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KRISTENDOMMENS JØDISKE RØTTER.

Denne boka er tilegnet mitt barnebarn Isak, som døde så altfor tidlig.
Selve navnet «Isak» betyr «latteD>. Det ble lite latter og glede i forbindelse
med Isaks fødsel, men derimot stor sorg. Vi har ikke svar på de mange
spørsmål som kommer fram i forbindelse med sorg og lidelse, men vi vet
at Jesus lider med oss.

Vi vet også at lidelsen skal vende seg til glede, for den som tar sin til
flukt til Jesus. Vi ser fram til at vi kan få møte Isak igjen i himmelen på et
senere tidspunkt. Da skal vår sorg vende seg til glede- en evig glede.
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INNLEDNING.

Kristen Bokproduksjon gir ut bøker om Israel, det profetiske ordet, ende
tiden, Jesu gjenkomst og jødedommen. har til nå gitt ut 17 bøker i alt.
Denne gangen er vi så heldig å kunne gi ut en ny bok. Den har tittelen:
Kristendommens Jødiske Røtter.

Det åndelige grunnlaget for kristendommen finner vi i det som står i Tanach,
i en del av de jødiske Skriftene, i Jesu forkynnelse og i Paulus og de andre
forfatterne av N.T. sine Skrifter. Det er av den aller største betydning at vi
kjenner til det åndelige grunnlaget for vår Guds-åpenbaring, som er kris
tendommen. Dersom vi ikke kjenner til dette grunnlaget, blir mye av vår
tro og våre læresetninger (dogmer) hengende i løse luften. De har ingen
basis.

Dersom vi ikke kjenner til det åndelige grunnlaget for kristendommen,
Iran vi heller ikke bedømme om den kristne læren er korrekt eller ikke.
kan ikke overlate så viktige ting til spesialistene og til tradisjonen.
Når vi studerer Guds ord, er det mange forhold vi må ta i betraktning,

dersom vi skal få det fulle utbyttet av lesningen.
For det første må vi være oppmerksomme på det forholdet at den

hebraiske tenkemåten ikke er likt med den greske tenkemåten. Mens dens
vesterlandske tradisjonen legger vekt på logiske tankerekker og logiske
slutninger, legger hebreerne mer vekt på selve handlingen.

Hebreerne er heller ikke noe særlig interessert i læresetninger. De er
mer praktisk orientert. Det som er viktig for dem, er forholdet til Gud og
nesten. De har heller ikke noe behov for å bevise Guds eksistens. For dem
er dette en innlysende sannhet- et aksiom.
For det andre må vi også være oppmerksomme på det forholdet at det

også innenfor jødedommen er en tradisjon, som ikke er i samsvar med det
som Tanach (G.T.) lærer. Dersom vi ikke kjenner til det som står i Tanach,
greier vi heller ikke skille ut det som er galt fra det som er riktig. Dette
fører til en gal forståelse av kristendommen, som har sin basis i jødedom
men.

For det tredje må vi dele opp frelseshistorien i tidsperioder. Dersom vi
ilflfft gjør det, så blir vår forståelse av kristendommen altfor generell. Vi
pleier vanligvis å dele opp frelseshistorien i 7 forskjellige epoker. Gud
handler ulikt med menneskene i tidsperiodene. Det som kjennetegner tids
periodene er Guds nåde og Guds krav. Dette kommer til uttrykk i Guds



Torah (undervisning) for de forskjellige periodene.
Kristendommen begynte ikke på pinsefestens dag, men derimot ved

Paulus omvendelse utenfor Damaskus. Paulus var dermed det første med

lemmet av den kristne menighet.
Jesus kom ikke med den kristne menighets mange hemmeligheter. Han

kom med det FØRSTE TILBUDET til jødene om opprettelsen av «riket
for Israel» for dem. Apostlene fortsatte denne tjenesten i sin forkynnelse i
Israel. Dette kommer også til uttrykk i deres Skrifter. Det var derfor TO
FORKYNNELSER den første tiden.
Det var forkynnelsen om «riket for Israel» og forkynnelsen om den kristne
menigheten.
Den krisme menighets tid er i det hele tatt ikke nevnt i Tanach. Det som

er nevnt der er de mange forbilder på Jesu forsoning, Jesu første tilbud om
opprettelsen av «riket for Israel», selve endetiden, jødenes omvendelse og
opprettelsen av «riket for Israel» ved Jesu andre komme. Dette kaller vi
for det PROFETISKE ASPEKTET ved Bibelen.

Da jødene ikke ville ta imot tilbudet om opprettelsen av riket, fikk vi
etter hvert den kristne menighet. Dette er hemmeligheten.
For det ̂erde må vi slutte med å bruke uttrykket «Mose-loven» om den

læren som Gud formidlet gjennom Moses. Det korrekte uttrykket for dette
er Mose Torah. Mose Torah inneholder ikke bare bud og lover, men den
inneholder også Guds nåde. Den inneholder alt som står i de 5 Mose
bøkene.

Enhver tidsperiode har sin egen Torah. Det er den læremessige basis for
tidsperioden. Jesus bygde sin undervisning på Mose Torah, men han både
utdypet og forenklet den. Den undervisningen som Jesus kom med, angår
«riket for Israel», og vi kaller den for «Jesu første Torah».
Da jødene ikke ville ta imot tilbudet om riket, så innførte Jesus gjennom

Paulus en ny Torah. Det er Jesu andre Torah, og den angår den kristne
menighets tidsperiode. Det spesielle med denne tidsperioden er at vi er
frelst av nåde ved tro. Gud kanaliserer ikke sin frelse gjennom overhol
delse av budene, som han gjør i de fleste tidsperiodene.
Selv om den kristne menighet ikke er nevnt i Tanach, kan vi i ettertid se

at det er gjort plass for den i mange hendelser, utsagn, forbilder og par-
anteser.

Ved å studere forskjellige ord og uttrykk i N.T. kan vi også finne ut om
utsagnene angår den messianske forsamlingen eller om de angår den kristne
forsamlingen.
Den sentrale personen i Tanach er Messias. Rabbinerne gav ham for-
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skjellige navn på grunnlag av tekstene i Tanach. Vi skriver en del om dette
i boka.

Rabbinerne hadde også forskjellige vurderinger når det gjelder ende
tiden og lengden på Messias-riket.
På samme måten som det er forskjellige retninger innenfor jødedom

men, så er det samme tilfellet innenfor kristendonmien. I denne boka har
vi beskrevet de 2 hovedretningene, som der er med hensyn til studiet av
Guds ord, og det er «paktsteologien» og «dispensasjonalismen». Den før
ste retningen legger ensidig vekten på den generelle siden ved Guds ord,
mens den andre retningen forstår Guds ord ut fra tidsperiodene.
Innenfor den siste retningen er det 2 forskjellige skoler. Det er «tradisjo

nell dispensasjonalismen» og «ultradispenssajonalismen». Det som skil
ler disse to retningene, er blant annet at den første hevder at den kristne
menighet begynte på pinsefestens dag, mens den andre hevder at den
kristne menighet begynte på et senere tidspunkt.
Israel er Guds folk på en spesiell måte. Han har lagt ned sine planer og

nådegaver i dette folket. Vi må ikke blande sammen Guds planer med
Israel og Guds planer med den kristne menighet.
Det er videre forskjell på den messianske menighet, som ble tatt ut ved

Jesu og apostlenes forkynnelse, og den kristne menighet, som ble tatt ut
ved Paulus sin forkynnelse.
Israel og den messianske menigheten hører med til det profetiske ordet,

mens den kristne menighet hører med til hemmeligheten.

Vi takker for den fine støtten som vi har fått fra mange av våre lesere i
flere år. Vi vil fortsatt be om forbønn og økonomisk støtte til dette viktige
arbeidet.

Vi vil be våre lesere om å kjøpe våre bøker og være med på å spre dem
til så mange som mulig.

har fått mange positive tilbakemeldinger angående innholdet i våre
bøker, og det er vi glad for. Vi skal tjene hverandre med de nådegavene
som vi har fått til den kristne menighets oppbyggelse.
Til slutt vil vi minne hverandre om to ting. Det er: Snart kommer Jesus

og den som velsigner Israel og jødene, den vil Gud velsigne.

Tingvoll den 15-07-01.
Deres i tjenesten.
Cand. philol. Oskar Edin Indergaard.
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DELI.

DE FORSKJELLIGE NIVÅENE I GUDS ORD.

Etter jødisk tankegang og vurdering er det 4 FORSKJELLIGE NIVÅER
i Guds ord. Dette betyr at Guds ord kan få forskjellig betydning ut ifra
hvilket nivå en betrakter det. Dette kan synes uvant for oss som stort sett
er vant til at det skrevne ordet har EN BETYDNING eller ET NIVÅ. Det
er imidlertid av den største betydning at vi er oppmerksomme på dette
forholdet, for Guds ord er enten skrevet på hebraisk (med en del små unn
tak) eller på gresk. I Tanach er alt skrevet på hebraisk med unntak av Esra
4,8-6,18 og 7,12-26, Jeremias 10,11 og Daniel 2,4-7,28, som er skrevet på
aramaisk.

Det er utelukkende jøder (med et muligens unntak av Lukas) som har
skrevet ned Guds ord. HEBRAISK TANKEGANG ligger til grunn for alt
som de skrev. Dette må vi ta hensyn til både når vi oversetter, leser og
forkynner Guds ord.

Vi skal i det følgende beskrive de 4 nivåene:

1.) Det første nivået heter på hebraisk «PASHAT», og det uttrykker
den BOKSTAVELIGE BETYDNING av ordene og innholdet i en
tekst. Det er selve rammen om teksten og uttrykker for eksempel
enhendelse eller en historie. En må være godt kjent med det første
nivået før en kan gå videre til de neste nivåene. Dette er den enkle
og umiddelbare forståelsen av Guds ord. «Misnah», som betyr «den
andre Torah», er det kommentarverket på hebraisk som beskriver
det første nivået.

I N.T. er «evangeliet etter Markus» det Skriftet som uttrykker best
det første nivået.

2.) Det andre nivået blir kalt for «REMEZ». Det uttrykker den SKJULTE
MENING av en tekst. Denne meningen ligger ikke i det åpenbare,
men den utgjør den PRAKTISKE ANVENDELSEN av Skriften.
Dette har med det læremessige innholdet i Skriften å gjøre. For å
forstå det læremessige eller teologiske innholdet, må en kjenne til
de forskjellige bibelske begrep og hvordan de forståes i forhold til
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hverandre. Dette kan gjelde forståelsen av et enkelt ord eller for
ståelsen av en sammenheng.
Dette nivået utgjør også den ALLEGORISKE FRAMSTILLINGEN
av Skriften. Den er skrevet for de som er i stand til å tolke den. Den

erstatter ikke det første nivået, men den kommer i tillegg til det.
«Gemara» er det kommentarverket som beskriver det andre nivået.

«Evangeliet etter Lukas» uttrykker dette nivået på en bedre måte
enn evangeliet etter Markus.

3.) Det tredje nivået blir kalt «DROSH». Dette uttrykker de MORAL
SKE LÆRDOMMER som en kan slutte av en tekst Ordet «Midrash»

kommer av dette ordet.

På Jesu tid var rabbinerne delt i to grupper, og det var:
a) De som underviste i Torahen og
b) De som sluttet moralske lærdommer ut ifira Torahen. De ut

trykte dette gjennom historier og lignelser.
Den første metoden ble kalt for «halacha», som betyr «den vei som
man går på». Den andre metoden ble kalt for «aggadah».
Det er blitt sagt at kong Salomo og Hiram, kongen av lyr, sendte
hverandre gåter, som de forsøkte å forstå innholdet i.
Dette nivået inneholder den STØRSTE FORM FOR VISDOM, og
det går over i det profetiske. Når det for eksempel står i Tanach at
Gud vil opprette Davids kongedønune og at Jesus er den endelige
kongen i dette riket, så tilhører denne tolkningen av Skriften det
tredje nivået.
Både «evangeliet etter Matteus» og «Johannes Åpenbaring» beskii
ver Jesus som den som oppfyller disse profetiene. Disse bøkene
representerer dermed dette nivået.
«Evangeliet etter Matteus» bruker også mange lignelser eller gåter.
Jesus ble ved flere anledninger bedt om å snakke enklere- mer rett
ut, men han foretrakk å tale i lignelser.
I Matteus 24 og 25 utla Jesus det profetiske aspektet ved sitt konge
dømme.

4.) Det Qerde nivået blir kalt «SOHD».Dette nivået uttrykker en DY
PERE, HEMMELIG eller SKJULT MENING AV ORDET. De
kabbalistiske fortolkningene av Skriften beveger seg på dette ni
vået. De benyttet seg av gematrien og mente at bokstawerdiene av
ord, setninger og uttrykk pekte på en annen befydning enn det som
stod skrevet. Et eksempel på dette er dyrets tall, som er 666.
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Det er forbundet med farer dersom en tolker Skriften utelukkende

på dette nivået, for en kommer bort ifra den bokstavelige betyd
ningen av ordet.
Dette nivået strekker seg inn i det oversanselige nivået og åpenba
rer DE HEMMELIGE SIDENE VED GUD. Slike eksempler er for
tellingene om Guds forskjellige møter med Moses, Elias hirmnel
ferd og Det himmelske Jerusalem.
«Evangeliet etter Johannes» uttrykker best dette nivået ved Jesus.
Johannes forteller oss at Jesus er «Ordet» og at han er «Lyset».
Disse utsagnene kan ikke bli etterprøvd vitenskapelig. De hører
dermed til en annen dimensjon, som er den guddommelige.
Når vi skal studere det profetiske ordet, må vi være oppmerk
somme på alle disse 4 nivåene ved Guds ord.

OPPGAVER OG SVAR.

1.) Hvilke Skrift-steder er skrevet på aramaisk i Tanach?
2.) Hvilke 4 nivåer er det i Guds ord?
3.) Hva heter disse og hva går de ut på?
4.) Hvilke jødiske Skrifter eller Skrifter fra N.T. tilsvarer de forskjel

lige nivåene?
5.) Hva er «gematri» og hvorfor kan en ikke ensidig tolke Skriften ut

ifra gematrien?
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DEN HEBRAISKE TENKEMÅTEN.

Når vi leser Bibelen, må vi være oppmerksomme på det forholdet at det
er forskjell på hebraisk og gresk (vesterlandsk) måte å tenke og uttrykke
seg på. Vi skal for det første beskrive en del ord, som er blitt gdt oversatt
i Bibelen en del begreper, som er brukt galt i den bibelske ordbruken.
Dersom vi ikke kjenner til dette, så får vi ildce det fiille utbytte av lesingen
av Den Hellige Skrift- det være seg Tanach eller N.T. (hebr. Berit
Chadashah). Disse ord og uttiykke er følgende:

1.) Ordet «Tanach» er en hebraisk forkortning for ordene «Torah», som-
blir galt oversatt med «Loven», «Neveim», som betyr «profetene»
og «Ketubim», som betyr «Skriftene».
Hva som gjelder ordet Torah, så er det MEGET MISVISENDE å
oversette det med «loven», for det betyr ikke «lov», men det betyr
«undervisning», «lære» eller «instruksjon». Torahen består både av
lover og av undervisning. Den består både av Guds krav og av Guds
nåde. Jeg kommer derfor IKKE HL Å BRUKE ORDET «LOVEN»
om Mose eller Jesu Torah i denne boka. Jeg vil bruke ordet «Torah»
med eventuelle kommentarer.

Hovedgrunnen til at jeg ikke vill bruke dette ordet, er det forholdet
at bruken av det har forårsaket så mange ukorrekte oppfatninger av
Guds ord og så mange misforståelser av Bibelens budskap. Det har
vært med å sette et skille mellom jødedommen og kristendonunens
lære på en rekke punkter.
Når vi oversetter ordet «Torah» med «loven», får vi også et misvi
sende bilde av Gud. Han blir oppfattet som en streng og ubarmhjer
tig Gud, som krever at man oppfyller fiillt ut budene i Torahen for å
bli frelst. Guds nåde og barmhjertighet, som er de ypperste kjenne
tegn på Gud, blir skjøvet i bakgrunnen.
Når vi oversetter ordet «Torah» galt, setter vi også et skille mellom
Gud og Jesus og kan komme til å mene at Yhvh er den strenge Gud,
mens Jesus er den milde Gud, som erstattet alle Guds bud til budet

om at en skal elske Herren sin Gud over alle ting og sin neste som
seg selv (Mat.. Sannheten er den at det ikke er noen forskjell på
Jesu lære og Guds lære med hensyn til strenghet eller mildhet. De
forskjellene, som der er i Bibelens framstilling, har med tidsperiode
nes egenart å gjøre. Gud er bestandig den sanune, men tidsperiodene
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er forskjellige. (Jeg vil skrive mer om dette senere i boka.)
2.) Begrepet «Det Nye Testamente» er et misvisende ord både som ut

trykk for en ny pakt og som uttrykk for den siste del av vår Bibel.
Det burde ha hett «Den Nye Pakt». «Den Nye» eller «Den Fornyede
Pakt» er et løfte, som jødene fikk, om en «Bedre Pakb> (Hebr.7,22.).
Det er kontinuitet mellom de to paktene helt til Paulus kom med
«hemmeligheten» om den kristne menighet. Det er først ved denne
forkynnelsen at vi får noe VIRKELIG NYTT i Skriften.
Hva som gjelder ordet «testamente», så er det ikke noe ord som vi
finner i Bibelen. Det går tilbake til den latinske versjonen av Bibe
len, som kalles for Vulgata. Ved at man bruker dette ordet for de to
delene av Bibelen, så har man dermed satt et skille mellom Bibe
lens første og andre del. Sannheten er at det ikke er noe skille mel
lom disse to delene. Der er kontinuitet. Den andre delen av Bibelen

følger naturlig etter den første delen. Den andre delen er oppfyl
lelse av de profetiene som ble gitt under Den første Pakt.
Skillet kommer først ved Paulus undervisning, som fikk åpenbart-
henunelighetene med den krisme menigheten.
I studiet og lesningen av Det Nye Testamente må vi også være opp
merksomme på det forholdet at vi må skille mellom to typer menig
heter, og det er:
a) DEN MESSIANSKE MENIGHETEN og
b) DEN KRISTNE MENIGHETEN.

Den førstnevnte bestod av jøder og proselytter av jødedommen og
den sismevnte bestod av jøder og hedninger.
Den første ble tatt ut ved Jesu og apostlenes forkynnelse og ved
apostlenes Skrifter. Den andre ble tatt ut ved Paulus sin forkyn
nelse og hans Skrifter.
Den første menigheten er en del av rikets menighet, mens den an
dre menigheten utgjør Kristi legeme.

3.) Det vil derfor heller ikke være riktig å bruke uttrykket «de ganunel-
testamentlige» profetiene, profetene o.s.v. Det riktige ville være å
bruke uttrykket «de profetiene som hører med til Den første Pakt».
Vi vil likevel i denne boka bruke de vanlige og kjente uttrykkene
for dette, for de er så godt innarbeidet hos de kristne. Dersom vi
forandrer for mye på kjente og godt brukte uttrykk, så kan dette lett
føre til forvirring, men i og med at vi har gjort oppmerksom pådisse
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forholdene, så har vi BEGYNT ARBEIDET med å få dette foran

dret- til det som er riktig.

I «riket for Israel» vil mange av de uttrykk og benevnelser som vi bruker,
bli forandret, for da vil undervisningen bh helt rett. Det som har vært-
galt, vil også bli rettet opp. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4: Kapit
tel: Ord, begreper og benevnelser som vil bh forandret i 1000 års-riket.)
I det hele tatt er det mange ting og forhold som burde vært forandret i våre
Bibler. På grunn av misvisende oversettelser av ord og gal tolkning av
Guds ord, er vi kommet LANGT BORT ifra de tankene som Bibelen vil

formidle til oss. Det behøves en GJENNOMGRIPENDE REVISJON av

Bibelens oversettelser på en rekke områder. Det har hten hensikt med sta
dig nye oversettelser av Bibelen, når man ikke er i stand til å gå inn på det
som er grunnleggende og viktig. Vi må tilbake til de hebraiske konseptene
i Bibelen. Vi må kvitte oss med den greske og vesterlandske tradisjonen i
oversettelsen og forståelsen av Guds ord.
Det som vi kaller for «kristendommen» begynte ikke ved døperen Johan
nes sin inntreden, men den begynte med Paulus. Vi må skille mellom DET
PROFETISKE ORDET og HEMMELIGHETEN. Det profetiske ordet er
åpenbart i Tanach, mens hemmeligheten er åpenbart i Paulus sine Skrif
ter.

Det som vi kaller for «kristendommen», er jødedom som er tilpasset hed
ningene i en bestemt tidsperiode. Mange læremessige forhold i kristen-
donunen er kommet langt bort ifra sine jødiske røtter og ifra sitt jødiske
utgangspunkt. I våre bøker forsøker vi å tolke dette tilbake til de jødiske
tankene, som man hadde i jødedonunen før den greske og hellenistiske
innflytelsen gjorde seg gjeldende ca. 300 før Messias. Her er det mange
forhold å ta tak i.

Dette er ingen enkel oppgave, men vi har i alle fall begynt på oppgaven.

Vi skal beskrive en del særegenheter ved det hebraiske språket, som ikke
er likt med vår måte å tenke på. Dersom vi ikke får tak i språkets særegen
heter, så er det opplagt at vi kommer til å gjøre mange feil, når vi skal
forsøke å forstå språkets innhold. Vi skal ta for oss følgende for hold;

1.) For det første må vi være oppmerksomme på det forholdet at he
braisk språk uttrykker HANDLING mer enn det uttrykker de ab
strakte tankene. Gresk er filosofenes språk, mens hebraisk er
handlingens språk. Marvin R. Wilson sier følgende om dette i sin
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bok: Vår Far Abraham, s. 136-137: «Den handlings-sentrerte livs
stilen til hebreerne er ofte gjenspeilet i den hebraiske setnings-
strukturen... Hebreerne var hovedsakelig et aktivt og følsomt folk.
Av denne grunn har deres språk få abstrakte uttrykk.
Når jødene skulle uttrykke abstrakte tanker, brukte de uttrykk som
var materielle eller fysiske. Jeg siterer fra Marvin R. Wilsons
bok.s. 137: «Vi skal gi noen eksempler for å illustrere dette punktet:
«å se» er det samme som «å løfte opp øynene» (l.Mos.22,4.), «å bli
sint» er «å brenne i ens neseborer», «å åpenbare» er «å åpne ens
øreD> (Rut 4,4.), «å ikke har medynk med» er «hårdhjertethet»
(I.Sam.6,6.), «å være egenrådig» er «å være stivnakket»
(Ap.gj.7,51.), «å gjøre seg ferdig» er «å omgjorde sine lender»
(Jer. 1,17.) og «å bestemme seg for å gå» er «å vende sitt åsyn mot»
(Luk.9,51.)

I den hebraiske tankegangen legges det mer vekt på handlinger enn
på læresetninger og dogmer. Gjerningene har en framtredende plass
i jøde dommen mens man i kristendommen har hatt en tendens til å
se bort fra gjerningene på bekostning av troen.
Det er ikke nok å tro, men troen må følges av gode gjerninger.
I jødedommen er man ikke interessert i å utarbeide dogmer. Det
eneste dogmet som jødene hadde, var Shema, og den er tatt rett ut
ifra Tanach: «Hør Israel, Herren vår Gud. Herren er en.» (5.Mos.6,4)
Jødedommen er heller ikke interessert i å bevise alle forhold. Når
det gjaldt Guds eksistens, så var det for mange jøder et selvinnly
sende faktum (aksiom), som ikke behøvdes å bli bevist. For jødene
var Gud den som bestandig har vært til. Gud beskriver seg selv
som: JEG ER. (2.Mos.3,14.) (Se mine bøker: Jødenes Konge.
Bind 3: Kapittel: Messias er Herrens herlighet. Og Jesu Gjenkomst.
Bind 4: Kapittel: Guds navn i Tanach.)

2.) For det andre beskriver ikke jødene Yhvh i abstrakte uttrykk. De
beskriver Yhvh med MENNESKELIGE EGENSKAPER, som for

eksempel «arm», «ansikt», «høyre hånd» og «Guds finger».
Det er blitt sagt at kristendommen er mer interessert i hva man ten
ker, mens man i jødedommen er mer interessert i hva man gjør.
Gresk og kristen tankegang er derfor mer interessert i læresetninger
enn det jødedommen er.
Jeg siterer fra Marvin R.Wilsons bok.s. 138: «Den jødiske antropo
log Raphale Patai har observert at på grunn av at jødene liker det

19



konkrete og forsøker å unngå det abstrakte, så var ideen om å
formulere læresetninger fremmed for dem. I hebraisk tankegang er
det viktigste i sann Guds-frykt bundet først og fremst til et forhold
og ikke til en læresetning.»
Det viktigste i den jødiske tenkemåten er FORHOLDET TIL GUD
og MED MENNESKENE, ikke hva man tror om Gud. Bønn blir
det viktigste i jødenes forhold til Gud og gode gjerninger blir det-
viktigste i deres forhold til sine medmennesker.

3.) For det tredje er ikke jødene vant til den måten som vi tenker på. Vi
tenker i logiske sammenhenger, der den ene tankerekken bygger på
den andre og fører fram til et logisk svar. Jødene derimot tenker i
tankerekker, som innbyrdes kan være MOTSRIDENE med hveran
dre. Mens vi tenker i logiske «steg», tenker jødene I logiske «blok-
keD>. Jeg siterer fra Wilsons bok. s. 150: «Denne tenkemåten skaper
en mengde av paradokser eller til og med motsigelser i og med at en
«blokk» står i spenning og ofte i ulogisk forhold til den andre «blok
ken».

Noen av disse vanskene kan løses ved at den ene «blokken» beskri

ver en problemstilling, som er sett ut fra Guds synspunkt, mens den
andre «blokken» sees ut fra menneskets synspunkt.

4.) For det ̂erde må vi være oppmerksomme på de HEBRAISKE
IDIOMATISKE UTTRYKKENE. Et ideom er en uttrykksmåte som
er typisk for et språk. Det hebraiske språket har mange idiomer. En
av de vanskeligste forholdene en oversetter eller en leser står oven
for, er når de skal oversette de hebraiske idiomene.

På grunn av disse idiomatiske uttrykkene, så kan visse fortellinger
fra Bibelen være vanskelige å forstå, dersom vi ikke er oppmerk
somme på dette. «Å ha et ondt øye» betyr «å være grådig». (Mat.6,19-
24.)

En bonde, som ikke skar åkeren sin ut til de ytterste kanter, men
overlot det til de fattige, ble beskrevet som en god mann. Han hadde
«et godt øye». (3.Mos.l9,9-10.) Den som gjorde det motsatte, hadde
«et dårlig øye».
Jesus brukte de hebraiske idiomene i sine mange lignelser og for
tellinger. Et menneske med «et ondt øye» var mindre interessert i
åndelige forhold enn det var i det materielle og i rikdonunen. Han
fikk «mammon» til Gud og ikke jødenes Yhvh til Gud.
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5.) For det femte må vi også være oppmerksomme på det forholdet at
mange av de ny-testamentlige Skriftene sannsynligvis var SKRE
VET PÅ HEBRAISK og senere er de blitt oversatt til gresk. På
denne måten får oversetterne et stort problem, for de må forholde
seg til både hebraisk og gresk tenkemåte. Man merker at mange av
de greske Skriftene har en jødisk uttrykksmåte og setningsopp-
bygging.

6.) For det sjette er oversettelsen av Bibelen ofte MISVISENDE og
UKORREKT på grunn av at oversetterne ikke har nok kunnskaper
om det hebraiske språket. Vi skal ta med et eksempel på dette fra
Luk.22,56-62. Den «hanen», som ikke skulle gale før Peter hadde
forrådt Jesus tre ganger, var ingen «hane», for det var forbudt for
jødene å ha haner, fordi de var ureine fugler, men det var den «pre
sten» som hadde til oppgave å låse templets dører om kvelden og
åpne dem om morgenen. Han ble kalt for «gaver» på hebraisk, og
det er oversatt med «tempelutroper».
Hver morgen så ropte han ut 3 setninger, og de var følgende;
a) «Alle prestene skal gjøre seg ferdig til ofringene.»
b) «Alle levittene må gå til sine stasjoner.»
c) «Alle jøder må konune til Guds-tjenesten.»

Disse tre utropene skulle presten gjenta tre ganger. Det var ikke
«hanen», som skulle gale tre ganger før Peter hadde forrådt Jesus,
men det var tempel-utroperen som ikke fikk tid til å rope disse tre
setningene tre ganger, før Peter hadde forrådt Jesus.
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva står ordet «Tanach» for?
2.) Hvorfor er det uheldig at vi bruker uttrykket «Det Nye Testa

mente»?

3.) Hva er det korrekte uttrykket?
4.) Hvorfor er det galt at ordet «Torah» blir oversatt med «loven»?
5.) Hvorfor er det galt å bruke benevnelsene «Det Gamle Testa

mente» og Det Nye Testamente»?
6.) Hvor kommer ordet «testamente» fra?
7.) Hva er de riktige benevnelsene?
8.) Hva er den messianske menigheten?
9.) Hva er den kristne menigheten?
10.) Hvorfor er det galt å bruke uttrykket «de gammel-testamentlige»

profetier, profeter o.s.v?
11.) Hvilke uttrykk skal vi bruke i stedet?
12.) Hva er det som er galt med våre Bibel-oversettelser?
13.) Hva skal vi gjøre med dette?
14.) Hva er forskjellen på det profetiske ordet og hemmeligheten?
15.) Hva er det som skiller den hebraiske tenkemåten fra vår måte å

tenke på?
16.) Hvordan beskriver jødene Yhvh?
17.) Hva vil det si at jødene tenker i logiske «blokkeD> ?
18.) Hva er et «idiom»?

19.) Hva vil det si «å ha et ondt øye»?
20.) På hvilket språk er mange av de ny-testamentlige Skriftene opp

rinnelig skrevet?
21.) Hvem er den «hanen» som er beskrevet i Luk.22,56-62?
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DET PROFETISKE ORDS EGENART.

Det som kjennetegner det profetiske ordet, er følgende:

1.) Det gir oss OPPLYSNINGER OM FREMTIDEN, «men det er en
Gud i himmelen, som åpenbarer henuneligheter, og han har kunn
gjort kong Nebudkanesar hva som skal skje i de siste dager...»
(Dan.2,28.)

«Og jeg hørte det, men forstod det ikke, og jeg sa: Herre, hva er det
siste av disse ting? Så sa han: Gå bort, Daniel, for disse ord skal
være gjemt og forseglet inntil endens tid.» (Dan. 12,8-9.)

2.) Det profetiske ordet SAMSTEMMER med andre profetiske utsagn.
«Og dess fastere her vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte
på som et lys som skinner på et mørkt sted (verden), inntil dagen
(Herrens dag) lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter
(Jesu komme for Israel), idet dere først og fremst ved dette at ikke
noe profetord i Skriften (Tanach) er gitt til egen tydning.» (2.Pet. 1,19-
20.)

3.) Profetene var DREVET AV GUDS ÅND, som var i dem, til å pro
fetere eksakt det som Gud ønsket at de skulle si. Av og til refererte
de ordrett det som Gud sa, men oftest brukte de SINE EGNE ORD

og UTTRYKKSMÅTER. I begge tilfellene er det Guds vilje som
konuner fram. «for aldri er noe profetord fremkommet ved et men
neskes vilje, men de hellige Guds menn talte, drevet av Den Hel
lige Ånd.» (2.Pet.l,21.)

4.) Gud lar ikke noe skje før han har INFORMERT SINE PROFETER
om det. «For Herren, Israels Gud, gjør ikke noe uten at han har
åpenbart sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.» (Amos.3,7.)

5.) Det er bare Gud som kan INFORMERE OM FREMTIDEN. «Hvem-

forkynner som jeg det som skal skje? La ham kunngjøre og legge
fram for meg det han har forkynt, like siden jeg skapte oldtidens ætt
(det gamle Israel). Og det som i fremtiden skal konune- la dem kunn
gjøre det.» (Es.44,7.)
«Så sier Herren, Israels Hellige, han som skapte det: Spør meg om
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de kommende ting. La meg dra omsorg for mine barn og for mine
henders verk.» (Es.45,11.)

6.) Det profetiske ordet er til Å STOLE PÅ. Det er renset 7 ganger. Det
betyr at det er fullstendig til å stole på. «Herrens ord er rene, like
som sølv som er renset i en smeltedigel i jorden, renset 7 ganger.»
(Salm.11,7.)

7.) Den som arbeider med det profetiske ordet, skal være SALIG. «Sa
lig er den mann (det åndelige Israel) som ikke vandrer i ugudelig
hets råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i synderes sete,
men har sin lyst i Herrens Torah og grunner på hans Torah dag og
natt.»(Salm.l,l-2.)

8.) Det profetiske ordet skal leses og forståes ut ifra sin
BOKSTAVELIGE UTTRYKKSFORM. Det er sjeldent at det
profetiske ordet skal forståes i overført eller billedlig betydning.
«Og i disse kongers dager (de ti kongene i endens tid) skal himme
lens Gud opprette et rike («riket for Israel»), som ikke skal ødeleg
ges i tidsaldrene, og dette rike skal ikke overlates til noe annet folk
(enn jødefolket). Det skal knuse og gjøre ende på alle hine riker,
men selv skal det stå fast i tidsaldrene.»

(Dan.2,44.) (Alle disse utsagnene skal forståes konkret og boksta
velig.)
Vi skal også ta med et utsagn som skal forståes i overført betydning.
«Og han (Josef hadde ennå en drøm og fortalte den til sine brødre.
Han sa: Jeg hadde ennå en drøm, og se, solen og månen og elleve
stjerner bøyde seg for meg.» (1 .Mos.37,9.) Solen står her for Jakob.
Månen står for Rakel. De elleve stjernene står for Josefs 11 brødre.

9.) Det profetiske ordet må leses og forståes ut ifra den SAMMEN
HENGEN som det står i. «Og jeg sier deg at du er Peter og på denne
klippe vil jeg bygge min menighet (den messianske menighet, ikke-
den kristne menighet, som kom senere), og dødsrikets porter (dø
den selv) skal ikke få makt over den.» (Mat.16,18.)

10.) Det profetiske ordet må oversettes SLIK SOM DET STÅR og ikke
i henhold til oversetternes forståelse av det. På dette området blir

det gjort store feil i oversettelsen av Bibelen. Jeg tenker da for ek-
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sempel på de UKORREKTE oversettelsene av det hebraiske ordet
«olam» og det greske ordet «aion», som ikke skal oversettes med
«evighet», men med «tidsalder», «og da han så et fikentre (som er et
bilde på Israel) ved veien, gikk han bort til det, men han fant ikke
noe på det uten bare blad. Da sa han til det; ALDRI I TIDSALDE
REN skal det mer vokse frukt på deg (I rikets tid skal det vokse mye
frukt på Israel.) og straks visnet fikentreet.» (Mat.21,19.)

11.) En må bestandig spørre etter ADRESSATEN i en tekst- om det er
skrevet til Israel, hedningene eller den kristne menighet. «Legg vinn
på å framstille deg for Gud som en som holder prøve, som en arbei
der som ikke har noe å skamme seg over, i det du RETTELIG LÆ
RER Guds ord.» (2.Tim.2,15.)
«at i ham er dere gjort rike på alt, på ALL LÆRE og ALL KUNN-
SKAR»(l.Kor.l,5.)

«Vær uten anstøt både for JØDER og for GREKERE og for GUDS
MENIGHET.» (1.Kor. 10,32.)

«Og dere har salvelse av den Hellige og VET ALT.» (l.Joh.2,20.)

12.) Det profetiske ordet er nyttig til LÆRDOM (LÆRE), OVERBE
VISNING, RETTLEDNING (KORRIGERING) og til OPPTUK
TELSE I RETTFERDIGHET. «Den hele Skrift (Tanach) er nyttig
til lærdom (lære), til overbevisning, til rettledning (korrigering), til
opptuktelse i rettferdighet.» (2.Tim.3,16.)
Dette betyr at vi ikke kan bruke det profetiske ordet i enhver sammen
heng. Vi må bruke det i sin rette sammenheng. Vi kan ikke ta et
profetisk utsagn, som gjelder en bestemt tidsperiode, og bruke det i
en annen tidsperiode. Dette blir gjort i altfor stor grad, og derfor er
det også stor forvirring og uoverensstemmelse hva som gjelder for
ståelsen av det profetiske ordet.

13.) Det profetiske ordet kommer til å gå I OPPFYLLELSE. Vi har i det
hele 456 profetiske utsagn om Messias komme og Messias-riket i
Tanach. I forbindelse med Jesu første komme gikk 333 av disse i
oppfyllelse. Vi kan være helt sikre på at de resterende 223 profetiske
utsagn vil gå i oppfyllelse ved Jesu gjenkomst.

14.) Et profetisk utsagn eller deler av utsagnet kan i noen tilfeller være
FORANDRET fra det opprinnelige utsagnet. Dette har med
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fortolkningen og inspirasjon å gjøre, og det er et anerkjent bibelsk
prinsipp. Dette var et prinsipp som både rabbinerne, Jesus, apost
lene og Paulus benyttet seg av. Jeg skal i det følgende nevne en del
slike tilfeller der et utsagn har fått forandre betydning i forhold til
den opprinnelige teksten:

a) «Av barns og diebams munn har du grunnfestet en makt for
dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og
den hevngjerrige.» (Salm.8,3.)
«Hører du hva disse sier: Men Jesus sa til dem: Av umyndiges
og diendes munn har du beredt deg lovprisning.» (Mat.21,16.)

b) «Til slaktoffer og matoffer har du ikke lyst- du har båret ører
på meg (åpnet mine ører)- brennoffer og syndoffer krever du
ikke.»(Salm.40,7.)
«Derfor sier han idet han treder inn i verden: Offer og gave
ville du ikke ha, men et legeme laget du for meg.» (Hebr. 10,5.)

c) «Ja, med folk med stammene lepper (assyrerne) og i et annet
tunge mål skal han tale til dette folke. (Det har med dommen
over jødefolket å gjøre.)» (Es.28,11.)
«Det er skrevet i Torahen (i Tanach): Ved folk med fremmed

tungemål og med fremmedes lepper vil jeg tale til dette folk,
og enda skal de ikke høre på meg, sier Herren. (Tungetalen
blir dermed også en dom over jødefolket. Tungetalen er gitt
til jødene, men da de ikke ville ta imot den, gikk den over til
den kristne menighet.)» (1.Kor. 14,21.)

d) «Over all jorden utgår deres målesnor (stjemebildene), og
til jorde rikets ende deres ord. For solen har han (Gud) satt en
bolig i dem (i stjernebildene.)» (Salm.19,5.)
«men jeg sier: Har de (Israel) da ikke fått høre? Jo til visse
deres røst (de ny-testamentlige profetene) gikk ut til all jor
den, og deres ord (budskap) til jorderikets ende
(gr.»oikumene») som betyr «den bebodde verden». Det var
Romerriket).» (Rom.10,18.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst.
Bind 5, hvor jeg skriver mye Guds evangelium som er ned
lagt i stjemebildene.)
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e) «Så sier Herren: En røst høres i Rama, veklage, bitter gråt.
Rakel gråter over sine barn. Hun vil ikke la seg trøste over
sine barn (som var i landflyktighet i Babylon), for de er ikke
mer til.» (Jer.31,15.)
«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 mer til.»
(Mat.2,18.)

f) «Se dere omkring blant folkene, se og bli forferdet, ja forfer
det. For en gjerning gjør jeg i deres dager (Jerusalems øde
leggelse av babylonerne). Dere skulle ikke tro den når den
ble fortalt.» (Hab.1,5.)
«Se, dere foraktere og undre dere og bli til intet, for en gjer
ning gjør jeg i deres dager, en gjerning som dere ikke ville
tro om noen forteller dere det (Jerusalems ødeleggelse av
romerne og bortvisningen av jødene til alle folkeslag.)»
(Ap.gj.13,41.)

g) «Da Israel var ung, hadde jeg ham kjær, og fra Egypten kalte
jeg min sønn.» (Hos. 11,1.)
«og han (Jesus) ble der til Herodes død, for at det skulle opp
fylles som er talt av Herren ved profeten, som sier: Fra Egypten
kalte jeg min sønn.» (Mat.2,15.)

h) «Av dødsriket vold vil jeg fri dem (Israel) ut, fra døden vil
jeg forløse dem? (Dette er to retoriske spørsmål, som krevet
et «nei» til svar.) Død! Hvor er din pest? Dødsrike! Hvor er
din sott? (Gud vil straffe med død og dødsriket.) Anger er
skjult for mine øyne. (Gud vil ikke angre dette.) (Hos. 13,14.)
«Og når dette forgjengelige er ikledd uforgjengelighet, og
dette dødelige er ikledd udødelighet, da oppfylles det ord
som er skrevet. Døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din
brodd? Død, hvor er din seier? (l.Kor.15,54-55.) (Paulus be
skriver her Jesu seier over døden.)

15.) Et profetisk utsagn kan ha en DOBBELT OPPFYLLELSE eller til
og med en TREDJE OPPFYLLELSE. Det ene utsagnet kan være
en nær oppfyllelse, mens de andre utsagnene skal oppfylles på et
senere tidspunkt. «Han skal være stor og kalles den Høyestes Sønn
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(Jesu første komme), og Gud Herren skal gi ham hans far Davids
trone (1000 års-riket), og han skal være konge over Jakobs hus i
tidsaldrene (både i «riket for Israel» og i de konunende tidsaldere),
og det skal ikke være ende på hans kongedønune.» (Luk. 1,32-33.)

16.) En del utsagn i det profetiske ordet kan være BETINGEDE UT
SAGN. Det vil si at de er betinget av at menneskene handler på en
bestemt måte. Gud sier: Dersom dere oppfyller en bestemt forutset
ning, så vil resultatet av det være slik som jeg sier i mitt ord. «Han
(Gud) sa: Vend om, hver fra sin onde vei, og fra deres onde gjemin
ger! Så skal dere få bo i det land Herren gav dere og deres fedre,
fra tidsalderen og til tidsalderen.» (Jer.25,5.)
I forbindelse med Jesu første komme har vi en rekke profetiske
utsagn, som ble uttalt av Jesus, og som kunne ha gått i oppfyllelse
med det samme, men som ikke gjorde det på grunn av at jødene
ikke tok imot Jesus som jødenes frelser og forsoner. Mange av disse
utsagnene blir derfor utsatt til å få sin oppfyllelse i endens tid.
I mange av Jesu utsagn har vi en partikkel «an» i grunnteksten, og
den blir dessverre ikke oversatt i våre Bibler. Denne partikkelen
uttrykker en MULIGHET, som er basert på en BETINGELSE.
kan oversette dette ordet med «eventuelt» eller «muligens». «Men
når de forfølger dere i den ene by, da fly til den andre! For jeg sier
dere: Dere skal ikke konune til ende med Israels byer, FØR EVEN
TUELT (MULIGENS) Menneskesønnenkonuner.» (Mat. 10,32.)
I det hele tatt så må vi være oppmerksomme på det forholdet at
mange av Jesu utsagn må sees i lys av Jesu gjenkomst og opprettel
sen av det konunende Guds-riket på jord, som er «riket for Israel».
(Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. Kapittel: Det historiske og
eskatologiske Guds-riket kunne ha blitt opprettet ved Jesu første
komme.)

17.) Vi må skille mellom det profetiske ordet og DEN GENERELLE
ANVENDELSEN av det profetiske ordet. «Bed om fred for Jerusa
lem. La det gå dem vel som elsker deg.» (Salm. 122,6.) Dette utsag
net angår på Jerusalem. Alle som elsker Jerusalem og jødefolket i et
bestemt tidsrom og i en bestemt historisk situasjon, skal det gå godt
med. Dette er den eksakte fortolkningen av dette utsagnet.
En kan også bruke utsagnet på en generell måte. Alle de som til
enhver tid elsker Jerusalem, skal det gå godt. Dette er ikke fortolk
ning av utsagnet, men det er en anvendelse av det.
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18.) Vi må skille mellom det PROFETISKE ORDET, som både kom
mer til uttrykk i Tanach og i en rekke Skrifter i N.T. og HEMME
LIGHETEN med den kristen forsamlingen. Det profetiske ordet er
det som var åpenbart, mens hemmelig heten var ukjent for de tro
ende inntil Paulus fikk åpenbaring om det. Det profetiske ordet fin
ner vi i hele Tanach, de 4 evangeliene, første del av Apostlenes
Gjerninger, Jakobs og Judas brev, de 2 brevene etter Peter, de 3
brevene etter Johannes, Hebreerbrevet og Johannes Åpenbaring.
Hemmeligheten med den kristne menighet finner vi i Paulus sine
brever. (Det er også flere Bibel-granskere som mener at Romerbre
vet, log 2. Korintierbrevet og Galaterbrevet er skrevet til den jø
diske delen av den kristne menighet.)

Det som kjennetegner de hebraiske Skriftene er:

a) De beskriver «riket for Israel».
b) De beskriver det dobbelte rettferdighetsbegrepet. De beskriver både

Guds rettferdighet og menneskets egen rettferdighet.
c) De beskriver ikke «den frie nåden», men de beskriver den nåden

som jødene vil få i 1000 års-riket.
d) De beskriver Jesu forsoning.
e) De beskriver vanndåpen som indirekte forutsetning for frelsen.
f) De beskriver endetiden som nær.

g) De beskriver jødenes trengsel i endetiden.
h) De beskriver de forskjellige sider ved «riket for Israel».
i) De beskriver gjenfødelsen som en nødvendighet for å få del i frel

sen.

j) De beskriver Den Hellige Ånd som det nye frelsespantet.
k) De beskriver en fylde av nådegavene, som vi ikke har i den kristne

menighets tidsperiode.
1) De beskriver ikke den kristne menighets mange henuneUgheter.
m) De beskriver Jesus som kongen i «riket for Israel».
n) De beskriver jødene som et kongerike av prester.
o) De beskriver de troende jøder som er i himmelen, som «bruden».

