i
riket for Israel, når det kommer. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind

Jesus angrep på det sterkeste de skriftlærde, fasriseeme og de
gamles vedtekter, for disse gav uttrykk for at det som gav et men
neske del i frelsen, var en ytre overholdelse av disse forskriftene.
Jesus mente at det var ved troen på ham at menneskene fikk del i
frelsen. (Se kapitlet: Jesu forhold til fariseerne og sadduseeme.)

Jesus så klart at både loven, budene og forskriftene var det ingen
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som kunne holde til egen frelse. Alt dette pekte på ham som den
som skulle holde alle Guds bud for alle mennesker.

Dette betyr ikke at Jesus satte til side Moseloven. Han holdt selv
loven og krevde også at jødene skulle gjøre det. Dette er menneskets
egen rettferdighet eller lovens rettferdighet, men den frelser ingen.
Han pekte derfor på seg selv som jødenes Messias og frelser. De

som kom til tro på ham, fikk del i frelsen. (Se min bok: Jødenes
Konge. Bind 2, hvor jeg skriver mye om de to rettferdighetsbe-
grepene i Jesu forkynnelse.)
d) De anklaget Jesus for at han hadde sagt at han ville rive ned

templet og bygge det opp igjen etter 3 dager. Det hadde imidlertid
ikke Jesus sagt. Han sa derimot at når jødene brøt ned hans legeme,
så skulle han ved Den Hellige Ånds hjelp og kraft, ta sitt liv igjen
etter 3 dager og oppstå ifra de døde. De førte falskt vitnesbyxd mot
Jesus. "Men yppersteprestene og hele rådet søkte falskt vitnesbyrd
mot Jesus, foråt de kunne drepe ham, men de fant ikke noe, enda
mange falske vitner kom fram. Men til sist kom to fram og sa: Denne
mann har sagt: Jeg kan bryte ned Guds tempel og bygge det opp
igjen på 3 dager."(Mat.26,59-61.)
"Da tok jødene til ordet og sa til ham: Hva for tegn viser du oss,

siden du gjør dette? Jesus svarte og sa til dem: Biyt dette tempel ned
(Jesu legeme), og på 3 dager skal jeg gjenreise det. Da sa jødene: I
46 år har det vært bygget på dette tempel, og du vil gjenreise det på
3 dager? Men han talte om sitt legemes tempel."(Joh.2,18-21.)
Det var yppersteprestene, farieseeme, sadduseeme og de skrift

lærde som var hoveansvarlige for at Jesus ble henrettet. Etter Jesu
oppstandelse fra de døde og himmelfart motarbeidet de videre de
kristne eller nasareerne, som de første kristne ble kalt. De bestemte
at alle jøder som kom til tro på Jesus, skulle utstøtes av synagogen.
"Dette sa hans foreldre fordi de fryktet for jødene, for jødene var
allerede kommet overens om at dersom noen bekjente ham a være
Messias, skulle han utstøtes av synagogen." (Joh.9,22.)

Til tross for dette var det likevel mange av jødene som kom til tro
på Jesus i de følgende år. Ap.gj. forteller oss at til og med mange av
prestene i templet kom til tro på Jesus."Og Guds ord hadde fram
gang, og tallet på disiplene i Jerusalem øket sterkt, og en stor
mengde av prestene ble lydige mot troen." (Ap.gj.6,7.)
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De Jesus-troende jødene var ikke populære blant de ortodokse
jødene-noe som de heller ikke er i dag. Det gjorde ikke saken bedre
at menigheten i Jerusalem drog til Pella (i Jordan) i forbindelse med
krigen mot romerne. De ville ikke delta i krigen, men de ville heller
forberede Jesu gjenkomst, som de mente stod foran sin oppfyllelse.
Mellom 80 og 90 etter Jesus innførte rabbinerne i Jabne en ny

bønn i den sakalte 18-bønnen. Denne bønna ble bedt 3 ganger om
dagen av de ortodokse jøder. Den nye bønna inneholdt en forban
nelse over kjetterne, som førte Israel vill med sin tro. Vi kjenner ikke
dens opprinnelige form, fordi den senere er blitt revidert av kirken.
Kanskje lød den som følgende: Måtte nazareerne og kjetterne
øyeblikkelig gå til grunne...
Jeg vil sitere bønna, slik som den kommer til utrykk i boka: Blant

skriftlærde og fariseere. Red. Hans Kvalbein. På s.98 står det: "La
det ikke være hap for de fordervede og knus i all hast ugudelighetens
kongedømme (i våre dager), og måtte de kristne (nozirim) og
sekttilhengeme gå til grunne på et øyeblikk. (Måtte de slettes ut av
livets bok og ikke skrives sammen med de rettferdige.)(Salm.69,29.)
Velsignet er du. Herre, som tvinger de gudløse i kne."
Jeg vil også gjengi bønna, slik som den kommer til uttrykk i Poul

Borchsenius bok: Den lange Vandring.s,35-36. "Må intet håp gives
Mmim, men må deres ondskap gå til grunne i et nu. Må alle dine
fiender hugges bort, og må du i hast opprykke de hovmodige og
ydmyke dem i denne tid."
Uansett hvordan den nøyaktige ordlyden på denne nye bønna

måtte ha vært, så er det helt klart at de Jesus-troende jødene ikke
kunne delta i denne bønna, når den ble bedt i synagogen, for den
var jo rettet mot dem selv. Denne bønna skjerpet forholdet mellom
de Jesus-troende jødene og de ortodokse jødene og tvang de først
nevnte ut av synagogen, hvor mange av dem hadde hatt sitt åndelige
hjem.
Da de ortodokse jødene forstod at Messias og endetiden var

kommet, uten at de hadde oppdaget eller forstått dette, ble det etter
hvert maktpåliggende for dem å utnevne en Messias. Dette skjedde
i forbindelse med oppstanden mot romerne i 132-135. Keiser
Hadrian hadde bestemt at det skulle reises et tempel for Jupiter i
Jerusalem. I spissen for opprøret mot romerne stod Bar Kocba
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(Stjernesønnen). Han ble utropt til å være Messias av rabbi Akba.
Mange av de øvrige rabbinerne var enige i dette.
De de Jesus-troende jødene i Israel ikke ville tilbe Bar Kochba

som jødenes Messias, og da de ikke ville kjempe med ham mot
romerne, tok Bar Kochba en blodig hevn over de Jesus-troende
jødene. Etter at krigen var slutt, ble det bl.a. forbudt for Jesus-
troende jøder å bosette seg i Jerusalem.

Dette førte også til at ledelsen for den messianske menigheten i
Jerusalem gikk over fra jødene og til hedningetroende. Mens alle
biskopene og lederne i menigheten i Jerusalem fram til 134 hadde
vært jøder, ble de fra da av ledet av hedningetroende.
På denne måten skilte den kristne menigheten og den jødiske

synagogen lag, og det har den gjort like til denne dag. I framtida vil
disse to menighetene gå sammen igjen. Dette vil skje i forbindelse
med Jesu gjenkomst og hans styre i 1000 års-riket. Den læremessige
basis i rikets tid vil både være ortodoks jødedom, den kristne menig
hets lære og Jesu lære. (Se mine bøker: Jødenes Konge. Bind 1, 2
og 3.)
Det er også interessant å legge merke til at det etter år 70 etter

Messias, oppstod forskjellige jødiske Jesus-troende grupperinger
med sine egne læresystemer. De tolket Jesu lære og det som han
hadde sagt om loven og evangeliet på forskjellige måter. Vi regner
med at vi har hatt 30 forskjellige grupperinger av Jesus-troende
jøder. Disse gruppene forsvant etter hvert, slik at vi ikke kan uttale
oss med sikkerhet hvilket syn de hadde på Jesus og på Moseloven.
En av de første teologene i det andre århundrede, Justinian, skilte

mellom 4 forskjellige grupper av Jesus-troende jøder:
1.) De jødene som ble en del av de hedenske menigheter.
2.) De jøder som forble innenfor synagogen som hemmelige

troende.

3.) De som ble ebionitter.
4.) De som ble nasareere.
I og med at Det nye Testamente ikke var fastlagt på det tids

punktet, og i og med at skriftene i N.T. ikke var gjort kjent for disse
jødene, så bygde de sine læresystemer ut ifra G.T. og Jesu lære, slik
som de oppfattet den.

Ebionittene (de fattige) hadde følgende trosartikler:
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1.) De ville holde en stor del av Moseloven.
2.) De nektet å tro på jomfrufødselen.
3.) De avviste Paulus som apostel.
4.) De anså Jakob som den 12. apostel og kalte ham "biskopenes

biskop".
5.) De dyrket Peter og hans lære.
6.) Etter deres syn kom Jesus for å oppfylle loven og profetene

som en ny Moses. Han jernet alle de falske forutsetningene fra
loven, de som hadde blitt tilføyd etter Mose død. Jesus gikk dermed
imot "de gamles vetekter". Jesus la vekt på lovens sanne innhold,
som gikk ut på lovene om renselse, om å være fattig og asketisk og
bare spise vegetarkost.

Ebionittene ble avvist både av de ortodokse jøder og av nasare
erne som vranglærere. Denne sekten holdt seg levende inntil det
syvende århundrede. Etter den tid forsvant den.
Vi skal også se se litt på nasareernes lære, da den er i oversens-

temmelse med det som Jesus lærte. (Som leserne sikkert er opp
merksomme på, så skiller også undertegnede mellom Jesu lære
p.d.e.s. og Paulus sin lære om den frie nåden p.d.a.s. Dette kommer
til uttrykk i mine bøker.)

1.) De mente at Jesus var Messias.
2.) De mente at Jesus var Guds Sønn.
3.) De mente at Jesu lære var overordnet Moses og profetene.
4.) De Jesus-troende jødene skulle overholde de jødiske skik

kene som omskjærelsen, sabbatskvilen og reglene for kosthold. De
hedningetroende behøvde ikke å overholde disse skikkene, dersom
de selv ikke ønsket det.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvor mange år er blitt tildelt Israel og Jerusalem ifølge
Dan.9,24-27?

2.) Hva betyr det hebraiske ordet "shabua"?
3.) Når utgikk befalingen om å gjenoppbygge Jerusalem, og hvil

ken persisk konge var det som gav befaligen?
4.) I hvilke 3 tidsperioder blir Dan.9,24-27 oppdelt?
5.) Hvorfor er bibelforskerne og vitenskapsmennene kommet
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fram til helt ulike årstall for Messias framtreden og tilintet
gjørelse?

6.) Hva er forrskjellen på et tropisk år og et måneår?
7.) Hvor langt er et tropisk år, et måneår og et profetisk år?
8.) Hva skal vi gjøre med året 0, som er blitt uteglemt i vår

tidsregning?
9.) Hvilke feil gjorde den skytiske munken Dionysius Exiguus, da

han skulle lage en ny tidsregning?
10.) Når trådte Messias fram? Var det ved sin dåp eller var det på

palmesøndag?
11.) Hva var det Johannes Kepler oppdaget i 1603?
12.) Hvor mange konjunksjoner hadde planetene Jupiter og Saturn

i stjernebildet Fiskene i år 7 før Kristus?
13.) Hva mente rabbinerne om denne konjunksjonen av Jupiter og

Saturn ?

14.) Hva mente de baylonske astrologene om dette?
15.) Hva oppdaget den tyske vitenskapsmannen P.Schnabel i 1925?
16.) Hvilket år brukte Erich Sauer som utgangspunkt for denne

befalingen om å gjenoppbygge Jerusalem, og hvilke resulater
kom han fram til?

17.) Hvilket år brukte A.Haug, og hva kom han fram til?
18.) Hvilke argumener er det for at Jesus døde fredag den 14 nisan

i året 30 etter Kristus?

19.) Hva mente kirkefaderen Clemens Alexandrinus om Jesu døds-
år?

20.) Hva skjedde i templet i Jerusalem i år 30 etter Kristus?
21.) Hvorfor ble templet kalt for "Libanon"?
22.) Hva mente Sir Robert Anderson om året for Jesu død?
23.) Hva mente O.K.Indergaard om dette?
24.) Hvorfor mener mange bibelforskere at Jesus døde den 3 åpril

i året 33 etter Kristus?

25.) Hvem er Jesus fra Nasaret?
26.) Hva mente Josefus om dette?
27.) I hvilke 3 deler er Johannes Åpenbaring inndelt?
28.) På hvilke måter kunne rabbinerne vite at jødenes forkastelse

skulle vare i 2000 år?

29.) Hva ligger i uttrykket "de siste dager"?
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30.) Hva mente rabbi Moses ben Maimon om endetiden?
31.) Hvor mange utsagn om tidspunktet for Messias komme fant

Risto Santala i de rabbinske skriftene?
32.) Hva sier bønna "makzorim" om endetida og Messias komme?
33.) Hvilke anklager hadde fariseerne og de skriftlærde mot Jesus?
34.) Hvorfor drog menigheten i Jerusalem til Pella i Jordan i for

bindelse med den romerske krigen?
35.) Hvorfor utvidet rabbinerne den såkalet "18-bønna" med en ny

bønn?
36.) Når skjedde dette?
37.) Hva gikk den nye bønna ut på?
38.) Hvorfor ble Bar Kochba utropt til Messias?
39.) Hvorfor ville ikke de Jesus-troende jødene anerkjenne ham

som jødenes Messias?
40.) Hvor mange Jesus-troende grupperinger var det blant jødene?
41.) Hvilke 4 grupperinger nevnte Justinian?
42.) Hva var grunnen til at vi fikk disse grupperingene?
43.) Hvilken lære hadde ebionittene?
44.) Hvilken lære hadde nasareerne?
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JESU FORHOLD TIL FARISEERNE OG SADDUSEERNE.

Både døperen Johannes og Jesus angrep fariseerne og sadduseeme
på det mest alvorlige. De kalte dem for "ormeyngel"."men da han
så mange av fariseerne og sadduseeme komme til hans dåp, sa han
til dem: Ormeyngel, hvem lærte dere å fly fra den kommende vrede
(den kommende dom)?"(Mat.3,7.)

"Ormeyngel, hvorledes kan dere tale godt, dere som er onde, for
hva hjertet flyter over av, det taler munnen."(Mat. 12,34.)
"Dere slanger, dere ormeyngel, hvorledes kan dere unnfly hel-

vedes dom?"(Mat.23,33.)
Nå kan vi ikke sette likhetstegn mellom disse to fraksjonene

innenfor jødedommen og deres teologiske lære. Sadduseeme var
datidens rasjonalister, og de trodde hverken på oppstandelsen fra
de døde, fortapelsen, det evige (tidsalderlige) liv, dom over de døde
eller engler og åndsvesener. Av skriftene i G.T. godtok de bare de 5
Mosebøkene. De godtok heller ikke "de gamles vedteker".
De hadde liten støtte fra det brede lag av folket, men de rekmterte

sine medlemmer fra den øverste prestestanden og aristokratiet. De
var videre kosmopoliter (verdensborgere) og søkte kontak med den
gresk-romerske kulturverdenen.
Fariseeme, som betyr "de avsondrede" (hebr.perusim), satte lov

en og "de gamles vedtekter" i sentmm for sin tro. I motsetning til
sadduseerene trodde de på de dødes oppstandelse, sjelens udød
elighet og dom og straff etter døden. De trodde videre på engler og
andre åndsvesener.
Deres store feiltagelse var at de trodde at menneskenene kunne

oppfylle loven til egen frelse. De regnet ikke med at mennesket er
så moralsk ødelagt at det ikke kan frelse seg selv ved egne gjerninger.
De hevdet at mennesket fra fødselen av var født med en ond og en
god drift i seg, og at mennesket selv kan bestemme hvilken av de to
driftene som skal seire i deres liv, i og med at mennesket har en fri
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vilje tii å velge enten det onde eller det gode. På denne måten kunne
mennesket selv bestemme sin egen utgang, og om det ville oppfylle
loven eller ikke.(Se kapitlet: Syndsbegrepet i jødedommen).
På bakgrunn av dette stilte de seg helt uforstående overfor Jesu

lære om at det bare var de som trodde på ham, som kunne bli frelst.
De forstod ikke at mennesket måtte "fødes på nytt", for å komme
inn i Guds rike."Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier
jeg deg: Uten at noen blir føddt på ny (født ovenfra), kan han ikke
se Guds rike."(Joh.3,3.)
"Jesus svarte: Uten at noen blir født av vann og Ånd kan han ikke

komme inn i Guds rike."(Joh.3,5.)
Videre hadde begge disse fraksjonene innenfor jødedommen sine

skriftlærde og lovlydige, som hadde til oppgave å oversette, stu
dere og undervise folket i Bibelen.
Begge disse fraksjonenene innenfor jødedommen hadde likeledes

sine representanter i Det Høye Råd (hebr.sanhedrin.) Denne for
samlinga hadde 71 medlemmer og var på Jesu tid jødenes høyeste
juridiske, politiske og religiøse myndighet. Det bestod av a) øverste
prestene, b) de skriftlærde og c) de eldste. Begge disse fraksjonene
var dermed med på å dømme Jesus til døden.

Jesu lære p.d.e.s. og fariseernes og sadduseemes lære p.d.a.s.
kunne på ingen måte forenes, og til tross for at fariseernes og
sadduseemes lære var forskjellig, så slo de seg sammen mot Jesus
og fikk korsfestet herlighetens herre og jødenes Messias. De kunne
ikke tåle å høre den åndelige sannhet om seg selv. De kunne ikke
forstå at Gud måtte bli menneske gjennom sin Sønn, for å forsone
all verdens synd. De kunne heller ikke anerkjenne Jesu lære, for
dersom de gjorde det, da måtte de forlate sine egne læresystemer,
og det kan være vanskelig.
Vi skal i det følgende beskrive de læremessige uoveresnstemmels-

ene som det var mellom Jesus og disse to grupperingene innenfor
jødedommen.

JESU SYN PÅ SABBATEN.

Spørsmålet om hva som var tillatt å gjøre på sabbaten, kom til å
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bli et stort stridsspørsmål mellom Jesus og fariseerne. Sabbaten, som
er den sjuende dagen i uken, skulle helliges til Herren. På samme
måten som Herren kvilte på den sjuende dagen etter skapelsen, på
samme måten skulle også jødene kvile på denne dagen."Kom kvile
dagen (hebr.shabbat) i hu, så du holder den hellig. 6 dager skal du
arbeide og gjøre all din gjerning. Men på den sjuende dag er sabbat
forHerren din Gud, da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller
din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt
fe eller den fremmede som er hos deg innen dine porter. For i 6
dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som er i
dem, og han kvilte på den sjuende dag, derfor velsignet Herren
sabbatsdagen og helliget den.(2.Mos.20,8-11.)
Det var forbundet med dødsstraff å bryte sabbaten i jødedom

men." Tal til Israels barn og si: Mine sabbater skal dere holde, for
det er et tegn mellom meg og dere fra slekt til slekt, for at dere skal
vite at jeg er Herren som helliger dere. Derfor skal dere holde
sabbaten, den skal være hellig for dere, den som vanhelliger den,
skal visselig late livet, hver den som gjør noe arbeid på denne dag,
han skal utryddes av sitt folk." (2.Mos.31,13-14.)
Jødene kjente sannsynligvis ikke til sabbaten under sitt opphold i

Egj^t. Det var først etter at Herren hadde frelst dem fra egypterne,
at det ble påbudt å holde den sjuende dagen hellig."Da sa han
(Moses) til dem: Det er det Herren har sagt. I morgen er det sabbat,
hellig sabbat for Herren, bak nå det dere vil bake, og kok det dere
vil koke, men alt det som blir til overs, skal dere legge til side og
gjemme til i morgen." (2.Mos.l6,23.)
Abraham og de andre patriarkene kjente heller ikke til sabbaten.

Tertullian sier i et skrift: Adversus Judaeos,"at Adam ikke holdt
sabbaten og ikke var omskåret, at Gud godtok Abels offer, frelste
Noah fra syndfloden og opptok Enok til himmelen, uten at disse var
omskåret eller holdt sabbaten, og at Melkisedek hverken var om
skåret eller holdt sabbaten. Til tross for dette var han prest for den
høyeste Gud (hebr. El Eljon) i Jerusalem".
Sabbaten hører med til Sinaipakten. Den er gitt som et tegn

mellom Gud og jødefolket. Det er derfor bare jødene som er
forpliktet til å helligholde denne spesielle dagen som helligdag. Når
jødene gjør det, er dette et tegn på at de vil høre Herren til og
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underkaste seg hans lov og bud.
I og med at vi hedningekristne ikke føler oss bundne til Mose

loven, slik som jødene er det, og i og med at vi ikke hører med til
den jødiske nasjonen, så helUgholder vi søndagen som vår helligdag.
Den ble kalt for "den første dagen i uken". På den dagen stod Jesus
opp fra de døde (Mat.28,1.), og på den dagen ble Den Hellige Ånd
ut^t over apostlene og 3000 andre jøder (Ap.gj.2.). På denne dagen
pleide også de første kristne å samles til kjærlighetsmåtidet og
utdelingen av nattverden. Likeldes pleide de å legge til side penger
til menigheten i Jerusalem på denne dagen.(l.Kor.l6,2.)(Se min
bok: Jødenes Konge. Bind 3.s,258-259.)
(I parantes kan vi legge merke til at også staten Nepal feirer

lørdagen eller den siste dagen i uken som sin spesielle hellig- og
kviledag. Dette blir ikke gjort for å assosiere seg med jødene og med
jødedommen, men for å ta ta avstand ifra kristendommen og
muhammeddanismen, som har henholdvis søndag og fredag som
sine helligdager.)
En av grunnene til at Guds straffet jødene i ørkenen, var det

forholdet at de ikke holdt sabbaten. "Men Israels hus var gjen
stridige mot meg i ørkenen, de fulgte ikke mine bud og forkastet
mine lover, enda det menneske som holder dem (lovens rettfer
dighet), får leve ved dem, og min sabbater vanhelliget de grovt. Da
sa jeg at jeg ville utøse min harme over dem i ørkenen og gjøre ende
på dem."(Esek.20,13.)
At Gud straffet folket, når det ikke overholdt sabbaten, ser vi av

det forholdet at jødene ble bortvist til Babylon. Den viktigste årsaken
til at dette skjedde, var at folket ikke hadde overholdt budet om å
helligholde sabbaten ."Da gikk jeg (Nehemias) i rette med de
fornemme i Juda og sa til dem: Hvorledes kan dere bære dere så ille
at og vanhellige sabbatsdagen? Var det ikke fordi deres fedre gjorde
således at vår Gud førte all denne ulykke over denne by (Jeru
salem)? Og nå fører dere enda større vrede over Israel ved å
vanhellige sabbaten"(Neh. 13,17-18.)

Etter at det nybabylonske fangenskapet var slutt, ble den muntlige
tradisjonen rundt sabbaten utbygd. I de to skriftene i Talmud,
Sabbat og Erubin, ble reglene om sabbaten samlet. I det førstnevnte
skriftet ble det satt opp 39 forbud mot forhold som det ikke var lov
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å foreta seg på sabbaten. Eksempel på dette var forbud mot såing,
pløying, innhøsting, tresking, baking, spinning, opptenning av ild,
bruk av hammer, knytting eller løsing av knuter o.s.v.

I tillegg til disse 39 hovedforbudene ble det utarbeidet hundrevis
av detaljeforskrifter, slik at hele sabbatsfeiringen måtte føles som en
tung byrde for folket.

I evangeliene og i Apostlenes Gjerninger kommer mange av disse
strenge bestemmelsene om sabbaten godt til uttrykk. Vi skal i det
følgende bare kort nevne en del av de forhold som det etter rab
binernes mening var forbudt å gjøre på sabbaten:
a) Det var forbudt å plukke aks. Rabbinerne mente at dette

kunne ligne på innhøstningsarbeide.(Mat.l2,l-8.)
b) Det var forbudt å hjelpe et menneske som ikke var i dødsfare.

Dette skulle utsettes til en kvardag. (Mark.3,1-4, Luk.13,14 og
14,3-4, Joh.7,23 og 9,14-16.)

c) Det som behøvdes til sabbaten, måtte lages i stand dagen
før.(Mark.l5,42-47, Luk.23,54, Joh.19,31 og 42.)

d) Det var forbudt å bære noe. (Joh.5,9.)
e) Det var forbudt å gå lengre enn en sabbatsreise, som er ca. 1200

meter. (Mat.24,20 og Ap.gj.1,12.)
Vi skal også nevne noe av det som var tillatt:
a) Helt nødvendige handlinger. (Mat.12,3-15 og Luk.14,5.)
b) Omskjærelse av gutter på den åttende dagen. (Joh.7,22-24.)
c) Frambærelse av det daglige offer og andre offer i templet.

(Mat.12,5.)
Jesus så annerledes på mange av de reglene som fariseerne og de

skriftlærde hadde laget i forbindelse med sabbatsfeiringen. Han
mente at man kunne tillate seg å gjøre det som var nødvendig på
sabbaten. Det kunne være gode gjerninger både mot mennesker og
dyr. KJÆRLIGHETSBUDET STOD OVER SABBATSBUDET."
Og dersom dere hadde visst hva det er: Jeg har lyst til barmhjertighet
og ikke til offer, da hadde dere ikke fordømt de uskyldige."
(Mat.12,7.)

Jesus anerkjente fullt ut sabbaten, men det som han ikke aner
kjente, var de "gamles vedteker" angående sabbatsfeiringen. Han
satte dem til side, for de var ikke fra Herren, men fra mennesker.

I og med at han gjorde dette, gav han til kjenne at han var Messias.
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En av Messias sine oppgaver var å tolke loven for jødefolket. I og
med at han satte til side store deler av den muntlige tradisjonen og
de gamles vedtekter i jødedommen, så nytolket han dermed loven
for jødefolket. Han var både herre over sabbaten, og han var det
som er større enn templet, nemlig Guds Sønn."Men jeg sier dere at
her er det som er større enn templet." (Mat.12,6.)
"For Menneskesønnen er herre over sabbaten."(Mat.l2,8.)
Fariseerne og de skriftlærde gikk til angrep på Jesus og hans

apostler- disipler fordi de sistnevnte hadde plukket aks og spist
komet i dem, da de gikk gjennom en åker på sabbaten. De mente at
dette var brudd på sabbatsbudet.(Mat.l2,l-8.)

følge 5.M0S. 23,25 var det tillatt å plukke aks, for å spise komet,
når en kom inn i en annen manns åker, men det var ikke lov til å
bruke sigd der. "Når du kommer inn i din nestes komåker, da kan
du plukke aks med din hånd, men sigd må du ikke bmke i din nestes
komåker."(5.Mos.23,25.)
Fariseeme og de skriftlærde mente at Jesu disipler hadde bmtt

sabbatsbudet, ved at de hadde plukket aks og spist komet i dem.
Dette var ikke nødvendig arbeid.

Jesus viste dem hvor inkonsekvense de var, idet han henviste til
det som David og hans menn gjorde på sabbaten, da de ble sultne.
De spiste av skuebrødene i templet, som det bare var tillatt for
prestene å spise av, etter at brødene hadde blitt båret ut av templet.
De ble byttet ut hver syvende dag. (l.Sam.21,1-6.)

Dette var en mye større "forbrytelse" enn det som Jesu disipler
hadde gjort, mente Jesus, men til tross for det kunne ikke fariseeme
og de skriftlærde tenke seg å kritisere kong David for at han hadde
gjort dette.
Det andre eksemplet som Jesus henviste til, og som klart brøt med

deres oppfatning av sabbatsfeiringen, men som de likevel ikke re
agerte på, var den store aktiviteten som foregikk i templet på
sabbaten i forbindelse med ofringene."Bller har dere ikke lest i loven
at prestene vanhelliger sabbaten i templet og er dog uten skyld?"
(Mat.12,5.)
Ved at Jesus bmkte disse to eksemplene, ville han vise farsiseeme

og de skriftlærde deres innkonsekvens og hykleri i forbindelse med
deres lære om sabbaten. De hadde kommet langt bort ifra det
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sentrale i loven, som er det dobbelte kjærlighetsbudet. De hadde
satt sine egne fortolkninger av loven over dette.

Spørsmål og opgaver.

1.) Hvilke læremessige forhold kjennetegnet fariseerne og sad-
duseeme?

2.) Hva var Det Høye Råd, og hva het det på hebraisk?
3.) Når fikk jødene sabbaten som helligdag?
4.) Hvorfor skulle de holde sabbaten hellig?
5.) Hva sa Tertullian om omskjærelsen og sabbaten i skriftet:

Adversus Judaeos?

6.) Hvorfor valgte kirken søndagen som sin hellig- og kviledag?
7.) Hvorfor valgte staten Nepal lørdagen som sin hellig- og kvile

dag?
8.) Hva var den viktigste årsaken til at jødene ble ført til Babylon?
9.) I hvilke 2 skrifter i jødedommen ble reglene om sabbaten

nedskrevet?

10.) Gi eksempler på ting som det var forbudt å gjøre på sabbaten?
11.) Gi eksempler på ting som det var tillatt å på sabbaten?
12.) Hvordan så Jesus på reglene for sabbatsfeiringen?
13.) Hvordan så Jesus på "de gamles vedtekter"?
14.) Hva sa Moseloven om plukking av aks på sabbaten?
15.) Hvorfor henviste Jesus til det som David og hans menn gjorde,

da fariseerne kritiserte Jesu disipler for at de plukket aks på
sabbaten?

16.) På hvilken måte vannhelliget prestene sabbaten i templet?
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JESUS HELBREDET MENNESKER PÅ SABBATEN.

Dette ble også fordømt på det sterkeste av fariseerne og de
skriftlærde.(Mat.l2,10-13.)
Det var ikke noe direkte forbud i Moseloven om at en ikke kunne

helbrede på sabbaten, men mange av rabbinerne hadde ment at
dette var vanlig arbeid, som en kunne bruke en av de andre dagene
i uken til.

Fariseerne spurte Jesus om det var tillatt å helbrede på sabbaten,
og han henviste til at det var riktig å gjøre godt på sabbaten. Når
folket, ja, til og med fariseerne ville dra opp et dyr, som hadde falt i
en grøft på sabbaten, hvor mere skulle da ikke Jesus helbrede et
menneske på denne dagen?"Men han sa til dem: Hvem er det vel
iblant dere som har et får, og om det på sabbaten faller i en grøft,
da ikke tar fatt i det og drar det opp?"(Mat.l2,ll.)
Den kjente jødiske rabbineren Hillel hadde sagt at det var lov å

utføre kjærlighetsgjeminger på sabbaten."Det er lovlig å trøste,
besøke en syk og be for ham på sabbaten."

Etter at Jesus hadde helbredet på sabbaten, gikk fariseerne bort
og holdt råd om hvordan de skulle få ryddet ham avveien. De angrep
Jesus fordi han gjorde en god gjerning på sabbaten, men selv så
kunne de tillate seg å legge opp planer på en sabbat om å drepe et
menneske. Dette forteller en god del om deres innstilling til det som
var rett og det som var galt. Alt det som kom i veien for deres syn og
de gamles vedtekter, det måtte utryddes med makt.
På grunn av deres nidkjærhet for loven og deres mistolkninger av

den, hadde de kommet langt bort ifra det som Herren krevde av et
menneske. Herren hadde mest lyst til barmhjertighet, og ikke til
offer."Men gå bort og lær hva det er: Jeg har lyst til barmhjertighet
og ikke til offer. For jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige
(egenrettferdige), men for å kalle syndere." (Mat.9,13.)
"Og dersom dere hadde visst hva det er: Jeg har lyst til barm-
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hjertighet og ikke til offer, da hadde dere ikke fordømt de uskyl-
dige."(Mat.l2,7.)
Vivet at Jesus helbredet mange mennesker i Israel. Folket gledet

seg over hans store undergjerninger, og mange trodde på ham som
jødenes Messias, for undergjerningene var et bevis på at han var
jødenes Messias. RIKET FOR ISAREL VAR NÆR FOR
JØDENE, for Messias var kommet og gjorde Guds gjerninger midt
blant folket. De religiøse lederne anså derimot dette som brudd på
loven, og det måtte straffes."og se, det var en kvinne som hadde hatt
en vannmakts-ånd i 18 år, og hun var krumbøyd og kunne ikke rette
seg helt opp. Da Jesus så henne, kalte han henne til seg og sa til
henne: Kvinne, du er løst fra din vanmakt. Og han la sine hender på
henne, og straks rettet hun seg opp og priste Gud. Da tok synagoge-
forstanderen til orde- han var vred over at Jesus helbredet på
sabbaten- og han sa til folket: Det er 6 dager å arbeide i, kom derfor
på dem og la dere helbrede, og ikke på sabbatsdagen. Men Herren
svarte ham og sa: Dere hyklere, vil ikke enhver av dere på sabbaten
løse sin okse eller sitt asen fra krybben og gå bort og vanne dem?
Men denne, en Abrahams datter, som Satan har bundet, tenk, i 18
år, skulle ikke hun bli løst av dette bånd på sabbatsdagen? Da han
sa dette, ble de til skamme alle som stod ham imot, og alt folket
gledet seg over alle de herlige gjerninger han gjorde."(Luk.l3,ll-
17.)
Det var ikke bare på sabbaten at Jesus gjorde sine undergjer

ninger. Han gjorde dem på alle dagene i uken, når han så at det var
nødvendig. Dersom vi skal rangere Jesu undergjerninger, med hen
syn til hvem som er de største, så må vi si at oppvekkelsen av de døde,
var de største undergjerninger som Jesus gjorde.

Etter at Jesus hadde oppvekket Lasarus fra de døde, etter at han
hadde vært død i 4 dager, holdt fariseerne og øversteprestene råd
om å drepe både Jesus og Lasarus, for mange jøder kom til tro på
Jesus etter denne hendelsen.(Joh.ll,l-12.)

Fariseerne og de skriftlærde mente at Jesus gjorde sine under
gjerninger ved hjelp av Satans makt, og ikke ved Guds hjelp. Det var
ved Den Hellige Ands kraft at Jesus utførte sine undergjerninger,
og derfor sa han også til jødene at ethvert ord som de uttalte mot
Menneskesønnen, det skulle bli dem tilgitt, men bespottelse mot
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Den Hellige Ånd, det skulle aldri bli tilgitt, hverken nå i tiden eller
i den kommende tidsalderen." (Mat.12,31-32.)
Na kan vi ikke bedømme alle fariseerne og skriftlærde likt. Det

vet vi godt. På samme måten som alle mennesker vil få en individuell
bedømmelse av Herren, så får også disse det. Vi vet at det var strid
blant dem angående Jesu evne til å helbrede. Den ene fraksjonen
blant dem mente at Jesus hadde sin kraft fra Gud, mens den andre
mente at han hadde sin kraft fra Satan."Noen av fariseerne sa da:
Denne mannen er ikke fra Gud, siden han ikke holder sabbaten.
Andre sa: Hvorledes kan en synder gjøre sådanne tegn? Og det var
splid blant dem. Da sier de atter til den blinde: Hva sier du om ham,
siden det var dine øyne han åpnet? Han sa: Han er en profet."
(Joh.9,16-17.)
Vi har også et eksempel der noen fariseere advarte Jesus mot

Herodes Antipas. Dette behøver på ingen måte å bety at de var
positivt innstilt til Jesu lære, men det kan bety at de følte en større
solidaritet overfor Jesus, som var jøde, enn overfor Herodes, som
var av idumeisk avstamning og Romerrikets representant i Galilea
og Perea. "I samme stund kom noen fariseere og sa til ham: Gå bort
og dra herfra, for Herodes har i sinne å slå deg ihjel."(Luk.l3,31.)
Det var mange av rådsherrene som trodde på Jesus, men de torde

ikke å ta de fulle konsekvenser av sin tro og bekjenne den. De var
redde for fariseerne og for å bli utstøtt av synagogen. De valgte heller
å ha ære av mennesker enn av Gud, og det er en meget kortsynt
vurdering. "AUikvel var det mange som trodde på ham, også av
rådsherrene (medlemmer av Det Høye Råd), men for fariseernes
skyld bekjente de det ikke, for at de ikke skulle utstøtes av syna
gogen, for de ville heller ha ære av mennesker enn ære av Gud."
(Joh.12,42-43.)
Men til tross for dette har vi likevel eksempel på at to av råds

herrene stod fram offentlig og bekjente sin tro på Jesus som jødenes
Messias. Nå skjedde dette ikke først og fremst ved offentlige utsagn,
men ved gjerninger, som viste de at de trodde på Jesus fra Nasaret.-
og gjerningene taler ofte sterkere enn de store ord og taler.
Dette gjalt både Nikodemus og Josef fra Arimatea. Deres tro på

Jesus hadde modnet fram i løpet av Jesu virksomhet, slik at de ikke
var med på å dømme Jesus til døden. I forbindelse med Jesu død
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stod de offentlig fram og bad Pilatus om å få lov til å ta Jesu legeme
ned av korset og begrave det.(Joh.19,38-42.)
Nikodemus, som var både fariseer, skriftlærd og rådsherre, kom

første gang til Jesus om natta, i forbindelse med Jesujørste påske-
besøk i Jerusalem, etter at han offentlig hadde stått fram som
jødenes Messias.(Joh.3,l-21.). Vi vet at Jesus hadde en god åndelig
samtale med Nikodemus, der han pekte på det frelsende rettferdig-
hetsbegrepet i jødekristendommen, nemlig troen på Jesus og den
nye fødselen."Uten at noen blir født på ny (født ovenfra), kan han
ikke se Guds rike."(Joh.3,3.)
"Uten at noen blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn

i Guds rike."(Joh.3,5.)
Den andre gangen vi møter Nikodemus, forsvarte han Jesus

overfor de andre fariseerne, og sa at de ikke kunne dømme og drepe
Jesus, før de hadde forhørt ham og hadde fått vite hva galt han hadde
gjort. Dette ville være brudd på selve Moseloven. (Joh.7,51.)
Umiddelbart før dette hadde fariseerne gått til angrep på sine

tjenere, fordi de ikke hadde grepet Jesus og ført ham til dem, slik at
de kunne drepe ham. De uttalte seg med forakt overfor tjenerne og
de av folket som var positvt innstilt til Jesus."Denne hop, som ikke
kjenner loven, er forbannet." (Joh.7,49.)

I den samme forbindelsen viste det seg også at fariseerne ikke
hadde fullstendige opplysninger om Israels historie, idet de hevdet
at ingen profet noengang var komme fra Galilea."De svarte ham
(Nikodemus): Kanskje du også er fra Galilea? Ransak, så skal du se
at ingen profet kommer fra Galiea. (Dermed kunne heller ikke Jesus
være en profet, mente de.)"(Joh.7,52.)
Men de tok feil i dette. Profeten Jonas, som ble verdens største

misjonær, og som også er et forbilde på Jesus, var fra Gat-Hefer i
Galilea.(2.Kong.l4,25.)
Rabbi Elieser har også uttalt følgende i Talmud: "Det er ikke en

stamme i Israel som det ikke er kommet profeter fra."
Josef fra Arimatea var en rik og aktet rådsherre. Han ventet også

på Messias og på det konkrete og historiske Guds-riket i Israel, og
det er sannsynlig at han på et tidlig tidspunkt anså Jesus for å være
jødenes lovede Messias."kom Josef fra Arimatea, en høyt aktet
rådsherre, som også ventet på Guds rike..." (Mark.15,43.)
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Han hadde heller ikke samtykket i at Det Høye Råd hadde dømt
Jesus til døden. Når det står i Mark. 14,64 at dommen over Jesus var
enstemmig, så er forklaringen på dette at Josef ikke ble innkalt til
dette rådsmøtet, da de visste at han var positivt innstilt til Jesus. Det
er også sannsynlig å tro at heller ikke Nikodemus var innkalt. "Og
se, det var en mann ved navn Josef, som var rådsherre, og en god og
rettferdig niann, han hadde ikke samtykket i deres råd og gjerning
fra den jødiske by Arimetea (Rama), og han ventet på Guds rike
(riket for Israel."(Luk.23,50-51.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvorfor mente fariseerne at en ikke skulle helbrede på sab
baten?

2.) Hvilke av Jesu mange undergjerninger var de største?
3.) Hvilken synd var det ikke tilgivelse for?
4.) Hvilke 2 av rådsherrene var positvt innstilt til Jesus?
5.) Hvorfor torde ikke mange av rådsherrene å bekjenne offentlig

at de trodde på Jesus?
6.) Hvordan skal vi karakterisere en slik tro?
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JESU SYN PÅ RENHETSFORSKRIFTENE.

Farieseerne og de skriftlærde anklaget Jesu disipler for at de ikke
hadde vasket sine hender før de spiste.(Mat.l5,l-21.)

Jesus innrømmet at hans disipler hadde brutt en rituell handling
eller en gammel tradisjon, men det forholdet at en skulle vaske
hendene før måltidet, var ikke noe krav i Moseloven. Fariseerne
pleide å øse kalt vann over hendene to ganger før de spiste, og
hednene ble også vasket etter måltidet. De ortodokse jødene sa like
alvorlig på dette bruddet på de gamles vedtekter som f.eks. det å
drive hor, for de satte likhetstegn mellom selve Moseloven og de
gamles vedtekter.

Disiplenes hender var ikke skitne, slik at det var ikke av den grunn
at de skulle vaske hendene, men de var sermoniell ureine. Fariseerne
hevdet at man vasket bort en urein ånd, som kom på hendene om
natta. Dersom denne ikke ble vasket bort, så stod man i ferd med a
spise den.

Opprinnelig gjalt vaskeforskriftene bare prestene, som gjorde
offertjeneste, men senere kom de til å gjelde alle jøder. Vanligvis
kunne man nøye seg med å vaske hendene i ca. 1 desiliter vann, men
når man kom fra torget, måtte hendene bli dyppet i en vannmengde
på minst 486 liter på grunn av at man hadde vært i berøring med så
mange mennesker.

Jesus forsvarte sine disipler med å henvise til at fariseerne og de
skriftlærde brøt Moseloven ved at de hadde laget regler som for
hindret barna i å ta seg av sine foreldre og sørge for dem i deres
alderdom og gi dem økonomisk støtte.
I Moseloven står det følgende om barnas forhold til sine foreldre:

"Hedre din far og mor, så skal dine dager bli mange i det land som
Herren din Gud gir deg."(2.Mos.20,12.)
"den som banner sin far eller mor, skal visselig late livet."

(2.Mos.21,17.)
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Rabbinerne hadde laget forskrifter, som fritok de som gav gaver
til templet, sine andre forpliktelser som f.eks. å hjelpe sine foreldre
i deres alderdom. Denne gaven ble kalt en "korban". Dersom
vedkommende hadde sagt i forbindelse med denne gaven til temp
let: "Mitt gods er en korban for alle mennesker", så kunne man ikke
gi bort noe av dette f.eks. til sine forelder.
Nå viste det seg allikevel at mange ikke gav denne gaven til

templet, selv om de hadd lovet det. De beholdt pengene selv. I begge
disse tilfellene gikk dette ut over foreldrene, som behøvde hjep og
understøttelse fra sine barn i sin alderdom.

Jesus kalte fariseerne og de skriftlærde for hyklere (som egentlig
betyr "skuespiller"), fordi de satte Moseloven til side på bekostning
av de gamles vedtekter."Og dere har gjort Guds lov til intet for dere
for deres vedtekters skyld. Dere hyklere. Rett spådde Esaias om
dere da han sa: Dette folk ærer meg med leppene, men deres hjerte
er langt borte fra meg, men de dyrker meg forgjeves, idet de lærer
lærdommer som er menneskebud." (Mat.15,6-9.)

Jesus kritiserte fariseerne og de skriftlærde for følgende forhold:
a) De hadde mistolket Moseloven, idet de satte likhetstegn mel

lom den og de gamles vedteker.(Mat.l5,6.)
b) De æret Gud bare med leppene.(Mat.l5,8.)
c) De dyrket Gud forgjeves fordi de lærte lærdommer som var

menneskebud.
d) De forpliktet jødene på mange forskrifter og bud, men selv så

ville de ikke holde dem.(Mat.23,4.)
e) De gjorde sine gjerninger for at folk skulle legge merke til

dem.(Mat.23,5.)
f) De ønsket å ha de beste plassene ved gjestebud og i synagogen.

(Mat.23.6.)
g) De ønsket videre at folk skulle hilse på dem på torgene, og at

folk kalte dem for rabbi.
h) De lukket himlenes rike (riket for Israel) til for jødene, og selv

så gikk de ikke inn i riket.(Mat.23,13.)
i) De misbrukte fromme kvinners eiendom og holdt lange bøn

ner for syns skyld.(Mat.23,14.)
j) De reiste lange veier for å få en proselytt, og når de hadde gjort

greidd det, gjorde de ham til et helvedes barn, som var to
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ganger værre enn dem selv."(Mat.23,15.)
k) De mente at det var mer bindene å sverge ved gullet i templet

enn ved templet selv.(Mat.23,16.)
1) De mente at det var viktigere å sverge ved offergaven på alteret

i templen enn ved alteret"(Mat.23,18.)
m)De gav tiende av mynte, anis og karve, men de brydde seg ikke
om det som var viktigere i loven, nemlig rett, barmhjertighet
og trofasthet."(Mat.23,23.)

n) De renset beger og fat utvendig, for at de ikke skulle bli ureine,
men innvendig var de fulle av rov og griskhet." (Mat.23,25.)

o) I det ytre syntes de å være rettferdige, men innvendig var de
fulle av hykleri og urettferdighet."(Mat.23,27.)

p) På samme måten som deres forfedre slo ihjel profetene, vis
menn og skriftlærde, skulle de også gjøre det samme. De skulle
likeldes hudstryke noen av dem i synagogene og forfølge dem
fra by til by."(Mat.23,34.)

At det var mange hyklere i Jerusalem på Jesu tid, viser et gammelt
jødisk ordtak, som sa: "Dersom hyklerne ble delt opp i 10 partier,
ville 9 av disse være i Jerusalem og den tiende i verden forøvrig."

Jesus kalte til seg folket og gav dem en riktig forklaring på hva
som gjorde menneskene ureine. Det forholdet at menneskene spiste
uten først å ha vasket hendene, gjorde ikke mennesket ureint. Det
var ikke maten, som ble ført inn i mennesket gjennom munnen, som
gjorde mennesket ureint, men det var det som kom ut av mennesket
av ureine tanker."Da svarte Peter og sa til ham: Tyd denne lignelsen
for oss. Men han sa: Er også dere ennå uforstandige? Skjønner dere
ikke at det som kommer inn i munnen, går i buken og kastes ut den
naturlige vei? Men det som går ut av munnen, det kommer fra
hjertet, og dette er det som gjør mennesket ureint. For fra hjertet
kommer onde tanker, mord, hor, tyveri, falsk vitnesbyrd, bespott
else. Dette er det som gjør mennesket ureint, men å ete med
uvaskede hender gjør ikke mennesket ureint."(Mat.l5,15- 20.)

Fariseerne og de skriftlærde kritiserte også Jesus flere ganger
fordi han spiste sammen med tollere og syndere. Jesus kunne gjøre
dette fordi han hadde helt andre regler angående det som gjorde
menneskene ureint, enn det som fariseerne og de skriftlærde hadde.
De mente at et menneske ble ureint ved å være sammen med

— 203 —



tollerne og åpenbare syndere, men det ble en ikke. Jesus hadde bla.
sin oppgave blant de menneskene som levde i åpenbar synd. Han sa
til fariseerne og de skriftlærde at han ikke var kommet for å kalle
egenrettferdige, men for å kalle syndere til frelse."Og da de skrift
lærde og fariseerne så at han åt sammen med tollere og syndere, sa
de til hans disipler: Han eter og drikker med tollere og syndere. Og
da Jesus hørte det, sa han til dem: De friske (de egenrettferdige)
trenger ikke til lege, men de som har det ondt. Jeg er ikke kommet
for å kalle rettferdige (egenrettferdige), men for å kalle syndere."
(Mark.2,17.)
Av den samme grunn var heller ikke Jesus redd for å være sammen

med skjøger eller folk av fremmed avstamning. Etter fariseernes og
de skriftlærdes oppfatning førte dette til at en ble urein. På grunn
av at troen og frelsen ble etablert på helt andre forutsetninger, enn
det som fariseerne og de skriftlærde mente, sa også Jesus til dem at
skjøgene og tollerne kom før inn i Guds rike enn dem. Dette var
harde ord, men det var riktig. "Hvem av de to gjorde nå farens vilje?
De sier: Den første. Jesus sier til dem: Sannelig, sier jeg dere at
tollere og skjøger kommer før inn i Guds rike enn dere. For Johan
nes kom til dere på rettferdighets vei, og dere trodde ham ikke, men
tollerne og skjøgene trodde ham, men dere, enda dere så det, angret
dere det ikke siden, så dere trodde ham."(Mat.21,31-32.)

Jesus var heller ikke redd for å ha omgang med samartianeme.
Til tross for at Jesus sa at han ikke var utsendt til andre enn de
fortapte får av Israels hus (Mat. 15,24.), så besøkte Jesus Samaria
allerede i forbindelse med sin første påskereise til Jerusalem. På
tilbakeveien til Galilea besøkte han Samaria og hadde samtaler både
med kvinnen ved Sykars brønn og med den øvrige befolkningen i
Sykar.(Joh.4,4-42.)
Samaritaneme var et blandingsfolk av jøder og de folk fira Babel,

Kuta, Awa, Hamat og Sefarvaim, som assyrerkongen lot tvangsflytte
til Nord-riket, etter at en god del av den jødiske befolkningen var
tvangsflyttet til Assyria i år 722 før Messias.
Deres religion ble derfor også av den grunn en blandingsreligion

med elementer både fra jødisk og assyrisk tro. Det hedenske elemen
tet i den samaritanske tro ble imidlertid trengt tilbake etter hvert,
og Jesus mente derfor at de hadde forutsetninger for å ta imot hans
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lære allerede på et tidlig tidspunkt. Det ble også en stor vekkelse i
Samaria i forbindelse med Jesu besøk i Sykar.
Samartitaneme ble betraktet som ureine av fariseerne og de

skriftlærde, og de fikk hverken anledning til å delta i Guds-tjenesten
i templet i Jerusalem eller gifte seg med jøder, enda deres tro lå tett
opp til den jødiske.
Den sammritanske tro gikk ut på følgende:
a) De trodde på en Gud.
b) De trodde på profeten Moses.
c) Av skriftene i G.T. anerkjente de bare de 5 Mosebøkene.
d) De mente at Garisim var det rette stedet for tilbedelsen av

Gud.

e) De ventet på at Moses skulle komme tilbake igjen som gjenop-
pretteren.

f) De ventet på Messias. De kalte ham for "taheb", som betyr
"den kommende". Dette ordet kan også oversettes med "den
som vandrer tilbake" eller "den som gjenoppretter".

Dette siste gav også kvinnen ved Sykar brønn uttrykk for. Hun sa
til Jesus:...Jeg vet at Messias kommer, det er utlagt: foistus, når han
kommer, skal han forkyrme oss alt."(Joh.4,25.)

Jesus sa til henne at han var Messias."Jesus sier til henne: Jeg er
(gr.ego eimi, hebnJhvh), som taler til deg."(Joh.4,26.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvorfor mente fariseerne at en måtte vaske hendene før og
etter måltidet?

2.) Hva er en "korban"?
3.) Hva betyr ordet "hykler"?
4.) Hvilke forhold var det Jesus kritiserte fariseerne og de skrift

lærde for?

5.) Hva er det som gjør mennesket ureint?
6.) Hvorfor var fariseerne redde for å være sammen med tollere,

syndere, skjøger, de fremmede og samaritaneme?
7.) Hvilket folkeslag var samaritaneme?
8.) Hvordan var deres religion?
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JESU SYN PÅ EKTESKAPET.

Et av de mest aktuelle spørsmål på Jesu tid var synet på ekte
skapet, og hvilke grunner som kunne bli godtatt for å få ekteskapet
oppløst(Mat.9,3-10)
Jødene så på kvinnen som mannens eiendom, som han kunne

kvitte seg med når det måtte behage ham selv, etter at han hadde
funnet noe ved henne som han ikke likte.
For å regulere forholdet mellom mann og kvinne, og for å styrke

kvinnens posisjon i samfunnet, slik at hun kunne gifte seg opp igjen
etter en eventuell skillsmisse, hadde Moses pålagt mannen å skrive
ut et skillsmissebrev til sin kone."Dersom en mann tar seg en hustru
og ekter henne, og hun ikke tekkes ham lenger, fordi han har funnet
noe hos henne som byr ham imot, og han da skriver henne et
skillsmissebrev, og gir henne det i hånden og sender henne bort fra
sitt hus,"(5.Mos.24,l.)

I nærvær av to vitner kunne mannen gi sin kone dette skillmisse-
brevet, og dermed var skillsmissen i orden. Skilsmissebrevet hadde
følgende ordlyd: "La dette være fra meg ditt skillsmissebrev,
avskjedsbrev og frihet, så du kan gifte deg med hvem du vil."
Det var bare menn som kunne få skillsmisse. Opp igjenom jøde

dommens historie hadde rabbinerne diskutert hvilke kriterier som
skulle til for at mannen kunne få skillsmisse.
Rabbi Shammai mente at det bare var utroskap på det seksuelle

området fra kvinnens side, som kunne føre til skillsmisse.
Rabbi Hillel mente at det gjalt enhver sak hos kvinnen, som

hennes mann kom til å mislike.
Rabbi Akiba mente at det var nok at mannen ikke likte kvinnen

lenger. Han kunne dermed finne seg en som var yngre og penere.
Når fariseerne spurte Jesus om dette, forsøkte de å sette ham opp

imot Moses, som hadde uttalt at mannen kunne få skilssmisse fra
sin kone, når han ikke likte henne lenger. I sitt svar gikk Jesus helt
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tilbake til den opprinnelige ordningen og sa at fra begynnelsen av
hadde Gud skapt menneskene til mann og kvinne. Til tross for sine
forpliktelser overfor sine foreldre, skulle mannen forlate dem og
være hos sin hustru, og de skulle være et kjød. "Derfor skal mannen
forlate sin far og mor og bli hos sin hustru, og de skal være et
kjød."(l.Mos.2,24.)
"Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han

det, til mann og kvinne skapte han dem."(l.Mos.l,27.)
Det var ingen uoverenstemmelser mellom Moses og Jesus, for alt

det som Moses hadde skrevet ned i loven, det hadde han fått diktert
fra Herren. Moses stod i et nært og intimt forhold til Gud, og til
Moses talte Gud "åsyn til åsyn". Til de andre profetene talte han i
drømmer og syner.
Moses hadde nødtvungent gitt jødene denne loven om skillsmisse.

Den hadde fått denne utformingen på grunn av deres hårde hjerter
og på grunn av synden i deres liv. Vi vet jo at f.eks. både Abraham,
David og Salomo hadde flere koner samtidig.

I begynnelsen av menneskhetens historie var det hverken skills
misse eller polygami. Den første polygamist var Lamek. Han tok seg
to hustruer, Ada og Silla. I og med at han forandret Guds lov på
dette området, er han et av de tidligste forbilder på Antiknst."Og
Lamek tok seg to hustruer, den ene hete Ada, og den andre Silla."
(l.Mos.4,19.)

Moses hadde ikke befalt at de jødiske mennene skulle skille seg,
men han tillot det, da han så at den opprinnelige loven ikke kuime
regulere menneskenes liv, slik som det artet seg. Guds opprinnelige
lov ble på denne måten regulert etter menneskenes liv, for at det
ikke skulle oppstå fullstendig kaos. Dette var en tillatelse som ble
gitt, etter at den opprinnelige ordningen var gått tapt. Moseloven
ble derfor på visse punkter tilpasset den menneskelige syndige
natur.

Jesus hadde også utalt seg om dette spørsmålet i Mat.5,31-32, og
der hadde han angitt en grunn, som gav mannen anledning til å skille
seg fra sin hustru, og det var i det tilfelle at kvinnen hadde vært utro
mot mannen på det seksuelle området. Dersom mannen skilte seg
fra sin kone, uten at dette lå til grunn, så forårsaket han at hun kom
til å drive hor i sitt eventuelle nye ekteskapet, da det forrige ikke var
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formelt riktig oppløst.
Dette gjalt også de tilfeller der en mann giftet seg med en fraskilt

kvinne. Han kom også til å bryte ekteskapet og drive hor i sitt nye
ekteskap med henne, fordi kvinnens forrige ekteskap ikke var for
melt riktig oppløst."Det er sagt: Den som skiller seg fra sin hustru,
skal gi henne skillsmissebrev. Men jeg sier dere: at hver den som
skiller seg fra sin hustru uten for hors skyld, han volder at hun driver
hor (i sitt eventuelt nye ekteskap), og den som gifter seg med en
fraskilt kvinne, han driver hor (i sitt nye ekteskap med henne.)"
(Mat.5,31-32.)

Jesus har uttalt seg klart om forholdet mellom mannen og kvinnen
i ekteskapet, og dette gjør vi vel i akte på, også vi som er personlig
troende. Den som bryter disse bud, den lever i konstant synd på dette
området, og står i fare for å falle ut av nåden. Vi vet at den seksuelle
synden er en meget stor synd i Guds rike, for legemet er ikke laget
for hor, men det skal være en bolig for Den Hellige Ånd,- for Gud
selv. "Fly hor. Enhver synd som et menneske kan gjøre, er utenfor
legemet, men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme. Eller
vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd, som
bor i dere, og som dere har fra Gud, og at dere ikke hører dere selv
til." (l.Kor.6,18-19.)
Ved en annen anledning kom fariseerne og de skriftlærde til Jesus

med en kvinne som var grepet i hor. De forsøkte også denne gangen
å sette ham på prøve, om de eventuelt kunne greie å få ham til å
uttale seg mot Moseloven.(Joh.8,3-ll.)
I følge Moseloven skulle både mannen og kvinnen som ble grepet

i hor, stenes."Når en mann driver hor med en annen manns hustru-
med sin nestes hustru, da skal de begge late livet, både mannen og
kvinnen som har drevet hor."(3.Mos.20,10.)
"Når en mann gripes i å ligge med en gift kvinne, så skal de begge

dø, både mannen som lå hos kvinnen, og kvinnen selv, således skal
du rydde det onde bort fra Israel."(5.Mos.22,22.)

Fariseerne og de skriftlærde henviste til at Moses hadde sagt at
deime kviimen, som var grepet i hor, skulle stenes. Hva ville så Jesus
gjøre med henne? Jesus svarte ikke direkte på deres spørsmål, men
han bøyde seg ned og skrev et eller annet på jorden. Det er ingen
som vet helt sikkert hva han skrev, men det kan enten være navnene
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på alle dem som kom med kvinnen, eller det kan være det Skrift
stedet som står i Jer. 17,13, og som gjalt de jødene som ikke ville ta
imot Jesus som jødenes Messias."Herre, du Israels håp (Messias).
Alle de som forlater deg, skal bli til skamme, de som viker fra deg,
skal skrives i støvet, for de har forlatt kilden med det levende vann.
Herren."

Videre sa Jesus til dem "at den som er uten synd, han kaste den
første stein på henne"(Joh.8,7.). Med dette ville han vise at den som
skulle fullbyrde den guddommelige rettferdighet ved å ta liv, den
måtte selv leve et høyverdig etisk riktig liv. Når han sa dette, så traff
han både de skriftlærde og farsiseeme på et meget ømt punkt i deres
samvittighet, for de visste selv at de manglet mye på dette i sine liv.
Et menneske vet meget godt med seg selv om han gjør det som er
galt eller riktig, for samvittigheten er lagt ned i alle menneskers
hjerte.

Etter at Jesus hadde sagt dette til fariseerene og de skriftlærde,
skrev han nok en gang på jorden. Alt dette fikk fariseerne og de
skriftlærde til å forlate både Jesus og kvinnen. De gikk ut alle
sammen. De eldste først.

Jesus kunne ha avsagt dødsdommen over henne, men det gjorde
han ikke. Han var ikke kommet for å ta liv, men for å gi liv til alle
jøder. Han gav kvinnen en ny sjanse og en ny mulighet, som jeg tror
at hun grep fatt i med hele sitt hjerte og all sin kraft og holdt fast på
resten av livet.

Vi skal også legge merke til at fariseerne og de skriftlærde kom
ikke med mannen til Jesus. Han var i følge Moseloven like skyldig
som kvinnen, og skulle også bøte med livet. Her ser vi også et
eksempel på hvordan de selv brøt Moseloven og diskriminerte
kvinnen.

Nå skal vi ikke sette likhetstegn mellom Jesu lære og Moseloven.
Lx)ven ble gitt av Moses, men nåden og sannheten kom med Jesus."
for loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus
Kristus."(Joh.l,17.)
Dette betyr ildce at det ikke hadde vært nåde og sannhet før Jesus,

men det betyr at da han kom ble det slutt på deler av Moseloven.
Dette skjedde både ved hans undervisning og ved hans forsonings-
død på Golgata. DET VAR DELER AV MOSELOVEN SOM
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TOK SLUTT VED JESU FØRSTE KOMME, IKKE GUDS LOV.
Det er deler av sermonilovene i Moseloven som er opphevet, i og

med at disse er oppfylt. 1 tillegg til dette er Moseloven som pakt
betraktet, opphevet, i og med at Golgatapakten, som er den nye pakt
i Jesu blod, er blitt opprettet. Jeg vil i den forbindelse få lov til å
sitere det som Adolf Bjerkreim har sagt angående dette. Det står i
boka:^Plymoth-Brethren i norsk kristenliv, av Kjell Dahlene.s,142:
"For å unngå misforståelser understreker jeg at det er Sinai-loven
som pakt, som er opphevet, men ikke som moralsk norm. Derfor
finner vi i N.T. igjen alle lovens formaninger."

Videre må vi være oppmerksomme på at loven er falt bort som
forpliktelse for å få del i frelsen i vår tid, som er den frie nådes tid.
Etter at den kristne menighet er bortrykket til Herren før trengsels
tiden på 7 år, vil loven komme inn igjen som forpliktelse. Dette vil
også være tilfelle i rikets tid.
Når det står: At Jesus kom med nåden og sanneheten, så betyr

også dette at han kom med den fulle nåde og sannhet til jødefolket
angående riket for Israel. I sin gjerning og i sin undervisning var han
full av nåde og sannhet. Dette viste han både ved sine mange
undergjerninger, og ved at han rettet opp loven for jødefolket, slik
at den kom i samsvar med Guds vilje.
yi kan ikke sette likhetstegn mellom Jesu forkynnelse i evan

geliene og forkynnelsen i lovens tidsperiode, til tross for at Jesus
levde i samsvar med Moseloven. Han ble født under loven og levde
sitt liv i loven. Selv om Jesus forphktet jødene på de 10 bud og loven,
så var Jesu forkynnelelse likevel en nådeforkynnelse, når en sam
menligner den med forkynnelsen i lovens tidsperiode. JESUS KOM
MED DEN NÅDEFOEKYNNELSEN. SOM VI VIL HA I
RIKETS TID. HAN FORKYNTE BADE GUDS LOV OG
NÅDEN.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke grunner anså jødene for å være skillsmissegrunner?
2.) Hva mente Shammai, Hillel og Akiba om dette?
3.) Hvorfor hadde ikke kvinnen lov til å skille seg?
4.) Hva var innholdet i kvinnens skillsmissebrev?
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5.) Hvorfor hadde Moses gitt mannen anledning til å skille seg fra
sin hustru og gi henne skillsmissebrev?

6.) Hvem var den første polygamist i historien?
7.) Hvorfor ble Moseloven på visse punkter tillempet den menne

skelige syndige natur?
8.) Hvilken grunn var det Jesus godtok som grunnlag for opp

løsning av ekteskapet?
9.) Hva sa Moseloven om de som drev hor?
10.) Hva er det sannsynlig å tro at Jesus skrev på jorden, da farise-

erene og de skriftlærde kom til ham med en kvinne, som var
grepet i hor?

11.) Hva vil det si at Jesus kom "med nåden og sannheten."?
12.) Hva skjedde med loven i forbindelse med Jesu forsoningsverk?
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FORHOLDET MELLOM GUD OG KEISEREN.

Fariseerne kom til Jesus og spurte ham om det var tillatt å gi
keiseren skatt.(Mat.22,15-22.) På den tiden var det 3 slags skatter,
og det var:
a) En grunnskatt. Den bestod av en tiendel av komet og en

femtedel av oljen og vinen, som man produserte.
b) En inntektsskatt. Det var en prosent av inntekten.
c) En koppskatt. Denne skatten skulle betales av alle menn

mellom 14 og 65 år og av alle kvinner mellom 12 og 65 år. Den bestod
av en denar, som var en daglønn for en arbeider. Det var den siste
typen skatt, som det her ble spurt om. Fariseerne var megt imot
denne skatten.

Dersom Jesus svarte at han var for skatten, viUe han få fariseerne
imot seg med det samme. Dersom han svarte at han var imot skatten,
så ku^e de anklage ham for at han var en opprører imot landets
myndigheter og keiseren. Uansett hva Jesus kom til å svare på deres
sørsmal, så mente de at Jesus kom til å si noe som var galt. De la en
felle for ham, men som så mange ganger før, så var det fariseerne
som måtte gi seg og gå beskjemmet bort.

Jesus, som er mye mer intelligent en noe meneske, bad dem om
å få se en av myntene. Ved at de gav ham den romerske m5mten,
hadde de selv vist at de både brukte den, og at de betalte skatt til
keiseren med den. Det som de i utganspunktet var imot, det gjorde
de selv. De hadde dermed selv indirekte innrømmet at det var riktig
å gi keiseren skatt.
Jødene var også imot at kongene og keiserne preget myntene med

sitt bilde, for de mente at dette stred mot bildeforbudet i det første
budet. (2.Mos.20,3- 6.)
I tillegg til dette var det også en inskripsjon på denne mynten, som

tilsa at fariseerne i det hele tatt ikke burde bære den på seg. På
mynten stod det: Divius et pontifex maximus, som betyr: Gud og
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øversteprest.
. Det var ikke keiser Tiberius som var jødenes konge. Han var heller
ikke deres Gud og øversteprest. Det var Gud og Messias. På bak
grunn av dette burde heller ikke jødenes øverste åndelige ledere gå
med denne mynten på seg.

I tillegg til at Jesus sa at det var riktig å gi keiseren skatt, sa han
også til dem at de skulle gi Gud det som han skulle ha, nemlig deres
tilbedelse, takk, tro og liv."...Da sier han til dem: Gi da keiseren hva
keiserens er, og Gud hva Guds er." (Mat.22,21.)
Hva som gjelder øvrigheten, så vet vi fra den tredje tidsperioden

at den er villet og innsatt av Gud. Han har selv innsatt den, for at
den skal styre etter de regler som han selv har satt opp i de forskjel
lige tidsperiodene. Øvrigheten skal være Guds medspiller og tjener
på jorden. Den skal fremme det som er godt og riktig. (Se min bok:
Israel og den kristne menighet. s,30-32.)

Dette gjelder all øvrighet, og det gjelder også den romerske
øvrigheten, som det her er snakk om. Den var også i utgangspunktet
innsatt av Gud. Gud ønsket at den skulle styre i samsvar med hans
lover, men som vi også vet, så ligger verden i det onde i den utvidede
tidsperioden som vi kaller for hedningenes tider, som be^nner med
Nebudkanesars erobring av Jerusalem i år 586 før Messias og varer
til Jesu gjenkomst på Oljeberget. Ingen øvrighet kan derfor styre
fullt ut etter Guds vilje i denne tiden.
Gud har dermed valget mellom å legge ned øvrigheten, eller la

den styre videre. Dersom øvrigheten blir lagt ned, vil hele samfun
nslivet ende i kaos, og det er det ingen som er tjent med. Dette er
grunnen til at Gud opprettholder de forskjellige øvrigheter, selv om
de ikke styrer etter hans vilje. Han står også fritt til å skifte dem ut
med andre.

11000 års-riket skal den verdsUge øvrigheten legges ned, og Jesus
fra Nasaret skal styre hele verden med rett og rettferdighet etter
Guds planer. De troende av de forskjelhge frelseskategorier vil styre
sammen med ham.(Se min bok: Guds-riket i Israel.s,226-246.)
Vi har flere eksempler fra Bibelen, der Gud kaller fremmede

konger for "min hyrde", "min tjener" og "sin salvede". I disse
tilfellene vil han enten bruke disse kongen til å straffe Israel, eller
til å føre jødene tilbake til Israel igjen og bygge opp Jerusalem og

— 213 —



landet.^ Dette var tilfelle med både Nebudkanesar den store og
Kyros. se, jeg sender bud og henter alle Nordens folkeslag, sier
Herren, og jeg sender bud til Babels konge, Nebudkanesar, min
tjener, og jeg lar dem komme over dette land og over dets innbyggere
og over alle folkeslagene her rundt omkring, og jeg slår dem med
bann og gjør dem til en forferdelse og til spott og deres land til evige
ørkener."(Jer.25,9.)

som sier til Kyros: Han er min hyrde, all min vilje skal han
fullbyrde og si om Jerusalem: Det skal bygges opp igjen, og templet
skal bli grunnlagt."(Es.44,28.)

'Så sier Herren til sin salvede, til Kyros, som jeg holder i hans
højnre hand for å kaste hedningefolk ned for ham og løse beltet fra
kongers lender, for å åpne dører for ham, og for at ingen porter skal
holdes stengt. Jeg vil gå fram foran deg, og bakker vil jeg jevne, dører
^ kopper vil jeg sprenge, og bommer av jern vil jeg sønderhugge.
^8 J®8 vil gi deg skatter som er skjult i mørkret, og rikdommer som
er gjemt på lønnlige steder, så du kan vite at jeg er Herren, som kalte
deg ved navn, Israels Gud."(Es.45,l-3.)
I det hele tatt så bruker Herren øvrigheten eller hedningenasjon

ene slik som han selv vil. Dette er særlig tydelig i Guds forhold til
Israel. Enten så bruker han nasjonene til å straffe Israel, eller så
bruker han dem til å fremme sine planer med sitt folk. Dette var også
tilfelle med romerne. Da jødene ikke ville ta imot Jesus fra Nasaret
som deres Messias, måtte Gud straffe folket med å ødelegge temp
let, Jerusalem og landet og sende jødene ut i den store landflyk
tigheten, som nå har vart i snart 2000 år.
Nå i endetiden bruker igjen Herren hedningenasjonene til å

fremme sine planer med Israel og jødene. 11948 ble Israel gjenopret-
tet som stat av F.N. Det var Herren som stod bak og lot dette skje.
F.N. var redskap for Guds planer med jødene og Israel. I dag fører
også de forskjellige hedningenasjonene jødene hjem til Eretz Israel.
Den som motarbeider Israel nå, den vil Gud straffe. Det gjelder

både enkeltmennesker, organiasasjoner og nasjoner. Vi er kommet
så langt inn i endetiden at nå skal jødene hjem til Israel for godt. De
skal hjem til Israel, for å ta imot kongen, når han kommer. De som
motarbeider Israel, de går selv til grunne. Herren er meget nidkjær
for Israel og Jerusalem, og Herren er meget vred på de trygge
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hedningenasjonene, som har plaget hans folk og land i alle disse
år."Og engelen som talte med meg, sa til mee: Rop ut disse ord. Så
sier Herren, hærskarenes Gud: JEG BR SÅRE NIDKJÆR FOR
JERUSALEM OG SJON, OG SÅRE VRED PÅ DE TRYGGE
HEDNINGEFOLK, for jeg var bare litt vred, men de hjalp til med
ulykken (f.eks. under Holocaust og det som skjer med jødene i
dag)."(Sak.l,14-15.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke 3 typer skatt var det på Jesu tid?
2.) Hvilket bilde og hvilken inskripsjon var det på de romerske

myntene, som ble brukt i Israel?
3.) Hvorfor har Gud innsatt øvrigheten?
4.) Hva er forskjellen mellom Guds velbeghagelige vilje og Guds

tillatelige vilje?
5.) Hvorfor skifter ikke Gud ut øvrigheten, når den ikke styrer i

samsvar med Guds vilje?
6.) Hvorfor kaller Gud fremmede konger for både "min hyrde",

"min tjener" og "sin salvede" i G.T.?
7.) Hvordan bruker Gud hedningenasjonene for å fremme sine

planer med Israel?
8.) Hvorfor er Gud meget vred på de trygge hedningenasjoner?
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JESU SYN PÅ OPPSTANDELSEN.

Det var sadduseeme som spurte Jesus om oppstandelsen fra de
døde. (Mat.22,23-33). Selv så mente de at det ikke var noen opp
standelse, og for å latterliggjøre Jesus og det som han mente om
dette, sa hadde de laget til en historie om en kvinne, som hadde vært
gift med 7 brødre. De spurte Jesus om hvem som skulle ha kvinnen
etter at oppstandelsen hadde funnet sted. (Fariseerne hadde et
positivt og riktig syn på oppstandelen. De mente forøvrig at den
første mannen skulle ha kvinnen i oppstandelsen.)

Selv om dette er den eneste gangen vi hører om i evangeliene at
Jesus var i direkte konfrontasjon med sadduseeme, vet vi likevel at
han tok avstand fra deres lære."Da forstod de at han (Jesus) ikke
hadde talt om at de skulle ta seg i vare for surdeigen i brødet, men
for fariseernes og sadduseernes lære." (Mat.16,12.)
Det er mulig at Jesus så med større sympati på sadduseeme enn

på fariseeme, for de sistnevnte kalte han for "hyklere" og "orme5m-
gel". De sa nemlig en ting og gjorde noe helt annet. Sadduseeme sa
hva de mente og levde i samsvar med det.

Jesus sa rett ut til dem at de tok feil med hensyn til sin lære om
oppstandelsen. Han begrunnet det med to forhold:
a) De kjente ikke til Skriftene (G.T.)
b) De kjente ikke til Guds kraft til å vekke opp mennesker fra de

døde.

I oppstandelsen var det ikke behov for noe ekteskap mer, for etter
at den hadde funnet sted, skulle de troende være som englene. Etter
at oppstandelsen har funnet sted, er de troende satt over i evighets-
dimensjonen, og der er det ikke behov for at folk gifter seg og får
bam, for de som lever der, dør ikke, men de lever i all evighet.
I den samme forbindelsen kom Jesus inn på sadduseemes nega

tive syn på engler og åndsvesener. Sadduseeme mente at hverken
engler eller andre åndsvesener fantes, men Jesus sa at i oppstandel-
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sen skulle vi være som englene. Han stadfestet dermed deres eksis
tens og tilstedeværelse.

Til slutt i denne samtalen henviste Jesus til 2.Mosebok, som også
de anerkjente som Guds ord. Jesus sa at Gud fortsatt er Abrahams,
Isaks og Jakobs Gud, enda disse tre hadde vært d(&de i mange år, da
Herren sa dette til Moses. Abraham hadde vært død i 329 år, Isak i
224 år og Jakob i 198 år, da dette ble sagt til Moses."Så sa han (Gud):
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.3,6.)
"Men om de dødes oppstandelse har dere da ikke lest hva som er

sagt dere om den av Gud, som sier: Jeg er Abrahams Gud og Isaks
og Jakobs Gud? HAN ER IKKE DE DØDES GUD, MEN DE
LEVENDES." (Mat.22,31-32.)

I og med at de troende døde lever for Herren, skal de i oppstand
elsen få et nytt legeme, slik at de kan gå inn i Herrens planer i rikets
tid og senere i evigheten og tjene Gud i styret, både i himmelen og
på jorden.

Oppstandelsen fra de døde er et av de sentrale lærespørsmål,
både i jøde- og kristendommen, men det vil føre altfor langt å ta
dette temaet opp i sin fulle bredde i denne sammenhengen.
Jødene kjente til både oppstandelsen og himmelfarten. Ja, de

kjente faktisk til himmelfarten før de kjente til oppstandelsen. Al
lerede i den andre tidsperioden fikk de vitnesbyrdet om himmelfar
ten, i og med at Enok, som var den sjuende fra Adam, ble tatt bort
til Herren."Og alle Enoks dager var 365 år. Og Enok vandret med
Gud, så ble han borte, for Gud tok han til seg." (l.Mos.5,23-24.)
Senere ble dette bekreftet gjennom Elias himmelfart."Mens de

(Elias og Elisa) gikk og talte sammen, kom det med en gang en
gloende vogn og gloende hester og skilte dem fra hverandre, og Elias
for i stormen opp til hinimelen."(2.Kong.2,ll.)
Jødedommen hadde ikke utarbeidet noen lære om livet i him

melen, for jødene hadde ikke utførlige kunnskaper om dette ut ifra
det som stod skrevet om dette i G.T. De hadde derimot utarbeidet
en lære om oppstandelsen og riket for Israel, for dette var beskrevet
utførlig i G.T. Å FÅ DEL I FRELSEN BETYDDE BL.A, AT EN
FIKK DEL I OPPSTANDELSEN OG I RIKET FOR ISAREL.
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Oppstandelsen skulle videre begynne i Jerusalem og bre seg derifra
til resten av verden. Av den grunn var det viktig for jødene at de ble
gravlagt i Jerusalem. Dette er grunnen til at det er så mange graver
på 01jeberget."Nå ser dere at det er meg, og at det er ingen Gud
foruten meg. Jeg gjør død og jeg gjør levende, jeg sårer og jeg leger,
og det er ingen som redder av min hånd."(5.Mos.32,39.)
"Herren døder og gjør levende, han fører ned i dødsriket og fører

opp derfra."(l.Sam.2,6.)
"Men Gud skal forløse min sjel av dødsrikets vold, for han skal ta

meg til seg."(Salm.49,19.)
"Du (Messias) for opp i det høye (Jesu himmelfart), bortførte

fanger (fra dødsriket), tok gaver (offergaver) blant menneskene,
også blant de gjenstridige, for å bo der (ved Den Hellige Ånd.),
Herre Gud."(Salm.69,19.)
"Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du

leder meg ved ditt råd, og deretter opptar du meg i herlighet. Hvem
har jeg ellers i himmelen? Og når jeg har deg, har jeg ikke lyst til noe
her på jorden."(Salm.73,23-25.)
"Du som har latt oss se mange trengsler og ulykker, du vil igjen

gjøre oss levende og igjen dra oss opp av jordens avgrunner."
(Salm.71,20.)
"Dine døde skal bli levende, mine lik skal oppstå, våkn opp og

juble, dere som bor i støvet (i dødsriket). For dugg over grønne urter
er to dugg, og jorden gir dødninger tilbake til livet." (Es.26,19.)
"Spå derfor og si til dem (jødene): Så sier Herren, Israels Gud:

Se, jeg åpner deres graver og lar dere, mitt folk, stige opp av deres
graver, og jeg vil føre dere til Israels land. Og dere skal kjenne at jeg
er Herren, når jeg åpner deres graver og lar dere mitt folk, stige opp
av deres graver."(Esek.37,12-13.)
"Og de mange som sover i jordens muld (legemene), skal vokne

opp, somme til evig (tidsalderlig) liv og somme til evig (tidsalderlig)
skam og avsl^."(Dan.l2,2.)
"Han vil gjøre oss levende etter 2 dager. På den 3. dag vil han

oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn."(Hos.6,2.)
Profetene så også at Messias skulle lide, dø og oppstå fra de

døde."Jeg vil kunngøre hva fastsatt er: Herren sa til min herre
(Messias): Du er min Sønn, jeg har født deg i dag (ført deg opp fra
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døcisriket."(Salm.2,7.)
"For du skal ikke overlate min sjel i dødsriket, du skal ikke la din

hellige (Messias) se forråtnelse."(Salm. 16,10.)
"For han (Gud) har ikke foraktet og ikke avskydd den elendiges

elendighet og ikke skjult sitt åsyn for ham, men da han ropte til ham
(på korset), hørte han."(Salm22,25.)
"Og jeg vil gjøre ham til den førstefødte, til den høyeste blant

kongene på jorden."(Saim.89,28.)
Både fariseerne, sadduseerne, de skriftlærde, de eldste og råds

herrene kunne med selvsyn se at Jesu grav var tom på den første
dagen i uken, og at Jesus hadde stått opp ifra de døde. Dette var i
samsvar med både utsagn i G.T. og utsagn som Jesus selv hadde
kommet med, men vantroen kan ikke engang forstå det som en ser
med sine egne øyne, og det som er bevist."Jesus sa: Men er ditt øye
sykt, da blir hele ditt legeme mørkt. Er altså lyset i deg mørke, hvor
stort bli da mørket."(Mat.6,23.)

Jesu oppstandelse fra de døde er beviset på at han har sonet
synden og seiret over døden. Det er også beviset på at Gud godtok
Jesus forsoningsverk. Dersom Jesus ikke hadde stått opp ifra de
døde, da var vi enda i våre synder og hadde ikke muligheter for å få
del i frelsen, men i og med at han er oppstått fra de døde, så er han
blitt den første av de dødes oppstandelse.
Jesu oppstandelse er garantien for at de troende skal få del i

oppstandelsen og i den ekatologiske frelsen, som er livet i riket for
Israel og senere i den nye himmel og på den nye jord, der hvor
rettferdigheten (Den treenige Gud) bor. "Men nå er Kristus opp
standen fra de døde og er blitt førstegrøden av de hensovede. For
ettersom døden er kommet ved et menneske (Adam), så er og de
dødes oppstandelse komme ved et menneske (Jesus), for likesom
alle dør i Adam, så skal og alle levendegjøres i Kristus. Men hver i
sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden, deretter skal de som
hører Kristus til, levendegjøres ved hans komme, og deretter kom
mer enden (på oppstandelsen), når han overgir riket (riket for
Israel) til Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og
all myndighet og velde. FOR HAN SKALVÆRE KONGE INNTIL
HAN FÅR LAGT ALLE SINE FIENDER UNDER SINE FØT
TER. DEN SISTE FIENDE SOM TILINTETGJØRES, ER
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DØDEN." (l.Kor.l5,20-26.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva mente sadduseeme om oppstandelsen?
2.) Hvorfor mente Jesus at de tok feil?
3.) Hva begrunnet Jesus oppstandelsen med?
4.) På hvilke måter kjente jødene til både oppstandelsen og him

melfarten?
5.) Hva gikk frelsen ut på etter jødisk syn?
6.) Hva gikk fortapelsen ut på?
7.) Hvorfor hadde ikke jødene utarbeidet noen lære om de troen

des liv i himmelen?
8.) Hva er Jesu oppstandelse bevis på?
9.) På hvilken måte er Jesu oppstandelse garantien for at de døde

skal oppstå?
10.) Hvilke forskjellige faser har oppstandelsen?
11.) Hvor lenge skal Jesus være konge?
12.) Hva er den siste fienden som Jesus skal underlegge seg?
13.) Hva vil det si at døden skal bli tilintetgjort?
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DA TIDENS FYLDE KOM.