Vi må lære oss å fordele Guds ord på en rett måte. Vi må skille mellom det
PROFETISKE ORDET på den ene siden og HEMMELIGHETEN på den
andre siden. Det profetiske ordet har med Guds planer med jødene og
verden å gjøre. Hemmeligheten har med den kristne menighet å gjøre.
Dersom vi ikke regner med denne to-delingen av Guds ord, når vi leser
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og studerer Guds ord, så blander vi sammen Guds ord, og det mister sin
kraft.

Vi kan i det hele tatt ikke finne hemmelighetene om den kristne menig
het i de andre Skriftene enn i Paulus sine Skrifter. Dersom vi ønsker å ha
en riktig forståelse av Guds ord, så må vi dele opp Skriftene på den måten,
som jeg har skissert ovenfor.
På dette området ligger det et STORT ARBEID foran oss alle, for den

såkalte «erstatnings-» eller «substitusjonsteologien» har heijet med Guds
ord i snart 2000 år, slik at Guds ord er blitt fordreid, forandret og misfor
stått, slik at store deler av det er kommet bort fra sin opprinnelige forstå
else og sammenheng.

Gary Stearman og J.R.Church sier følgende om de 9 siste Skriftene som
vi har i vår Bibel: «Når en begynner med Hebreerbrevet, så dukker en
rekke MERKELIGE UTSAGN opp, som har plaget kirken gjennom
århundredene. Der er Hebreerbrevets kapitel 6, hvor kristne har vært ue
nige om teamet «å falle fra nåden». Der er Jakobs brev og hans påstand
angående tro uten gjerninger. Disse og andre merkelige uttrykksmåter har
forvirret de hedninge-kristne- særlig siden Paulus snakket om frelse ved
tro alene uten gjerninger som en gave fra Gud. Men dersom vi innser at
disse 9 siste Skriftene i N.T. har et spesielt budskap til Israel, ETTER AT
KIRKEN ER BORTRYKKET og TRENGSELEN HAR BEGYNT, så blir
utsagnene mer logiske.» (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. Kapitel:
J.R.Church og Gary Stearmans vurdering av Skriftene i Det Nye Testa
mente.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvilke 16 kjennetegn har det profetiske ordet?
2.) Hvilket løfte er det knyttet til studiet av det profetiske ordet?
3.) Hva er den korrekte oversettelsen av det greske ordet «aion»?
4.) Hl hvilke 3 forskjellige kategorier mennesker er Guds ord skrevet?
5.) Hvordan kan vi vite at det profetiske ordet er nedskrevet i stjerne

bildene?

6.) Hvorfor må vi skille mellom det profetiske ordet og hemmelighe
ten?

7.) Hvilke Skrifter i Bibelen hører med til det profetiske ordet?
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8.) Hvilke Skrifter hører med til hemmeligheten?
9.) Hva mener en del Bibel-granskere om Romerbrevet, 1. og 2. Kor

intierbrevet og Galaterbrevet.?
10.) Hva er «erstatningsteologien» ?
11.) Hva er det som kjennetegner de jødiske Skriftene i Bibelen?
12.) Hva sier J.R.Church og Gary Stearman om de 9 siste Skriftene i

vår Bibel?
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DEL 2.

PARANTESENEITANACH.

Selv om kirkens periode og dets forskjellige hemmeligheter ikke var gjort
kjent i Tanach, så var det GJORT PLASS til den i mange profetiske utsagn
og i det innbyrdes forholdet i høytidene i Israel. De lå der som en HEM
MELIGHET, som skulle åpenbares i sin tid. Den kristne menighets tid
hadde ikke behøvd å bli åpenbart, men i og med at jødene ikke ville ta
imot Messias, da han kom første gangen, så måtte denne nye tidsperioden
bli introdusert, for Guds rike kan ikke stoppe opp. Om noen av jødene var
utroe, så kunne ikke Gud være det.

Gud la bare bort sin OPPRINNELIGE PLAN med Israel og «riket for
Israel», og tok fram sin plan med den kristne menighet, og det merkelige
er at denne er «ELDRE» enn den førstnevnte. Guds plan med den kristne
menighet er fra «før verdens grunnvoll ble lagt», mens Guds plan med
Israel er «fra verdens grunnvoll ble lagt. «Da skal kongen si til dem på sin
høyre side: Kom hit, dere min Faders velsignede. Arv det rike («riket for
Israel») som er beredt dere FRA (gresk «apo») VERDENS GRUNNVOLL
BLE LAGT.» (Mat.25,34.) «likesom han utvalgte oss i ham FØR (gresk
«pro») VERDENS GRUNNVOLL ble lagt, for at vi skulle være hellige og
ulastelige for hans åsyn.» (Ef. 1,4.)
I og med at Guds plan med den kristne menigheten ble lagt «før verdens

grunnvoll ble lagt», så viser dette to ting, og det er:
a) At planene hører med til HEMMELIGHETEN og måtte være

skjult.
b) At planene om den kristne menighet var av den STØRSTE

VIKTIGHET.

Det gjenstår en del hemmeligheter med den kristne menigheten, som ikke
er gjort kjent ennå. Det gjelder for eksempel hvilken funksjon den skal ha
i «riket for Israel» og i de kommende tidsaldere, men til tross for at det
ikke er åpenbart ennå, kan vi være sikre på at det skal bli STORE og
HERLIGE OPPGAVER, «for at han i de kommende tidsaldere kunne vise

sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.» (Ef.2,7.)
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(Se kapitlet: De skjulte hemmeligheter med den kristne menighet.)
Vi skal i det følgende sitere en del av de Bibel-stedene i Tanach hvor disse
parantesene kommer til syne. Vi kan plassere den kristne menighets tid
inne i dem. Det vil være Bibel-steder som omhandler Jesu første og andre
komme.

Da jeg har skrevet utfyllende om dette i min bok: Jødenes Konge. Bind
4. Kapittel: Messias kommer to ganger, vil jeg bare ta med noen Bibel
sitater fra dette store temaet.

1.) «Ikke skal kongespir vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter,
inntil fredsfyrsten konuner. (I forbindelse med Jesu første komme
mistet de jødiske styremaktene i Juda retten til å dømme et men
neske til døden. De mente da at kongemakten var tatt bort fra Juda.),
og folkene blir ham lydige (Dette skal skje i forbindelse med Jesu
andrekonune)» l.Mos.49,10.)
Den krisme menighets tidsperiode kan plasseres inne i dette Bibelver
set.

2.) «Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd (Dette skjedde
i forbindelse med Jesu første komme), til jeg får lagt dine fiender til
skammel for dine føtter. (Dette skal skje ved Jesu andre komme.)»
(Salme. 110,1)
Den kristne menighets tid ligger midt inne i dette verset.

3.) «For et barn er oss født, en sønn er oss født, og herredømmet er på
hans skulder, og han skal kalles under, rådgiver, veldig Gud,
tidsalderlig Fader, fredsfyrste. (Dette angår Jesu første komme). 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 inntil tidsalderen. Herrens, hærskarenes Guds nidkjær
het skal gjøre det.(Dette angår Jesu andre konune.)» Es.9,6-7.)
Den kristne menighets tid ligger mellom versene 6 og 7.

4.) «Stig opp på et høyt Qell, du Sions gledesbud (døperen Johannes).
Oppløft din røst med kraft, du Jerusalems gledesbud. Oppløft den.
Frykt ikke. Si til Judas byer: Se, der er deres Gud. (Jesu første
komme.) Se, Herren, Israels Gud kommer med velde, og hans arm
(Jesus) råder. Se, hans lønn er med ham, og hans gjengjeldelse går
foran ham. (Dette skal skje i forbindelse med Jesu andre komme.)»
(Es.40,9-10.)

Den kristne menighets tidsperiode ligger mellom versene 9 og 10.
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5.) «Hvorfor var det ingen (i betydningen «få») til stede da jeg kom ?
Hvorfor var det ingen som svarte da jeg ropte? Er min hånd for kort
til å forløse, eller er det ingen kraft hos meg til å frelse? (Jesu første
komme). Se, ved min trussel tørker jeg ut havet, gjør elver til en
ørken, så fiskene i dem stinker, fordi der intet vann er, og dør av
tørst (Dommen i forbindelse med Jesu andre komme.)» (Es.50,2.)
Første del av dette verset beskriver Jesu første komme. Andre del
av verset beskriver Jesu andre komme.

6.) «Hør Dine vektere oppløfter sin røst. De jubler alle sammen, for
like for sine øyne ser de Herren VENDE TILBAKE til Sion.»
(Es.52,8.)
Dette utsagnet betyr at Herren HAR VÆRT I SION PÅ ET TIDLI
GERE TIDSPUNKT. Da jødene ikke ville ta imot ham som sin frel
ser og konge, fikk vi den ̂ stne menighets tidsperiode. Etter at den
er slutt, kommer Messias på nytt til Sion.

7.) «og han (Jesus) ikledde seg rettferdighet som en brynje, og frelsens
hjelm satte han på sitt hode (Jesu første komme), og han kledde seg
i hevnens klær og svøpte seg i nidkjærhet som i en kappe (Jesu
andre komme.)» (Es.59,I7.)
Første del av dette verset angår Jesu første komme mens andre del
angår Jesu andre komme.

8.) «Stå opp. Bli lys. For ditt lys (Messias) kommer, og Herrens herlig
het 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. (Dette er en beskrivelse av Jesu første komme.) og
folkeslag skal søke til ditt lys, og konger til den glans som er gått
opp over deg.» (Dette angår Jesu andre komme.)» (Es.60,1-3.)
Den kristne menighets tidsperiode ligger mellom versene 2 og 3.

9.) «Herrens, Israels Guds Ånd er over meg fordi han har salvet meg til
å forkynne et godt budskap for de saktmodige. Han har sendt meg
for å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet
for de fangne og løslatelse for de bundne, og til å utrope et NÅ
DENS ÅR («riket for Israel») fra Herren (Jesu første komme) og en
hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende. (Jesu andre
konuTie.)» (Es.61,1-2.)
Den kristne menighets tidsperiode ligger inne i vers 2.
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10.) «Og etter de 62 (pluss de 7) skal Messias utryddes og intet ha, og
staden og helligdommen skal en kommende fyrstes folk (romerne)
ødelegge, (Dette skjedde i forbindelse med Jesu første komme) og
enden på det er oversvømmelse, og inntil enden er det krig. Øde
leggelse er fast besluttet. (Dette angår Jesu andre komme.)»
(Dan.9,26.)
Den kristne menighets tid ligger dermed inne i vers 26.

11.) «Jeg (Messias) vil gå min vei. Jeg vil VENDE TILBAKE til mitt
sted (som er himmelen), (Dette skjedde i forbindelse med Jesu før
ste komme), inntil de erkjenner seg skyldige og søker mitt åsyn, i
sin trengsel (den store trengsel) skal de lete etter meg. (Dette skal
skje i forbindelse med Jesu andre komme.)» (Hos.5,15
Den kristne menighets tidsperiode ligger inne i vers 15.

12.) «Og dere Sions barn, fryd og gled dere i Herren deres Gud, for han
har gitt dere det første regnet moderat, og han vil sende regnet ned
til dere, tidlig regnet (som er i september-oktober) og senregnet (som
er i mars-april) i den første måned.» Joel 2,23.)
Tidligregnet er et bilde på Jesu første komme. Senregnet er et bilde
på Jesu andre komme. Den kristne menighets tid ligger dermed i
forlengelse av tidligregnets tid.

13.) «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 utganger fra fordums, fra tidsalderlige dager. (Jesu
første komme) Derfor skal han overgi (oppgi) dem inntil den tid da
hun (Israel) som skal føde, har født (jødenes åndelige fødsel), og de
som blir igjen av hans brødre (Judas stamme), skal vende tilbake
sammen med Israels barn. (Dette skal skje i forbindelse med Jesu
andre komme.)» (Mika 5,1-2.)
Den kristne menighets tidsperiode ligger mellom versene 1 og 2.

14.) «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. (Dette skjedde i for
bindelse med Jesu første komme.) Og jeg vil utrydde vognene i
Efraim og hestene i Jerusalem, og alle krigsbuene skal utryddes, og
han skal tale fred til hedningene, og hans herredømme skal nå fra
hav til hav og fra elven (Eufrat) til jordens ender. (Dette skal skje i
forbindelse med Jesu andre komme.)» (Sak.9,9-10.)
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INNHØSTNIGSFESTENES

SYMBOLSKE BETYDNING.

Israel har 3 store bibelske høytider, og det er påsken, pinsen og høst
festene ved slutten av det jødiske året. Denne tidsperioden strekker seg
over 7 første månedene i det jødiske året.
Vi skal i det følgende gi en beskrivelse av det som høstes inn i løpet av

det jødiske året. En del av disse innhøstnigene er symbolske uttrykk for
forskjellige innhøstninger inn i Guds rike:

a.) I måneden NISAN, som tilsvarer mars-april, høstes BYGGEN inn i
Jordan-dalen. HLKENTRÆRNE blomstrer. Påsken feires i denne må

neden.

b) I måneden lYAR, som tilsvarer april-mai, høstes resten av BYG
GEN inn i høglandet og HVETEN i lavlandet. VINRANKENE og
OLIVENTRÆRNE blomstrer.

c) I måneden SIVAN, som tilsvarer mai-juni, høstes HVETEN inn i
Qell-landet. VINDRUENE blir modne i Jordan-dalen. Pinsen feires
i denne måneden.

d) I måneden TAMMUZ, som tilsvarer juni-juli, høstes DRUENE inn.
En rekke frukter begynner å modnes for eksempel MANDEL og
APRIKOS.

e) I måneden AV, som tilsvarer juli-august, høstes OLJEN inn. FIKEN,
DADLER og BANANER blir modne.

f) I måneden ELUL, som tilsvarer august-september, høstes FIKEN,
DADLER og BANANER inn.

g) I måneden TISHREI, som tilsvarer september-oktober, kommer
HØST-eller TIDLIGREGNET. Festene i forbindelse med det nye
året feires i denne måneden.

h) I måneden HESHVAHN, som tilsvarer oktober-november, blir MAR
KENE PLØYD. Det er den første pløyingen.
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i) I måneden Kieslev, som tilsvarer november-desember, blir BYG-
GEN og HVETEN SÅDD. GRESS og VINTER-HKEN blir høstet
inn.

j) I måneden TEBETH, som tilsvarer desember-januar, kommer VIN
TER REGNET. Det er den kaldeste måneden i året.

k) I måneden SHEBAT, som tilsvarer januar-februar, blomstrer MAN
DEL- og FIKENTRÆRNE og ANEMONENE blomstrer. APPEL
SINER og SITRONER blir høstet inn.

1) I måneden ADAR, som tilsvarer februar-mars, høstes SITRUS
FRUKTEN inn. Det er også måneden for VÅR- eller SENREGNET.
Det er full blomstring i Israel i denne måneden. (Se kapitlet: De 7
første månedene symboliserer 7000 år.)

Det er 50 dager mellom påsken og pinsen. Deretter oppstår det et tids
rom på hele 4 måneder, hvor jødene ikke har noen bibelske høytider. Dette
symboliserer det forholdet at mellom innhøstingen av de første jøder til
«riket for Israel» og innhøstingen av resten av jødene i endens tid, skal det
gå et LANGT TIDSROM. I dette tidsrommet blir den kristne menighet
tatt ut. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4, hvor jeg skriver mye om de
forskjellige høytidene.)
I følge Mose instruksjon skulle innhøstingen av komet foregå etter føl

gende mønster: «Og når dere høster grøden av deres land, skal du ikke
under innhøstingen skjære komet helt ut til ytterste kant av din åker, og de
aks som ligger igjen etter innhøstingen, skal du ikke sanke opp: Du skal la
dem være igjen til de fattige og den frenunede. Jeg er Herren deres Gud.»
(3.Mos.23,22.)

De Haan sier i sin bok: Pentecoste and After, s.74 at dette er et symbol
på innhøstingen av mennesker inn i Guds rike. Den første innhøstingen
ble gjort blant jødene av Jesus og apostlene. Den andre innhøstingen ble
gjort blant samaritaneme av Filip. Den tredje innhøstingen ble gjort av
Paulus og andre og angår hele verden.

Innhøstingen av grøden står som bilder for innhøstingen inn i Guds rike. I
1. Kor. 15,22-25 beskriver Paulus følgende 3 innhøstniger, og de er:
a) Den første innhøstingen er Kristus (og de jøder som tilhørte «riket

for Israel».)
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b) Den andre innhøstingen er Jesu komme for den kristne menighet.

c) Den tredje innhøstingen er innhøstingen av jøder (og hedninger)
ved avslutningen av 1000 års-riket. «for likesom alle dør i Adam,
skal også alle levendegjøres i Kristus. Men hver i sin egen avdeling
(innhøsnig). Kristus er førstegrøden troende jødene, deretter skal
de som hører Kristus til levendegjøres ved hans komme kristne,
deretter kommer enden (på oppstandelsen), når han overgir riket
(1000 års-riket) til Gud og Faderen, når han har tilintetgjort all makt
og all makt og all myndighet.»

På Rohs HaShanah, som er den første dagen i det jødiske året, mener
rabbinerne at Gud skriver inn navnene på jødene i 3 forskjellige bøker.
a) De som blir frelst, blir innskrevet i «Livets Bok».

b) De som går fortapt, blir innskrevet i «Dødens Bok».
c) De andre får en periode på 10 dager til å angre og bekjenne sine

synder, slik at Gud kan frelse dem inn i det nye året og inn i Guds
rike. Det er boka til de som får ennå en sjanse til å få del i «riket for
Israel». De får vite om de er frelst på den store forsoningsdagen,
Yom Kippur, som feires 10 dager etter Rosh Ha Shanah.

Rabbiner Joseph Stem sier i sin bok: Days of Awe.s.272 at Rosh Ha
Shanah ikke angår jødene, men den angår hedningene. Den store
forsoningsdagen angår derimot jødene. «Ettersom Rosh Hashanah er en
dommens dag for hele menneskeheten, så er Yom Kippurs forsoning re
servert for det jødiske folket.»
Han gir dermed til kjenne at HEDNINGENE SKAL FRELSES FØR

JØDENE. Dette skal skje ved den kristne menighets bortrykkelse. Vi er
allerede innskrevet i «Livets Bok», som er oppbevart i Guds hinunel. (Se
Prophecy in the News. Desember 1998 og oktober 2000.)

Rabbiner Joseph Stem mener videre at de 10 dagene som det er mel
lom Rosh Ha Shanah og Yom Kippur, gjenspeiler de 7 skapelsesdagene
samt de 3 dagene, som det var, før den nåværende verden ble skapt. Disse
er kalt for «DE GAMLE DAGER». I denne tiden var det 3 dager hvor en
annen verdensorden rådet. Den var av en annen beskaffenhet enn den

orden som er i vår verden. Den opprinnelige orden skal hjelpe mennes
kene i disse 10 dagene til å forstå de åndelige sammenhenger og til å
forstå at de behøver tilgivelsen og frelsen, for at de kan bli innskrevet i
«Livets Bok».
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Jeg siterer fra Joseph Stems bok, s.216-217.): «Den evige Gud skapte denne
verden og etablerte i den den naturlige væremåte, men før dette, så skapte
han også en PARALLELL VÆREMÅTE, som er over naturens lover. Den
bestod av 3 nivåer av den største renhet. Disse 3 rene nivåene er symbolsk
kalt for de «førhistoriske dager» i og med at deres skapelse gikk foran
skapelsen av verden. Deres lys er oppnåelig for Baal Teshuvah (en som
angrer), som har behov for fjeme seg fra verdslige forhold for å være i
stand til å overvinne sine naturlige tilbøyeligheter. Dette lyset blir åpen
bart i de «10 dagene med anger». En hentydning til dette kan vi finne fra
det enkle reknestykket at lengden på denne perioden (10 dager) består av
den vanlige uke på 7 dager, som står for de 7 skapelsesdagene. Hl disse er
det lagt til 3 ekstra dager. Det er de «FØRHISTORISKE DAGER».
På denne måte for den angrende HIMMELSK HJELP i disse dagene,

slik at han kan være i stand til å slutte seg til en høyere væreform, som vil
gjøre det mulig for ham å rive seg løs fra verdslige tilknytninger.»

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er de forskjellige innhøstnigene bilder på?
2.) Hva heter navnet på de 12 månedene?
3.) Hva foregå i disse månedene?
4.) Hvilke 3 innhøstniger omtaler Paulus i 1 .Kor. 15,22-25?
5.) Hva skjer på Rosh Ha Shanah i følge rabbineme?
6.) Hvilke 3 bøker er omtalt?
7.) Hva skjer på Yom Kippur?
8.) Hva mente rabbiner Joseph Stem når han skrev, at Rosh Ha Shanah

ikke angår jødene, men derimot hedningene?
9.) Hva vil det si at Yom Kippur angår jødene?
10.) Hva sier Joseph Stem om de 10 dagene som der er mellom Rosh Ha

Shanah og Yom Kippur?
11.) Hva er «De Gamle DageD> eller «De Førhistoriske DageD>?
12.) Hva symbolisere de 7 dagene?
13.) Hva symboliserer de 3 dagene?
14.) Hva er forskjellen på den nåværende og den gamle verden?
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DE 12 FØRSTE PATRIARKENE I ISRAEL.

De 12 første patriarkene i Israel peker framover mot framtidige genera
sjoner, viktige hendelser Israels historie, Jesu gjenkomst for menigheten,
den kristne menighets tidsperiode og bortrykkelsen, Jesu gjenkomst for
jødene, de troende jøders oppstandelse, Jesu gjenkomst til Israel, Jesu
seier over jødenes fiender og 1000 års-riket. Yi skal nevne navnene på de
12 patriarkene og bare kort nevne hva de står for (Se min bok; Jesu Gjen
komst. Bind 5, hvor jeg skriver utfyllende om dette):

a) Adam betyr «MENNESKE». Han representerer det første årtusenet
av menneskenes historie.

b) Set betyr «DEN SOM ER SATT I STEDET FOR EN ANNEN»
eller «UTVALGT». Han representerer det andre årtusenet av men
neskenes historie.

c) Enos betyr «DEN SOM ER DØD», «EN ANNEN» eller «DØDE
LIG». Han representerer det tredje årtusenet av menneskenes histo
rie og Guds utvelgelse av Abraham.

d) Kenan betyr «TILEGNELSE» og «Å VINNE EIENDOM VED
MAKT» eller «LIDELSE».» Han representerer det Qerde årtusenet
av menneskenes historie og jødenes inntagelse av landet Israel.

e) Mahalalel betyr «FRAMVISNING AV GUD» eUer «GUDS PRIS».
Han representerer det femte årtusenet av menneskenes historie og
Jesu første komme.

f) Jared betyr «NEDSTIGNING» eller «NEDKOMST». Han represen
terer det sjette årtusenet av menneskenes historie og Jesu første
komme både for Israel og for den kristne menighet.

g) Enok betyr «INNVIDD», «OPPLÆRT» eller «TRENET». Han
representerer den kristen menighets liv og historie. Om ham står
det: «Og Enok vandret med Gud, så ble han borte, for Gud tok ham
til seg.» (l.Mos.5,24.) Han representerer den krisme menighets
bortrykkelse før trengselen.
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h) Metusalah betyr «FRIGITT FRA DØDEN» eller «MANNEN MED
SPYDET». Han representerer både de rettferdige jøders oppstan
delse og Jesu gjenkomst for å tilintetgjøre Israels fiender.

i) Lamek betyr «DEN STERKE» eller «USLÅELIG OVERVINNER».
Han representerer Jesus som seierherre over sine fiender.

j) Noah betyr «KVILE» eller «BEHAG». Han representerer både de
troende jøder som skal gjennomleve den store trengsel og kvilen i
1000 års-riket.

k) Sem betyr «NAVNET» eller «DEN SOM ER FEIRET». Han rep
resenterer Jesus som konge i «riket for Israel».

1) Arpaksal betyr «STYRKE» og «FESTNING». Han representerer
Jesus som konge i «riket for Israel».

I denne oversikten er det gitt plass til både den kristne menighets tids
periode og bortrykkelsen, men disse ffelsessannhetene er ikke utdypet i
Tanach, for de har ikke primært noe med Guds løfter til jødene å gjøre.
Den kristne menighets tidsperiode er beskrevet i Tanach både i forbilder,
i indirekte utsagn og i henunelige budskap. I denne sammenhengen er
Jared og Enok forbilder på den kristne menighet. (Se min bok: Jesu Gjen
komst. Bind 5. Kapittel; Hemmelige budskap om den kristne menighets
bortrykkelse i Tanach.)
Hl tross for at dette hører med til DEN HEMMELIGE SIDEN ved Guds

ord, så må vi likevel huske på at den kristne menighet er en vesentlig del
av Guds rikes historie. Den representerer den hemmelige siden ved «riket
for Israel».

Dessuten er også den kristne menighet et tilbud som ble gitt TIL JØ
DENE FØRST. Paulus gikk først til jødene med hemmeligheten om den
kristne menigheten. «Da tok Paulus og Bamabas til orde og sa: Det var
nødvendig at Guds ord ble talt FØRST TIL DERE (jødene), men siden
dere støter det fra dere og ikke akter dere verdige til det tidsalderlige livet,
så vender vi oss nå til hedningene (i Korint.)» (Ap.gj. 13,46.)
Paulus gikk først til jødene med evangeliet om frelsen i Jesus Kristus og
med evangeliet om «den frie nåden». Fra Apostlenes Gjerninger 28,28
forkynte han bare for hedningene: «Så være det da dere (jødene) for visst
at denne Guds frelse er blitt utsendt til hedningene. Hos dem skal den
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også finne øre.» Navnene på de 12 patriarkene representerer dessuten de
ler av Jesu liv og forsoningen på følgende måter:
a) Adam betyr «MENNESKE». Jesus er både Gud og menneske. Han

er Guds førstefødte menneske.

b) Set betyD> DEN SOM ER SATT I STEDEN FOR EN ANNEN».
Jesus er satt i stedet for alle mennesker, i og med at han forsonet
alle menneskers synd ovenfor Gud. Han er det eneste offeret som
Gud kan godta, for han er selv uten synd.

c) Enos betyr «DEN SOM ER DØD» eUer «EN ANNEN» eller «DØDE
LIG». Jesus er den som er død for all verdens synd. Han tok på seg
synden for alle mennesker.

d) Kenan betyr «TILEGNELSE», «Å VINNE EIENDOM VED
MAKT» eller «LIDELSE». Jesus vant aU makt i himmel og på jord
ved at han døde for alle mennesker.

e) Meahalelel betyr «FRAMVISNING AV GUD» eller «GUDS PRIS».
Jesus er både Gud og menneske. Han representerer Faderen blant
menneskene. Slik som Jesus er, slik er Faderen.

f) Jared betyr «NEDSTIGNING» eller «NEDKOMST». Jesus steg ned
fra himmelen for å frelse alle mennesker. Når han stiger ned neste
gang, så konuner han for å opprette sitt rike på jorden. Det vil være
et rike med Jerusalem som hovedstad og Israel som utgangspunkt.

g) Enos betyr «INNVIDD», «OPPLÆRT» eller «TRENET». Jesus er
den som er innvidd og opplært av Gud til både lydighet og til å vise
menneskene hva som er Guds vilje.

h) Methusalah betyr «FRIGITT FRA DØDEN» eller «MANNEN MED
SPYDET». På grunn av at Jesus ikke hadde synd, ble han frigitt fra
døden. Dette la grunnen for hans herredømme. Han skal herske over
alle folkeslag i «riket for Israel».

i) Lamek betyr «DEN STERKE» eller «USLÅELIG OVERVIN
NER». Jesus er den sterke for han overvant både Satan og døden.
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Jesus er den sterkeste i hele tilværelsen. Ingen kan måle seg med
ham- verken i styrke, majestet eller i prakt.

j) Noah betyr «KVILE» eller «BEHAG». Den som tror på Jesus, skal
få kvile fra sine gjerninger. Han skal for bestandig få nytte frelsens
gleder.

k) Sem betyr «NAVNET» eller «DEN SOM ER FEIRET». Jesus
representerer Guds navn. Han er den som er feiret i alle tidsaldere.

1) Arpaksal betyr «STYRKE» eller «FESTNING». Den som setter sin
lit til Jesus, får del i hans styrke. Jesus har bestandig vært en fest
ning for alle de som tror på ham.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvem er de 12 første patriarkene i Israel?
2.) Hva betyr deres navn?
3.) Hva representerer de?
4.) Hvilke 2 patriarker symboliserer den kristne menighet?
5.) Hvorfor er ikke hemmeligheten med den kristne menighet nevnt i

Tanach?

6.) Hvorfor gikk Paulus først til jødene med evangeliet om frelsen i
Jesus Kristus?

7.) Når sluttet Paulus med å gå til jødene med evangeliet?
8.) På hvilke måter representerer disse 12 navnene forskjellige sider

ved Jesus og forsoningen?
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NAVNENE PÅ JAKOBS 12 SØNNER.

Det viser seg at betydningen av navnene til Jakobs 12 sønner også be
skriver Jesus, forsoningen og frelseshistorien. Yi skal i det følgende be
skrive betydningene av de 12 navnene og se at dette stemmer:

1.) Ruben betyr «SE EN SØNN» eller «SE PÅ MEG». Jesu var den
sønnen som ble født for å frelse alle mennesker. Den som tar sin

tilflukt til ham, skal bli frelst og ikke gå fortapt.

2.) Simeon betyr «HØR HAM» eller «HØR PÅ MEG». Den som hører
på Jesu budskap og tar imot ham som sin frelser, blir frelst.

3.) Levi betyr «BLI FORENET» eller «SAMMO^ MED MEG». Den
som blir forenet med Jesus, skal bestandig være sammen med ham
og arve alle ting sanunen med ham.

4.) Juda betyr «GI HAM ÆRE» eller «NÅ VIL JEG PRISE HERREN».
Den som ærer Jesus, vil bestandig prise Jesus som Herre.

5.) Dan betyr «DOMMER». Jesus skal dømme alle mennesker. De som
tror på ham, skal han dømme til tidsalderlig liv. De som ikke tror på
ham, skal han dømme til tidsalderlig og evig dom.

6.) Naftali betyr «HANS KAMP». Jesu kamp- både i hans liv og hans
død-fører til frelse for alle de som tar imot ham.

7.) Gad betyr «HANS EIENDOM». Alle de som tar imot Jesus, tilhører
ham for alltid.

8.) Asher betyr «SALIG og VELSIGNET». Alle de som tar imot Jesus,
får del i hans rettferdighet. De er salige og velsignet for alltid.

9.) Issakar betyr «HAN BRINGER MIN BELØNNING». Jesus brin
ger frelse til menneskene. Det er Guds belønning til menneskene.

10.) Sebulon betyr «HAN SOM BOR SAMMEN MED OSS». Jesus
bodde sammen med jødene i 3,5 år. I dag bor han i sin menighet ved
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Den Hellige Ånd. Jesus skal komme tilbake, og da skal han bo
sammen med sitt folk for bestandig.

11.) Josef betyr «HAN SKAL ØKE eller «HAN SKAL LEGGE TIL».
Ved sitt liv og ved sin lidelse og død for alle mennesker, la Jesus
grunnlaget for at millioner av mennesker kunne bli frelst og få del i
det tidsalderlige livet.

12.) Benjamin betyr «SØNNEN AV HANS HØYRE HÅND». Jesus sit
ter i dag ved Faderens høyre hånd. Når han kommer tilbake, skal
han etablere sitt eget rike. Det er «RIKET FOR ISRAEL». (Se ka
pitlet; Jakobs 7 barn med Lea.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva betyr navnene til Jakobs 12 sønner.
2.) På hvilke måter representerer de sider ved Jesus, forsoningsverket

og frelseshistorien?
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MOSE FORSKJELLIGE MØTER MED GUD.

Mose 7. møter med Gud symboliserer også den kristne menighets tids
periode. Vi skal bare kort skrive om dette idet vi henviser til min bok: Jesu

Gjenkomst. Bind 5, hvor jeg skriver utfyllende om dette:

a.) Guds første møte med Moses er beskrevet i 2.Mos. 19,3-7. Det
symboliserer USKYLDIGHETENS TIDSPERIODE.

b.) Guds andre møte med Gud er beskrevet i 2.Mos. 19,8-14. Det
symboliserer SAMVITTIGHETENS TIDSPERIODE.

c.) Guds tredje møte med Gud er beskrevet i 2.Mos. 19,20-25. Det
symboliserer TIDSPERIODEN FOR MENNESKELIG STYRE og
AUTORITET.

d.) Guds Qerde møte med Moses er beskrevet i 2.Mos.20,21-24,2. Det
symboliserer LØFTETS TIDSPERIODE."

e.) Guds femte møte med Moses er beskrevet i 2.Mos.24,9-32,14. Det
symboliserer TORAHENS TIDSPERIODE.

f.) Guds sjette møte med Moses er beskrevet i 2.Mos.32,31-33,6. Det
symboliserer FØRSTE DEL AV RIKETS FORKYNNELSE.

g.) Guds sjuende møte med Moses er beskrevet i 2.Mos.33,7-23. Det
symboliserer DEN FRIE NÅDENS TIDSPERIODE.

h.) Guds åttende møte med Moses er beskrevet i 2.Mos.34,2-35. Det
symboliserer 1000 ÅRS-RIKET.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva skjedde ved de forskjellige møtene som Gud hadde med Moses?
2.) Hva symboliserer disse møtene?
3.) Hvilket møte symboliserer den kristne menighets tidsperiode?
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TAMARS TVILLINGFØDSEL.

Tamars tvillingfødsel viser oss at den kristne menighets tid går inn som
en parantes i Guds planer med Israel. «Da den tid kom, da hun skulle
føde, se, da var det tvillinger i hennes liv. Og i det samme hun fødte, stakk
den ene hånden fram. Da tok jordmoren og bandt en rød tråd om hans
hånd og sa: Denne kom først. Men så dro 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.)

Serah er et bilde på jødenes frelse i endetiden. De skal frelses for å
inngå i «riket for Israel».
Peres er et bilde på den kristne menighet. Serahs hånd er et bilde på de

jøder som tok imot Jesus ved Jesu første komme. Disse hører med til den
himmelske del av «riket for Israel». Vi kaller dem for «bruden» i Lammets

bryllup. Bryllupet er «riket for Israel», og det skal vare i 1000 år. For et
bryllup. Må vi alle se til at vi blir med i dette bryllupet. Bryllupet har både
en hinunelsk og en jordisk fase.

Til tross for at Serahs hånd viste seg et lite øyeblikk, så var det Peres
som ble født først. Etter at jødene ikke ønsket å ta imot og formidle Guds
riket, så gikk denne oppgaven over til den kristne menighet.
Det er noe av det samme Paulus sier når han betegner seg selv som

«DET UFULLBÅRNE FOSTER» i 1.Kor. 15,9.1 og med at han ble gjen
født før jødenes frelse i endens tid, så beskrev han seg selv som et
«ufullbårent foster». Dersom jødene hadde tatt imot Jesus ved Jesu første
komme, så hadde ikke Paulus kunnet gi seg selv denne betegnelsen. Da
måtte han ha sagt at han var «et fiillbårent foster» på lik linje med de andre
jødene.
Jødene vil ikke bli frelst før ved avslutningen av den store trengsel. De

vil ikke bli frelst før DET FULLE TALL AV HEDNINGER er kommet
inn. Da først er den kristne menighet fullendt. «For jeg vil ikke, brødre, at
dere skal være uvitende om denne hemmelighet- for at dere ikke skal tyk
kes dere selv kloke- at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil

fylden av hedningene er kommet inn.»(Rom.ll,25.)
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva skjedde i forbindelse med Tamars fødsel?
2.) Hva symboliserer Peres?
3.) Hva symboliserer Serah?
4.) Hva symboliserer Serahs hånd, som kom ut først?
5.) Hvem er «bruden» i Lammets bryllup?
6.) Hva er bryllupet?
7.) Hva vil det si at Paulus sa om seg selv at han var et «ufullbårent

foster»?

8.) Når vil jødene bli frelst?
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ANDRE FORBILDER PA DEN

KRISTNE MENIGHET ITANACH.

Ved siden av de forbildene på den kristne menighet, som vi allerede har
nevnt, nevner vi følgende:

1.) EVA er også et forbilde på den krisme menighet. På samme måten
som Eva er dannet av Adam, så er den krisme menighet av samme
åndelige kvalitet som Krisms. Den krisme menighet er Jesu ånde
lige legeme, der han er hodet og hver enkelt troende er lemmene.
Til slutt skal disse to delene av legemet smelte helt sammen, slik at
vi skal bli gjort lik med Krisms. «For dem som han forut kjente,
dem har han også forut bestemt til å bli LIKEDANNET med hans
Sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange
brødre.» (Rom.8,29.)

2.) ASNAT, som var Josefs hustru, er også et bilde på den krisme me
nighet. «Og Farao gav Josef navnet Sofnat-Paneah (som betyr «ver
dens frelser») og gav ham til hustru Asnat, en datter av Potifera,
presten i On...» (l.Mos.41,45.)
På samme måten som Josef, som er et forbilde på Kristus, tok seg
en hustru av fremmed opprinnelse, så uttok også Krisms en forsam
ling av fremmede som sitt eget åndelige legeme.

3.) SIPPORA, som var Mose hustm, er også et forbilde på den krisme
menighet. Hun var datter til presten Jetro i Midian. «Og Moses sam
tykket i å bli hos mannen, og han lot Moses få sin datter Sippora til
hustru.» (2.Mos.2,21.)

På samme måten som Moses, som er et forbilde på Kristus, tok seg
en hustru av fremmed opprinnelse, så uttok også Krisms en forsam
ling av fremmede som sitt åndelige legeme.

4.) RUT, som ble Boas hustru, er også et forbilde på den krisme menig
het. Hun var fra Moab. Hun valgte å følge sin svigermor, Noomi,
hjem til Juda. Der ble hun gift med Boas, som ble hennes utløser,
ektemann og frelser. Boas er et klart bilde på Messias.
På samme måten som Boas frelste både Noomi og Rut, frelser Jesus
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både jøder og hedninger. Han frelser alle som vil la seg frelse.
Rut blir æret høyt av jødene. Ved siden av at de 5 Mosebøkene blir
lest i påsken, blir også Ruts bok lest. Den er et supplement til de 5
Mosebøkene, for Rut gjør det som Torahen byder- nemlig å elske
sin neste som seg selv og følge Herrens bud.
Rabbiner Joseph Stem sier i sin bok: Days of Awe. s.212, følgende
om Rut: «Hun, som er en hedning, følger ikke bare Torahen, men
eier den til og med i sin sjel. Torahen er sanunenlignet med et indre
lys (Salm.97,11.), lyset er sådd ut for den rettferdige. Torahens lys
er sådd ut i sjelen til den rettferdige (hebr.tzaddik). (Se Prophecy in
the News. Mai. 1999.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) På hvilken måte er Eva et forbilde på den kristne menighet?
2.) På hvilken måte er Asnat et bilde på den kristne menighet?
3.) På hvilken måte er Sippora et bilde på den kristne menighet?
4.) På hvilken måte er Rut et bilde på den kristne menighet?
5.) Hva sier rabbiner Joseph Stem om Rut i sin bok: Days of Awe?

50



GENERELLE UTSAGN OM

ISRAELS FORHERDELSE.

Det er også profetert flere ganger i Tanach at jødene som folk ikke kom
til å ta imot Messias når han kom første gangen. Dette betyr at frelsen gikk
over til hedningene. Da jødene ikke ville ta imot Jesus som sin Messias,
så introduserte Gud sin NYE PLAN med verden. Jødene ble satt til side

for en stund, og hedningene sammen med en del jøder skulle formidle
Guds planer og Guds frelse til verden. Dette oppdraget har nå vart i snart
2000 år. «Ve det syndige folk (de 10 stammene), det folk med tung mis
gjerning, den yngel av ugjerningsmenn, de vanartede barn. De har forlatt
Herren, har foraktet Israels Hellige, er veket fra ham.» (Es. 1,4.)
«Hadde ikke Herren, hærskarenes Gud, levnet oss en LITEN REST, da

var vi som Sodoma, da lignet vi Gomorra.» (Es. 1,9.)
«For om ditt folk, Israel, er som havets sand, skal bare LEVNINGEN av

det omvende seg. Tilintetgjørelse er fast besluttet, en flom av rettferdig
het.» (Es. 10,22.)

«På den tid skal Herren ennå en gang rekke ut sin hånd for å vinne
levningen av sitt folk, de som blir reddet fra Assyria og Egypten og Patros
og Etiopia og Elam og Sinear og Hamat og kontinentene.» (Es. 11,11.)
«Jeg bød meg fram for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som

ikke søkte meg. Jeg sa til et hedningefolk som ikke var kalt med mitt navn:
Se, her er jeg. Her er jeg. Jeg bredte ut mine hender hele dagen til et
gjenstridig folk, som går på den vei som ikke er god, etter sine egne tan
ker.» (Es.65,1-2.)
«Da Herren begynte å tale til Hoseas, sa Herren til ham: Gå og få deg en

horkvinne og horebam. For landet driver hor og følger ikke mere Herren.»
(Hos.1,2.)

I følge Guds ord skal jødene kobles inn igjen i Guds opprinnelige pla
ner når det er gått 2000 år. Vi nærmer oss nå raskt den tiden da dette skal
skje. Dette er også hovedgrunnen til at Gud fører jødene hjem igjen til
Eretz Israel i vår tid.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva sier Tanach om jødenes forherdelse?
2.) Når skal jødene omvende seg?
3.) Hvorfor fører Gud jødene hjem igjen til Eretz Israel i vår tid?
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DEL 3.

TroSPERIODENE.

På samme måten som de verdslige historikere deler opp historien i tidspe
rioder, deler også Gud opp frelseshistorien i tidsperioder. Det har vært
vanlig å dele opp frelseshistorien i følgende perioder:

1.) Perioden for menneskeUg uskyld.
2.) Perioden for menneskelig samvittighet.
3.) Perioden menneskelig styre og autoritet.
4.) Perioden for Guds løfter til jødene.
5.) Perioden for Mose Torah.

6.) Perioden for Guds nåde.

7.) Perioden for 1000 års-riket.

Disse periodene er basert på Guds ordninger og Guds pakter med mennes
kene. skal i det følgende bare kort nevne de paktene som hører med til
de forskjellige tidsperiodene:

1.) Uskyldighetens periode har Guds pakt med Adam og Eva.
(l.Mos.1,28.)

2.) Samvittighetens periode har Guds pakt med Adam. (1 .Mos.3,14-
19.)

3.) Perioden for menneskelig styre og autoritet hadde Guds pakt med
Noah(l.Mos.9,l-17.)

4.) Torahens periode har både Guds pakt med Abraham, som er en nåde
spakt (1.Mos. 15), Sinai-pakten, som både er en lov-og en nåde
spakt (2.Mos.20,l-17), Landpakten, som både er en nådes-og en
lov-pakt (5.MOS.28-30.) og Davidpakten, som er en nådespakt.
(2.Sam.7,ll-16.)
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Vi skal i det følgende bare kort beskrive de paktene som vi har i
denne perioden:
a) Abrahampakten er en uforpliktende løftespakt. Den er ba

sert på tro og ikke på gjerninger. «Og Abraham trodde på
Herren (stolte på det som Guds ord (Messias) hadde lovet
ham), og han regnet ham det til rettferdighet.»
(l.Mos.15,6.)

b) Da jødene ikke ønsket å leve i den frie nådespakten, så la
Gud en annen pakt VED SIDEN AV Abraham-pakten, og
det var Sinai-pakten. «Hva skulle da Torahen (budene i
Torahen) til? Den ble satt ved siden av for overtredelsenes

skyld, inntil den ætt kom som løftet gjaldt- gitt ved engler,
ved en mellom manns hånd.» (Gal.3,19.)

I Sinai-pakten viste Gud jødefolket og for så vidt hele verden at ingen kan
oppfylle Guds krav til frelse. Sinai-pakten peker derfor på den nye (eller
fornyede) pakt i Jesu blod. Sinai-pakten hadde sin funksjonstid inntil Je
sus kom. «Så er da Torahen blitt vår (jødenes) veiviser inntil Kristus, foråt
vi skulle bli rettferdiggjort ved tro, men etter at troen er kommet, er vi ikke
lenger under veiviseren (Torahen).» (Gal.3,24-25.) (Se min bok: Jesu Gjen
komst. Bind 5. Kapittel: Moselovens hensikt og begrensning.)

c) Land-pakten er en FORNYELSE AV ABRAHAM-PAK
TEN. Den ble gitt til jødene på Moabs ødemarker rett før
de skulle innta Kanaans land. Den inneholder et fortsatt

løfte om landet, men dersom jødene ikke ville lyde Herrens
ordninger, så kunne ikke Gud oppfylle løftene med det
samme. Det skulle vise seg at det ennå lå to store land
flyktigheter mellom Guds løfter og oppfyllelsen av løftene.
Det var land flyktigheten til Babylon og land flyktigheten
til alle verdens land.

Guds løfter til jødene står ved lag, men oppfyllelsen av
dem er avhengig av folkets lydighet.

d) David-pakten er en fri nådespakt. Den lovet David og hans
ætter kommere at de skulle ha et «evig» kongedømme i

Israel. Dette skal både vare i tidsalderen for riket og det skal
strekke seg inn i de kommende tidsaldere. Dette oppfylles
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ved Jesu gjenkomst og hans styre. «Han skal være stor og kalles
den høyestes Sønn, og Gud Herren skal gi ham hans far Davids
trone (Jesu styre i 1000 års-riket) og han skal være konge over
Jakobs hus (hele Israel) i tidsaldrene, og det skal ikke være ende på
hans kongedømme.»(Luk. 1,32-33.)

5.) Nådens periode har den nye pakt i Jesu blod.( Mat.26,28.)
Vi må dele denne perioden i to:

a) Det er for det første perioden for TILBUDET OM
OPPRETTELSEN AV «RIKET FOR ISRAEL». Det er tids

perioden for RIKETS NÆRHET.
Den varte fra døperen Johannes og ut hele perioden for
Apostlenes Gjerninger. «For Torahen ble gitt ved Moses. NÅ
DEN (nåden i «riket for Israel») kom med Jesus Kristus.»
(Joh.l,16-17.)»
«Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de
som profeterte om den NÅDE (nåden i 1000-års-riket) som
dere skulle få.» (1.Pet. 1,10.)
«Så være dere det da vitterlig at DENNE FRELSE (frelsen i
menighetens tid) er blitt utsendt til hedningene. Hos dem skal
den også finne øre.» (Ap.gj.28,28.)

b) Det er for det andre den kristne menighets tid. Den varer fra
Paulus og til Jesu komme for den kristne menighet. «For av
NÅDE er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv. Det
er Guds gave.» (Ef.2,8.)
1 Jesu første forkynnelsen er LOVASPEKTET mye mer fram
tredende enn i Jesu andre forkynnelse. Denne forkynnelsen
kaller vi for JESU FØRSTE TORAH. Den vil også være for
kynnelsen i 1000 års-riket. (Vi må huske på at ordet «Torah»
betyr «undervisning» og ikke «lov».)
I den andre forkynnelsen er budene forlatt som indirekte frel
ses vei, og en står igjen med bare et frelsesbegrep, og det er
Gudsrettferdighet eller Guds nåde. Dette er JESU ANDRE
TORAH. Dette kan en kalle for «DEN FRIE NÅDEN». Denne
forkynnelsen gjaldt den kristne menighet, og det var Paulus
som introduserte den. Den vil vare helt til Jesu komme for

den kristne menighet før trengselstiden.
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Hva som gjelder frelsens orden, så har den 3 elementer i
Jesu første Torah, og det er: GJERNINGER, NÅDE og
GJERNINGER. «Derfor alt det dere vil at menneskene skal

gjøre mot dere, det skal dere også gjøre mot dem, for dette
er Torahen og profetene.» (Mat.7,12.)
«For dersom dere forlater menneskene deres overtredelser,

da skal deres himmelske Fader også forlate dere, men der
som dere ikke forlater menneskene deres overtredelser, da

skal heller ikke deres Fader forlate deres overtredelser.»

(Mat.6,14-15.)

«Således kan da ingen være min disippel uten at han oppgir
alt det han eier.» (Luk. 14,33.)

I Jesu andre Torah, som gjelder den frie nådens tidsperiode,
så har frelsensorden bare 2 elementer, og det er: NÅDE og
GJERNINGER. «Men NÅ er Guds rettferdighet, som Tora
hen og profetene vidner om, åpenbart uten Torahen (uten at
en må holde budene i Torahen.» (Rom.3,21.)
«For Moses skriver om rettferdigheten av Torahen: Det men
neske som gjør disse ting, skal leve ved dem, men rettferdig
heten av troen sier så: Si ikke i ditt hjerte: Hvem skal fare opp
til himmelen - det vil si for å hente Kristus ned-? Eller: Hvem

skal fare ned i avgrunnen- for å hente Kristus opp fra de døde-
? Men hva sier den? 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 oppreiste ham fra de døde, så skal du bli frelst.»
(Rom. 10,5-9.) (Se kapitlet: Jesus første forkynnelse.) (Se også
mine bøker: Jesu Gjenkomst. Bind 1-5, hvor jeg skriver mye
om dette.)

6.) 1000 års-rikets periode har både Guds pakt med Jerusalem
(Esek.16,8), Abraham-pakten, deler av Sinai-pakten, Landpakten,
Guds pakt med David (2.Sam.7,11-17.) og Den nye pakt i Jesu
blod (Mat.26,28.)

Det som kjennetegner tidsperiodene er følgende:

1.) De er basert enten på betingede eller ubetingede pakter. I det første
tilfellet må menneskene oppfylle visse vilkår for at løftene i
pakten skal kunne bh innfridd. I det andre tilfellet får mennes-
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kene Guds løfter uten at de må gjøre noe. De får løftene på grunn av
Guds nåde og på grunn av at Gud vil gi menneskene noe som de
ikke har fortjent. Han gir menneskene gaver på grunn av seg selv og
på grunn av Kristi forsoningsverk.

2.) Tidsperiodene kan være basert på en eller flere pakter, men vanlig
vis er det EN PAKT som er fremtredende.

3.) Gud kan ta bort en pakt eller deler av en pakt i en tidsperiode og
føre den inn igjen i en annen tidsperiode. Gud er suveren til å gjøre
det som han selv ønsker å gjøre.

4.) Gud kan forandre deler av en pakt når det kommer en ny pakt. Dette
var tilfelle med Mose Torah når den nye pakt i Jesu blod ble intro
dusert.

5.) Paktene er HJELPEMIDDEL som Gud bruker for å frelse mennes

kene.

6.) Alle paktene har sin basis i den nye pakt i Jesu blod og i Jesu forso
ning.

7.) Det som først og fremst kjennetegner paktene og tidsperiodene er
Guds nåde og kjærlighet.

8.) Det er to prinsipper som går igjen i paktene og i tidsperiodene, og
det er Guds rettferdighet og menneskets egen rettferdighet. Den
første er en FRELSENDE RETTFERDIGHET. Den andre er en

YTRE RETTFERDIGHET. Den kan ikke frelse et menneske, men

den kan plassere mennesket i en slik posisjon at Gud kan frelse det.
Der menneskets egen rettferdighet tar slutt og ikke når fram, der
kan Guds rettferdighet begynne.
Vi finner disse to rettferdighetsbegrepene overalt i Bibelen. Der
som vi får tak i dette, behøver vi ikke å blande Torahens krav og
Guds nåde. «Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved Torahen
(Torahens bud), ER ÅPENBART, for: Den rettferdige, ved tro skal
han leve, men Torahen har IKKE NOE med troen å gjøre, men: Den
som gjør dem (holder budene), skal leve ved dem.» (Gal.3,11-12.)

9.) Periodene er fremadskridende i den forstand at de avdekker stadig
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nye ting av Guds frelse og planer. Frelseshistorien er ikke syklisk,
slik mange fremmede religioner framstiller sin egen frelseshistorie,
men den er lineær. Det vil si den beveger seg langs en tidslinje. Den
har en begynnelse og en ende. Det er bestandig noe NYTT UNDER
SOLEN.

10.) Vi skiller mellom tidsperiodene og tidshusholdningene. Mens tids
periodene angir den ytre rammen, så angår tidshusholdningene det
teologiske innholdet i disse periodene. Tidsperiodene har med selve
tidsaspektet å gjøre, mens tidshusholdningene har med innholdet å
gjøre.
Det greske ordet for «husholdning» er «oikonomia». Det kommer
av de to greske ordene «oikos» som betyr «hus»og «nomos», som
betyr «fordeling», «forvaltning», «lov» eller «regel». Husholdning
betyr den måten som huset eller familen blir styrt på. Det betyr de
reglene som en styrer etter. Vårt ord «økonomi» kommer av disse
ordene, «idet han kunngjorde oss sin viljes henunelighet etter sitt
frie råd, som han fattet hos seg selv (hemmeligheten om menighe
ten). Hva som gjelder husholdningen (gr.oikonomian) i tidenes fylde
(«riket for Israel»), vil han samle alt i Kristus, både det som er i
himlene og det som er på jorden.» (Ef. 1,9-10.)

I våre Bibler blir disse to versene misvisende oversatt. Det ser ut til at

«henmieligheten» er det samme som tidsperioden i «tidenes fylde», men
dette er to forskjellige tidsperioder. Henuneligheten med menigheten er
den åpenbaringen som Paulus fikk, mens tidsperioden i «tidenes fylde»
har med det profetiske ordet å gjøre. Det var gjort kjent på et tidligere
tidspunkt. Den bibelske profeti dreier seg om dette i stor grad.
For å finne en riktig oversettelse av Efeseme 1,9-10, måtte jeg slå opp i

min farfars (Ole Knutsen Indergaard) Bibel fra 1873. Der er disse to
Bibel-versene korrekt oversatt.

Årsaken til at disse to Bibelversene er galt oversatt i våre Bibler, er det
forholdet at man ikke skiller mellom menighetens tid og «riket for Israel».
Dersom man ikke få klarhet i dette, blir hele studiet av Den Hellige Skrift
et eneste rot for oss. Denne forvirringen fiimer en overalt i de kristne for
samlingene og i den «kristne» litteraturen.

Det som vi ovenfor har skissert, er den del av frelseshistorien som vi

kjenner til, og som vi kan uttale oss om. Dette er HOVEDLINJENE i frelses-
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historien. Ved siden av denne har vi mange for oss ukjente og mindre
linjer, som vi ikke kan si så mye om. De vet bare Gud om, og det er nok for
oss.) «DET SKJULTE HØRER HERREN VÅR GUD TIL, men DET
ÅPENBARE ER FOR OSS og for våre barn i tidsalderen, for at vi skal
holde alle ordene i denne Torah.» (5.Mos.29,29.)

Vi vet at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Vi vet at Jesus døde for

all verdens synd. Dermed kan vi også være SIKRE PÅ at alle mennesker
som har levd, har mulighet for å bli frelst- bare de benytter seg av frelses-
mulighetene i sin tidsperiode. Den som søker Gud av hele sitt hjerte, skal
frnne ham.

Frelsen for hedningene er ikke å finne i de fremmede religioner eller
filosofiske systemer, men i troen på Gud som SKAPEREN og
OPPRETTHOLDEREN. Gud har gitt alle mennesker vitnesbyrd om dette.
(Rom.1,18-2,16.)

«enda han ikke lot seg UTEN VTTNBESBYRD, idet han gjorde godt,
gav oss regn og fruktbare tider fra hinunelen, og mettet våre hjerter med
føde og glede.» (Ap.gj.14,17.)
«og han lot alle folkeslag av et menneske bo over hele jorderike, og satte

dem faste tider og grenser mellom deres bosteder, for at de skulle lete etter
Gud, om de dog kunne føle og finne ham, enda han IKKE ER LANGT
BORTE FRA NOEN ENESTE EN AV OSS. FOR I HAM ER DET VI

LEVER OG RØRER OSS OG ER TIL, som også noen av deres skalder
har sagt: For vi er også hans ætt.» (Ap.gj.17,26-28.)
«Og jeg så en annen engel flyve under det høyeste av hinunelen, som

hadde et tidsalderlig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden,
og for hver ætt og stanune og tunge og folk, og han sa: FRYKT GUD og
GI HAM ÆRE, for timen for hans dom er konunet, og TILBE HAM SOM
GJORDE HIMMELEN OG JORDEN OG HAVET OG VANNKILDENE.»

(Åp.14,6-7.)
Disse, som verken har hørt om jødenes Torah eller evangeliet om Jesu

forsoning, kjenner bare til den GENERELLE DEL Del av frelseshistorien,
og de kan bare ane at der er en spesiell fielseshistorie. I tillegg til dette kan
Gud åpenbare seg for menneskene i syner og drønuner. Job var et slikt
menneske, som ikke kjente til frelseshistorien, slik som den skulle konune
til å bli. Likevel fikk han åpenbart av Gud både at hans gjenløser (Mes
sias) var til, og at Messias skulle stige fram på jorden.på den siste dagen.
«Men jeg vet at min gjenløser lever og på den siste dag skal han stå fram
på jorden.» (Job. 19,25.)
Disse menneskene er også podet inn i det gode jødiske oljetreet som
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UKJENTE GREINER. 11000 års-riket skal alt dette bli åpenbart.
Det jødiske oljetreet er et bilde på FRELSEN. Det er forskjellige oppfat

ninger av hva de forskjellige deler av treet står for. Vi skal i det følgende
bare kort nevne det:

a) Roten er de jødiske fedrene
b) Roten er Messias.

c) Stammen er Messias.
d) Stammen er Israels ffelseshistorie eller jødedommen.
e) Greinene er troende jøder og troende hedninger.
f) Sevjen er Jesu blod.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvilke 7 tidsperioder er det vanlig å dele frelseshistorien inn i?
2.) Hvilke 4 pakter har Sinai-paktens tidsperiode.
3.) Hvorfor må vi dele «Nådens tidsperiode» inn i 2 deler?
4.) Hva er Jesu første Torah?

5.) Hva er Jesu andre Torah?

6.) Hvilken forskjell er det på frelsens orden i disse 2 Torahene?
7.) Hvilke 10 kjennetegn har tidsperiodene?
8.) Hva er forskjellen på en tidsperiode og en tidshusholdning?
9.) Hvilke to greske ord ligger til grunn for ordet «husholdning»?
10.) Hvorfor er Efseme 1,9-10 galt oversatt?
11.) Hvordan oversetter Den Norske Bibel av 1873 disse Bibel-versene?
12.) Hvorfor må vi skille mellom rikets tidsperiode og hemmeligheten

med den kristne menighet?
13.) Hvordan går det med de hedninger som ikke har hørt om jødenes

Torah eller evangeliet om frelsen i Jesus Kristus?
14.) Hva er de forskjellige deler av det jødiske oljetreet symboler på?
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GUDS RIKE.

Guds rike har bestandig vært i en eller annen form. Det vil forbli for
alltid. Guds rike har verken begynnelse eller ende. Der Guds vilje skjer,
og der mennesker konuner til tro på Gud, der er Guds rike. I tidsperiodene
før selve skapelsen bestod Guds rike av Gud og de forskjellige kategorier
engler. Englene hører også med til det som er skapt.
I og med at frelseshistorien er ffemadskridende, så ønsket Gud å skape

menneskene. Dette har med hans velbehagelige vilje å gjøre. Han ville ha
noen som han fiillt ut kunne dele sine herligheter med. Han ville ha noen
som fullt ut kunne nå opp til ham selv. «da (før selve skapelsen) var jeg
(Messias) verksmester hos ham (Gud), og jeg var hans lyst dag etter dag.
Jeg jublet alltid for hans åsyn. Jeg lekte på hele hans vide jord, og min lyst
hadde jeg i menneskenes barn (Han hadde lyst til å skape menneskene.)
(Ordsp.8,30-31.)
«Verdig er du, å Herre, til å få pris og ære og makt, for du har skapt alle

ting, og fordi DU VILLE, er de og ble de til.» (Åp.4,11,)
Etter at menneskene ble skapt, så kanaliserte Gud sin frelse gjennom

frelsesordningene i de forskjellige tidsperiodene. Den del av Guds rike,
som har med menneskene å gjøre, ble synlig på jorden gjennom deres liv
og livsførsel. Der mennesker ble vunnet for Gud, der gikk Guds rike fram,
og der mennesker gikk tapt for Guds rike, der gikk Guds rike tilbake.
Ved siden av dette har vi også den åndelige og inunaterielle siden ved

Guds rike. Den kan ikke sees eller måles. Det er de forskjellige åndelige
relasjoner mellom Gud og menneskene i tidsperiodene. Det kan være bønn
til Gud. Det kan være det forholdet at Gud griper inn med sin kjærlighet i
en vanskelig situasjon. Gud utfrir bestandig den rettferdige på en eller
annen måte.

Englene har bestandig vært bindeleddet mellom Gud og mennesker. De
er sent ut for å hjelpe de troende. «Er de ikke alle tjenende ånder, som
sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse.» (Hebr.1,14.)
Dessuten hadde også Messias oppgaver på jorden i ganunel tid.. Han

kunne opptre både i en ENGELS og i en MANNS SKIKKELSE. Dette er
de såkalte «theofanier», som er det samme som «Guds-åpenbaringeD>. De
troende som levde under den første pakts tid, kjente godt til at den andre
personen i guddommen var virksom- også i deres tid. «Der åpenbarte HER
RENS ENGEL (Messias) seg for ham i en luende ild, midt ut av en torne
busk, og han så opp, og se: Tornebusken stod i lys lue, men tornebusken
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brente ikke opp. Og Moses sa: Jeg vil gå bort og se dette vidunderlige syn,
hvorfor tornebusken ikke brenner opp. Da Herren så at han gikk bort for å
se, ROPTE GUD til ham midt ut av tornebusken og sa: Moses, Moses. Og
han svarte: Ja, her er jeg.» (2.Mos.3,2-4.)
Det er flere ting som tyder på at prestekongen i Salem, Melkisedek, kan

være en slik «theofani». Dersom det er tilfelle, så betyr det at det var
Messias selv som kom ut med brød og vin til Abraham, etter at han hadde
vunnet seier over de 5 kongene. (l.Mos.14,17-20.)
I Hebreerbrevet, som er skrevet til troende jøder i tidsrommet for mulig

heten for opprettelsen av «riket for Israel», står det følgende om Melkisedek-
noe som viser på at han er det samme som Messias selv:

1.) Han er konge i Salem og prest for Den Høyeste Gud (hebr.El Elyon)
(Hebr.7,1.) Det er vanskelig å forestille seg at det skulle være en
konge i det hedenske Salem som representerte den eneste sanne
Gud på dette tidspunktet. Vi vet at Salem tilhørte jebusittene og ikke
jødene.

2.) Abraham gav ham tiende. (Hebr.7,2.) Det er bare Gud som skal ha
tiende.

3.) Han er rettferds- og freds konge. (Hebr.7,2.) Dette er titler som til
hører Messias.

4.) Han er uten far, mor og ættetavle. (Hebr.7,3.) Som menneske har
Jesus ættet avle, men det har han ikke som Gud. En som er fra
evighet og til evighet, kan ikke settes inn i en ættetavle.

5.) Han har ikke dagers begynnelse eller ende. (Hebr.7,3.) Messias, som
er fra evighet og til evighet, har herken begynnelse eller ende. HAN
ER. Dette er også Messias grunntittel. Yhvh betyr «DEN SOM ER».
(Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Om Guds titler.)

6.) Han er gjort lik med Guds Sønn. (Hebr.7,3.) Det er bare en som er
gjort lik med Guds Sønn, og det er Jesus selv.

7.) Han har det vitnesbyrd at han lever. (Hebr.7,8.) Det er bare Jesus
som har det vitnesbyrdet at han lever. «Frykt ikke! Jeg er den første
og den siste og den levende, og jeg var død, og se jeg er levende
i tidsaldrenes tidsaldere...» (Joh.Åp.1,18.)
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8.) Han er prest i tidsalderen. (Hebr. 17.) Han er prest både i nåvæ
rende, i den kommende tidsalderen og i de kommende tidsaldere. I
dag går han i forbønn for oss innenfor Gud, men i den konunende
tidsalderen, som er riket for Israel, skal han ha sitt tempel og motta
offer fra både jøder og hedninger.

9.) Han forandret den mosaiske TORAHEN (Hebr.7,12.) Dette gjorde
Jesus både ved sitt offer og ved at han kom med en delvis ny Torah
i sin forkynnelse. ENHVER TIDSPERIODE HAR SIN EGEN
TORAH. Tidsperioden for rikets nærhet har en annen Torah enn
menighetens tid.

10.) Det er fullkommen frelse å få ved det nye presteembetet. (Hebr.7,19.)
Dette kan en bare få ved Jesu offer- en gang for alle mennesker.

11.) Han var yppersteprest for de kommende godene. (Hebr.9,11.) Dette
er de godene som vi skal få fullt ut i det kommende 1000 års-riket,
men som vi også nå har del i.

Esseneme mente at Melkisedek var det samme som Messias. En av de

bokrullene som er blitt funnet etter esseneme, er kalt: Den Himmelske
Fyrste Melkisedek. Her blir Melkisedek beskrevet som:

a) Messias, Fyrsten.
b) Den Salvede som proklamerer frelse.
c) Fyrsten.
d) Dommeren.

e) Hevneren.

f) Elohim.
g) Øverstepresten i Jubelåret (1000 års-riket.).
h) Guds utsending. (Se Grant R. Jeffreys bok: The Handwriting

ofGod.s.183.)

Selve ordet Melkidedek er ikke et navn men et tittel. Det betyr «min
konge er rettferdighet». Det kommer av de to hebraiske ordene «malchi»
som betyr «min konge» og «tzedek», som betyr «rettferdig». Han er både
selv rettferdig og konge over «tzedek», som er et navn på Jemsalem. Jem-
salem skal være «rettferdighetens by» med alt det som det innebærer.
Både Messias og Jemsalem skal bli kalt for «Herren, vår rettferdighet» i

rikets tid. «I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt, og dette er
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det navn som han skal kalles med: Herren, vår rettferdighet» (Jer.23,6.)
«I de dager skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt, og dette er det navn

det skal kalles med: Herren, vår rettferdighet.» (Jer.33,16.)
Melkidedek var konge i Salem, som betyr «fred». Abraham kalte byen

senere ShalemYereh (l.Mos.22,14,). Yereh betyr «(Gud vil sørge (for
oss))», og er en av Guds titler. Det beskriver en bestemt egenskap hos
Gud. Disse to ordene ble slått sammen til «Yerushalem».

Jeg for min del tror at Melkisedek er det samme som Messias.
Den tidlige krisme sekten «nasareerne» hevdet at erkeengelen Mikael

var Melkidedek.

Mange av de jødiske rabbinerne og deres kommentarer mente at Shem
var Melksedek. Jeg vil sitere en del av det som de sier om Shem:
Shem er ikke et navn, men en tittel på en av Nohas 3 sønner. Han hadde

som spesiell oppgave å gjøre Guds-tjeneste for Gud. (1 .Mos.9,26-27.) Selve
ordet Shem betyr «navn». I hebraisk tankegang er navnet synonymt med
et menneskes karakter. Selv om vi ikke kjenner navnet på Shem, så vet vi
at han var lært av Gud til å kjenne Guds karakter og Guds natur. Han
visste også alt om det som var hendt fira Adams dager og til syndfloden,
slik at han kunne fortelle om det. Han levde i hele 586 år, og Gud gjorde
ham til konge og yppersteprest for den høyeste Gud i Jerusalem.
Han ble utvalgt til å være den åndelige veileder for Abraham, Isak, Ja

kob og Israels 12 stammer. Han underviste i kunnskap om Gud og om
hvordan man kunne ha direkte forbindelse med Gud. Han underviste dem

også om ting som hadde hendt før syndfloden.
Shem var også stamfar til Eber, som var far til hebreerne, som ble det

folket som skulle fortelle omverdenen om Gud. Selve ordet «hebreeD>

betyr «den som bor på den andre siden». Det vil si «den som bor på den
andre siden av elven Euffat».(Se Bridges of Peace.nr.9.1999.s.2.)
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er Guds rike?

2.) Hvorfor ønsket Jesus å skape menneskene?
3.) I hvilke to forskjellige skikkelser opptrådte Messias i gammel

testamentlig tid?
4.) Hvem er i virkeligheten Melkisedek?
5.) Hvordan er Melkisedek beskrevet i Bibelen?

6.) Hva mente esseneme om Melkisedek?
7.) Hva betyr ordet Melkisedek?
8.) Hva betyr ordet Jerusalem?
9.) Hva vil både Messias og Jerusalem bli kalt i rikets tid?
10.) Hva mente nasareerne om Melkisedek?

11.) Hva mente mange av rabbinerne om Melkisedek?
12.) Hva mente de om Shem?

13.) Hva betyr ordet «hebreer»?
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«RIKET FOR ISRAEL».

«Riket for Israel» er en viktig frelses-historisk fase av Guds rike. Det er
det RIKET SOM ALLE BIBELSK PROFETI OMHANDLER. Det er et

konkret og historisk rike. Det skal opprettes i Israel med Jerusalem som
sin hovedstad. Messias skal være kongen i dette riket. Det skal styres med
rett og rettferdighet. Det skal strekke seg utover hele verden. Det skal vare
i 1000 år.

Etter den tid kommer de kommende tidsperioder med sitt EGET TEO
LOGISKE INNHOLD. De kjenner vi ikke så meget til. «for at han i de
kommende tidsaldere kunne vise sin nådes overvettes rikdom i godhet
mot oss i Kristus Jesus.» (Ef.2,7.)
Da Jesus kom første gangen, kom han med det mandatet og det tilbudet
om å opprette «riket for Israel» i Israel. Det har sitt utgangspunkt i Israel,
men det skal strekke seg ut over hele verden. Det har både en jordisk og en
hinmielsk fase.

Det som skal kjennetegne denne perioden, er bl.a. følgende:

1.) Messias skal være konge.
2.) Troende jøder og hedninger skal styre sammen med Messias.
3.) Folkene skal underlegge seg Messias og hans styre.
4.) Det skal være et rettferdig styre, «men han skal dømme de ringe

med rettferdighet, og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på
jorden, og han skal slå jorden med sin munns ris og drepe den ugu
delige med sine lebers ånde.» (Es. 11,4.)

5.) Det skal være en fredstid over hele verden. (Se min bok: Jesu Gjen
komst. Bind 5. Kapitlet: 1000 års-rikets tidsalder.)

E.W Bullinger beskrev «riket for Israel» på følgende måte:

1.) Det har Messias som sin konge.
2.) Det er fra himmelen og under himmelen på jorden.
3.) Det er begrenset i sin funksjon.
4.) Det er politisk i sitt område.
5.) Det er jødisk og eksklusivt i sin karakter.
6.) Det er nasjonalt i sitt aspekt.
7.) Det er det spesielle emne for G.T.s profeti.
8.) Det er husholdningsmessig i sin karakter. (Se Companion

Bible.s.l55 i Appendiks.)
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Dette styret og dette riket var godt kjent gjennom profetenes mange ut
sagn om dette. «Og det skal skje i de siste dager, da skal pellet det Herrens
hus står, være grunnfestet (etablert) på toppen av fellene (rikene) og høyt
hevet over alle høyder, og alle hedningefolkene skal strømme til det. Og
mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom la oss gå opp til Herrens berg,
til Jakob Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans
stier. For FRA SION SKAL TORAH (JESUS FØRSTE TORAH) UTGÅ,
og Herrens ord fra Jerusalem. Og han skal dømme mellom folkeslagene
og skifte rett for mange folkeslag, og de skal smi sine sverd om til hakker
og sine spyd til vingårdskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et
annet, og de skal ikke mer lære å føre krig.» (Es.2,1-4.)
«Hør på meg, mitt folk. Vend øret til meg, du min menighet. For Torah

(Guds undervisning) skal utgå fra meg, og min rett vil jeg sette til et lys for
folkene. Min rettferdighet er nær. Min frelse bryter fram, og mine armer
skal hjelpe folkene til rette. På meg skal øyene (kontinentene) vente, og på
min arm skal de bie.» (Es.51,4-5.)

«Riket for Israel» har både et himmelsk og et jordisk utgangspunkt. Det
styres både fra hinunelen og fra Jerusalem. Derfor er det også kalt for
«himlenes rike». De prinsippene som det bygger på, er av himmelsk art og
beskaffenhet. «Opphøyet er Herren, for han bor i det høye. Han fyller Sion
med rett og rettferdighet.» (Es.33,5.)
Moses Maimonides (Rambam), som er en av jødenes store rabbinere,

avsluttet sitt store verk: Mishneh Torah med en beskrivelse av Messias og
Messias-riket på følgende måte: «enhver som ikke tror på ham (Messias)
eller ikke ivrig venter på hans komme, benekter ikke bare profetenes Skrif
ter men også Skriftene i Torahen og Moses Skrifter- han som er vår læ
rer.»

Ved Jesu første komme hadde dette riket kunne ha blitt etablert dersom
jødene hadde tatt imot kongen i dette riket, som er Jesus fra Nasaret. Jø
dene fikk tilbudet om opprettelsen av riket som KALL, MULIGHET og
UTFORDRING. Jesus kunne bare tilby dem riket. Han kunne ikke tvinge
det inn på dem.
Tiden var også kommet til at riket kunne ha blitt etablert. I følge Daniels

profeti om de 70 åruker (Dan.9,24-27.) skulle det gå 483 år fra denne
befalingen om å gjenreise og ombygger Jerusalem og til Messias skulle
stå fram.. Det er det samme som de 69 åruker (69ganger 7 er 483 år.). Når
vi setter begynnelsen av denne befalingen til år 445 før Messias, kommer
vi til 32 etter Messias. (Se mine bøker: Israel og den kristne menighet.
Kapitel: De 70 åruker for Israel og Jerusalem, og Jesu Gjenkomst. Bind 4.
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Kapitlene: Tidspunktet for Jesu første konune og De 6 løftene i Daniel
9,24-27.)

(Det er flere oppfatninger hva som er det korrekte årstallet for Jesu død.
Både årene 30,31,32 og 33 har vært nevnt som det korrekte året. (Se min
bok: Jødenes Konge. Bind 4.Kapitel: Tidspunktet for Messias første
komme.)

Vi skal i det følgende nevne noen forhold til som tilsier at år 32 er det
korrekte året. Vi vet fra N.T, at det ble et mørke over hele landet fra den
sjette og til den niende time (Mat.27,45), og det til tross for at det var
FULLMÅNE i Israel på dette tidspunktet. Det hadde dermed skjedd noe
helt ekstraordinært.

Historieskriveren Thallus skrev i året 52 etter Messias at et mørke dek

ket hele jorden i påsken i året 32.
En annen historiker, Phlegeon, skrev at dette mørket varte i 3 timer, fra

den sjette og til den niende time.
Dette blir sterke bevis på at Jesus døde i år 32 etter Messias.)
Både døperen Johannes og Jesus sa at dette riket var nær på Jesu tid «I

de dager stod døperen Johannes fram i Judeas ørken (landsbygden) og sa:
Omvend dere, for HIMLENES RIKE ER KOMMET NÆR.» (Mat.3,1-2.)
«Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend dere, for himme

lens rike er kommet nær.» (Mat.4,17.)
Jesus la fram det læremessige innholdet for riket i Bergprekenen og i

sine taler. Når han talte rett ut uten lignelser, var det «riket for Israel» han
talte om. Når han talte i lignelser var det rikets hemmeligheter han utla.
Disse går bl.a.ut på at opprettelsen av riket var blitt utsatt på grunn av at
jødene ikke ville ta imot Jesus og hans undervisning. Det som var nært
som et tilbud, ble trukket tilbake.

Profetene beskrev både lidelses- og herlighetssiden ved Messias. Dette
var ikke noe problem for dem, men når det gjaldt TIDSASPEKTET mel
lom disse to begivenhetene, så hadde de ikke foutsetninger for å forstå at
det skulle gå 2000 år mellom disse to begivenhetene. «Om denne frelse
(frelsen i den messianske menighetens tid) var det profetene gransket og
ransaket, de som profeterte om den nåde som dere (jødene) skulle få, idet
de ransaket hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste
fram til når han forut vitnet om Kristi lidelser og herlighetene deretter.»
(l.Pet.1,10-11.)
De kjente ikke til at det skulle komme en tid på ca. 2000 år, der riket

skulle bli utsatt og jødene skulle bli satt til side som hovedbærerne for
Guds planer i verden. Denne tiden kaller vi for den kristne menighets
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tidsperiode. De kjente ikke til den kristne menighets tidsperiode med sine
mange hemmeligheter.

Profeten Daniel fikk et syn om at riket skulle opprettes i forbindelse
med de 10 kongene i endens tid, men han kunne ikke vite at det skulle gå
2000 år fra den tid da Messias kom første gangen og til dette kunne la seg
realisere. «Og i disse kongers dager (de 10 kongene) vil himmelens Gud
opprette et rike, som ikke skal ødelegges i tidsaldrene, og dette rike skal
ikke overlates til noe annet folk (enn jødefolket). Det skal knuse og gjøre
ende på de andre riker, men selv skal det står fast i tidsalderen.» (Dan.2,44.)
Til tross for at Peter håpet på og trodde at Jesu gjenkomst og opprettel

sen av «riket for Israel» skulle skje i hans tid, så gav han til tross for det
uttrykk for at Jesu gjenkomst og opprettelsen av riket ikke kunne bli opp
rettet før på et senere tidspunkt. «Men dette ene må dere ikke være uvi
tende om, dere elskede, at EN DAG er i Herrens øyne som TUSEN ÅR, og
tusen år som en dag. Herren er ikke sen med løftet, slik som noen akter det
for senhet, men han er langmodig med oss, da han ikke vil at noen skal
fortapes, men at alle skal komme til omvendelse.» (2.Pet.3,8-9.)
Vi må være oppmerksomme på det forholdet at det finnes TO TYPER

profetiske utsagn i Bibelen, og de er:

a) De utsagn som er knyttet til muligheten for at noe kan skje. Dette er
igjen knyttet til at folket opptrer på en bestemt måte i en bestemt
frelseshistorisk situasjon. De aller fleste av løftene til jødene i for
bindelse med Jesu første konrnie er betinget av det forholdet at jø
dene måtte ta imot Jesus som sin forsoner og konge. DE ER KNYT
TET TIL BETINGELSER. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5.
Kapittel: Det historiske og eskatologiske Guds-riket kunne ha blitt
opprettet ved Jesu første komme.)

b) De utsagn som inneholder den konkrete og historiske oppfyllelsen
av et løfte. De løftene som ikke kunne bli realisert ved Jesu første

komme, konuner til å bli oppfylt ved Jesu gjenkomst. Disse profeti
ene har på en måte stått på VENTELISTE i snart 2000 år for å bli
oppfylt.
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er riket «for Israel»?

2.) Hvordan beskrev E.W.Bullinger dette riket?
3.) Hvilken fase av Guds-riket var det Tanach beskrev?

4.) Hvilke årstall er blitt nevnt som årstallene for Jesu død?
5.) Hva er det som tilsier at året 32 er det korreket årstallet?
6.) Hvorfor ble tilbudet om opprettelsen av riket trukket tilbake?
7.) Hvilke to typer av det profetiske ordet har vi?
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DET ÅNDELIGE GRUNNLAGET FOR

«RIKET FOR ISRAEL».

Til tross for at Jesus visste at riket kom til å bli utsatt med 2000 år, la han

likevel fram det ÅNDELIGE GRUNNLAGET for dette riket, og det gikk
blant annet ut på følgende:

1.) Anger og omvendelse fra døde gjerninger.

2.) Tro på Jesus som jødenes Messias.

3.) Overholdelse av Jesu første Torah som forutsetning for frelsen. Jesu
første Torah bygde på store deler av Mose Torah. (Se kapitlet: Rab
binerne visste at Messias skulle gi jødene en ny Torah.)

4.) Gjenfødelse av den gamle natur.

5.) Den Hellige Ånd som det nye frelsespantet.

6.) Vanndåpen som forutsetning for frelsen. (En del av jødene mente at
vanndåpen renset legemet, men angeren og omvendelsen renset sje
len. Den jødiske historikeren Josefus gav uttrykk for dette synet. Se
min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5.S.293-294.)
Døperen Johannes derimot sa at angeren og omvendelsen måtte ligge
til grunn for frelsen, «og han kom i rundt i hele landet omkring
Jordan og forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse.»
(Luk.3,3,.)
«Den som tror og BLIR DØPT, skal bli frelst, men den som ikke
tror skal bli fordømt.» (Mark. 16,16.)

«Peter sa da til dem: Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe
på (i) Jesu navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige
Åndsgave.» (Ap.gj.2,38.)
(I Paulus sin forkynnelse ER ikke vanndåpen en forutsetning for-
frelsen. «For Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å
forkynne evangeliet (om Jesu forsoning), ikke med vise ord, for at
Kristi kors ikke skal tape sin kraft.» (1.Kor. 1,17.)

70



Vi vet at VANNET IKKE KAN TA BORT SYNDEN, men at det

bare er anger og omvendelse som kan ligge til grunn for at Gud kan
frelse et menneske. Slik har det bestandig vært, for urenhet er ikke
en fysisk til stand, men derimot en åndelig, men til tross for det så
opprettholder Bibelen denne to-delingen av legeme og sjel, når det
gjelder renselsen og frelsen. I forbindelse med Paulus omvendelse
sa Anaias til ham: «Og nå, hva bier du etter? Stå opp og la deg døpe
og få avtvettet (vasket av) dine synder, idet du påkaller hans navn.»
(Ap.gj.22,16.) Det greske verbet som her er brukt for «å avtvette»
er «apolouo». Det betyr «å vaske av fra hele legemet ved bading.»
«så la oss trede fram med sanndru hjerte i troens fiille visshet, ren
set på hjertene fra en ond samvittighet og tvettet på legemet med
rent vann (Den Hellige Ånd.)» (Hebr. 10,22.)
Til tross for at vanndåpen var NØDVENDIG for frelsen på denne
tiden, sa likevel rabbinerne at dersom en person angret oppriktig
sine synder bare i ett sekund, så fikk han del i frelsen. Dette er også
en riktig vurdering.
Når vi leser Bibelen, må vi hele tiden være oppmerksomme på det
forholdet at Gud har FLERE STANDARDER for frelsen. De ord

ningene som er nedfelt i Bibelen, er hovedstandardene, men Gud er
helt suveren til å gå utenom dette når situasjonen tilsier dette. Gud
er både i og utenom de ordningene som han har nedfelt i Bibelen.
HAN GJØR BESTANDIG DET SOM ER RETT.

7.) En måtte gå veien om den messianske jødedommen for å bli frelst.

Etter Jesu død, oppstandelse og himmelfart FORTSATTE apostlene Jesu
forkynnelse. De holdt fast på denne forkynnelsen. Til tross for at Paulus
kom med de ny-testamentlige hemmelighetene, så fortsatte de å forkynne
«riket for Israel» for jødene. DE FORKYNTE I ISRAEL, og de skrev sine
brev til de messianske forsamlingene- både i Israel og i diasporaen. De
brevene som de skrev, er ikke skrevet til de hedningetroende forsamlin
gene men til de jødiske forsamlingene. kaller dem for de «HEBRAISKE
BREVENE». «Og de (de som kom til troen) holdt trofast fast på APOST
LENES LÆRE, og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene.»
(Ap.gj.2,42.)
Ved Peters besøk i Kornelius sitt hus ser vi at Peter forkynte rikets for

kynnelse, for han sa at Gud tar imot dem som fiykter ham og GJØR RETT
FERDIGHET (holder Torahen) «Peter opplot da sin munn og sa: Jeg skjøn-

71



ner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk, men blant ethvert folke
slag tar han imot den som frykter ham og gjør rettferdighet.» (Ap.gj. 10,34-
35.)

Det som Peter her gav uttrykk for, er typisk for rikets forkynnelse. Frel
sen var AVHENGIG AV overholdelse Jesu nye Torah, som bygde på deler
av Mose Torah.

Apostlene var klar over at Gud holdt på å opprette en ny tidsperiode- nem
lig det kristne menighets tid, men til tross for det så forkynte de RIKETS
eller OMSKJÆRELSENS EVANGELIUM. Dette evangeliet ble bare for
kynt for jødene. Det var det oppdraget apostlene hadde fått av Jesus. DE
HOLDT FAST PÅ DET.
På apostelmøtet i Jerusalem i 49-50 ble apostlene enige med Paulus om

hvord^ de skulle fordele forkynnelsen av DE TO FORSKJEULIGE EVAN
GELIENE. Paulus skulle gå til hedningene med «UOMSKJÆRELSENS
EVANGELIUM», mens apostlene skulle gå til jødene med
«OMSKJÆRELSENS EVANGELIUM. Dette er to forskjellige evange
lier. «tvert imot: Da de så at det var meg (Paulus) betrodd å forkynne
uomskjærelsens evangelium, likesom Peter omskjærelsens (evangelium),
for han som gav Peter kraft til omskjærelsens aposteltjeneste, han gav og
meg kraft til det blant hedningene.» (Gal.2,7-8.)
Vi gjør oppmerksomme på det forholdet at Gal.2.7-8 er galt oversatt i

våre Bibler. Det er bl.a. galt oversatt fordi våre Bibel-oversettere ikke skjel
ner mellom diss to oppdragene og de hovedlinjene i Guds ord, som er den
profetiske linjen om opprettelsen av riket for Israel, og hemmlighetslinjen,
som er opprettelsen av den kristne menighet.
Paulus sitt oppdrag og forkynnelse ligger som EN PARANTES INNE I

RIKETS PROGRAM. Da jødene ikke ville ta imot verken tilbudet om
riket eller kongen i riket, måtte Gud innføre en ny tidsperiode, og det var
den kristne menighets tid.
Dersom vi vil lære noe om rikets forkynnelse, så finner vi den i første

del av Apostlenes Gjerninger, i Jakobs brev, i Judas brev, I Peter og Johan
nes sine brever, i Hebreerbrevet og i Johannes Åpenbaring. Dette er SPEN
NENDE LESNING, og det er en STOR UTFORDRING for oss som har
levd under en gal forkynnelse og en gal forståelse av Guds ord gjennom
lange tider. «Om denne frelse (frelsen i rikets tid) var det profetene gran
sket og ransaket. De som profeterte om den nåde (rikets nåde) som dere
(jødene) skulle få, i det de ransaket hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd,
som var i dem, viste fram til når han forut vitnet om Kristi lidelser og om
herlighetene (herlighetene i riket) (i grunnteksten står dette ordet i fler-
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tall) deretter, for det ble dem åpenbart at de ikke tjente seg selv, men oss
(jødene), men dette som nå er blitt kunngjort ved dem som har forkynt
dere evangeliet (evangeliet om riket) ved den Hellige Ånd, dette (disse
ting) som englene attrår å skue inn i «(1,Pet. 1,10-12.)

Profetene kjente ikke til den kristne menighets tid, så det kunne ikke
være den de gransket, men det var rikets tid. De ønsket å vite å vite føl
gende 3 forhold:

1.) Når skulle dette skje.
2.) Hva var forholdet mellom Messias lidelser og opprettelsen

av riket.

3.) Hva gikk rikets herligheter ut på.

«Men dere (jødene) er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap (jødene er
utvalgt til å være prester for hele verden), et hellig folk, et folk til eien
dom, for at dere skal forkynne hans dyder som kalte dere fra mørke til sitt
underfulle lys. Dere som ikke fordum var et folk, men nå er Guds folk (de
av jødene som omvendte seg, ble Guds folk). Dere som ikke hadde fått
miskunn, men nå har fått miskunn. Dere elskede, jeg formaner dere som
fremmede og utlendinger at dere avholder dere fra de kjødelige lyster,
som strider mot sjelen, så dere lar deres ferd blant hedningene være god,
for mens de baktaler dere som ugjerningsmenn, kan se deres gode gjer
ninger (Torahens rettferdighet) og for deres skyld prise Gud på besøkelsens
dag.» (l.Pet.2,9-12.)
Vi skal ikke utdype dette, men vi skal bare peke på at disse Skriftene
IKKE OMHANDLER de ny-testamentlige hemmelighetene, som ble åpen
bart for og av Paulus. De beskriver derimot jødenes oppdrag i «riket for
Israel» og beskriver det i lys av både de gammel-testaementlige Skrifter
og Jesu forsoning.
Store deler av innholdet i disse Skriftene omhandler også endetiden, som
ennå er fremtidig.
Dersom vi får tak i dette, vil det FRIGJØRE oss i kristenlivet, og det vil

føre til at vi får EN MER KORREKT FORSTÅELSE AV GUDS ORD. Vi
må lære oss å fordele Guds ord riktig.
«Legg vinn på å framstille deg for Gud som en som holder prøve, som en
arbeider som ikke har noge å skanune seg over, idet du rettelig lærer sann
hets ord.» (2.Tim.2,15.)
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva var det åndelige grunnlaget for rikets opprettelse?
2.) Hvilken funksjon hadde vanndåpen i rikets forkynnelse?
3.) Hvilken funksjon har vanndåpen i den kristne menighets forkyn

neise?

4.) Hva sa Paulus om vanndåpen i 1 .Kor. 1,17?
5.) Hvilket evangelium forkynte apostlene etter Jesu himmelfart?
6.) I hvilket land forkynte de dette evangeliet?
7.) Til hvem skrev de sine brev?

8.) Hvorfor er Galateme 2,7-8 galt oversatt i våre Bibler?
9.) I hvilke brev finner vi rikets forkynnelse?
10.) Hvem er utpekt til å være et kongelig presteskap for hele verden?
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DE FORSKJELLIGE FASENE AV GUDS

RIKE.

Ordet «rike» eller «kongedømme» kommer av det greske ordet «basileia».
Det kan ikke være noe rike uten at det har en konge (gr.basileius). I de
forskjellige fasene av Guds rike er det enten Gud eller Messias som er
kongen. Når kongen er til stede, da fungerer riket slik som det var tiltenkt.

Vi skal i det følgende se på de forskjellige fasene av Guds rike. Jeg
kommer ikke til å skrive utfyllende om dette da jeg har skrevet så mye om
det i mine bøker, og da dette er kjente ting for mine lesere.

1.) Vi har for det første GUDS EVIGE RIKE. Dette har ikke noe geo
grafisk område på jorden, men det har et geografisk utgangspunkt i
himmelen. På jorden blir det derimot representert ved de mennes
kene som har fått del i troen. Der mennesker blir vunnet for Guds

rike, der går Guds rike fram, og der mennesker taper sin tro, der går
Guds rike tilbake.

Det generelle Guds rike vil være for bestandig og vil også være
overordnet de andre fasene av Guds rike.

2.) Vi har for det andre den del av Guds rike som eksisterte før verden
ble skapt. På den tid bestod Guds rike av Gud, Sønnen og Ånden
pluss de englene som hadde holdt fast på sin opprinnelige tilknyt
ning til Gud.