"men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en
kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var
under loven, foråt vi skulle få barnekår."(Gal.4,4-5.)
Da tiden lå til rette for det, sendte Gud sin Sønn til verden. Alt lå

vel til rette da frelseren kom. Gud visste selv hvilken tid som var best
til at Messias kunne komme.
På det politiske området var det et stort sammenhengende ver

densrike. Romerrikets grenser gikk fra Atlanterhavet i vest til Det
kaspiske hav og Den arabiske ørken i øst, fra England og Germania
i nord til Nilen og Afrikas ørkener i sør. På keiser Augustus sin tid
var det ca. 100 millioner innbyggere. Middelhavet ble betraktet som
et romersk innhav og ble kalt "mare nostrum", som betyr "vårt hav".
Det forholdet at de forskjellige nasjonale grenser var borte, hadde

mye å si for utbredelsen av evangeliet. Det var ikke forbundet med
noe problem å reise innenfor dette store området.
Dersom Jesus hadde blitt født tidligere, hadde hans apostler og

disipler støtt på lukkede landegrenser, og dersom Jesus hadde blitt
født 200 år senere, så hadde evangeliet blitt hindret av uro og krig
innenfor dette store verdensriket. Men på dette tidspunktet var
verden stille og åpen for evangeliet. Nå hadde verden tid til å lytte
til Jesu tale i noen år.

Da Jesus ble født hersket den såkalte "pax romana" i dette store
området. Den romerske freden varte i 200 år, og er den lensgste
fredsperioden som verden kjenner til. Den begynte med keiser
Agustus (31 f.Kr.-14 e.Kr.). Han er derfor blitt kalt for "Fredens
fyrste".
Den romerske freden hadde også mye å si for utbredelsen av

evangeliet. En kunne være forholdsvis trygg uansett hvorhen en
reiste innenfor dette store området.

I det romerske riket var det anlagt en rekke gode veier, foråt de
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romerske legioner skulle nå så fort som mulig ut til de forskjellige
steder i riket. Folk reiste mye og kommunikasjonene var gode. På
de veiene, der de romerske soldatene drog fram, reiste også Herrens
tjenere med evangeliet. Det hadde nok ikke de tenkt på som hadde
planlagt og bygd veiene, MEN ALT MÅ RETTE SEG ETTER
GUDS PLANER.
Det romerske verdensriket hadde også et felles språk, og det var

det greske språket. Jesu og Paulus budskap ble derfor ført ut i verden
på dette språket. De første misjonærene behøvde ikke noe språk
kurs før de drog ut. Det var ikke den klassiske gresken som ble
verdensspråket, men det var den såkalte "koine- gresken", som også
N.T.er skrevet på.
På det sosiale området var også tiden kommet til at noe nytt kunne

skje. Det var store sosiale forskjeller mellom de rike og de fattige.
Det var en stor åndelig nød, både blant rike og fattige. To tredjedeler
av Roms befolkning bestod av slaver.
I Israel var det en stor frustrasjon over romernes styre, og folk var

leie av de tunge skattene og et fremmed styre. Jesu lære fenget først
og fremst blant de fattige og de elendige. Han tilsa de fattige Guds
rike, og han sa at den som trodde på ham, skulle få de materielle
goder i tilgift. Han hevet også menneskeverdet, i og med at han ikke
gjorde forskjell på folk, men sa at alle var like overfor Gud."Og han
løftet sine øyne på sine disipler og sa: Salige er dere fattige, for Guds
rike er deres."(Luk.6,20.)
"Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt

dette (mat,klær o.s.v.) i tilgift."(Mat.6,33.)
"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.)
Den kulturelle og moralske standard i Romerriket var også sunket

ned til et lavmål. Menneskeverdet var skrevet ned. Et menneskeliv
betydde ingen ting. Overklassen og pøbelen rundt i Romerriket
forlystet seg med å se på forestillinger der tusenvis av mennesker og
d)^: ble drept for underholdningens egen skyld.
Den moralske standarden var også lav. Homoseksuahtet og utro

skap i ekteskapet florerte. I alt dette kom Jesus med sin nye lære.
Han ønsket å hjelpe de elendige og få dem opp på et riktig etisk nivå.
Han ønsket å gi dem en riktig moralsk standard. Også på dette
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området var verden moden for Kristi lære.
På det religiøse området var det også behov for Jesu lære. De

gamle romerske gudene holdt på å miste taket på folk. De søkte de
nye religionene, som kom fra Østen, for den gamle romerske gude
læren gav ikke svar på de fundamentale spørsmål i tilværelsen.
Som et alternativ til den gamle romerske gudelæren, fikk man

også keiserdyrkelsen. Denne kom inn med keiser Agustus. Folk ble
tvunget til å underkaste seg keiseren og ofre til hans bilde. De som
ikke ville det, måtte dø.
Av andre religioner som var i Romerriket, skal vi kort nevne de

forskjellige mysterie- religionene. Disse vant stor tilslutning, for de
opererte med religiøse begreper som gjenfødelse og frelse.
Mange vendte seg også til astrologien. De mente at stjernenes og

planetenes innbyrdes stilling hadde innflytelse på menneskelivet. De
mente videre at dette kunne fortelle dem om framtiden. Dette førte
videre til overtro og frykt. Det var mange stjemetydere og trollmenn
i Romerriket på den tiden. Vi møter dem også i Apostlenes Gjer
ninger.
De utdannede folkegruppene søkte svar på livets og dødens

problemer hos filosofene. Lukas forteller i Apostlenes Gjerninger
om to av disse retningene. Det var stoikerne og epikureerne.
På det religiøse området var også verden moden for Jesu lære, for

han kom med sannheten fra Gud, både om frelsen og om mennesket.
Om mennesket lærte han at det ikke kan frelse seg selv ved egne
gjerninger, og om frelsen lærte han at frelsen ble oppnådd uteluk
kende ved å tro på Jesus som jødenes Messias og Guds Sønn.
Av det som vi har skrevet ovenfor, ser vi at tiden var moden til at

Jesus kunne komme. Gud, som har den store oversikten, sendte sin
Sønn til verden, da forholdene var maksimale til at den nye tiden
kunne komme. Han som bor i himmelen, kjenner alle ting og har
oversikten. Han kom til verden gjennom sin egen Sønn, da den rette
tida var kommet.

I tillegg til dette var det også en stor messiansk forventning i Israel.
Mange jøder håpet på at Messias ville komme og befri folket fra
romernes undertrykkelse og styre. Det messianske håpet grunnet
seg på følgende forhold:

1.) For det første hadde jødene ikke hatt noen profet på 400 år.
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Den siste av dem var Malakias. Han hadde profetert at både Elias
og Messias skulle komme."Se, jeg sender mitt bud (Elias), 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,l.)
"Se jeg sender dere Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den

store og forferdelige, og han skal vende fedrenes hjerte til barna, og
barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet
med bann."(Mal.4,5-6.)

2.) For det andre kunne jødene regne ut fra Dan.9,24-27 tiden
for Messias framtreden. Tiden var kommet til at dette kunne skje.
Det var spennende å se om Messias ville komme. (Se kapitlet:
Tidspunktet for Messias første komme.)

3.) For det tredje hadde Gud også varslet en del mennesker om
at Messias allerede var underveis. Dette var tilfelle både med
Elisabet, Sakarias, Maria, Josef, gamle Simeon i templet og profetin-
nen Anna, Fanuels datter, av Asher stamme."og han (Johannes) skal
omvende mange av Israels barn til Herren deres Gud, og han skal
gå i forveien for ham (Messias) i Elias ånd og kraft, for å vende fedres
hjerter til barn og ulydige til rettferdiges sinnelag, for å berede
Herren et velskikket folk." (Luk.1,16-17.)
"Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria, for du har funnet

nåde hos Gud, og se, du skal bli fruktsommelig å føde en sønn, og
du skal kalle ham Jesus. Han skal være stor pg kalles den Høyestes
Sønn, og Gud Herren skal gi ham hans fars Davids trone, og han
skal være konge over Jakobs hus evindelig (i tidsaldrene), og det skal
ikke være ende på hans kongedømme."(Luk.l,30-33.)
"Og se, det var en mann i Jerusalem ved navn Simeon, og denne

mann var rettferdig og gudfryktig og ventet på Israels trøst, og Den
Hellige Ånd var over ham, og det var åpenbart ham av Den Hellige
Ånd at han ikke skulle se døden, før han hadde sett Herrens
Messias."(Luk.l,25-26.)
"Og hun (Anna) trådte til i samme stund og priste Gud, og hun

talte om ham til ALLE SOM VENTET PÅ FORLØSNING FOR
JERUSALEM." (Luk.1,38.)

4.) For det ̂ erde hadde også det jødiske folket sett den stjerna
som kom opp i øst, og som ledet de 3 vismeimene til Israel. Vi må
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regne med at det ikke bare var vismennene som så stjerna. Den var
tydelig for alle, og alle jøder var spent på om det var den stjerna som
skulle varsle Messias komme. Vi vet at allerde Bileam hadde varslet
om at det skulle stige opp en stjerne over Jakob."Jeg ser ham
(Messias), men ikke nå, jeg skuer ham, men ikke nær, EN STJERNE
STIGER OPP OVER JAKOB, et spir (et kongespir) løfter seg fra
Israel, han knuser Moabs (Jordan) tinninger og utrydder ufreds-
ætten." (4.Mos.24,17.)
"Da Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes dager, se,

da kom noen vismenn fra Østerland til Jerusalem og sa: Hvor er
jødenes konge som nå er født? Vi har sett HANS STJERNE i Østen
og er kommet for å tilbede ham...Da de hadde hørt kongens ord,
drog de avsted, og se, stjerna som de hadde sett i Østen, gikk foran
dem, inntil den kom og ble stående over det sted hvor barnet
var."(Mat.2,l-2 og 9.)
Det er klart at disse vismennene kjente til profetiene om at

Messias skulle komme, og at det skulle oppstå en stjerne, som skulle
være beviset på det. De benyttet astrologien på en riktig og fornuftig
måte, for stjerna viste dem veien fram til Frelseren.
Det er også sannsynlig å tro at disse vismennene kom fra Babylon,

og at de kjente til de bibelske profetier gjennom de jødene som
hadde bUtt ført bort i landflyktighet til Babylon. Profeten D^el var
en av dem som var blitt ført til Babylon, og hans profetier gjalt bla.
tidspunktet for Messias framtreden.

Ellers så skal vi merke oss følgende forhold ved det profetiske
ordet som omhandler Jesu fødsel:

1.) Han skulle fødes i Betlehem. Betlehem var Davids by, og det
var byen for Juda stamme. "Men du Betlehem, Efrata, som er liten
til å være med blant Judas tusener. Av deg skal det utgå for meg en
som skal være hersker over Israels land, og hans utgang er fra
fordum, fra evighets dager."(Mika.5,l.)

Rabbinerne var enige om at den kongen som skulle fødes i
Betlehem, var Messias

Bibelen forteller oss at Messias skulle ha to utganspunkter. For
det første skulle han spire fram fra sin egen rot, og for det andre
skulle han spire fram fra Isais stubb. Dette forteller oss at MESSIAS
BÅDE SKAL HA EN HIMMELSK OG JORDISK OPPRIN-
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NELSE."Og si til ham: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Se, det
kommer en mann som heter spire, han skal spire fram av sin rot, og
han skal bygge Herrens tempel."(Sak.6,12.)
"Men en kvist skal skyte fram av Isais stubb, og et skudd fra hans

røtter skal bære frukt."(Es.ll,l.)
Det hebraiske ordet for "skudd" er "netsær". Grunnbetydninga i

dette ordet er et verb som betjn: å "pleie" og "beskytte". Det lille
skuddet behøvde pleie og beskuelse, for det kom som et barn

Bibelforskerne har også grunnet på hva det betyr at Jesus skulle
kalles EN NASAREER."Og han kom og tok bolig i en by som heter
Nasaret, for at det skulle oppfylles som er talt ved profetene, at han
skal kalles en nasareer."(Mat.2,23.)

Profetene sier ingen ting om at Messias skal kalles en nasareer.
Nå viser umdlertid dette navnet på Messias til ordet Nasaret. Ordet
nasareer kommer av ordet "netsær", som betyr "skudd". Dette betyr
at det "skuddet", som profetene talte om, skulle vokse opp og bo i
Nasaret, og slik ble det også.
Jeg vil i den forbindelsen få lov til å sitere fra Axel Torms bok: Er

du Knstus.s.l22, hvor det står at Jesus ble ikke kalt nazareer fordi
han stammet fra Nazaret, men fordi han ble tilknyttet nazareeme i
Øst-Jordanlandet. "Jesus ble ikke kalt nazareer fordi han stammet
fra Nazaret, men fordi han tilknyttet seg nazareeme i Øst-Jordan
landet, som var en gmppe av am haares folket. Den var en bots- og
dåpsbevegelse med sterke messianske forventninger. Dette navn er
avledet av det det hebraiske nezer, et skudd, skuddet av Isai rot
(Es.11,1.). Johannes brakte døperbevegelsen over til Judea, og Jesus
ble døpt av ham. Esaias sine ord gikk i oppfyllese. Folket, som satt i
mørket, folket på den andre sinde av Jordan, skulle se et stort lys
(Mat.4,14-16.) Senere kunne Jesus, når han følte seg truet, søke
tilbake til Østjordan. Det var altså fra denne bevegelse at kristen
dommen utgikk. Jesus sendte ut sine disipler for å høste det som den
hadde sådd."

2.) Messias skulle fødes i Juda stamme. Det var også tilfelle med
Jesus, I N.T. har vi to ættetavler som angår Jesus. Den ene står i
Mat.1,1-17. Den angir Josefs stammtavle og går fra Abraham og til
Jesu fødsel. Vi kan i den sammenhengen også legge merke til at
Jesus også stammer fra hedningefolkene, i og med at Rahab og Rut

— 226 —



kom ifra hedningeverdenen. JESUS TILHØRER DERFOR OGSÅ
OSS, som er hedninger.
Den andre stamtavlen over Jesus står i Luk.3,23-38. Dette er

Marias slektstavle, og den går fra Jesus og til Adam. Den første
ættetavlen er DEN KONGELIGE LINJEN, mens den andre ætte-
avlen er BLODETS LINJE. Josef var ikke den virkelige far til Jesus.
Han var stefar, men Maria var den virkelige mor.
Det var ikke "mannens ætt" eller "mannens sæd", som skulle

knuse slangens hode, men det var "kvinnens ætt" eller "kvinnens
sæd", som skulle gjørde det. Dette viser også at det var kvinnens
linje som var blodets linje."Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og
kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt, han skal knuse ditt hode,
men du skal knuse hans hæl."(l.Mos.3,15.)

3.) Han skulle fødes som barn av en jomfru, og herredømmet
skulle bli lagt på barnets skulder."Derfor skal Herren selv gi dere et
tegn: Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir
ham navnet Immanuel (Gud med oss)."(Es.7,14.)
"For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er

på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evige
Fader, fredsfyrste."(Es.9,6.)
I Es.7,14 er det hebraiske ordet "alma" brukt. Det betyr jomfru .

En jomfru er en pike som ikke har hatt seksuell forbindelse med en
mann. Dette var også tilfelle med Maria. Det var ved Den Hellige
Ånds kraft at barnet ble uimfanget. For Gud er alt mulig."Men med
Jesu Kristi fødsel gikk det således til: Da hans mor Maria var trolovet
med Josef, viste det seg, før de var kommet sammen, at hun var
fruktsommelig ved Den Hellige Ånd." (Mat.1,18.)
Vi legger også merke til at det er lodnnen som skulle gi barnet

navnet Immanuel, som betyr "Gud med oss". Mannen er her heller
ikke nevnt. Dette tyder også på at kvinnen stod i en særstilling ved
denne fødselen.

Videre vet vi at Maria fikk beksjed fra engelen Gabriel om at hun
skulle kalle barnet Jesus.(Luk.l,31.) Ordet Jesus kommer fra det
hebraiske ordet "Jeshua", og det betyr "Herren er frelse." ^
Hva som gjelder det hebraiske ordet for "tegn", ' ot , sa betyr

dette ordet både "tegn" og "under". I og med at Messias kom, så var
dette både et tegn til jødefolket om at han var kommet, og at den
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messianske perioden hadde begynt i Israel. Likeledes var det et
under at Gud kunne bli et menneske i Jesus Kristus. INGEN TING
ER UMULIG FOR HERREN.
I forbindelse med Jesu fødsel ble det også en forfølgelse av alle

guttebarn under 2 år som bodde i Betlehem og i landet omkring.
Dette var også profetert av profeten Jeremias."Da Herodes nå så at
han var blitt narret av vismennene, ble han neget vred, og han sendte
bud og lot drepe alle gutterbarn som var i Betlehem og alt landet
deromkring, fra 2 år og derunder, etter den tid han nøye hadde
utspurt av vismennene. Da ble det oppfylt som er talt ved profeten
Jeremias, som sier: En røst ble hørt i Rama, gråt og stor klage, Rakel
gråt over sine barn og ville ikke la seg trøste, for de er ikke mere
til."(Mat.2,16-18.)
Som vi vet, rømte Josef, Maria og Jesus-barnet til Egypt, for å

unngå at Herodes også tok livet av Jesus. Etter at Herodes den store
var død (år 4 f.Kr.), så reiste de tilbake til Israel, men de våget ikke
å slå seg ned i Judea, for de fryktet for Herodes sønn, Herodes
Arkelaus, som var blitt konge over Judea. De flyttet til Nasaret.
Det forholdet at Jesus skulle flykte til Egypt og komme tilbake

derfra, er også forutsagt i G.T."Da Israel var ung, hadde jeg ham
kjær, og fra Egypten kalte jeg min sønn."(Hos.ll,l.)

Jesus vokste opp i Nasaret, og derfor så ble han kalt en nasareer,
men på grunn av at han følte sitt liv truet i forbindelse med at
døperen Johannes ble halshugget, så flyttet han til Galiea, hvor han
slo seg ned i Kapernaum. Dette er også forutsagt i G.T., at han skulle
slå seg ned i Galilea."For det skal ikke alltid være mørkt (Jesus er
lys) for det land hvor det nå er trengsel, tidligere førte han (Gud)
vanære over Sebulons land og Naftalis land, men i fremtiden skal
han føre ære over det, over veien ved havet, landet på hin side
Jordan, hedningenes Galilea. Det folk som sitter i mørke skal se et
stort lys, de som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.
Du lar det bli tallrikt det folk som du før ikke gav stor glede, de gleder
seg for ditt åsyn, som en gleder seg om høsten, som en jubler når
hærfang skiftes."(Es.9,l-3.)
Disse versene viser oss følgende forhold:
a) Jesus skulle virke i Galilea.
b) Jesus skulle bringe lyset med seg.
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c) Jesus skulle føre ære over landet.
d) Folket sklie bli tallrikt. Dette skal skje i riket for Israel.
I forbindelse med det som vi har behandlet ovenfor, vet vi også at

Jesus er verdens lys. Det sa han selv, og det er også forutsagt i
G.T."Han (Gud) åpenbarer det dype og skjulte, han vet hva som er
i mørket, og hos ham bor lyset (Messias)."(Dan.2,22.)
"For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys." (Salm.36,10.)
"han sier: Det er for lite at du (Messias) er min tjener til å gjenreise

Jakobs stammer og føre den frelste rest av Jakobs stammer tilbake,
så vil jeg da gjøre deg til hedningenes lys, for at min frelse må nå til
jordens ender."(Es.49,6.)

"Stå opp, bli lys. For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går
opp over deg. Se, mørke dekker jorden, og mulm folkene, men over
deg skal Herrens lys oppgå, og over deg skal hans herhghet åpenbare
seg, og folkeslag skal søke til ditt lys, og konger til den glans som er
gått opp over deg."(Es.60,l-3.)
"Atter talte Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys, den som følger

meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys." (Joh.8,12.)
Rabbinerne sier også at et av Messias navn er LYSET (arameisk

NEHORA.)
Da tiden var moden til det kom Jesus, og hans første komme var

omtalt hos profetene og ellers i G.T. Han hadde følgende oppgaver
ved sitt første komme:

1.) Han kom for å forsone verden med Gud."For så har Gud
elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som
tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig (tidsalderlig) liv."
(Joh.3,16.)

2.) Han kom for å opprette riket for Israel, men da jødene ikke
tok imot ham som jødenes Messias, ble denne oppgaven utsatt til
hans gjenkomst."Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend
dere (hold loven), for himlenes riker er kommet nær." (Mat.4,17.)
Ved sine undergjerninger viste han jødene hvor sterke Guds

gjerninger er, og hvordan forholdene skal bli i riket for Israel, når
det kommer. Jesu undergjerninger var først og fremst tegn til jøde
folket om at Messias var kommet, og at riket kunne bli opprettet,
dersom jødene omvendte seg og kom til tro på Jesus som jødenes
Messias og verdens frelser.

— 229 —



I i^ets tid vil undergjerningene komme tilbake for fullt. I dag i
vår tidsperiode har vi dette bare sporadisk, og hovedforklaringen på
det er at undergjerningene ikke er det sentrale i vår tidsperiode, som
er nådens tid. DET SENTRALE I VÅR TID ER UTTAGELSEN
AV DEN KRISTNE MENIGHET, OG DEN SKAL TAKES UT I
TRENGSEL, LIDELSE OG VANÆRE. Rekkefølgen i vår tids
periode er først lidelsen og forsakelsen og deretter herligheten."... Vi
^ ^ Guds rike gjennom mange trengsler." (Ap.gj. 14,22.)Ånden selv vitner med vår ånd, at vi er Guds barn, men er vi barn,

da er vi opgså arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger, så
fremt vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. For
jeg holder for at denne nærværende tids lidelser ikke er å akte mot
den herlighet som skal åpenbares på oss."(Rom.8,16-18.) (Se min
bok: Jødenes Konge. Bind.l.s,194-216.)
4) Jesu lære er heller ikke læren i den kristne menighets tid. Vi

kan ikke sette likhetstegn mellom Jesu undervisning p.d.e.s. og
Paulus sin undervisning p.d.a.s. Jesus forkynte både loven og nåden
som forutsetning for frelsen, men Paulus forkynte bare nåden. Jesu
forkynnelse angår riket for Israel, OG DEN LIGGER MIDT MEL
LOM FORKYNNELSEN I G.T. OG PAULUS SIN FORKYN
NELSE OM DEN FRIE NÅDEN.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva ligger i begrepet "tidens fylde"?
2.) Hvordan var forholdene på de forskjellige områder ved Jesu

første komme?
3.) Hva sa Jesus om frelsen?
4.) På hvilke 4 forhold begrunnet jødene det messianske håpet?
5.) Hvilke personer i Israel var oppmerksomme på at Messias

skulle komme i deres tid?
6.) Hva betyr ordet "netsær", og hvorfor ble Jesus kalt en

"nasareer"?
7.) Hvilke to utgangspunkter har Jesus?
8.) Hvor mange ættetavler om Jesus har vi i N.T., og hva er

forskjellen på disse?
9.) Hva betyr det hebraiske ordet "alma"?
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10.) Hvilke to betydninger har det hebraiske ordet "ot"?
11.) Hva var grunnen til at Jesus slo seg ned i Galilea?
12.) Hva betyr det arameiske ordet "nehora"?
13.) Hvilke forskjellige oppgaver hadde Jesus ved sitt første

komme?
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FORSKJELLEN PÅ JESU OG PAULUS SIN FORKYNNELSE.

Det er av den aller største betydning at vi er oppmerksomme på
det forholdet, at det er forskjell på Jesu forkynnelse og undervisning
p.d.e.s. og Paulus sin forkynnelse og undervisning p.d.a.s. Det er
både forskjeller og likhetspunkter. Dersom vi ikke er oppmerk
somme på dette, så skjer følgende forhold:

1.) Vi blander sammen loven og nåden i vår forkynnelse, og dette
fører til at hverken vi selv eller våre tilhørere blir glade og frigjorte
kristne. Vi får heller ikke del i rikdommen i Guds ord og Åndens
fylde, som det var meningen at enhver kristen skulle ha. Paulus sier
det jo klart over alt i sine brever at vi er ikke under loven, men under
nåden. Han sier videre at vi ved hans forl^nelse er kommet til en
ny tid: DEN FRIE NÅDES TID, som også profetene omtalte.
(Se.Es.55,l-3.)"For synden skal ikke herske over dere, dere er jo ikke
under loven, men under nåden."(Rom.6,14.)
"Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vidner

om, åpenbart uten loven (uten at loven legges til grunn som forplik
telse), det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle
og over alle som tror. For det er ingen forskjell, alle har syndet og
fattes Guds ære, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde
ved forløsningen i Kristus Jesus."(Rom.3,21-24.)

2.) Dersom vi ikke skiller mellom Jesu forkynnelse og Paulus
forkynnelse, så har vi heller ikke argumenter å stille opp mot den
ytterliggående herlighetsteologien, som hevder at vi kan oppnå alle
ting i vår tidsperiode, og at sykdom skyldes svak tro hos den som er
syk eller hos den som ber for de syke. Vi vet at i vårt tid er det ikke
alle som kan bli friske. Det er bare slik, og de faktiske forhold viser
at det er en realitet.

Paulus har heller aldri gjentatt det som Jesus sa til sine apostler
om at de skulle helbrede all sykdom, drive ut alle onde ånder, gjøre
alle undergjerninger, ha makt over hele fiendens velde, trå på
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slanger og skorpioner uten at de skulle skade og til og med drikke
gift, uten at det skal skade oss. DETTE HAR MED RIKETS
PROGRAM OG OPPGAVER Å GJØRE. Alt dette var i full
virksomhet på Jesus tid og i den påfølgende tid, men det avtok etter
hvert som det viste seg at jødene ikke ville ta imot Jesus fra Nasaret
som jødenes Messias."Og han kalte sine 12 disipler til seg og gav
dem makt over urene ånder, til å drive dem ut, og til å helbrede all
sykdom og all skrøpelighet."(Mat.lO,l.)
"Siden utvalgte også Herren 70 andre og sendte dem ut, to og to,

i forveien for seg til hver by og hvert sted han selv skulle komme...Og
hvor dere kommer inn i en by, og de tar imot dere, der skal dere ete
hva de setter fram for dere, og helbrede de syke som er, og si til dem:
Guds rike er kommet nær til dere...Og de 70 kom glade tilbake og
sa: Herre, endog de onde ånder er oss lydige i ditt navn. Da sa han
til dem: Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn (Pass dere
for overmot.) Se, jeg gir dere makt til å trede på slanger, og skor
pioner og over alt fiendens velde, og ingen ting skal skade dere."
(Luk.10,1 og 17-19.)
"Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive

ut onde ånder, de skal tale med tunger, de skal ta slanger i hendene,
og om de drikker noe giftig, skal det ikke skade dem, på syke skal de
legge sine hender, og de skal bli helbredet." (Mark.16,17-18.)

Alt dette, som vi har nevnt ovenfor, er først og fremst oppdrag og
løfter som ble gitt til apostlene og disiplene i en bestemt frelses-his-
torisk situasjon. Dette skulle være spesielle tegn for det jødiske
folket at Messias var kommet, at messiastiden var begynt, og at Jesus
fra Nasaret ville komme tilbake dersom det jødiske folket ville
omvende seg og anerkjenne Jesus fra Nasaret som jødenes Mes-
sias."Så fatt da et annet sinn og vend om, for at deres synder må bli
utslettet, så husvalelsens tider (riket for Israel) kan komme fra
Herrens åsyn (nærvær), og han kan sende den for dere utkårede
Messias, Jesus, som himmelen skal huse inntil de tider da alt blir
gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn
fra eldgamle dager av."(Ap.gj.3,19-21.)

Jeg ̂  i det følgende sitere fira Alcides Juckschs bok: Eine Reise
durch die Bibel.s,64-65, hvor han sier følgende om rikets tegn: "Av
forskjellige tegn ser vi at det annonserte Guds riket begynte å utbre
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seg på jorden:
1.) SPRÅKUNDERET. Plutselig kunne apostlene, bevirket ved

Den Hellige And, snakke fremmede språk. Jødene, som var kommet
fra de forskjellige land til påsekefesten, snakket foruten felles
språket, gresk, språkene i de landene hvor de var født. På sine
landsspråk hørte de nå til sin store forundring evangeliet.

2.) DEN HELLIGE ÅNDS UTGYDELSE. Dette var en oppfyl
lelse av profeten Joels ord. Han var en forkynner av det kommende
Guds riket.

3.) TILBUDET OM FREDSTIDEN. For jødefolket og dermed
for alle folk var dette fredsriket, som profetene i det gamle Testa
mente stadig vekk hadde profetert om (Es.25,6-8.) Gud tilbyr aldri
delvis. Det måtte altså dreie seg om det lovede Guds rike, som i følge
Ap.20,1-3 skal ha herredømme her på jorden i 1000 år.
Dersom jødene hadde antatt den Herre Jesus Kristus som sin

konge, så v^e alle de uttalte profetiene om Guds rike ha gått i
oppfyllelse. Satan ville ha blitt bundet, og Jerusalem ville ha blitt
misjonshovedstaden i verden. Ingen kriger mer ville ha funnet sted.
(Es.2,2-4.) Når Gud vil samle Jesu menighet, vet vi ikke. Likevel kan
det ikke være noen tvil om, at det tusenårige fredriket nå kunne ha
begynt, dersom Israel hadde villet anerkjenne Jesus som Messias.
For Den Hellige Ånd bød apostelen Peter å forkynne: "Så fatt da et
annet sinn og vend om for at deres synder må bli utslettet, så
husvalelesens tider kan komme fra Herrens åsyn, og han kan sende
den for dere utkårede Messias, Jesus, som himmelen skal huse inntil
de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine
hellige profeters munn fra eldgamle tider av."(Ap.gj.3,19-21.)

4.) DE MANGE HELBREDELSER. Den lamme ved den skjøn
ne tempelporten ble helbredet. Ja, det var nok at skyggen til Peter
falt på de syke, og de ble helbredet. Apostelhistorien beretter: "Ja,
også fra de omliggende byer kom de sammen i mengde til Jerusalem
og førte med seg de syke og folk som var plaget av urene ånder, og
de ble alle helbredet."(Ap.gj.5,15-16.) NAR MASSEHELBRED-
ELSER OG UNDER ER DET NORMALE, SÅ ER DETTE ET
TEGN PÅ AT GUDS RIKE HAR BEGYNT PÅ JORDEN.
(Mat.4,24.)

5.) EIENDOMSFELLESSKAP BLANT DE TROENDE. Alle
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var en stor familie. De hadde alle eiendommer felles. Die sosiale
spenningene var borte.(Ap.gj.4,32.)

6.) STYRE MED JERNSTAV. Overfor bevisst utførte synder,
som man ikke ville forandre på til tross for advarsel, var det døds
straff. Dommen over Ananias og Safira snakker et tydelig språk og
viser oss nettopp at Guds rike var begynt på jorden. (Ap.gj.5,1-11.)
(Se også Es.65,20 og Åp.12,5.)
Nå i endetiden vil vi imidlertid få en forøkning av undergjernin

gene, for de skal peke på at Messias ikke er langt unna, og at
Messias-riket skal opprettes om ikke altfor lang tid i Israel. MEN-
NESKESØNNENS TEGN GÅR BESTANDIG FORAN HANS
KOMME.

Hva som gjelder Jesu lære, så var det ikke noen ny lære. Alt det
som Jesus omtalte og gjorde, var omtalt i G.T. Det nye ved hans lære
var at han kombinerte de opplysningene som G.T. gir på en ny måte.
Han pekte på loven og krevde at menneskene oppfylte loven. Han
krevde en større rettferdighet enn den som fariseerne og de skrift
lærde hadde. Han krevde den etiske eller lovens rettferdighet av
jødene, men i og med at dette ikke er noen frelsende rettferdighet,
så pekte han på seg selv som den som skulle frelse jødene. DET
VAR VED TROEN PÅ HAM AT JØDENE FIKK DEL I FREL
SEN. (Se mine bøker: Jødenes Konge. Bind 1 og 2.)
Han kom med tilbudet til jødene om å gi dem en ny lære, som var

vel fundert i G.T., men fariseerne og de staiftklærde avviste den nye
læren eller den nye vinen, som han kom med. De sa at den som
hadde smakt den gamle vinen (d.v.s. den som hadde blitt opplært i
rabbinismen), den hadde ikke lyst på ny vin (noen ny lære). De sa
at den gamle var god nok for dem."Han sa også en lignelse til dem:
Ingen river en lapp av et nytt kledbonn og setter den på et gammelt,
ellers river han det nye i sønder, og lappen av det nye passer heller
ikke til det gamle. Og ingen fyller ny vin (Jesu lære) i ganile skinn
sekker, ellers vil den nye vin sprenge skinnsekkene (rabbinismen),
og den selv spilles og sekkene ødelegges, men NY VIN (JESU
LÆRE) SKAL FYLLES I NYE SKINNSEIOCER. Og ingen som
har drukket gammel vin, har lyst på ny, han sier: Den gamle er god
(rabbinismen var god nok for fariseerene og de skiftlærde)."
(Luk.5,36-39.)

— 235 —



"Og da Jesus hadde endt denne tale (Bergprekenen), da var folket
slått av forundring over hans lære, for han lærte dem som en som
hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde."(Mat.7,28-29.)
"Og de ble alle forferdet, så de spurte hverandre: Hva er dette?

EN NY LÆRE. Med myndighet byder han endog de ureine ånder,
og de er ham lydige."(Mark.l,27.)
Hva som gjelder lovaspektet ved Jesu lære, skal vi bare kort

oppsummere de kray som han stilte til det jødiske folket, for at det
skulle få del i Guds rike. APOSTLENE FØRTE VIDERE JESU
LÆRE INNTIL PAULUS KOM MED DEN NYE LÆREN OM
AT FRELSEN BLE OPPNÅDD AV NÅDEN ALENE. Fra den tid
flyttet også apostlene loven, fra å være en forutsetning for eller et
krav om å bli frelst, til vandringen i kristenlivet.
Vi skal bare kort summere opp Jesu lære angående loven og

nåden. Vi skal senere sammenligne disse punktene med det som
Paulus sa om det samme.(Se også mine bøker: Jødenes Konge. Bind
1 og 2, hvor jeg skriver om dette.)

1.) Den som ikke holdt loven og budene, fikk ikke del i Guds
rike."Og se, det kom en til ham og sa: Mester, hva godt skal jeg gjøre
for å få evig (tidsalderlig) liv? men han sa til ham: Hvorfor spør du
meg om det gode? (Det står i loven.) Det er bare en som er god.
Men vil du gå inn til livet, da hold budene."(Mat.l9,16-17.)
"Dersom dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet,

likesom jeg har holdt min Faders bud og blir i hans kjærlighet."
(Joh.15,10.)
"Dere som mottok loven, gitt ved engler og ikke har holdt den."

(Ap.gj.7,53.)
"Peter opplot da sin munn og sa: Jeg skjønner i sannhet at Gud

ikke gjør forskjell på folk, men blant ethvert folkeslag tar han imot
den som frykter ham og gjør rettferdighet (holder loven eller deler
av den.)"(Ap.gj.lO,34-35.)

2.) Den som ikke solgte det som en eide og gav til de fattige, den
fikk ikke del i Guds rike."Jesus sa til ham: Vil du være fullkommen,
da gå bort og selg det du eier, og gi det til de fattige, så skal du få en
skatt i himmelen, kom så og følg meg." (Mat.19,21.)
"Således kan da ingen av dere være min disippel uten at han

oppgir alt det han eier." (Luk.14,33.)
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"Og Josef, som av apostlene hadde fått tilnavnet Bamabas, det er
utlagt: formaningens sønn, en levitt, født på Kypern, som eide en
åker, solgte den og bar fram pengene og la dem for apostlenes
føtter."(Ap.gj.4,36.)

3.) Den som ikke trodde på Jesus, fikk ikke del i Guds rike.
(Mat.19,16- 22.) Alle disse 3 krav ble f.eks. stilt til den unge rike
mannen, foråt han skulle få del i Guds rike. De to første kravene er
lovens rettferdighet, mens det siste er den frelsende rettferdighet.)

4.) Den som ikke tilgav selv, den fikk ikke selv tilgivelse og del i
Guds rike."For dersom dere forlater menneskene deres overtredel
ser, da skal deres himmelske Fader også forlate dere, men dersom
dere ikke forlater menneskene deres overtredelser, da skal heller
ikke deres himmelske Fader forlate deres overtredelser."(Mat.6,14-
15.)

5.) Den som ikke omvendte seg (holdt loven) og ble som barn,
den fikk ikke del i Guds rike."Og han kalte et lite barn til seg og stilte
det midt iblant dem og sa: Uten at dere omvender dere og blir som
barna, kommer dere ingenlunde inn i himlenes rike. Derfor, den som
gjør seg liten som dette barn, han er den største i himlenes rike."
(Mat.18.2-4.)

6.) Den som dømte andre, fikk ikke del i Guds rike."Døm ikke,
for at dere ikke skal dømmes, for med den samme dom som dere
dømmer med, skal dere dømmes, og med det samme mål som dere
måler med, skal dere måles igjen."(Mat.7,l-2.)

7.) Den som ikke fornektet seg selv, ikke tok sitt kors opp og
fulgte Jesus, den fikk ikke del i Guds rike."Den som elsker far og
mor mere enn meg, er meg ikke verd, og den som elsker sin sønn
eller datter mer enn meg, er meg ikke verd, og den som ikke tar sitt
kors opp og følger etter meg, er meg ikke verd. Den som finner sitt
liv, skal miste det, og den som mister sitt liv for min skyld, skal finne
det."(Mat.lO,37-39.)

8.) Den som ikke forvaltet sin gjerning og sine muligheter på en
god måte, den fikk ikke del i Guds rike."Ta derfor talenten fra ham
(den late tjeneren) og gi den til ham som har de 10 talenter. For den
som har, ham skal gives, og han skal ha i overflod, men den sona ikke
har, fra ham skal endog taes det han har. Og kast den unyttige tjener
ut i mørket utenfor. Der skal være gråt og tenners gissel."
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(Mat.25,28-30.)
9.) Det skulle en aktiv innsats fra folkets side, for å få del i Guds

rike."Men fira døperen Johannes dager og intil nå trenger de seg
med makt inn i Guds rike, og de som trenger seg inn, river det til
seg."(Mat.ll,12.)
"En sa da til ham: Herre er det få som blir frelst? Da sa han til

dem: Strid for å komme inn gjennom den trange dør, for mange, sier
jeg dere, skal søke å komme inn, og ikke være i stand til det. Fra den
stund av da husbonden har reist seg og lukket døren, og dere
begynner å stå utenfor og banke på døren og si: Herre, lul± opp for
oss, da skal han svare og si: Jeg vet ikke hvor dere er fra. Da skal de
begynne å si: Vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater.
Og han skal si: Jeg vet ikke hvor dere er fra. VIK BORT FRA MEG
ALLE DER SOM IKKE HOLDT LOVEN." (Luk.13,23-27.)

10.) Den som ikke ble døpt med vanndåpen, den fil± heller ikke
del i Guds rike."Og han sa til dem: Gå ut i aU verden og forkynn
evangeliet for all skapningen. DEN SOM TROR OG BLIR DØPT,
SKAL BLI FRELST, men den som ikke tror, skal bli fordømt."
(Mark.16,15-16.)

"Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Uten at noen blir
født avvann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike." (Joh.3,5.)
"Peter sa til dem: Omvend dere (hold loven), og enhver av dere

la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere
få Den Hellige Ånd."(Ap.gj.2,38.)

11.) Den som ikke viste barmhjertighet, den fikk ikke del i Guds
rike."Salig er de barmhjertige, for de skal finne barmhjetighet."
(Mat.5,7.)
"For dommen skal være ubarmhjertig mot den som ikke har gjort

barmhjertighet, men barmhjertighet roser seg mot dommen."
(Jak.2,13.)

12.) Den som fornektet Jesus, den skulle også Jesus fornekte."
Derfor, hver den som kjennes ved meg for menneskene, ham skal
også jeg kjennes ved for min Fader i himmelen, men den som
fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min
Fader i himmelen."(Mat.lO,32-33.)

13.) Den som talte bespottelig mot Den Hellige Ånd, den fikk
heller ikke del i Guds rike."Derfor sier jeg dere: Hver synd og
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bespottelse skal bli menneskene forlatt, men bespottelse mot Ånden
skal ikke bli forlatt. Om noen taler et ord mot Menneskesøtmen, det
skal bli ham forlatt, men om noen taler mot den Hellige Ånd, det
skal ikke bli ham forlatt, hverken i denne tidsalderen eller i den
kommende (riket for Israel)"(Mat.l2,31-32.)