3.) Vi har for det tredje den fasen av Guds rike som eksisterte FRA
VERDENS SKAPELSE og INNTIL DØPEREN JOHANNES. Dette
riket var et generelt rike, og det bestod både av jøder og hedninger
som hadde konunet til tro på Gud. Denne fasen av Guds rike hadde
i den første tiden ikke noe spesielt geografisk område på jorden, og
det hadde Gud som kongen.
Etter uttagelsen av Abraham og jødefolket ble sentrum i dette riket
etter hvert flyttet til Israel. Jødene ble Guds folk på en spesiell måte.
Han la ned SINE PLANER FOR VERDEN I DETTE FOLKET.
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4.) Vi har for det Qerde den del av Guds rike som eksisterte FRA DØPE
REN JOHANNES og TIL PAULUS SIN FORKYNNELSE. Dette
riket var innledningen til eller den første introduksjon av «himle
nes» eller «Guds rike». Det ble opprettet ved Jesu fødsel. Når kon
gen i dette riket var konunet, var også riket etablert. Vi kaller det
også for «riket for Israel» eller «1000 års-rikeb>.
Det var bare Matteus som brukte uttiykket «himlenes rike». Dette
ble brukt 22 ganger i dette evangeliet. De andre evangelieforfatteme
brukte uttiykket «Guds rike» om det sanune riket. Grunnen til at
Matteus brukte benevnelsen «himlenes rike» om dette riket, var det

forholdet at jødene hadde ærefrykt for å bruke Guds navn direkte.
Jesus brukte begge benevnelsene om dette riket. Det er ikke noe
motsetning mellom disse to benevnelsene. Når det står i Tanach at
det er Gud som er jødenes konge, så betyr det at det er Messias som
er jødenes konge. Dette går ut på det samme.
Det er en del Bibel-granskere som hevder, at når de andre evangelie
forfatteme bmkte benevnelsen «Guds rike» i stedet for «himlenes

rike», så gjaldt det det generelle Guds rike. Vi kan ikke være enig i
det, for mange av tekstene omhandler de samme begivenhetene.
Dessuten vet vi at de bibelske forfatteme delvis brukte de samme

benevnelsene om ulike forhold. De hadde anledning til å gjøre det,
og så står det opp til oss som leser Bibelen, å skille ut den ene fasen
av Guds riket fra den andre. I dette arbeidet får vi god hjelp av Den
Hellige Ånd, som vil veilede oss til HELE SANNHETEN.
(Joh.16,13.)

I og med at Matteus-evangliet primært er skrevet til jødene, så er
det heller ikke noe merkelig at betegnelsen «himlenes rike» blir
brukt i dette evangeliet. Dette evangeliet beskriver på en spesiell
måte Jesus som kongen i «riket for Israel».
Israel var det geografiske sentrum og utgangspunktet for dette ri
ket. Døperen Joharmes, Jesus og apostlene la det åndelige grunnla
get for dette riket, men på gmnn av at jødene ikke tok imot kongen
i dette riket, så kuime det ikke bli etablert ved Jesu første komme.

5.) Vi har for det femte den del av Guds rike som angår PAULUS SIN
FORKYNNELSE OM HEMMELIGHETEN MED DEN KRISTNE

MENIGHET. Dette riket har ikke noe bestemt geografisk område
for sin virksomhet, men det gjelder hele verden. De som kommer til
tro på Jesus fra Nasaret som jødenes Messias og verdens frelser,
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har del i dette riket. De hører med til Jesu åndelige legeme. Paulus
underviste om dette riket, «og han forkynte GUDS RIKE og lærte
om den Herre Jesus med all frimodighet, uten hindring.»
(Ap.gj.28,31.)
Dette riket blir også kalt for hans «ELSKEDE SØNNS RIKE», «han
som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over sin elskede
Sønns rike.» (Kol.1,13.)
«For VÅRT BORGERSKAP er i himlene, og derfrå venter vi og
den Herre Jesus Kristus som frelser.» (Fil.3,20.)
«Herren skal fri meg fra all ond gjerning og frelse meg inn i sitt
HIMMELSKE RIKE. Ham være æren i tidsaldrenes tidsaldere.

Amen.» (2.Tim.4,18.)
Det er Jesus som er den øverste leder i dette riket. Han er hodet for
dette liket. Dette riket var en hemmelighet inntil Paulus ilkk åpen
baring om det. Dette riket skal bestå irmtil Jesus henter den kristne
menighet før trengselstiden på 7 år. Etter den tid blir det stor fest i
himmelen.

Ved siden av Jesu styre over menigheten i vår tidsperiode har vi
også Guds generelle styre i tidsperioden. «For dette vet og skjørmer
dere at ingen horkar eller uren eller havesyk, som er avgudsdyrker,
har arv i KRISTI og GUDSRIKE.» (Ef.5,5.)

6.) Vi har for det sjette den fasen av Guds rike som vi kaller for «RI
KET FOR ISAREL» eller «1000 ÅRS-RIKET». Ved Jesu gjenkomst
blir dette riket etablert. Det var nær ved å bli etablert ved Jesu før

ste komme, men da jødeneikke ville ta imot kongen i dette riket, ble
tilbudet om det trukket tilbake.

Dette riket vil ha Jerusalem og Israel som sitt utgangspunkt, men
det vil strekke seg over hele verden. Det vil heller ikke være et rike
som helt ut greier å underkaste seg hele verden. På slutten av dette
rikets tid vil det bli et verdensomspennende opprør mot riket. Denne
tidsperioden vil ende med dom.
Ved Jesu gjenkomst vil han renske ut alt det som ikke hører med til
hans rike. De som får gå inn i Messias-riket, vil derfor både tilhøre
den jordiske og den himmelske fasen av riket. Mens Jesus styrer
den jordiske del av dette riket, styrer Faderen den himmelske del.
«Menneskesønnen skal utsende sine engler, og de skal sanke ut av
hans rike («riket for Israel») alt det som volder anstøt, og dem som
gjør urett (ikke holder Jesu første Torah)... Da skal de rettferdige
skiime som solen i sin Faders rike. Den som har ører, han hører.»

(Mat. 13,4 og 43.)
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7.) Vi har for det sjuende det riket som vil bli etablert etter at «riket for
Israel» er endt. Det kaller vi for «DEN NYE HIMMEL og DEN
NYE JORD». I dette riket skal Gud være kongen.
Etter at Jesus har styrt i «riket for Israel» i 1000 år, skal han under
legge seg selv og sitt rike under Guds evige rike, og Gud skal være
alt i alle. «deretter konmier enden (på oppstandelsen), når han over
gir riket («riket for Israel») til Gud og Faderen, når han har tilintet
gjort all makt og all myndighet og alt velde. For han (Jesus) skal
være konge inntil han får lagt alle sine fiender under sine føtter.
Den siste fiende som tilintetgjøres, er døden, for han (Gud) har lagt
alle ting 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 (rikets tid er forbi), for at Gud skal være alt i
alle.» l.Kor.15,24-28.)

8.) Vi har for det åttende den fasen av Guds rike som vi vil få på den
nye jord. Denne fasen vil igjen bli delt inn i flere perioder, som vi
ikke har kjennskap til i dag. Det er DE KOMMENDE TIDS
ALDERE. (Ef.2,7.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er ordene «kongedømme» og «konge» på gresk?
2.) Hvilke 8 forskjellige faser har Guds rike?
3.) Hva er «himlenes rike»?
4.) Hvorfor er det bare Matteus som bruker uttrykket «himlenes rike»?
5.) Hvem la det åndelige grunnlaget for dette riket?
6.) Hvilke funksjoner har Jesus i dag ovenfor menigheten?
7.) Hva er dette riket kalt?

8.) Hva vil skje på slutten av Jesu styre i 1000 års-riket?
9.) Hva er den «nye himmel og den nye jord»?
10.) HVA er «de kommende tidsaldere»?
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DEL 4.

JESU FØRSTE FORKYNNELSE.

Jeg har skrevet om dette i flere av mine bøker, så jeg skal ikke gjenta det
i detalj her, men i og med at jeg anser dette av den ALLER STØRSTE
VIKTIGHET, skal jeg nevne noen generelle trekk ved Jesu første
fokynnelse og komme med noen eksempler på den.
a) Den var knyttet til overholdelse av MOSE TORAH og JESU NYE

TORAH som indirekte forutsetning for frelsen.
b) Den var knyttet til overholdelse av Mose Torah og Jesu nye Torah i

vandringen som troende.
c) Den var knyttet tU TO SETT AV RETTFERDIGHETSBEGREPER,

og det er Guds rettferdighet og menneskets egen rettferdighet.
d) Den varte i hele tidsperioden fra døperen Johannes og til Paulus.

Rabbinerne visste godt at når Messias kom, skulle han gi jødene en NY
TORAH. Dette kjente de godt til ut ifra det som Moses hadde skrevet i
Mose-Torah. «En profet (Messias) vil jeg oppreise for dem av deres brø
dres midte, likesom deg, og jeg vill LEGGE MINE ORD i hans munn, og
han skal tale til dem alt jeg byder ham. Og enhver som ikke hører på mine
ord, som han skal tale i mitt navn, ham vil jeg kreve til regnskap for det.»
(5.Mos.l8,18-19.)

«Omskiftes (forandres) prestedømmet, da går jo også nødvendigvis en
OMSKIFTELSE AV TORAHEN for seg.» (Hebr.7,12.9).
Jeg pleier å skille mellom Jesu FØRSTE og Jesu ANDRE FORKYN

NELSE. Jesu første forkynnelse angår først og fremst opprettelsen av «ri
ket for Israel», mens Jesu andre forkynnelse angår den kristne menighet.

Vi kan også kalle Jesu første og andre forkynnelse for:
a) JESU FØRSTE TORAH og
b) JESU ANDRE TORAH.
Vi skal i det følgende kort nevne en del av Jesu første forkynnelse. Dette

viser at den i sin totalitet ikke passer inn i den forkynnelsen som vi har i
den kristne menighets tidsperiode. (Dette gjelder naturligvis ikke det GE-
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NERELLE ASPEKTET ved forkynnelsen, men det SPESIELLE ASPEK
TET.):

1.) Den som holdt Torahen (budene i Torahen), skulle være den største
i himlenes rike.» (Mat.5,19.)

2.) Dersom ikke jødenes rettferdighet overgikk de skriftlærdes og fari
seernes rettferdighet, kom de ilcke iim i himlenes rike.» (Mat.5,20.)

3.) Den som ville arve Guds rike, måtte være fullkommen (menneskets
eget rettferdighet) i forhold til Torahen (budene i Torahen).»
(Mat.5,39-42og48.)

4.) Den som ikke tilgav andre, fikk ikke selv tilgivelse. (Mat.6,14-15.)

5.) Den som dømte andre, skulle selv dømmes med den samme dom.

(Mat.7,1-2.)

6.) Den som holdt Torahen, skulle få del i Guds rike. Den som ikke

holdt Torahen, kunne ikke få del i Guds rike. (Mat.7,21-23.)

7.) Den som fornektet Jesus, fikk ikke del i Guds rike. (Mat.10,32-33.)

8.) Den som elsket far og mor mer enn Jesus, fikk ikke del i Guds rike.
(Mat.10,37.)

9.) Den som ikke var villig til å dø for Jesus, fikk ikke del i Guds rike.
(Mark.8,34-35.)

10.) Den som skammet seg over Jesus og hans ord, fikk ikke del i Guds
rike. (Luk.9,26.)

11.) Den som ikke trengte seg på med makt og rev Guds rike til seg, fikk
ikke tak i det.» (Mat.11,12.)

12.) Den som ikke viste barmhjertighet, fikk ikke del i Guds rike.»
(Mat.5,7.)

13.) Den som talte bespottelig mot Den Hellige Ånd, fikk ikke del i Guds
rike.»(Mat.l2,31-32.)
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14.) Den som talte unyttige ord, fikk ikke del i Guds rike.» (Mat. 12,36-
37.)

15.) Den som ikke omvendte seg og ble som barna, fikk ikke del i Guds
rike.» (Mat. 18,2-5.)

16.) Den som forførte barna, fikk ikke del i Guds rike.» (Mat. 18,6.)

17.) Den som ikke var villig til å selge det han eide og gi til de fattige,
fikk ikke del i Guds rike. (Mat.19,21.)

18.) De fattige skulle få del i Guds rike. (Mat. 11,4-5.)

19.) De fattige i Ånden skulle arve Guds rike. (Mat.5,3.)
(De fleste teologer har ment at dette uttrykket betyr at det er «de
ydmyke», som skal arve Guds rike, og det er rett, men uttrykket
«fattig i Ånden» går ikke på ydmykhet. «De fattige i Ånden» er i
følge esseneme de fattige som har fått Den Hellige Ånd.» (Se Da
vid Plussers bok: Jesus.s. 95-96.)

20.) De som gav almisse, skulle arve Guds rike. (Luk. 11,41.)

21.) Den som lånte ut penger uten å kreve dem igjen, skulle få del i
Guds rike. (Luk.6,35.) Dette utsagnet må sees på bakgrunn av både
sabbats-og jubelåret. Det første var hvert sjuende år, og det siste var
hvert femtiende år. I disse årene ble all gjeld slettet. Den som ikke
greide å betale tilbake sine lån, fikk dem slettet.
Dette har sammenheng med vårt forvalteransvar overfor Gud. Vi
vet at alle ting hører Gud til, og at det som vi har, ikke er vårt, men
det er GUDS EIENDOM. Når vi låner bort penger, er det ikke våre
penger vi låner bort. Dersom vi taper de pengene som vi har lånt
bort, så er det ikke vi som har tapt dem, men derimot Gud. «Den
som låner til den fattige, låner til Herren, og Herren skal gjengjelde
ham hans velgjerning.» (Ords. 19,17.)
(Denne undervisningen komme også til uttrykk i Paulus forkyn
nelse. «som skrevet er: Han (giveren) strødde ut. Han gav de fat
tige. Hans rettferdighet forblir i tidsalderen.» (2.Kor.9,9.)
«at de (de rike) skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, gav
milde, godgjørende, så de legger opp en GOD GRUNNVOLL)
for den konunende tid- at de griper det tidsalderlige livet.»
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(l.Tim.6,18-19.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. s.308-309.)

22.) Den som forlot alle ting, skulle få del i Guds rike. (Mark. 10,30.)

23.) Den som ikke gav flere og større almisser enn fariseerne og de skrift
lærde, fikk ikke del i Guds rike.» (Mat.5,20.)

24.) Den som ikke kom til en personlig tro på Jesus, fikk ikke del i Guds
rike. (Mat. 19,21.)

25.) Den som ikke var født på ny, fikk ikke del i Guds rike. (Joh.3,3.)

26.) Den som ikke var født av vann (den naturlige fødsel) og av Ånd,
fikk ikke del i Guds rike. (Joh.3,5.)

27.) Den som ikke forvaltet sine muligheter på en god måte, fikk ikke
del i Guds rike. (Mat.25,28-30.)

28.) Den som fryktet Gud, skulle få del i Guds rike. (Luk. 1,50.)

29.) Den som hadde gjort godt, skulle arve Guds rike. (Joh.5,28-29.)

30.) Den som ikke hadde åndelige frukter i sitt liv, fikk ikke del i Guds
rike. (Joh.15,1-7.)

31.) Den som hjelper jødene i den store trengsel, skal få del i Guds rike.
(Mat.25,40 og 45-46.)

32.) Den som holdt Jesu bud, skulle få del i Guds rike. (Joh.15,10.) (Se
min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. Kapittel: Jesu forkynnelse, hvor
jeg skriver mye om dette.)

Når det gjaldt å holde Herrens bud, sa rabbinerne at dersom hensikten,
intensjonen eller hengivenheten ikke var til stede, så hadde ikke overhol
delsen av budene noen hensikt. De kalte denne hensikten for «KAVANAH».

Dersom hensikten ikke var god, så virket dette mot sin hensikt. Det førte
til fortapelse.
Vi skal i det følgende referere to utsagn som går på dette. «Den som prak
tiserer rettferdighet i hemmelighet, er større enn Moses.»
(Baba Batha 9.b.)
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«Den som gir almisse til de fattige offentlig, gjør det til sine egen under
gang.» (Hagiga 5.a.)
Det Nye Testamente skiller også mellom Jesu første og Jesu andre un

dervisning. Den første gikk på «riket for Israel» og den andre gikk på den
kristne menighets tid. «Den første bok (evangeliet etter Lukas) skrev jeg,
Teofilius, om alt det som Jesus BEGYNTE MED både å gjøre og Å LÆRE.»
(Ap.gj.1,1.)

Hebreerbrevet kaller EN DEL AV Jesu første lære for «BEGYNNEL

SEN AV JESU LÆRE.» «La oss derfor gå forbi begynnelsen av Jesu lære
og skride fram mot det fullkomne (angående den messianske forsamlin
gen), så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjer
ninger og tro på Gud, med lære om (de forskjellige typer) dåp og håndspå
leggelse, om dødes oppstandelse og tidsalderlig dom.» (Hebr.6,1-2.)

Jesus sa selv: «Ennå har jeg meget å si dere, men dere kan ikke bære
(forstå) det nå, men når han. Sannhetens Ånd konuner, skal han veilede
dere til HELE SANNHETEN, for han skal ikke ta av seg selv, men det
som han hører, skal han tale, og de TILKOMMENDE TING skal han for
kynne dere.» (Joh.16,12-13.)
Rikets evangelium blir videre kalt for «OMSKJÆRELSENS EVANGE

LIUM.» Det var det evangeliet som Peter og de andre apostlene forkynte i
Israel, «tvert imot: da de så at det var meg (Paulus) betrodd å forkynne
uomskjærelsens evangelium, likesom Peter omskjærelsens (evangelium),
for han som gav Peter omskjærelsens aposteltjeneste, han gav og meg
kraft til det blant hedningene.» (Gal.2,7-8.)
I og med at de fleste teologer og Bibel-granskere ikke forstår at det her

er snakk om 2 FORSKJELLIGE EVANGELIER to forskjellige evange
lier, som har hvert sitt siktemål, så blir Gal.2,7-8 galt oversatt i våre Bi
bler.

«Omskjærelsens evangelium» er et evangelium til de omskåme. Det er
jødene. Omskjærelsen er tegnet på to pakter, og det er Abraham-pakten og
Sinai-pakten. Den første ble gitt 400 år før den andre. Omskjærelsen er et
tegn på at jødene var Guds utvalgte folk på en spesiell måte. Gud hadde
lovet jødene landet, fra Middelhavet og Eufrat, og han hadde lovet at jø
dene skulle være prester og konger for Gud over alle hedningene. (2.Mos.
19,5-6.)

«Omskjærelsens pakt» er likeldes bundet både til Land-pakten og David-
pakten om Messias kongedømme. Det skal både vare i «tidsalderen» og
«for alltid». «Han skal være stor og kalles den Høyestes Sønn, og Gud
Herren skal gi ham hans far Davids trone («riket for Israel»), og han skal
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være konge over Jakobs hus i tidsaldrene (for alltid), og det skal ikke være
ende på hans kongedømme.» (Luk. 1,32-33.)
Omskjærelsens evangelium hadde 2 UTKALLELSER i Israel på Jesu

tid. Det var både før og etter Jesu død:

a) Guds rike var nær. «og sa: Omvend dere, for himlenes rike er kom
met nær.» (Mat.3,2.)

b) Guds rike kan bli opprettet dersom dere omvender dere. «Så fatt da
et annet sinn og omvend dere, så at deres synder må bli utslettet, så
husvalelsens (nærværets Jesu nærvær) tider kan komme fira Herr
ens åsyn (åsynet står for hele personen), og han kan sende den for
dere utkårede (forut forkynte) Messias, Jesus.» (Ap.Gj.3,19-20.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

Hva er det som kjennetegner Jesu første forkynnelse?
Hva er Jesu andre forkynnelse?
Hva er Jesu første Torah?

Hva er Jesu andre Torah?

Hva betyr ordet «Torah»?
Hvor mange rettferdighetsbegreper var knyttet til Jesu første
forkynnelse?
Hvilke 32 punkter kjennetegner Jesu første forkynnelse?
Hva er «kavanah»?

Hvorfor ble jøden bedt om å låna ut til de fattige?
10.) På bakgrunn av hvilke to høytider må vi se denne befalingen?
11.) Hvorfor er Galaterbrevet 2,7-8 galt oversatt?
12.) Hva er den riktige oversettelsen?
13.) Hvilke 2 utkallelser hadde «omskjærelsens evangelium» i Israel

på Jesu tid?

f
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DEN JØDISKE TORAH.

Når det gjelder selve ordet «Torah», så betyr det ikke «lov», men det
betyr «LÆRE». «INSTRUKSJON» eUer «UNDERVISNING.» Det er der
for MEGET UHELDIG å oversette ordet «Torah» med «lov», for med or

det «lov» så tenker vi først og fremst på Guds bud og forskrifter. Selv om
Torahen består av 613 lovbud, bør en ikke bruke ordet «lov» om Torahen.

En bør ikke bruke ordet «MOSE LOV» eller «MOSE-LOVEN», men deri

mot MOSE TORAH, for dersom en bruker ordet Moseloven, så gir en
dermed uttrykk for at Mose Torah bare består av bud og forskrifter. Jeg
vil i denne boka ikke bruke uttrykket Mose-loven, men derimot Mose Torah
og Jesu Torah.
I tillegg vil jeg også skrive ordet «Torah» med stor forbokstav, for å vise

at den har sin selvstendige eksistens og for å vise dens store betydning. En
del av rabbinerne sa at verden var bassert på tre ting, og det var:

a) Torahen.

b) Tempel-tjenesten og
c) Almissegivningen.

Torahen består av 613 bud. Det er 248 positive bud, som begynner med:
«Du skal». Dette tilsvarer antall ben i menneskekroppen. Det er 365 nega
tive bud, som begynner med: «Du skal ikke». Dette tilsvarer antall dager i
et år.

I Det Nye Testamente blir ordet Torah oversatt med «nomos», som betyr
«lov» eller «regel». Når jeg bruker Skrift-steder fra N.T., hvor dette ordet
forekommer, så vil jeg bruke det hebraiske ordet «Torah» med en evetuelle
forklaring i parantes. På denne måten vil leserne få en utvidet og mer
riktig forståelse av innholdet av dette ordet.
Dersom våre Bibler hadde vært riktigere oversatt på en rekke områder,

så hadde vi automatisk fått en mer riktig forståelse av innholdet i dem. Vi
ser at den ene nye Bibel-oversettelsen etter den andre kommer, men der
som man ikke er villig til å gå inn på de esentielle punktene i oversettel
sen, så fører de nye oversettelsene ikke til noe klargjøring for Guds folk,
men bare til større frustrasjon og ikke-forståels.
Selve ordet «Torah» kan brukes på følgende måter innenfor jødedommen:
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1.) All jødisk lov som er beskrevet både i Tanach (G.T.) (den skrevne
Tohra) og i Talmud (den muntlige Torah).

2.) Hele Tanach.

3.) De første 5 bøkene i Tanach. De blir på hebraisk kalt for henhold
vis: «Bereshit», som betyr «I begynnelsen.», «Shemot», som betyr
«Navnene», «Vayikra», som betyr «Og han kalte», «BamidbaD>, som
betyr «I ørkenen» og «Devarim», som betyr «Ordene». De 5 Mose
bøkene blir på hebraisk kalt for «Chumas».

4.) Den pakten som Gud gav Moses på Sinai-fjellet.
5.) Enhver undervisning om de 5 Mosebøkene.
6.) Hele Bibelen- både Tanach og Berit Chadashah (Den nye Pakt.)
7.) Enhver undervisning av rabbinerne.

Videre mente rabbinerne at det er 2 Toraher. Det er den skriftlige Torah,
som vi finner i Mose-bøkene, og den muntlige Torahen. Den muntlige
Torahen ble også gitt Moses på Sinai, men den ble ikke skrevet ned med
det samme. Den ble brakt videre gjennom en muntlig tradisjon til den ble
skrevet ned på 200 tallet etter Messias av rabbi Yehuda ha Nashi. I Pirke
Avot, som er en del av Mishnah, står det følgende om dette: «Moses mot
tok Torah på Sinai og leverte den til Josva, fra Josva til de eldste, fra de
eldste til profetene, og profetene brakte den videre til Den Store Forsam
lingen (Synedriet.) (Avot 1,1.)
En annen vurdering går ut på at den muntlige Torah ble gitt til Moses på
Yom Kippur. Mens den skriftlige Torah blir feiret på shavout (pinsen),
blir den muntlige Torah feiret på Simchat Torah (Torahens gledesdag),
som er den siste dagen i det sivile jødiske året.
Talmud består av 2 deler. Det er Mishnah og Gemara. Gemara er rabbiner
nes kommentarer til Mishnah. Den ble skrevet ned på 500-tallet. Det er to
Talmuder- Den Jerusalemske og Den Babylonske. Den siste er av størst
betydning i dag, og den er tre ganger så omfangsrik som den jødiske
Talmud. Den består av 2,5 millioner ord. (Se min bok: Jesu Gjenkomst.
Bind 5. Kapittel: De jødiske Skriftene.)
En del av rabbinerne mente også at de «kronene» eller «de taggene»,

som 7 av de 22 hebraiske bokstavene er utstyrt med, og som er omtalt i
Mat.5,18 og oversatt med «tøddel», også ble gitt av Gud på Sinai. Disse
bokstavene er: shin, ayin, tet, nun, zayin, gimmel og tzadi. Hensikten med
disse taggene, er tredelt:

a) De skulle utsmykke Torahen, slik at den ble penere å se på.
Det skulle være en ære for Gud.
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b) De skulle beskytte Torahen fra åndelige angrep utenfra.
c) De skulle også beskytte Guds folk, som er jødene. (Se Al

fred J.Kolatchs bok: This is the Torah. s.101-103.)

Rabbinerne mente at den muntlige Torah hadde like stor betydning som
den skriftlige Torah.
Denne vurderingen er IKKE RIKTIG. Det står mye godt og verdifullt i

Talmud, men det står også mye som ikke stemmer med Guds ord. Mye av
Torahen er dessuten diskusjoner mellom de forskjellige rabbinerne om
hvordan de så på de forskjellige problemstillinger i Guds ord.

Jesus gikk også imot flere av rabbinernes fortolkninger, og han kalte
dem for «menneske bud» og «de gamles vedtekteD>. «Men de dyrker meg
forgjeves, idet de lærer lærdommer som er menneskebud.» (Mat. 15,9.)
«men de dyrker meg forgjeves, idet de lærer lærdommer som er menneske
bud. Dere forlater Guds bud og holder fast ved menneskers vedtekt. Og
han sa til dem: Det er riktig vakkert av dere å gjøre Guds bud til intet for å
holde deres vedtekt.» (Mark.7,7-9.)
Den skriftlige Torah inneholder 613 bud, men dette var ikke nok for

rabbinerne. De utarbeidet en rekke nye bud som de mente hadde sin basis
i de skrevne budene. De bygde med dette «et gjerde rundt Torahen», slik
at det ble umulig for jødene å holde den.
De som skrev den muntlige Torahen, forsøkte å lage LOV AV TORA

HEN. De forsøkte å svekke Guds rettferdighet på bekostning av mennes
kets rettferdighet. Vi må huske på at Torahen består både av lov og av
nåde. Oppfyllelsen av lovreglene peker på menneskets egen rettferdighet,
mens Guds rettferdighet kommer til uttrykk i nåden.
Jeg vil sitere hva Ariel og Devorah Berkowitz sier om dette i sin bok:

Torah. Rediscovered. s. 110: «Paulus var godt kjent med den muntlige
Torahen. Han kjente til dets fallgruber. Han visste også at de som laget det
muntlige Torah, i virkeligheten FORANDRET TORAHEN TIL LOV.
Denne loven reflekterte ikke Guds rettferdighet. Den var heller en kodifi
sering av menneskets rettferdighet. Men Paulus sa at den som hadde Guds
rettferdighet, behøvde ikke å søke høyt eller lavt etter Torahens rette for
tolkning eller anvendelse. Guds Torah er alltid tilgjengelig for ham.»
Jesus sa følgende om de skriftlærde og fariseerne: «På Mose sitter (har

tatt plass) de skriftlærde og fariseerne. Derfor skal dere gjøre alt det de
byder dere, men etter deres gjerninger skal dere ikke gjøre. For de sier det,
men gjør det ikke. De binder svære byrder, som er vanskelig å bære, og
legger dem på menneskenes skuldrer, men selv vil de ikke røre dem med
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sin finger. Men de gjør alle sine gjerninger for å sees av menneskene, for
de gjør sine minnesedler (tefilin) brede og sine dusker (zizit) store.»
(Mat.23,2-5.)

Vers 3 er oversatt til å bety at jødene skal gjøre det som de skriftlærde
og fariseerne byder dem å gjøre. Den vanlige tolkningen av dette Bibel
verset er at jødene skal følge de skriftlærdes og fariseernes fortolkninger
så lenge som disse er i samsvar med Torahen.
Jeg tror at oversettelsen av Mat.23,3 ikke er korrekt. I stedet for at Jesus

her gir dette som et påbud, så er dette en KONSTATERING av noe som
skjedde. På gresk så har 2.person i indikativ og imperativ den samme
formen, slik at det er umulig å skille mellom disse to formene av verbet.
Den korrekte oversettelsen blir derfor: «Dere gjør alt de byder (indikativ)
dere, men etter deres gjerninger skal dere ikke gjøre.» (Mat.23,3.) (Se The

Companion Bible. av E.W. Bullinger.s.l361.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvorfor er det meget uheldig at vi oversette ordet «Torah» med
«loven»?

2.) Hvor mange bud er det i Mose Torah?
3.) På hvilke 3 ting er verden basert i følge rabbinerne?
4.) På hvilke 6 måter blir ordet «torah» brukt i jødedommen?
5.) Hva er de hebraiske navnene på de 5 Mose-bøkene?
6.) Hva betyr navnene?
7.) Når ble de forskjellige Torahene gitt i følge rabbinerne?
8.) Hva er Talmud?

9.) Når ble «kronene» eller «taggene» på en del av bokstavene gitt i
følge rabbinerne?

10.) Hvilke 3 funksjoner har «kronene»?
11.) Hvilke 7 bokstaver har disse «kronene»?

12.) Hvor mange bud har den skriftlige Torah?
13.) Hvorfor fikk vi den muntlige Torah?
14.) Hvem var det som utarbeidet den?

15.) Hva sier Ariel og Devorah Berkowitz om den muntlige Torah?
16.) Hva er den korrekte oversettelsen av Matteus 23,3?
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FORANDRINGEN AV INNHOLDET

I GUDS TORAH.

De 5 Mose-bøkene ble skrevet av Moses ca. 1500 før Messias. De øv
rige av Tanachs bøker, profetene og Skriftene, ble fullført før og umiddel
bart etter det babylonske fangenskapet. På den tid var Guds Torah ren og
uten feilaktig oversettelse eller gal forståelse.
Ca. 300 før Messias hadde den hellenistiske og greske kulturen og ten-

kenmåten begynt å gjøre seg gjeldene i Israel. Det var for det første
Alekandrer den Stores hellenistiske rike og senere den innflytelsen som
det ptolemeiske riket hadde over Israel. Under styret til Ptolemy den 2. ble
Mose-bøkene oversatt av helleniserte jøder til gresk. Disse var bosatt i
Egypt. Denne oversettelsen av Tanach blir kalt for «Septuaginta».
Disse jødene var inspirert av den greske og hellensistiske måte å tenke

på, og det kommer til uttrykk i deres oversettelse, som er en delvis fri
oversettelse av den hebraiske Tanach. På visse området kan den betraktes

som en parafrase eller en til og med en Targum, som er en kombinasjon av
oversettelse og en kommentar.
De begynte å se på Mose Torah med GRESKE ØYNE. Grekerne hadde

mange lover i sitt styre av det greske imperiet. Dette lovsystemet influerte
de jødiske skriftlærde til å se på Mose Torah som utelukkende «lov». De
greske lovene gå uttrykk for følgende: Dersom du ikke gjør etter loven, så
blir du ekskludert fra det greske riket. Disse jødene begynte å tenke det
samme om Mose Torah: Dersom du ikke holder budene i Torahen, så får
du ikke del i Guds rike. På denne måten laget de «et gjerde rundt Tora
hen», som ennå i dag ikke er nedrevet.
De jødiske lærde oversatte ordet «Torah», som ikke betyr «lov», men

derimot «undervisning», «instruksjon» eller «lære», med ordet
«NOMAOS», som betyr «lov». De burde ha oversatt det med det grekse
ordet «DIDASKALIA», som betyr «lære», «instruksjon», undervisning»
eller «læresetning».
Vi vet at Jesus gikk til de kraftigste angrep på fariseerne, saduseeme og

de skriftlærde for deres ukorrekte forståelse av Mose Torah. Dette gjaldt
for eksempel helligholdelsen av sabbaten, de forskjellig reglene for tien
den, forholdet til «hedningene», de forskjellige reglene for renhet og an
dre forhold.

Etter Jesus død og templets ødeleggelse i år 70 fortsatte fariseerne dette
arbeidet med å sette et gjerde rundt Mose Torah ved utarbeidelsne av
Mishnah. Den ble ferdig ca.200 etter Messias. Det var en utleggelse av
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Mose Torah. Dette arbeidet ble ført videre i Gemara på 400 og 500 tallet
etter Messias. Disse to verkene ble til Talmud . (Se min bok: Jesu Gjen
komst. Bind 5: Kapitel: De jødiske Skriftene.)
Etter at det jødiske folket ikke ville ta imot Jesus fra Nasaret som deres

konge og Messias, fikk vi etter hvert kirkens tid. Kirken fortsatt med å
kalle Mose Torah for «lov». De adopterte den greske oversettelsen av or
det «torah». De forsterket dermed det inntrykket av at Gud under Den
første Pakt, var en streng Gud, som dømte de som ikke holdt Torahens
bud til fortapelse og utelukkelse av Guds rike. De bidrog derfor med å
sette et SKILLE MELLOM GUD OG JESUS, som ble betraktet som den

milde Gud, som i sin yterste konsekvens bare kom med to bud, og det var
å elske Gud av hele sitt vesen og elske sin neste som seg selv. (Mat. 12,30-
31.) Disse to budene har også sitt utgangspunkt i Mose Torah (3. Mos.
19,18 og 5. Mosebok 6,5.)
Dette er et galt bilde av Gud, og det har bidradd til at mange har forkas

tet Gud. Det har også bidradd til at mange har vendt seg bort i fra Skrif
tene i Tanach. Dette var for eksempel tilfellet med Markion, som levde i
det første hundreåret etter Messias. Han forkastet hele Tanach som Guds
ord og ville ha en Bibel som bare bestod av Lukas evangeliet og 10 av
Paulus sine brev. Han følte det slik at Tanach stod i veien for Paulus lære

om den frie nåden, men det er ikke tilfelle. NÅDEN HAR VÆRT FRI I
ALLE TIDSPERIODENE. Det bare det som har ligget rundt nåden som
har vært forskjellig. Det angår de forskjellige bud og læren i den forskjel
lige tidsperiodene.
Det som kjennetegner Gud gjennom hele frelseshistorien, er det forhol

det at han er en nådig og barmhjertig Gud, som gjør alt han kan for at
ALLE MENNESKER SKAL BLI FRELST. Han gir menneskene anled
ning til å bli frelst gjennom et helt liv. Han starter på nytt med menneske
heten for hver ny tidsperiode. HANS NÅDE ER NY HVER DAG. Hans
vrede varer bare et øyeblikk. Hans nåde varer for alltid. (Salme 30,6.)
Dette er det RETTE BILDE av Gud. Slik har i alle fall undertegnede opp
levd ham.

Både den katolske og den protestantiske kirken har oppretthold dette
ukorrekte bildet av Gud og av Mose Torah. Det er ingen uoverenstemmelse
mellom Guds lov og nåden. De omhandler forskjellige områder av Guds
forhold til menneskene. De skal ikke blandes sanunen. Det gjorde heller
ikke Paulus. Den Torahen, som Paulus skrev, og som er det samme som
Jesu andre Torah, gikk ut på at hedningene ikke var bundet til jødenes
Torah, som var både Mose Torah og Jesu Torah. Når Jesus sa at han ikke
var kommet for å oppheve Torahen eller profetene, men for å oppfylle
(Mat.5,17), så betyr dette blant annet at han var kommet for å TOLKE
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RETT Torahen og profetene. Det betyr ikke at han skulle oppheve dem.
Både våre Bibel-oversettelser og våre Bibel- kommentarer behøver en

GEDIGEN REVISJON for at de skal bli korrekte. En må gå inn på den
hebraiske og greske grunnteksten i Bibelen og oversette den i samsvar
med opprinnelig hebraisk tankegang. Det har liten hensikt at man stadig
vekk kommer med nye oversettelser av Bibelen, mens en ikke er i stand til
å ta tak i det som er viktig og fundamentalt. I denne sammenhengen gjel
der det viktige ord som «torah», «chuka», «chok», «misphat», «mitzvot»,
«chukim», «drachim», «edot» og «shelot».
Disse ordene har fått en altfor legalistisk forståelse i oversettelsene. (Se
2 artikler av Rabbi Moshe Joseph Koniuchowsky med tittelen: Torah is
not the same as Law. E-mail: heb_roots_chr@hebroots.org.)
Dette gjelder også uttrykk som «Det gamle Testamente» og «Det nye

Testamente». De bør oversettes med «Den første Pakt» og «Den andre
Pakt».

Det gjelder også uttrykk som «de gammel-testamentlige» og «de ny-tes-
tamentlige» Skriftene, profetene o.s.v. Dette bør oversettes med «det som
tilhører Den første» eller «Den andre Pakt».

Det gjelder også det hebraiske ordet «olam» og det greske ordet «aion»,
som ikke skal oversettes med «evighet», men med «tidsalder. (Dette har
jeg skrevet mye om i mine tidligere bøker.)
Det gjelder også mange andre ord og forhold, som vi ikke skal nevne her.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Når ble Mose Torah skrevet?
2.) Når ble Tanach oversatt til gresk?
3.) Hvem oversatte Tanach til gresk?
4.) Hva var den store feilen som disse oversetterne gjorde?
5.) Hva betyr ordet «torah»?
6.) Hvilket ord oversatte de det med?
7.) Hvilket ord burde de ha brukt?

8.) Hva er Talmud.

9.) Hva er Mishnah og Gemara?
10.) Hva ønsket Markion å gjøre med Bibelen?
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11.) Hva er det rette bildet av Gud?
12.) Hva mente Jesus når han sa: At han var kommet for å oppfylle

Torahen og profetene?
13.) Hvorfor har det liten hensikt at vi får stadig flere Bibel-oversettel

ser, når vi ikke er villige til å oversette viktige ord i Bibelen på en
rett måte?

14.) Hvilke ord i Bibelen er viktig at vi får forandret?
15.) Hvilke andre ord og uttrykk er det viktig at vi får forandret?
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INNHOLDET I DE 5 MOSE-BØKENE.

Vi skal i det følgende kort skissere innholdet i de 5 Mose-bøkene:

1.) Selve skapelsen. (1.Mos. 1,1-2,25.)

2.) Noahs historie og syndfloden. (l.Mos.6,8-9,29.)

3.) Abrahams, Isaks og Jakobs historie og inngåelsen av Abraham-pak
ten, som er en nådes- og trospakt (tillitspakt). «Og Abraham trodde
på Herren (Han stolte på det som Herren hadde lovet), og han (Gud)
regnet ham det til rettferdighet.» (l.Mos.15,6.)

4.) Mose historie og Sinai-paktens inngåelse. Sinai-pakten er både lov-
og en nådespakt. «Og dere skal holde mine lover, for det menneske
som gjør etter dem, skal leve ved dem.» (3.Mos.l8,5.) (Det men -
neske som holder Torahens bud, skal ikke FRELSES ved at han

holder budene, men når han gjør dette, skal han få leve.)
«For hver den som gjør noen av disse vederstyggelige gjerninger,
skal UTRYDDES av mitt folk.» (3.Mos.3,29.)
«For Moses skriver om rettferdigheten av Torahen: Det menneske
som gjør disse ting, skal leve ved dem.» (Rom.9,5.) Dette utsagnet
betyr i følge rabbinerne to ting:
a) Det betyr at de som holder Torahen, får del i de rettferdiges

oppstandelse.
b) Det betyr at de som holder Torahen, blir frifunnet på Rosh

Hasanah og får leve i det nye året.

Mose Torah ble lagt ved siden av Abraham-pakten av forskjellige
grunner, men først og fremst for å vise at menneskene ikke kan
greie å oppfylle Guds krav til egen frelse. «Men Torahen (budene i
Torahen) KOM TIL (ble lagt ved siden av Abraham-pakten), for at
fallet skulle bli stort, men hvor synden ble stor, ble nåden enda
større.» (Rom.5,20.)
«Hva skulle da loven til? Den ble LAGT TIL (ved siden av Abra
ham-pakten) for overtredelsenes skyld, inntil den ætt kom som løf
tet gjaldt- gitt ved engler, ved en mellommanns hånd.» (Gal.3,19.)
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(Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind S.) Kapittel: Mose lovens hen
sikt og begrensning.)
Sentrum i Sinai-pakten er de 10 bud. (2.Mos.20.) Dessuten har vi
lovene om Guds-tjenesten og lovene om hvordan samfunnet skal
styres. Dette er utdypninger og kommentarer til de 10 bud. Jødene
selv regner med at Torahen inneholder 613 påbud og forbud.

5.) Vandringen i ørkenen i 40 år.
1 hele denne perioden opererte Gud med to sett av frelsesbegreper,
som han også for øvrig gjør i alle tidsperiodene, og det er:

a) GUDS RETTFERDIGHET, som er selve nåden. «Vend om.
Herre, utfri min sjel (meg selv). Frels meg for din miskunn
hets skyld» (Salm.6,5.)
«Han vederkveger min sjel. Han fører meg på rettferdighets
stier for sitt navns skyld.» (Salm.23,3.)
«Døm meg etter DIN RETTFERDIGHET, Herre min Gud,
og la dem (mine fiendér) ikke glede seg over meg.»
(Salm.35,24.)

«For et øyeblikk varer hans vrede, en levetid hans nåde. Om
aftenen kommer gråt som gjest, og om morgenen er det fry
desang.»(Salm.30,6.)

b) MENNESKETS EGEN RETTFERDIGHET. Den kan ikke
oppnå frelsen ved egne gjerninger, men den gir signal til Gud
om at en ønsker å oppnå frelsen og Guds nåde. «Herren gjen
gjeldte meg etter MIN RETTFERDIGHET. Han betalte meg
etter mine henders renhet.» (Salm. 18,21.)
«Og jeg (David) var ulastelig for ham, og voktet meg vel for
synd. Og Herren gjengjeldte meg etter MIN RETTFERDIG
HET etter mine henders renhet for hans øyne. Mot den
fromme viser du deg from. Mot den rettvise mann viser du
deg rettvis. Mot den rene viser du deg ren. Mot den forvendte
viser du deg vrang.» (Salm. 18,24-27.)

Etter min vurdering er det av den største viktighet at vi for
står at frelsesperiodene er forskjellige. Vi kan ikke uten vi
dere sette likhetstegn mellom dem og mene at de gir uttrykk
for det samme. Tidsperiodene er forskjellige. Guds nåde og
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menneskets egen rettferdighet vil bestandig være viktig i for
hold til frelsen. Det er BALANSEN mellom disse som kjen
netegner tidsperiodene.
Hl tross for dette må vi likevel være oppmerksomme på det
forholdet at den frie nådens tidsperiode skiller seg fra alle de
andre tidsperiodene. I inneværende tidsperiode operer Gud
også med to frelsesbegreper, men i og med at Mose Torah og
Jesu første Torah er satt til side som indirekte forutseming
for frelsen, så er menneskets egen rettferdighet nedtonet i
forhold til de to forannevnte Torahene, og grunnen til det er
det forholdet at den Torahen som gjelder i dag, og som er
med på å ta ut Jesu legeme, i stor grad angår hedningene.
«Men NÅ er Guds rettferdighet, som Torahen og profetene
vidner om, ÅPENBART UTEN TORAHEN (budene i Mose
Torah). Det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kris
tus for alle og over alle som tror, for det er ingen forskjell.»
(Rom.3,21-22.) «men er det av nåde, da er det IKKE MER
AV GJERNINGER (menneskets rettferdighet) ellers blir nå
den ikke mer nåde.» (Rom. 11,6.)
De 4 første budene i Jesu andre Torah, som gjelder i dag, ble
gitt på apostelmøtet i Jerusalem i årene 49-50, og de gikk ut
på følgende:

a) Hedningene skulle avholde seg fira avgudenes urenhet.
b) Fra hor.

c) Fra det som er kvalt og
d) Fra blod. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. Kapittel:

Apostelmøtet i Jerusalem.)

Paulus undervisning omfatter den Torahen som gjelder i dag. Den finner
vi i hans brev. VI FINNER DEN IKKE I DE ANDRE BREVENE I N.T.

Hva som gjelder de jøder, som tilhører den kristne forsamlingen, så er de
forpliktet på å overholde flere bud i Mose Torah enn det vi hedninger er
forpliktet på. Det gjelder for eksempel omskjærelsen på den åttende dag
og det gjelder overholdelse av de forskjellige jødiske høytidene. Det er
imidlertid vanskelig å sette opp en liste over jødenes forpliktelser ovenfor
Mose Torah. Dette får vi overlate til den enkeltes samvittighet, som også
har en fremtredene posisjon som bedømmende instans i vår tidsperiode,
«slike som har troens hemmelighet i en ren samvittighet.» (l.Tim.3,9.)
I vår tidsperiode så gjelder to sett av Toraher, og det er:
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a) Den Torahen som gjelder jødene og
b) Den Torahen som angår hedningene.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Gjengi kort innholdet i de 5 Mose-bøkene.
2.) Hva består Mose Torah av?
3.) Hvorfor ble budene i Mose Torah lagt til Abraham-pakten?
4.) Hva er hensikten med budene i Mose Torah?

5.) Hvorfor er menneskets rettferdighet nedtonet i vår tidsperiode?
6.) Hvilke er de 4 første budene i den Torahen som gjelder i dag?
7.) Hvilke bud skal jødene følge i vår tidsperiode?
8.) Hvilken funksjon har samvittigheten i vår tidsperiode?
9.) Hvorfor har jødene en Torah og hedningene en annen Torah i vår

tidsperiode?
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JESU NYE TORAH VIL BESTA AV 30 BUD.

Vi skal i det følgende sitere en del av rabbinernes Skrifter, hvor det både
kommer fram at Messias skal gi jødene en ny Torah og hvor det kommer
fram at Messias skal gi jødene en ny og forkortet Torah. En del av rabbi
nerne mente også at det ikke var behov for noen ny Torah i den kommende
tidsalderen, som er det samme som den messianske tidsalderen.

«Rabbi Hanin sa at Israel vil ikke behøve undervisningen til Messias-
kongen, fordi det er skrevet i Es. 11,10: «På den tid skal hedningefolkene
søke til Isais rotskudd», men ikke Israel. Dersom dette er tilfelle, hvorfor

vil Messias-kongen komme, og hva vil han gjøre? Han vil bringe Israel
tilbake fra landflyktigheten og gi dem 30 bud.» (Midrash Bereshit Rabba
.98.)