14.) Den som ikke hadde frukt i sitt kristenliv, den fikk ikke del i
frelsen og i Guds rike." Jeg er det sanne vintre, og min Fader er
vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, den tar
han bort, og hver den som bærer frukt, den renser han, for at den
skal bære mere frukt. Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg
har talt til dere (Guds ord virker gjenfødelse), bli i meg, så blir jeg i
dere. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når
den blir i vintreet, således heller ikke dere uten at dete blir i meg.
Jeg er vintreet, dere er grenene, den som blir i meg, og jeg i ham,
han bærer meget frukt, for uten meg kan dere intet gjøre. Om noen
ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren og visner, og de sankes
sammen og kastes på ilden, og de brenner. Dersom dere blir^i meg,
og mine ord i dere, da bed om hva dere vil, og dere skal få det."
(Joh.15,1-7.)
(Se mine bøker: Jødenes Konge. Bind 1 og 2, hvor jeg skriver

utførlig om dette.)
Dersom vi sammenligner disse utsagnene med Paulus sin lære, så

er det bare punkt nr.3, som er felles for Jesu og Paulus sin under
visning, og det er nødvendigheten av følge eller tro på Jesus. Paulus
gjentar ikke Jesus krav som forutsetning for frelsen, men han sier at
det som frelser et menneske er troen på Jesus fra Nasaret som
verdens frelser. Det forholdet at Paulus kan gjenta en del av kravene
i en kristens vandring, se det er en helt annen sak.
Vi skal i det følgende vise at det som vi har sagt ovenfor, er riktig.

Vi skal sette opp de samme punktene som ovenfor og vise hva Paulus
sa om dette

1.) Han sa ikke at vi måtte holde budene eller loven, for å bli
frelst. Han sa at vi ikke var under loven, og at det som gav frelsen
var troen på Jesus."Men nå er Guds rettferdighet, som loven og
profetene vidner om, åpenbart uten loven."(Rom.3,21.)
"For synden skal ikke herske over dere, dere er jo ikke under

loven, men under nåden."(Rom.6,14.)
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"For jeg er ved loven død for loven (i og med at Jesus oppfylte
den til frelse), for å leve for Gud."(Gal.2,19.)

"Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, idet han ble en
forbannelse for oss-for det er skrevet: Forbannet er enhver som
henger på et tre."(GaL3,13.)
"Så er da loven blitt vår tuktemester til Kristus, for at vi skulle bli

rettferdiggjort av tro, men etter at troen er kommet, er vi ikke lenger
under tuktemesteren (loven)"(Gal.3,24-25.)

2.) Paulus sa ikke at den som ville få del i Gds rike, måtte gå bort
og selge alt det som han hadde og gi til de fattige. Han sa derimot
at menneskene kunne ha rikdommen sin, men at de skulle være
gavmilde og være rike på gode gjerninger, slik at de kunne legge seg
opp en god grunnvoll for den kommende tidsalderen, som er riket
for Israel."Byd dem som er rike i den nåværende tidsalderen, at de
ikke skal være overmodige eller sette sitt håp til den uvisse rikdom,
men til Gud, som gir oss rikelig alle ting å nyte, at de skal gjøre godt,
være rike på gode gjerninger, gavmilde, godgjørende, så de legger
seg opp en god grunnvoll for den kommende tidsalderen, at de kan
gripe det evige (tidsalderlige) livet."(l.Tim.6,17-19.)

3.) Paulus sa at den som trodde på Jesus, den fikk del i Guds rike.
Det eneste kravet som Paulus stilte, var at vedkommende måtte
komme til Jesus og be om nåden."Og han (fangevokteren i Filippi)
førte dem (Paulus og Silas) utenfor og sa: Herrer, hva skal jeg gjøre
for å bli frelst? De sa da: Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst,
du og ditt hus."(Ap.gj.l6,30-31.)
"og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Mose

lov, rettferdiggjøres i ham enhver som tror."(Ap.gj.l3,39.)
"De ble nå lang tid der (i Ikonium) og talte frimodig om Herren,

som gav sitt ord om nåden vitnesbyrd, idet han lot tegn og under skje
ved deres hender."(Ap.gj.l4,3.)
"Da han nå ville to videre til Akaia, tilskyndte brødrene ham, og

skrev til disiplene der om å ta imot ham. Og da han kom dit, ble han
til stor gangn for dem som var kommet til troen ved nåden."
(Ap,gj.l8,27.)
"Men nå er Guds rettferdighet, som loven og proftenene vidner

om, åpenbart uten loven, (uten at menneskene må oppfylle loven.)"
(Rom.3,21.)
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"Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjernin
genes? Nei, ved troens lov. (Dette bet}^: at i og med at troens lov er
kommet, så er gjerningenes lov satt til side som indirekte frelsesvei.)"
(Rom.3,27.)

"for hva sier Skriften? Abraham trodde Gud og det ble regnet
ham til rettferdighet, men den som har gjerninger (slik som det var
under lovens tidsperiode), ham tilregnes ikke lønnen av nåde, men
som skyldighet, den derimot som ikke har gjerninger (det er tilfelle
i nådens tidsperiode), men tror på ham som rettferdiggjør den
ugudelige, ham regnes hans tro til rettferdighet. Således priser også
David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet unten
gjeminger.(David levde i lovens tidsperiode, så dette gjalt ikke
ham.)"(Rom.4,3-6.)
"For sjmden skal ikke herske over dere, dere er jo ikke under

loven, men under nåden."(Rom.6,14.)
"Derfor mine brødere, døde også dere fra loven ved Kristi legeme,

for at dere skulle høre en annen til, ham som er oppstanden fra de
døde, så vi kan bære frukt for Gud. For da vi var i kjødet, virket de
syndige lyster, som vaktes ved loven, således i våre lemmer at vi bar
frukt for døden, men nå er vi løst fra loven, idet vi er død fra det som
vi var fanget under, så vi tjener i Åndens nye vesen, og ikke i
bokstavens (lovens) gamle vesen."(Rom.7,4-6.)
"Hva skal vi da si? At hedninger, som ikke søkte rettferdighet, de

vant rettferdighet, men det var rettferdighet av tro. Israel derimot,
som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke fram til denne lov.
Hvorfor det? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved gjerninger,
for de støtte an mot snublesteinen (Jesus)." (Rom.9,30-32.)
"For Kristus er lovens endemål (ikke slutt), til rettferdighet for

hver den som tror. For Moses skriver om rettferdigheten av loven:
Det menneske som gjør disse ting (lovens rettferdighet), skal leve
ved dem. (for nåden er nedlagt i loven.)"(Rom.lO,4-5.)
"Sålede er det da også i denne tid blitt en levning (av jøder) tilbake

etter nådens utvelgelse, men er det av nåde, da er det ikke mere av
gjerninger (slik som det var under lovens tidsperiode), ellers blir
nåden ikke mere nåde."(Rom.l 1,5-6.)
"Og da Skriften (G.T.) forutså at det er ved tro at Gud ratt-

feriggjør hedningene, forkynte den Abraham forut det evangelium:
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I deg skal alle folk velsignes. Så blir da de som har tro, velsignet med
den troende Abraham. For så mange som holder seg til lovgjer-
ninger (i nådens tidsperiode), er under forbannelse, for det er
skrevet: Forbannet er hver den som ikke blir ved i alt som er skrevet
i lovens bok, så han gør det.(Dette er lovens rettferdighet.) Og at
ingen b^ rettferdiggjort for Gud ved loven, er åpenbart, for: den
rettferdige, ved tro skal han leve, men loven har ikke noe med troen
å gjøre (Dette gjelder i nådens tidsperiode), men: Den som gjør det,
skal leve ved det. (I lovens tidsperiode fikk den del i frelsen som
oppfylte loven, i og med at nåden var nedlagt i loven.) Kristus kjøpte
oss fri fra lovens forbannelse, idet han ble en forbannelse for oss-for
det er skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre, for at
Abrahams velsignelse kunne komme over hedningene i Kristus
Jesus, så vi ved troen kunne få Ånden, som var oss lovet." (Gal.3,8-
14.)
"Idet han ved sitt kjød (dette skjedde på Golgata) avskaffet den

lov som kom med bud og forskrifter (loven var satt til side som
frelsesvei), for at han ved seg selv kunne skape de to (jøder og
hedninger) til et nytt menneske, idet han ̂ orde fred." (Ef.2,15.)

"frelste han oss, ikke for rettferdige gjerningers sl^ld, som vi
hadde gjort (slik som under lovens tidsperiode), men etter sin
miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige
Ånd. (Dette er ikke vanndåpen, men det er selve gjenfødelsen.)"
(Tit.3,5.)

4.) Paulus sa ikke at den som ikke tilgav, ikke fikk tilgivelse. Han
sa derimot at på samme måte som Jesus hadde tilgitt oss, skal vi tilgi
våre medmennesker. Dette skal ikke være som en forpliktelse, men
det skal være en naturlig sak og en selvfølge i vandringen."Allslags
bitterhet og hissighet og vrede og skrik og spott være langt borte fra
dere likesom all ondskap, men vær gode mot hverandre, barmhjer
tige så dere tilgir hverandre, likesom Kristus har tilgitt dere."
(Ef.4,31-23.)

"Ikle dere da, som Guds utvalgte, hellige og elskede, inderlig
barmhjertighet, godhet, ydmykhet, sakmodioghet, langmodighet, så
dere tåler hverandre og tilgir hverandre om noen har klagemål mot
noen, som Kristus har tilitt dere, således og dere."(Kol.3,12-13.)
"Jeg skriver til dere, mine barn, fordi deres synder er forlatt for
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hans navns skyld (p.g.av forsoningsverket)." (lJoh.2,12.)
5.) Paulus har ikke sagt at den som ikke omvendte seg (holdt

loven) og ikke ble som barn, den fikk ikke del i Guds rike. Han har
dertimot sagt at den som tror på Jesus fra Nasaret som verdens
frelser, den får del i frelsen."Da de hørte dette, slo de seg til ro, og
de priste Gud og sa: Så har da Gud også gitt hedningene omvendelse
til livet."(Ap.gj.ll,18.)
"idet jeg vidner både for jøder og greker om omvendelse til Gud

og troen på vår Herre Jesus Kristus."(Ap,gj.20,21.)
"for dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i

ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst,
for med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner
en til frelse. For Skriften sier: Hver den som tror på ham, skal ikke
bli til skamme."(Rom. 10,9-11.)

6.) Paulus har ikke sagt at den som dømte andre, den fikk ikke
del i Guds rike. Han har derimot sagt at de troende dømmer om alle
ting, og at det er Herren som skal dømme oss. Videre skal de hellige
dømme verden, når den tid kommer, "men den åndelige dømmer alt,
men selv dømmes han av ingen."(l.Kor.2,15.)
"Døm derfor ingen før tiden, før Herren kommer, han som også

skal føre fram for lyset det som har vært skjult i mørket, og åpenbare
hjertenes råd, og da skal enhver få sin ros av Gud." (l.Kor.4,5.)
"Eller vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? og dersom

verden blir dømt ved dere, er dere da uverdige til å dømme i de
ringeste saker?"(l.Kor.6,2.)
"Men dersom vi dømte oss selv, da ble vi ikke dømt, men når vi

dømmes, da refses vi av Herren, for at vi ikke skal fordømmes
sammen med verden.(l.Kor.ll,31-32.)

"for at dere må kunne dømme om de forskjellige ting, så dere kan
være rene og uten anstøt til Kristi dag."(Fil.l,10.)
"La derfor ingen dømme dere for mat eller drille, eller i spørsmål

om høytid eller nymåne eller sabbat."(Kol.2,16.)
"Vi kjenner jo ham som har sagt: Meg hører hevnen til, jeg vil

gjengjelde, og atter: Herren skal dømme sitt folk."(Hebr. 10,30.)
7.) Paulus har ikke sagt at den som ikke fornektet seg selv fullt

ut og ikke tok sitt kors opp og fulgte etter Jesus i alle ting, den skulle
ikke få del i Guds rike. Paulus har derimot sagt at den troende har
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lov til mange ting, men at ikke alt gangner i den store friheten som
yi har fått."Alt er rent for de rene, men for de urene og vantroe er
intet rent, både deres sinn og og deres samvittighet er urene."
(Tit.1,15.)
"For Guds nåde er åpenbart for alle mennesker, idet den (Guds

nåde) opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster
og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nåværende tids
alder. "(Tit.2,11-12.)
"Jeg har lov til alt, men ikke alt gangner, jeg har lov til alt, men

ikke alt oppbygger. Ingen søke sitt eget, men enhver søke den annens
beste."(l.Kor.lO,23-24.)

8.) Paulus har ikke sagt at den som ikke forvaltet sin gjerning eller
sine muligheter på en god måte, den fikk ikke del i Guds rike. Han
har derimot sagt at kristendomen gir oss en stor grad av frihet, og at
vi ikke skal benytte friheten til å fremme synden."Men se til at ikke
denne deres frihet blir til anstøt for de skrøpelige (slik at de snub
ler)." (l.Kor.8,9.)
"Men Herren er Ånden og hvor Herrens Ånd er, der er frihet."

(2.Kor.3,17.)
"Men idet dere er blitt frigjort fra synden, er dere trådt i rettferdig

hetens tjeneste."(Rom.6,17.)
"For den træl som er kalt i Herren, er Herrens frigitte, likeså er

også den fri som er kalt, Kristi træl. Dere er dyrt kjøpte, bli ikke
menneskers træler."l.Kor.22-23.)
"Til frihet har Kristus frigjort oss, stå derfor fast, og la dere ikke

atter legge under trældoms åk."(Gal.5,l.)
"For dere ble kalt til frihet, brødre, bruk bare ikke friheten til en

leilighet for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet." (Gal.5,13.)
9.) Paulus har ikke sagt at det skulle en aktiv innsats fra folkets

side, for å få del i Guds rike. Han har derimot sagt at frelsen er en
gave, som vi skal ta imot, i og med at vi er frelst av bare nåde ved
tro."alle har syndet og mangler Guds ære, og de blir rettferdiggjort
uforsl^ldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud
stilte til skue i hans blod, som et soningsmiddel ved troen, for å vise
sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med
de synder som før var gjort- for å vise sin rettferdighet i den tid som
nå er (nådens tidsperiode), så han kunne være rettferdig og gjøre
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den rettferdig som har troen på Jesus."(Ron^-3j23-26.)
"Men nå (i den nye tidsperioden) er dere frigjort fra synden og er

trådt i Guds tjeneste, har dere deres frukt til helliggjørelse, og til
utgang et evig (tidsalderlig) liv. For den lønn som synden gir, er
døden, mens Guds nådegave er evig (tidsalderlig) liv i Kristus Jesus,
vår Herre."(Rom.6,22-23.)
"Gud være takk for sin usigelige gave."(2.Kor.9,15.)
"For av nåde er vi frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv, det

er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For
vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud
forut har lagt ferdige, at vi skulle vandre i dem."(Ef.2,8-10.)
"Derfor sier Skriften: Han (Jesus) for opp i det høye og bortførte

fanger (de troende i dødsriket), han gav menneskene gaver."
(Ef.4,8.)

"Bli derfor Guds etterfølgere 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.5,l-2.)
"For det er umulig at de som engang er blitt opplyst og har smakt

de himmelske gaver og har fått del i Den Hellige And, og har smakt
Guds gode ord og den kommende tidsalders krefter, og så faller fra
(går tilbake til jødedommen og forblir der), atter kan fornyes til
omvendelse, da de på ny korsfester Guds Sønn for seg og gjør ham
til spott."(Hebr.6,4-6.)

10.) Paulus har ikke sagt at den som ikke ble døpt, den fikk ikke
Den Hellige Ånd og del i Guds rike. Ha har derimot sagt at den som
tror på Jesus, den har del i frelsen og i den kommende tidsalderen.
Han har videre sagt at han var glad for at Gud ikke hadde utsendt

ham for å døpe, men for å forkjmne evangeliet. Dette må få oss til å
forstå at i Paulus sin forkynnelse ligger ikke gjenfødelsen i forbind
else med vanndåpen, men i ordets gjenfødende dåp. DET ER
GUDS ORD SOM ER GJENFØDELSENS SAKRAMENT, og
ikke vanndåpen. Dåpen gir en renselse for synder, men den virker
ikke gjenfødelse. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 3.s, 121-146, der
jeg skriver både om voksen- og barnedåpen.) "Og nå, hva bier du
etter? Stå opp og la deg døpe og få vasket av dine S5nider, idet du
påkaller hans navn."(Ap.gj.22,16.)
"Jeg takker Gud at jeg ikke har døpt noen av dere uten Knspus
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og Gajus, for at 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 å døpe, men for
å forkynne evangeliet, ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulle
tape sin kraft."(l.Kor. 14-17.)
"hvor meget mere skal da Kristi blod, han som ved en evig ånd

ofret seg selv som et ulastelig offer for Gud, rense deres samvittighet
fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud." (Hebr.9,14.)

så la oss trede fram med sanndru hjerte i troens fulle visshet,
renset på hjertene fra en ond samvittighet og tvettet på legmet med
rent vann."(Hebr. 10,22.)
"men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er lys, da har vi

samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod, renser oss fra all
synd."(Joh.l,7.)
"Han er den som kom med vann (dåpens vann) og med blod, Jesus

Kristus, ikke bare med vannet (renselsen), men med vannet og med
blodet (forsoningen), og Ånden er den som vitner, fordi Ånden er
sannhet. For det er 3 som vitner i himmelen. Faderen, Ordet og Den
Hellige Og disse 3 er går ut på ett. Og det er 3 som vitner på
jorden, Anden, vannet (dåpens vann, som gir renselse for syndene)
og blodet (som gir forsoningen), og de 3 samstemmer med hver
andre (har det samme vitnesbyrd.)"(l.Joh.5,6-8.)

11.) Paulus har ikke sagt at den som ikke viste barmhjertighet,
den fikk ikke del i Guds rike. Han har sagt at vi får del i frelsen ved
å tro på Jesus fra Nasaret, og at vi skal vise barmhjertighet og gode
gjerninger som en frukt av frelsen." Men nå, da dere er frigjort fra
synden og er trådt i Guds tjeneste, har dere deres frukt til helli-
gjørelse og til utgang et evig (tidsalderlig) liv."(Rom.6,22.)
"Derfor, mine brødre, døde også dere fra loven, ved Kristi legeme,

for at dere skulle høre en annen til, ham som er oppstanden fra de
døde, så vi kan bære frukt for Gud."(Rom.7,4.)

"eller om en skal formane, på formaningen, den som gir, gjøre det
med ærlig hu, den som er forstander, være det med iver, den som
gjør barmhiertighet, gjøre det med glede."(Rom.l2,8.)
" Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet,

mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet, mot slike er
loven ikke."(Gal.5,22.)
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"men vær gode mot hverandre, barmhjertige, så dere tilgir hver
andre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus."(Ef.4,32.)

"for at dere må kunne dømme om de forskjellige ting, så dere kan
være rene og uten anstøt til Kristi dag (dagen for Jesu komme for
den kristne menighet), fylt med rettferdighets frukt, som virkes ved
Jesus Kristus, Gud til ære og lov."(Fil'l>10-ll.)
"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, idet jeg har lyst å fare
herfra og være med Kristus, for dette er meget, meget bedre, men
å bli i kjødet er nødvendigere for deres skyld."(Fil-lj21-24.)
"at dere kan vandre verdig for Herren til velbehag i alt, sa dere

bærer frukt og vokser i all god gjerning ved kunnskap om Gud."
(Kol.1,10.)

"Ikle dere da, som Guds utvalgte, hellige og elskede, inderlig
barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet, langmodighet, så
dere tåler hverandre og tilgir hverandre, om noen har klagemal mot
noen, som Kristus har tilgitt dere, således og dere." (Kol.3,12-13.)
"Men glem ikke å gjøre godt og å dele med andre, for slike offer

tekkes Gud."(Hebr.l3,16.)
11) Paulus har aldri sagt at den som fornekter Jesus, ikke har del

i Guds rike. Han har derimot sagt at til tross for at vi er ulydige og
kanskje til og med fornekter hans navn, så vil han tilgi oss dette for
Jesu Kristi skyld. Han som er trofast, kan ikke fornekte oss, dersom
vi da ikke fornekter hans navn helt inntil vår død. Dersom vi bekjen
ner våre synder, så er han villig til å tilgi dem. Ja, han har allerede
tilgitt oss alle våre synder for 2000 år siden, "men er vi barn, da er vi
også arvinger. Guds arvinger og Kristis medarvinger, såfremt vi lider
med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham."(Rom.8,17.)
"for dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i

ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst,
for med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner
en til frelse."(Rom.lO,9-10.)
"Det er troverdige ord, for er vi død med ham, skal vi og leve med

ham, holder vi ut, skal vi og herske med ham, fornekter vi (helt til
vår død), skal han og fornekte oss, er vi troløse, så er han trofast, for
han kan ikke fomkte seg selv."(2.Tim.2,ll-13.)
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"dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så
han forlater oss våre synder og renser oss fra all urettferdighet."
(Joh.1,9.)

13.) Paulus har ikke sagt at den som taler bespottelig mot Den
Hellige Ånd, den får ikke del i Guds rike. Han har sagt at det er
tilgivelse for alle synder ved troen på Jesus, men han har også sagt
at den som holder ved i synden, så lenge at han ikke får tilgivelse for
den, han får ikke del i Guds rike. Når nådetiden er ute for et
menneske, er det ikke lenger mulig å oppnå syndenes forlatelse. Før
den tid er det mulig å oppnå syndenes forlatelse for enhver synd. "for
den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men er vi død med
Knstus, da tror vi at vi også skal leve ved ham."(Rom.6,7.)
"Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus,

for livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og
dødens lov."(Rom.8,l- 2.)
"han som gav seg selv for våre synder for å fri oss ut av den

nærværende onde tidsalderen etter vår Guds og Faders vilje."
(Gal.1,4.)

"Brødre, om også et menneske blir overlistet av noen synd, da
hjelp ham til rette, dere åndelige, med saktmodighets ånd, men se
til deg selv at ikke du og blir fristet."(Gal.6,l.)
"han som er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen,

og bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde
gjort renselse for våre synder, satte seg ved Majestetens høyre hånd
i det høye."(Hebr.l,3.)
"For det er umulig at de som engang er blitt opplyst og har smakt

de himmelske gaver og fått del i Den Hellige Ånd, og har smakt
Guds gode ord og den kommende tidsalders krefter, og så faller fra
(går over til jødedommen igjen), atter kan fornyes til omvendelse,
da de på ny korsfester Guds Sønn for seg og gjør ham til spott."
(Hebr.6,4-6.)
"For synder vi med vilje (slik at vi lever bevist i denne synden)

etter å ha lært sannehten å kjenne, da er det ikke mere tilbake noe
offer for synder, men bare en forferdelig gru og en nidkjærhetens
brann som skal fortære de gjenstridige." (Hebr.10,26-27.)
"og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men

og for hele verdens."(l.Joh.2,2.)
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"Jeg skriver til dere, mine barn, fordi deres synder er dere forlatt
for hans navns skyld."(l.Joh.2,12.)
"Dersom noen ser sin bror gjøre en synd som ikke er til døden, da

skal han bede, og han skal gi ham liv-jeg mener dem som ikke synder
til døden. Det er synd til døden, det er ikke om den jeg sier at han
skal bede.(Synd til døden er f.eks. å gå over til jødedommen eller
forbli i sin synd gjennom et helt liv.)" (l.Joh.5,16.)

14.) Paulus har ikke at den som ikke hadde frukt i sitt kristenliv,
den fikk ikke del i Guds rike. Han har derimot sagt at vi kan tape
frukten, men likevel få del i frelsen. Vi skal alle fram for Jesu eller
Guds domstol i himmelen, for å få igjen det som er skjedd ved
legemet, enten det er godt eller ondt."Men den som planter og den
som vanner, er ett, dog skal enhver av dem få sin egen lønn etter sitt
eget arbeid...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, strå, da skal enhvers
verk bli åpenbart, for dagen skal vise det, for den åpenbares med ild,
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 ild."(l.Kor.3,8 og 11-15.)
" Far ikke vill. Gud lar seg ikke spotte, for det som et menneske

sår, det skal han og høste. For den som sår i sitt kjød, skal høste
fordervelse av sitt kjød, men den som sår i Ånden, skal høste evig
(tidsalderlig) liv i Ånden."(Gal.6,7-8.)
"da dere vet at hva godt enhver gjør, det skal han få igjen av

Herren, enten han er tjener eller fri."(Ef.6,8.)
"Ta dere i vare at dere ikke mister det dere har vunnet ved deres

arbeid, men at dere kan få FULL LØNN."(2.Joh.8.)
Jeg har med dette gått gjennom både Jesu og Paulus sin forkyn

nelse angående lovaspektet ved forkynnelsen og er kommet fram til
at JESUS FORKYNTE BÅDE LOVEN OG NÅDEN, MENS
PAULUS BARE FORKYNTE NÅDEN. Jesus forlate både
lovens rettferdighet og den frelsende rettferdighet, som jødene fikk
ved å tro på ham som jødenes Messias og verdens frelser. Paulus
derimot forkynte bare nådesaspektet, og det gikk ut på at den som
trodde på Jesus, den fikk del i frelsen og iGuds rike.
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Vi kan også nevne at apostlene-disiplene forkynte læren med de
to rettferdighetsbegreper helt inntil apostelmøtet i Jerusalem i år
49/50. "men blant ethvert folkeslag tar han imot den som frykter ham
og gjør rettferdighet (lovens rettferdighet.)...Ham gir alle profetene
det vitnesbyrd at hver den som tror på ham (den frelsende rettferdig
het), får syndenes forlatelse ved hans navn."(Ap.gj. 10,35 og 43.)

Etter apostelmøtet var alle, både Jakob, Peter, de andre apostel-
ene og Paulus enige om at det nå var kommet en ny tid, der frelsen
ble oppnådd utelukkende ved troen på Jesus. Det ble ikke lagt noen
annen forpliktelse på hedningene enn at de skulle holde seg fra
avgudsoffer, fra hor, fra blodmat og fra kjøtt som var kvalt. Dette
gjalt i vandringen. Hva som gjalt jødene, kunne de fortsatt holde
Moseloven eller deler av den. Det stod fritt opp til dem. Dette gjalt
i vandringen. (Se mine bøker: Jødenes Konge. Bind 1 og 2, hvor jeg
gjør greie for dette.)
Det var Paulus som først fikk åenbaringen fra Herren om den nye

tiden som var kommet, etter at jødene hadde forkastet Jesus fra
Nasaret som deres Messias. Paulus forkynte budskapet om den frie
nåden lenge før apostlene visste om dette. Etter sin omvendelse ved
Damaskus, sendte Herren ham til Arabia, hvor han var i 3 år. Etter
at 3 år var gått, reiste han tilbake til Damaskus og derfra til Jeru
salem. I Jerusalem var han sammen med Peter i 15 dager, og av
apostlene så han ingen annen enn Jakob." (Gal.1,18-19.)
De troende i Jerusalem var redde for ham, men det var Bamabas

som tok seg av ham og førte ham til Peter.(Ap.gj.9,26-30.)
I forbindelse med sitt første besøk i Jerusalem etter sin omvend

else, oppsøkte Paulus templet og bad der. Der fikk han se Jesus selv
for andre gangen i sitt liv, og han fikk beskjed av Herren om at jødene
il^e kom til å ta imot hans budkskap om den frie nåden, og at Gud
ville sende ham til hedningefolkene, som bodde langt borte." Da jeg
så var vendt tilbake til Jerusalem og bad i templet, hendte det meg
at jeg kom i henrykkelse, og jeg så ham (Jesus), og jeg hørte ham si
til meg. Skynd deg og gå i hast ut av Jerusalem, for de kommer ikke
til å ta imot ditt vitnesbyrd om meg."(Ap.gj.22,17-18.)
Paulus fikk vite mange hemmeligheter av Herren, men den hem

meligheten som han fikk de største vanskeligheter med, var hem
meligheten om den frie nåden. Mange av de Jesus-troende jødene
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var ikke enige med Paulus i dette. De mente som judaistene at loven
måtte inn igjen som indirekte frelsesvei.
At det var forskjellige vurderinger angående den kristne læren i

den første tiden, ser vi også av det forholdet at det i Korint var 4
partier."For det er av Kloes folk blitt fortalt om dere, mine brø<ke,
at det er tretter blant dere. Jeg mener dette at enhver av dere sier:
Jeg holder meg til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til
Kristus."(l.Kor.l,ll-12.)
Det var følgende 4 partier i Korint:
a) Paulus sitt parti.
b) Apollos sitt parti.
c) Peter sitt parti og
d) Kristi parti.
Jeg mener at uoverenstemmelsene i disse forksjellige partier

angikk læremessige ting, og ikke spørsmål om veltalenhet eller ytre
framtreden. Spørsmålet gjalt dåpen og den frie nåden.
a) Paulus sitt parti gikk inn for Paulus sin forkynnelse om den

frie nåden og dåpen, etter at gjenfødelsen hadde funnet sted.
b) Apollos sitt parti gikk inn for Apollos sin forkynnelse. Vi vet

ikke eksakt hva den gikk ut på. I begynnelsen av sin forkynner-
virksomhet kjente han til bare Johannesdåpen, som han forlate. I
tillegg til dette var han meget veltalende og hadde store kunnskaper
om skriftene i G,T."Men det var en jøde ved navn Apollos, født i
Aleksandria, en veltalende mann, som kom til Efesus, han var sterk
i skriftene (G.T.). Han var opplært i Herrens vei, og da han var
brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus, enda han
bare kjente Johannes dåp." (Ap.gj.18,24-25.)
c) Peter sitt parti gikk inn for Peter sin forkynnelse, slik som den

hadde vært før hemmeligheten om den frie nåden var gjort kjent.
Vi vet at han forkynte både loven og dåpen som en forutsetning for
å få del i frelsen og Den Hellige Ånd."... Hva skal vi gjøre brødre?
Peter sa til dem: Omvend dere (hold loven), og enhver av dere la
seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få
Den Hellige Ånds gave."(Ap.gj.2,37-38.)
"Så fatt da et annet sinn og vend om (hold loven), foråt deres

synder må bli utslettet, så husvalelsens tider (riket for Israel) kan
komme fra Herrens åsyn (nærvær.)"(Ap.gj.3,19.)
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"Dere (jødene) var de første som Gud sendte sin tjener til, da han
lot ham framstå for at han skulle velsigne dere, idet enhver av dere
vender seg bort fra sine onde gjeminger."(Ap.gj.3,26.)
"men blant ethvert folkeslag tar han imot den som frykter ham og

gjør rettferdighet (holder loven.)"(Ap.gj.lO,35.)
d) Kristi parti holdt på Jesu forl^nelse, slik som vi har beskrevet

den før i dette kapitlet. Han forkynte både loven og nåden. Han
forkjmte både lovens rettferdighet og den frelsende rettferdighet,
som jødene fikk ved å tro på ham.
Det er flere grunner til at jeg har gjort en sammenligning mellom

Jesus forkynnelse p.d.e.s. og Paulus sin forkynnelse p.d.a.s.:
1.) For det første ønsker jeg at Guds ord blir riktig forkynt, og at

\d lærer oss å skjelne mellom det som er blitt sagt til jødene og angår
riket for Israel p.d.e.s. og det som blir sagt til den kristne menighet,
som består både av jøder og hedninger, p.d.a.s. Vi må lære oss å
fordele Guds ord slik at vi ser til hvem det er sagt, og i hvilken
frelseshistorisk sammenheng det er uttalt. Dersom vi ikke greier det,
fører dette til at vi blander sammen Guds ord. Guds ord mister
derfor sin innebygde styrke, og vi oppnår ikke det som er tilsiktet i
forkynnelsen.

2.) Dersom vi ikke skiller mellom Jesu forkynnelse p.d.e.s og
Paulus forkynnelse p.d.a.s., hva som gjelder lov- og nådesaspektet
ved dette, så blander vi sammen loven og nåden i vår tidsperiode.
Ved at vi gjør det, blir vi ikke frigjorte og glade kristne, og vi får
heller ikke del i Guds ords rikdommer og i Guds fylde. Vi blir
mismodige og ser ikke at vi er helt fri og løst fra loven.

3.) Vi må også være oppmerksomme på at de mange under og
tegn som skjedde på Jesu tid og i tiden etterpå, først og fremst var
beregnet på jødefolket. Det skulle vise dem at Messias var kommet,
og at riket var nær for jødene. Ja, det var til og med begynt å
fungere.(Se hva Alcides Jucksch sier om dette i sin bok: Eine Reise
durch die Bibel.s,64-65.)
Dersom jødene hadde tatt imot Jesus fra Nasaret som jødenes

konge, hadde Jesus kommet tilbake på himmelens skyer og oppret
tet riket for Israel. Alt lå til rette for det. Ved siden av at Guds riket
hadde begynt å fungere, var også de viktigste endetidskomponent-
ene til stede. Antikrist var der, som er keiser Nero. Den falske profet
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var der, som er Judas. Romerriket var der. Det holder forøvrig å bli
opprettet igjen gjennom alt det som skjer i E.F. (Se O.K.Indergaards
bøker: Temaer i bibelsk profeti. Del 1,2 og 3.)
I vår tid er de forskjellige under og tegn knyttet til nådegevene og

Åndens gaver, og de utøves etter som enhver har disse nådegavene.
På apostlenes tid var nemlig forholdet det at disse utrustningene ble
utdelt til alle apostlene. De hadde dette felles.
Jeg vil sitere hva Johan Henrik Jøregensen sier om dette i Evan

gelisten nr.7.1989."Når det gjelder dette med tegn og undergjer
ninger, hevdes det fra visse hold at disse ting skal følge den troende
menighet, og så visest det til Mark. 16,17-18, hvor det står: "Og disse
ting skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder,
de skal tale med tunger, de skal ta slanger i hendene, og om de
drikker noe giftig, skal det ikke skade dem, på syke skal de legge sine
hender, og de skal bli helbredet."

Selvsagt er dette like sant som alt annet av Guds ord. Og om
Herren er tjent med det, så gjør han også slike ting i denne hushold
ning. Men merk: DET ER IKKE OM NT-MENIGHETEN HAN
SIER DETTE. Etter at menigheten er rykket opp til den himmelske
helligdom ved Jesu snarlige komme til luften, skal jødiske vitner gå
ut med RIKETS EVANGELIUM. Da skal dette Jesu ord og løfte
få sin egentlige og fulle oppfyllelse."

I rikets tid skal dette komme igjen, for da skal apostlene og jødene
igjen gå inn i den tjensten som de fikk med Herren. Vi må være
oppmerksomme på det forholdet at vi i dag ikke kan påberope oss
disse kraftige undergjerningene i sin fylde, slik som det skjedde på
Jesu tid og tiden deretter.

Jesus har lovet oss at vi ikke skal mangle noen nådegaver eller
noen innsikt i læren i vår tidsperiode, MEN FYLDEN AV UNDER-
GJERNINGENE HAR VI IKKE I VÅR TID."Jeg takker alltid min
Gud for dere, for den Guds nåde som er dere gitt i Kristus Jesus, at
dere i ham er gjort rike på alt, på all lære og kunnskap, likesom Kristi
vitnesbyrd er blitt rotfestet i dere, så at det ikke mangler dere noen
nådegave mens vi venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse, han
som også skal styrke dere inntil enden, så dere må være ulastelige
på vår Herre Jesu Kristi dag." (l.Kor.1,4-8.)
Nå i endetiden vil imidlertid utførelsen av undergjerningene
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tilta igjen, for de vil peke på Jesu gjenkomst og opprettelsen av riket
for Israel.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Spørsmål og oppgaver.

Hvorfor er det forskjell på Jesu og Paulus sin forkynnelse?
Hva går forskjellen ut på?
Hvordan skal vi se på de mange undergjerningene som skjedde
på Jesu tid og tida etterpå?
Hva er lovens rettferdighet?
Hva er den frelsende rettferdighet?
Hvilke 13 krav stilte Jesus til det jødiske folket for at det skulle
få del i Guds rike?
Hva sa Paulus om disse 13 punktene?
Hvorfor er det så viktig at vi ikke blander sammen Jesu og
Paulus sin forkynnelse?
Hvilke hemmehgheter fikk Paulus vite av Herren?
Hvilken av disse hemmeligheter hadde jødene problemer med
å forstå?
Hva skjedde på kirkemøtet i Jerusalem 49-50?
Hvilke 4 forskjellige partier var det i Korint?
Hva lærte de angående dåpen og nåden?
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JØDISKE BIBELFORSKERES SYN PÅ JESUS OG PAULUS.

Vi skal i det følgende sitere en del jødiske Bibel-forskeres syn på
jøde- og kristendom og på Jesus og hans lære p.d.e.s. og Paulus og
hans lære p.d.a.s. De fleste av disse er meget positive til Jesu person
og hans lære, og mange anser ham SOM DEN STØRSTE JØDEN
SOM HAR LEVD. De vil ha ham tilbake til Israel, for han hører
det jødiske folket til. De vil rense ham for en del av de egenskaper
som den greske og hellenistiske filososfi og kristendomsforståelse ar
tillagt ham, og kle ham på nytt i hans opprinnelige egenskaper og
uttrykksformer. Mange mener at han er den viktige og sentrale
jøden, som alt dreier seg om.
De fleste jøder ser med mistro på både Johannes og Paulus og

mener at de har korrumpert og misforstått den opprinnelige jøde-
kristendommen.

Jeg for min del ser det ikke slik. Både Johannes og Paulus hører
med til jødedommen og må vurderes ut ifra den. Når det gjelder
Johannes, så mener jeg at han befinner seg innenfor Jesu lære, i og
med at han forkynte både loven og nåden. Vi må imidlerttid være
oppmerksomme på det forholdet at Johannes i sitt evangelium i stor
grad beskrev tros- eller nådesaspektet ved jødekristendommen,
mens de synoptiske evangelier i stor utstrekning beskrev lovaspektet
ved Jesu forl^nnelse.
Hva som gjelder Paulus, så fikk han i oppdrag å forkynne den

kristne menighets kristendomsform, og den skiller seg fra jøde
kristendommen ved at gjernings- eller lovaspektet er falt bort. Tros-
eller nådesaspektet står igen som det eneste som gir frelsen. Dette
er det samme som den frie nåden.
Det er ingen uoverenstemmelse mellom Jesu forkynnelse p.d.e.s. og
Paulus sin forkynnelse p.d.a.s. Deres forkynnelse angår to forskjel
lige frelsestidsperioder, og derfor må deres kristendosmforkynnelse
være forskjellig.
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Markus Barth sier følgende om dette i en artikkel: Jøden Jesus og
jødenes tro. Den stod i Karmel, Israel-Nytt.nr.23-24,1985: "Men hva
sier nå jødene selv om Jesus? Etter mange århundrer med uvenn
lighet og usakelig polemikk er mange jødiske lærde såvel som
menighetslenimer enige om at man skylder Jesus den største res
pekt. Han gjelder i dag for å være lærer, en profetskikkelse og en
martyr, SOM REPRESENTERER DET BESTE I JØDEDOM
MEN. Både fra kristen og jødisk side er det fastslått og dokumentert
en vidtgående overenstemmelse mellom Bergprekenen og den rab-
binske Halach d.v.s. sedvanretten. "JESUS ER HELT I ORDEN.
HAN TILHØRER OSS. MEN SORGENE BEGYNNER MED
PAULUS." Slik uttrykte en jødisk bibliotekar sitt syn på saken."
Abraham Poljak sier følgende om dette i en artikkel i det samme

bladet, nr.19.1986: "I mange år ble vår menighet i Israel stilt overfor
dette spørsmålet: "Hvem skal vi forkynne- Jesus eller Kristus?" De
fleste vil vel svare. "Men det er jo det samme." Vi må si:" For oss er
det det samme, men ikke for jødene, og ikke for verden."
I Israel i dag er det mange kulturjøder som tror på Jesus på denne

måten: "Jesus fra Nasaret hører oss til. HAN ER DEN STØRSTE,
DEN SENTRALE JØDEN, som Martin Buber kaller ham, men vi
forkaster kirkens Kristus." I disse kretser hører jeg ofte at man sier:
"Vi er for den jødiske profeten Jesus, men ikke for Messias, kirkens
paulinske Kristus. Så lenge som du forbinder Jesus med Paulus, kan
vi ikke ha noe med deg å gjøre. Men kirkens Kristus, i hvis navn
forfølgelser og kriger er blitt innspirert, hverken kan eller vil vi ha
noen forbindelse med."