«Messias-kongen vil klart forklare Torahen for dem og de feil som de til
da har gjort... De 30 budene er forordninger som verdens nasjoner må
holde.» (Matanoth Kehuna.)
Til tross for at Maimonides mente at Gud ikke ville gi jødene noen an

nen Torah enn den som Moses fikk, så skrev han likevel følgende i sin
bok: Kongens Lover: at kongen som er salvet som Messias, «sitter på sin
kongelige trone og skriver for seg selv en Lovbok i tillegg til den loven
som er gitt til våre fedre. Han vil tvinge Israel til å adlyde disse budene.»
«Torahen vil gå tilbake til sin opprinnelige form.» (Pesikhta Rabbati.89,6.)
«Den hellige- må han være velsignet- vil sitte i Edens hage og tegne opp
en ny Torah for Israel, som vil bli gitt til dem av Messias.» (Yalqut Isaiah
26.)

«1 framtiden vil budene (i Mose Torah) bli annulert.» (Nida 66.b.)
«1 endens tid vil Torahen bli glemt.» (Mechilta, Masechet Piska, 2.)
Rabbi Shimon Ben Eleaxar har sagt: «1 Messias sine dager vil det ikke
være noen «du skal» og «du skal ikke» bud.»

Klausner sier i sin bok: Den Messianske lde i Israel. «Den naturlige
fortolkning av dette er at det i Messias sine dage, så vil Torahen og budene
miste sin betydning.» (Se Risto Santalas bok: The Messiah in The Old
Testament, s.50-51 og 70-71.)

Det er flere grunner til at Messias vil gi jødene en ny Torah:

a) Enhver ny tidsperiode skal ha sin egen Torah. 1 og med at døperen
Johannes innledet en ny tidsperiode («riket for Israel»), så var det
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helt naturlig at Jesus gav jødene en ny Torah.

b) Ved sin forsoning opphevet Jesus og gav en ny mening til mange av
ofringene, som var bilder på hans forsoning.

c) Når Messias kom, skulle han styre verden ved hjelp av sin kraft,
rettferdighet og kjærlighet. Han behøvde derfor ikke så mange bud
eller regler som skulle støtte hans styre.

d) Når Jesus oppfylte Torahen på alle måter, stod det ham fritt å gi
jødene en ny Torah.

Når vi sammenligner disse forskjellige utsagnene av rabbinerne med
Messias første Torah, som han gav jødene og som skal gjelde i riket for
Israel, så er det korrekt at Messias nye Torah kom til å bestå av ca.30 bud.
Hvordan kunne de vite dette? De kunne ikke lese det ut av Tanach. Svaret

er at en del av rabbinerne var troende mennesker som hadde Den Hellige
And i sine liv. Dessuten levde de i en jødisk teologisk tradisjon som hadde
mange riktige synspunkter.
Det var forskjellige vurderinger blant rabbinerne både angående hvor

mange bud det ville være i «riket for Israel» og om det ville være noen bud
i det hele tatt. I Nazir 50 står det: «Torah, hva vil det bli av deg?»
En av grunnene til denne forvirringen er det forholdet at mange av rab

binerne blandet sammen utsagn som angikk menneskets egen rettferdig
het med utsagn som gjaldt Guds rettferdighet. Disse to typer rettferdighet
går parallelt gjennom hele frelseshistorien og må ikke blandes sammen.
Denne sammenblandingen kommer godt fram i Makkot 23-24, hvor det
står: «Moses ble gitt 613 bud. Av disse er det 365 «du skal». Dette er i
overensstemmelse med antall dager i et år. Det er 248 «du skal ikke».
Dette er i samsvar med antallet ben i et menneskes kropp... Så kom David
og reduserte dem til 11... Så kom Esaias og reduserte dem til 6... Så kom
Mika og reduserte dem til 3... Så kom Esaias igjen og reduserte dem til
2... Så kom Habakuk og reduserte dem til 1, som det er skrevet: «Den
rettferdige skal leve av tro.» (Hab.2,4.)
Det siste utsagnet har ingen ting med menneskets egen rettferdighet å

gjøre. Det er Guds gave og Guds rettferdighet som blir beskrevet her.
I det hele tatt må vi være oppmerksonune på det forholdet at den rabbinske

jødedommen har lagt altfor stor vekt på menneskets egen rettferdighet i
forhold til Guds rettferdighet. Den rabbinske jødedommen har dessverre
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blitt en lovreligion, der mennesket selv bestemmer om det skal holde Guds
Torah eller ikke, og kan dermed selv bestemme om det vil bli frelst eller
ikke. I DEN OFFISIELLB JØDEDOMMEN FRELSER MENNESKET

SEG SELV. Det har derfor ikke behov for en frelser. Jødene sier: Vi har

ikke behov for Jesu forsoning. Kanskje hedningene har det. (Se min bok:
Jødenes Konge. Bind 4. Kapittel: Syndsbegrepet i jødedommen.)
Jødedommen legger stor vekt på den frie viljen, og det er postivt og bra,

men det kan også overdrives. Vi må huske på at alt er lagt inn under syn
den og syndefallet. Dette gjelder også den frie viljen. Vi kan ikke handle
uavhengig av dette. Våre valg vil alltid være besmittet av at vi lever i en
syndig og falt verden.
På den annen side kan vi gå til Gud og be ham om at han viser oss det

som er riktig, slik at vi kan handle i overensstemmelse med det som er
riktig og etter Guds vilje. Vi kan gjør de riktige valg til å ha seier over
synd, men dette er ikke den frie viljes valg, for den er trællbunden under
synden, men dette er Guds valg etter at han har frigjort vår vilje. Vi må be
slik som Jesus gjorde: Ikke skje min vilje, men din vilje.
Når det gjelder sannheten om den frie viljen, så har jødedommen noe å

lære oss kristne og vi kristne har noe å lære jødene. Jødene har et altfor
optimistisk syn på den frie viljen, mens vi kristne har et altfor pessimistisk
syn på den fiie viljen.
En del av rabbinerne mente til og med at Torahen ville bli tatt bort fra

jødene og bli gitt til hedningene på grunn av jødenes stolthet overfor Gud.
I Hagigah 5 b står det: «Israels stolthet er grunnen til at Torahen vil bli tatt
fra jødene og gitt til hedningene.»
Dette er et profetisk utsagn som har en viss sannhet i seg. I den kristne

menighets tidsperiode er jødene som folk og nasjon satt til side som for
midlere av Guds Torah og Guds ordninger i inneværende tidsperiode.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva mente rabbinerne om forholdet mellom Mose Torah og Mes
sias Torah?

2.) Hvor mange bud ville det være i Messias nye Torah?
3.) Hvorfor kunne Messias gi jødene en ny Torah?
4.) Hvordan kan vi forklare at mange av de teologiske konseptene

som rabbinerne hadde, er korrekte?
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5.) Hva var grunnen til at rabbinerne hadde forskjellige oppfatinger
angående hvor mange bud den nye Torahen ville inneholde?

6.) Hvordan ser jødene på den frie viljen?
7.) Hvordan ser de på frelsen?
8.) Hvordan ser de kristne på dette?
9.) Hvorfor vil Gud ta bort Torahen fra jødene og gi den til hedningene

i følge noen av rabbinerne?
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DE FORSKJELLIGE TORAHENE

I FRELSESmSTORIEN.

Vi skal her gi en kort oversikt over disse Torahene og til hvilke fokegrupper
disse er gitt:

1.) Torahen i Edens hage. Den er gitt til alle mennesker.

2.) Torahen i samvittighetens tidsperiode. Den er gitt til alle mennes
ker.

3.) Torahen i tidsperioden for menneskelig styre og autoritet. Den er
gitt til alle mennesker.

Rabbinerne sammenfattet Guds Torah med hedningen i de 3 første tids
periodene til 7 bud. De er de såkalte noakittiske bud, og de gikk ut på
følgende:
a) Menneskene skulle ikke drive avgudsdyrkelse.
b) De skulle ikke drive Guds-bespottelse.
c) De skulle ikke ete skadde dyr eller deler som var skilt fra et levende

dyr.
d) De skulle ikke stjele.
e) De skulle ikke utføre blodskam eller seksuell umoral.
f) De skulle ildce myrde. (Det er forskjell på det «å myrde» og det «å ta

livet av.»)

g) De skulle skape et rettssystem som skulle håndheve de 6 første
budene.

4.) Torahen som ble gitt til Abraham. Den ble gitt til jødene.

5.) Torahen som ble gitt til Moses. Den ble gitt til jødene.

6.) Torahen som ble gitt av Jesus. Den ble gitt til jødene. Det er Tora
hen i «riket for Israel».

7.) Torahen som la grunnlaget for den kristne menighet. Den ble gitt til
både jøder og hedninger. Deime Torahen er nedfelt i Paulus sine
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Skrifter. Dette var en Torah og en, som var skjult hos Gud fra før verden
ble til og ble åpenbart først til Paulus. Denne pakten inngikk Gud MED
SEG SELV før verdens grunnvoll ble lagt. Vi kjenner ikke til hvordan
denne pakten ble inngått eller hvordan dette skjedde, men gjennom Paulus
sine brev kjenner vi til innholdet i denne pakten. Vi kjenner for eksempel
lite til hvilke eksakte oppgaver den kristne menighet skal ha i 1000 års-
riket, for dette er ikke åpenbart i Bibelen.
Denne pakten baserer seg ikke så mye på Guds bud, men på Guds nåde.
I vår tid er det ikke gjerningene som er det viktige, men tro som følges av
gjerninger, «idet han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet etter SITT
FRIE RÅD, som han fattet HOS SEG SELV.» (Ef. 1,9.)
«og å opplyse alle om hvorledes husholdningen er med den hemmelighet
som HAR VÆRT SKJULT fra tidsalderlige tider i Gud, som har skapt alt
ved Jesus Kristus.» (Ef.3,9.)

«den hemmelighet som HAR VÆRT SKJULT fra alle tidsaldrenes og
slekters opphav, men som NÅ er blitt åpenbart for hans hellige.» (Kol. 1,26.)
«han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall, ikke etter våre gjer

ninger, men etter sitt eget råd og den nåde som er oss gitt i Jesus Kristus
FRA TIDSASLDERLIGE TIDER.» (l.Tim.1,9.)

«i håp om tidsalderlig liv, som Gud, han som ikke lyver, har lovet FØR
TIDSALDERLIGE TIDER.«(Tit.1,2.)

må ikke blande sanunen Guds pakt med den kristne menighet og den
kristne menighets Torah med den nye pakt i Jesu blod, for den ble gitt til
jødene og er ikke kommet i stand fullt ut enda. Den ble påbegynt ved Jesu
forsoning og apostlenes forkynnelse den første tiden, men den ble på grunn
av jødenes vantro, satt til side. Den fullføres først ved jødenes omven
delse i trengselstiden. Deretter vil jødene gå ut i hele verden med «evan
geliet om riket». (Mat.24,14.)
Den pakten eller den Torahen som vi har i vår tid, er også bassert på Jesu

forsoning. Det er for øvrig alle paktene som Gud har inngått med mennes
kene, men til tross for det, så må vi ikke sette likhetstegn mellom den nye
(fornyede) pakt i Jesu blod og den pakt som Gud har opprettet med seg
selv og som angår den kristne menighet. Det sier seg selv at hemmelighe
ten med den kristne menighet måtte ha EN HEMMELIG PAKT, som vi
ikke kjenner til.
Hva som gjelder de jødene som hører med til den kristne menighet, så

har den Torahen, som de følger i vår tidsperiode, flere bud enn det som vi
hedninger har. (Se kapitlet: Innholdet i de 5 Mose-bøkene.)
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Hva som gjelder Guds handlemåte med menneskene opp igjennom frelses-
historien, så kan den deles opp i 5 faser, og disse er følgende:

1.) Først handlet Gud med hedningene- fra Adam og til Abraham.

2.) Deretter handlet Gud med jødene- fra Abraham og til Paulus.

3.) Deretter handlet Gud med den kristne menighet, som både består
av jøder og hedninger- fra Paulus og til Jesu komme for den kristne
menighet. I denne tiden handler Gud med en helt ny åndelig men-
neske-type, hvor Jesus selv er hodet og hver enkelt troende er med
lemmer i det kristne legemet.

4.) I riket for Israel vil Gud igjen sette et skille mellom jødene og hednin
gene. I 1000 års-riket vil jødene være DE LEDENDE I STYRET
AV VERDEN, mens den kristne menighet sammen med englene og
Gud vil være med på styre verden ut ifra i himmelen.

5.) I de kommende tidsaldere vil Guds himmel, som er det himmelske
Jerusalem, smelte sammen med den nye jord. I den tiden vil Gud
styre hele verden sammen med troende jøder og troende hedninger.
Gud handler etter som han selv vil i tidsperiodene. «O dyp av rik
dom og visdom og kunnskap hos Gud. Hvor ursansakelige hans
dommer er, og hvor usporlige hans veier. For hvem kjente Herrens
sinn? Eller hvem var hans rådgiver? « (Rom.11,33-34.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvor mange Toraher har Gud gitt til menneskene opp gjennom frel
seshistorien?

2.) Hvorfor må vi skille mellom Guds pakt med jødene (den nye pakt i
Jesu blod) og Guds pakt med menigheten?

3.) Når ble Guds pakt med menigheten inngått?
4.) Hvor ble den inngått?
5.) Hvem var det som inngikk den?
6.) Hvor mange var til stede når den ble inngått?
7.) I hvilke 5 faser handler Gud med menneskene opp igjennom frelses

historien?

8.) Hva går disse 5 fasene ut på?
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DEN AVBRUTTE TIDSPERIODEN.

Da jødene ikke ville ta imot verken kongen eller den nye Torahen i «ri
ket for Israel», så ble dette tilbudet trukket tilbake, og vi fikk den kristne
menighets tid. Det som var kjent, ble trukket tilbake, og det som var ukjent,
kom fram i lyset.
Vi skal i det følgende referere en del utsagn og hendelser fra N.T., som

viser at «riket for Israel» var nært for jødene på Jesu tid:

1.) «og sa: Tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær, omvend
dere og tro på evangeliet (om Guds rike.)» (Mark. 1,15.)

2.) Jesu mange undergjerninger viste at riket var kommet.

3.) Jesus la fram det læremessige grunnlaget for dette riket i Bergpre
kenen og ellers i sine taler.

4.) De 12 disiplene fikk myndighet til å utdrive de onde åndene og
helbrede all sykdom. «Og han kalte sine 12 disipler til seg og gav
dem makt over ureine ånder, til å drive dem ut, og til å helbrede all
sykdom og all skrøpelighet.» (Mat. 10,1.)

5.) Messias forløper, døperen Johannes, var kommet. Han la det FØR
STE ÅNDELIGE GRUNNLAGET for riket. «Han svarte og sa:
Elias skal sant nok komme først og skal sette alt i rette skikk, men
jeg sier dere at Elias er alt kommet, og de kjente ham ikke, men
gjorde med ham hva de ville. Det samme skal også Menneskesøn
nen lide av dem.» (Mat. 17,11-12.)

6.) Jesu forvandling på Forklarelsens Berg viste at «riket for Israel» var
nær. «Og seks dager deretter tok Jesus med seg Peter, Jakob og
Johannes og førte dem avsides opp på et høyt fjell. Og han ble for
klaret for deres øyne, og hans åsyn skinte som solen, og hans klær
ble kvite som lyset.» (Mat. 17,1-2.)

7.) Bryllupet i Kana i Galilea er et forbilde på at Guds rike var nær.
Vinen som Jesus gjorde av vatnet, er et bilde på gleden og frelsen i
riket for Israel. «Og på den tredje dag var det et bryllup i Kana i
Galilea, og Jesu mor var der, men også Jesus og hans disipler var
innbudt til bryllupet.» (Joh.2,1-2.)
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8.) Tiden var kommet til at innhøstingen av jødene kunne skje. «Da det
nå LED MOT FRUKTTIDEN, sendte han sine tjenere til vingårds
mennene (de skriftlærde, fariseerne og sadduseeme) for å ta imot
den frukt som han skulle ha.» (Mat.21,34.)

9.) Kongesønnens bryllup er også et bilde på «riket for Israel». «Atter
sendte han andre tjenere og sa: Si til de iimbudne (jødene): Se, jeg
har gjort i stand mitt måltid: mine okser og mitt gjøfe er slaktet, og
ALT ER FERDIG, KOM TIL BRYLLUPET.» (Mat.22,4.)

10.) Davids søim, som er det samme som Messias, var konunet. Kongen
stod i ferd med å opprette riket. «Da svarte Simon Peter og sa: Du
er Messias, den levende Guds Søim.» (Mat. 16,16.)
«Hva tykkes dere om Messias, hvis sønn er han? De sier til ham:
Davids.» (Mat.22,42.) «og folket som gikk foran og fiilgte etter,
ropte: Hosiatma (frels nå) Davids sønn. Velsignet være han som
kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste.» (Mat.21,9.)
«Han skal være stor og kalles den Høyestes Sønn, og Gud Herren
skal gi ham hans fars Davids trone, og han skal være konge over
Jakobs hus i tidsaldrene, og det skal ikke være ende på hans konge
dømmer.» (Luk. 1,32-33.)

11.) «Den store nattverden» (gjestebudet) er også et bilde på «riket for
Israel». «Da sa han til dem: Det var en mann som gjorde en stor natt
verd og innbød mange, og han sendte sin tjener (Jesus) ut ved den
tid DA NATTVERDEN SKULLE HOLDES, for å si til de innbudne:
Kom, for NÅ ER DET FERDIG.» (Luk.14,16-17.)
«Kongesønnens bryllup» eller «Den store nattverden» skulle be
gynne i Israel. Når jødene hadde tatt imot tilbudet om riket, så skulle
resten av hedningefolkene innlemmes i riket. Dette er også grun
nen til at Jesus i all hovedsak bare virket blant jødene. «Disse tolv
sendte Jesus ut og bød dem: Gå ikke ut på veien til hedningene, og
gå ikke inn i noen av samaritanenes byer, men gå bare til de fortapte
får av Israels hus (hebr.beit Israel.)» (Mat. 10,5-6.)
«Men han svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de for
tapte får av Israels hus.» (Mat. 15,24.)
Det forholdet at den kristne menighets tid skulle komme mellom
det første og det andre tilbudet om opprettelsen av Guds rike i
Israel, er forbilledlig beskrevet ved det som skjedde i forbindelse
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med Tamars tvillingfødsel. Den som var på vei til å bli født først, Serah,
trakk seg plutselig tilbake, og Peres, som er et bilde på den kristne menig
het, ble født først «Da den tid kom da hun skulle føde, se, da var det

TVILLINGER i hennes liv. Og i det samme hun fødte, stakk den ene hån
den fram. Da tok jordmoren og bant 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 hun kalte
ham Peres (brudd). Så kom hans bror fram, han som hadde den røde tråd
om hånden. Ham kalte de Serah (oppgang,)» (l.Mos.38,27-30.)
Disse to tvillingene er bilder på TO FORSKJELLIGE FRELSES-
FORSAMLINGER. Peres er et bilde på den kristne menighet. Serah er et
bilde på den jødiske menigheten. Den hånden som Serah stakk fram først,
er et bilde på de jøder som tok imot Jesus fra Nasaret som deres frelser. De
hører med til «riket for Israel». Det forholdet at Serahs hånd kom ut først,
gir uttrykk for at jødene fikk tilbudet om opprettelsen av «riket for Israel»
før utkallelsen av den kristne menighet.
«Riket for Israel» kuime ha blitt en realitet ved Jesu første konune. Da

jødene ikke ville ta imot tilbudet om «riket for Israel», så forsvant tilbudet
etter hvert inn i sin egen henunelighet, og vi fikk den kristne menighets
tid. Det som var åpenbart gjennom det profetiske ordet, ble gjort til hem
melighet, og det som var skjult i det profetiske ordet, ble gjort kjent.
Det er av den aller største viktighet at vi skiller mellm det profetiske

ordet om «riket for Israel» og hemmeligheten med den kristne menighet.
Dersom vi ikke gjør det, så blander vi sanunen store deler av Guds ord og
Guds råd. Tiden er nå kommet så langt at vi igjen skal begynne å forstå at
det er forskjell på Israel og den kristne menighet.
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvilke Skrift-steder i N.T.viser at Gud tilbød jødene å opprette
«riket for

Israel» ved Jesu første komme?

2.) Hva er «Kongesønnens bryllup» et bilde på ?
3.) Hva er «Det store gjestebudet» et bilde på?
4.) Hva er «Den store nattverden» et bilde på ?
5.) Hva er Peres et bilde på?
6.) Hav er Serah et bilde på?
7.) Hva er Serahs hånd et bilde på?
8.) Hvorfor er det så viktig at vi skiller mellom det profetiske ordet

og hemmeligheten?
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DEN NYE (FORNYEDE) PAKT I JESU

BLOD.

Jødene kjente godt til at det skulle konune en tid, da Gud skulle gi dem en
ny pakt i stedet for Mose Torah. «Se, dager konuner, sier Herren, da jeg vil
opprette en ny (fornyet) pakt med Israels hus og med Judas hus, ikke som
den pakt jeg opprettet med deres fedre da jeg tok dem ved hånden for å
føre dem ut av Egyptens land, den pakt med meg som de brøt, enda jeg var
DERES EKTEMANN, sier Herren, men dette er den pakt som jeg vil opp
rette med Israels hus etter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres
sinn og skrive den i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal
være mitt folk, og de skal ikke mere lære hver sin neste og hver sin bror og
si: Kjenn Herren. For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier
Herren, for jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mer konune deres
synd i hu.» (Mos.31,31-34.)
Mose Torah var både en ytre pakt, som baserte seg overholdelse av bud

og forskrifter, men den var også en indre og åndelig pakt, der Gud gav
frelse til dem som forsøkte å holde budene i pakten. Dersom jødene etter
levde dem, skulle de leve ved dem. «Og dere skal holde mine lover og
mine bud, for det menneske som GJØR ETTER DEM, SKAL LEVE VED
DEM. Jeg er Herren.» (3.Mos. 17,5.) (Det står ikke at de skal bli frelst ved
å etterleve budene, men det står at de skal få leve. Det er to forskjellige
ting.)
Dette betyr blant atmet at dersom de greide å etterleve pakten ved at de

både holdt de 613 budene og benyttet seg av de mange former for renselse
og forsoning, som der var i jødedonunen, så skulle Gud se i nåde til dem
og frelse dem. DET VAR IKKE FRELSE UTENOM MOSE TORAH FOR
JØDENE PÅ DENNE TIDEN. Mose Torah kanaliserte frelsen for jødene.
De ble ikke frelst ved overholdelsen av Mose Torah, men de skulle få

leve i landet til Herren kunne frelse dem. Den som lever har anledning til
å få del i frelsen. Den som er død, og ikke har fått tak i frelsen i sitt liv, han
går fortapt for Guds rike.
Mose Torah består av 613 bud. Det var 365 negative bud (du skal) og

det var 248 positive bud (du skal.)
Det var flere grunner til at Gud ville gi jødene en ny Torah:
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1.) For det første greide de ikke å etterleve kravene i Mose Torah. «Tora
henførte jo ikke noen fram til fullkommenhet- og et BEDRE HÅP
føres inn, så vi kan nærme oss til Gud.» (Hebr.7,19.)

2.) For det andre pekte store deler av Mose Torah på Jesu liv, gjerning
og forsoning. Etter at Jesus var konunet og ofret seg selv for all
verdens synd, så fant det sted en FORANDRING AV Mose Torah.
«så har han (Jesus) deretter sagt: Se, jeg kommer for å gjøre din
vilje (Guds vilje). Han tar det første (offertjenesten) bort for å inn
sette det annet (seg selv), og ved denne vilje (Guds vilje) er vi hel
liget ved ofringen av Jesu Krist legeme en gang for alle.» (Hebr. 10,9-
10.)

3.) For det tredje krevde en ny tidsperiode en ny Torah som basis for
sitt styre.

Jødene visste også godt at Messias skulle dø for folkets synder. «Men
han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen
lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.»
(Es.53,5.)
Vi vet videre at lidelsesaspektet ved Messias er blitt FORTOLKET BORT

i den offisielle (rabbinske) jødedommen, men det er ikke fortolkningen
som har betydning. Det er Guds ord som bestemmer hva som er riktig. Der
fortolkningen kommer i motsetning til Guds ord, der må fortolkningen
vike. Det er ikke i forhold til fortolkningen vi blir vurdert av Gud, men i
forhold til Guds ord og Guds ordninger. (Se min bok: Jesu Gjenkomst.
Bind 4. Kapittel: Rabbinemes syn på Messias som Herrens lidende tje
ner.)

«Den nye Pakt» i Jesu blod er grunnlaget for alle Guds pakter med men
neskene. «Og han tok en kalk (et beger) og takket og gav dem og sa: Drikk
alle derav. For dette er mitt blod, den nye pakts blod som utgydes for
mange til syndenes forlatelse.» (Mat.26,27.)
«Den nye Pakt» en perfekt pakt, for den er basert på både BEDRE LØF

TER og et bedre offer. Det var Gud selv som grep inn og ofret seg selv- en
gang for alle mennesker.

Den nye tiden skulle gi et nytt frelsespant til alle troende, og det var
Den Hellige Ånd. Gud selv skulle flytte inn i hver enkelt troende og for
klare ham Guds bud og Guds ord, slik at de troende ikke lenger skulle
være usikre på hva Guds ord gikk ut på. Gud selv skulle bo i den enkelte.
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Det åndelige grannlaget for «riket for Israel» var dermed lagt, og det base
rer seg på to forhold:

a) Messias forsoning for jødene og for alle mennesker, «og han
er en soning for våre (jødenes) synder, dog ikke bare for våre,
men og for hele verdens.» (l.Joh.2,1-2.)

b) Den Hellige Ånds komme på pinsefestens dag.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvordan visste jødene at Gud ville gi dem en ny (fornyet) pakt?
2.) Hva vil det si at de som etterlevde budene i Mose Torah, skulle få

leve?

3.) Hvorfor måtte Gud gi jødene en ny pakt?
4.) Hvorfor er lidelsesaspektet ved Messias falt ut i jødedommen?
5.) Hvilke to åndelige forutsetninger ligger til grunn for opprettelsen

av «riket for Israel»?
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«RIKET FOR ISRAEL» BEGYNTE MED

DØPEREN JOHANNES.

«Riket for Israel» har tre faser, og det er:

1.) En del av det åndelige grunnlaget for riket ble manifestert ved Jesu
førstekomme.

2.) Da jødene ikke ville ta imot- verken kongen i riket. Den Nye Pakt
i Jesu blod eller Jesu nye Torah, fikk vi den kristne menighets tid.
Den hører med til RIKETS HEMMELIGE SIDE. Selv om den kristne

menighets tidsperiode har en del viktige åndelige prinsipper felles
med riket, som for eksempel Jesu forsoning og Den Hellige Ånds
komme, så må den IKKE BLANDES SAMMEN MED «riket for
Israel». Den kristne menighets tidsperiode var en hemmelighet, og
dens åndelige basis må søkes i den generelle del av Jesu første un
dervisning og i Jesu andre undervisning. Den kommer til uttrykk i
Paulus sine brev. De andre Skriftene i N.T. beskriver Jesu liv og
virksomhet, jødenes dlbud om opprettelsen av «riket for Israel» og
endetiden på 7 år.

3.) «Riket for Israel» skal opprettes ved Jesu gjenkomst.

Det har vært mye diskusjon blant Bibel-fortolkeme om Guds rike begynte
med Jesus eller om det begynte med døperen Johatmes. Det er ikke behov
for en slik diskusjon, for Det Nye Testamente sier klart at Guds rike be
gynte med døperen Johannes. Vi skal i det følgende sitere en del Bibel
ord, hvor dette kommer tydelig fram:

1.) Torahens og profetenes tid varte INNTIL JOHANNES. Fra den tid
av ble evangeliet om Guds rike forkynt. «Torahen og profetene hadde
sin tid INN TIL JOHANNES. Fra den tid forkyimes evangeliet om
Guds rike, og enhver trenger seg inn i det med makt.» (Luk. 16,16.)
«For alle profetene og Torahen har profetert INNTIL JOHANNES.»
(Mat.11,13.)

2.) Ordet om Jesus som &elser begynte i Galilea ved døperen Joharmes
forkyimelse. «det ord kjermer dere, det som utgikk over hele Judea

111



etter å ha tatt SIN BEGYNNELSE fra GalUea ETTER DEN DÅP
som Johannes forkynte.» (Ap.gj. 10,37.)

3.) Døperen Johannes identifiserte sin virksomhet med Messias. Han
så på seg selv som den som skulle rydde vei for Messias. «Han sa:
Jeg er en røst av en som roper i ørkenen: Gjør Herrens vei jevn, som
profeten Esaias har sagt.» (Joh. 1,23.)
«Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer
etter meg, er sterkere eim jeg. Han hvis sko jeg ikke er verdig til å
bære. Han skal døpe dere med Hellig Ånd og ild.» (Mat.3,11.)
«Dere er selv mine vitner at jeg sa: Jeg er ikke Messias, men: JEG
ER UTSENDT FORAN HAM. Den som har bruden (Israel), han er
brudgom, men brudgommens venn, som står og hører på, gleder
seg storlig over brudgommens røst. Denne min glede er nå blitt
fullkommen. HAN SKAL VOKSE. JEG SKAL AVTA.» (Joh.3,28-

30.)

4.) Jesus identifiserte også sin virksomhet med døperen Johannes. Han
sa at de hadde DET SAMME BUDSKAPET, men at jødene ikke
ville ta imot deres budskap. «Vi blåste på fløyte for dere, og dere
ville ikke danse. Y\ sang sørgesanger, og dere ville ikke gråte. For
Johannes kom. Han verken åt eller drakk, og de sier: Han er besatt
(han har en demon). Menneskesønnen kom. Han eter og drikker, og
de sier: Se, for en storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn.
Men visdommen er rettferdiggjort av sine ham.» (Mat.ll,17-19.)

5.) Jesus sa at Johaimes var VEIRYDDEREN for ham. «Det er ham det
er skrevet om: Se, jeg sender mitt bud for ditt åsyn. Han skal rydde
din vei for deg.» (Mat.ll,10.)

6.) Jesus sa at FRA DØPEREN JOHANNES OG INNTIL NÅ, trengte
jødene seg med makt inn i Guds rike. «Men fra døperen Johaimes
dager og inntil nå trenger de seg med makt inn i himlenes rike, og
de som trenger seg inn, river det til seg.» (Mat.11,12.)

Når det står at den som trenger seg inn, river Guds rike til seg, så betyr
det at den som ville ha del i Guds rike, måtte trenge seg på med makt ved
å etterleve Jesu nye Torah og Jesu forodninger. Dette er meimeskets egen
rettferdighet.
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Det er to grunner til at en del Bibel-fortolkeie mener at Johannes hørte
med til Mose Torahens tidsperiode og ikke til rikets tidsperiode, og det er:

1.) DetolkergaltdetsomståriMat.ll,ll,hvordetstår: «Sannelig sier
jeg dere: Noen støne enn døperen Johannes er ikke oppreist blant
kvinner, men den minste (den mindre) i himlenes rike er større enn
ham.»

Dette utsagnet er ikke en sammenligning mellom personer i for-
slgellige tidsperioder, men det er en sammenligning mellom Jesus
og Johannes. Fariseerne og de skriftlærde anså Johannes for å være
en større person enn Jesus, som her blir beskrevet som «den min
dre».

Mange av kirkefedrene hadde denne forståelsen av dette Bibel-ste-
det, og jeg tror at det er riktig.

2.) De mener at døperen Johannes hadde en meget strengere forkyn
nelse enn Jesus, men det er ikke riktig. Jesus kunne også være streng
i sin forkyimelse. Dessuten var fielseshistorien kommet lengre når
Jesus steg inn på den fielseshistoriske arena. Han tok over der Jo
hannes avsluttet sin gjerning.
David Flusser sier i sin bok: Jesus.s.S2 at «Guds rike begynte med
Johannes... Han gjorde bruddet slik at Guds rike kunne bryte gjen
nom, men han var aldri et medlem av dette riket.»

Roy Blizzard og flere med ham har også dette synet (Se min bok:
Jesu Gjenkomst. Bind 5.S.S22.)

Jeg er uenig i denne vurderingen. Jeg tror at døperen Johannes både er
veirydderen, som skulle rydde vei for Messias, og at han er medlem av
«riket for Israel».

Det forholdet at Messias skulle ha en veirydder eller en herold som skulle
gå foran hans virksomhet, baserere deg på følgende to Skrif-steder: «Hør!
Det er en (Johannes) som roper Rydd i ørkenen vei for Herren! Gjør i
ødemarken en jevn vei for vår Gud. Hver dal skal heves, og hvert Qell og
hver haug skal senkes, det bakkete skal bli til slette, og hamrene til flatt
land. Og Herrens herlighet skal åpenbares, og alt kjød (alle jøder) skal se
det for Herrens muim har talt. Hør! Det er en (Jesus) som roper: Rop! Og
en armen (Johannes) svarer: Hva skal jeg rope (Han ville ha et eksakt
budskap fra Herren)? Alt kjød er som gress, og all dets herlighet som
markens blomst. Gresset blir tørt blomsten visner når Herrens ånde blå-
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ser på det. Ja, sannelig, folket er gress. Gresset blir tørt, blomsten visner,
men vår Guds ord står fast i tidsalderen... Stig opp på et høyt fjell, du
SIONS GLEDESBUD! Oppløft din røst med kraft, du JERUSALEMS
GLEDESBUD! Oppløft den. Frykt ikke! Si til Judas byer: SE DER ER
DERES Gud (Jesus).» (Es.40,3-9.)

«Jeg vil samle deg, Jakob, samle dere så mange som dere er. Sanke
sanunen vil jeg det som er igjen (levningen) av Israel. Jeg vil føre dem
sammen som får i en kve, som en hjord til sitt beite, så det larmer av
mennesker. VEIBRYTEREN går foran dem. De bryter gjennom og drar
fram gjennom porten (fiendens port) og går ut av den. Deres konge (Mes
sias) drar fram foran dem, og Herren i spissen for dem.» (Mika.2,12-13.)
Innenfor jødedommen er det to oppfatninger av hvem denne veibryteren
kan være, og det er:

a) Elias (Johannes) som skal rydde vei for Messias.
b) Messias selv. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. s.309.)

E.W.Bullinger hevder i sin Bibel-utgave: The Companion
Bible.s.l255at det er assyrerkongen som er veibryteren, og
at han fører jødefolket til fangenskapet til Assyria.

Jeg mener at Johannes var Jerusalems gledesbud, som var forløperen
for Messias og forkynte den store gleden at Messias var kommet og riket
kunne bli opprettet.
Hva som gjelder den andre teksten, så har den ingen ting med døperen

Johannes å gjøre. Det er en endetidstekst, som beskriver det forholdet at
Messias skal hente levningen av jødene og føre dem til Israel etter at den
store trengsel er over.
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvilke 3 faser har opprettelsen av «riket for Israel»?
2.) Hvem var den første som forkynte «riket for Israel»?
3.) Hvilket forhold var det mellom døperen Johannes og Jesus?
4.) Hører døperen Johanes med til «riket for Israel» eller hører han

med til Den Første Pakt?

5.) Hvordan skal vi forstå innholdet i Matteus 11,11?
6.) Hva står det i Esaias 40,3-9?
7.) Hvilke to oppfatninger er det angående hvem «veibryteren» i

Mika 2,12-13 er?

8.) Hva mente E.W.Bullinger om dette?
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ENDETIDEN BEGYNTE MED

DØPEREN JOHANNES.

I Og med at Guds rike i betydningen «riket for Israel» eller «himlenes rike»
begynte med døperen Johannes, begynte også endetiden og Guds dom
over jødene med Johatmes. Han forkynte ikke bare at Guds rike var nær,
men han forkynte også at den som ikke ville ta imot Guds rike og under
kaste seg Guds-rikets lover, skulle utryddes og ikke få del i Guds rike. Før
Guds rike kom, skulle det skje en sanering av mennesker.
Det samme sa Jesus- noe som også beviser at de stod i den samme tradi

sjonen og hadde det sanune budskapet. «Men da han så mange av farise
erne og sadduseeme komme til hans dåp, sa han til dem: Dere avkom av
giftslanger! Hvem lærte dere å fly for DEN KOMMENDE VREDE (den
store trengsel.). Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig, og tro ikke
at dere kan si inni dere selv: Vi har Abraham til far, for jeg sier dere at Gud
kan opprette Abraham barn av disse steiner. Øksen (dommen) ligger allerde
ved roten av trærne (jødene), derfor blir hvert tre (hver jøde) som ikke
bærer god frukt, hugget ned og kastet på ilden (dommen). Jeg døper dere
med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg, er sterkere enn
jeg, han hvis sko jeg ikke er verdig til å bære. Han skal døpe dere med
Hellig Ånd og ild (dom). Han har sin kasteskovl i sin hånd, og han skal
rense sin treskeplass (Harmageddon), og han skal samle sin hvete (de tro
ende) i låven (1000 års-riket), men agnene (de ufrelste) skal han brenne
opp med uslukkehg ild (ikke tilintetgjørelse, men ilden skal brenne for
alltid.)» (Mat.3,7-12.)

Jesus sa: «Men disse mine fiender som ikke ville at jeg skulle være konge
over dem, før dem hit og HUGG DEM NED FOR MINE ØYNE.»
(Luk. 19,27.)

Mange troende blir overrasket når de får høre at Jesus har sagt dette. De
tror at han bare er inkluderende og ikke dømmende. Jesus kan ikke inklu
dere synd i sitt budskap og i sin frelse. Han er kommet for å frelse syndere,
ikke for å se gjennom fingrene med synd. Han er kommet for å frambringe
syndenes forlatelse, ikke syndenes tillatelse.
På grunn av at Jesus er frelseren, er han også dommeren. «For Faderen

dømmer heller ikke noen, men han HAR GITT SØNNEN HELE DOM

MEN.» (Joh.5,22.)
«og han (Gud) har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er en men-
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neskesønn.» (Joh.5,27.)

«Og Jesus sa; TIL DOM er jeg kommet tii denne verden, for at de som
ikke ser, skal se, og de som ser, skal bli blinde.» (Joh.9,39.)
David Flusser sier i sin bok: Jesus, s.52, at endetiden begynte med døpe

ren Johannes, og det er riktig.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Når begynte endetiden?
2.) Hva sa døperen Johannes om donunen over Jøde-folket?
3.) Hva sa Jesus om denne dommen?

4.) Hva mente David Flusser om endetiden?
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DELS.

«HA MASIACH», «YINNON», «CHANINAH»

OG «MENACHEM».

Mange av rabbiner-skolene gav Messias et navn som lignet enten på
grunnleggeren av deres egen rabbiner-skole eller de fant tekster i Tanach,
som de mente gikk på Messias og avledet forskjellige navn på Messias ut
fra innholdet i disse tekstene. Vi skal i det følgende gi en oversikt over
slike navn, som ble tillagt Messias:

1.) Selve navnet Messias betyr «DEN SALVEDE» og kommer av det
hebraiske ordet «HA MASIACH». Dette navnet ble både brukt om

kongene og om Messias. På samme måten som kongen var Guds
salvede, var også Guds Sønn det. «Jordens konger reiser seg, og
fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot HANS SALVEDE.»
(Salme.2,2.)

«Og etter de 62 skal DEN SALVEDE utryddes (dø) og intet ha (in
tet herredønune), og staden (Jerusalem) og helligdommen (tem
plet) skal en kommende fyrstes folk (den kommende fyrsten er
Antikrist og folket er romerne) ødelegge (dette skjedde i år 70 etter
Messias), og enden på det er oversvømmelse (dom), og inntil enden
er det krig. Ødeleggelse er fast besluttet.» (Dan.,9,26.)
Videre mente rabbinerne at Messias hadde vært til før verden ble

skapt. De sa at da Gud skapte verden, var det Messias ånd som lå
over den ikke-skapte verden. Midrash Rabba sier følgende om dette:
«Dette var Messias ånd, som det er skrevet i Es.ll,2.»og Guds ånd
skal kvile på ham». Dette betyr at Messias var til før denne verden
ble skapt.

2.) Skolen til rabbi Jannai mente at Messias navn ville være «YINNON»,

som betyr «LA DET SPIRE», for det stod i Salme 72,1: «Hans navn
SKAL BLI (hebr. yinnon) i tidsalderen, så lenge som solen skinner,
skal hans navn skyte friske skudd, og de skal velsigne seg ved ham.
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Alle hedninger skal prise ham salig.»
Det står følgende i bønnen «Makzorim», som blir bedt i forbindelse
med den store forsoningsdagen: «Det er tid til å skape en ny skap
ning (Jesu gjenkomst) for evig, hent ham (Messias) fra kretsen (jor
dens krets), bring ham TILBAKE FRA SEIR Seir (Roma), for at vi
kan få høre ham fra Libanons (templets) berg, FOR ANNEN GANG
gjennom Yinnon. Han er vår Gud. Han er vår far. Han er vår frelser,
og han skal utfri og frelse oss for annen gang i alles påsyn og si: Jeg
skal FRELSE DER VED ENDEN (Jesu gjenkomst) LIKESOM I
BEGYNNELSEN (Jesu første komme), for å være Gud for dere.»
Rabbi Rashi har uttalt følgende om dette: «Messias, sønn av David,
som Salme 118 sier, han er den steinen som bygningsmennene for-
kasteb>, og hans opprinnelse er fra gamle dager, for « før solen var
til, var hans navn Jinnon.»

3.) Skolen til rabbi Channina mente at Messias navn ville være
«CHANINAH», som betyr «NÅDE», for det stod skrevet i Jer. 16,13:
«derfor vil jeg kaste dere ut av dette land, bort til et land dere ikke
har kjent, verken dere eller deres fedre, og der skal dere dyrke andre
guder dag og natt, fordi jeg ikke vil gi dere NÅDE (hebr. channinah)»

4.) Andre mente at hans navn var «MENACHEM», for det stod skrevet
i Klagesangen 1,16: «Over dette gråter jeg. Mitt øye, mitt øye flyter
bort i vann. For langt fra meg er TRØSTEREN (hebr. menachem),
som kunne husvale min sjel. Mine barn er ødelagt, for fienden er
ødelagt.»

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva betyr ordet «Messias»?
2.) Hva sa Midrash Rabba om Messias ånd?
3.) Hva betyr ordet «Yinnon»?
4.) Hva betyr ordet «Chaninah»?
5.) Hva betyr ordet «Menachem»?
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«DEN SPEDALSKE», «DEN LIDENDE

LÆRDE» OG «DEN SYKE».

Andre rabbiner mente at hans navn var «DEN SPEDALSKE», for det

stod skrevet i Esaias 53,4: «Sannelig våre sorger har han tatt på seg, og
våre piner har han båret, men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort
elendig.»
Det forholdet at Messias skulle være Den Spedalske har sammenheng

med det hebraiske ordet «nagua», som er brukt i Es.53,4, og som betyr
«slått med sykdom.»
Det aramaiske ordet «HTVRAH», som opprinnelig betyr «kvit», ble også

brukt om Messias. Dette gjenspeiler en tidlig fase av denne sykdommen,
der huden ble kvit. Dette ordet antyder dermed at Messias skulle få denne
sykdommen.
I den babylonske Talmud Sanhedrin 98 a står det: «Rabbinerne sier at

Messias navn er «DEN LIDENDE LÆRDE», som også er kalt «DEN SPE
DALSKE LÆRDE» av rabbinernes hus, for det er skrevet: «Sannelig han
har båret vår bekymring og båret våre sorger, enda vi trodde han var slått,
rammet av Gud og gjort bedrøvet.»
Den babylonske Talmud Sanhedrin 98 b sier: «Messias- hva er hans

navn?... Rabbinerne av Judas hus sier: «DEN SYKE». Som det er sagt:
Sannelig våre sykdommer har han tatt på seg.»
I Midrash Rabbah fra det sjette århundrede står det følgende i en kom

mentar til Ruts bok 2,14: «Han taler om kongen Messias: Kom hit... hold
deg nær til tronen... og dypp stykket ditt i vinedikken.» Dette viser til
straffen, som det er sagt: «Men han ble såret for våre overtredelser, knust
for våre misgjerninger.»»
I traktaten Pesiktan Akvat Rochel fra 700 tallet står det: «Da Gud skapet

verden, rakte han ut sin hånd fra sin herlighetstrone 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: \^1 du også bære deres straff og forsone
deres misgjerninger, slik det står skrevet: «...våre piner har han båret.»
(Es.53.)? Han svarte ham: Jeg vil BÆRE DEM MED GLEDE.» (Se min
bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: Rabbinernes syn på Messias som

Herrens lidende tjener.)
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvorfor brukte en del rabbinere benevnelsen «Den Spedalske» på
Messias?

2.) Hva begrunnet de dette med?
3.) Hvorfor brukte en del rabbinere benevnelsene «Den Lidende

Lærde» eller «Den Syke» på Messias?
4.) Hva står det i traktaten Pesiktav Akvat Rochel?
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«MESSIAS BEN JOSEF» OG

«MESSIAS BEN DAVID».

En del av rabbinerne mente at det var to forskjellige personer som var
Messias. Det var for det første den Messias som skulle DØ FOR FOL

KETS SYNDER i Gog-krigen. Han ble kalt for «MESSIAS BEN JOSEF»
eller «MESSIAS BEN EFRAHIM» eller «EFRAHIM». Han skulle bli vek

ket til livet igjen av «MESSIAS BEN DAVID». Den siste skulle være den
virkelige kongen i «riket for Israel». (I dag er det ikke mange som har
denne oppfatningen blant rabbinerne i Israel. Det er heller ikke den opp
rinnelige oppfatningen blant de jødiske rabbinerne. Den opprinnelige opp
fatningen var at den lidende Messias var den samme som kong Messias.
(Se mine bøker: Jødenes Konge. Bind 4: Kapitel: Messias er Herrens lid
ende tjener, og Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapitel: Rabbinernes syn på Mes
sias som Herrens lidende tjener.)
«Med gråt skal de komme og med ydmyke bønner, og jeg vil lede dem.

Jeg vil føre dem til rinnende bekker på en jevn vei, hvor de ikke kan snu
ble, for jeg er blitt en far for Israel, og EFRAHIM er min førstefødte.»
(Jer.31,9.)
I Sukka 52 a står det: «Messias ben Josef ble slått som det er skrevet: De

skal se opp til meg som de har gjennombåret, og de skal sørge over ham
som en sørger over sin eneste sønn. (Sak. 12,10)
I Pesiqta Rabbati, kap. 37 står det: «Patriarkene vil stå opp igjen i måne

den nisan og si til Messias: «Effahim, vår rettferdige Messias, til tross for
at vi er dine forfedre, så er du likevel større enn oss, for du har båret

syndene til våre bam, som det er skrevet: Sannelig, han har båret våre
sykdommer og våre sorger. Likevel så vi på ham som slått av Gud, men
han ble såret for våre synder, knust for våre misgjerninger. På ham er lagt
straffen som gjør oss lykkelige og ved hans sår har vi fått legedom.
Rabbi Nachmonides mente at det ville være 5 år mellom disse krigene.

Han mente at Messias ben Josef ville utrenske avgudsdyrkelsen i Israel og
samle jødene i Israel. Dette arbeidet ville ta 40 år (en generasjon.) Han
ville bli drept av Gog i Gog-krigen.
Etter den tid ville Messias ben David komme og samle Israel på nytt og

overvinne Gog. Messias ben Josef ville deretter bli oppreist fra de døde.
De fleste rabbinerne har likevel ment at det var en ætling av kong David

som skulle være Messias. «Deretter skal Israels bam vende om og søke
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Herren sin Gud og DAVID, SIN KONGE, og bevende skal de søke Herren
og hans gaver i de siste dager.» (Hos.3,5.)
I Yalqut 571 står det: «Hvem er du, DU STORE FJELL? (Sak.4,7.). Dette

refererer seg til kong Messias. Og hvorfor kaller han ham «du store Qell»?
Fordi han er større en patriarkene, som det er sagt: Min tjener skal være
høy og være løftet opp og være meget høy. Han vil være høyere enn Abra
ham, som sier: Jeg vil løfte høyt mine hender til Herren (l.Mos. 14,22.),
løftet opp over Moses, til hvem det er sagt: Løfte det (folket) opp i ditt
fang (4.Mos.ll,12.), høyere enn de tjenende englene om hvilke det er
skrevet: Deres hjul var høye og forferdelige (Esek. 1,1.) Og fra hvem kom
mer han (Messias)? Ut fra David (Salme 2,6.)»
I Sanhedrin 97 a står det: «Det syvende årtusenet vil være krig, og ved

slutten av årtusenet vil Messias ben David konune.»

Rabbi David Qimhi har uttalt følgende: «Det vil bli sagt i den messianske
tiden, at «hans opprinnelse er fra gamle tideD>, «fra Betlehem» betyr at
han vil komme fra Davids hus, fordi der vil være en lang tidsperiode mel
lom David og Messias-kongen og HAN ER «EL» (Gud). Dette er grunnen
til at han er fra gamle dager.»
Den samme rabbineren har uttalt følgende: «Bøy ned ditt øre, for de

kommende nådesløfter som er lovet David, refererer seg til Messias, for
han er kalt David... Han vil være en lærer for nasjonene som det er sagt i
begynnelsen av Es. (2,4.): Han vil dømme mellom nasjonene og vil av
gjøre mange stridsspørsmål for mange folk.»

I Sukka 52 b står det at de fire smedene i Sak.2,3 er henholdsvis:

a) Messias ben David.
b) Messias ben Josef.
c) Elias og
d) Rettferdighetens engel eller den rettferdige presten.

Rabbi Yair Davidi kommenterer dette på følgende måte:

a.) «Messias, Davids Sønn, er den fnuntidige religiøse leder og øver
ste styrer av hele Israel.

b.) Messias, Josefs Sønn, er den framtidige leder av de 10 stammene.
Han er også ansvarlig for å bygge opp den fysiske og militære infra
struktur i det gjenopprettede Israel.

c.) Elias vil bringe Israel tilbake til dets røtter og vil forårsake at alle
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jøder blir klar over sin stammemessige tilknytning, («barnas hjerter
til deres fedre») (Mal.4,6.) Vi venter fremdels på ham.

d) Den rettferdige prest (hebr.cohen) er prest etter Melkisedeks møn
ster (1 .Mos. 14,18.). Han er derfor kanskje en leder av de rettferdige
blant de ikke-jødiske folk.» (Artikkel: De 10 mindre profetene. Noen
Høydepunkter.)
Hva som gjelder fortolkningen av Mal.4,6 om at Gud «skal vende
fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre.», så er det
4 forskjellige oppfatninger av dette:
a) Gud skal gjøre det slik at det skal bli en innbyrdes enighet

mellom generasjonene i Israel.
b) Gud skal gjøre det slik at alle jødene (barna) respekterer det

grunnlaget som fedrene (patriarkene) Abrahm, Isak og Jakob
hadde lagt for jødefolket.

c) Alle jøder blir klar over hvilken stamme de tilhører.
d) Jødene skal få del i den rettferdigheten som patriarkene

hadde.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvorfor mente en del rabbinere at det var 2 forskjellige personer
som var Messias?

2.) Hva kalte de dem?

3.) Hva sa de om forholdet mellom dem?

4.) Hvilke oppgaver hadde de?
5.) Hvem er de 4 smedene i Sakarias 2,3 i følge Sukka 52.b?
6.) Hvordan kommenterte rabbi Yair Davidi dette?

7.) Hvilke 4 forskjelle oppfatninger er angående Mal.4,6?
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«TZEMACH».

Rabbi Joshua ben Levi sa at hans navn var «TZEMACH», som betyr
«SPIRE», for det stod skrevet i Sakarias 6,12: «Og si til ham: Så sier Her
ren, hærskarenes Gud: Se, det skal komme en mann som heter SPIRE
(hebr. tzemach). Han skal spire fram fira sin rot (Isais rot), og han skal
bygge Herrens tempel.»
Vi har i det hele 7 varianter av ordet «tzemach» og de peker på Messias.

Disse er:

1.) «HOTER» og «NETZER», som betyr henholdsvis «KVIST» og
«SKUDD. «Men en KVIST (hebr.hoter) skal skyte fram av Isais
stubb, og et SKUDD (hebr. netzer) fra hans røtter skal bære frukt.»
(Es.11,1.)
Det hebraiske ordet «netzer» konuner fra et verb som betyr «å vokte»
og «å forsvare». Navnet Nasaret betydde oppriimelig «et observa
sjonspunkt.» Yi vet at Jesus bosatte seg i Nasaret, og at han ble kalt
for en «nasareeD>. Dette betyr han skulle være EN VOKTER eller
EN FORSVARER (av Israel). «Og han kom og tok bolig i en by
som heter Nasaret, for at det skulle oppfylles som er talt om ved
profetene, at han skal kalles en nasareer.» (Mat.2,23.)
Jeg siterer fra min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. s. 246-247, hvor
jeg skriver følgende om dette: «Dette profetiske utsagnet (Es. 11,1.)
beskriver ikke bare Messias som et skudd fra Isais rot, men det sier

også at dette skuddet skal konune fra Nasaret, som var den byen der
Jesus voks opp. Ordet Nasaret (hebr.Natzeret) er det samme som
ordet «netzer» pluss en hokjønnsending. JESUS ER DEN SPIREN
SOM KOM FRA NASARET. Grunnbetydningen av ordet «netzer»
er et verb som betyr «å pleie» eller «å beskytte». Det lille skuddet av
Isais rot behøvde pleie og beskyttelse, for det kom som et lite barn.
Jesus var det skuddet av Isais rot som kom fra Nasaret.»

2.) «SHORESH», som be^ «ROTSKUDD». «På den tid skal hedninge
folkene søke til Isais ROTSKUDD, som står som et banner for fol
ket, og hans bolig skal være herlighet.» (Es. 11,10.)

3.) «YINNON», som betyr «SKUDD». «Hans navn skal bli i tidsalde
ren, så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske SKUDD, og
de skal velsigne seg med ham. Alle hedninger skal prise ham sa
lig.» (Salme 72,17.)

125



4.) «TSAMERET» eller «ROSH YENIKOTAV», som betyr henholds
vis «KVIST» og «ØVERSTE SKUDD». «Så sier Herren, Israels
Gud: Da vil jeg ta en KVIST (Messias) av den høye seders topp og
sette. Av dens ØVERSTE KVISTER vil jeg bryte av et spedt skudd,
og jeg vil sette det på et høyt, høyt Qell (Sion).» Esek. 17,22.)

5.) «Yonek», som betyr «ROTSKUDD» eller «SPEDT SJCUDD».« Han
skjøt opp som en kvist for hans åsyn og som et ROTSKUDD av tørr
jord. Han hadde ingen skikkelse og engen herlighet, og vi så ham,
men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i am.»
(Es.53,2.)

Rabbi Aibu sa at «DEN SPEDALSKE» og «TZEMACH» var det samme,
for den nummeriske verdien av de to ordene var den samme.

Ordene «tzemach» og «menachem» har også den samme numeriske verdi,
og den er 138.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva betyr ordet «tzemach»?
2.) Hvor mange varianter av dette ordet har vi i Tanach?
3.) Hvilke varianter er det?
4.) Hva betyr de?
5.) Hva er tallverdien av ordene «tzemach» og «menachem»?
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«BAR NAPLE», «BEN HA ANANIM» OG
«YESHUAH».

Rabbi Nachman sa at Messias navn var «BAR NAPLE» eller «BAR

NAPHLI», som betyr «SØNN AV DET SOM ER FALT». Vi gjengir en
samtale mellom rabbi Nachman og rabbi Isaac. Nachman spurte Isaac:
«Har du hørt når Bar Naple vil komme? Han sa til ham: Hvem er Bar
Naple? Han svarte: «Messias». Den andre spurte: Kaller du Messias for
Bar Naple? Han svarte: «Jeg gjør det, for det er skrevet i Amos 9,11: «På
den dag vil jeg reise opp igjen Davids falne hytte, og jeg vil mure igjen
dets revner og reise opp det som er nedbrutt av den, og jeg vil bygge den
opp igjen som i fordums dager.» (Sanhedrin 96 b.)
Messias har fått dette navnet fordi han skal BYGGE OPP IGJEN DET

SOM ER FALT.

Rabbinerne mente videre at Messias ikke bare skulle bygge opp igjen
Davids falne hytte, men han var også selv «STEGET NED FRA HIMME
LEN», Derfor kalte de ham også for «ANANI», som betyr «FRA SKY
ENE» eller «BEN HA ANANIM», som betyr «SKYENES SØNN».
(Se boka: Everymans Talmud av Abraham Cohen.s.347-348.)

Ordet «YESHUA» er brukt mer enn 100 ganger i Tanach. Det er også
det hebraiske navnet på Jesus. Selve ordet betyr «GUD ER FRELSE».
Dette ordet er både brukt i Tanach og i de jødiske religiøse Skriftene.
Ordet «YESHUA, ÅSYNETS FYRSTE» er brukt i den jødiske bønne

boka: Siddhur.

I forbindelse med feiringen av det jødiske nyttåret står det følgende bønn
i bønneboka: «Må det være din vilje at lyden av dette hom (shofar-homet)
måtte nå fram til Guds tabemakel ved vår representant «TARDIEL», som
Elias- velsignet være hans minne- har gitt navn til, og ved «YESHUA,
ÅSYNETS FYRSTE», og ved METRATON, og må nåden bli oss til del.
VÆR VELSIGNET, DU NÅDENS KONGE.» (Se min bok: Jesu Gjen
komst: Bind 4. Kapittel: Jesu navn i de rabbinske Skriftene.)
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva betyr ordet «Bar Naple»?
2.) Hvorfor ble Messias kalt med dette navnet?

3.) Hva betyr ordet «Ben Ha Ananim»?
4.) Hva betyr ordet«Yeshuah» ?

5.) Hvor ofte er det brukt i Tanach?
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«METRATON».

Rabbinerne brukte ofte navnet «METRATON» på Guds engel, som ofte
opptrådte i Tanach. «Se, jeg sender EN ENGEL foran deg for å vokte deg
på veien og for å føre deg til det sted som jeg har utsett for deg. Ta deg i
vare for ham og hør på hans røst, vær ikke gjenstridig mot ham. Han skal
bære over med deres overtredelser, for MITT NAVN ER I HAM. Men

dersom du lyder hans røst og gjør alt det jeg sier, da vil jeg være en fiende
av dine fiender og en motstander av dine motstandere.» (2.Mos.23,20-
22.)

Rabbi Moses Burali sier følgende om at Guds navn er i ham: «For hans
navn er ham selv (Gud), for HANS NAVN ER YHVH, og det er ham selv.
På denne måten vil uttrykket: Hans navn er i ham» betyr at «FYLDEN AV
GUDDOMMEN ER I HAM».(Han er med andre ord Gud selv. Min kom
mentar.)

Rabbi Tvi Nassi skrev følgende om denne engelen i sin bok: The Great
Mystery s. 58. «Denne engelen er ikke en av de englene, som kan synde,
men denne engelen er en av de store autoritetene. «For han vil tilgi deres
synder» betyr at «På grunn av at han tilhører den klasse av skapninger,
som ikke kan synde, så er han «METRATON, FYRSTEN AV GUDS
ÅSYN.»
På sidene 60-61 står det følgende: «Jeg har alltid bedt på en av våre

største høytider at Gud ville svare på mine bønner for METRATONS skyld
uten å vite hvem METRATON var, til jeg ble ledet inn i mysteriet av min
gamle verdige lærer. Rabbi Simeon ben Jochai lærte meg i Zoar, Bind 3.
s.227: Den MIDTRE STØTTEN i guddommen er METRATON, som har
fullført fred i himmelen på grunn av hans herlige stilling der.»

På S.61 står det: «Gud sa til Moses: Kom opp til Herren. Han er
METRATON. Han er kalt ved dette navnet på grunn av at det er to betyd
ninger i hans navn, som gir uttrykk for hans karakter. Han er HERRE og
BUDBRINGER.

Der er også en tredje ide lagt ned i navnet Metraton. Det betyr «VOK-
TER», for i det kaldeiske språket er en vokter kalt «MATHERATH», og på
grunn av at han er «VERDENS VOKTER», er han ogsa kalt «ISRAELS
VOKTER».

Fra denne betydningen av hans navn lærer vi at han er «HERRE» over
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alt som er på jorden, for alle himmelens hærer, og alle ting på jorden, er
lagt under hans makt og herredømme.»
På S.62 står det; «Den store og opphøyde Gud snakket til Moses. Han sa

til ham, at han skulle komme opp til YHVH, SOM ER METRATON, som
ofte er kalt med Guds navn. Dette hentyder til SHECHINAH, som er kalt
for GUDS HERLIGHET. Og grunnen til at han sa: Kom opp, er som om
han hadde sagt: Kom opp til ærens plass, hvor «ENGELEN, FORLØSE
REN» er, for ingen kan komme til den opphøyde Gud.»
«LÆREREN TIL VÅR HERRE MOSES, var Metraton.»
På s. 63 står det: «Min trofaste lærer, rabbi Simeon ben Jochai tok meg inn
i et av mysteriets innerste rom av Guds kunnskap, og instruerte meg at
Metraton HAR EKSISTERT FRA EVIGHET AV.

«Dette er meningen av ordene. Abraham sa til sin tjener. Det er Guds
tjener. Deime tjeneren er «METRATON, DEN ELDSTE» i Guds hus, som
er «DEN FØRSTEFØDE» av Guds skapninger, som er herskeren over alt
det som han har, fordi Gud har overlatt til ham styret over alle sine hærer.»
På S.64 står det: «Metraton er engelen, «FYRSTEN AV GUDS ÅSYN»,

engelen, «MAKTENS FYRSTE», engelen, «HERIGHETENS FYRSTE»,
engelen, «TEMPLETS FYRSTE», engelen, «DEN HØYE FYRSTE»,
«OPPHØYET, MEKTIG FYRSTE» i himmelen og på jorden. Det er: Han
(Metraton) er en HERSKER over alle herskere og over alle konger. Han
styrer med makt. Derfor så kaller kabbalistene ham for «METRATON
MERYA SIS», som betyr at han styrer med makt og myndighet, fordi han
er begynnelsen til Guds veier.»
På S.65 står det: «Hvem er veien til Livets tre? Det er den store Metraton,

for han er veien til det store tre, livets tre.»
På S.66 står det: «Hver bønn som blir sendt til kongen (Gud), må være

gjennom Metraton.»
«Hvert budskap og hver bønn fra jorden, må først gå til Metraton, og fra

ham til kongen.»
«Metraton er «FORMIDLEREN» for alt som kommer fra himmelen og

ned på jorden eller fra jorden og opp til himmelen.»
Pa S.67 star det: «Hver den som vil tale til meg (Gud) skal ikke være i

stand til det, før han har gjort det kjent for Metraton.»
«Den Allmektige har åpenbart seg selv utelukkende i Metraton, Israels

vokter. Det betyr at dersom Gud har åpenbart seg selv i det ikke-skapte,
selveksisterende Navnet, som også er kalt for «PAKTENS ENGEL», som
er Israels vokter, så har den Allmektige åpenbart seg selv som Israels vok
ter.»
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På s. 68 står det: «DEN ALLMEKTIGES KLEDNING ER METRATON.»

Kabbalistene kaller det andre Sefira for «Metraton», som betyr «VOKTE
REN». Det er et underordnet navn for GUDS SØNN.

Ordet «Sefira» betyr 2 forhold i jødisk mystikk, og det er:
a) De 10 kjennetegn på Gud og
b) De 3 høyeste navnene på Gud, og de er: Seper, Sapher og

Vesaphur.
Dette er de 3 navn i Gud-dommen, som har skapt verden. Vi skal ikke
utdype dette, men vi har mange utsagn både i Tanach og innenfor en del
religiøse retninger i jødedommen at den ene sanne Gud på en spesielle
måte kommer til uttrykk i 3 personer, i 3 navn eller i 3 krefter. (Se min
bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. Kapittel: De tre personene i guddommen og
Den Treenige Gud i Tanach. og min bok: Jødenes Konge. Bind 3.S.66-67,
hvor jeg skriver mer om Metraton.)
I den jødiske mystikken blir Gud beskrevet som «Ein Sof». Dette ordet

betyr «Uten Ende». Gud er så transendent at han ikke kan beskrives. Han
kommer til uttrykk i de 10 Sefirot. De uttrykker forskjellige kvalifikasjo
ner ved Gud. Vi skal i det følgende beskrive de 10 Sefirot og se hva de står
for:

a) Det øverste Sefira er «KETER», som betyr «KRONEN».
b) Det andre Sefira er «CHOKHMAH», som betyr «VISDOM».
c) Det tredje Sefira er «BINAH», som betyr «INTUISJON» og

«FORSTÅELSE».
d) Det Qerde Sefira er «CHESED», som betyr «NÅDE» og «GOD

HET».

e) Det femte Sefira er «GEVURAH», som betyr «STYRKE» og
«KRAFT».

f) Det sjette Sefira er «TIFERET», som betyr «ÆRE» ,
«SKJØNNHET» og «HARMONI».

g) Det sjuende Sefira er «NETZACH», som betyr «SEIER» og
«DOMINANS».

h) Det åttende Sefira er «HOD», som betyr «MAJESTET» og
«ÆRE».

i) Det niende Sefira er «YESOD», som betyr «FUNDAMENT»

og «GRUNNVOLL».
j) Det tiende Sefira er «Malkut», som betyr «ALLMAKT».

De 10 Sefirot gir uttrykk for både maskuline og feminine
kvaliteter. De blir kalt for «Livets Tre».
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«Metraton» er også kalt «FYRSTEN SOM SITTER I GUDS INNERSTE
ROM». Jeg vil sitere fra professor G. Kleins bok: Bidrag til Israels religions
historie, hvor han skriver følgende på s. 89: «Metraton er DEN TJEN
ENDE ̂ ND SOM STÅR NÆRMEST GUD. På den ene siden er han
Guds betrodde og hans representant. På den annen side er han ISRAELS
REPRESENTANT HOS GUD...»

Metraton heter også «ÅSYNETS FYRSTE» eller «FYRSTEN SOM SIT
TER I GUDS INNERSTE ROM» på hebraisk «SAR HAPPINAM».
Tallverdien av Metraton er lik tallverdien av Shaddai (Den Allmektige).

Shaddai har tallverdien 10,4, og 300 som er 314. Metraton har tallverdien
50,6,200,9,9 og 40 som er 314.»
Professor Klein snakker mye om at «Metraton» ofre blir sammenkoblet

i jødedommen med «ORDET» (aramaisk «memra», hebr.»davaD> og gresk
«logos»), og han sier at det i Talmud forekommer 5 slike mellomvesener,
og det er:

a) «Metraton».
b) Yhvhs Ord, «Menu*a».

c) Guds nedadstigende herlighet, som er «Schekina».
d) Guds Hellige Ånd, som er «Ruach ha Kodesh».
e) Den hinunelske åpenbaringsrøsten, som er «Bath Kol».

Rabbinerne mente at Schekina representerer den «feminine» siden ved
Gud. Når Gud beskyttet Israel, så var det Schekina som gjorde det. Som
en mor beskytter sine barn, så gjorde Schekina det samme.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Hvem er «Metraton» i følge Zoar. Bind 3?
Hva betyr ordet «Metraton»?
Hvem var Mose lærer?

Hvor lenge har «Metraton» eksistert?
Hvilke andre benevnelser er brukt om «Metraton»?

Hva kaller kabbalistene «Metraon»?

Hva er «Sephira»?
Hva er navnene på de 10 Sefirot og hva betyr navnene?
Hva kalles Gud i den jødiske mystikken?
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10.) Hva er «Livets Tre» i den jødiske mystikken?
11.) Hva er de 3 høyeste navn på Gud?
12.) Hvilken tallverdi har «Metraton»?

13.) Hvor mange mellomvesener er det i Gud-dommen i følge profes
ser Klein?

14.) Hvilke 5 er disse?

15.) Hvilke side ved Gud representerer Schekina?
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«MEMRA».

Messias er også kalt «MEMRA», som er det samme som «GUDS ORD».
Ordet «memra» er funnet 596 ganger i de jødiske Targumene. I Targum
Onqelos er det funnet 179 ganger. I Targum Yerusalami er det funnet 99
ganger. I Targum Jonathan ben Uzziel er det funnet 321 ganger. Dette
ordet er i det hele tatt ikke funnet Talmud, og det er bemerkelsesverdig for
Targumene er eldre enn Talmud, som ble ferdigredigert 400 til 500 etter
Messias. Det som stod i Targumene gav uttrykk for rabbinernes syn på et
TIDLIG TIDSPUNKT av jødenes frelseshistorie, og det er derfor naturUg
at også ordet «memra» skulle finnes som uttrykk for Messias i Talmud.
Grunnen til at dette ordet ikke finnes i Talmud, er det forholdet at i og

med at de messianske jødene brukte dette ordet om Jesus fra Nasaret som
jødenes Messias, så unngikk Talmud å bruke det.

Vi skal i det følgende ta med en del utdrag av Targumene, for å vise
hvordan dette ordet er brukt;

a) I Targum Onqelos står det: «ABRAHAM TRODDE PÅ HERRENS
MEMRA, og det ble regnet ham til rettferdighet.»
«De trodde på Herrens Memra og på profetien til hans tjener Mo
ses.»

«Dersom dere vil akseptere Herrens Memra, slik at Herrens Memra
vil være deres Gud.»

«Disse armene (Guds armer) er Memra ved hvilke verden ble skapt.»

b) I Targum Yerusalami står det: «11 .Mos. 16,13 snakker Hagar med
Guds engel, og kaller ham «Herrens Menu-a.»
«Herrens Memra vil selv framskaffe brennofferlammet.»

«Og Herrens Memra snakket alle disse ordene.»
«Reis opp, o Herre. Reis opp, o Herrens Memra. Kom tilbake, o
Herrens Memra.»

c) I Targum Jonathan står det: «Den som vender sitt hjerte mot Guds
Memra, skal bli spart.»
«Jeg vil vise nåde mot Judas hus, og jeg vil frelse dem ved deres
Gud, Herrens Memra.»

134



I de såkalte «Dødehavsrullene» finner vi også ordet» Memra» brukt på
samme måten som Targumene. De som skrev Dødehvasrullene var pre
ster og skriftlærde, som hadde forlatt tempeltjenesten ved det første tem
plet på grunn den vranglæren som etter deres oppfatningen foregikk der.
De hadde dannet sine egne trossamfunn flere steder i Israel.
I flere av deres bokruller står det: «Uten Gud så ble ingen ting skapt.

Gjennom ditt ord (memra) fikk alt sin begynnelse, og uten deg (memra)
ble ingen ting skapt.» (Se Risto Santalas bok: The Messiah in the Old
Testament, s.89-91. Se også min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4.Kapitel:
Jesus er det levende Guds ord.)

I følge rabbinerne hadde «memra» 6 kjennetegn. Det samme sier Johan
nes om Jesus. De 6 kjenntegnene er følgende:

a) Av og til var «Memra» LIKT MED Yhvh og av og til var det atskilt
fra Yhva. «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos (gr.»pros»,
som betyr «likestilt med»), og Ordet var Gud.» (Joh. 1,1.)

b) «Memra» var den SOM SKAPTE. «Alt er blitt til ved ham, og uten
ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.» (Joh. 1,3.)

c) «Memra» var den SOM FRELSTE. «Men alle de som tok imot ham,
de gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.»
(Joh.1,12.)

d) «Memra» var den SOM ÅPENBARTE SEG. «Og Ordet ble kjød,
og vi så hans herlighet- en herlighet som den en enbåren sønn har
fra sin far-full av nåde og sannhet.» (Joh. 1,14.)

e) «Memra» var den SOM GAV PAKTEN. «For Torahen ble gitt ved
Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus.» (Joh. 1,17.)

f) «Memra» var den SOM ÅPENBARTE GUD. «Ingen har noensinne
sette Gud. Den enbårne Sønn, som er i Faderens skjød, han har
forklart ham.» (Joh, 1,18.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva betyr ordet «menu-a»?
2.) Hvor ofte forekommer ordet i Targumene?
3.) Hvorfor finnes ikke dette ordet i Talmud?
4.) Hvordan er dette ordet framstilt i Targumene?
5.) Hva sier Dødehavsrullene om dette ordet?
6.) Hvilke 6 kjenntegn har «Memra»?
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«BEN PARETS».

Messias er også kalt for «BEN PARETS», som betyr «BRUDDETS
SØNN» eller FORETS, som betyr «VEIBRYTEREN» «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 FERES.» (l.Mos.38,30.)
«VEBRYTEREN går foran dem. De bryter gjennom og drar fram gjen

nom porten (fiendens port) og går ut av den. Deres konge (Messias) drar
fram foran dem, og Herren i spissen for dem.» (Mika 2,13.)
Midrash Rabba sier følgende om dette: «En som åpner veien vil gå ut

før dem... Herren vil være foran dem.»

Rabbi Shlomo Yitshak (1040-1105) har sagt følgende om Feres at han
er «DERES FRELSE, han som vil ÅFNE VEIEN FOR DEM.»
Rabbi David Qhimi har sagt følgende om dette: «Den som åpner veien

for dem, er Elias, og deres konge er kvisten, Davids Sønn.»
Dette betyr ikke bare at Messias skal frelse folket fra deres fiender og

være med på å lede en del av folket hjem til Israel, men det betyr også at
Messias skal bryte gjennom og erklære den del av den muntlige Torahen,
som ikke i overensstemmelse med Guds vilje og med Torahen, for ugyl
dig.
Vi vet at mange av rabbinerne har mente at jødene fikke to sett av lover

ved Sinai. Det var den skriftlige og den muntlige Torahen. De mente at
begge var like viktig. De sa videre at mange spørsmål ikke fikk sin løs
ning i den skriftlige Torahen og måtte vurderes ut ifra det som stod i den
muntlige Torahen. Den muntlige Torahen kastet dermed lys over den skrift
lige Torahen.
Vi vet at det er nødvendig med utfyllende lover til en lov. En del av det

som står i jødenes muntlige Torah, er riktig, men det er ikke riktig at den
ble gitt jødene ved Sinai. Den muntlige Torah er blitt utformet av rabbi
nerne gjennom Israels historie.
Vi vet også at en del av det som står i den muntlige Torah, og som kom

mer til uttrykk i Talmud, ikke samstemmer med den skriftlige Torahen.
Vi vet også at de forskjellige grupperingene innenfor jødedommen hadde

forskjellige vurderinger av det som står i Tanach.
Man har regnet ut at det er 613 bud i Tanach.
Både i den hensikt å bevare Torahen og i den hensikt å få fram de for

skjellige oppfatningene innenfor jødedommen, så bygde rabbinerne opp
«ET GJERDE RUNDT TORAHEN.» Det var en del av dette gjerdet Jesus
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brøt ned,da han NYTOLKET og FORENKLET Torahen for det jødiske
folket. Han TILPASSET TORAHEN TIL DEN MESSIANSKE TIDSAL

DEREN, som kunne ha blitt opprettet i forbindelse med Jesu første komme.
Jesus sa: «Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve Torahen eller

profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å OPPFYLLE.»
(Mat.5,17.)
Dette siste utsagnet betyr tre ting, og det er:

a) Jesus skulle oppfylle Torahens krav, slik at alle mennesker kunne få
del i frelsen.

b) Jesus skulle i sin person og i sin gjerning oppfylle det profetiske
ordet som Torahen og profetene hadde forutsagt skulle skje.

c) Jesus skulle FORTOLKE Torahen på en rett måte for jødene. (Når
en rabbiner mente at en annen rabbiner fortolket Torahen galt, så sa
han: Du ØDELEGGER Torahen.»

Jesus som både forstod og holdt Torahen til minste detalj, hadde anled
ning til å gi jødene en ny Torah. Vi må huske på at ENHVER TIDSPE
RIODE HAR SIN EGEN TORAH.

Israel fikk beskjed om ikke å forandre Torahen. «Så hør nå Israel. De
lover og de bud som jeg lærer dere å holde, for at dere må leve og komme
inn i det land som Herren, deres fedres Gud, gir dere og ta det i eie. Dere
skal ikke legge noe til det ord jeg byder dere, og dere skal ikke ta noe fra,
men dere skal holde Herrens, deres Guds bud som jeg gir dere.»

(5.Mos.4,l-2.)

På grunn av rabbinernes mange fortolkninger av Torahen, så mistet den
sin opprinnelige betydning og ble ikke til en velsignelse for jødene, men
til en byrde for dem. Både Esaias og Jesus fra Nasaret gav tydelig uttrykk
for at mye av den muntlige loven ikke var fra Gud, men at det derimot var
menneskeverk, som ikke kunne frelse noen. «Så skal Herrens ord bli dem
BUD PÅ BUD, BUD PÅ BUD, REGEL PÅ REGEL, litt her, litt der, så de
skal gå og falle baklengs og knuses og bindes og fanges.» (Es.28,13.)
«Og dere har gjort Guds Torah til intet for deres vedtekst skyld. Dere

hyklere. Rett profeterte Esaias om dere da han sa: Dette folk ærer meg
med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg, men de dyrker meg
forgjeves, idet de lærer lærdommer som er menneskebud.» (Mat. 15,6-9.)
Jesus sa følgende om en del av fariseerene: «Men han svarte og sa: En

hver plante som min himmelske Far ikke har plantet, skal rykkes opp med
rot. La dem fare. De er blinde veiledere for blinde, men når en blind leder

en blind, faller de begge i grøften.» (Mat.15,13-14.)
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Jesus var ikke imot Torahen, men han var imot mange av de budene som
den jødiske tradisjonen hadde bygd opp rundt Torahen. Det var disse han
brøt ned både i sin forkynnelse og ved sitt forsoningsverket på Golgata.
Dette gjaldt både den messianske forsamlingen i Israel og den kristne
menighet, som ble til ved Paulus forkynnelse. Han skriver følgende om
den kristne forsamlingens forhold til budene i Torahen.»men nå, i Kristus
Jesus, er dere som før var langt borte, konunet nær til ved Kristi blod. For
han er vår fred, han som gjorde de to (jøder og hedninger) til ett og har
brutt ned skilleveggen (Torahen som indirekte frelsesvei) mellom oss. Dette
gjorde han da han i sit kjød avskaffet (satte til side) fiendskapet, det vil si:
TORAHENS BUD, SOM ER I FORSKRIFTENE (det er budene og for
skriftene i Torahen), for i seg selv å skape et NYTT MENNESKE En
mennesketype som ikke hadde vært før) av de to, og på den måten skape
fred. Slik kuime han også forlike dem begge med Gud i ett legeme ved
korset, og ved det drepe fiendskapet.»(Ef.2,14-16.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva betyr «Ben Parets» ?
2.) Hvem er «Ben Parets»?

3.) Hva betyr det at Messias «skal bryte gjennom»?
4.) Hva betyr det at Jesus sa at han ikke var kommet for å oppheve

Torahen, men for å oppfylle?
5.) Hva skjedde med forståelsen av Guds ord på grunn av rabbiner

nes feiltolkning av det?
6.) Hva gjorde Jesus med fiendskapet mellom jøder og hedninger på

Golgata?
7.) Hvordan gjorde han det?
8.) Hva er det «nye mennesket»?
9.) Hva er det som skiller «den messianske menigheten» fira «den

kristne forsamlingen»?
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«SOREQUA», «MALAK HEBBERTT».
«PNUEL» OG «SAR HAPEVAM».

1.) Messias er også kalt for «SOREQUA», som betyr «EDEL VIN».
«Han binder til vintreet (Israel) sitt unge asen og til den edle ranke
(Jerusalem) sin aseniimnes fole. Han tvetter i VIN sine klær (Han
utlegger Torhaen for jødene) og i druers blod sin kjortel (Han døm
mer deres feil). Dunkle er hans øyne av vin og kvite hans tenner av
melk.»(l.Mos.49.11-12.)

«Jeg er DET SANNE VINTRE, og min Fader er vingåidsmannen.»
(Joh.15,1.)

2.) Messias er også kalt for «PAKTENS ENGEL» Det er på hebraisk
«MALAK HEBBERTT». «Se, jeg sender mitt bud, og han skal rydde
vei for mitt åsyn, og brått skal han (Messias) konune til sitt tempel.
Herren som dere søker, PAKTENS ENGEL som dere stunder etter.
Se, han kommer, sier Hrøen, hærskarenes Gud.» (Mal.3,1.)
Messias er også kalt «PNUEL» eller «PNIEL», som betyr «GUDS
ÅSYN». «Og Jakob kalte stedet PNIEL, for jeg har sett Gud åsyn til
åsyn og enda berget livet.» (l.Mos.32,30.)

3.) Messias er også kalt «Ni^^ViØUETS» eller «ÅSYNETS FYRSTE»,
som på hebraisk er «SAR HAPINAM» eller «NÆRVÆRETS» eller
«ÅSYNETS ENGEL», som på hebraisk er «MALAK PANIM». «I
alle deres trengsel var han (Messias) trengt, og hans ÅSYNS EN
GEL FRELSTE DEM. I sin kjærlighet og store mildhet gjenløste
han dem, og han tok dem opp og bar dem alle den gamle tids da
ger.» (Es.62,9.)
Innenfor jødedommen er det 2 oppfatninger med hensyn til hva
som ligger i uttrykket «Messias lidelser». Den første oppfatninger
en

a) Det var de lidelser som Messias hadde før sitt komme til ver
den.

b) Det var de lidelser som Messias kom til å få etter sitt komme.
c) Det var jødefolkets lidelser i verden.
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Den andre oppfatningen er:

a) Det var de lidelser som David og patriarkene hadde.
b) Det var de lidelser som det opprørske Israel hadde.
c) Det var de lidelser som kong Messias hadde.

SPØRSMÅL 06 OPPGAVER.

1.) Hva betyr «Sorequa»?
2.) Hva betyr «MalekHebberit»?
3.) Hva betyr «Pnuel»?
4.) Hva betyr «Sar Hapinam»?
5.) Hvilke to oppfatninger er det angående Messias lidelser?
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ANDRE NAVN PÅ MESSIAS.

1.) Messias er også kalt «DEN ANDRE MOSES». «En profet vil jeg
oppreise 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 dem.» (5.Mos.l8,18.)

2.) Messias er også kalt «DEN ANDRE FRELSEREN». 1 Midrash
Rabbah over Predikerens Bok står det følgende om DEN FØRSTE
(Moses) og DEN ANDRE FRELSEREN (Messias): «Akkurat som
der var en «FØRSTE FRELSER», så vil det være en «SISTE PTIEL-
SER». Akkurat som det er sagt om den Første Frelseren (2.Mos.4,20.)
at «Han tok sin kone og sine sønner og satte dem på et esel», så er
det sagt om den Siste Frelseren at «han er elskelig og rider på et
esel» (Sak.9,9.)
Som den Første Frelseren sørget for manna (2.Mos.l6.), som det er
skrevet: «Se, jeg vil sprede ut brød fira himmelen over dere», så vil
den Siste Frelseren, som det er skrevet (Salme 72,16.): «La komet
oversvømme hele landet.»

Akkurat som den Første Frelseren åpnet en kilde, så vil den Siste
Frelseren sørge for vatten, som det er skrevet: «En kilde vil flyte ut
fra Herrens hus.» (Joel 3,18.) (Se Risto Santalas bok: The Messiah

in the Old Testament.s.59.)

3.) Messias er også kalt «MORAH», som betyr «DEN SOM MAN
SKAL FRYKTE». «Gjør løfter og gi Herren, deres Gud det dere har
lovet. Alle de som er omkring ham, skal komme med gaver til DEN
FORFERDELIGE.» (Salme 76,12.)

4.) Messias er også kalt «DEN FØRSTE». «Jeg er DEN FØRSTE som
sier til Sion: Se, se, der er de, og som sender Jemsalem et gledes-
bud.» (Es.41,27.)

5.) Messias er også kalt «HOVEDHJØRNESTEINEN. «Den stein som
bygningsmennene forkastet, er blitt HOVEDHJØRNESTEINEN.»
(Salme 118,22.)
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6.) Messias er også kalt «ANSTØTSSTEINEN», «derfor, sier Herren,
Israels Gud, så: Se, jeg har lagt i Sion en grunnstein, en prøvet stein,
en kostelig, fast hjørnestein. Den som tror, haster ikke.» (Es.28,16.)

7.) Messias er også kalt «NEHORA», som er et aramaisk ord og betyr
«LYS». «Han åpenbarer det dype og skjulte. Han vet hva som er i
mørket, og hos ham BOR LYSET.» (Dan.2,22.)
Midrash Rabbah sier følgende om dette Bibel-verset: «Lys bor hos
ham». Dette er Messias-kongen, for det er skrevet: «Stå opp og skinn,
for DITT LYS HAR KOMMET.» (Es.60,1.)

11 .Mos. 1,3 står det: Da sa Gud: Det bli lys, og det ble lys.» Noen av
rabbinerne mente at DETTE LYSET VAR MESSIAS.

Andre rabbinere mente at Messias først ble skapt på den Qerde da
gen. På denne dagen skapte Gud både solen og månen. «Og Gud
gjorde to store lys, det største til å råde om dagen og det mindre til
å råde om natten, og stjernene.» (1.Mos. 1,16.)
Det forholdet at Messias ble skapt på den Qerde dagen, betydde
også at han skulle åpenbares for jødene, etter at det hadde gått 4000
år av verdens historie. I følge det skjemaet for tidsperiodene som
Elias-skolen hadde utarbeidet, skulle også Messias åpenbare seg
og styre etter at det hadde gått 4000 år av verdensforløpet.
Persikta Rabbati 62,1 sier: «Hvem sitt lys er det som faller på Her
rens forsamling? Det er Messias lys.»
Yalqut Shimoni sier: «Dette er Messias lys, som det er skrevet i
Salme 36,10:1 ditt lys, ser vi lys.»
«Atter talte Jesus til dem og sa: Jeg er VERDENS LYS. Den som
følger meg, skal ikke vandre i mørke, men ha livets lys.» (Joh.8,12.)

8.) Messias er også kalt «HADRACH», som betyr «SKARP» eller
«TENDER». «Dette utsagn er Herrens ord mot Hadraks land, også
i Damaskus ska det slå seg ned (donunen skal konune)- for Herren
har øye med menneskene og med alle Israels stammer.» (Sak.9,1.)

9.) Messias er også kalt «BAR ENASH», som betyr «MENNESKE-
SØNNEN». «Fremdeles fikk jeg i mine nattlige syner se en som
lignet EN MENNESKESØNN kom med hinunelens skyer. Han
gikk bort til den gamle av dager, og ble ført fram for ham.»
(Dan.7,13.)
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10.) Messias er også kalt «TARDIEL» og «Yeshua, ÅSYNETS FYR
STE». I den jødiske bønneboka Siddhur står det følgende om Tardiel
og Yeshua, Åynets Fyrste i en bønn som brukes til det jødiske nytt
året: «Må det være din vilje at lyden av dette hornet (shofar-
homet) måtte nå fram til Guds tabernakel ved våre representant
TARDIEL, som Elias- velsignet være hans minne- har gitt navn til,
og ved YESHUA, ÅSYNETS FYRSTE, og ved METRATON, og
må nåden bli oss til del. Vær velsignet, du nådens Herre.»

11.) I Midrash Rabbah over Klagesangene er Messias kalt «HERREN»
og «HERREN, VÅR RETTFERDIGHET», Der står det: «Mine øyne
flyter over av tårer, for ingen er nær som kan trøste meg, ingen kan
opprette min ånd, derfor er Israel kalt for «Den Helliges øye»...
Trøsteren som skulle gjenopplive min ånd, er langt borte fra meg,
og hva er navnet til denne kongen? HERREN ER HANS NAVN,
fordi Jer. 23,6 sier: Dette er navnet som han er kalt med: Herren vår
rettferdighet.»
«i hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt, og dette er det
navn som han skal kalles med: Herren, vår rettferdighet.» (Jer.23,6.)

SPØRSCkfÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvem er «Den andre Moses»?
2.) Hva har «Den første» og «Den andre Moses» til felles?
3.) Hva betyr «Morah»?
4.) Hva betyr «Nehorah»?
5.) Når ble Messias skapt i følge en del rabbinere?
6.) Hva betyr det at Messias ble skapt på den 4. dagen?
7.) Hva betyr «Hadrach»?
8.) Hva betyr «Bar Enash»?
9.) Hva betyr «Tardiel»?
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JESUS FRA NASARET ER JØDENES
STORE UTFORDRING.

Vi har ovenfor beskrevet en rekke navn på Messias som ble brukt av de

jødiske rabbinerne. Når vi sammenligner det som de har skreve, både med
Tanach og med N.T., er det HELT SIKKERT at Jesus fra Nasaret er jøde
nes Messias. Han er både Gud og menneske. Han er utgått fra Gud fra
evighet av. Han er Gud. En del av de jødiske rabbinere har sagt at GUD
ER EN, men at han består av 3 PERSONER, KREFTER eller STRØM-
INGER. Vi krisme sier at Gud er tre, men likevel en. Jesus sa at Gud var

en. «Jesus svarte ham: Det første er dette: Hør Israel! Herren vår Gud.
HERREN ER EN.» (Mark.12,29.)

«Jeg og Faderen, vi er ett.» (Joh. 10,30.)
Det er riktig som Bibelen sier at GUD ER EN, men dette utelukker ikke

at han består av 3 personer. I tiden er Gud 3 personer, men i evigheten er
han en person...» Vi kan ikke ut ifra vår begrensede forståelse eller posi
sjon forstå dette, men vi kan tro det og forkynne det..
Jødene er imot at vi kaller Gud for «den treenige Gud». Det kan vi godt

forstå, og vi bør ikke bruke denne beskrivelsen om Gud, for Bibelen sier
at HAN ER EN. Det er BEST AT VI BRUKER DEN BESKRIVELSEN

AV GUD SOM BIBELEN BRUKER, men selv om jødene kaller Gud for
en, så har de likevel et STORT PROBLEM. Hva vil de gjøre med Jesus fra
Nasaret. Hvor vil de plassere ham i Gud-dommen? Jødene får det ikke
godt før de anerkjenner Jesus fra Nasaret som deres Messias som er like
stilt med Gud. Erich Sauer kaller dette for «Korsfluktens forbannelse».

Det nye Testamente sier også at Jesus skal bli et tegn som blir motsagt.
«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 (hebr.»oth»,
gr.»semion») som BLIR MOTSAGT.» (Luk.2,34.)
Jeg vil i den forbindelse sitere en uttalelse av rabbi Josef Rabinowitsch

der han peker på akkurat dette: «MITT FOLKS ULYKKE har alltid ligget
meg på hjerte. Jeg har også forsøkt forskjellige måter å avhjelpe den, men
alt har vært forgjeves.
Når en lege kommer til en syk, må han først spørre den syke før han kan

skrive ut et middel mot sykdommen. Han kjenner på pulsen, trykker her
og der og spør hele tiden: «Gjør det ondt her? Trykker det der? Har du
smerter her?» Men først når legen rører det ømme punkt, koiruner der et
riktig tydelig svar fra den syke. Smertene presser ordene ut av ham: «Tiykk
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ikke så hardt. Det gjør ondt.»
Slik opplevde jeg det da jeg beskjeftiget meg med mitt folks lidelser. Jeg

har forgjeves trykket på forskjellige steder. Da jeg ikke rammet det ømme
punktet, kom der heller ikke noe svar.
Dersom jeg sa: «Talmud og hele den rabbinske litteraturen er ikke, som

det blir påstått, fra Sinai, men det er menneskeverk full av forstand og
uforstand,» så gjorde disse ord bare lite inntrykk på mitt folk.
Dersom jeg sa: «Heller ikke Tanach inneholder annet enn menneskeord,

ubevisste historier og utrolige mirakleD>, så forble jeg hele tiden den aktede
Rabinowitsch. Heller ikke det voldte mitt folk smerte.

Mitt folk forble rolig da jeg satte Moses på like fot med vår tids trylle-
kunsmere. Det gjorde dem ilie ondt når jeg kalte Moses en bedrager. Ja,
jeg kunne endog fornekte Gud uten at mitt folk utstøtte en eneste lyd av
smerte.