De fleste jøder, som snakker slik, er fra Russland, såkalte øst-
jøder. Jeg ble også selv født der, og i 1905, som et fem års gammelt
barn, opplevde jeg pogromer i Jekaterinoslaw. Våre forfølgere kom
rett fra kirken til de jødiske bydeler for å myrde. Hitlers forfølgelse
av jødene var ikke noe nytt for meg. På denne måten lærte jeg kirken
å kjenne, men likevel lærte jeg å skjelne mellom kirkens lære,
evangeliet, og dens menneskelige representanter. Og jeg tror at
JESUS ER ISRAELS MESSIAS. Jeg tror på Bibelen som Guds ord,
hele Bibelen, det Gamle og det Nye Testamente. Jeg tror på
Bibelens undere, havet som ble spaltet, og mannaen i ørkenen i det
Gamle Testaemnet, likesåvel som Jesu guddommelige sønneforhold
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til Faderen, og Hans gjenkomst på Oljeberget i det Nye Testamente.
Her vil jødiske kritikere spørre: "Hvorledes kan et fornuftig

menneske tro på Jesus som Guds Sønn? Det strider jo mot fornuf
ten." Jeg svarer med et motspørsmål: "Hvorledes kan man tro på
G.T.S undere?" La oss være ærlige og innrømme at tror vi på det
ene, kan vi også godta det andre.
TROEN ER EN INDRE VISJON, ET SYN, EN NÅDE, EN

GAVE, som en eier, og en annen ikke har."
Jeg vil også hevise hva Abram Poljak sa om dette i en artikkel i

samme blad. nr.13-14.1988: "I Israel er det så mange dannende
jøder, som tror på Jesus i følgende betydning: "Jesus fra Nasaret
tilhører oss. Han er den største, den sentrale jøden, som Martin
Buber kaller ham. Men kirkens Kristus må vi avvise." I disse kretser
hørte jeg ofte: "Vi er for den jødiske profeten Jesus, men ikke for
"Messias", den paulinske og kirkelige Kristus. Så lenge du forbinder
Jesus med Paulus, kan vi ikke ha noe samfunn med hverandre. Vi
jøder kan ikke ha noe å gjøre med kirkens Kristus, i hvis navn
forfølgelser og kriger er ført."
De fleste som sier dette er øst-jøder, d.v.s. de kommer fra Russ

land. Også jeg ble født der og opplevde som 5-åring i 1905 en
fryktelig pogrom. Plyndrere drog direkte fra kirken til jødekvarteret.
Så jødefofølgelsen under Hitler var ikke nytt for meg. Jeg hadde lært
å kjenne kirken. Likevel vet jeg å skjelne mellom dens lære, evan
geliet, og dens menneskelige organisasjon. Og jeg tror på Jesus som
Israels Messias. Jeg tror på Bibelen som Guds ord, d.v.s. på hele
Bibelen, både G.T. og N.T. Jeg tror på alle undrene i Bibelen: at
Rødehavet ble delt, og at mannaen falt i ørkenen, som G.T. forteller,
såvel som at Jesus er Guds Sønn, som vil komme igjen på Oljeberget-
ifølge det Nye Testamentet.
Her vil den jødiske kritikk si: Hvorledes kan et fornuftig menneske

tro at Jesus var Guds Sønn? Motsier det ikke all fornuft? Jeg spør:
Hvorledes kan man tro på G.T.S undere? La oss være ærlige og
innrømme, at når vi tror på det ene underet, så kan vi også tro på
det andre.

Troen er et indre syn, en nåde, en gave, som en har, og en annen
ikke har. Enten så er man kunstner og forstår visse ting uten videre.
Eller man har ikke noe talent- og en viss erkjennelse er stengt.
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Så følger jeg dette indre synet uten å uleilige dem, som ikke har
det. For Jeg vet at i trosspørsmål kan man ikke overbevise noen, men
bare overtale- og det har ingen hensikt. For da oppstår bare en
forkrøblet tro. Vi kan bare tro på Jesus, "når Faderen drar oss."
(Joh.6,44.) Og virkelig omvendt blir vi bare når Gud omvender oss,
som Jeremias sier: "Omvend meg du. Herre, så blir jeg omvendt"
Så vil vi vente til Gud omvender hele Israel og hele verden, d.v.s.

"når han utgyder sin Ånd over alt kjød og jorden blir full av Herrens
kunnskap."
Jeg vil i de følgende sitere en del fra Axel Torms bok: Er du

Knstus, hvor han beskriver jødiske Bibel-forskeres syn på jøde-og
kristendom og på Jesus og Paulus. På s.9-10 står det følgende om
dette: "Disiplene holdt fram med å komme i synagogen. Det er
derfor ikke riktig å kalle pinsedag for kirkens fødselsdag, det gjør
heller ikke N.T. Det taler om at dagen brakte oppfyllelse av noen
profetiske løfter, og at Gud forsatte sin gjerning i sitt folk. Det var
ikke tilfeldig at Gud sendte sin Ånd nettopp på pinsedag da folket
feiret lovgivningen på Sinai. Svend Aage Nielsen har rett: "Vi kan
aldri komme bort ifra at kirken ikke begynte på pinsedag, men med
Guds utvelgelse og paktsslutning med Israel. Disiplene kalte seg da
heller ikke kristne. Navnet kom først fram i Antiokia og ble sikkert
anvendt som et smedenavn. (Ap.gj. 11,26.)
Paulus ble da heller ikke omvendt til en ny religion, men til sine

fedres Gud, og han forsøkte å overbevise sitt folk om at Jesus var
dets Messias.(Ap.gj.9,22.) Han ble heller ikke, som noen mente, den
egentlige religionsstifter. Han ble kalt hedningenes apostel, fordi
han skulle føre dem til Israels Gud og forkynne dem at de ved Kristus
var blitt Israels medborgere og medarvinger. Han forble jøde hele
sitt liv og erklærte som fange i Roma at han var i lenker på grunn av
Israels håp. Han var blott viss på at Gud var begynt med å oppfylle
håpet, da han oppreiste Kristus fra de døde.

Jødiske forskere har som regel villet hevde at Paulus var kristen
dommens stifter. Men jo mer de studerte ham, jo forsiktigere er de
blitt. Paulus forble hele livet en trofast og lojal jøde (S.Sandmel).
Hans teologi og ikke minst hans Messiaslære og kristologi har
jødiske røtter.(S.Ben-Chorin). Og hans trossyn ligger Jesu syn så
nær at han må ha vært mer under innflytelse av sin Herres ord enn
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ofte antatt (J.Bloch). Selv om de føler seg fremmed overfor Paulus,
kan de godt se, at han hadde sine røtter i jødedommen og glede seg
over at han har spredt jødiske tanker ut over hele verden."
På side 28 står det følgede om dette: "Jødiske forskere framhever

ofte at det egentlige brudd kom med Paulus, som stiftet den kristen
dom, som ennå er til. En rabbiner uttaler således at de jødiske ledere
hadde ingen grunn til å skride inn mot Jesus og heller ikke gjorde
det. Først da Paulus forkynte frihet fra loven, omskjærelsen og
spisereglene, blusset striden opp. Han tilføyer at han ville ha skam
met seg, hvis ikke hans forfedre hadde satt alt inn på å stå imot en
slik fiende (Paulus)"
Paulus ville dog ikke skape noe nytt. Han henviser ofte til det som

han hadde fått overlevert. Han hadde hverken omvendt seg til en ny
religion eller stiftet en slik. Men han drog noen konsekvenser av det
som han fikk overlevert. Han ville ikke oppheve loven, men likesom
Jesus stadfestet han den. Han holdt på at ingen kan frelses ved den,
men det gjør den ekte jødedom også. Men han var mere radikal.
Hans evangelium ble preget av hans Damaskus- opplevelse. Den
kommende frelse er brudt fram ved Kristus, som døde for sine
fiender. Gud rettferdiggjør i ham den ugudelige. Det er Kristi
gjerning og ikke vår anger og omvendelse som betyr noe for var
frelse. Den tilhører alene Kristus. Derav fulgte at hedningene ikke
behøvde å la seg omskjære eller overholde spiselovene. Og her vakte
han anstøt.

Paulus stod i virkeligheten sin Herre nær. Vi behøver bare a tenke
på Jesu bordfellesskap med de utstøtte, hans lignelse om tolleren,
som gikk rettferdiggjort hjem, og hans ord om at det er umulig for
mennesker å bli frelst. Kun for Gud er alt mulig. KIMEN TIL
BRUDDET FINNES ALTSÅ HOS JESUS SELV, selv om han ikke
ville det. Jøder av i dag som filosofen Margarete Sussmann kan se
at Kristi mysterium sprengte Israels innerste kjerne, og de kan si at
Paulus var sin Herres tro tjener, og at der uten Jesus ikke var blitt
en Paulus ut av Saul." (De to første sitatene er skrevet av Axel
Torm.)
På s. 53 står det følgende om dette: "Evangeliene inneholder

mange lignelser og predikener, hvor det blir gitt edle og moralske
bud. JESUS VILLE IKKE OPPHEVE LOVEN, som mange kristne
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påstår. Både han og disiplene forble lovtroe jøder livet igjennom.
Det var ikke Jesus, men Paulus som gav tillatelse til å spise flesk og
avskaffe omskjærelsen. Paulus trodde nemlig, at toraen hadde gyl
dighet til Jesu komme." (Dette er uttalt av Sad Ibn Mansur Ibn
Kammuna,1215-1285.)
På s. 62 star det følgende om dette: "Dels bekreftet han (Jesus)

med all sin kraft Mose tora. Ingen av våre vise har med større
ettertrykk betonet at den guddommelige lære var evig forpliktende.
Og dels viste han hedningene store velgjerninger. Visse dumskaller
har dog villet gjøre hans gode hensikt til intet, fordi de ikke kunne
fatte evangeliets sanne betydning. Hans velgjerning bestod i at han
befridde hedningene fra avguderiet ved å avskaffe det. Han forplik
tet dem på de noakitiske bud og forsøkte i virkeligheten på å
fullkommengjøre dem ved en morallov som er meget strengere enn
Mose tora.

HELLER IKKE PAULUS VILLE AVSKAFFE TORAEN. Men
nar nazareerens skole avskaffet omskjærelsen og innførte dåpen og
holdt søndagen hellig i stedet for sabbaten, ville den dermed under
streke at kristendommen kun var stiftet for hedningenes sl^ld.
Israels hus kan finne stor trøst i at kirken er til. "Dersom de kristne
ikke hadde vært, ville vår rest sikkert være gått til grunne. Israels
håp var blitt slukket blant folkene, som hater oss for vår tros skyld.
Men Gud, vår Herre, har alltid latt kristne vismenn oppstå, som tok
oss under sin beskyttelse." (Dette er uttalt av Jakob Ben Zebi,1697-
1776.)
På S.78 står det følgende om dette: "Man kan med visse forbehold

anerkjenne hans (Jesu) lære som helt jødisk, men man må ta avstand
fra kirkens Kristus- tro." (Dette er uttalt av Heinrich Graetz,1817-
1891.)
Pa s.84 står det følgende om dette: "Den store jødiske historiker

Simon Dubnow (1860-1941), som brutalt ble myrdet i Riga av
nazistene, nevner vel i sin jødiske historie ikke Jesus, men taler
positivt, om enn kort om kristendommen."Ut av jødedommens dype
skjød framstod det en moralsk, religiøs lære, som var kalt til å
tilfredsstille det brennende religiøse behov i hedningeverdenen og
skape noe helt nytt i den. KRISTENDOMMENES OPPRIN
NELIGE SKAPERE STÅR HELT PÅ JØDISKE GRUNN. Vi
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møter i deres lære både den førende fariseers Hillels grunnsetninger
og essenemes bestebelser etter en innvendt fromhet..."
På S.87 står det følgende om dette: "Men Jesus må som jøde ha

en plass i jødenes historie. Allerede før 1900 hadde den store etiker,
Moritz L^raus (1824-1903) sagt at "vi med iver må arbeide for å
vinne en virkelig forståelse for Jesu store personlighet. Jødedommen
må helt avgjort gjøre krav på ham. Ønsket om å hente Jesus hjem
ble sterkere. RABBINEREN FRA NAZARET ER VÅR. Spørs
målet ble bare: Hvilken plass skulle han ha. N.T. MÅTTE HJELPE
TIL KLARHET HVEM HAN EGENTLIG VAR.

Det er hos mange en følelse av at både de gamle jødiske og det
liberale kristne bilde av Jesus er et vrangbilde. "Skulle vi ikke, fordi
Jesus fullt og helt er jøde, ha rett til å vie urkristendommen vår fulle
vitenskapelige oppmerksomhet, ikke minst i dag, da lærde kristne
tendensiøst miskjenner datidens jødedom."
På S.89 står det følgende om dette: "Noen ganske få kunne gå enda

videre. I en anonym bok oppfordres jøder endog til å bli kristne.
Jesus og Paulus fullstendiggjorde G.T.s åpenbaring og befridde
deres disipler fra den rituelle lovs åk. KRISTENDOMMEN ER
REFORMERT JØDEDOM. I bokens slutning uttaler jødedom
men i en døende oldings skikkelse: "JESUS ER MIN FRELSE"...
"KIRKEN HAR FORFALSKET JESU BILDE OG MISBRUKT
HAM. Derfor erklærer han (Moritz de Jonge (1864-1920) den
(kirken) krig i sitt stridsskrift ."Bort fra evangeliene, dere prester,
hendene vekk fra Jesus. Han tilhører ikke dere^, men Israels folk.
Utlever, det som dere har røvet, for han er vår. Vi krever ham
tilbake."

På S.114 står det følgende om dette: "Jesus forkynte omvendelse
og trådte dermed i døperens fotspor, uten å være så streng som han.
Han kalte på de trette og betyngede, for å gi dem kvile. Han brukte
ikke det greske ordet for omvendelse, som betyr "å fatte et annet
sinn", men det hebraiske som både betyr "å vende tilbake og å gi
svar"...Kristne misforstår Bergprekenen dersom de oppfatter den
som en krigserklæring mot jødedommen. Den hører helt hjemme i
den rabbinske jødedommen, selv om den bærer visse individuelle
trekk, som gjør at der kan tales om en ny Jesus-skole. Rabbinerne
kunne ha forskjellige meninger, men de var overbevist om at enhver
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uttalelse var Guds ord. Derfor kan en jøde stadig høre den jødiske
røst i Jesu ord. Jesus begynte med noen saligprisninger. Qum-
ranskriftene kan hjelpe oss til å forstå hvem han tenkte på med de
fattige. Det var ikke fattige i alminnelighet, men fattige, som bevist
var blitt fattige, for å kunne motta Guds Ånd og unngå den fryktelige
synd som består i å spotte Ånden. I fortsettelsen stiller Jesus lovens
opprinnelige hensikt overfor fariseernes kausistiske forflatelse av
den. Han inderliggjør den ved å vise at en korrekt overholdelse av
den ikke er nok. Man skal leve etter lovens dypeste hensikt. Først
da kan Guds vilje utføres totalt og radikalt."
På s. 121 står det følgende om dette: "Men samtidig kritiserer han

(Moriz Friedlander (1842-1919) også kirken. Den fikk den samme
makt over verden som fariseerene hadde fått over Israel. Den krevde
at alle skulle dele dens tro. Den befridde de troende fra lovens åk,
men la et enda tyngre åk på den. Kirken mistet evangeliets friske
befriende ånd, likesom jødedommen hadde mistet den profetiske
fornyende ånd på grunn av rabbinerveldet. Både synagoge og kirke
ble forsteininger. Men der vil komme en kamp for befrielse med en
synagoge, som er like så fri, som den som blomstret på Jesu tid. Det
vil ga som Jesu ord sier: "Enhver plante som min himmelske Fader
ikke har plantet, skal rykkes opp med roten." Han er enig med Kant
og Spinoza i at jødedommen skal lutres ved å se fram mot evangeliet,
og kristendommen ved å se tilbake til det. I den nye synagogen vil
de øverste plasser ikke bli tildelt farsiseeme, men enhver som har
noe riktig å si, vil få lov til å tale fritt. Friedlander kan lett tilbakevise
de jøder som beslq^ldte ham for å predike dåp. Hvorfor skulle jøder
gå over til en kirke som trenger like så stor renselse som synagogen?
Men når Friedlander i sin forventning om en ny synagoge nevner

Jesus, må han vel gå ut ifra at Jesus skal ha en plass i den. Det er det
heller ingen tvil om. Han siterer Bergprekenen og sier: "Sådan taler
en jøde som har et forløsende ord å bringe verden, og som hvert
øyeblil^ er rede til å late sitt liv for det. "Jødedommen av i dag har
ingen ting å tilby verden. For verden vil den vedblivende bli betraktet
som noe dødt, inntil den finner seg selv og knytter til hvor fariseerne
klippet trådene over. Den må tilbake til profetene, de mellomtes-
tamentlige skrifter og Jesu evangelium. Først da kan den igjen heve
den messianske fane."
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På S.129 står det følgende om dette: "N.T. er tii tross for en del
overtro den beste bok, ikke bare i Bibelen, men i verdenslitteraturen.
DEN ER JØDISK, SKREVET AV JØDER FOR JØDER. SANN
KRISTENDOM ER JØDISK, men den sank ned i religion og
overtro. Den står under evangeliets dom, fordi den ble til det
motsatte av evangeliet, til den uhyrligste av alle løgner, hvormed
verden bedrar seg selv. Jesus viste synderen barmhjertighet, men
kristenheten fordømmer ham. Jesus priste de fattige salige, men
kristenheten de rike. Jesus tilsier den skyldige syndenes forlatelse,
men kristenheten later retten gå sin gang. Jesus sa til de undertrykte:
Reis dere. Kristenheten sier: Underkast dere.

Heller ikke jødedommen har forstått Jesus. Der finnes også reli
gion og overtro i den. Men jødefolket har dog med sin mystiske ånd
bedre mulighet for å forstå ham. I en bok om antisemmitismen retter
derfor Brunner på jødenes veene et krav til de kristne: "VI VIL HA
JESUS TILBAKE. HAN MA IGJEN INN I SYNAGOGEN. De
kristne kan ikke bestride den jødiske rett til Jesus. HAN ER VÅR.
Ennå har hans ord ikke båret frukt for oss, men vi må la oss
gjennomtrenge av dem. De vil bli oss et vern og en vei til fullkom
menhet. "Det er blitt seint, men ikke for seint." (Dette er uttalt av
Leopold Wertheimer,1862-1937.)
På s.142-144 står det følgende om dette: "Ehrenpreis (Marcus

Ehrenpreis (1869-1951) kommer i sine bøker ofte inn på Jesus. Også
han mener at Jesus er påvirket av Hillel. Der er gjennom Hillel en
forbindets til Jeremias. "Hillel stod på samme grunn som Jeremias.
Han forkastet den utadvendte tempelfromhet og kalte på hjertets
renhet og inderlighet. Hillel løfter seg til den moralske høyde hvorfra
Jesu forkynnelse skulle lyde over hele Galilea noen årtier senere.
Hillels ydmyke, fredsommelige og milde sinn har sikkert gjort inn
trykk på Jesus...Ehrenpreis kan følge Jesus et langt stykke, men han
forstår ikke en Kristus, som i sin død tar alles synd på seg. Det er
uforenlig med de jødiske grunnbegreper. Men "der finnes i enhver
religion, bak alt det som kan forklares, et mysterium, en siste hem
melighet, som forblir utilgjengelig for den utenforstående. Vi, jøder
og kristne, kan gå et langt stykke vei med hverandre og tale sammen,
men før eller senere kommer vi fram til en lukket dør, SOM KUN
DE KRISTNE, MEN IKKE VI, HAR NØKLENE TIL. Når vi når
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fram til denne lukkede døra, har vi jøder ingen ting annet enn å bøye
oss i ærbødighet og tie. "Og han kunne si til en kristen: "Dersom vi
to bestemmer at vi skal møtes ved Djurgårdsbroen, er hovedsaken
ikke at vi går samme vei til den, men at vi møtes. Jeg tror, at vi engang
skal møtes hjemme hos Gud, og da er det forbi med alle våre
særmeninger."
På s.156-157 står det følgende om dette: "I en av Bubers tre eldste

taler, hvor han kaller jødedommen til fornyelse, kommer han inn på
forholdet til kristendommen. Det som kalles urkristendom, burde
hete urjødedom, fordi den har mer med den enn med den senere
kristendom å gjøre. ALT DET SKAPENDE I DEN ER JØDE
DOM. Den var en åndsrevolusjon, hvis brann ble tent av jødiske
menn i et jødisk land. Den skapende person forkynte at han ikke var
kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle den. HAN VILLE
^TSÅ FORNYE GJERNINGENES RELIGION. Det nye var
ikke i seg selv nytt, men det gamle forstått i absolutt forstand. Senere
ble troen midtpunktet i kristendommen, som forøvrig ble synkretis
tisk. Der er noen jøder som ønsker å komme i forbindelse med
kristendommen. De skal vite at det behøves ikke, fordi det skapende
i den er jødisk og allerede vårt umistelige eie. Det ikke-jødiske i den,
som forøvrig er blandet med riter og dogmer, vil vi ikke ha noe å
gjøre med. KUN DET OPPRINNELIGE I DEN BØR INNLEM
MES I DEN JØDISKE TROSHISTORIE... DEN VIRKELIGE
KRISTENDOM ER ALTSÅ EN GJERNINGSRELIGION, men
ble en troens, som ville leve av Guds nåde alene. Der er jødiske toner
i dens budskap, men de er ikke lenger rene. Paulus, som også var
jøde, brakte hedningene Jesu lære, men blander den med en søt gift:
En tro, som forakter gjerninger. Men vi jøder av i dag "betrakter den
paulinske tidsalders dødstrekninger med tørre øyne." (Dette er
uttalt av Martin Buber,1872-1965.)
Pa s.168 står det følgende om dette: "Schoeps (Hans Joachim

Schoeps, f.1909) har engang sagt at jødene har en mulighet for å
skifte tro. Han kan bekjenne Jesus som Messias uten å fornekte sitt
folk. Schoeps gjorde det ikke, men han viste EN STOR INTER
ESSE FOR DEN OPPRINNELIGE JØDEKRISTENDOM. Han
var særlig opptatt av ebionittene, som nok anerkjente Jesus som
Messias, men ikke trodde på hans preeksistens eller guddommelig-
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het. Han har innlagt seg stor fortjeneste ved sine grundige verker
om jødekristendommen, selv om han kanskje ikke kan frikjennes for
en vis ensidighet.
Senere utgav Schoeps en stor bok om Paulus, kanskje den ennå

mest positive fra en jødes hånd. PAULUS ER EN VIRKELIG
STOR SKIKKELSE, hvis storhet viser seg i at han ennå ikke har fått
en virkelig åndsbeslektet fortolker og neppe noensinne vil f å det.
Hittil har han oftest blitt misforstått. Det gjør Schoeps imidlertid
også, når han taler om Paulus og loven. Men han vet, at han har et
handikap, fordi han ikke kan følge Paulus trosutsagn. Det må man
være kristen for å kunne.

I denne boka finnes det en eiendommelig uttalelse om Messias.
"Jesu Kristi kirke har ikke bevart noe bilde av sin He^e og Frelser.
Hvis Jesus kom igjen i morgen, ville ingen kristne kjenne ham på
hans utseende. Men det kunne vel være at han som kommer ved
dagenes ende, og som både kirke og synagoge venter på, vil ha det
samme ansikt."

På s.183-185 står det følgende om dette: "Det jødiske folk kan kun
anerkjenne en Messias, som oppfyller profetenes ord. Men det
gjorde Jesus ikke, og han gav heller ikke sitt folk svar på hvem han
var, og hvorfra han hadde sin autoritet. Jødene måtte derfor fast
holde Moses, mens hedningefolkene, som ikke kjente noen annen,
kunne anerkjenne hans autoritet. Jesus kunne således, med den
autoritet som han hadde fra Gud, fullføre sin første oppgave og
berede riket (riket for Israel) for verden. Da hans liv og død var
forbundet med oppgaven, kan ingen anklages for skylden i hans død.
Dersom jødene hadde mottatt ham, var han bare blitt en jødisk rabbi
eller profet. "Vi har mistet en profet, og vi savner de gylne sider som
gjengir Jesu ord. Det var den pris vi måtte betale for at den jødiske
genius (ånd) kunne gi verden en forløser, som kunne bringe den inn
under Guds autoritet..."Jesu første komme skjedde ikke for vår
skyld, men for hedningenes...og idet vi ser ham i det lys, bøyer vi våre
hoder for ham, som vi tidligere har gjort det for enhver av våre
profeter. Og vi venter på det annet komme, Messias komme, sam
men med den øvrige forpinte verden. "Inntil da er ingen ting, ikke
engang troen fullkommen...Asch (Sholem Asch,1880-1957) ville ar
beide på forsoning og hadde sikkert en følelse av at Jesus var et
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bindeledd. Han kunne i hvert fall si: "KRISTUS ER OPPFYLLEL
SEN AV ALT DET SOM PROFETENE SA...HAN ER VÅRT
LIVS STORE FORNØDENHET ...JESUS ER MIN LYKKE. TA
HAM BORT, OG JEG ER INGEN TING."
På S.208 står det følgende om dette: "man er på begge sider blitt

klar over at selv om synet på Jesus atskiller, binder det dog også
sammen. BEGGE PARTER HAR KRAV PÅ HAM. Der er siden
statens opprettelse skrevet flere bøker om Jesus enn i de forut
gående 18 århundreder. Det er tydelig at Jesus-skikkelsen har gjort
et dypt inntrykk på mange av forfatterne og engasjert dem. "Mens
kristne teologer reduserer og tilslører kristendommens Kristus,
skildrer jøder jødedommens Jesus klart og troverdig." (Dette er
uttalt av Abraham Isaac Kook (1868-1935.)
På s.217-218 står det følgende om dette: "Jesusboka førte Schalom

Ben- Chorin (f. 1913.) til å utarbeide en trilogi, som Asch hadde gjort
det i romanform. Også Paulus bør taes med i "den evige samtale om
det evige: OGSÅ HAN BØR PÅ EN MÅTE HENTES HJEM.
Paulus forble jøde og siktet i hele sin gjerning mot Israels frelse.
Ben-Chorin føler et vist slektskap med ham, fordi han selv har kjent
til å lide under loven. Den som ikke har prøvd å underlegge seg loven
med hele sitt liv og praktisere alle de rabbinske tradisjonens for
skrifter, kan ikke forstå Paulus. Hverken Luther eller Karl Barth har
gjort det..."
På S.220 slir det følgende om dette: "Der finnes hos Jesus helt

naturlig en eiendommelig problematikk i hans forhold til loven. Den
finnes hos enhver from jøde, som tar sin jødedom alvorlig. Den er
ofte gjort ugjekjennelig av senere overmaling, men SYNOPTIK-
ERNE HAR LIKEVEL BEVART BILDET AV JESUS SOM EN
LOVTRO JØDE. Men "det er neppe kjent at den jødiske Jesus aldri
støter an mot den daværende lovpraksis". Den eneste unntagelse,
aksplukkingen på en sabbat, kan skyldes at Jesus fulgte en galileisk
tradisjon, som ikke alle fariseerne anerkjente. (Dette er uttalt av
David Flusser.)
På s.261-262 står det følgende om dette: "Det er Lukas som

gjengir Jesu jødiske lære i den mest ekte form. Jesus talte ikke til de
fattige i ånden, men ganske direkte til de fattige og undertrykte og
tilsa dem himmelriket. Denne linje fasholdes hele evangeliet gjen-
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nom og understrekes i lignelsen om den fattige Lasarus. Jesu kjær
lighet til syndere ble et ledende prinsipp i hans gjerning og hevet
ham over de samtidige lærere. Men det brakte ham fariseernes
misbilligelse, at han for disses skyld (de fattige) ikke vek tilbake i
småting for å overtre deres halakhiske lære.

Jesus var ingen sosial reformator og heller ikke kristendommens
stifter. Han forkynte at Guds rike var nær og lærte sine disipler å be
om dets komme. Gud alene kunne sende det..." (Dette er uttalt av
Kaufmann Kohler,1843-1926.)
På s.244-245 står det følgende om dette: "En kristen som lytter til

Jesu ord og ikke har fått sin forståelse helt fordervet av såkalt
teologisk visdom, må erkjenne, AT HAN FASTHOLDER LOVEN,
og endog, hva som er viktigere: HAN SKJERPER DEN. Fem
ganger innleder han med et: Men jeg sier dere. Denne skjerpelse av
den jødiske livsholdning "henger sikkert sammen med den mes
sianske lov, SOM FØRST TRER I KRAFT VED RIKETS KOM
ME... De kristne er nær på å innse at de har spirualisert (åndelig-
gjort) den kristne lære og ensidig lagt vekt på den enkeltes forløs
ning. De begynner å få øye for de politiske og sosiale uhyrhgheter
som finner sted i verden og går til kamp mot dem. De begynner å
forstå Bergprekenens ånd og nødvendigheten av å ha G.T. som dens
bakgrunn." (Dette er uttalt av Robert Raphael Geis,1906-1972.)
På s.264-265 står det følgende om dette: "Jesus var en liberal jøde

som overførte de gamle messiasideer på seg selv, men renset dem
fra deres politiske innhold. Han var til sin død lydig mot Roma og
ville kun fornye menneskets religiøse og moralske liv. Han var
således annerledes innstilt enn andre religionsstiftere. De liberale
jøder står til tross for deres ortodokse trosfellers protest, på samme
standpunkt som han. Jesus var jøde, men skal dog som kirkens
stifter, ikke frakjennes navn av kristen. I virkeligheten er navnene
jøde og kristen identiske. Der må derimot skjelnes mellom kristen
dom og kirke, fordi denne ble til noe helt annet enn det som
evangeliene lærte. Det er fordømmelig, dersom jøder går over til
kristendommen, slik som den nå er. De jødekristne har neppe latt
seg døpe av overbevisning. INGEN JØDE KAN FOR ALVOR
TRO PÅ KIRKENS DOGMER. Det eiendommelige er at han
allikevel kan høyakte den udødelige Luther."
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Men Singer (Isidore Singer,1853-1939) er viss på at de to parter
skal møtes. De har et felles utspring og er ikke motsetninger.
KRISTENDOMMEN MÅ DOG FØRST VENDE TILBAKE TIL
KRISTI OG PAULUS LÆRE. Dersom det skjer, vil vi jøder gjeme
anta den. Dersom den rene monoteisme bevares, gjør vi gjeme
innrømmelser. Vi vil la oss døpe, kalle våre gudshus kirker, våre
rabbinere prester og oss selv kristne. Vi vil om nødvendig også
avskaffe sabbaten, oppheve spiselovene og forkaste Talmud. Vi vil
likevel prege kirken så den forandres. Menneskeheten har mistet
religionen. Vi må vende tilbake til den, til Esaias, den udødelige
profets religion, som alene kan skape et paradis på jord. Når det er
skjedd, har Israel utført sin misjon og kan legge sitt trett hode til
kvile."

Pa S.267 står det følgende om dette: "Jesus var overbevist om at
verden avhang av lovens oppfyllelse, og at Guds rike var nær. Han
måtte derfor gjøre seg klart hva dette rike bestod av. Det ble for ham
ikke et politisk rike av denne verden, men et åndelig rike, som han
som Messias skulle virkeliggjøre i menneskers indre. Derved skaptes
krisen i hans liv. Folkets ledere fryktet at han allikevel var en
opprører, og folket som i stigende grad hadde lyttet til ham, ble
skuffet, fordi han ikke oppfylte dets messiasforventninger. Den
moderne jøde, som ikke tror på Jesu guddommelighet, kan kun
beklage hans død og den måte det skjedde på. Men Jesus døde som
en sann idealist. Han følte seg på korset forlatt av Gud, men overgav
seg allikevel i Guds hender. En modeme jøde kan ære ham, fordi
han ved sin død vant seg herredømme på jord, så at det etiske og
åndelige liv kan vokse. BLANT ALLE STORE OG GODE ER DET
INGEN SOM HAM. Når alle misforståelser er jernet, vil han
kanskje bli den som forener kristne og jøder." (Dette er uttalt av
Hyman G. Enelow,1877-1934)
På S.271 står det følgende om dette: "Men når mesteren fra

Nazaret en dag oppstår av kristologiens kaos og framtrer i sin
herlighet, da vil jøder og kristne møtes omkring hans inspirerende
lære, og en ren og enkel jødedom bli til. Jødedommens etikk vil vil
tre i stedet for Paulus gnostisisme." (Dette er uttalt av Joseph
Krauskopf,1858-1928.)
På S.272 står det følgende om dette: "Det er etter Zeitlin ingen
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mulighet for et møte mellom jødedom og kristendom. Jødedommen
kan respektere kristendommen, fordi den har brakt monoteismen
ut i verden, men historien gir den rett til å avvise dialog. Men der er
et behov for å gi de kristne sann opplysning om jødedommen."
(Dette er uttalt av Salomon Zeitlin,f.l892.)
På S.276 står det følgende om dette: "Mange kristne forskere

oppgav deres søken etter den historiske Jesus. Var det fordi den
førte dem, ikke til kristendommen, men til jødedommen? I et av
bokens kapitler: Jesus jøde eller kristen, vil Boser vise hvor jødisk
Jesus er. Han holdt seg til budene og sa at overholdelse av dem var
vei til frelse. Deres hovedsum er kjærlighetsbudet, og han knytter
det sammen med den jødiske trosbekjennelsen. Hans Bergpreken
er ikke en ny lov, men den peker på at loven ikke gir oss det fulle
krav på vår ansvarlighet. Men det sa rabbinerne også" (Dette er
uttalt av Ben Sion Bokser,f.l907.)
På S.280 står det følgende om dette: "Og dog var det ikke Jesu

lære som skapte striden med fariseerne, men hans framhevelse av
seg selv. Tiden var preget av det apokalyptiske, og Jesus mente at
den annen verden med ham var trengt inn i denne. Det var dette syn
på seg selv som gav ham den myndighet som folket undret seg over.
Paulus forrådte ikke, som flere jøder har ment, Jesu lære. Han

taler om frelsen på samme selviske måte. Dersom jeg ikke har
kjærlighet, gagner det meg ikke. Og da han ikke var i stand til å
oppfylle den jødiske lov, som Jesus krevde det, ble troen på Kristus
hans erstatning. I den var det frelse." (Dette er uttalt av Walter
Kaufmann,f.l921.)
På S.281 står det følgende om dette: "Men kristendommen har

fremmedgjort seg fra Israel. Kirken har fra gammel tid av villet
"ayjudaisere" kristendommen til skade for dens eget indre liv og for
forholdet til jødedommen. Det går en linje fra Marcion til Bultmann,
som påstår at den Gud som talte til Israel, ikke lenger taler til dem
som lever i den nye pakt. Men Israels Gud var dog Jesu Gud.
Hvorledes tør en kristen våge å ersatte Jesu gudsforståelse med sin
egen og enda kalle seg en kristen? Protestantismens "skriften alene"
skulle ha vernet den mot en individualistisk og hellenistisk oppfat
telse av tradisjonen og mot en romantisk forenkling av begrepene
tro og inderlighet. DE FØRSTE KRISTNE HOLDT DOG FAST
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VED LOVEN OG PROFETENE. De trodde ganske visst at ordet
var blitt kjød, men det betydde at Ånden var blitt ord. JØDE
DOMMEN KUNNE HA REDDET KRISTENDOMMEN FOR
MANGE FEILTRINN...Kristendommen må fastholde forkynnel
sen av Jesu død og oppstandelse. Den er et mysterium, som omfatter
den kristne eksistens. Kristendommen er bundet både til det og til
en undervisning som angår livet her i verden. Uten mysteriet blir
læren til bare moral, og uten læren blir mysteriet til svermeri.
Jeremias talte om en ny pakt. Men den skulle ikke oppheve den
gamle. Den skal bevare oss fra å havne i en troens inderligjørelse,
som glemmer sekulariseringen (verdsliggjøringen) og de sosiale
problemer. Den nye pakt vil skrive den nye inn i hjertene. MEN
NESKET BLIR SELV TORA og vet at det skal handle. Kirken må
treffe sin avgjørelse. Vil den ha sine røtter i jødedommen, som en
utvidelse av den, eller vil den ha dem i den hedenske hellenismen?
(Dette er uttalt av Abraham Joshua Heschel,1907-197^
På S.282 står det følgende om dette: "KRISTNE MA KJENNE

JØDEDOMMEN HVIS DE VIL FORSTÅ JESU OG
APOSTLENES ÅNDELIGE BAKGRUNN. Jesus ble mere opp
dratt i den rabbinske jødedom enn i den bibelske religion. Fariseer
nes tro og livsholdning ble anerkjent av alle den tids jødiske ret
ninger med unntagelse av saduseeme, og også Jesus delte deres tro.
Hans forventning av Guds rike, hans tro på oppstandelsen og hans
understrekning av det dobbelte kjærlighetsbudet var av fariseisk
opprinnelse. Kristne har ofte oversett dette og trodd at Jesus for-
kjmte noe helt nytt. De legger heller ikke alltid merke til HVOR
GJENNOMSYRET JESU TALE ER AV G.T. Men det er Jesu
store fortjeneste at han retter sine etiske krav til den enkelte og er
opptatt av hans frelse." (Dette er uttalt av Robert Godis, f.1908.)
På s.290-291 står det følgende om dette: "Sandmel kan respektere

denne tro, men den sier ham ikke noe. Hans jødiske tro mangler
ingen ting som Jesus kan gi ham. "Den kristne vei er ikke min. Men
jeg føler ingen vanskeligheter med å se storheten i en tradisjon som
ikke er min. Der er ingen ting uriktig i å kalle kristendommen
jødedom. Av de mange forskjellige former for jødedom som ek
sisterte på Jesu tid, har kun den rabbinske jødedom og kristendom
men overlevd inntil i dag. Jeg betrakter ikke jødedommen som
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kristendommen overlegen og ikke kristendommen som jødedom
men overlegen. Men jødedommen er min og god for meg. Jeg er
hjemme i den, elsker den og behøver den. Jeg ønsker at de kristne
skal føle det samme for kristendommen...Sandmels studier over det
første århundrede førte ham også til å studere Paulus, som han
kaller EN AV HISTORIENS STØRSTE GENIER. Han var en
opprører, som ikke gjorde opprør for opprørets egen skyld, men for
å nå fram til et liv som førte ham nærmere Gud. Han kan ikke
tilslutte seg ham, men vil gjeme vise ham større rettferdighet enn
han viste jødedommen. (Dette er uttalt av Samuel Sandmel.)
På S.293 står det følgende om dette: "Han måtte defor også

beskjeftige seg med Bibelen og førtes derfor inn på spørsmålet om
kristendommens opprinnelse. Den har sin rot i jødedommen og
bevarte den jødiske etikk og troen på den ene Gud, som åpenbarer
seg i historien. Men den ble til en helt ny religion. Der oppstod en
syntese mellom den jødiske monoteisme og de hedenske mysteri-
religioner, som ble kristendommens egentlige rot. Paulus bygger
kanskje på visse ord av Jesus, men de ble til noe helt annet. Vi
befinner oss med ham "universer Qemt fra Jesus". Det er ikke for
ingen ting at Paulus ofte benytter ordet mysterium. Han bygger sine
forsoningsteorier på mysterireligionene, men de jødiske forsonings-
tanker, som har et etisk grunnlag, helt forsvinner." (Dette er uttalt
av Joel Carmichael.)
På s.300-301 står det følgende om dette: "Lichtenstein har senere

fortalt hva som skjedde med ham. "Fra hver linje og hvert ord
strømmet der jødisk ånd, lys, liv og kraft. Her fantes balsam for
enhver hjertesorg, trøst for all bekymring og frelse fra enhver
moralsk skrøpelighet. Her forynges troen, og her er oppstandelse til
en nytt gudvelbehagelig liv. Jeg trodde N.T. var en urein bok, en
kilde til hovmod og innbilsk egenkjærlighet og fylt med hat og den
verste form for vold. Men da jeg åpnet den, følte jeg, at det på en
underfull måte tok meg i besittelse. En plutselig herlighet flammet
som et lys gjennom min sjel. JEG SØKTC TORNER, MEN FANT
ROSER. Jeg oppdaget perler og ikke stein, kjærlighet og ikke hat,
tilgivlese og ikke hevn, frihet og ikke lenker, ydmykhet og ikke
hovmod, forsoning og ikke fiendskap. I STEDET FOR DØD FANT
JEG LIV, FRELSE, OPPSTANDELSE OG ALLE HIMMELSKE
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SKATTER." (Dette er utalt av Isaac Lichtenstein,1825-1908)
På s.304-305 står det følgende om dette: "Theofil Lucky, som

egentlig het Chajim Jedidja Pollak (1834-1916), ble født i nærheten
av Stanislawow. Han var allerde før han kom til Berlin, hvor han
studerte både på universitetet og ved den jødiske læreanstalt, en
lærd talmudist. Da han skulle skrive en oppgave over emnet: Hvem
er størst rabbi Hillel eller Jesus?, fant han det nødvendig å anskaffe
seg et N.T., selv om han fra sin barndom visste at det var et falskneri.
Han fikk dog straks det inntrykk at det var en troværdig bok skrevet
av jøder og helt i tråd med G.T. Han følte seg, mens han skrev, grepet
av Anden og ble viss på at Jesus var Messias.
Han gikk den følgende dag til rektor og sa: "Jeg ble en kristen i

dag og må derfor forlate Dem": Rektoren ble dypt fortvilet og spurte
om han nå ville vanære alt som før hadde vært ham hellig. Lucky
svarte at han ikke var en frafallen. Han ville være Moseloven tro
liksom den første kristne menighet. Han ville være en jødekristen
og STÅ PÅ SAMME GRUNN SOM PAULUS. Lucky levde etter
disse ord. Han følte seg på en gang bundet etter loven og fri etter
evangeliet. Og han ble i^e, som hans rektor forutsa, et ulykkelig
menneske. Det vitner hans dåpsnavn Theophil Lucky om. Det betyr
Guds venn, den lykkelige...Selv ville han ikke tilslutte seg noen kirke,
men kun komme som gjest. Han var en jødekristen som ville samle
jøder. Og det kunne han best når han stod utenfor kirken og ikke
var lønnet av den. Han møtte megen åpenhet i jødiske kretser og
begynte derfor å holde gudstjeneste. Han fulgte sjmgagogens ritual,
men fylte den med troen på Jesus. Ved de jødiske fester leste man
i fellesskap fra evangeliene og Paulus brever. Hans store ønske var
å bringe Kristus inn i synagogen for å fornye den. Han overholdt
loven og spisereglene, men fastholdt at ingen kunne frelses ved det,
men kun i Kristus alene."
På s.310 står det følgende om dette: "Rabinowitsch utarbeidet

ingen dåpsliturgi, da han ikke fikk lov til å døpe. Men han skrev et
utkast til en morgengudstjeneste med skriftord og bønner. Både den
aronitiske velsignelsen, Schema og Fadervår finnes i den. Kun en
kelte av hans prekener er bevart. De har alle Jesus Messias som
midtpunkt. KRISTUS ER ALT. HAN ER ISRAEL, ISRAELS
FØRSTEFØDTE OG ENBÅRNE. HAN ER TORA. HAN ER
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GUD." (Dette er uttalt av Joseph Rabinowitsch,1837-1899.)
På S.312 står det følgende om dette: "Picks håp var apokalyptisk

og kiliastisk (som angår tusen års-riket) preget. "Dersom det oppstår
en jødkristen kirke i Palestina som den store begynnelse til et
omvendt Israel, vil Kristi gjenkomst, dommen og tusenårsriket ikke
lenger være ̂ emt. "Det var noe profetisk over ham, og hans hen
givenhet for Jesus var egte. Men han lærte aldri å forstå Paulus, hvis
ord om Kristus som lovens ende var ham ufattelige. (Dette er uttalt
av Israel Pick, ca.1830-1859).
På S.315 står det følgende om dette: "Hans David Leuner (1906-

1977) ble en kristen i sin ungdom og deltok allerede fra sin dåp i
kirkelig arbeid. Under den siste krig flyktet han til Skottland, hvor
han ble prest. Etter krigen kom han til Tyskland som Europa-
sekretær for den jødekristne allianse. Han gav på følgende måte
uttrykk for sin bekjennelse: "Dersom De spør meg: "Tror De på
Jesus?", svarer jeg nei, men spør De meg, om jeg tror Jesus, sier jeg
ja. Jeg tror på den tilgivelse som han har oppnådd, også for meg. Jeg
tror på hans budskap, SOM ER URJØDISK. Også han gjentok
Israels Schema, OG HAN STILLER PÅ GOD VIS GJERNIN
GENE I SENTRUM."