Men da jeg vendte tilbake fra Det Hellige Land med det glade budskap:
JESUS ER VÅR BRODER, da rammet jeg det ønune punkt. Et skrik av
smerte lot seg høre og gjenlød fra alle kanter: « Trykk ikke, rør ikke på
dette. DET GJØR ONDT.»

Javel, det gjør ondt. Men du skal vite, mitt folk, at det er nettopp DIN
SYKDOM. DU MANGLER IKKE ANNET ENN DIN BROR JESUS.

Din sykdom består nettopp i at du ikke har ham. Ta imot ham, og du vil
BLI HELBREDET FOR ALLE DINE LIDELSER.»

Erich Sauer kaller dette for «KORSFLUKTENS FORBANNELSE». Han

skiver følgende om dette: «Israel må jo forstunmie, 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 vederstyg
gelighet og avgudsdyrkelse de hadde forurenset det hellige land med i
århundreder, mens Israel nå i 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 forferdelige 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 FORFERDELIGE FEILTAGELSE når det gjel
der 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». Jødenes stadige rast
løshet og fredløshet skyldes at han aldri i sitt indre er blitt ferdig med Jesu
Kristi 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
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jorden mot 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.»

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvem er Messias?
2.) Hva sa Jesus om sitt forhold til Faderen?
3.) Hvorfor er det galt å bruke benevnelsen «Den treenige Gud»?
4.) Hva er det rette forholdet mellom Gud og Jesus fra Nasaret?
5.) Hva har rabbi Josef Rabinowitsch uttalt om forholdet mellom

Jesus fra Nasaret og det jødiske folket?
6.) Hva har Erik Sauer uttalt om dette?
7.) Hva er «Korsfluktens forbannelse»?
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MESSIAS MÅTTE KOMME FØR TEMPLET
BLE ØDELAGT.

Vi behøver ikke å tvile på Bibelens utsagn. Dette gjelder alt som står i
Bibelen. Det forholdet at ikke vi forstår alle ting, som er omtalt der, eller
det forholdet at vi har ulike oppfatninger av det som står, er en annen sak.
Naturligvis ønsker Gud at vi skal forstå så mye som mulig. Han har gitt
oss Talsmannen, Den Hellige Ånd, som skal VEILEDE OSS TIL HELE
SANNHETEN, «men når Han, sannhetens Ånd kommer, skal Han vei
lede dere til hele sannheten, for Han skal ikke tale av seg selv, men det
som Han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal Han forkynne
dere.» (Joh.16,13.)

Det Gud ønsker er at vi som Guds barn studerer Bibelen og gransker
den. Jesus sa ofte: Se etter i Skriftene (Tanach) om det ikke foreholder seg
slik som jeg har sagt dere. Den som ikke studerer Bibelen, blir akterutseilt
på mange områder i kristenlivet.
Når Bibelen forteller oss at Messias skulle komme til en bestemt tid, så

gjorde han det, for Guds ord kan ikke ta feil. «men da tidens fylde kom,
utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under Torahen, for at han

skulle kjøpe dem fri som var under Torahen, for at vi skulle få barnekår.»
(Gal.4,4-5.)

Det er forskjellige vurderinger angående det eksakte tidspunktet for Jesu
første komme. Det skal vi ikke ta opp her, men det er to forhold som viser
oss at Messias måtte komme mens det andre templet ennå stod. Det ble
ødelagt i år 70 etter Messias:

a) For det første var det profetert at den pengesummen som Messias
ble forrådt 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.» (Sak. 11,13,)

b) For det andre måtte Messias komme før templet ble ødelagt, for de
slektslistene som skulle bevise at han hørte med til Juda stamme og
til Davids hus, ble oppbrent sammen med templet. Etter den tid
kunne ingen bevise ut ifra slektslistene at han oppfylte de krav som
ble stilt til Messias om hans avstamning. (Se min bok: Jesu Gjen
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komst. Bind 4: Kapitlene: Jesu slektslinje i Det nye Testa mente.
og Jesu Guddommelige slektslinje i Tanach.
Jesus beviste også på mange andre måter at han er jødenes Messias,
men det er en annen sak, som vi ikke skal utdype her.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvem er Talsmannen?
2.) Hvilke oppgaver har Talsmannen?
3.) Når kom Jesus i følge Galaterbrevet 4,4-5?
4.) Hvorfor måtte Messias komme mens det andre templet ennå stod?
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RUTS BOK PEKER PA MESSIAS TO

KOMME.

Både rabbinerne og mange kristne forfattere har sett på Boas som et

forbilde på Messias. Han var den som skulle utløse både Rut, som var en
moabitt-kvinne, og hennes svigermor, Noomi, som var jødinne. Hele Ruts
historie peker først på den trengselstiden som skal komme over hele ver
den. Dette beskrives ved den hungerkatastrofen som rammet Noomi og
hennes familie i Moab. Dette gjorde at Noomi og Rut måtte rømme til
Israel og søke tilflukt og hjelp der.
Videre peker boka på det forholdet at Boas, som er et forbilde på Mes

sias, utløste både jøder og hedninger etter at katastrofen var over. (Kap. 1.)
Dette er et bilde på «riket for Israel», der mange av de problemene som
menneskene har stelt i stand, vil være løst, for verden vil i denne tidspe
rioden mer eller mindre frivillig underkastet seg Jesus fra Nasaret som
verdens hersker.

Ved å tolke boka på en allergorisk (billedlig) måte har rabbinerne kom
met fram til at boka også beskriver MESSIAS TO FORSKJELLIGE
KOMME TIL JØDENE.

I følge Mose Torah skulle ikke jødene skjære sine åkrer helt ut i kanten.
Det skulle stå igjen en del av komet til de fattige og de fremmede. Jødene
skulle heller ikke plukke opp de aks som ble liggende igjen etter at de
hadde høstet åkeren. De skulle ligge igjen til de fattige og til de frem
mede. «Og når dere høster grøden i deres land, skal du ikke under din
innhøsting skjære komet helt ut til ytterste kant av din åker, og de aks som
blir liggende etter innhøstningen, skal du ikke sanke opp. Du skal la dem
være igjen til den fattige og den fremmede.Jeg er Herren deres Gud.»
(3.Mos.23,22.)

Da Rut var ute på åkeren og samlet kom til seg og Noomi, ble hun invi
tert til å spise sammen med Boas. «Da tiden var kommet til å holde måltid,
sa Boas til henne: Kom hit og et av brødet og dypp ditt stykke i
vinedikken!...» (Rut 2,14.)

Midrash Ruth Rabbah kommenterer dette på følgende måte: «Kom hit»
referer seg til Kong Messias, «et av brødet» menes «kongens brød», «dypp
ditt stykke i vinedikken», referer seg til «Messias lidelser», som det er
skrevet: «Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjer-

149



Ilinger...» Es.53,5.)
Det står videre i det samme verset:» Så satte hun seg ved siden av høst

folkene, og han rakte henne ristet kom, og hun åt og ble mett, og enda
hadde hun til overs.»

Den samme Midrashen kommenterer dette på følgende måte: «så satte
hun seg ved siden av høstfolkene», betyr at kongedømmet VIL BLI TATT
FRA Messias, for det er skrevet, «for jeg vil samle alle hedningefolkene til
krig mot Jemsalem» (Sak. 14,2.), mens setningen, «og han rakte henne
ristet kom», betyr at kongedømmet VEL BLI GJENNOPPRETTET for ham,
som det er skrevet, «og han skal slå jorden med sin munns ris» (Es. 11,4.)
Dette betyr at første gangen Messias kom, så kom han for å lide og sone

all verdens synd. Deretter skulle kongedømmet bli tatt fra ham. Da jødene
ikke ville ta imot kongen, så ble tilbudet om opprettelsen av kongedøm
met trekt tilbake for en tid. Denne tiden er på ca.2000 år. Etter den tid vil
Messias komme tilbake som konge. Han skal da styre verden. Denne gan
gen vil jødene som folk og nasjon ta imot Jesus fra Nasaret som sin Mes
sias.

Rabbi Berachya har kommentert det samme på følgende måte: «Det vil
bli med den siste forsoneren (Messias) som med den første (Moses). På
samme måten som den første forsoneren åpenbarte seg for isralittene og
deretter trakk han seg tilbake ( 40 år, min kommentar), så vil også den
siste forsoneren åpenbare seg for isralittene og deretter trekke seg tilbake
for en tid (2000 år, min kommentar.)» (Se boka: The Search for Messiah,
s.131-132. av Mark Eastman og Chuck Smith... Se også min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: Jødenes Messias er allerede kommet.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvem er Boas et forbilde på?
2.) Hvordan kommenterer Midrash Ruth Rabba en del forhold i Ruts

bok?

3.) Hva er det som viser at Messias kommer to ganger?
4.) Hva sier Rabbi Berachya om de to frelserne?
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JESUS ER DEN STORE FORLØSEREN.

På hebraisk er ordet for «forløseD> «goel». I følge reglene for innløs
ning, ble det stilt følgende krav til en innløser:

a) Han måtte være EN SLEKTNING av den opprinnelige ei
eren.

b) Han måtte være VILLIG TIL å innløse eiendommen.

c) Han måtte være I STAND TIL å innløse eiendommen.

d) Han måtte være villig til å GIFTE SEG MED den enken som
han innløste, i de tilfeller der enken ikke hadde barn fra sitt

første ekteskap. Dette ble gjort for at denne slekten ikke skuUe
dø ut. Dette er de såkalte «levirat-ekteskapet», som var god
kjent i Israel. (Flerkoneri var også tillatt i Israel i de tilfellene
der kona i det første ekteskapet ikke fikk barn.)
Boas hadde alle disse forutseningene for å løse ut både Rut
og Noomi, slik at de kunne få igjen sin famileeiendom.
I og med at Rut og Boas fikk sønnen Obed, som igjen fikk
sønnen Isai, som var far til David, ble de stamforeldre til Je

sus, som kom fra «Isais rot». (I Mika 5,5 finner vi navnene:

Boas, Obed, Isai og David som hemmelige budskap.» (Se
Jacov Rambsels bok: The Genesis Factor.s.83.)

Jesus ble i sin tid DEN STORE FORLØSEREN, som forsonte Gud med

verden og verden med Gud. Han hadde følgende kvalifikasjoner til å greie
denne store oppgaven:

a) Han måtte være EN SLEKTNING av den opprinnelige ei
eren, som er Gud. Han er Guds Sønn. Han er Gud selv.

b) Han måtte være UTEN SYND. Det er han også.
c) Han måtte være EN SLEKTNING av menneskene. Det er

han også. Han er både sann Gud og sant menneske.
d) Han måtte være VILLIG TIL Å BETALE PRISEN. Det var

han også. Han betalte prisen med sitt Uv, sin død og sin opp
standelse fra de døde.

e) Han måtte være I STAND TIL Å BETALE PRISEN for
innløsningen. Det gjorde han også. Prisen var HANS PER
FEKTE LIV. Han gav sitt liv for allverdens synd. (Se min
bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. Kapitel: Stjernebildet Libra.)
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I følge Jeremias 32,11-14 så var det 2 kjøpsbrev som skulle skrives i for
bindelse med innløsningen av en eiendom. Det var DET ÅPNE BRE
VET, som skulle være tilgjengelig for alle, og det var DET FORSEGLEDE
BREVET, som skulle bli gjemt på et sikkert sted, slik at en kunne ta det
fram på et senere tidspunkt. Kjøpsbrevene var selve BEVISET på at en
hadde innløst eiendommen.

Disse to kjøpsbrevene peker også på Jesu forsoning for både jøder og
hedninger. Ved sin forsonergjeming frikjøpte Jesus hele verdens synd
ovenfor Gud. Alle mennesker har mulighet til å få del i denne frelsen. For
dem som blir frelst, er Jesu forsoning som et åpent kjøpsbrev, som de godt
kjenner innholdet i.
For dem som går fortapt, blir Jesu forsoning som det skjulte kjøpsbrevet,
som er gjemt på et sikkert sted. Det blir aldri åpnet for dem, fordi de valgte
å leve sine hv i synden og ikke i Guds nåde.
Det skjulte kjøpsbrevet peker også på jødenes frelse i endens tid. Det

var bare en del av jødene som tok imot Jesus, da han komme første gan
gen. For dem ble forsoningen som det åpne kjøpsbrevet. I endens tid vil
jødene blir frelst som rest og levning. Det som har vært skjult for dem, blir
dermed åpenbart. Det skjulte kjøpsbrevet vil bli gjort tilgjengelig for dem.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er ordet for «forløser» på hebraisk?
2.) Hvilke 4 forutsetninger måtte en innløser ha?
3.) Hvordan ble Rut og Boas stamforeldre til Jesus?
4.) Hvem er den store forløseren?

5.) Hvilke 5 forutsetninger hadde Jesus for å innløse alle menneskers
synd?

6.) Hvor mange kjøpsbrev skulle det skrives når en person innløste
en eiendom i følge Jeremias 32,11-14?

7.) På hvilke måter er disse kjøpsbrevene bilder på Jesu forsoning
ovenfor både jøder og hedninger?
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DEL 6.

RABBINERNE DELTE OPP FRELSES-

HISTORIEN14 EPOKER.

De jødiske rabbinerne delte opp frelseshistorien i 4 epoker, som til
sammen utgjorde 7000 år. Hvert år var det samme som 1000 år. På samme
måten som Gud brukte 6 dager på å skape verden, skulle menneskene
styre verden i 6000 år. På samme måten som Gud kvilte på den 7. dagen,
skulle verden få en kviletid i det 7.årtusenent. Rabbinerne av Elias-skolen

uttrykte dette på følgende måte:

1.) I de to første tusenårene er det KAOS.

2.) De neste to tusen årene er TORAHENS TID. (Vi må huske på at
ordet «Torah» betyr «undervisning», «lære» og «instruksjon», og
ikke «bud» og «regleD>, slik som vi bruker det. Torahens tid er der
for hele tiden fra Abraham til døperen Johannes.)

3.) De neste to tusen årene er MESSIAS SINE DAGER.

4.) Det siste årtusenet, som er det samme som 1000 års-riket, er tiden
for Messias sitt styre.
Rabbinerne sa: At det var bare Messias som var opphøyet i denne
tiden. Det vil si at han hadde beseiret alle sine fiender.

Rabbinerne kalte «den nåværende verden» for «olam ha zeh».

Rabbinerne kalte «Messias sine dager» for «jemoth ha Masiach».
Rabbinerne kalte «den kommende verden» for «olam ha ba».

Det forholdet at en dag skulle være det samme som 1000 år eller tilnær
met 1000 år, ble begrunnet med de to følgende Bibel-ord fra Tanach:

a) For det første står det i Salme 90,4 at 1000 år er som en dag pluss en
vakt om natten. «For 1000 år er i dine øyne som den dag i gar nar
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den farer bort pluss en vakt om natten.»
b) For det andre ble det sagt til Adam at den dagen han spiste av fhik

ten på treet til kunnskap av godt og vondt, skulle han dø. «Men
treet til kunnskap om godt og ondt, det må du ikke ete av, for den
dag du eter av det, skal du visselig dø.» (l.Mos.2,17.)

Adam ble 930 år. De 70 årene som stod igjen til han ble 1000 år, er den
vakten om natten som Salme 90,4 omtaler.

Rabbinerne mente videre at de fant igjen dette tidsskjemaet i 1 .Mos. 1,1,
hvor det står på hebraisk: «Bereshit barah elohim et hashamayim v/et
haeretz». (I begynnelsen skapte Gud himmel og jord.»
De begrunnet dette på følgende måte: For det første forekom den første

bokstaven i det hebraiske alfabetet, «alef», 6 ganger i Bibelens første vers.
Dette symboliserer 6000 år. Bokstaven «alef»står for «Guds visdom».
Dette Bibel-verset består videre av 7 ord, og de står for 7000 år.

Selv om vi ikke greier å rekne ut den nøyaktige tiden for de forskjellige
begivenhetene, som er omtalt i Tanach, ser vi at det tidsskjemaet, som
disse rabbinerne stilte opp, er korrekt.
1.) Det gikk ca. 2000 fra verdens skapelse til Abraham.
2.) Det gikk ca. 2000 fra Abraham og til Jesus.
3.) Det konuner til å gå ca. 2000 fra Jesu første og til Jesu andre komme.
4.) Det siste årtusenet er «1000 års-riket» eller «riket for Israel». Etter

den tid får vi selve «evigheten», som igjen er oppdelt i nye tidspe
rioder, som vi ikke kjenner innholdet i.

Rabbi Kattina har sagt følgende om dette: «Verden vil vare i 6000 år, og
i 1000 år vil den bli lagt øde. Det vil si: Guds fiender skal bli ødelagt.
Derfor er det sagt: Herren alene skal være opphøyet på den dagen. På
sanune måten som det ut av hvert syvende år er et år av ettergivelse, så
skal det ut av de 7000 årene- det sjuende tusenåret- være 1000 år med
ettergivelse, slik at bare Gud skal være opphøyet på den dagen.» (Sanhedrin
96b-99a.)

Rabbi Abaye har kommentert dette på følgende måte: «Rabbi Kattina
sa: Verden skal bestå i 6000 år, og i 1000 år skal den være øde, som det er
skrevet, og det er bare Herren som er opphøyet på den dagen (Es.2,2.)
Rabbi Abaye sa: Verden vil være lagt øde i 2000 år, som det er sagt:

Etter to dager vil han gjenopplive oss. På den tredje dagen vil han reise
oss opp, og vi skal leve for hans åsyn (Hos.6,1.)
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Det har blitt lært i samsvar med Rabbi Kattina: Akkurat som det sy

vende året er et år for ettergivelse ut av sju år, slik er det med verden. Ett
tusen år av sjutusen år skal verden være brakk, som det er skrevet, og
Herren alene skal være opphøyet på den dagen.» (Sanhedrin 97 a og b.)
Rabbi Abba Hillel Silver har sagt:« Begynnelsen av det femte årtusenet

etter skapelsen skjedde under den første del av det første århundrede etter
Kristus, under Jesus fra Nasarets liv og ministerium.»

Etter rabbinernes vurderinger skulle Messias ha kommet etter at 4000
år var gått. Han kom også til den fastsatte tiden, men de jødiske religiøse
lederne så dessverre ikke at Jesus fra Nasaret var deres egen Messias.
Dette er DEN STØRSTE FEILTAGELSEN som den jødiske nasjonen har
gjort, og de sliter ennå i dag med følgene av dette.

Rabbi Rasji har sagt følgende om dette: «I følge dette skulle Messias
ha kommet etter de 2000 år av Torahens tid. Den ødelagte kongen (Mes
sias ben Josef) skulle ha blitt ødelagt og Israels slaveri skulle ha blitt opp
hørt.»

Rabbi Juda har uttalt følgende om tiden for Messias komme: «Disse
tidene har alt opphørt for lenge siden.» (Sanhedrin 96.)

I Sahedrin 97 b står det: «ENDETIDEN ER ALT FORBI.» Med ende
tiden mente de tiden for Messias komme. (Se min bok: Jesu Gjenkomst.
Bind 4.S.385-388.)

Rabbinerne visste at tiden var konunet til at Messias skulle komme. De

var skuffet over at Messias ikke kom til fastsatt tid, men de forklarte det ut

fra det forholdet at han ikke var kommet på grunn av FOLKETS SYN
DER. Rabbi Rabh har sagt følgende om dette: «Alle de forutsagte tidene
for forsoningen (Messias komme) har passert, og saken avhenger nå bare
av anger og gode gjerninger.» (Sanhedrin 9 b.)
I Sanhedrin 97a og b står det: «Verden skal bestå i 6000 år. I de første to
tusen årene var det kaos. I to tusen år blomstret Torahen, og de neste to
tusen årene er Messias sin periode, men på grunn av våre MANGE SYN
DER, så er alle disse årene gått tapt.»

1 forklaringen til Salme 139,16-17 står det: «Denne verden skal består i
6000 år. I 2000 år var den øde og tom. 2000 markerer perioden under
Torahen. 2000 år under Messias styre. På grunn av at VÅRE SYNDER
har øket, har også årene øket.» (Se boka: The Search for Messiah. av Mark
Eastman og Chuck Smith. s. 114-117.
Jeg vil i det følgende sitere fra en artikkel med tittelen: «Messias komme».
Den er skrevet av rabbiner Sholom Klass. Artikkelen stod i Jewish Press
Newspaper, Brooklyn, New York, og den gir uttrykk for hvordan den jø-
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diske rabbineren Moses Ben Nacman (Ramban)(1194-1270) forklarte
sammenhengen mellom skapelsesuken på 6 dager og bibelske hendelser i
de første 6000 år: «Ramban forklarer at i skapelsen av verden, som er
beskrevet i 1 .Mos., så har Gud etterlatt et KOPI AV FRAMTIDEN. Hver
dag i skapelsesuken representerer 1000 år av jordens eksistens på 6000
0

ar.

Den FØRSTE DAGEN var «øde og tom». Ingen kjente til Torahen. Gud
skapte lyset, som var Adam. Hans lys skinte fra jordens ene ende til den
annen. På disse første tusen år var det ingen som tilba avgudene.

På den ANDRE DAGEN skapte Gud himmelen, som delte vannene.
Dette representerer Noah, som ble skilt fra de syndige mennesker, som
omkom i vannet.

På den TREDJE DAGEN, som representerer det 3.årtusen, kom det
fram gras og frukt. Disse representerer Abraham som Salmen sier: «En
rettferdig gror som graset», og fra ham (Abraham) kom Torahen og bu
dene når hans barn aksepterte Torahen på Sinai.
På den FJERDE DAGEN, som representerer det 4.tusenåret, kom pla

netene og stjernene. De representerer de to hellige (jødiske) templene,
hvis lys beskyttet verden.
På den FEMTE DAGEN kom dyrene, fiskene og fuglene som betydde

at etter at de to templene ble ødelagt, ville menneskene bli spredd over
den hele verden og en ny sekt (de kristne) ville formere seg som fisken i
vannet, men den ville være så forferdelig som dyrene, og menneskene
ville ikke søke Gud slik som Torahen befaler.
På den SJETTE DAGEN skapte Gud mennesket. Det symboliserer den

inneværende tid når mennesket vil nå den høyeste form for kunnskap og
Messias ben David vil komme som konge.
Den SYVENDE DAGEN, sabbaten, representerer Olam Ha bah. Det er

den kommende verden som vil følge den messianske tiden. Må Gud be
vare oss og framskynde disse dagene for oss.»

De jødiske kabbalistene delte opp frelseshistorien fra verdens skapelse
og fram til Messias i 6 perioder. De var knyttet til 6 Sefirot. Det er 10 i
tallet. Disse uttrykker Guds vesen vesen, og de formidler Guds lys til men
neskene. De er knyttet til viktige jødiske frelseshistoriske personer. Vi
skal i det følgende se hvilke sefirot det her er snakk om, i hvilke tidsperio
der de hadde sin virketid og til hvilke personer de er bundet:

a) «CHESED», som betyr «NÅDE» eller «GODHET» regjerte
fra år 0 til år 1000. Den var knyttet til Abraham.

b) «GEVUAH», som betyr «STYRKE» eller «KRAFT», regjerte
fra år 1001 til år 2000. Den var knyttet til Isak.
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c) «TBFERET», som betyr «SKJØNNHET» eller «HARMONI»,
regjerte fra år 2002 til år 3000. Den var knyttet til Jakob.

d) «NETSACH», som betyr «DOMINANS» eller «SEIER», re
gjerte frra år 3001 til år 4000. Den var knyttet til Moses.

e) «HOD», som betyr «ÆRE», regjerte fra år 40001 til år 5000.
Den var knyttet til Aron.

f) «YESOD», som betyr «GRUNNVOLL», regjerer frra år 5001
til 6000. Den var knyttet til Messias ben Josef. (Messias ben
Josef var den første av de to Messiaser som ville opptre i
endens tid.)

Etter denne vurderingen befinner vi oss i dag i den siste
tidsperioden. Etter jødisk tidsregning er vi i år 2001 kommer
til året 5762. (Se kapitlet: Metraton.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) I hvilke 4 perioder delte rabbinerne frelseshistorien?
2.) Hvorfor skulle frelseshistorien vare i 7000 år?

3.) Hva ble dette begrunnet med?
4.) Hva kalte rabbinerne «den nåværende verden»?

5.) Hva kalte rabbinerne «Messias sine dageD>?
6.) Hva kalte rabbinerne «den kommende verden» ?
7.) Hvilke 2 Skrift-steder i Tanach viser at 1 dag svarer til 1000 år ?
8.) Hva mente rabbinerne om det som stod i l.Mos.1,1?
9.) Hva sa de forskjellige rabbinerne om oppdelingen av tiden?
10.) Hva sa Ramban om forholdet mellom skapelsesuken og de 7000

årene?

11.) Hvaer«Sefira»?

12.) Hvor mange «Sefirot» er det i følge kabbalistene?
13.) I hvor mange tidsperioder inndeler de frelseshistorien?
14.) Hva er navnet på de 6 Sefirot som er knyttet til tidsperiodene?
15.) Hva betyr navnene?
16.) Til hvilke personer er de knyttet?
17.) Hvor langt er vi konunet i dag i følge den jødiske tidsregningen?
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DEN SISTE GENERASJONEN.

De fleste rabbinerne mente at «de siste dageD>, ville vare i 2000 år. Disse
2000 årene ville utgjøre Messias sitt styre. «De siste dageD> begynte der
med med døperen Johannes og varer helt til Jesu gjenkomst for jødene.
Det Nye Testamente sier også at de siste dager begynte med Jesu forkyn
nelse. «Etter at Gud fordum hadde talt mange ganger og på mange måter
(stykke for stykke), så har han i DISSE SISTE DAGER talt til oss ved
Sønnen.» (Hebr. 1,1.)

Endetiden er dermed begynt med Johannes og Jesu forkynnelse. Selve
endetiden varer i 2000 år. Endetiden avsluttes med trengselstiden på 7 år,
Jesu gjenkomst til Harmageddon og Guds dom over jøder og hedninger.
De jøder som lever i denne tiden, blir kalt for DEN SISTE GENERASJO
NEN (hebr.»dor acharon», som betyr «den siste»).
Dersom det er riktig, som en del Bibel-forskere mener, at en del av inn

holdet i Salmene gjengir viktige begivenheter som har skjedd i dette
århundrede, så forekonuner for FØRSTE GANG benevnelsen «den siste
generasjonen» i Salme 48. «Gi akt på dets (Jerusalems) voller, vandre gjen
nom dets borger, for at dere kan fortelle om det til DEN KOMMENDE
(SISTE) GENERASJON.» (Salm.48,14.) (Staten Israel ble opprettet den
14.mai 1948. Det kan vise seg at ikke bare oppdelingen av kapitlene er
riktig i Bibelen, men også oppdelingen av versene.)
I deime Salmen er også gjenfødelsen av staten Israel beskrevet. Den er

beskrevet som «EN FØDENDE KVINNE.» «Beven grep dem der, angst
som hos en fødende kvinne (Israel).» (Salm.48,7.)

Begrepene «en fødende kvinne» og «den siste generasjonen» er dermed
synonyme begreper. Det betyr at det uttrykker det samme.
Vi vet at Israel skal gjennomgå 3 fødsler, og det er:

a) Fødselen av Jesus Messias. «Og hun (kvinnen, Israel) fødte
et guttebarn (en mannlig sønn), som skal styre alle hednin
gene med jemstav, og hennes barn ble bortrykket til Gud og
til hans trone (Jesu himmelfart.)» (Åp. 12,5.)

b) Fødselen av staten Israel. Det skjedde 14. mai 1948.
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c) Den åndelige fødselen av jødene. Den skal skje på slutten av
den store trengsel. «Hvem har hørt slikt? Hvem har sett så
danne ting? Kommer et land til verden på en dag? Eller fødes
et folk på en gang? For Sion har vært i bamsnød og med det
samme født sine sønner.» (Es.66,8.)

Den siste gangen at uttrykket «den siste generasjonen» er nevnt i Sal
mene er i Salme 102.

«Dette skal bli oppskrevet for den kommende generasjonen, og det folk
som skal skapes (gjenfødes), skal love Herren.» (Salme 102,19.)
Dette kan bety at den siste generasjonen blir avsluttet i året 2002, men

det er det ingen som vet uten Gud. Dessuten er det heller ingen som vet
helt eksakt hvor langt vi er konunet i tidsregningen. (Se min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 4. Kapitel: Profetiske budskap i Salmene.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvor lenge varer «de siste dager» ?
2.) Hva er «den siste» eller «den kommende generasjon» på

hebraisk?

3.) Hva er det som viser at en del av innholdet i Salmene forteller oss
om det som skal skje i endetiden?

4.) Hvilke 3 forskjellige «fødsleD> har Israel?
5.) Hvor er uttrykket «den siste generasjonen» nevnt siste gangen i

Salmene?

6.) Hva kan dette bety?
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VERDEN VIL BESTÅ 17000 ÅR.

En del av rabbinerne mente at det 7. årtusenet ville inngå i denne ver
den, og at det først var i det 8. årtusenet at den konunende verden ville bli
etablert.

I Sanhedrin 97. b står det: «Rabbi Chanan ben Tachlipa sendte denne
beskjeden til Rabbi Joseph: «Jeg møtte en mann som holdt en skriftrull,
som var skrevet med de hellige hebraiske bokstavene. Jeg spurte ham.
Hvor fikk du tak i denne? « Han svarte meg. «Jeg var en leiesoldat i den
romerske hær og jeg oppdaget den blant de romerske arkivene. Det var
skrevet i den:» Etter 4291 år fra verdens skapelse av (Det er 531 etter
Messias. Dette er en jødisk utregningsmåte), så vil verden bli ødelagt,
delvis på grunn av krigene mellom sjøuhyrene, og delvis på grunn av kri
gene til Gog og Magog, og deretter vil Messias sine dager komme, og Den
Hellige, Velsignet være han, vil ikke fornye verden før etter 7000 år.»
Jeg siterer videre fra Sanhedrin 97.bTalmud: «Rabbi Elias sa til en an

nen rabbi: «Verden vil eksistere i det minste i 85 jubelår (Det er 4250 år),
og i det siste jubelåret vil Davids Sønn komme.» Rabbineren spurte ham:
«Vil han komme i begynnelsen eller ved slutten av jubelåret?» Han svarte:
«Jeg vet ikke.»Dette tilsvarer en dato mellom år 440 og 490.(jødisk
utregningsmåte)»
Jeg siterer videre fra Talmud: «Dersom en person 400 år etter templets

ødeleggelse (som skjedde år 70 etter Messias) skulle be deg om å kjøpe et
jordstykke som var verdt 1000 denarer for 1 denar, kjøp det ikke, for der
er en rabbinsk lære: «Etter 4231 år etter verdens skapelse (Det er 471 etter
Messias, jødisk utregningsmåte) dersom et jordstykke som er verdt 1000
denarer, blir tilbudt for 1 denar, så kjøp det ikke, for Messias vil komme
på det tidspunktet og landet vil opphøre å ha sin verdi.»
Stort sett så ble forsøkene på å utregne tidspunktet for Messias komme

betraktet negativt av de fleste rabbinerne, fordi de skapte håp som ikke
var realistiske. Det er en advarsel i den rabbinske litteraturen om å regne
ut tidspunktet for endetiden. «Forbannet være de som regner ut «ende
tiden», fordi de argumenterer med at siden «endetiden» har kommet og
Messias ikke har kommet, så vil han aldri komme, men vent på ham, som
det er skrevet: «Selv om den (den utpekte tiden) lar vente på seg, så vent
på den. (Sanhedrin 97 b.)

I følge en rabbinsk oppfatning så vil Israel bli forløst i tishri (den 7.
måned). I følge en annen oppfatning så vil Israel bli forløst i nisan på
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samme måten som jødene ble forløst i nisan i Egypt.
Etter som Messias ikke kom til de fastsatt datoene, vokste det fram en

annen oppfatningen om at Gud ikke hadde bestemt noen fast dato, men at
den ville være avhengig av folkets oppførsel. I Sanhedrin 98 a står det:
«Dersom Herren vil la det skje hastig i sin tid.», som det står i (Es.60,22).
Dette Skrift-ordet ble forklart på denne måten: «Dersom dere er verdige,
vil jeg la det skje hurtig. Dersom dere ikke er verdige, vil jeg la det skje i
sin time.»

Vi finner også følgende uttalelser i Talmud: «Stor er angeren, for den brin
ger forløsningen nær.» «Alle tidspunkter for «endens tid» har kommet,
men Messias har ikke kommet. Det avhenger bare av anger og gode gjer
ninger.» «Dersom Israel angrer bare en eneste dag, så vil Davids Sønn
komme med det samme.» «Dersom Israel holder en eneste sabbat på riktig
måte, så vil Davids Sønn komme.» «Dersom Israel greier å holde to sab
bater i samsvar med Torahen, så vil de bli forsonet med det samme.» (Se

Everymans Talmud, s.350-352. av Abraham Cohen.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvilke begrunnelser hadde de rabbinerne som mente at verden
ville bestå i 7000 år?

2.) Hvorfor var mange av rabbinerne imot at man forsøkte å rekne ut
tiden for Messias komme?

3.) Hvilken oppfatning fikk rabbinerne når Messias ikke kom til den
fastsatte tiden?

4.) Hva måtte til for at Messias kunne komme?
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JAKOBS 7 BARN MED LEA.

Vi skal i det følgende se at Jakobs 7 bam med Lea beskriver forskjellige
sider ved Messias, Jesu første komme, jødenes forkastelse av sin Messias,
landflyktigheten på 2000 år og 1000 års-riket.

1.) Den første sønnen som Jakob fikk med Lea, var RUBEN. Selve

navnet kommer fra to hebraiske ord som betyr «SE EN SØNN».
Denne sønnen er et bilde på Messias, som skulle komme til verden
for å frelse både jøder og hedninger. Han kom til verden som et lite
bam. Han er både Gud og menneske. «Jeg vil kunngjøre hva fast
satt er: Herren sa til meg: Du er MIN SØNN. Jeg har født deg i
dag.» (Salm.2,7.)
«Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru blir frukt
sommelig og føder EN SØNN, og hun gir ham navnet Inunanuel
(Gud sammen med oss.)» (Es.6,14.)
«For et bam er oss født, EN SØNN er oss gitt, og herredømmet er
på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud,
tidsalderlig Fader, fredsfyrste.» (Es.9,6.)
«Da Israel var ung, hadde jeg ham kjær, og fra Egypten kalte jeg
MIN SØNN.» (Hos.11,1)
«og hun skal føde EN SØNN, og du skal kalle ham Jesus, for han
skal frelse sitt folk fra deres synder.» (Mat. 1,21.)
«Og se, det kom en røst fra himmelen, som sa: Dette er MIN SØNN,
den elskede, i hvem jeg har velbehag.» (Mat.3,17.)
«Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende GUDS
SØNN.»(Mat.l6,16.)
«Den som har SØNNEN, har livet. Den som ikke har GUDS SØNN,
har ikke livet.» (l.Joh.5,12.)

2.) Den andre sønnen, som Jakob fikk med Lea, var SIMEON. Navnet

kommer av det hebraiske ordet «SHEMA», som betyr «Å HØRE».
Simeon betyr «HØR HAM» eller «BØNNHØRELSE». Simeon er
også et bilde på Messias. Den som hørte på hans budskap og kom
til tro på ham som jødenes Messias og verdens frelser, fikk del i
Guds rike. «HØR, mitt folk, og jeg vil vidne for deg. Israel, o, at du
ville HØRE MEG.» (Salm.81,9.)
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«For han er vår Gud, og vi er det folk han før, og den hjord hans
hånd leder. Ville dere i dag HØRE hans røst.» (Salme.95,7.)
«HØR! Det er en (Messias) som sier: Rop! Og en annen (døperen
Johannes) som svarer: Hva skal jeg rope?- Alt kjød er som gress, og
all dets herlighet som markens blomst.» (Es.40,6.)
«Bøy deres øre hit og kom til meg! HØR! Så skal deres sjel (dere
selv) leve, og jeg vil opprette EN TIDSALDERLIG PAKT (Den
nye Pakt i Jesu blod) med dere, og gi dere Davids rike nåde, den
visse (i grunnteksten står det: Davids rike nåder, de visse. Det er
den nåde og den støtte som David fikk av Herren gjennom sitt liv.)»
(Es.55,3.)

«Derfor, hver den som HØRER disse mine ord og gjør etter dem,
han blir lik en forstandig mann, som bygget sitt hus på Qell.»
(Mat.7,24.)

«Mens han (Jesus) ennå talte, se, da kom det en lysende sky og over
skygget dem, og se, det kom en røst ut av skyen, som sa: Dette er
min Sønn, den el skede, i hvem jeg har velbehag. HØR HAM!»
(Mat.17,5.)

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen HØRER min røst og
åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og
han med meg.» (Joh.Åp.3,20.)

3.) Jakobs tredje sønn som Jakob fikk med Lea, var LEVI. Levi kom
mer av det hebraiske ordet «LAVAH», som betyr «Å FORENE».
Dette betyr tre forhold:
a) Den som forener seg med ham, blir frelst.
b) Han skal forene de to jødiske husene (Nord- og Sør-riket),

slik at de skal bli en enhet til slutt.

c) Han skal forene jøder og hedninger i «riket for Israel».
«Til deg ropte de, og de ble reddet. Til deg satte de sin lit, og
de ble ikke til skamme.» (Salme 22,5.)

«Kom, la oss gå i rette med hverandre, sier Herren, om deres syn
der er som purpur, skal de bli kvite som sne, om de er røde som
skarlagen, skal de bli som den kvite ull.» (Es. 1,18.) «Jeg er den som
utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer
jeg ikke i hu.» (Es.43,25.) «Og han skal løfte et banner for folkene
(jødene) og samle de fordrevne av Israel (Nord-riket) og sanke de
adspredte av Juda (Sørriket) fra jordens fire hjørner. Da skal Efraims
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(Nord-riket) misunnelse vike, og de som overfaller Juda, skal ut
ryddes. Efrahim skal ikke misunne Juda og Juda skal ikke overfalle
Efraim.» (Es. 11,12-13.)

«Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette EN NY PAKT
med Israels hus og med Judas hus.» (Jer.31,31.) «da skal du si til
dem: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg tar Josefs stav, som er i
Erfrahims hånd (Efraim var yngre enn Manasse, men til tross for
det så fikk han førstefødselsretten av Jakob), og Israels stammer
(Nord-riket) hans med brødre, og jeg legger dem (stavene) til
Judas stav, så DE BLIR ETT i min hånd.» (Esek.37,19.)
«Og Judas barn og Israels barn skal fylke seg sammen og ta seg en
høvding (Messias) og dra opp av landet, for stor er Jisreels dag
(Jisreel betyr «Gud vil så.» eller «Gud vil sende.» (Hos. 1,11.)
«Jeg vil styrke Judas hus og frelse Josefs hus (Nord-riket) og gi
dem et bosted, for jeg forbarmer meg over dem, og de skal være
som om jeg aldri hadde forkastet dem, for jeg er Herren, deres Gud
og vil bønnhøre dem.» (Sak. 10,6.)
«det er jo lastende ord han taler til dem når han sier: Se, de dager
kommer, sier Herren, da jeg vil opprette EN NY PAKT med Israels
hus og med Judas hus.» (Hebr.8,8.)
«Alle hedningene som du har skapt, skal komme og tilbede for ditt
åsyn. Herre, og ære ditt navn.» (Salm.86,9.)
«Herren skal telle når folkene blir oppskrevet, og si: Denne er født
der. Sela. Og alle de som synger og danser, skal si: Alle mine kilder
er i deg.» (Salme 87,6-7.)

«Og det skal skje i de siste dager (i «riket for Israel»), da skal fjellet
(Sion) der Herrens hus (templet) står, være grunnfestet på toppen
av fellene og høyt hevet over alle høyder, og alle hedningefolk skal
strømme til det.» (Es.2,2.)
«På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd (Messias),
som står som et banner for folkeslag, og hans bolig skal være her
lighet.» (Es. 11,10.)
«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 mer
følge sitt onde, hårde hjerte.» (Jer.3,17.)
«Forferdelig skal Herren vise seg mot dem, for han skal tilintet
gjøre alle jordens guder, og alle hedningenes kyster skal tilbede
ham, hvert folk på sitt sted.» (Sef.2,11.)
«Og mange hedningefolk skal gi seg til Herren på den dag og bli
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mitt folk, og jeg vil bo hos deg, og du skal kjenne at Herren, hær
skarenes Gud, har sendt meg til deg.» (Sak.2,15.)
«Og atter sier Skriften (Tanach): Gled dere, dere hedninger, sammen
med hans folk. Og atter: Lov Herren, alle hedninger, og pris ham,
alle folk. Og atter sier Esaias: Det skal komme det Isais rotskudd,
han som reiser seg for å herske over hedninger, på ham skal hednin
gene håpe.» (Rom.l5,10-12.)
«idet han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet (den kristne me
nighet) etter sitt frie råd, som han fattet hos seg selv. Hva som gjel
der en husholdning i tidenes fylde (1000 års-riket), så vil han samle
(sammenføye) alt i Kristus, både de som er himlene og de som er på
jorden.» (Ef. 1,9-10.)

4.) Den ̂erde sønnen som Jakob fikk med Lea, var JUDA. Juda kom
mer av det hebraiske ordet «YEHUDAH», som betyr «Å PRISE».
Dette betyr at både jøder og hedninger skal prise Jesus fra Nasaret
som jødenes Messias og verdens frelser. «Hine priser vogner, hine
hester, men vi priser Herrens, vår Guds navn.» (Salme 20,8.)
«Jeg vil prise deg i en stor forsamling, love deg blant meget folk.»
(Salme 35,18.)
«Hans navn skal bli i tidsalderen, så lenge solen skinner, skal hans
navn skyte friske skudd, og de skal velsigne seg med ham. Alle
hedninger skal prise ham (Messias) salig.» (Salme 72,17.)
«Herre, alle jordens konger skal prise deg når de får høre din munns
ord.» (Salme 138,4.)

«Og han (Jesus) lærte i alle deres synagoger, og ble prist av alle.»
(Luk.4,,15.)

«Dette ble da vitterlig for alle dem som bodde i Efesus, både jøder
og grekere, og det falt frykt over dem alle, og den Herre Jesu navn
ble prist.» (Ap.gj.19,17.)
«men hedningene skal prise Gud for hans miskunnhet, som skrevet
er: Derfor vil jeg prise deg blant hedninger og lovsynge ditt navn.»
(Rom. 15,9.)

«og de sa med høy røst: Verdig er Lammet (Messias), som er slak
tet, 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 slike som er i havet, og alt det som er i dem, hørte
jeg si: Ham som sitter på tronen, og Lammet tilhører velsignelsen
og æren og prisen og styrken i tidsaldrenes tidsaldere.»
(Joh.Åp.5,12-13.)
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Det var profetert av Jakob at Messias skulle komme fra Juda stamme
og at kongemakten i Juda ikke skulle vike fra Israel før Messias
(Shilo) var kommet. «Ikke skal kongespir vike fra Juda, ikke her-
skerstav fra hans føtter, inntil (før) Fredsfyrsten (hebr. Shilo) kom
mer og folkene blir ham lydige.» (l.Mos.49,10.)
Dette er det eneste stedet i Bibelen hvor ordet «shilo» forekommer

på denne måten. Vi skal i det følgende se på hvordan er del Bibel
kommentarer og en del rabbinere tolket ordet «shilo»:

a) Både den aramaiske Bibel-kommentaren, Targum Onkleos
og Den babylonske Talmud, Sanhedrin 89, hevdet at dette er
en tittel på Messias.

b) Rabbineren Rashi hevdet at ordet «SHILO» enten kom fra

det hebraiske ordet «SHELO», som betyr «EIENDOM» eller
at det kom av det hebraiske ordet «SHAI LO», som betyr «GA
VEN» eller «PRISEN ER HANS.»

c) Baal Hatrium har funnet ut at tallverdien av de jødiske ut
trykkene «JAVO SHILO», som betyr «SHILOH KOMMER»,
og «mesiach» er den samme, nemlig 358. Det betyr da at disse
to uttrykkene står for det samme.

d) En del rabbinere mente at «shilo» er synonymt med ordet
«SHALOM», som betyr den «YTTERSTE FORM FOR
FRED.»

e) Rabbineren Ibn Ezra skrev i sin kommentar at ordet «shilo»

har sammenheng med ordet «SHILYITAH», som betyr «LIV
MOR» eller «EFTERBYRD.» (Se 5. Mos.28,57.) Han mente
med dette at Messias vil bli født av en kvinne. (Se min bok:
Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: Jakob profeterte om Mes
sias.)

Når det gjelder tolkningen av det andre som står i l.Mos.49,10, så
mente rabbinerne at det betydde følgende forhold:
a) Messias skulle komme fra Juda stamme.

b) Messias skulle komme før Juda mistet sin rett til å styre over
provinsen Judea.

Targum Onkelos sier følgende om dette: «Overføringen av styret
skal ikke opphøre fra Judas hus heller ikke den skriftlærde fra
hans barnebarn, før Messias kommer.»
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Targum Pseudo- Jonathan sier: «Konger og styrere skal ikke opp
høre fra Juda.. .før Kong Messias kommer.»
Targum Jerusalem sier: «Konger skal ikke opphøre fra Juda hus.. .før
tiden for Messias komme... til hvem hele verdens styre skal bli
underlagt.»
I følge Josefiis ble Herodes Arkelaus umevnt til Qerdingskonge over
Judea av Cæsar Augustus i året 4 før Messias. Han mistet sitt em
bete i året 6 eller 7 etter Messias, og i år 7 ble Sanhedrins (Det Høye
Råd) rett til å dømme sterkt begrenset. Da Caponius ble utnevnt til
landshøvding over Judea, mistet Det Høye Råd sin rett til å dømme
et menneske til døden.