På S.322 står det følgende om dette: "Ganske visst sjokkerte Julius
Wellhausen mange ved å erklære at: "JESUS IKKE VAR KRIS
TEN, MEN JØDE."
På S.324 står det følgende om dette: "Jesus var ikke bare jøde.

Men han tilhørte det jødiske folket helt ut. MAN DERFOR
KJENNE TIL JØDEDOMMEN FOR Å FORSTÅ HAM." (Se
også min bok: Jødenes Konge. Bind 2.s,169-178 og 260-270, hvor jeg
siterer en del jødiske forskeres syn på Jesu undervisning og på
Bergprekenen, som er grunnloven i riket for Israel.)
Jeg har ovenfor tatt med en rekke uttalelser om hvordan en del

jødiske forskere ser på forholdet mellom kristendom og jødedom og
på forholdet mellom Jesus og Paulus. Det er forskjellige vurderinger
angående dette, og det må det jo være, etter som vi alle sammen ser
stykkevis og taler profetisk stykkevis, men det er også klart at mange
jøder ser meget positivt på Jesus. De mener videre at vi kristne har
ikledd ham en del egenskaper, som ikke tilhører ham. I vår tolkning
av ham og hans lære har vi benyttet oss av en hellenistisk og
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gresk-inspirert kristendomsforståelse. En del av de jødiske aspek
tene ved Jesu person og Jesu lære er kommet bort. Det som spesielt
er kommer bort er følgende:
a) Vi ser ikke at Jesus underviste innenfor lovens rammer og

krevde at jødene skulle oppfylle loven.
b) Vi ser ikke at Jesus kom med tilbudet til det jødiske folket om

å opprette riket for Israel for dem.
c) Vi ser ikke at Jesu undervisning angår riket for Israel.
d) Vi blander sammen Jesu undervisning og Paulus sin undervis-

ning.
e) Vi ser ikke at riket for Israel er i ferd med å bli etablert i Israel

i dag.
f) Vi tror at den kristne kirke har overtatt jødenes og Israels

løfter, og at jødene må gå veien om kirken for å bli fvrelst.
g) Vi ser ikke at kirkens periode er en parantes i Guds handling

med jødene og Israel.
h) Vi ser ikke at i riket for Israel vil kristendommen og jøde
dommen gå sammen i en enhetlig læreform.

Videre ser vi at mange jøder anerkjenner fullt ut de synoptiske
evangelier og viser klart at Jesus underviste innenfor lovens rammer
og krevde gjerninger og lovens oppfyllelse av jødefolket. Dette er
også en riktig vurdering av Jesu lære.
Mange hevder videre at det var Paulus som ødela Jesu forkynnelse

og førte inn greske og hellenistiske tanker inn i jødedommen. De ser
ikke at Paulus hadde et dobbelt siktemål med sin forkynnelse:
a) For det første ønsket han å poengterer så sterkt som mulig at

ingen kunne frelse seg selv ved egne gjerninger.
b) For det andre løsrev han gjerningene fra selve frelsegrunn-

laget, for han var ikke først og fremst utsendt til jødene, men til
hedningene. Han proklamerte at en ny tid var kommet, som var tiden
for den frie nåden, hvor frelsen ble oppnådd ved troen alene, uten
gjerninger.
Det er også en del jødiske forskere som ser positivt på Paulus og

ønsker at jødene skal begynne å studere ham, for å forstå hans
forkynnelse og siktemålet med den. De ønsker å innlemme Paulus
i jødedommen, for han er også jøde. De ønsker å forstå ham.
Når Jesus kommer tilbake, vil jødedommen og kristendommen
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forenes igjen. Hele verden skal legges inn under Guds lov, og
gjerningene skal inn igjen som indirekte frelsesgrunnlag. I 1000
års-riket, som er en jødisk periode, vil de jødiske frelsesordningene
komme inn igjen. Vi skal tilbake til Jesu undervisning og forkyn
nelse, slik som vi finner den i de 4 evangeliene. I JESUS KRISTUS
FORENES SANN JØDEDOM OG SANN KRISTENDOM. (Se
kapitlet: Den læremessige basis i riket for Israel.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

19

20

21

22

Spørsmål og oppgaver.

Hvordan ser mange jøder på Paulus og på Jesus?
Hva mente Makus Barth om dette?

Hva sa Martin Buber om Jesus?

Hva sa Abraham Poljak om Jesus og om troen?
Hvorfor er det ikke korrekt å si at pinsefestens dag er kirkens
fødeselsdag?
Hva skjedde på pinsefestens dag?
Hva mente Jakob Ben Zebi om Jesus og om Paulus?
Hva mente Heinrich Graetz om Jesu lære?
Hva mente Simon Dubnow om kristendommens skapere?
Hva mente Moritz Lazarus om Jesus?
Hva mente Moritz de Jonge om kirkens forståelse av Jesus?
Hva mente Moritz Friedlander om rabbinismen og om Jesus?
Hva mente Leopold Wertheimer om N.T. og om Jesus?
Hva mente Marcus Ehrenpreis om jøde- og kristendommen?
Hva mente Martin Buber om kristendommens forhold til jøde
dommen?

Hva mente Hans Joachim Schoeps om jødekristendommen og
om Paulus?

Hva mente Abraham Isaac Kook om Jesus og om Paulus?
Hva mente Schalom Ben-Chorin om Paulus?
Hva mente David Flusser om sjmoptikernes beskrivelse av
Jesus?

Hva mente Kaufmann Kohler om Jesu lære?
Hva mente Robert Rafael Geis om Jesu forhold til loven?
Hva mente Isidore Singer om kristendommens forhold til Knsti
og Paulus sin lære?
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23.) Hva mente Hyman G. Enelow om Jesus fra Nasaret?
24.) Hva mente Joseph Krauskopf om Jesu og Paulus sin lære?
25.) Hva mente Salomon Zeitlin om forholdet mellom jøde- og

kristendommen?
26.) Hva mente Ben Sion Bokser om den historiske Jesus?
27.) Hva mente Walter Kaufmann om Paulus sitt forhold til Jesus?
28.) Hva mente Abraham Joshua Heschel om kristendommens

forhold til jødedommen?
29.) Hva mente Robert Godis om Jesu forhold til G.T.?
30.) Hva mente Samuel Sandmel om Paulus?
31.) Hva mente Joel Charmichael om forholdet mellom Jesus og

Paulus?
32.) Hva mente Isaac Lichtenstein om kristendommen?
33.) Hva mente Theofil Lucky om kristendommen og om Paulus?
34.) Hva mente Joseph Rabinowitsch om Jesus?
35.) Hva mente Israel Pick om Jesus og om Paulus?
36.) Hva mente Hans David Leuner om Jesu forlqmnelse?
37.) Hva mente Julius Wellhausen om Jesus?
38.) Hvorfor er det forskjellige vurderinger angående dette hos de

forskjellige jødiske Bibel-forskerne?
39.) Hvor(kn skal vi se på Jesu og Paulus sin forkynnelse?
40.) Hva vil skje med jøde- og kristendommen når Jesus kommer

tilbake?
41.) Hva er det vi ikke forstår ved Jesu forkynnelse?
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JESU FORSONINGSDØD PÅ GOLGATA.

Jesu forsoningsdød på Golgata for både jøder og hedninger er det
viktigste som har skjedd i frelseshistorien. Ved sin dåp i Jordan tok
Jesus synden på seg. Han bar den på sitt legeme i 3 år, og tok den
med seg opp på korset og sonet den der. Både Jesu perfekte liv og
hans forsoningsdød på Golgata er deler av forsoningen. Han både
levde et perfekt liv for vår del for Faderen og han døde en perfekt
forsoningsdød for vår del. (Se kapitlene om de forskjellige typer
offer i G.T. i min bok: Jødenes Konge. Bind 3.) "Da kom Jesus fra
Galilea til Jordan til Johannes for å bli døpt av ham. Men han nektet
ham det og sa: Jeg trenger å bli døpt av deg, og du konuner til meg.
Men Jesus svarte og sa til ham: La det nå skje, for således sømmer
det seg for oss å fyllbyrde all rettferdighet (alle lovens krav). Da lot
han det skje."(Mat.3,13-15.)
"Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier: Se der Guds

lam som bærer (bort) all verdens synd."(Joh.l,29.)
"han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal

avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten, han ved hvis sår
dere er legt."(l.Pet.2,24.)
"og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men

og for hele verdens."(l.Joh.2,2.)
Det var ikke bare det at han tok vår synd på seg, bar den med seg

opp på korset og sonet den der, nei, han identifiserte seg slik med
synden og ikledde seg den, slik at han ble gjort til ett med den. HAN
BLE GJORT TIL SYND FOR VÅR DEL, for at vi skulle få
syndenes forlatelse og del i frelsen. Greier vi å forestille oss dette?
Greier vi å takke nok for forsoningsverket? "Ham som ikke visste av
synd, HAR HAN (GUD) GJORT TIL SYND FOR OSS, for at vi i
ham skal bli rettferdige for Gud."(2.Kor.5,21.)
HAN BLE GJORT TIL EN FORBANNELSE FOR VÅR DEL

PÅ KORSET. "Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, idet han
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ble en forbannelse for oss- for det er skrevet: Forbannet er hver den
som henger på et tre."(Gal.3,13.)
DET VAR PÅ KORSET AT JESUS SONET AT T, VERDENS

SYND, og det skjedde mellom hans 4. og 6. utsagn på korset. Disse
lyder:
a) "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?"(Mat.27,46.)
b) "Deretter da Jesus visste at NÅ VAR ALT FULLBRAKT, for

at Skriften skulle oppfylles, sier han: Jeg tørster."(Joh.l9,28.)
c) "Da nå Jesus hadde fått edikken, sa han: DET ER FULL

BRAKT. Og han bøyde sitt hode og oppgav (sendte bort) sin ånd."
(Joh.19,30.)
Ved det sjuende og siste utsagnet var forsoningen fullbyrdet."Og

Jesus ropte med høy røst og sa: Fader,i dine hender overgir jeg min
ånd. Og da han hadde sagt dette, utåndet han."(Luk.23,46.)
Det var i forbindelse med det 4. ropet på korset at Jesus sonet all

verdens sjmd. På dette tidspunktet hadde Gud forlatt ham helt, og
HAN FIKK DEL I DEN EVIGE OG ÅNDELIGE DØD.
Ved det sjette ropet var forsoningen en kjensgjerning, men for at

Satan skulle forstå at Jesus hadde overvunnet døden, så sendte han
bort sin egen ånd til Faderen, led døden i legemet og for ned til
dødsriket, for å berette om forsoningsverket til alle som var der. Til
noen ble det til forløsning og glede, men for de fleste ble det til
fordømmelse og evig død. "Han avvæpnet maktene og myn
dighetene (de onde åndsmaker) og stilte dem åpenlyst til skue,
IDET HAN VISTE SEG SOM SEIERHERRE OVER DEM PÅ
KORSET." (Kol.2,15.)

Jesus led både den åndelige, den evige og den legemlige død for
menneskene. Han led døden både i sin ånd, i sin sjel og i sitt legeme,
men i og med at han ikke hadde personlig synd, så kunne ikke Satan
holde ham fast i døden. Først overvant han den evige og åndelige
død, og senere overvandt han den legemlige død, i og med at han
oppstod fra de døde på den tredje dagen, som syndens forsoner og
dødens overvinner.
"For også Kristus led en gang for s)mder, en rettferdig for urett

ferdige, for å føre oss fram for Gud, han som led døden i kjødet, men
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ble levendegjort av Ånden, og i denne (ved hvilken) gikk han bort
og prekte for åndene (ufrelste mennesker) som var i varetekt (i
dødsriket), de som fordum hadde vært gjenstridige, dengang da
Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken ble bygget, i
hvilken noen få-8 sjeler-ble frelst gjennom vann, det (arken) som
også nå frelser oss i sitt motbilde (Kristi legeme), dåpen, som ikke
er avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets^pakt med
Gud ved Jesu Kristi oppstandelse, han som er faret opp til himmelen
og er ved Guds høyre hånd, hvor engler og makter og krefter er ham
underlagt"(l.Pet.3,18- 22.)

Jesus forkynte spesielt for dem som hadde levd på samme tid som
Noah, og som hadde vært gjenstridige, mens Noah bygget arkenen.
De hadde i det hele hatt 120 år å omvende seg på, men de hadde
vært gjenstridige hele denne tiden og gjorde narr av Noah og det
som han drev med.

Det var da heller ikke noe merkelig at Jesus talte spesielt til disse,
for de hadde hatt en lang nådetid,i alle de år som Noah forkynte at
syndfloden ville komme som en straff over en syndig verden.
Men det var ikke bare til disse menneskene at Jesus talte i

dødsriket. Han talte til alle som var der, både rettferdige og urett
ferdige, om den store seieren han hadde tilvunnet alle mennesker
på Golgata. Denne seieren kom alle dem til gode i dødsriket, som
hadde levd et rettferdig liv. Ved sin himmelfart tok derfor Jesus nied
seg de troende fra dødsriket og førte dem sammen med seg inn i
himmelen. HAN TOK SIN LØNN MED SEG INN I HIMMELEN,
slik at de for bestandig kunne være sammen med ham."Derfor sier
Skriften (G.T.): Han for opp i det høye og bortførte fanger (fra
dødsriket), han gav menneskene gaver." (Ef.4,8.)

I og med at Jesus ikke hadde personlig synd, så kunne heller ikke
døden holde på ham. Ifølge G.T. og Jesu egne utsagn skulle han stå
opp ifra de andre døde etter 3 dager som syndens forsoner og dødens
tilintetgjører."Jeg vil kunngjøre hva fastsatt er: Herren sa til meg:
Du er min sønn, jeg har født deg idag (d.v.s. oppreist deg fra de
døde.)"(Salm.2,7.)
"For du skal ikke overlate min sjel til dødsriket, du skal heller ikke

la din hellige se forråtnelse."(Salm. 16,10.)
"For han har ikke foraktet og ikke avskydd den elendiges elen-
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dighet og ikke skjult sitt åsyn for ham, men da han ropte til ham,
hørte han."(Salm. 22,2.)
"Han ropte til meg: Du er min far, min Gud, min frelses klippe.

Og jeg vil gjøre ham til den førstefødte, til den høyeste blant kongene
på jorden."(Salm.89,27-28.)
"For likesom Jonas var 3 dager og 3 netter i fiskens buk, således

skal Menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i jordens skjød."
(Mat.12,40.)
^ "Fra den tid begynte Jesus å gi sine disipler til kjenne at han skulle

ga til Jerusalem og lide meget av de eldste og yppersteprestene og
de skriftlærde, og slåes ihjel, og oppstå på den tredje dag."
(Mat.16,21.)

"likesom Menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men
for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange." (Mat.20,28.)
"Derfor elsker Faderen meg, for jeg setter mitt liv til for å ta det

igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg
har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen, dette bud
fM jeg av min Fader."(Joh.lO,17-18.)

"Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke hvetkornet faller i
jorden og dør, blir det bare det ene korn, men hvis det dør, bærer
det meget frukt."(Joh.l2,24.)
"ettersom han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med

rettferdighet ved en mann (Jesus) som han har bestemt til det, etter
at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de
døde."(Ap.gj.l7,31.)
"For til hvem av englene har han noen tid sagt: Du er min sønn,

jeg har født deg i dag, og atter: Jeg vil være hans far, og han skal
være min sønn."(Hebr.l,5.)
"og fra den Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte

blant de døde, og herren over kongene på jorda. Han som elsker oss
og har fridd oss ut fra våre synder med sitt blod."(Åp. 1,5.)
Det var ved Den hellige Ånds eller Guds krafts hjelp at Jesus både

overvant den åndelige og evige død på Golgata og stod opp ifra de
døde. I og med at Jesus er i besittelse av Guds kraft, så var det VED
SIN EGEN KRAFT AT HAN TOK SITT LIV IGJEN. Den Hellige
Ånd er den treenige Guds kraft, og den er virksom hos de 3
personene i gugddommen. "Jesus svarte og sa til dem: Biyt dette
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tempel ned og på 3 dager skal JEG GJENREISE det."(Joh-2,19.)
"Våre fedres Gud oppvakte Jesus, som dere drepte ved å henge

ham på et tre, ham opphøyet Gud ved sin høyre hånd til høvding og
frelser, for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse."
(Ap.gj.5,30-31.)
"Men dersom hans Ånd, som oppvakte Jesus fra de døde, bor i

dere, da skal han som oppvakte Kristus fra de døde, også levende
gjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i dere."
(Rom.8,11.)

Vi skal i det følgende beskrive de umiddelbare følger, som Jesu
forsoninsverk fikk, idet vi skal benytte oss av en rekke Bibel-ord.
Forsoningen fikk konsekvenser både for Gud, for Jesus selv og for
menneskene. Ved den gjenvandt Gud herredømmet over hele ver
den, og ved den ble vi menneskene forlikt med Gud. "Og hun skal
føde en Sørm, og du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk
fra deres synder." (Mat. 1,21.)
"Men foråt dere skal vite at Menneskesønnen har makt til a forlate

synder,- da sier han til den verkbrudne: Stå opp, og ta din seng og
gå hjem til ditt hus."(Mat.9,6.)
"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 for
latelse." (Mat.26,26-28.)
"Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier: Se der Guds

lam, som bærer (bort) verdens synd."(Joh.l,29.)
"For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne,

for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig
(tidsalderlig) liv."(Joh.3,16.)
"Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, han skal

bli frelst...men Gud oppreiste ham, idet han løste dødens veer,
ettersom det ikkevar mulig at han kunne holdes av den." (Ap.gj.2,21
ogh 24.)
"Våre fedres Gud oppvakte Jesus, som dere drepte ved å henge

ham opp på et tre, ham opphøyet Gud ved sin høyre hånd til høvding
og frelser, for å gi Israel omvendelse og syndenes folatelse.
(Ap.gj.5,30-31.)
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"Så være dere da vitterlig, brødre, at ved ham forkynnes dere
syndenes forlateIse."(Ap.gj. 13,38.)
" De sa da: Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt

hus."(Ap.gj.l6,31.)
" Så gi da akt på dere selv, og på hele den hjord som Den Hellige

Ånd satte dere til tils5msmenn i, for å vokte Guds menighet, som han
vandt seg ved sitt eget blod."(Ap.gj.20,28.)
"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.l,16.)
"og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløs

ningen i Kristus Jesus."(Rom.3,24.)
"han ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdig-

gjørelse."(Rom.4,25.)
"For mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for

ugudelige. For neppe vil noen gå i døden for en rettferdig-for en
som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø- men Gud viser sin
kjærlighet mot oss at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.
Så meget mer skal vi da, etter at vi nå er rettferdiggjort ved hans
blod, ved ham bli frelst fra vreden. For så sant vi ble forlikt med Gud
ved hans Sønns død, da vi var fiender, så skal vi så meget mere bli
frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt. "(Rom.5,6-10.)

"Altså: likesoms ens fall ble til fordømmelse for alle mennesker,
således ble også ens rettferdige gjerning til livets rettferdiggjørelse
for alle mennesker."(Rom.5,19.)

"Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble
døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til
døden, for at likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens
herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. For vi er blitt forenet
med ham ved en død som er lik hans, så skal vi også bli det ved
likheten av hans oppstandelse, da vi jo vet dette at vårt gamle
menneske ble korsfestet med ham, foråt syndelegemet 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."(Rom.5,3-8.)

"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, fordi vi vet at
etter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mere.
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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.6,7-10.)
"Men idet dere er blitt frigjort fra synden, er dere trådt i rettfer

dighetens tjeneste... Men nå, da dere er frigjort fra synden og er trådt
i Guds tjeneste, har dere deres frukt til helliggjørelse og tfl utgang
et evig (tidsalderlig) liv." (Rom.6,18 og 22.)
"Derfor mine brøder, døde også dere fra loven ved Kristi legeme,

for at dere skulle høre en annen til, ham som er oppstanden fra de
døde, så vi kan bære frukt for Gud...men nå er vi løst fra loven, idet
vi er død fra det som vi var fanget under, så vi tjener i Åndens nye
vesen og ikke i bokstavens gamle vesen."(Rom.7,4 og 6.)
"Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus,

for livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og
dødens lov. For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs
ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds
lignelse og på grunn av synden og fordømte synden i kjødet, for at
lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandere etter kjødet,
men etter Ånden."(Rom.8,l-4.)
"Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle,

hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham... 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.8,32 og 34.)
"Men hva sier den (rettferdigheten av tro)? Ordet er deg nær, i

din munn og i ditt hjerte, det er troens ord, det som vi forkynner, for
dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte
tror at Gud opvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst, for med
hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til
frelse. For Skriften sier: Hver den som tror på ham, skal ikke bli til
skamme. Det er jo ingen forskjell på jøde og 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.lO,8-13.)
"og når jeg borttar deres synder, da er dette min pakt med

dem."(Rom.ll,27.)
"For derfor døde Kristus og ble levende igjen at han skulle være

herre både over levende og døde."(Rom.l4,9.)
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"For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt,
men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft." (l.Kor.1,18.)
"Men av ham er dere i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra

Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning." (I.Kor.1,30.)
"Rens derfor ut den gamle surdeig, så dere kan være ny deig,

likesom dere er usyrede, for vårt påskelam er jo slaktet: Kris-
tus."(l.Kor.5,7.)
"Men nå er dere Kristi legeme og hans lemmer, hver etter sin

del."(l.Kor.l2,27.)
"For jeg overgav dere som de første (viktigste) ting det som jeg

selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter Skriftene... Men
nå er Kristus oppstanden fra de døde og er blitt førstegrøden av de
hensovede."(l.Kor.l5,3 og 20.

"alltid bærende Jesu død med oss i legemet, for at også Jesu liv
skal åpenbares i vårt legeme. For ennå mens vi lever, overgis vi stadig
til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt
legeme."(2.Kor.4,10-ll.)

"idet vi har oppgjort dette med oss selv at en er død for alle, derfor
er de alle død, og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger
skal leve for seg selv, men for ham som er død og oppstanden for
dem. Derfor kjenner vi fra nå av ikke noen etter kjødet, har vi og
kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi ham dog ikke lenger således.
Derfor, dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det
gamle er borte, se noe nytt er kommet. Men alt dette er av Gud, som
forlikte oss med seg selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste,
fordi Gud i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner
dem deres overtredelser og har overdratt til oss ordet om forlikelsen.
Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved
oss, vi ber i Kristi sted. La dere forlike med Gud. Ham som ikke visste
av synd, HAR HAN GJORT TIL SYND FOR OSS, for at vi i ham
skal bli rettferdige for Gud."(2.Kor.5,15-21.)
"han som gav seg selv for våre synder, for å fri oss ut av den

nærværende onde tidsalderen etter vår Guds og frelsers vilje."
(Gal.1,4.)

"jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men
Kristus lever i meg, og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i
troen på Guds Sønn, som elsket meg og gav seg selv for meg."
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(Gal.2,20.)
"Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, IDET HAN BLE

TIL EN FORBANNELSE 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, for at han skulle kjøpe dem fri som var
under loven, for at vi skulle få barnekår."(Gal.4,4-5.)
"i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse,

etter hans nådes rikdom."(Ef.l,7.)
"og hvor overvettes stor hans makt er over oss som tror, etter

virksomheten av hans veldige kraft, som han viste på Kristus, da han
oppvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i
himmelen, over enhver makt og myndighet og velde og herredømme
og ethvert navn som nevnes, ikke bare i denne tidsalderen, men også
i den kommende, og han la alt under hans føtter og gav ham som
hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham
som fyller alt i alle. "(Ef.1,19-23.)
"Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres

overtredelser og synder...Men Gud som er rik på miskunn, har for
sin store kjærlighets skyld, som han elsket oss med, gjort oss levende
med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser-av nåde er dere
frelst- og oppvakt oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i
Kristus Jesus...For av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av
dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ingen skal rose
seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som
Gud forut har lagt ferdige, at vi skulle vandre i dem...men nå i Knstus
Jesus, er dere som fordum var langt borte, kommet nær til ved Kristi
blod. For han er vår fred, han som gjorde de to (jøder og hedninger)
til ett og nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet, idet han ved sitt
kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter, foråt han
ved seg selv kunne skape de to til et nytt menneske, idet han gjorde
fred og forlike dem begge i ett legeme (det kristne legemet) med
Gud ved korset, idet han på dette drepte fiendskapet. Og han kom
og forkynte fred for dere som var langt borte, og fred for dem som
var nær ved, for ved ham har vi begge adgang til Faderen i en
Ånd."(Ef.2,l,4-6,8-10 og 13-18.)
"og vandre i kjærlighet, likesom Kristus elsket dere og gav seg selv
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for oss som en gave og et offer, Gud til en velbehagelig duft."
(Ef.5,2.)

"for mannen er hustruens hode, likesom Kristus er menightens
hode, han som er sitt legemes frelser."(Ef.5,23.)
"han som da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å

være Gud lik, men av seg selv (frvillig) gav avkall på det og tok en
tjeners skikkelse på seg, idet han kom i menneskers lignelse, og da
han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv,
så han ble lydig inntil døden, ja korsets død. Derfor har og Gud
opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn, så at i
Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på
jorda og under jorda."(Ef.2,6-10.)

"så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og
samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans
død."(Ef.3,10.)
"og vandre i kjærlighet, likesom Kristus elsket oss og gav seg selv

for oss som en gave og et offer. Gud til en velbehagelig duft."(Ef.
5,2;)
"men av seg selv gav avkall på det (å være Gud lik med hensyn til

posisjon, ikke kunnskaper) og tok en tjeners skikkelse på seg, idet
han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som
et menneske, fornedret han seg selv, så han ble lydig intil døden, ja
korsets død. Derfor har og Gud opphøyet ham og gitt ham det navn
som er over alt navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg i
himmelen og på jorda og under jorda, og hver tunge bekjenne at
Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære."(Fil.2,7-ll.)
"så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og

samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans
død."(Fil.3,10.)
"For vårt borgerskap er i himlene, og derfra venter vi og den Herre

Jesus Kristus som frelser, han som skal forvandle vårt fomedrelses-
legeme, så det blir likt med hans herlighets-legeme, etter den kraft
hvormed han og kan underlegge seg alle ting."(Fil.3,20-21.)
"han som fridde oss ut fra mørkets makt og satte oss over i sin

elskede Sønns rike, i hvem vi har forløsningen, syndenes forlat-
else."(Kol.l,13-14.)
"for det var Guds vilje at hele hans fylde skulle ta bolig i ham, og
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ved ham forlike alle ting (hele skaperverket) med seg, idet han
gjorde fred ved hans korses blod,-ved ham, enten det er de på jorden
eller de i himlene...dere har han nå forlikt i hans jordiske legeme ved
døden, for å framstille dere hellige og ustraffelige for sitt åsyn."
(Kol.1,19-20 og 22.
"Dere er jo død, og deres liv er skjult med Kristus i Gud."

(Kol.3,3.)
"For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal og Gud ved

Jesus før de hensovede sammen med ham."(l.Tess.4,14.)
"Det er troverdige ord og fullt verd å motta at Kristus Jesus kom

til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største."
(l.Tim.1,15.)

"for Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår
Herre Jesus Kristus, han som døde for oss, for at vi, enten vi våker
eller sover, skal leve sammen med ham." (l.Tess.5,9-10.)
"For det er en Gud og en mellommann mellom Gud og mennes

ker, mennesket Kristus Jesus, han som gav seg selv som en løsepenge
for alle, et vitnesbyrd i sin tid."(l.Tim.2,5-6.)
"han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall, ikke etter våre

gjerninger, men etter sitt eget forsett og den nåde som er gitt oss i
Kristus Jesus fra evige tider, men nå er blitt åpenbart ved vår frelser
Jesu Kristi åpenbarelse, han som tilintetgjorde døden og førte liv og
uforgjengelighet fram for lyset ved evangeliet."(2.Tim. 1,9-10.)
"Det er troverdige ord, for er vi død med ham, skal vi og leve med

ham."(2.Tim.2,ll.)
"han som er avglansen av hans herlighet, og avbildet av hans vesen

og bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde
gjort renselse for våre synder, satte seg ved Majestetens høyre hånd
i det høye."(Hebr.l,3.)
"men den som var gjort for en liten tid ringere enn englene (med

hensyn til posisjon), Jesus, ham ser vi, fordi han led døden, kronet
med herlighet og ære, for at han ved Guds nåde skulle smake døden
for alle." (Hebr.2,9.)
"Ettersom da barna har del i kjød og blod, fikk også han i like

måte del deri, for at han ved døden kunne gjøre til intet den som
hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som av frykt
for døden var i trældom all sin livstid. "(Hebr.2,14-15.)
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"og da han var fullendt, ble han opphav til evig (tidsalderlig) frelse
for alle dem som lyder ham."(Hebr.5,9.)
"Omskiftes prestedømme, da går jo nødvendigvis også en omskift

else (forandring) av loven for seg, for han som dette sies om, hørte
til en annen stamme, hvorav ingen har tatt vare på alteret, det er jo
kjent nok at vår Herre er opprunnet av Juda, og til denne stamme
har Moses ikke talt noe om prester."(Hebr.7,12-14.)
"og derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til

Gud ved ham, da han alltid lever av å gå i forbønn for dem. For en
slik yppersteprest måtte vi og ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra
sidere og opphøyet over himlene, en som ikke hver dag trenger til,
liksom yppersteprestene, å frambære offer for sine egne synder,
deretter for folket, for dette gjorde han en gang for alle, da han ofret
seg selv."(Hebr.7,25-27.)
" Men nå har han fått en så meget bedre prestetjeneste som det

og er en bedre pakt han er mellommann for, da den er grunnlagt på
bedre løfter...for jeg vil være nådig mot deres urettferdigheter og
ikke mere komme deres synder i hu."(Hebr.8,6 og 12.)
"Men da Kristus kom som en 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 og fant en evig forløsning. For så sant blodet av
bukker og okser og asken av en kvige, når den sprenges på de urene,
helliger til kjødets renhet (en ytre renhet), hvor meget mere skal da
Kristi blod, han som ved en evig ånd bar seg fram (ofret seg selv)
som et ulastelig offer for Gud, rense deres samvittighet fra døde
gjerninger til å tjene den levende Gud. Og derfor er han mellom
mann for en ny pakt, for at de kalte skal få den evige arv som var
lovet, etter at en død har funnet sted til forløsning fra overtredelsene
under den første pakt."(Hebr.9,ll-15.)
"For Kristus gil± ikke inn i en helligdom som var gjort med hender

og bare var et bilde av den sanne, men inn i selve himmelen, for nå
å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld, og heller ikke for at han
flere ganger skulle ofre seg selv, således som ypperstepresten hvert
år går inn i helligdommen med fremmed blod, ellers måtte han jo
ha lidt flere ganger fra verden ble grunnlagt, men nå er han åpenbart
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en gang ved tidsaldrenes ende, for å bortta synden ved sitt offer. Og
likesom det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom,
således skal også Kristus, etter å være ofret en gang for å botta
manges synder, annen gang åpenbare seg, uten synd, til frelse for
dem som venter på ham." (Hebr.9,24-28.)
"men han 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 legge seg til skammel for hans føtter, for med ett offer
har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Men det
vitner og Den Hellige Ånd for oss, for etter at han har sagt: Dette
er den pakt som jeg vil opprette med dem etter hine dager, så sier
Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og jeg vil skrive dem i
deres sinn, og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mere
komme i hu. Men hvor det er forlatelse for dem, der trenges ikke
mere noe offer for sjmd. Da vi altså, brødre, i Jesu blod har frimodig
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, og da
vi har en stor prest over Guds hus, så la oss trede fram med sanndru
hjerte i troens fulle visshet, renset på hjertene fra en ond samvit
tighet og tvettet på legemet med rent vann.(Hebr.lO,12-22.)
"derfor led også Jesus utenfor porten, for at han ved sitt eget blod

kunne hellige folket."(Hebr. 13,12.)
"og ved denne vilje er vi helliget ved ofringen av Jesu Knsti legeme

en gang for alle...for med et offer har han for alltid gjort dem
fullkomne (med hensyn til frelsen) som blir helliget."(Hebr.l0,10 og

"Men fredens Gud som i kraft av en evig (tidsalderlig) pakts blod
førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde." (Hebr.
13,20.)
"Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som etter

sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi
oppstandelse fra de døde."(l.Pet.l,3.)
"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 Kristi dyre blod som blodet av et ulastelig og lyteløst lam, han
som forut var kjent, før verdens grunnvoll ble lagt, men ble åpenbart
ved tidenes ende for deres skyld." (l.Pet,l,18-20.)
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"han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal
avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten, han ved hvis sår
dere er legt."(l.Pet.2,24.)
"For også Mstus led en gang for synder, en rettferdig for urett

ferdige, for å føre oss fram til Gud, han som led døden i kjødet, men
ble levendegjort av Ånden."(l-Pet.3,18.)
"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."(I.Joh.l,7.)
"og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men

og for hele verdens.. Jeg skriver til dere, mine barn, fordi deres
synder er dere forlatt for hans navns skyld."(l.Joh.2,2 og 12.)
"Og dere vet at han er åpenbart for å bortta våre synder, og synd

er ikke i ham."(l.Joh.3,15.)
"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." (l.Joh. 4,10.)
"Han er den som kom med vann og blod, ikke bare med vannet

Cdåpens vann), men med vannet og med blodet (forsoningen), og
Ånden er den som vitner, fordi Ånden er sannhet."(l.Joh.5,6.)
"og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte blant

de døde og herren over kongene på jorden. Han som elsker oss og
har renset oss fra våre sjmder med sitt blod."(Åp.l,5.)
"Fiykt 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 dødsriket."(Åp.l,18.)
"Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene: Den

som seirer, skal slett ikke skades av den annen død (som er ild
sjøen.)" (Åp.2,11.)
"og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta boka og åpne

seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til
Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt." (Åp.5,9.)
"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
kjortler og gjort dem kvite i Lammets blod." (Åp.7,14.)
Som vi har sett ovenfor, har forsoningen en rekke konsekvenser,

som både gjelder Gud, Jesus selv og menneskene. I og med at
forsoningen er det viktigste som har skjedd i frelseshistorien, og i og
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med at den er de troendes største skatt og klenodium, vil jeg sette
opp innholdet i de forannevnte Bibel-vers i punkter. Når vi leser
punktene kan vi glede oss og takke Gud for forsoningsverket.

1.) Jesus skulle frelse sitt folk (jødene) fra deres synder.
2.) Jesus kan forlate synden.
3.) Jesu blod er blitt utgytt for mange (for alle) til syndenes

forlatelse.

4.) Jesus har båret bort all verdens sjmd.
5.) Den som tror på Jesus har evig (tidsalderlig) liv.
6.) Hver den som påkaller Jesu navn, skal bli frelst.
7.) Gud oppreiste Jesus fra de døde, fordi døden ikke kunne

holde på ham.
8.) Israel skulle få omvendelse og syndenes forlatelse ved Jesu

forsoningsverk.
9.) Den som tror på Jesus, skal bli frelst.
10.) Jesus vant seg sin menighet ved sitt blod.
11.) Vi blir rettferdiggjort ved forløsningen i Jesu blod.
12.) Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror

på Jesus.
13.) Jesu ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rett

ferdiggjørelse.
14.) Vi er rettferdiggjort ved hans blod.
15.) Vi skal bli frelst fra Guds vrede når vi tror på Jesus.
16.) Vi ble forlikt med Gud ved Jesu død.
17.) Vi skal enda mere bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt

forlikt med Gud ved Jesu død.

18.) Den som med sin munn bekjenner at Jesus er Herre, og den
som tror i sitt hjerte at Gud oppreiste ham fra de døde, den
skal bli frelst.

19.) Hver den som påkaller Jesu navn, skal bli frelst.
20.) Jesu rettferdige gjerning ble til livets rettferdiggjørelse for

alle mennesker.

21.) Vi er døpt til Jesu død.
22.) Vi er blitt begravet sammen med Jesus i dåpen til døden.
23.) Den som tror på Jesus, skal vandre i et nj^t liv.
24.) Vårt gamle menneske ble korsfestet sammen med Jesus.
25.) Den som er korsfestet sammen med Jesus, skal ikke mere
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

tjene S5niden.
Den som er død sammen med Jesus, skal leve med ham.
Den som er død, er rettferdiggjort fra synden.
Døden har ikke mere noen makt over Jesus.
Sin død døde Jesus for S5mden.
Sitt liv lever Jesus for Gud..
Den som tror på Jesus, den er blitt frigjort fra synden.
Vi er trådt inn i Guds tjeneste.
Vi er død fra loven ved Kristi legeme.
Vi hører Jesus til.
Jesus er oppstått fra de døde.
Vi bærer frukt for Gud.
Vi er løst fra loven.
Vi er død fra loven.
Vi tjener i Åndens nye vesen og ikke i bokstavens gamle
vesen.

40.) Det er ingen fordømmelse for den som tror på Jesus.
41.) Jesus fordømte synden, som er i vårt legeme.
42.) Lovens krav blir oppfylt i den som tror.
43.) Den Hellige Ånd har frigjort oss fra synden og døden.
44.) Gud gav oss alle ting sammen med Jesus.
45.) Jesus går i forbønn for oss innenfor Gud.
46.) Jesus er herre både over levende og døde.
47.) Jesus er bhtt oss til visdom, rettferdighet, helliggjørelse og

forløsning overfor Gud.
48.) Jesus er vårt nye påskelam.
49.) Vi er Kristi legeme og hans lemmer.
50.) Jesus døde for våre synder.
51.) Jesus er oppstått fra de døde og er blitt den første av de

hensovede.
52.) Vi bærer Jesu død med oss i våre legemer.
53.) Jesu liv blir åpenbart i våre legemer.
54.) Jesus er død for alle, derfor er alle som tror, døde.
55.) Jesus ble gjort til synd for oss, foråt vi skal bli rettferdige for

Gud.

56.) Jesus gav seg selv for våre synder, for å fri oss ut fra denne
nåværende onde tidsalderen.

— 292 —



57.) Vi er korsfestet sammen med Jesus.
58.) Ordet om korset er en Guds kraft for den som blir frelst.
59.) Jesus lever i oss.
60.) Vi lever vårt liv i troen på Jesus.
61.) Jesus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, idet han ble en

forbannelse for oss.

62.) Jesus kjøpte dem (jødene) fri som var under loven.
63.) Vi har fått barnekåret ved Jesu forsoning.
64.) Vi har forløsningen ved Jesu blod.
65.) Gud oppvakte Jesus fra de døde.
66.) Gud har satt Jesus ved sin høyre hånd i himmelen.
67.) Jesus har makt over enhver makt, myndighet, ethvert velde,

herredømme og navn i denne tidsalderen og i den kom
mende (riket for Israel.)

68.) Jesus har gjort oss levende ved sin forsoning.
69.) Gud har gjort oss levende sammen med Jesus.
70.) Vi er oppreist sammen med Jesus.
71.) Vi er satt i himmelen sammen med Jesus.
72.) Vi er frelst av nåde ved tro på Jesus.
73.) Vi er Jesu verk.
74.) Vi er skapt til å gjøre gode gjerninger, som Gud forut har

lagt ferdige for oss, for at vi skal vandre i dem.
75.) Vi er kommet nær til Gud ved Jesu blod.
76.) Jesus er vår fred.
77.) Jesus gjorde jøder og hedninger til ett, idet han rev ned

fiendskapet mellom dem.
78.) Jesus avskaffet Moselovens offersystem.
79.) Jesus gjorde både jøder og hedninger til en ny menneske

type (det gjenfødte menneske).
80.) Jesus forlikte dem begge til et nytt legeme (det kristne

legemet.)
81.) Jesus drepte fiendskapet mellom jøder og hedninger på

korset.

82.) Ved Jesus har både jøder og hedninger fått adgang til Gud
i Den Hellige Ånd.

83.) Jesus elsket oss og gav seg selv for oss som en gave og et
offer.
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84.) Jesu forsoning var til en»velbehagelig duft for Gud.
85.) Jesus er den kristne menighets hode og frelser.
86.) Jesus aktet det ikke for en røvet skatt å være Gud lik.
87.) Jesus gav avkall på det og tok på seg en tjeners skikkelse.
88.) Jesus kom i menenskers lignelse, og han var som et men

neske, dog uten synd.
89.) Han fornedret seg seg til å dø på korset.
90.) Gud har opphøyet Jesus og gitt ham det navnet som er over

alle navn

91.) I Jesu navn skal ethvert kne bøye seg, og hver tunge skal
bekjenne at Jesus er Herre til Gud Faders ære.

92.) Vi er blitt gjort lik med Jesus i hans død.
93.) Jesus skal forvandle vårt fomedrelses-legeme, slik at det

blir likt med hans herlighets-legeme.
94.) Gud fridde oss ut fra mørkets makt og satte oss over i hans

elskede Sønns rike.
95.) Vi ha forløsningen og syndenes forlatelse i troen på Jesus.
96.) Jesus forlikte alle ting med Gud.
97.) Gud gjorde fred ved Jesu blod på korset.
98.) Vi er forlikt med Gud ved Jesu legeme ved Jesu død.
99.) Vi er hellige og ustraffelige for Gud ved Jesu forsonings-

verk.

100.) Vårt liv er skjult med Kristus i Gud.
101.) Gud skal ved Jesus føre de døde sammen med ham.
102.) Jesus kom for å frelse syndere.
103.) Jesus døde for oss, foråt vi skal leve sammen med ham.
104.) Jesus er mellommannen mellom Gud og mennesker.
105.) Jesus gav seg selv som en løsepenge for alle mennesker.
106.) Jesus tilintetgjorde døden og førte liv og uforgjengelighet

fram for lyset ved evangeliet.
107.) I og med at vi er død sammen med Jesus, skal vi også leve

sammen med ham.

108.) Jesus har gjort renselse for våre synder.
109.) Jesus smakte døden for alle mennesker.
110.) Jesus tilintetgjorde Satan ved sin død.
111.) Jesus ble opphav til evig frelse for alle som lyder ham.
112.) Ved Jesu offer gikk prestetjenesten over til ham selv.
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113.) Jesus lever av å gå i forbønn for de troende.
114.) Jesus har fått en så meget bedre prestetjeneste enn de

gammel- testamenlige yppersteprestene.
115.) Jesus er mellommannen for en bedre pakt.
116.) Jesus vil ikke mere komme våre synder i hu.
117.) Jesus er yppersteprest for de kommende goder.
118.) Jesus gikk med sitt eget blod inn i himmelen og fant en evig

forløsning.
119.) Jesus bar seg selv fram som et ulastelig offer for Gud.
120.) Jesus har renset vår samvittighet, slik at vi kan tjene den

levende Gud.

121.) Jesus er mellommannen for en ny pakt.
122.) Jesus døde for overtredelsene under den første pakten.
123.) Jesus gikk inn i selve himmelen, for å bli åpenbart for vår

skyld.
124.) Jesus er åpenbart en gang ved tidsaldrenes ende, for å borta

synden ved sitt offer.
125.) Jesus har ofret seg for å borta manges (alles) synder.
126.) Ved Jesu blod har vi frimodighet til å gå inn i himmelen.
127.) Jesus kunne hellige folket ved sitt blod.
128.) Vi er helliget ved ofringen av Jesu legeme.
129.) Jesus har med et offer for alltid gjort dem fullkomne som

blir helliget.
130.) Gud førte Jesus opp fra de døde i kraft av en evig pakts

blod.

131.) Gud har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu oppstand
else fra de døde.

132.) Vi ble løskjøpt fra vår dårlige ferd ved Jesu dyre blod.
133.) Jesus bar våre synder på sitt legeme opp på korset.
134.) Vi har fått legedom ved Jesu sår.
135.) Jesus døde for oss, for at vi skal avdø fra synden og leve for

rettferdigheten
136.) Jesu blod renser oss fra all synd.
137.) Jesus er en soning for all verdens synd.
138.) Våre synder er oss forlatt for Jesu navns skyld.
139.) Jesus tok bort våre synder.
140.) Gud har sendt sin Sønn til soning for våre synder.
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141.) Jesus kom både med vannet (renselsen) og med forsoning
ens blod.

142.) Jesus har renset oss fra våre synder med sitt blod.
143.) Jesus har makt over døden.
144.) Den som tror på Jesus, skal ikke skades av den annen død.
145.) Jesus kjøpte oss til Gud med sitt blod.
146.) Vi er rettferdige i Jesu blod.
I telogien pleier man å skjelne mellom DEN SUBJEKTIVE- og

DEN OBJEKTIVE FORSONINGSLÆREN, og vi må ha med
begge to for å få et riktig bilde av forsoningen. I den første er det
Guds kjærlighet som kommer til uttrykk. Gud forlikte verden med
seg selv ved Jesu forsoningsverk. I dette tilfelle er Gud subjektet for
forsoningen."For så har Gud elset verden at han gav sin Sønn, for
at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig
(tidsalderlig) liv."(Joh.3,16.)

I den andre er det Guds vrede over synden og Guds behov for å
bli forsonet med verden som kommer til uttrykk. Jesus forsonte Gud
rried verden ved sin forsoning. Han bar sitt offer fram for Gud i
himmelen, og Gud var fornøyd med det offeret som han fikk. Gud
er her objekt for Jesu forsoning."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.)
Vi siterer det som Luther sier om dette: I forsoningsverket kom

mer både Guds vrede og hans kjærlighet til fullkommen utløsning i
en og samme tildragelse. Der "strider Gud med Gud."

I tillegg til dette hadde også forsoningen en del positve konse
kvenser for Jesus selv. Vi skal sette dem opp i punkter, idet vi
benytter oss av de Bibel- ordene som vi har brukt foran.

1.) Gud opphøyde ham til frelser og høvding.
2.) Jesus kan fullstendig forlate synden ved sitt offer.
3.) Jesus vant seg sin menighet ved sitt blod.
4.) Døden har ikke mere noen makt over Jesus.
5.) Jesus er herre både over levende og døde.
6.) Jesus er vårt nye påskelam.
7.) Jesus har makt over enhver makt og myndighet og ethvert

velde, herredømme og navn, både i denne tidsalderen og i
den kommende.
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8.) Jesus er hode for den kristne menighet.
9.) Gud har gitt Jesus det navnet som er over alle navn, slik at

for Jesu navn skal alle bøye seg, både de som er i himmelen,
de som er på jorden og de som er i underverdenen. De skal
bekjenne at Jesus er Herre til Gud Faden ære.

10.) Jesus er mellomannen mellom Gud og mennesker.
11.) Jesus tilintetgjorde Satan ved sin død.
12.) Ved Jesu offer gikk prestetjenesten over til ham.
13.) Jesus er mellommannen for en bedre pakt.
14.) Jesus er yppersteprest for de kommende goder.
I forbindelse med Jesu forsoningsdød skjedde det også en del helt

ekstraordinære begivenheter i Israel, som til fulle stadfestet at Jesus
fra Nasaret var den som han utgav seg for å være, nemlig Guds Sønn
og jødenes Messias. Jesu korsfestelse har derfor både en indre og
åndelig side og en ytre og historisk side. Den første kunne ikke
flertallet av folket forstå, men den siste kunne de forstå, i og med at
de så det og opplevde det. Den skulle også peke på at at Jesus fra
Nasaret var jødenes Messias.
Vi skal i det følgende se på de ytre begivenhetene, som skjedde i

forbindelse med Jesu korsfestelse og død.
1.) For det første ble det et mørke over hele Israel fra den 6. og

like til den 9. timen. På samme måten som jødene delte inn natten i
4 like store deler, så delte de også inn dagen i 4 like store deler.
Timene fra kl.6 om morgenen til kl.9 ble kalt "for den første time".
Timene fra kl. 9 om morgenen og til kl. 12 ble kalt for "den tredje
time". Timene fra kl.l2 til kl. 15 ble kalt for "den sjette time". Timene
fra kl. 15 og til kl. 18 ble kalt for "den niende time". Den niende time
kunne derfor enten være kl. 15 eller en av de 3 timene mellom kl. 15
og 18.

Selve korsfestelsen fant sted ved den tredje timen. d.v.s kl.9 om
formiddagen. Fra den sjette timen og like til den niende timen ble
det et mørke over hele landet. Dette skjedde fra kl. 12 og til kl. 15 om
ettermiddagen, og det varte i 3 timer. "Det var ved den tredje time
da de korsfestet ham." (Mark.15,25.)
"Men fra den sjette time ble det mørke over hele landet like til

den niende."(Mat.27,45.)
"Og det var omkring den sjette time, da ble det mørke over hele
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landet like til den niende time, og solen ble formørket..." (Luk.23,44-
45.)
Det var også ved den niende timen at Jesus døde på korset."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?"(Mat.27,46.)
På det samme tidspunktet som jødene begynte påskefesten i sine

hjem på fredag den 14. nisan ved den niende time. d.v.s. kl. 15., etter
at påskelammet hadde blitt slaktet i templet, på det samme tids
punktet led også Jesus forsoningsdøden for all verdens synd. Mens
jødene feiret påskehøytiden, var Jesu forsoningsdød allerede fullført
ogjrelsen var et faktum. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 3.s,252-
Hva som gjelder dette mørkret, som senket seg over hele landet

fra den sjette og til den niende timen, så var dette ikke noen vanlig
solformørkelse. Påsken inntreffer bestandig på en tid da det er
fullmåne. Dette gjør at dette mørkret, ikke kan skyldes en vanlig
solformørkelse. Det hadde derfor ikke noen naturlig forklaring.
Dette mørket skulle være et bevis for jødefolket at Jesus fra Nasaret
ikke var noe vanlig menneske, men at Gud tok i bruk naturkreftene,
for å vise at han var Guds Sønn og jødenes Messias.

I forbindelse med Jesu gjenkomst skal det også bli et mørke fra
kl. 6 om morgenen og til kl.l8 om kvelden. Det vil vare i 12 timer.
Dette mørke skal ikke bare være i Israel, men det skal være over
hele verden. I løpet av disse 12 timene vil Menneskesønnen sammen
med de troende og englene komme tilbake til Oljeberget og Jeru
salem. (Se min bok: Guds-riket i Israel.s,173-175.)

2.) For det andre ropte Jesus med høy røst ved den 9.timen at
Gud måtte motta hans ånd. Dette viser at han døde av egen fri vilje,
og at han selv kunne bestemme tidspunktet for sitt dødsøyeblikk.
Han døde ikke sakte hen, slik som det er vanlig, men han døde med
et høyt rop. Dette fikk den romerske høvedsmannen, som holdt vakt
over Jesus, til å utbryte at Jesus var Guds Sønn."Men Jesus ropte
atter med høy røst og oppgav (sendte fra seg) ånden."(Mat.27,50.)
"Men da høvedsmannen som stod like imot ham, så at han utåndet

med et sådant rop, sa han: Sannelig, denne mann var Guds Sønn."
(Mark.15,39.)
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Et annet forhold, som viser at han døde av egen fri vilje, og at han
selv kunne bestemme tidspunktet for sin død, var at han døde
allerede etter 6 timer på korset. Vanligvis pleide ikke døden å
inntreffe før tidligst etter 12 timer på korset. Den inntraff nesten
aldri før 24 timer. Det vanligste var at den inntraff etter 48 timer. Ja,
man kjenner til eksempler, der døden ikke inntraff før etter 3 til 6
dager.
"Det var beredelsesdagen (dagen før sabbaten), for at nå lege

mene ikke skulle bh hengende på korset sabbaten over- for denne
sabbatsdag var stor- bad jødene Pilatus om at deres ben måtte bh
brutt sønder og legemene tatt ned (slik at de ikke skulle forurense
landet). Stridsmennene kom da og brøt benene på den første og på
den andre som var korsfestet sammen med Jesus, men da de kom
til Jesus og så at han allerede var død, brøt de ikke hans ben, men
en av stridsmennene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom
det ut blod og vann."(Joh.l9,31-34.)
"Og da det alt var bhtt aften-det var beredelsesdagen, det er dagen

før sabbaten-kom Josef fra Arimatea, en høyt aktet rådsherre, som
også ventet på Guds rike (riket for Israel), og han vågde seg til å gå
inn til Pilatus og be om Jesu legeme. Men Paulus undret seg han alt
skulle være død."(Mark.15,42-44.)

Augustin har sagt følgende om dette:" Han gav opp sitt hv fordi
han ville det, når han ville det og som han ville det."

3.) Det tredje som skjedde i forbindelse med Jesu forsoningsdød,
var det forholdet at forhenget i templet revnet fra øverst til nederst.
"Og se, forhenget i templet revnet i to stykker, fra øverst og til
nederst..."(Mat.27,51.)

"...og forhenget i templet revnet midtetter."(Luk.23,45.)
Det var 2 forheng i templet. Det forhenget som her revnet, var

forhenget mellom Det HeUige og Det Aller HeUigste. Dette forhen
get var ca. 18 meter høyt og 9 meter bredt, og det var tykt som en
kn34:tneve. Dersom man skulle ta dette ned, så måtte 300 prester
hjelpe til med arbeidet.
Da Jesu legeme "revnet" i døden på korset, da revnet også

forhenget i templet. FORHENGET I TEMPLET VAR ET BILDE
PÅ JESU LEGEME."som (himmelen) han har innvidd oss en ny og
levende vei til gjennom forhenget, det er hans legeme."(Hebr.l0,20.)
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Da forhenget i templet revnet fra øverst til nederst i to stykker,
var det Gud selv som grep inn. Dette skulle vise jødene at veien inn
til Gud var åpen for allle mennesker ved Jesu forsonergjeming. I vår
tidsperiode behøves det ingen prester mer som mellommenn mel
lom Gud og den enkelte. VEIEN INN TIL GUD ER ÅPEN FOR
ALLE DE SOM TROR PÅ JESUS.
Vi kan også tenke oss den bestyrtelse dette vakte for de prestene

som hadde prstetjeneste i Det Hellige, da dette skjedde. De så rett
inn i Det Aller Helligste, som er et bilde på selve himmelen. Det som
ypperstepresten bare kunne skue inn i en gang om året på den store
forsoningsdagen, det ble nå plutselig åpenbart for dem. (Se min bok:
Jødenes Konge. Bind 3.s,175-176.)

Dette skjedde videre i forbindelse med at røkofferet ble ofret i
templet. Røkelsen ble brent to ganger om dagen på alteret i Det
Hellige. Det ble brent om morgenen, når presten stelte lampene og
om kvelden "mellom de to aftenstunder" d.v.s. mellom kl. 15 og 18,
når lampene ble satt opp på den syvarmede lysestaken. Røkofferet
er et bilde på de helliges bønner og takk til Gud.
På samme måten som røkofferet var en velbehagelig duft for

Herren, var også Jesu forsoningsdød det samme. Vi kan derfor
betrakte røkelsen denne kvelden som en takk til Gud for det som
Jesus hadde gjort."Men det behaget Herren å knuse ham, han slo
ham med sykdom, når hans sjel bar fram skyldofferet, skulle han se
avkom og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha framgang ved hans
hånd."(Es.53,10.)

4.) I forbindelse med at forhenget i templet revnet fra øverst til
nederst, så oppstod det også et stort jordskjelv i Jerusalem, slik at
jorden skalv og klippene revnet. Gravene åpnet seg, og mange av de
troende stod opp fra de døde. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av
gravene og viste seg for mange i Jerusalem."...og jorden skalv, og
klippene revnet, og gravene åpnedes, og mange av de hensovede
helliges legemer stod opp, og de gikk ut av gravene etter hans
oppstandelse, og kom inn i den hellige stad og viste seg for mange."
(Mat.27,51-53.)

Dette skulle vise jødene at de hadde korsfestet sin egen Messias.
Jesus hadde gitt jødene mange tegn under sitt jordeliv. De skulle
vise at han var jødenes Messias. Han gav dem også en rekke tegn i
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forbindelse med sin død. Dette skulle da enda mer vise dem at han
var den som han utgav seg for å være, nemlig Guds Sønn og jødenes
Messias."for se, den stein (forbilde på Jesus) jeg (Gud) har lagt ned
foran Josva- på denne stein er 7 øyne rettet (Guds fulle oppmerk
somhet). Se, JEG SKJÆRER UT PÅ DEN DE TEGN DEN SKAL
HA, sier Herren, hærskarenes Gud, og jeg tar dette lands misgjern
ing bort på en dag."(Sak.3,9.)
"Da nå folket så de tegn han gjorde, sa de: Dette er i sannhet

profeten som skal komme til verden."(Joh.6,14.)
"Men enda han hadde gjort så mange tegn for deres øyne, trodde

de ikke på ham."(Joh.l2,37.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15,

16,

17,

18

Spørsmål og oppgaver.

Hva er det viktigste som har skjedd i frelseshistorien?
Hva gjorde Jesus med synden.
Hva vil det si at Jesus ble gjort til synd for oss?
Hvilken synd var det Jesus bar med seg opp på korset?
Hvor mange utsagn hadde Jesus på korset?
Ved hvilket utsagn var forsoningen et faktum.
Hvor var det Jesus sonet all verdens synd.
Hvilke 3 typer død var det Jesus gjennomlevde på korset?
Hvorfor kunne ikke Satan holde Jesus fast i den evige, den
åndelige og den legemlige død?
Hva vil det si at Jesus sendte fra seg sin ånd?
Ved hvilken kraft ble Jesus levendegjort?
Hvorfor drog Jesus ned i dødsriket?
Hvem talte han med i dødsriket, og hva fortalte han?
Hvorfor er det spesielt nevnt at Jesus talte med de åndene
(menneskene) som hadde vært gjenstridige på den tid da Noah
bygget arkenen?
Hvorfor kunne ikke døden og dødsriket holde på Jesus?
Hvilke følger fikk Jesu forsoningsverk, både for Gud, for Jesus
selv og for menneskene?
Hva går den subjektive- og den objektive forsoningslæren ut
på?
Hvilke ytre begivenheter skjedde i forbindelse med Jesu for-
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soning?
19.) På hvilken måte oppdelte jødene natta og dagen?
20.) Hva betyde f.eks. den 9. timen?
21.) Når ble Jesus korsfestet?
22.) Når døde Jesus på korset?
23.) Hva vil det si at det ble et mørke over hele Israel fra kl.l2 og til

kl.l5?

24.) Hva vil det si at Jesus døde med et høyt rop, og at han døde
etter bare 6 timer på korset?

25.) Hvor lenge pleide folk å henge på korset før de døde?
26.) Hva skjedde med forhenget i templet i forbindelse med Jesu

død?
27.) Hva var forhenget et bilde på?
28.) Hva skjedde i templet da forhenget revnet i to?
29.) Hva betydde det at mange av de helliges hensovede legemer

stod opp i forbindelse med Jesu død?
30.) Hva gjorde disse etter Jesu oppstandelse fra de døde?
31.) Hvordan skal vi betrakte de 3^re begivenhetene som skjedde i

forbindelse med Jesu død?
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OFFERTJENESTEN INY-TESTAMENTLIG TID.

Jesu virksomhet og forsoningsdød på Golgata for all verdens synd
tok sikte på å forandre store deler av rabbinismen eller jøde
dommen, men slik ble det ikke, for de fleste av de åndelige lederne
i Israel ville ikke anerkjenne Jesus som jødenes Messias. Jesus ble
en utfordring til hele det jødiske folket, og han ble til et tegn som
ble motsagt. Det var mange jøder som trodde på ham som jødenes
Messias, men de fleste anså ham for å være en falsk Messias." Og
Simeon velsignet dem, og sa til hans mor Maria: Se, denne er satt til
fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt."
(Luk.2,34.)

Jesu lære var også et brudd med rabbinismen, slik som den hadde
utviklet seg. JESUS BRØT IKKE MED G.T. ELLER MOSE
LOVEN. Han kom med en riktig forståelse av G.T., og han rensket
Moseloven for rabbinernes feiltolkninger av den. I tillegg til dette
innskjerpet han loven, slik at jødene skulle bli helt avhengige av ham,
dersom de skulle bli frelst. Han pekte på seg selv som jødenes
Messias, og som den som skulle oppfylle loven for det jødiske folket
og dø for deres synder på Golgata. Han kom med den nye loven og
den nye læren som vi vil få i rikets tid. JESU FORKYNNELSE ER
BÅDE LOV OG NÅDE. (Se mine bøker: Jødenes Konge. Bind 1
og 2.)

Jesu lære og virksomhet forårsaket derfor et brudd med store
deler av det jødiske folket og et brudd med den gamle rabbinismen.
Rabbinismen utvilket seg bare videre i sitt gamle spor, som om ikke
noe nytt hadde skjedd ved Jesu person og Jesu forsoningsverk.

I overenstemmelse med det som vi har skrevet ovenfor så var også
et av navnene på Messias i gammel-testamentlig tid "brudd". De
gamle rabbinerne så på ordet Peres eller Parets, som det egentlig
heter på hebraisk, og som betyr "brudd", som en hentydning til
Messias. Peres var en av tvillingsønnene som Juda fikk med
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Tamar."Da den tid kom da hun skulle føde, se, da var det tvillinger
i hennes liv. Og i det sanune hun fødte, stakk den ene hånden fram,
da tok jordmoren og bandt en rød tråd om hans hånd og sa: Denne
kom først fram. Men så drog han sin hånd tilbake, og da kom hans
bror fram, og hun sa: Hvor du har brutt deg fram. Og de kalte ham
Peres (som betyr brudd). Så kom hans bror fram, han som hadde
den røde tråd om hånden, ham kalte de Serah (som betyr oppgang.)"
(l.Mos.38,27-30.)
Den jødiske rabbineren Moses ben Maimonides har sagt følgende

om dette."Og han er den førstefødte av Guds kraft...og jeg innsetter
ham også som den førstefødte, og dette har Gud sagt om den nye
David, Israels konge som lenge må leve, og den lærde forstår det."
En annen jødisk rabbiner, Baa-al Hatturim, har sagt om dette at

"parets- ordet henviser til en konge som rydder vei for seg selv."
Bibelkommentaren Midrasj Rabba sier at "det på grunn av synde

fallet eksisterer et "brudd", en "kløft", "perets" mellom den hellige
Gud og menneskeheten,-inntil Parets sønn kommer, han skal bygge
bro over kløften"

Jesus er denne Perets sønn av Juda stamme, som skal bygge bro
mellom Gud og menneskene på grunn av den kløften som er opp
stått ved syndefallet.

Jesus er videre selve bruddet i det jødiske folket. I og med at
jødefolket ikke tok imot ham som sin Messias, så måtte Gud forkaste
folket for en stund. Når han kommer tilbake, vil han komme som
den første tvillingen, som strakte sin hånd ut først, men som trakk
den tilbake. Han vil da komme både som frelseren og som Messias.
Han vil komme som en "soloppgang fra det høye".
Dette utrykket "Perets sønn" kan også oversettes med "nødens"

eller "besværets sønn". Dette passer også godt på Jesus. Han har
både forvoldt seg selv smerte og møye ved sin forsonergjeming og
ved det forholdet at jødefolket ikke ville ta imot ham, og han har
forvoldt det jødiske folket smerte og møye ved deres mange
vanskeligheter i forbindelse med folkets forkastelse av sin Messias.
I Mika 2,13 står det om Messias at han er veibryteren, som går

foran jødefolket."Veibryteren går foran dem (jødefolket), de bryter
gjennom (fiendens port) og drar fram gjennom porten og går ut av
den, deres konge drar fram foran dem, og Herren i spissen for
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clem."(Mika 2,13.)
Den jødiske Bibel-tolkeren Rabbi Salom ben Isak sier om denne

veibryteren at han er "Messias Forets, som bryter ned skillemuren".
Skillemuren er den muren som ble reist mellom Gud og mennesker
i forbindelse med syndefallet. Denne skillemuren rev Jesus ned ved
at han døde for alle menneskers synd på Golgata.

I forbindelse med forsoningsverket rev han også ned den skil
lemuren som der var mellom jøder og hedninger, men som dessverre
både jøder og hedningetroende har bygdt opp igjen. I vår tids
periode, som er den kristne menighets periode, er det ingen forskjell
på jøder og hedninger i Guds rike. Vi har alle sammen de samme
rettigheter og plikter.

I rikets tid skal derimot jødene igjen få forrett med hensyn til å
styre sammen med Jesus. Den jødiske nasjonen skal bli den ledende
nasjonen i riket for Israel, og jødene skal være prester for hele
verden. Israel skal ikke lenger være foraktet blant folkeslagene, slik
som det er nå, men det skal være den første og ypperste blant
folkene."Herren skal gjøre deg til hode og ikke til hale, og du skal
alltid være ovenpå og aldri være under, såfremt du hører på Herrens,
din Guds bud, som jeg i dag byder deg å ta vare på og holde."
(5.Mos.28,13.)

I de snart 2000 år som er gått siden Jesu første komme og til nå,
har Jesus forårsaket et brudd, en kløft i sitt folk. Han er blitt til en
snublestein og en anstøtsklippe for jødefolket."Den stein som byg
ningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnestein." (Salm. 118,22.)
"Og han skal bli til en helligdom, og til en snublestein og en

anstøtsklippe for begge Israels hus, til en snare og et rep for Jeru
salems inn%ggere."(Es.8,14.)

"derfor sier Herre, Israels Gud, se: Se, jeg har lagt i Sion en
grunnstein, en prøvet stein, en kostelig, fast hjørnestein, den som
tror, haster ikke."(Es.28,16.) (Se min bok: Jødenes Konge. Bind
l.s,147-152.)
Jesu forsoningsverk på Golgata forårsaket også at det ble et brudd

med den gammel-testamentlige offertjenesten i templet, selv om
ikke rabbinerne ville innrømme det. De fortsatte med de mosaiske
ofringene like til år 70 e. Messias. I det året grep Gud selv inn og
avsluttet den mosaiske offertjenesten, ved at han lot romerne
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ødelegge både Jerusalem og templet.
Til tross for at offertjenesten fortsatte i templet i Jerusalem etter

Jesu forsoningsdød, måtte rabbinerne innrømme at det skjedde en
del forandringer i templet i Jerusalem i forbindelse med Jesu død
på korset. Ifølge Talmud skjedde følgende ting i templet i Jerusalem:
a) Ofrene mistet sin kraft.
b) Dørene inn til Det Aller Helligste åpnet seg av seg selv.
c) Den venstre lampen i Det Hellige sloknet av seg selv. (Se

kapitlet: Tidspunktet for Messias første komme.)
I tillegg til dette vet vi at forhenget i templet revnet i forbindelse

med Jesu død på korset. Dette betyr at en ny tid er kommet etter
Golgata, og at Gud ikke lenger har behov for de ytre og blodige offer.
I og med at Gud fikk det nye og fullkomne offer, ble forbildene til
Jesu offer tatt bort. I vår tidsperiode skal vi ikke ofre d5n:eoffer til
forsoning for våre synder. Den som gjør det, den håner Jesu for-
soningsverk og Guds ordning."For mens vi enda var skrøpelige,
døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige."(Rom.5,6.)
"Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres

overtredelser og synder."(Ef.2,l.)
"Men hvor det er forlatelse for dem (syndene), der trenges det

ikke mere noe offer for synd. Da vi altså, brødre, i Jesu blod har
frimodighet til å gå inn i helligdommen, som ha har innvidd oss en
ny og levende vei til gjennom forhenget, det er hans eget legeme."
(Hebr.10,18-20.)
"For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urett

ferdige, for å føre oss fram til Gud, han som led døden i legemet,
men ble levendegjort av Ånden."(l.Pet.3,18.)
I gammel-testamentlig tid ville Herren ha både indre og åndelige

offer og ytre og blodige offer. I ny-testamentlig tid er de ytre og
blodige offer tatt bort, i og med at Jesus er blitt det fulkomne offer
mellom Gud og mennesker. I vår tid ønsker Gud at vi bærer fram
åndelige offer for ham."Kom til ham den levende stein, som vel ble
forkastet av mennesker, men er utvalgt og kostelig for Gud, og bli
også dere oppbygget som levende steiner til et åndelig hus, et hellig
presteskap til å frambære åndelige offer, som tekkes Gud ved Jesus
Kristus."(l.Pet.2,4-5.)
Herren vil ha følgende typer offer i ny-testamentlig tid:
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1.) AT VI UTØVER BARMHJERTIGHET/'Men gå bort og
lær hva det er: Jeg har lyst til barmhjertighet og ikke til offer. For
jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige (egenrettferdige), men for
å kalle syndere."(Mat.9,13.)

2.) AT VI FRAMSTILLER VÅRE LEGEMER SOM HEL
LIGE OG RENE FOR HERREN."Jeg formaner dere altså, brødre,
ved Guds miskunn at dere framstiller deres legemer som et levende,
hellig og Gud velbehagelig offer-dette er deres åndelige guds-
tjeneste-og skikk dere ikke lik med denne tidsalderen, men bli
forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som
er Guds vilje, det gode og velbehagelige og fullkomne." (Rom. 12,1-
2.)
"La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere

lyder dets lyster, by heller ikke deres lemmer fram for synden som
urettferdighets våpen, men by dere fram for Gud som de som av
døde er blitt levende, og deres lemmer som rettferdighets våpen for
Gud."(Rom.6,12-13.)
"Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige

Ånd, som bor i dere, og som dere har fra Gud, og at dere ikke hører
dere selv til."(l.Kor.6,19.)

3.) AT VI DRIVER MISJON BLANT HEDNINGENE.''at jeg
(Paulus) skal være Kristi offerprest (gr.leiturgon, som betyr "prest
elig tjener") for hedningene, idet jeg prestelig forvalter Gu<k evan
gelium, for at hedningene kan bli et velbehagelig offer, helliget ved
Den Hellige Ånd."(Rom.l5,16.)
"For til dere taler jeg, dere hedninger. Så sant som jeg er hedning

enes apostel, priser jeg mit embete."(Rom.ll,13.)
"Men alt dete er av Gud som forlikte oss med seg selv ved Kristus

og gav oss forlikelsens tjeneste, fordi Gud i Kristus forlikte verden
med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og har
overdratt til oss ordet om forlikelsen. Så er vi da sendebud i Kristi
sted, som om Gud selv formante ved oss, vi ber i Kristi sted: La dere
forlike med Gud."(2.Kor.5,18-20.)

4.) AT VI HAR KJÆRLIGHET TIL HVERANDRE OG TIL
ALLE MENNESKER."Et nytt bud gir jeg dere, at dere skal elske
hverandre, likesom jeg har elsket dere, skal også dere elske hver
andre." (Joh.13,34.)
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"Bli ingen noe skyldig, uten det å elske hverandre, for den som
har elsket den annen, har oppfylt loven. For det ord: Du skal ikke
drive hor, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke
begjære, og hva andre bud det kan være, det samles til ett i dette
ord: Du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke
nesten noe ondt, derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse."
(Rom.13,8-10.)
"La oss derfor, mens vi har leilighet til det, gjøre det gode mot

alle, men mest mot troens egne folk."(Gal.6,10.)
"Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov."

(Gal.6,2.)
BU derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn, og vandre i

kjærUghet, likesom Kristus elsket dere og gav seg selv for oss som
en pve og et offer. Gud til en velbehageUg duft." (Ef.5,1-2.)
' Men om broderkjærligheten trenger dere ikke til at noen skriver

til dere, for dere er selv lært av Gud til å elske hverandre."
(l.Tess.4,9.)
"Rens deres sjeler i lydighet mot sannheten til uskrømtet broder-

kjærlighet, og elsk hverandre inderlig av hjertet." (l.Pet.1,22.)
"Og dette er hans bud at vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn

og elske hverandre, således som han bød oss."(l.Joh.l,23.)
"Den som elsker sin bror, han blir i lyset, oe det er ikke anstøt i

ham.^'(l-Joh.2,10.)
"På dette kan Guds barn og djevlens barn kjennes, hver den som

ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke
elsker sin bror. For dette er det budskap som dere hørte fra begyn
nelsen, at vi skal elske hverandre."(l.Joh.3,10-ll.)
"På det kjenner vi kjærligheten at han satte sitt liv til for oss, også

vi er skyldige til sette livet til for brødrene." (l.Joh.3,16.)
"Mine barn, la oss ikke elske med ord eller tunge, men i gjerning

og sannhet."(l.Joh.3,18.)
^•) at VI HAR KJÆRLIGHET TIL GUD."Nåden være med

alle dem som elsker vår Herre Jesus Kristus i uforejeneeUehet."
(Ef.6,24.) ^ B B

Så ligger da rettferdighetens krans rede for meg, den som
Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på hin dag, dog ikke
meg alene, men alle som har elsket hans åpenbarelse (Jesus)."
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(2.Tim.4,8.)
"Salig er den mann som holder ut i fristelse, for når han har stått

sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovet dem som elsker
ham."(Jak.l,12.)

6.) AT VI LOVPRISER GUD." Lovet være Gud og vår Herre
Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss med all åndelig velsign
else i himmelen i Kristus."(Ef.l,3.)
"La oss da ved ham alltid frambære lovoffer for Gud, det er: frukt

av lepper som lover hans navn."(Hebr.l3,15.)
"Li)vet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som etter

sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi
oppstandelse fra de døde."(l.Pet.l,3.)
"Hver den som tror at Jesus er Messias, han er født av Gud, og

hver den som elsker Fadren, han elsker også den som er født av ham.
På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder
hans bud."(l.Joh.5,l-2.)

7.) AT VI BER FOR DE TROENDE "Men om jeg bUr ofret
mens jeg gjør altertjeneste og bærer deres tro fram som offer, så
gleder jeg meg, og gleder meg sammen med dere alle."(Fil.2,17.)

"idet dere til enhver tid beder i Ånden med all bønn og påkallelse,
og er årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige."
(Ef.6,18.)

"Derfor holder vi fra den dag vi hørte det, ikke opp med å gjøre
bønn for dere, og bede at dere må fylles med kunnskap om hans vilje
i all åndelig visdom og forstand."(Kol.l,9.)
"Vi takker alltid Gud for dere alle når vi kommer dere i hu i våre

bønner."(l.Tess.l,2.)
"Jeg formaner altså framfor alle ting at det gjøres bønner, påkalle-

Iser, forbønner, takksigelser for alle mennesker." (l.Tim.2,1.)
"Jeg takker Gud, som jeg fra mine forfedre av tjener med en ren

samvittighet, likesom jeg uavlatelig kommer deg i hu i mine bønner
natt og dag."(2.Tim.l,3.)

8.) AT VI FRAMBÆRER ØKONOMISKE OFFER."Hver gi
som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med sorg eller tvang, for
Gud elsker en glad giver."(2.Kor.9,7.)
"For den hjelp som ydes ved denne tjeneste, råder ikke bare bot

på de helliges trang, men bærer også rik frukt ved manges takkeoffer
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til Gud."(2.Kor.9,12.)
"Men nå har jeg fått alt og har overflod, jeg har fullt opp etter at

jeg av Epafroditus har mottatt deres gave, en yndig duft, et offer til
glede og velbehag for Gud."(Fil.4,18.)
"Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer

tekkers Gud."(Hebr.l3,16.)
9.) AT VI HAR OMSORG FOR ENKER OG FADERLØSE."

En ren og ubesmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette: å
se til farløse og enker i deres trengsel, å holde seg selv uplettet av av
verden."(Jak.l,27.)

10.) AT VI UTØVER LOVPRISNING OG BØNN."La oss da
ved ham alltid frambære lovoffer for Gud, det er: frukt av lepper
som lover hans navn."(Hebr. 13,15.)
"For Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører vendt til

deres bønn, men Herrens åsyn er over dem som gjør vondt."
(l.Pet.3,12.)

11.) AT VI UTØVER GUDSFRYKT."Men vis fra deg de vann-
hellige og kjerringaktige eventyr, øv deg derimot i gudsfrykt. For den
legemlige øvelse er nyttig til lite, men gudsfrykten er nyttig til alt.
Den har løfte for det liv som nå er, og for det som kommer."
(l.Tim.4,7-8.)

"Ja, gudsfrykt med nøysamhet er en stor vinning...Men du. Guds
menneske, fly disse ting, jag etter rettferdighet, gudfsrykt, tro, kjær
lighet, tålmodighet, saktmodighet."(l.Tim.6,6 og 11.)
"så legg og just derfor all vinn på i deres tro å vise dyd, og i dyden

skjønnsomhet, og i skjønnsomheten avhold, og i avhold tålmod, og
i tålmodet gudsfrykt, og i gydsfrykten broderkjærlighet, og i broder-
kjærligheten kjærlighet til alle."(2.Pet. 1,5-7.)
"Da nå alt oppløses, hvor må da dere strebe etter hellig ferd og

gudsfrykt."(2.Pet.3,ll.)
I den kristne menighets tidsperiode er den ytre offertjenesten

forandret til å gjelde indre og åndelige offer. I og med at Jesus sonet
all synd på Golgata, er dermed de mosaiske forsoningsoffer trådt ut
av funksjon. De var forbilder på Jesus.

Til tross for at Jesus kom med det endgyldige offer for all verdens
synd, så fortsatte likevel offertjenesten i templet i Jerusalem. I og
med at prestene fortsatte med å bære fram de forkjellige offer i
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templet, så viste de ved dette at de ikke godtok det forsoningsverket
som Jesus hadde fullbyrdet."idet Den Hellige Ånd gir dette til
kjenne at veien til helligdommen (til himmelen) ennå ikke er åpen
bart (for de fleste jøder) så lenge det forreste telt ennå står (og
ofringene fortsetter)." (Hebr.9,8.)

Etter at nådetiden for jødene var ute, til å ta imot Jesus fra
himmelen, slik at han kunne opprette riket for dem, avskaffet Gud
selv den gammel- testamentlig gudstjenesten i templet, i og med at
han tillot romerne å ødelegge templet i år 70 e.Messias. Dette var
også et bevis for jødene at Messias allerede hadde vært i Israel, uten
at de hadde vært oppmerksomme på det.
Vi kan også legge merke til at Jesus selv under sitt jordeliv godtok

den jødiske offertjenesten og selv benyttet seg av den. Dette gjorde
han fordi han selv levde i lydighet mot loven, og fordi den nye
tidsperioden, som er den kristne menighets periode, ikke begynte
før enn ved Golgata."Derfor når du bærer ditt offer fram til alteret,
og der kommer i hu at din bror har noe imot deg, så la ditt offer ligge
der foran altertet, og gå først bort og forlik deg med din bror, og
kom så og bær ditt offer fram. (Mat.5,23-24.)
"Og se, en spedalsk kom og falt ned for ham og sa: Herre, om du

vil, så kan du rense meg. Og han rakte hånden ut, rørte ved ham og
sa: Jeg vil, bli ren. Og straks ble han renset for sin spedalskhet. Og
Jesus sa tU ham: Se til at du ikke sier det til noen, men gå og te deg
for presten, og bær fram det offer som Moses har påbudt, til et
vitnesbyrd for dem."(Mat.8,2-4.)
Mange av de Jesus-troende jødene i Israel anerkjente også guds-

og offertjenesten i templet etter Jesu død og oppstandelse. De hadde
templet og sjmagogen som sine åndelige hjem, og de hadde yndest
hos folket. Men til tross for dette er det jo klart at de la inn et annet
innhold i de gammel- testamentlige offer enn det som de fleste jøder
gjorde. De så på Jesus som fullbyrdelsen av de gammel-testament-
lige offer, og ofringene i templet ble for dem minne- og stadfestel-
sesoffer over det som Jesus hadde gjort for dem.
De messianske jødene holdt fast på synagogen og dens guds

tjeneste helt inntil år 132. I dette året ble Bar Kochba (Stjerne
sønnen) utropt av rabbi Akiba og andre rabbinere til å være Messias.
Da de messianske jødene ikke ville anerkjenne Bar Kocba som
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jødenes Messias, kom det til et brudd mellom disse og synagogen.
Dette brudet har holdt seg til i dag.

Spørsmål og oppgaver.

1.) På hvilken måte ble Jesus et brudd med jødene og med jøde
dommen?

Hva heter ordet "brudd" på hebraisk?
Hvem var Feres?
Hva sa rabbinerne om Feres som forbilde på Messias?
Hvilke oppgaver skal Feres sønn ha?
Hva kan vi ellers oversette "Feres sønn" med?
Hva het den andre tvillingen, som stakk fram sin hånd først fra
sin mors skjød, men som likevel kom som den siste?
Hva betyr dette ordet?
Få hvilken måte er han forbilde på Messias?
Hvem er veibryteren?
Få hvilke måter er Messias blitt en snublestein og en anstøts-
klippe for det jødiske folket?
Hva skjedde i templet i Jerusalem i forbindelse med Jesu
offerdød på Golgata?
Hvorfor er de blodige offer falt bort i vår tidsperiode?
Hvilke typer offer ønsker Gud av de troende i dag?
Hvordan betraktet de Jesus-troende jødene offertjenesten i
templet etter Jesu himmelfart?

16.) Hva var grunnen til at det kom et brudd mellom de Jesus-
troende jødene og jødene i år 132 e. Messias?

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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DEN LÆREMESSIGE BASIS I RIKET FOR ISRAEL.

I rikets tid vil det fatale bruddet mellom den jødiske s5magogen
og den kristne kirke være opphevet. DET BLIR OPPHEVET I
JESU PERSON OG I EN RETT FORSTÅELSE AV JESU
LÆRE. Det er Jesus som er fellesnevneren for både jødedommen
og kristendommen. Mens jødedommen legger mest vekt på loven
og det forholdet at menneskene må etterleve den, legger kristen
dommen mest vekt på profetenes uttalelser om den frie nåden, som
vi fikk ved Jesus forsoningsverk.

I rikets tid vil vi få en kombinasjon av disse to læresystemer. Vi vil
da få en kristendomsform som forener både loven og den frie nåden,
slik som Paulus forkynte oss det. Feilen med rabbinismen er det
forholdet at den ikke forstår at mennesket ikke kan frelse seg selv
ved egne gjerninger. Feilen med kirkens lære er at den ikke ser at
Jesus forkjmte både lovens rettferdighet og nådens rettferdighet,
som menneskene fikk ved å tro på Jesus. Kirken blander sammen
Jesu lære og Paulus lære på dette punktet, og derfor greier den
heller ikke å skille ut Jesu lære, som er den læremessige basis i riket
for Israel. (Se mine bøker: Jødenes Konge. Bind 1 og 2, hvor jeg
skriver om dette. Se også kapitlet: Jødiske Bibel-forskeres syn på
Jesus og Paulus.)

Jeg vil i det følgende sitere en del jødiske Bibel-forskere med
hensyn til hvordan de ser på forholdet mellom kristendommen og
jødedommen, når riket for Israel kommer. Sitatene er hentet fra
Axel Torms bok: Er du Kristus.

På side 71 står det følgende om dette: "Etikken er det vesentlige
i enhver religion, som derfor må vurderes etter den. Kun troen på
den ene Gud er vesentlig. Jødedommen er derfor den høyeste
religion, og Geiger (Abraham Geiger,1810-1874) kan kun håpe at
kristendomen vil fortsette å nedbryte de myter som har dannet seg
rundt Jesus-skikkelsen.
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JØDEDOMMEN VIL EN DAG INNTA KRISTENDOM
MENS PLASS SOM VERDENSRELIGION, men inntil da kan de
to religionene, mens de utvikler seg, få et hvist samarbeide."
På S.73 står det følgende om dette: "Også han (Elija Benamozegh,

1823-1900) har skrevet om jødisk og kristen etikk for å påpeke at
den jødiske etikk var den høyeste, og at kristendommen stod i gjeld
til den. Kristendommen kan allikevel være stolt av den betydning,
som den fikk for verden, fordi den fikk avguderiet avskaffet og
moralen høynet. Selv om den i stedet ble innbilsk, har jødedommen
allikevel til tross for alle forfølgelser beundret den. EN DAG VIL
DEN MOTTA JØDEDOMMEN INNENFOR SIN STRUKTUR,
OG DA VIL DER OPPSTÅ EN RELIGION SOM KAN AP
PELLERE TIL ALLE."
På S.74 står det følgende om dette: "I sitt hovedverk framstiller

han (Salomon Formstecher,1808-1889) jødedommen som den
egentlige verdensreligionen. Den er åndens religion, som utvikler
seg fra en relativ sannhet til den absolutte. Den står i kontrast til
hedenskapet, men har et budskap til det. Men den kan ikke bringe
det direkte, dersom den skal bevare sin renhet. Kristendommen og
islam er derimot i stand til å drive den jødiske verdensmisjonen. Men
kristendommen misforstår seg selv dersom den hevder sin endelige
og avgjørende absolutthet. Den er kun absolutt som jødedommens
misjon, og dertil er dens dogmer nødvendige. Men dens oppgave er
kun midlertidig. Når den har vunnet menneskeheten for jøde
dommens Gud, VIL DEN VENDE TILBAKE TIL JØDE
DOMMEN, TIL ÅNDENS RELIGION."
På s.82-83 står det følgende om dette: "Salvdor (Joseph Salvador,

1796-1873) har et lignende syn på framtiden som mange av år-
hundredes andre jøder. Kristendommen vil tross alle mangler med
virke til at det opstår en ny rehgion, som ikke vil oppgi sin renhet,
for å gjøre inntrykk på massene. En slik filosofisk religion vil
KANSKJE IKKE BLI IDENTIDSK MED JØDEDOMMEN,
MEN LIGNE DEN MEGET.
Salvador har framsatt disse tanker i sin siste bok: Paris, Rom,

Jerusalem. Alle de gamle religionene er blitt foreldet. MEN DER
VIL SKAPES EN FRAMTIDENS RELIGION SOM JØDE
DOMMEN VIL BLI KJERNEN I. Paris står for revolusjon og
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Roma for reaksjon. Men de vil begge slå feil. Men da vil Jerusalem,
jødedommen, få inngang i verdenshistorien og RENSE DEN
KRISTNE KULTUR FOR ÅNDEN FRA PARIS OG ROMA.
NÅR KRISTENDOMMEN SÅLEDES BLIR FØRT TILBAKE
TIL DEN BIBELSKE JØDEDOM, VIL DER OPPSTÅ ET KLI
MAKS I VERDENS RELIGIØSE LIV. Templets og Jerusalems
ødeleggelse var nødvendig dengang, fordi jødedommen av den
grunn kunne utbredes mellom de folk som ble ikledd en kristen
drakt. Men Jerusalems gjenoppbygning vil fornye alt. Først når det
er skjedd, har jødedommen fullendt sin egentlige misjon."
På S.88 står det følgende om dette: "Noen kan dog tenke seg EN

SAMMENSMELTING AV DE TO RELIGIONENE. Vi møter det
i en bok om den kommende forsoning. Når kristendommen er blitt
befridd for alt hva den har føyet til jødedommen, vil det opprinne
en tid som vil føre verden fram mot de største framskritt. JØDENE
MÅ SØKE FORBINDELE MED DE KRISTNE FOR Å FREM
ME DETTE."

På S.99 står det følgende om dette: "Montefiore (Claude Joseph
Goldsmid Monetfiore,1858-1938) er viss på at JØDEDOMMEN
VIL BLI FRAMTIDENS RELIGION I EN RENSET OG
VIDERE UTVIKLET SKIKKELSE. Derfor kan han i^e greie å
utstå at en eneste jøde skulle gå tapt. Men "når den jødiske mono
teisme har erobret verden, VIL HELE VERDENS BIBEL OM
FATTE SÅVEL G.T. SOM N.T. SÅLEDES VIL GUD FULL
ENDE BÅDE JØDEDOMMEN OG KRISTENOMMEN
På S.121 står det følgende om dette: "Men når Friedlander

(Moritz Fridlander,1842-1919) i sin forventning om en ny synagoge
nevner Jesus, må vi vel gå ut ifra at Jesus skal ha en plass i den. Det
er det heller ikke tvil om. Han siterer Bergprekenen og sier: "Slik
taler en jøde som har et forløsende ord å bringe verden, og som hvert
øyeblikk er rede til å gi sitt liv for det. Jødedommen av i dag har
ingen ting å tilby verden. For verden vil den vedblivende bli betraktet
som noe dødt, inntil den finner seg selv og knytter til der hvor
fariseerene klippet trådene over. DEN MÅ TILBAKE TIL PRO
FETENE, DE MELLOMTESTAMENTLIGE SKRIFTER OG
JESU EVANGELIUM. Først da kan den igjen heve den messianske
fane."
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På S.150 står det følgende om dette: "Etter krigen fikk Baeck (Leo
Baeck,1873-1956) ofte leilighet til å delta i slike samtaler. Han fikk
allerede i 1948 en innbydelse til Darmstadt, hvor det for første gang
skulle avholdes en konferanse for kirke og jødedom. I slutten av sitt
foredrag kom han med noen bemerkelsesverdige uttalelser: "Jo
mere jødedommen forstår seg selv, jo mere vil den kunne fatte det
store i kristendommen."Det mysterium, som Romerbrevet omtaler,
skalvære oss nærværende. Jødedommen og kristendonunen er ved
det forbundet med hverandre. Jødedommen og det jødiske folket er
ikke blott mysterium, men mysteriet. "Hvis noen ikke har sans for
dette mysterium, er han i grunnen uten religion. "Bare den som aner
mysteriet, vil kunne tale med ærefrykt om det jødiske folk."
Med tanke på den nærmeste fortid, sa han at martyriets hem

melighet har ført jøder og kristne nær til hverandre. I gjennom alt
så venter begge parter på framtiden. Fromme kristne venter på den
dag da jødefolket finner veien til kristendommen. MEN DET EN
DELIGE MAL OG DET SISTE SVAR ER GUDS HEMMELIG
HET. NÅR DAGEN KOMMER, VIL HAN TALE. Men inntil da
la*eves det rettferdighet, kjærlighet og ydmykhet av oss. Dersom
jøder og kristne vil forsøke å forstå hverandre, vil Salme 85,11 gå i
oppfyllelse: "Miskunnhet og sannhet møtes og rettferd og fred
kysser hverandre."HER ER DET IKKE TALE OM GAMLE OG
NYE VEIER. DER ER KUN VEIEN, DEN ENE VEIEN."
På s.167-168 står det følgende om dette: "For Israel er Gud den

absolutte, som er og vil være den samme som den som nådig vendte
seg til folket på Sinai. For de kristne er han den absolutte, som er
og vil være den samme som den som for dem åpenbarte seg på en
annen måte. Det er en guddommelig forutbestemmelse at de to
religionene skal gå gjennom verdenshistorien på atskilte veier. Men
begge vet AT VEIENE SKAL SKJÆRE HVERANDRE I DET
KOMMENDE GUDS-RIKET. VEIENE VIL BLI TIL EN, og da
er den "en ikke-mere-vei", men "en væren-ved-målet." (Dette er
uttalt av Hans Joachim Schoeps,f.l909))
På S.271 står det følgende om dette: "Men når Mesteren fra

Nyaret en dag oppstår av kristendommens kaos, da vil jøder og
kristne kunne møtes omkring hans inspirerende lære, OG EN REN
OG ENKEL JØDEDOM BLI TIL." (Dette er uttalt av Joseph
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Krauskopf,1858-1928:)
En del jødiske Bibel-forskere ser dette klart, at i rikets tid vil

kristendommen og jødedommen smelte sammen til et enhetlig lære-
messig system. Vi kan jo ikke vite helt sikkert hvordan åndelige
fundament vil bli, men i og med at riket for Israel er en jødisk
periode, så er det helt klart at de jødiske aspektene vil være fram
tredende. (Dette betyr ikke at kristendommen ikke har sin rot i
jødedommen, men den er ikke helt ut jødisk, for den er tilpasset
hedningene, som ikke hadde noen erfaringer med jødenes lov. Gud
kunne ikke forplikte hedningene på samme måte som han kunne
forplikte jødene, som hadde en lang tradisjon i etterlevelsen av
loven.

Dessuten angår også kristendommen en ny tidsperiode, og den
gjelder for både jøder og hedninger. I vår tid blir man utelukkende
frelst ved troen på Jesus fra Nasaret som verdens frelser og jødenes
Messias. Av den grunn måtte den også være forskjellig fra jøde
dommen.)
Jeg for min del tror at Jesu forkynnelse, slik som vi finner den i de

4 evangeliene, vil være det bærende sentrum og basis i rikets tid.
Som vi vet forkynte Jesus både den etiske rettferdighet, som en fikk
ved å holde loven, og den frelsende rettferdighet, som en fikk ved å
tro på Jesus.
Jeg ser jo klar at det er forskjell på Jesu forkynnelse p.d.e.s. og

Paulus sin forkynnelse p.d.a.s., og dette har jeg bl.a. gitt uttrykk for
i kapitlet: Forskjellen på Jesu og Paulus sin forkynnelse. Dersom
ikke Jesu forkynnelse kommer tilbake i rikets tid, så er det vanskelig
for meg å forstå at Jesu undervisning bare skulle gjelde i de 3 årene
som han underviste jødene ved sitt første komme.

I tillegg til Jesus forkynnelse får vi også i rikets tid en del lære
messige forhold som var aktuelle i gammel-testamenntlig tid, og det
er ikke noe merkelig, for Jesus forkynnelse har sitt utgangspunkt i
G.T. ALT DET SOM JESUS SA OG GJORDE, HAR G.T. OM
TALT.

Vi vil også få en en del læremessige forhold som bare delvis er
åpenbart for oss, eller som ikke er åpenbart på nåværende tidspunkt.
EN NY PERIODE IFRELSESHISTORIEN KREVER NYE UT
TRYKKSFORMER OG NYE KOMBINASJONER. Jeg tenker
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f.eks. her på en rekke forhold som angår tempeltjenesten i rikets tid,
og som ennå ikke er åpenbart. (Se Esekiel 43-48.)
Dersom jeg skal antyde en del læremessige forhold som skal

kjennetegne styret i 1000 års-riket, så må det bli følgende:
1.) VI VIL FÅ BT RETTFERDIG STYRE. Messias vil styre

verden med rett og rettferdighet."og han dømmer jorderike med
rettferdighet, han avsier dom over folkene med rettvishet."
(Salm.9,9.)

Han elsker rettferdighet og rett, jorden er full av Herrens mis-
kunnhet."(Salm.33,5.)
"Din rettferdighet er som veldige fjell, dine dommer er et stort

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

hånd (Messias) er full av rettferdighet."(Salm.48,ll.)
"men han (Messias) skal dømme den ringe med rettferdighet og

sldfte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden, og han skal
sla jorden med sin munns ris og drepe den ugudelige med sine lebers
ånde. Rettferdighet skal være beltet om hans lender, og trofasthet
beltet om hans hofter."(Es.ll,4-5.)
"Med min sjel lengtes jeg etter deg om natta, og med min ånd

søkte jeg deg. For så snart dine dommer rammer jorden, lærer
jordboernerettferdighet."(Es.26,9.)
"Se, med rettferdighet skal kongen (Messias) styre, og fyrstene

skal styre etter rett."(Es.32,l.)
"Opphøyet er Herren, for han bor i det høye, han fyller Sion med

rett og rettferdighet."(Es.33,5.)
"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 legedom under sine vinger, og dere skal gå ut
og hoppe som gjøkalver."(Mal.4,2.)
"Hvor er den jødenes konge som nå er født? Vi har sett hans

stjerne i Østen og er kommet for å tilbede ham."(Mat.2,2.)
"Etter at Gud da har båret over med vankundighetens tider, byder

han nå menneskene at de alle alle steder skal omvende seg, etter
som han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rett-
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ferdighet ved en mann som han har bestemt til det, etter at han har
gitt fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde."
(Ap.gj.17,30-31.)
"For han skalvære konge inntil han får lagt alle sine fiender under

sine føtter. Den siste fiende som tilintetgjøres er døden.
(l.Kor.15,25-26.)
"Og jeg så himmelen åpnet, og se, en kvit hest, og han som satt pa

den, heter Trofast og Sanndru, og han dømmer og strider med
rettferdighet. Og av hans munn går det ut et skarpt sverd, for at han
med det skal slå hedningene, og han skal styre dem med jemstav, og
han treder vinpersen med Guds, den allmektiges, strenge vredes
vin."(Åp. 19,11 ogl5.).)

2.) I OG MED AT MESSIAS SKAL STYRE MED RETT OG
RETTFERDIGHERT, KREVER HAN OGSÅ AT MENNESK
ENE GJØR RETTFERDIGHET. Den som ikke gjør det, får ikke
leve i riket, men blir utryddet. Vedkommende blir ikke utryddet med
det samme. I og med at Gud på grunn av Knsti forsonergjeming er
en forsonet Gud, vil han gi menneskene rikelig anledning til å
omvende seg. Gud er full av barmhjertighet og miskuMhet, men
dersom det viser seg at synderen ikke vil forandre sin livsførsel og
omvende seg, så blir vedkommende etter hvert innhentet av Guds
dom og får ilie leve lenger. I rikets tid skal Guds lov inn igjen som
forpliktelse for dem som vil ha del i riket."Overmodige får ikke sta
fram for dine øyne, du hater alle dem som gjør urett. Du lar dem
som taler løgn, gå til grunne, den blodgj enige og falske mann er en
vederstyggelighet for Herren."(Salm.5,6-7.)
"Herren holder dom over folkene, døm meg. Herre, etter min

rettferdighet (lovens rettferdighet) og etter min uskyld, som er hos
meg."(Salm.7,9.) . .
"Herre, hvem skal bo i ditt telt (templet i rikets tid). Hvem skal

bygge på ditt hellige berg? Den som vandrer ustraffelig og gjør
rettferdighet og taler sannhet i sitt hjerte, som ikke baktaler med sin
tunge, og ikke gjør sin neste ondt og ikke fører skam over den som
står ham nær, den som ser med ringeakt på den gudløse, men som
ærer dem som frykter Herren, som sverger seg selv til skade og ikke
bryter sitt ord, den som ikke låner sine penger ut mot rente og ikke
tar gave mot den uskyldige. Den som gjør dette, skal ikke rokkes
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evindelig."(Salm.l5.)
Herren er god og rettvis, derfor lærer han syndere veien. Han

leder de saktmodige i det som rett er, og lærer de saktmodige sin
vei. Alle Herrens stier er miskunnhet og trofasthet mot dem som
holder hans pakt."(Salm.25,8-10.)

Den ugudelige har mange piner, men den som setter sin lit til
Herren, ham omgir han med miskunnhet."(Salm.32,10.)

Herre til himmelen når din miskunnhet, din trofasthet inntil
skyene."(Salm.36,6.)

Og du. Gud, skal støte dem ned i gravens dyp, blodgjerrige og
falske menn skal ikke nå det halve av sine dager, men jeg setter min
littildeg."(Sal.55,24.)
'Og deg Herre hører miskunhet til, for du betaler enhver etter

hans aerning."(Salm.63,13.)
"Hjelp oss, våre frelses Gud, for ditt navns æres skyld, og fri oss

og forlat oss våre synder for ditt navns skyld." (Salm.79,9.)
For du. Herre, er god og villig til å forlate og rik på miskunn mot

alle dem som påkaller deg."(Salm.86,5.)
"For Herren er god, hans miskunnhet varer til evig tid, og hans

trofasthet fra slekt til slekt."(Salm. 100,5.)
Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunn

het. Han går ikke alltid i rette og gjemmer ikke på vrede evindelig.
Han gjør ikke med oss etter våre misgjerninger. For så høy som
himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som
frykter ham...Men Herrens miskunnhet er fra evighet og inntil
evighet over dem som frykter ham, og hans rettferdighet mot barne
barn, mot dem som holder hans pakt, og dem som kommer hans bud
i hu, så de gjør etter dem."(Sal. 103,8-11 og 17-18.)
"Lov Herren, alle hedninger, pris ham, alle folk. For hans mis-

kunnhet er mektig over oss, og Herrens trofasthet varer til evig tid.
Halleluja." (Salm.117.)
"Sion skal forløses med rett, og de omvendte derved rettferdighet.

Men undergang skal ramme alle overtredere og sjmdere, og de som
forlater Herren, skal omkonime."(Es.l,27-28.)
"Syndere bever på Sion, skjelving har grepet de gudløse: Hvem

kan bo ved en fortærende ild? Hvem kan bo ved det evige bål?"
(Es.33,14.)
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"For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunn
het skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier
Herren, han som forbarmer seg over deg."(Es.54,10.)
"Så sier Herren: Akt på det som er rett, og gjør rettferdighet. For

min frelse (Messias) kommer snart, og snart skal min rettferdighet
åpenbares."(Es.56,l.)
"Det skal ikke mere komme derfra (fra Jerusalem) noe diebam

som bare lever få dager, eller en gammel mann som ikke fyller sine
dagers mål, nei, en ung mann skal den være som dør 100 år gammel,
og 100 år gammel skal den synder bli som forbannes." (Es.65,20.)
"Han har sin kasteskovl i sin hånd, og han skal rense sin treske-

plass og samle sin hvete (de troende) i låven, men agnene (de
vantroe) skal han brenne opp med uslukkelig ild."(Mat.3,12.)

"Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Salige er
de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de saktmodige, for de
skal arve landet (d.v.s.Israel.) Salige er de som hungrer og tørster
etter rettferdighet, for de skal mettes. Salige er de bannhjertige (de
som gjør barmhjertighet), for de skal finne barmhjertighet. Salige er
de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de fredsommelige,
for de skal kalles Guds barn. Salige er dere når de spotter og
forfølger dere og lyver dere allehånde ondt på for min skyld."
(Mat.5,3-11.) (Saligprisningene i Bergprekenen gir uttrykk for
lovens rettferdighet. Om Bergprekenen se min bok: Jødenes Konge.
Bind 2.s,239-272. Berprekenen er både lov og nåde.)
"La således deres lys skinne for menneskene (jødene), for at de

kan se deres gode gjerninger og prise deres Fader i himmelen."
(Mat.6,16.)

"Derfor, den som bryter et eneste av disse mine minste bud og
lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike
(riket for Israel), men den som holder dem og lærer andre dem, han
skal kalles stor i himlenes rike. For jeg sier dere: Dersom deres
rettferdighet (lovens rettferdighet) ikke overgår de skriftlærdes og
fariseernes, kommer dere ingenlunde inn i himlenes rike."
(Mat.5,19-20.)

"Derfor skal dere være fullkomne (lovens fullkommenhet), like
som deres himmelske Fader er fullkommen."(Mat.5,48.)
"Ta dere i vare slik at dere ikke utøver deres rettferdighet (lovens
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rettferdighet) for menneskenes øyne, for å sees av dem, ellers har
dere ingen lønn (nådelønn) hos deres Fader i himmelen...Men søk
først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i
tilgift."(Mat.6,l og 33.)
"Derfor, alt det dere vil at menneskene skal gjøre imot dere, det

skal også dere gjøre mot dem, for dette er loven og profetene."
(Mat.7,12.)

"Ikke enhver som sier til meg: Herre. Herre, skal komme inn i
himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faderes vilje
(lovens rettferdighet)."(Mat.7,21.)
"Og da skal jeg vitne for dem: Jeg har aldri kjent dere, VIK BORT

FI^ MEG DERE SOM IKKE HOLDT LOVEN."(Mat.7,23.)
"Ve dere, dere skriftlærde og fariseere, dere hyklere, dere som

gir tiende av mynte og anis og karve, og ikke enser det som veier
tjmgre i loven: rett og barmhjertighet og trofasthet. Dette burde
gjøres, og det andre ikke lates ugjort."(Mat.23,23.)
"Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg dere: Hva

dere har gjort imot en av disse mine minste brødere (jødene), har
dere gjort imot meg."(Mat.25,40.) (Etter den kristne menighets
bortrykkelse vil aemingsaspektet ved frelsen komme tilbake igjen,
for da nærmer vi oss riket for Israel.)
"De var begge rettferdige for Gud og vandret ulastelig i alle

Herrens bud og forskrifter (lovens rettferdighet.)"Luk.l,6.)
"Og se, det var en mann i Jerusalem ved navn Simeon, og denne

mann var rettferdig og gudfryktig (han holdt loven) og ventet på
Isi*aels trøst, og Den Hellige And var over ham."(Luk.2,25.)
"Peter opplot da sin murm og sa: Jeg skjøner i sarmhet at Gud

ikke gjør forskjell på folk, men blant ethvert folkeslag TAR HAN
IMOT DEM SOM FRYKTER HAM OG GJØR RETTFERDIG
HET (HOLDER LOVEN.)" (Ap.gj.10,34-35.)

"Visselig, dersom dere oppfyller den kongelige lov (Moseloven)
etter Skriften (etter G.T.): Du skal elske din neste som deg selv, da
gjør dere vel, men gjør dere forskjell på folk, da gjør dere synd, og
loven refser dere som lovbrytere. For enhver som holder hele loven,
men snubler i en ting, han er blitt skyldig i alle. For han som sa: Du
skal ikke driver hor, han sa også: Du skal ikke slå ihjel. Om du da
ikke driver hor, men slår ihjel, da er du blitt lovbryter. Tal så og gjør
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så som de som skal dømmes etter frihetens lov (evangeliet). For
dommen skal være ubarmhjertig mot dem som ikke har gjort barm
hjertighet, men barmhjertighet roser seg mot dommen. (Den som
gjør barmhjertighet, blir ikke dømt.)"(Jak.2,8-13.) (Jakobs brev
hører med til jødekristendommen, i og med at det ble skrevet før
Paulus fikk åpenbaring om hemmeligheten med den frie nåden.)
"La oss glede og fryde oss og gi ham æren, for Lammets bryllup

(riket for Israel) er kommet, og hans hustru (den jødiske hustru) har
gjort seg rede, og det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint
lin. FOR DET FINE LIN ER DE HELLIGES RETTFERDIGE
GJERNINGER (lovens rettferdighet.)"(Åp. 19,7-88.)
"Se jeg kommer snart, og min lønn (de troende) er med meg til å

gi enhver igjen etter som hans gjerning er...Salige er de som holder
hans bud, så de må få rett til livets tre og gjennom portene komme
inn i staden."(Åp.22,12-14.)
Det forholdet at Jesus oppfylte hele Guds lov for vår del, betyr

ikke at loven som sådan er falt bort. I vår tidsperiode, som er den
frie nådes periode, er loven falt bort som indirekte frelsesgrunnlag,
men i rikets tid vil loven bli innført igjen. Den er ikke identisk med
Moseloven, men deler av den vil komme tilbake igjen som krav til
menneskene. Herrens ord og Herrens lov skal gå ut ifra Jerusalem."
Og mange folkeslag skal gå avsted og si: Kom, la oss gå opp til
Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier,
og vi ferdes på hans stier. FOR FRA SION SKAL LOV UTGÅ OG
HERRENS ORD FRA JERUSALEM."(Es.2,3.)
Et annet forhold som tilsier at Herrens lov skal inn igjen som

indirekte frelsesvei i riket for Israel, er det forholdet at Satan og de
onde ånder skal være fengslet i avgrunnen i 1000 år. De skal derfor
ikke kunne friste menneskene til fall, slik som de gjør i dag. Den
moralske standard vil derfor bli en helt annen i rikets tid enn den er
i dag. Dette er også en av grunnenen til at det blir krevd en større
rettferdighet."Dødsriket der nede kommer i uro for din skyld, når
det skal ta imot deg, for din skyld vekker det dødninger, alle jordens
fyrster, det får alle folkenes konger til å stå opp fra sin troner...Nei,
til dødsriket skal du støtes ned, til hulens dypeste bunn."(Es.l4,9 og
15.)
"Og han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan,
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og bant ham for 1000 år."(Åp.20,2.)
3.) TEMPLET I JERUSALEM SKAL VÆRE SENTRUM

FOR GUDS-DYRKELSEN I RIKETS TID. Templet skal bygges
opp igjen, og Jesus skal ha sin trone der. Alle hedningefolkene skal
hvert år dra opp til Jerusalem, for å tibede Jesus fra Nasaret. Dersom
de ikke gjør det, vil Herren ikke sende regn i deres land."Og det skal
skje i de siste dager (i rikets tid), da skal fjellet (Sion) der Herrens
hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene (som det ledende
av fjellene) og høyt hevet over alle høyder, og alle hedningefolk skal
strømmetil det."(Es.2,2.)
"For det folk og det rike som ikke vil tjene deg, skal gå til grunne,

og hedningene skal bli aldeles ødelagt."(Es.60,12.)
"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 løvsalens fest (som blir den
viktigste festen i rikets tid). Men om noen av jordens folk kke drar
opp til Jerusalem, for å tilbede Kongen, Herren, hærskarenes Gud,
så skal det ikke komme regn hos dem."(Sak.l4,16-17.)

4.) I OG MED FORSONINGSVERKET PÅ GOLGATA ER
JESUS BÅDE KONGE OG YPPERSTEPREST. Han er ypperste
prest for de kommende goder. HAN ER DEN SENTRALE PER
SONEN I TEMPLET. Alt dreier seg om hans person. Store deler
av den åndelige aktivieteten i rikets tid vil gå ut på bønn, ofringer og
tilbedelse. "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 oppstandelse fra de døde), likesom han og på
et annet sted sier: Du er prest til evig tid (i tidsalderen) etter
Melkisedeks vis."(Hebr.5,5-6.)
"Libanons herlighet skal komme til deg, både cypress og lønn og

buksbom, for å pryde det sted der min helligdom er, og det sted hvor
mine føtter står, vil jeg herliggjøre."(es.60,13.)
"Og han sa til meg: Menneskesønn. Dette er stedet for min trone,

det sted hvor mine føtter skal stå, og der vil jeg bo blant Israels barn
til evig tid (i tidsalderen), og Israels hus skal ikke mere gjøre mitt
hellige navn ureint, hverken de eller deres konger, med sitt horelev-
net og med sine kongers (avguders) døde kropper og med sine
offerhauger."(Esek.43,7.)
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5.) HERRENS HERLIGHET SKAL KOMME IGJEN TIL
TEMPLET. Dette er det samme som Schekina-herligheten "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.) (Om
Schekina-herligheten se min bok: Jødenes Konge. Bind 3.s,40-62.)

6.) TEMPELTJENESTEN SKAL TAKES OPP IGJEN, OG
OFRINGENE OG TILBEDELSEN AV JESUS VIL VÆRE DET
SENTRALE I TEMPLET. Alle de gammel-testamentlig hovedof
fer vil være til stede i rikets tempel. De vil være til stede som
minneoffer over det som Jesus gjorde, som underkastelsesoffer
under Jesus og som stadfestelsesoffer over forsoningsverket på
Golgata. Ofrene vil også ha en rensende funksjon, slik som de
forskjellige nådemidler har idag."Og fyrsten (fyrsten i Israel) skal
det påligge å ofre brennofrene og matofferet og drikkofferet på
festene og nymånedagene og sabbatene, på alle Israels høytider, han
skal ofre syndofferet og matofferet og tal^offeret for å gjøre soning.
(Esek.45,17.)
"For fra solens oppgang til dens nedgang skal mitt navn bli stort

blant hedningefolkene, og på hvert sted skal det brennes røkelse og
bæres fram offergaver, for mitt navn skal bli stort blant folkene, sier
Herren, hærskarenes Gud."(Mal.l,ll.)

7.) DET ER FYRSTEN I ISRAEL SOM SKAL VÆRE
HOVEDANSVARLIG FOR OFRINGENE PÅ ISRAELS
FESTER, NYMÅNEDAGER OG SABBATER."Og fyrsten skal
det påligge å ofre brennoffeme og matofferet og drikkofferet på
festene og nymånedagene og sabbatene, på alle Israels høytider, han
skal ofre syndofferet og matofferet og brennofferet og takkoffeme
for å gjøre soning for Israels hus."(Esek.45,17.) (Om Israels 7 høy
tider se min bok: Jødenes Konge. Bind 3.s,252-271.)

8.) DET ER BARE LEVITTER AV SADOKS ÆTT SOM
SKAL FÅ LOV TIL Å UTFØRE OFFERHANDLINGENE I
TEMPLET I JERUSALEM." Men de levittiske prester, Sadoks
sønner, som tok vare på det som var å vareta i min helligdom (det
første templet), da Israles barn forvillet seg bort fra meg, de skal få
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.) (De skal
altså stå opp fra de andre døde og gjøre tjeneste i riket for Israel.
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Dette er den første oppstandelse.)
9.) SABBATEN SKAL INNFØRES IGJEN SOM HE1.LIG-

DAG I RIKETS TID."Og det skal skje: Nymåen etter nymåne og
sabbat etter sabbat skal alt kjød (alle mennesker) komme for å
tilbede for mitt åsyn, sier Herren."(Es.66,23.)

10.) OMSKJÆRELSEN PÅ KJØDET SKAL INNFØRES
IGJEN I RIKETS TID."Så sier Herren, Israels Gud: Ingen frem
mede med uomskåret hjerte og uomskåret kjøtt skal komme inn i
min helligdom, ingen av alle de fremmede som bor i blant Israels
bam."(Esek.44,9.) (Om punktene fra 3-9 se min bok: Jødenes
Konge. Bind 3.s,34-38.)

11.) Etter som jeg ser det VIL OGSÅ VANNDÅPEN KOMME
INN IGJEN SOM FORPLIKTELSE FOR Å FÅ DEL I FRELSEN,
slik som det var i døperen Johannes, Jesu og apostlenes forkynnelse
fram til Ap.gj.10,44. (Se mine bøker: Jødenes Konge. Bind l.s.217-
237, Jødenes Konge. Bind 2.s.168-270 og Jødenes Konge. Bind
3.S.121-146.)

12.) I RIKETS TID SKAL HEDNINGENE BLI INNLMMETI
ISRAEL OG BLI BORGERE AV JERUSALEM. De skal videre

anta jødedommen som sin eneste form for Guds- dyrkelse. Alle de
andre falske og fremmede religioner skal bort i rikets tid."Hvor
kostelig er din miskunnhet. Gud. Menneskenes barn søker ly i dine
vingers skygge. De mettes overflødig av ditt huses fedme, og av dine
gleders strøm gir du dem å drikke. For hos deg er livets kilde, i ditt
lys (Messias) ser vi lys."(Salm.36,8-10.)
"FOLKENES FYRSTER SAMLER SEG MED ABRAHAMS

GUDS FOLK, for jordens skjold (forsvar) hører Herren til, han er
såre opphøyet."(Salm.47,10.)
"Veldige menn skal komme fra Egypten, Etiopia skal i hast

utrekke sine hender til Gud."(Salm.68,32.)
"Jeg nevner Rahab (Egypt) og Babel blant dem som kjenner meg,

se, filisteren og tyreren med etioperen: Denne er født der (i Jeru
salem). Og om Sion skal det sies: HVER OG EN ER FØDT DER.
Og han, den Høyeste, gjør det fast. Herren skal telle når folkene blir
oppskrevet og si: Denne er født der. Sela. Og de som synger og
danser skal si: Alle mine kilder er i deg."(Salm.87,4-7.)
"For Herren er en stor Gud og en stor konge over alle guder."
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(Salm.95,3.)
"For stor er Herren og høylovet, forferdelig er han over alle

guder."(Salm.96,4.)
"For du, Herre, er den Høyeste over all jorden, du er såre

opphøyet over alle guder."(Salm.97,9.)
"På den tid skal det bæres gaver til Herren, hærskarenes Gud, fra

det ranke folk med den glinsende hud (etioperne), fra det folk som
er fryktet viden om, det folk som stadig bruker målesnor og treder
ned, det folk hvis land gjennomskjæres av strømmer-til det sted hvor
Herrens Guds navn bor, til Sions berg."(Es.l8,7.)
"Og Herren skal gi seg til kjenne for Egypten, og egypterne skal

kjenne Herren på den tid, og de skal bære fram slaktoffer og
matoffer og gjøre løfter til Herren og holde dem. Herren skal slå
Egypten, men han skal også læge, og de skal vende om til Herren,
og han skal bønnhøre dem og lege dem. På den tid skal det være en
ryddet vei fra Egypten til Assyria, og assyrerne skal komme til
Egypten, og egypterne til Assyria, og egypterne skal tjene Herren
sammen med assyrerne. På den tid skal Israel være den tredje med
Egypten og med Assyria, en velsignelse midt på jorden, fordi Herren,
hærskarenes Gud har sagt: VELSIGNET VÆRE MITT FOLK
EGYPTEN OG MINE HENDERS VERK ASSYRIA OG MIN
ARV ISRAEL." (Es.19,21-25.)
"Så sier Herren: Egyptens gods og Etiopias vinning og sabeerne,

de høyvoksne menn, skal komme til deg, og deg skal de tilhøre, deg
skal de følge, i lenker skal de gå, og for deg skal de kaste seg ned,
deg skal de bønnfalle: Bare hos deg er Gud, og det er ingen annen,
ingen annen Gud."(Es.45,14.)
"På den tid skal de kalle Jerusalem Herrens trone, og alle folkene

skal samle seg der, til Herrens navn i Jerusalem, og de skal ikke mere
følge sitt onde, hårde hjerte."(Jer.3,17.)
"Herre, min styrke og mitt sterke vern og min tilflukt på nødens

dag. Til deg skal hedningefolk komme fra jordens ender og si: BARE
LØGN FIKK VÅRE FEDRE I ARV, FALSKE GUDER, OG DET
VAR INGEN IBLANT DEM SOM KUNNE HJELPE."
(Jer.16,19.)
"Det kommer en dag da dine murer skal bygges opp igjen, den

dag skal dine grenser flyttes langt ut. På den dag skal de komme til
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deg like fra Assur og Egyptens byer og fra Egypten like til elven og
fra hav til hav og fra fjell til fjell."(Mika 7,11-12.)
"Og mange hedningefolk skal gi seg til Herren på den dag og BLI

MITT FOLK, og jeg vil bo hos deg, og du skal kjenne at Herren,
hærskarenes Gud, har sendt meg til deg."(Sak.2,15.)
"Så sier Herren, hærskarenes Gud: I de dager skal det skje at ti

menn av alle hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i en jødisk
manns kappefald og si: VI VIL GÅ MED DERE, FOR VI HAR
HØRT AT GUD ER MED DERE."(Sak.8,23.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva legger henholdsvis jødedommen og kristendommen mest
vekt på i Bibelen?

2.) Hva vil skje med jødedommen og kristendommen i rikets tid?
3.) Hvordan ser de forskjellige jødiske Bibel-forskere på forholdet

mellom jødedommen og kristendommen i rikets tid?
4.) Hvilket styre vil vi få i rikets tid?
5.) Hvorfor vil lovens rettferdighet komme tilbake i rikets tid?
6.) Hva vil være sentrum for Guds-dyrkelsen i rikets tid?
7.) Hvem vil være den sentrale personen I Guds-dyrkelsen i rikets

tid?

8.) Hva er Schekina-herligheten?
9.) Hvilke 4 forskjellige funksjoner vil ofringene i templet ha i

rikets tid?
10.) Hvem er hovedansvarlig for at ofringene blir utført på Israels

høytider?
11.) Hvem skal være prester i templet i rikets tid?
12.) Hvilken dag skal bli helligdag i rikets tid?
13.) Hvordan går det med de falske og fremmede religioner i rikets

tid?

14.) Hva vil det si at hedningene er født i Jerusalem? (Salm.87,4-7.)
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JØDENES KONGE. BIND 4.

Kristen Bokproduksjon gir ut bøker om Israel og det profetiske ordet. Til
nå har vi gitt ut 11 bøker om dette viktige emnet. Denne gangen er vi så
heldige å kunne gi ut: JØDENES KONGE. BIND 4, av Oskar Edin Inder-
gaard. Dette blir den siste boka i denne serien.
Oskar Edin Indergaard er født den 28-4-1938. Han er utdannet cand.

philol. Han har arbeidet i 23 år i den vidergående skolen. Han har følgende
fagkrets: Mellomfag i tysk, fransk, kristendoms-og samfunnskunnskap og
hovedfag i historie.
Dette er en serie av bøker som omhandler forskjellige sider ved Jesu liv

og virksomhet. I den første 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 jødenes Messias.

I JØDENES KONGE. BIND 2, tok vi for oss rettferdighetsbegrepet i
frelsesperiodene og viste at Jesu forkynnelse er ulik både forkynnelsen i
G.T. og forkynnelsen i den kristne menighets tid. Han forkynte både loven
og nåden som forutsetning for å få del i frelsen. Dette kommer særlig til
uttrykk i den synoptiske evangelier. Vi drog den slutningen at Jesu forkyn
nelse er den forkynnelsen som vi vil få i riket for Israel.

I JØDENES KONGE. BIND 3, tok vi for oss de forskjellige sidene ved
Guds- tjenesten i G.T., ved sermonilovene og ved ofrene og viste 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 innført i rikets tid.

I JØDENES KONGE. BIND 4, beskriver vi både Israel og Messias som
Herrens lidende tjenere. Vi beskriver likeledes rettferdighetsbegrepet i
rabbinismen. Da Jesus kom til det jødiske folket for snart 2000 år siden, ble
han avvist av de religiøse lederne i Israel, for de mente at mennesket ikke
behøvde en frelser, men at det kan frelse seg selv.
Vi sammeligner også Jesu forkynnelse og Paulus sin forkynnelse og

beskriver de forskjellene som det er mellom disse to. Jesu forkynnelse angår
riket for Israel, mens Paulus sin forkynnelse angår den kristne menighet,
som er en parantes i Guds frelsesplaner med jødene. I det siste kapitlet i
boka beskriver vi den læremessige basis som vi vil få i riket for Israel.

Etter hvert kapittel i boka er det utarbeidet spørsmål og oppgaver. Boka
vil derfor egne seg godt til Bibel-studiegruppcr.
Vi vil også denne gangen be kristenfolket i Norge og i andre land om å

være med på å kjøpe våre bøker og spre dem. DEN SOM VELSIGNER
ISRAEL, DEN VIL GUD VELSIGNE.