Josefus skrev følgende om dette i sin bok: Jødenes Kriger. Bok 2,
kap.8: «Og nå ble Arkelaus del av Judea redusert til en provins, og
Caponius ble sendt dit som prokurator. Han frkk makten til å be-
stenune over liv og død av Cæsar.»
Til og med Den Babylonske Talmud nevner dette: «Litt mer enn 40
år før ødeleggelsen av templet, så ble retten til å utøve døsstraff tatt
fra jødene.»
Da Sanhedrin så at retten til å dømme et menneske til døden, ble

tatt fra Det Høye Råd, ble det en allmenn bestyrtelse i Rådet: Den
Babylonske Talmud beskriver dette på følgende måte: «Da medlem
mene av Sanhedrin så at retten til å dømme over liv og død var tatt
fra dem, falt en allmenn bestyrtelse over dem. De dekket sine hoder
med aske og sine legemer med filler og sa: Ve oss, for kongestaven
er et tatt fra Judea, og Messias er ennå ikke kommet. (Kapitel 6.)
(Se Mark Eastmanns og Chuck Smiths bok: The Search for
Messiah.s.99-10 og min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: Jø
denes Messias er allerede kommet.)

Men sannheten er at Messias allerede var kommet, men i og med at
jødene ikke ville anerkjenne Jesus fra Nasaret som sin Messias, så
BLE DETTE SKJULT FOR DEM.

Det forholdet at Juda var Jakobs fjerde sønn med Lea, betyr at han
skulle åpenbare seg ca. 4000 etter skapelsen av Adam. Dette stem
mer med den vurderingen som en del rabbinere hadde, at det skulle
gå 4000 år fra skapelsen og til Mesias komme.
Etter at Jakob hadde fått disse 4 første sønnene med Lea, fikk de

ikke flere barn på en stund. Dette gir uttrykk for det forholdet at
da jødene ikke ville ta imot Jesus fra Nasaret som deres Messias,
så ble han SKJULT FOR DEM i de neste 2000 år. Det ble lagt et
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åndelig dekke over jødene, og dette dekket blir ikke tatt bort før de
omvender seg til Jesus fra Nasaret og anerkjenner ham som sin
Messias. Det skal skje en gang i fremtiden, og den tiden er ikke så
veldig langt unna. «Men over Davids hus og over Jerusalems inn
byggere, 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 klage sårt over
ham som en klager over sin førstefødte. «(Sak. 12,10.)

5.) Den 5. sønnen som Jakob fikk med Lea, var IS AKAR. Ordet betyr
«MIN LØNN», «MIN FORTJENESTE» eller «MIN BETALING».

Det betyr at Jesus fra Nasaret er den lønnen eller betalingen som
Gud måtte ha for å forsone verden. Dette gjelder både for jøder og
hedninger. «Men han (Messias) er såret for våre (jødenes) overtre
delser, 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.)
«Deretter så 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,
tretti sølvpenninger. Da sa Herren til meg: Kast den bort til potte
makeren, den herlige pris som jeg er aktet verd av dem. Og jeg tok
de tretti sølvpenningene og kastet dem i Herrens hus til pottemake
ren.» (Sak. 11,12-13.)
«og sa: Hva vil dere gi meg, så jeg skal gi ham i deres vold? De gav
ham da tretti sølvpenninger.» (Mat.26,15.)
Det Høye Råd verdsatte sin egen Messias til å være verdt 30 sølv
penninger, som tilsvarer 60 NORSKE KRONER. Dette var den
sununen som en kvinnelig slave var verd. En mannlig slave var
verd mer. Dersom Judas hadde villet ha mer penger for å forråde
Jesus, så hadde han sikkert fått det, men i og med at både han og
Sanhedrin foraktet Jesus og ville utrydde ham, så var begge partene
fornøyd med de 30 sølvpenningene.

6.) Den 6. sønnen som Jakob fikk med Lea, var SEBULON. Ordet be
tyr «Å BO» eller «BOLIG». Det betyr at etter at 6000 år er gått fra
verdens skapelse av, vil Messias komme tilbake til sitt folk og bo
sammen med dem. «Hvorfor ser dere skjevt (misunner), dere fjell
med de mange tinder, til det Qell som Gud finner behag å bo på.
Herren skal bo der i tidsalderen.» (Salme 68,17.)
«For Herren har utkåret Sion, har attråd det til sin bolig. Dette er
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MITT KVILESTEDI TIDSALDEREN. Her vil jeg bo, fordi jeg har
attråd det.» (Salme 132,13-14.)
«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
i tidsalderen.. .»(Esek.43,7.)
«Og dere skal kjenne at jeg bor midt i Israel, og at jeg er Herren
deres Gud, og ingen annen, og mitt folk skal aldri bli til skamme i
tidsalderen.» (Joel 2,27.)

«Og jeg vil hevne deres blod, det som jeg før har hevnet. Og Herren
bor på Sion.» (Joel 3,26.)
«Så sier Herren: Jeg vender tilbake til Sion og vil bo i Jerusalem, og
Jerusalem skal kalles den trofaste stad, og Herrens, hærskarenes
Guds berg det hellige berg.» (Sak.8,3.)

7.) Det sjuende barnet som Jakob fikk med Lea, var datteren DIANA.
Ordet av det hebraiske ordet «DIN», som betyr «Å DØMME». Det
betyr at i 1000 års-riket vil Jesus fra Nasaret, som er jødenes Mes
sias, dønune og styre hele verden. Han skal først styre den i «riket
for Israel». Etter den tid skal han underlegge seg Faderen, og Gud
skal styre for alltid. Dette betyr ikke at Jesus ikke skal være med å
styre i evigheten, men det betyr at perioden for rikets styre er slutt,
og at vi vil få en annen styreform i periodene etter at «riket for
Israel» er endt. «For Herrens åsyn, for han kommer. Han konuner
for å dømme jorden (landet Israel). Han skal dønune jorderike i
rettferdighet og folkene i sin trofasthet.» (Salme 96,13.)
«For Herren skal dømme sitt folk, og han skal miskunne seg over
sine tjenere.» (Salme 135,14.)
«Og han skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for
mange folkeslag...»(Es.2,4.)
«men han skal dønune 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 de ugudelige med sine leppers ånde.»
(Es.11,4.)
«Hedningefolkene skal våkne opp og dra til Josafats dal, for der vil
jeg sitte å dønune alle hedningefolk fra alle kanter.» (Joel 3,17.) (Se
Eddie Chunmeys bok: Restoring the two Houses of Israel.)
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) På hvilke måter er de 7 barna som Jakob fikk med Lea, forbilder
på Messias, landflyktigheten og 1000 års-riket?

2.) Hva betyr navnene på disse 7 barna?
3.) Hva betegner ordet «Shilo»?
4.) Hva kommer dette ordet av?

5.) Hva mente rabbinerne om dette?

6.) Hva er den rabbinske tolkningen av 1 .Mos. 49,10.?
7.) Hva skjedde i år 7 etter Messias i Israel?
8.) Hvordan uttrykte Sanhedrin dette?
9.) Hva står Diana for?
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DE 7 FØRSTE MÅNEDENE

SYMBOLISERER 7000 ÅR.

De 7 første månedene i det jødiske religiøse året symboliserer også de
7000 årene fra Adams skapelse og til 1000 årsrikets etablering i det 7.
årtusen. Vi skal i det følgende beskrive disse 7 månedene og se på hva de
symoliserer:

1.) «NISAN» er den første måneden. Den begynner ved nymånen i mars
og varer til neste nymåne i april. I denne måned holdt jødene pås
ken i Egypt den 14. nisan. De begynte på vandringen ut av Egypt
om kvelden den 15. nisan. De kom til Det Røde havet den 17. nisan
og gikk gjennom havet på denne datoen.
I denne måneden ble også Jesu ofret for all verdens synd. Gud gav
sin Sønn i denne måneden. Jesus ble ført fram for folket den lO.nisan.
Jødene fikk 4 dager til å bestemme seg om de ville anerkjenne Je
sus fra Nasaret som deres Messias. Disse 4 dagene kan symbolisere
både de 4000 årene som det er fra Adam og til Jesu første komme
og de 4000 årene som det er fra Abraham og til Jesu gjenkomst.
Jesus ble ofret for alle verdens synd den 15. nisan og han stod opp
fra de døde den 17. nisan.

Denne måneden symboliserer det første årtusen av menneskenes
historie. Den peker tilbake på Adams fall og Guds offer av dyr for å
kle de første menneskene i en rettferdighetsdrakt (l.Mos.3,21.)
Den 17. nisan er det 5 viktige ting som har skjedd i jødenes histo
rie, og det er:
a) Noahs ark landet på pellet Ararat (1 .Mos.8,4.)
b) Israel krysset Det røde Hav. (2.Mos.3,18,5,3-14.)
c) Israel spiste av de første fruktene i det lovede landet etter at

folket hadde spist manna i ørkenen i 40 år. (Josva 5,10-12.)
d) Haman som var jødenes største fiende i Perserriket, ble hengt.

(Ester3,l-6.)

e) Jesus stod opp fra døde. (Joh. 12,24.)

2.) «lYAR» er den andre måneden. Den svarer til april-mai. Det er
måneden for INNHØSNINGEN AV BYGGEN. Det er også måne
den for Israels vandring mot Sinai, hvor Gud skulle gi jødene sin
Torah.
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Det er videre måneden for sen- eller vårregnet. For at avlingene i
Israel skulle bli så gode som mulig, var jødene avhengig av at det
kom regn. Regnet er videre et bilde både på Messias, Den Hellige
Ånd og de jøder som kommer til tro på Jesus ved hans gjenkomst.
De skal høstes inn i Guds rike i løpet av høstmånedene.
På hebraisk er ordet for «tidligregnet» «moreh». Dette ordet kan
også bety «læreD>, og ordet «moderat» i Joel 2,23 er «tzedekah»,
som betyr «rettferdighet». Det betyr at det åndelige regnet som falt
i Israel under Jesu første komme, skal være moderat i forhold til det

som vil komme når jødene omvender seg som folk og levning i
trengselstiden. Det første regnet er tidlig- eller høstregnet. «Og Dere,
Sions ban, fryd og gled dere i Herren deres Gud! For han gir dere
tidligregnet moderat (læreren til rettferdighet), og han vil gjøre det
slik at regn kommer ned til dere, tidligregnet (høstregnet) og sen-
regnet (våregnet) i den første måned.» (Joel2,23.)
Månenden iyar symoliserer det andre årtusenet og peker på det for
holdet at Noah bygde en båt og benyttet seg av regnet for å bli ber
get gjennom syndefloden. Dette regnet ble til frelse for Noah og
hans familie, men det ble til fordømmelse for resten av verden.

(l.Mos.6,13-7,22.)

3.) «SIVAN» er den tredje måned. Den svarer til mai-juni. Det er må
nedenfor INNHØSTNINGEN AV HVETEN. Den 3.sivan kom jø
dene til Sinai-Qellet. Dette var 50 dager etter at de hadde krysset
Det røde Hav.

Denne måned svarer til det tredje årtusenet da Gud forlovet seg
med sitt folk ved Sinai. Ved Sinai gav Gud folket to muligheter til å
bli hans brud og i forlengelse av det hans hustru. I forbindelse med
Mose 5.møte med Gud (2.Mos.24,9-32,14) gav Gud Moses de to
steintavlene med de 10 bud. Han hadde selv plukket dem ut og han
hadde selv skrevet ned de 10 budene på dem. Det var 5 bud på hver
steintavle. TALLET 5 ER TALLET FOR GUDS NÅDE. Dette var
selve EKTESKAPSKONTRAKTEN mellom Gud og folket.
Da Moses ble så lenge på Qellet (40 dager), brøt de fleste av folket
det løftet som de hadde gitt om at alt det som Herren påla dem, det
ville de gjøre. (2.Mos.l9,8.) Da Moses kom ned fra Qellet, og så at
folket danset rundt gullkalven og drev avgudsdyrkelse, kastet han
fra seg og ødela den første ekteskapskontrakten med Gud.
En tid senere (den l.elul) ble han invitert nok en gang på fjellet til
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Gud. Det var Mose 8. møte med Gud (2.Mos.34,2-35.) Han ble da
bedt om selv å plukke ut de to steintavlene, men det var Gud som
skrev inn budene på dem. Iniativet kom ira folket denne gangen.
Det betyr at de ønsket å gå inn i pakten med Herren. (Se min bok;
Jesu Gjenkomst. Bind 5. Kapitel: Mose froskjellige møter med Gud
peker på tidsperiodene.)

4.) «TAMMUZ» er den ̂erde måneden. Den svarer til juni-juli. Det er
måneden for INNHØSTNINGEN AV DRUENE. Etter sitt 5.møte

med Gud, knuste Moses de første lovtavlene, etter at jødene hadde
hadde syndet med gullkalven. Dette skjedde den 17. tammuz.
Denne måneden representerer det fjerde årtusen da Israel på grunn
av synd og utroskap mot Gud ble ført bort i fangenskap til Assyria
og Babylon. 1722 ble Nord-riket inntatt av assyrerne og store deler
av befolkningen ble sendt til Assyria.
Fra 606 og til 561 ble Sør-riket invadert av babylonerne, og store
deler av befolkningen måtte ut i en 70 årig landflyktighet. 1586 ble
Jerusalem inntatt og templet ble ødelagt.

5.) «AV» er den femte måneden. Den svarer til juli-august. Det er må
neden INNHØSTNINGEN AV OLJEN. Den symoliserer det femte
årtusenet og det forholdet at jødene forkastet sin Messias, da han
kom første gangen. Som straff for dette ble templet ødelagt, Jerusa
lem ble lagt i ruiner og jødene måtte ut i den store landflyktigheten,
som nå har vart i snart 2000 år.

Rabbinerne har sagt: At den 9.av er datoen for Messias fødsel. De
10 første dagene i denne måneden representerer den alvorligste ti
den i deres Guds-tjeneste. Dette er en spesiell sørgetid og fastetid i
Israel. Den 9. av år 586 før Messias ble det første templet ødelagt
av babylonerne, og på samme dato i året 70 etter Messias ble det
andre templet ødelagt av romerne.
I hele tiden fra den 17. tammuz og til og med den 9.av sørger jø
dene for ødeleggelsen av sine to templer, som begge ble ødelagt på
den 9.av. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: Forbere
delsene til templets oppbygging peker på Jesu gjenkomst.)
I følge rabbinerne brøt romerne gjennom templets murer den 17.
tammuz.

Rabbinerne har ment at Messias skulle fødes den 9.av. De kaller

derfor denne måneden for «Menachem Av». «Menachem» betyr
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«Trøster». Det var to trøstere som kom til Israel i løpet av det femte
årtusenet, og det var jødenes Messias og det var Den Hellige Ånd.
Den Hellige And kom først til jødene som den store trøsteren.
Da jødene ikke ville ta imot tilbudet om frelsen og opprettelsen av
«riket for Israel», ble tilbudet om frelsen tilbudt hedningene. Den
ble tilbudt dem på et nytt grunnlag. Frelsen ble skilt ut fra den offi
sielle jødedommen, og hedningene kunne søke frelsen på det ånde
lige grunnlaget som Paulus lærer oss i sine Skrifter.
Den 15. av er det en tradisjon i Israel at de unge jentene kler seg i
kvitt og går ut på markene og danser og de unge mennene følger
etter dem. Dette er et bilde på at «riket for Israel» kunne ha blit
opprettet i måneden av, som representerer det femte årtusenet.
Israel kunne ha blitt en «juni-brud», men på grunn av vanntro, så
ble bryllupet utsatt i enda 2000 år. Israel skal bli Herrens brud og
hustru i begynnelsen av den 7. måned, som er tishri.
Videre vet vi at 5- tallet står for Guds nåde. Vi skiller mellom den

nåden som jødene skal få i 1000 års-riket og «den frie nåden» i den
kristne menighets tidsperiode. Etter lovens tid, kom nådens tid for
jødene. Den innledet begynnelsen på rikets tid. Da jødene ikke ville
ta imot tilbudet om opprettelsen av «riket for Israel», så ble «den
frie nåden» introdusert i den kristne menighets tidsperiode. «Riket
for Israel» kunne ha blitt opprettet i det 5. årtusenet.
Selve begrepet «den frie nåden» betyr ganske enkelt at nåden er
løst fra Mose Torah og Jesu første Torah, og at det er konunet en tid
da menneskene får del i frelsen ved troen alene. Gjerningene er satt
til side som indirekte frelsesvei.

6.) «ELUL» er den sjette måneden i det jødiske året. Den svarer til
august-september. Det er måneden for INNHØSTNINGEN AV
DADLER, FIKENER og BANANER. Hele måneden elul er en FOR
BEREDELSESTID til tishri, som står for dom, prøvning og frelse
av det jødiske folket.
I denne tiden skal folket prøve seg selv om de holder mål til å bli
frelst på Rosh Ha Shanah eller på Yom Kippur og få del i frelsen og
den gammel-testamentlige oppstandelsen. Shofar-homet blir blåst
etter hver morgen-guds^eneste. Salme 27 blir lest. Den begynner
med ordene: «Herren er mitt lys og min frelse.»
Budskapet fra l.elul og til Rosh Ha Shanah er klart: Du må angre
før Rosh Ha Shanah. Dersom du ikke gjør det, vil du befinne deg i
de 10 dagene fram til Yom Kippur. De blir kalt for «Fryktens Da
ger.»
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Fra den 15. av og ut hele måneden elul er det en spesiell faste- og
nådetid for jødene. Micael Strassfeld sier følgende om måneden
elul sin sin bok: De Jødiske Helligdagene, s.21-23: «Måneden elul-
er vanligvis tenkt på som en tid for Herrens godvilje... disse da
gene har en spesiell nåde for de som angrer sine synder. I disse
dagene, som er så full av guddommelig godvilje, så venter Gud på
menneskene at de skal vende om til ham, og han bønnfaller oss om
å søke etter den guddommelige gnist som er blant oss, og tillate den
å lede oss tilbake til ham.»

Både måneden av og måneden elul står for Guds nåde, men vi må
likevel skille mellom to typer nåde som vi har i denne tiden, og det
er.

a) Guds nåde til å oprette «riket for Israel» og
b) Guds nåde til å opprette den kristne menighet.

Den spesielle karakter av måneden elul går tilbake til den første
elul som jødene feiret i ørkenen ved Siani. Etter at jødene hadde
forkastet den første ekteskapskontrakten som Gud satte opp for dem
i de første lovtavlene, så gikk Moses opp på Qellet igjen den 1. elul
(hebr.Rosh Codesh Elul). Han ble der i nye 40 dager. Det som blant
armet skiller Mose første og andre møte med Gud på Sinai-Qellet,
var det forholdet at under hans første møte med Gud, så lydde ikke
bukkehornet (shofar) en eneste gang i denne tiden. Folket visste
ikke hvor det var blitt av Moses og om han eventuelt ville komme
tilbake.

Den neste gangen da Moses var på Sinai-Qellet sammen med Her
ren, så lydde shofar-homet hver eneste dag. Dette skulle gi folket
beskjed om at Moses var på Qellet og at han kutme komme tilbake
hvilken dag som helst. Dette skal også miime den kristne menighet
om at den må være beredt- hver tid og stund- til å høre basunen
lyde, for det er tegnet på den kristne menighets bortrykkelse. Det
skal skje ved den siste basun.
I følge ganunel jødisk tradisjon så samsvarer de 12 stjernebildene
med de 12 månedene i året. Elul samsvarer med stjernebildet Jom
fruen. Solen «går» inn i Jomfruen i månenden elul. (Se min bok:
Jesu Gjenkomst. Bind 5. Om stjernetegnene.)
Jeg vil i den forbindelse sitere fra Joseph Stems bok: The Days of
Awe. s.31-32, hvor han skriver følgende om månende elul: «Den
rene unge kviime, som ikke har noen bånd til noen, er det perfekte
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symbolet til å beskrive den iboende renhet som bor i enhver jødisk
sjel... Kanskje det mest berømte hendtydning til månenden «elul» i
hele Tanach er det som står i Salomos Høysang. 6,3: «Jeg tilhører
min elskede, og min elskede tilhører meg.» De første bokstavene i
hver av disse ordene former ordet «elul».

Dette betyr at i løpet av måneden elul er den jødiske bruden tilgitt
av Herren, og bryllupet kan finne sted. Dette vil skje helt på slutten
av det sjette årtusenet etter Adams skapelse.
Månende elul er en forberedelsestid til det som kommer til å skje i
måneden tishri.

Måneden elul symboliserer det sjette årtusenet etter Adams skap
else og den kristne menighets tid.

7.) «TISHRI» er den syvende måneden i det jødiske året. Den tilsvarer
det T.årtusen etter Adams skapelse. I begynnelsen av dette årtuse
net vil Satan bli dømt og Gud vil opprette «riket for Israel». Vi er nå
gått inn i dette årtusenet, og vi kan forvente at alt det som det
profetiske ordet omtaler, kommer til å skje.
Som vi før har omtalt, så mente en del rabbinere at den første dagen
i det nye året, som er Rosh Ha Shanah i profetisk betydning ikke
angår jødefolket. Den angår de hedningene som allerede er inn
skrevet i Livets Bok. Dette er også en av grunnene til at den kristne
menighet ikke skal inn i trengselstiden på 7 år, men bli bortrykket
til Gud før trengsels tiden.
Det jødiske folket og de mange hedningene, som har forkastet Guds
Messias, vil måtte gjennomleve trengesestiden. De som blir funnet
verdig til det, blir innskrevet i Livets Bok på Yom Kippur. De andre
blir dømt og innskrevet i Dødens Bok. De får ikke opplevde 1000
års-riket, men må lide en evig straff i fortapelsen og senere i «sjøen
som brenner med ild (dom) og svovel (åndelig pinsler). «Og døden
og dødriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: Ildsjøen.»
(Johannes Åpenbaring.20,14.)
I følge jødisk historie kom Moses tilbake fi*a sitt 8. møte med Gud
på Yom Kippur. I motsetning til den første gangen da Moses var på
fjellet for å motta de 10 bud, så greide det jødiske folket denne
gangen å være trofast mot Gud, slik at Gud kunne inngå en ny
ekteskapskontrakt med dem.
Satan ville også denne gangen forsøke å lure det jødiske folket til
å synde, men denne gangen stod de fast. Det som blant annet hjalp
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dem denne gangen, var det forholdet at Gud blåste i sohfar-homet
hver dag i disse 40 dagene. Dessuten hadde Gud måtte dømme fol
ket ved at 3000 jøder mistet livet som straff for det første opprøret
mot Gud. (2.Mos.32,28.)

I endens tid vil det også bli en voldsom kamp mellom Gud og Sa
tan- særlig om det Jødiske folket, for det er i dette folket at Gud har
lagt ned sine store planer med frelsen. Da jødene feilet den første
gangen, da Messias kom for snart 2000 år siden, vil en rest eller en
levning motta Herren som sin frelser og Messias ved Jesu gjen
komst.

Yom Kippur gir oss et bilde på Jesu gjenkomst. Det skal være en
dag både til dom og til frelse. Jesus vil frelse de jøder som viser den
rette anger (hebr.teshuvah).
Midrash Yalkut Vaiykra forteller oss at på Yom Kippur vil det jø
diske folket være som engler. De vil være kledd i kvitt... På enhver
Yom Kippur vil det jødiske folket få en forsmak på sin framtidige
status idet de vil glede seg en gang i året over den posisjonen som
englene har. De vil være sikre på at denne himmelske posisjonen
vil bli deres framtidige stilling så snart som synden med «gullkal
ven» (i utvidet betydning) vil være fullstendig sonet.»
De første lovtavlene ble forkastet den 17. tammuz, i og med at Moses
knuste dem, men de nye lovtavlene ble godkjent på Yom Kippur på
grunn av folkets renhet. På samme måten vil Messias, når han kom
mer tilbake, opprette en NY PAKT med jødefolket. Det vil være en
ny pakt for store deler av det jødiske folket. For den kristne menig
het har deler av denne pakten vært i funksjon i snart 2000 år.
Den 15.tishri feirer jødene sukkot. Dette ordet betyr «løvhytter».
Denne festen minner dem om vandringen i ørkenen da de bodde i
løvhytter i ørkenen. Sukkot symboliserer 1000 års-riket. I nesten
hele denne perioden vil jødene bo trygt.
3 store basuner eller serier av basuner skal også lyde i løpet av
innhøstingsmånedene, og det er:
a) Den første basunen vil bh blåst i pinsen. Det er den «FØR

STE BASUNEN». Den skal minne jødene om lovgivningen
ved Sinai.

b) Den andre basunen skal bli blåst på Rosh Ha Shanah, som er
den l.tishri. Det er den «SISTE BASUNEN». Det bibelske

navnet på Rosh Ha Shanah er «Yom Teruha», som betyr «ba
sunen som skal vekke opp folket». Dette er basunen for den
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kristne menighets bortrykkelse». Når den kristne menighet
rykkes bort på Rosh Hashanah, blir det jødiske folket klar
over at den kristne menighets periode hører med til Guds
frelsesplan. Store deler av folket vil vende seg til Herren med
bønn om tilgivelse for sine synder.
«Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove,
men vi skal alle forvandles, i et nå, i et øyeblikk, ved den
siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå
uforgjengelige, og vi skal forvandles.» (1.Kor. 15,51-52.)

c) Den tredje basuen vil bli blåst på Yom Kippur. Den blir kalt
for den «STORE BASUNEN». Det er dagen både for Jesu
gjenkomst til jødene og innsamlingen av de jødene som er
tilbake i diasporaen. «Og da skal de se Menneskesønnens
tegn vise seg på himmelen, og da skal alle landets slekter
jamre seg, og de skal se Menneskesønnen konune i hinune
lens skyer med kraft og megen herlighet. Og han skal sende
ut sine engler med basunens veldige røst, og de skal samle
hans utvalgte (jødene) fra de fire verdenshjørner, fra him
melbryn til himmelbryn.» (Mat.24,31.) (Se Prophecy in the
News. Januar. 1998 og Oktober 2000. Se også Edward
Chumneys bok: The Seven Festivals Of The Messiah.og min
bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapitel: Bsunklngdagens høy
tid.)

8.) De neste månedene i det jødiske året er: «CHESVAHN», «KISLEV»,
«TEVET», «SHEVAT» og «ADAR». Disse månendene må da nød
vendigvis stå for de tidsperiodene som skal være etter at 1000 års-
riket er avsluttet. Det er perioden for «den nye himmel og den nye
jord». Disse periodene er igjen delt opp i sine egne tids
husholdninger, men det har vi ikke forutsetinger for å skrive noe
om, for det er ikke åpenbart for oss på nåværende tidspunkt. (Se
min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5.Kapittel: Det nye Jerusalem.)

178



SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva heter den første måneden i det jødiske religiøse året?
2.) Når er denne måneden?
3.) Hva skjedde den 10., 14. og den 15 nisan?
4.) Hvilke 5 store hendinger i jødisk historie har skjedd den 17.

nisan.

5.) Hvilket årtusen symboliserer denne måneden?
6.) Hva heter den andre måneden i det jødiske året?
7.) Når er denne måneden?
8.) Hva skjer i denne måneden i Israel?
9.) Hva er det hebraiske ordet for «tidligregnet»?
10.) Hva kan vi også oversette dette ordet med?
11.) Hva er regn et bilde på?
12.) Hva er forskjellen på tidligregnet og senregnet?
13.) Hva sier Joel 2,23 om dette?
14.) Hvilket årtusen symboliserer denne måneden?
15.) Hva heter den tredje måned i det jødiske året?
16.) Når er denne måneden?
17.) Hva skjedde den 3.sivan?
18.) Hvor lenge hadde jødene vært på vandring den 3 .sivan?
19.) Hva skjedde ved Sinai?
20.) Hvorfor kastet Moses fra seg den første ekteskapskontrakten med

jødene?
21.) Hvor mange møter hadde Moses med Gud ved Sinai?
22.) Hvilket årtusen symboliserer denne måneden?
23.) Hva heter den Qerde måneden i det jødiske året?
24.) Når er denne måneden?
25.) Hvilket årtusen symboliserer denne måneden?
26.) Hva skjedde den 17. tammuz?
27.) Hva skjedde med jødene i år 722 og 568 før Messias?
28.) Hva heter den femte måneden i det jødiske året?
29.) Når er denne måneden?
30.) Hva har skjedd i den jødiske historien den 9.av?
31.) Når ble Messias født i følge rabbinerne?
32.) Når er det en sammenhengende sørgetid i Israel på grunn av

templenes ødeleggelse?
33.) Hvorfor er denne måneden kalt for «Menechem Av»?
34.) Hva betyr det?
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35.) Hvilke to trøstere kom til jødene i det femte årtusenet?
36.) Hva skjer den 15. av i Israel?
37.) Hva betyr det at Israel kunne ha blitt en «juni-brud»?
38.) Hvilke to typer nåde må vi regne med?
39.) Hva betyr det at nåden er fri?
40.) Hvilket årtusen representerer måneden av?
41.) Hva skjer i Israel fra den 15.av og ut hele månenden elul?
42.) Hvordan beskriver jødene denne nådetiden?
43.) Hva skjedde den 1 .elul i den jødiske historien?
44.) Hvor lenge ble Moses på Qellet denne gangen?
45.) Gi en sanunenligning mellom det 5. og det 8.møtet som Moses hadde

med Gud?

46.) Hvilke stjernebilde tilsvarer måneden elul?
47.) Hva skjer med solen i denne måneden?
48.) Hvilken forbindelse er det mellom Salomos Høysang 6,3 og måne

den elul?

49.) Hvilket årtusen symboliserer denne måneden?
50.) Hva er den syvende måneden?
51.) Når er denne måneden?
52.) Hva skjer i Israel i denne måneden?
53.) Når kom Moses tilbake fra sitt 8. møte med Gud?
54.) Hvorfor greide jødene denne gangen å være trofaste mot Gud?
55.) Når vil etter jødisk oppfatning Messias komme?
56.) Hva er «sukkob> et bilde på?
57.) Hvor mange store basuner vil bli blåst i innhøstingsmånendene?
58.) Hva heter disse basunene?
59.) Hva vil skje ved disse 3 basunene i framtiden?
60.) Hva heter de 5 månedene som gjenstår i det jødiske året?
61.) Hva symboliserer de?
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TEKSTER FRA MOSE-BØKENE SOM

GJENSPEILER TIDSSKJEMAET.

Vi kan finne igjen dette tidsskjemaet i en rekke tekster både i Tanach og
i Berit Chadasha (N.T.). Det er skjult til stede i en rekke av tekstene. Vi
skal i det følgende behandle en del slike tekster:

1.) «og Gud velsignet den 7.dag og helliget den, for på den kvilte han
fra all sin gjerning, den som Gud gjorde da han skapte.» (1 .Mos.2,3.)
På samme måten som Gud kvilte på den syvende dagen, vil vi også
få en kviletid for hele skaperverket etter 6000 år av menneskets
blodige historie. Satan, Antikrist, Den falske profet og de onde ån
dene vil være fengslet i 1000 år, og Jesus skal styre som rettferdig
hetens konge ut fra Jerusalem. «Altså står det en SABB ATSKVILE
tilbake for Guds folk (jødene).» (Hebr.4,9.)

2.) «I det år Noah var 600 år ganunel, i den annen måned, den 7. dag i
måneden, den dag brast alle kilder i det tore dyp, og himmelens
sluser ble åpnet, og regnet strømmet ned på jorden i 40 dager og 40
netter.» (l.Mos.7,11-12.)
Dette betyr at etter at 6000 år er gått av jordens historie fra Adam
av, vil Gud sende en straff over verden. Det er den kommende
trengselstiden på 7 år, som vil være DEN STØRSTE DOMSTID
som noensinne har vært over verden. Det er en domstid både for

VERDEN og for ISRAEL.

3.) «Og Isak var 40 år gammel da han ektet Rebekka, som var datter til
arameeren Betuel fra Mesopotamia og søster til arameeren Laban.»
(l.Mos.25,20.)

«Deretter kom hans bror (Jakob) fram, og hans hånd holdt i Esaus
hæl, og ham kalte de Jakob. Isak var 60 år da de ble født.»
(l.Mos.25,26.)
Dette betyr at Rebekka var ufruktbar i 20 år. Disse 20 årene sym
boliserer de 2000 årene som det vil gå mellom Jesu første og andre
komme. 1 den tiden vil Israel som nasjon være i stor grad ufruktbar
overfor Gud. De vil få en ny fødsel etter at de 2000 årene er gått.»
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4.) På samme måten som jødene drog 3 dagsreiser gjennom ørkenen
Sur til Mara, hvor de fant vann, etter at de hadde omvendt seg til
Herren, på samme måten skal det gå 2000 år fra Jesu første komme
til jødenes omvendelse. «Så lot Moses Israel bryte opp fra Det Røde
Hav, og de drog ut i ørkenen Sur, og 3 dager drog de fram i ørkenen
uten å finne vann. Så kom de til Mara, men de kunne ikke drikke

vannet i Mara fordi det var beskt, derfor ble stedet kalt Mara (som I
betyr «beskhet»). Da knurret folket imot Moses og sa: Hva skal vi
drikke? Og han ropte til Herren, og Herren viste ham et tre (som er
et bilde på Jesu kors og forsoningen). Det kastet han i vannet, og
vannet ble godt (Jesus er det gode og levende vannet). Der satte han
dem EN TORAH og EN RETT, og der prøvde han dem.»
(2.Mos.l5,22-25.)
(Rabbinerne mente at jødene fikk 10 bud ved Mara, og de var:
a) Loven om sabbaten.

b) Loven om den røde kvigen.
c) De sivile lover som regulerte medmenneskelige forhold.
d) De 7 nohakittiske budene.

Mara var med på å forberede lovgivningen på Sinai, hvor også Gud
gav jødene de 10 bud eller de 10 «ytringene», som det står i grunn
teksten.

Rabbinerne mente videre at Moses ikke kastet noe konkret trestykke
i vannet, men at treet står for Guds Torah. Der den blir fulgt, blir alt
perfekt.)

5.) Etter at jødene hadde vært i Mara, drog de til Elim. Mens Mara er et
bilde på Jesu forsoning på Golgata, er Elim et bilde på 1000 års-
riket. De 70 palmetrær som var der, står som et bilde på at 1000 års-
riket skal opprettes, etter at det har gått 6000 år av frelseshistorien.
Palmetrær står også som et bilde på 1000 års-riket.
På samme måten som jødene slo leir ved Elim, skal også jødene og
resten av verden få nyte gleden og freden i «riket for Israel».»Så
kom de til Elim. Der var 12 vannkilder og 70 palmetrær, og de slo
leir der ved vannet.» (2.Mos. 15,27.) (Tallet 12 står for Israels 12
stammer og tallet 70 står for hedningenasjonene.)

6.) På samme måten som Gud hjemsøkte fedrenes misgjerninger på
barna (voksne barn) inntil 3. og 4. ætteledd for de som hatet Her
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ren, ville han velsigne de som elsket og fryktet ham i 1000 ledd.
«Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem, for jeg. Herren din
Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på
barn inntil tredje og iQerde ætteledd, på dem som hater meg, og som
gjør miskunnhet i 1000 ledd mot dem som elsker meg og holde
mine bud.» (2.Mos.20,5-6.)

Dette betyr blant annet at Gud har straffet jødefolket i fire tusen år
fra Abraham og til jødenes omvendelse, som vil skje om ikke så
altfor lang tid. Etter den tid skal Gud velsigne jødene i 1000 ledd i
1000 års-riket. «Og Herrens herlighet kvilte på Sinai berg, og skyen
skjulte det i 6 dager. Den 7. dag kalte han på Moses midt ut av
skyen. Og Herrens herlighet var å se til for Israels barns øyne som
en fortærende ild på fjellets topp.» (2.Mos.24,16-17.)
På sanune måten som Herrens herlighet, som er Messias, skal være
skjult for jødene i 6000 år, skal dette bli avdekket for dem på den 7.
dagen, som symboliserer 1000 års-riket.

7.) «Og han (Josef) holdt dem alle sammen i fengsel i 3 dager, men på
den 3.dag sa Josef til dem (sine brødre). Gjør som jeg nå sier, så
skal dere leve. Jeg frykter Gud.» (1 .Mos.42,17-18.)
Vi vet at Josef er et forbilde på Messias. På samme måten som de
fleste av jødene har vært holdt i et åndelig fengsel i snart 2000 år,
vil Messias befri dem fra dette på den 3.dagen, som står for «riket
for Israel».

8.) Hvert 7. år skulle være et sabbatsår. Det er følgende aspekter ved
sabbatsåret som peker på kvilen i 1000 års-riket:

a) Selve ladet eller joden skulle kvile i et år. «Tal til Israels barn
og si til dem: Når dere kommer inn i det land jeg vil gi dere,
skal landet ha en sabbatskvile for Herren.» (3.Mos.25,2.)

b) Det som vokste i landet, skulle ikke høstes, men det skulle
være til føde for alle mennesker. «Og det som vokser i lan
dets sabbatsår, skal være til føde for dere, for deg og din tje
ner og din tjenestepike og din dagarbeider og de fremmede
som holder til hos deg, og din buskap og de ville dyr som er
i ditt land, skal ete av all den grøde som vokser der.»
(3.Mos.25,6-7.)

c) Dersom noen hadde gjeld, skulle den slettes i sabbatsåret.
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«Og således skal det være med ettergivelsen: Hver den som ha til
gode noe han har lånt sin neste, skal ettergi ham det. Han skal ikke
kreve sin neste og sin bror, fordi der er lyst ettergivelse til Herrens
ære. Utlendingen kan du kreve, men det du har til gode hos din bror,
skal du ettergi.» (5.Mos. 15,2-3.)

d) De hebraiske trellene skulle få sin frihet tilbake det 7. året.

«Når du kjøper en hebraisk trell, skal han tjene i 6 år, men i
det 7.år skal han gies fri uten vederlag.» (2.Mos.21,2.)

Alle disse aspektene som er nevnt ovenfor, gir et klart bilde av 1000
års-riket. Landet skal ha kvile, gjeld skal ettergies og trellene skulle
slippes fri uten vederlag.
På samme måten som menneskeheten og jorden har vært treller under
Satan i 6000 år, skal de løslates etter de 6000 årene. Hele skapnin
gen og skaperverket skal da nyte kvilen i 1000 års-riket.
De skal kjøpes fti uten vederlag, for Jesus har betalt prisen med sin
død på Golgata for 2000 år siden. Han har kjøpt tilbake hele ska
perverket fra Satan, som har administrert det på en meget dårlig
måte i disse 6000 årene. «For skapningen lenges og stunder etter
Guds barns åpenbarelse... For vi vet at hele skapningen til sammen
sukker og er tilsammen i smerte inntil nå.»(Rom.8,19 og 22.)

9.) På sanune måten som sabbatsåret peker på 1000 års-riket, gjør også
jubelåret det. Det skulle holdes jubelår i Israel hvert 50. år. Det vil
si at etter at det hadde gått 7 sabbatsår, skulle det 50. året være
jubelåret.
Det er følgende aspekter ved jubelåret som peker på 1000 års-riket:

a) Sabbatsåret skulle begynne på Yom Kippur, som er den store
forsoningsdagen. «Og i den 7. måned, på den 10. dag i måne
den, skal du la basunen lyde gjennom landet, på sonings
dagen skal dere la basunen lyde gjennom hele landet.»
(3.Mos.25,9.)
Yom Kippur vil vise seg å være den store forsoningsdagen
for det jødiske folket. De av det jødiske folket som ikke blir
med i den kristne menighets bortrykkelse, vil få en NY MU
LIGHET på Yom Kippur. En rest eller en levning av jøde
folket vil omvende seg til Herren, og «riket for Israel» vil ble
etablert med Jesus som prest og konge.
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b) De hebraiske trellene skulle få tilbake sin frihet, slik som de
kunne få det i sabbatsåret. «Men dersom han ikke løses ut på
en av disse måter, skal han bli fri i jubelåret, både han og
hans barn. For meg hører Israels barn til som tjenere. De er
mine tjenere som jeg har ført ut av Egyptens land. Jeg er
Herren, deres Gud.» (3.Mos.25,54-55.)

Det jødiske folket skal BLI FRELST på Yom Kippur. Jødene
skal da ikke bare være Guds folk, men de skal også fungere
som konger og prester utover hele jorden. «Dersom dere ly
der min røst og holder min pakt, skal dere være min eiendom
framfor alle folk, for hele jorden hører meg til. Og dere skal
være meg et kongerike av prester og et hellig folk. Dette er
de ord du skal tale Israels barn.» (2.Mos. 19,5-6.)

c) All jord og all eiendom skulle gies tilbake til den som opp
rinnelig eide den. Jorden skulle ikke tilhøre flere enn en eier,
for den hørte Herren til. Hver enkelt jøde som hadde jord,
forpaktet den på vegne av Herren. «Jorden må ikke selges for
alle tider, for meg hører landet til. Dere er gjester og frem
mede hos meg.. .Men dersom han ikke har nok å betale med,
da skal det han har solgt, bli i hans eie som kjøpte det, helt til
jubelåret, men i jubelåret skal det gies fritt, så han kommer
til sin jordeiendom igjen.» (3.Mos.25,23 og 28.)

d) Jorden skulle heller ikke dyrkes og trærne skulle ikke høstes
i jubelåret, og det som vokste skulle være til føde for alle
mennesker i landet. «Et jubelår skal det 50. år være for dere.
Ikke skal dere så og ikke skal dere høste det som vokser av
seg selv i det år, og ikke skal dere samle druene av de ustelte
vintrær i det år, for det er jubelår. Hellig skal det være for
dere. Av marken skal dere ete det den bærer.» (3.Mos.25,20

21.)

Jubelåret er også et bilde på 1000 års-riket. Det skjedde akkurat det
samme i sabbatsåret som i jubelåret med unntak av at det ble etter
gitt gjeld i sabbatsåret. Det var ikke behov for at det ble gjort i
jubelåret, for det ble gjort i det 49.året, som var et sabbatsår. Jødene
fikk dermed en sammenhengende tidsperiode på 2 år, hvor de kunne
nyte gleden over å slippe å arbeide og nyte den frihet som ble gitt i
forbindelse med ettergivelse av gjeld og frihet for de av jødene
som var slaver.
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Da Jesus kom første gangen, kom han med tilbudet til jødene og til
hele verden om at han ønsket å innføre DET STORE JUBELÅRET,
som er «riket for Israel». «Herrens Ånd er over meg, fordi han sal
vet meg til å forkynne evangeliet (evangeliet om riket) for fattige
(de som hadde solgt det som de eide og ventet på at riket skulle
opprettes). Han har utsendt meg for å forkynne fanger at de skal
frihet, blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, for å
forkynne ET VELBEHAGELIG ÅR (1000 års-riket) fra Herren.»
(Luk.2,18-19.) (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 3. Kapittel:
Sabbats- og jubelåret.)

10.) På samme måten som Herrens pakts ark drog foran jødene i 3 da
ger, for å søke et kvilested for jødene, på samme måten skal jødene
bli frelst og komme inn i kvilen i 1000 års-riket på den 3. dagen.
«Så drog de da fra Herrens berg 3 dagsreiser fram, og Herrens pakts
ark drog foran dem de 3 dagsreiser for å søke et kvilested for dem.»
(4.Mos.lO,33.)

11.) På samme måten som Miriam ble spedalsk og ble holdt utenfor
leiren i 7 dager, på samme måten skal også det jødiske folk være
urein i 7 dager. På samme måten som Miriam ble rein etter at 7
dager var gått, skal også det jødiske folket være Guds folk på en
spesiell måte i 1000 års-riket. «Og Miriam ble holdt innestengt uten
for leiren i 7 dager, og folket brøt ikke opp før Miriam var kommet
tilbake igjen.» (4.Mos.l2,15.)

12.) «Den 3. og den 7.dag skal han (den som gjør seg urein ved et lik)
rense seg med vannet, så bUr han rein, men renser han seg ikke den
3. dag og den 7. dag, da blir han IKKE REIN.» (4.Mos. 19,12.) Den
3. og den 7.dagen er det samme i profetisk betydning. Det er 6000
år fra Adams skapelse og til Jesu gjenkomst, og det er 2000 fra Jesu
første til Jesu andre komme. På samme måten som jødene måtte
rense seg på begge disse to dagene for å bli rene, skal det bli en
gjennomgripende renselse av det jødiske folket i forbindelse med
Jesu gjenkomst.

13.) Den som hadde gjort seg urein, måtte være utenfor leiren i 7 da
ger. «Og den 7.dagen skal dere tvette deres klær, så dere blir rene,
og deretter kan dere komme inn i leiren.» (4.Mos.31,24.) Dette
betyr at jødene skal bli frelst på den 7.dagen, slik at de kan
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komme inn i de planene som Gud har med jøde-folket. Jødene har
i stor grad levd utenfor sin egen leir (den jødiske Guds-åpenbarin-
gen) i snart 2000 år. Jødene har ikke som folk og nasjon gått inn i
de planene som Gud har for dem.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvilke tekster fra de 5 Mose-bøkene gjenspeiler dette tids
skjemaet?

2.) Hva skjedde ved Mara?
3.) Hva er dette bilder på?
4.) Hva mente rabbineme om det som skjedde ved Mara?
5.) Hva skjedde ved Elim?
6.) Hva er dette bilder på?
7.) Hva betyr det at Gud vil straffe i 3. eller 4. generasjoner, men vel

signe i 1000 generasjoner?
8.) På hvilke måter er sabbats- og jubelåret bilder på 1000 års-riket?
9.) Hvor lenge skulle jorden ha kvile i forbindelse med jubelåret?
10.) Hva vil det si at den som hadde blitt urein ved lik, måtte rense seg

den 3. og den T.dagen?
11.) Hva vil det si at den som var urein, måtte være utenfor leiren i 7

dager.
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TEKSTER FRA DE ANDRE

SKRIFTENE ITANACH.

1.) «Og da 3 dager var til ende, gikk tilsynsmennene gjennom leiren og
de bød folket og sa: Når dere ser Herrens, deres Guds pakts ark og
de levittiske prester i ferd med å bære den, så skal derebryte opp fra
deres sted og følge etter den- dog skal det være en avstand mellom
dere og den, omkring 2000 alen. Dere må ikk komme den for nær-
så dere kan vite hva vei dere skal gå, for dere har ikke dratt den vei
før. Da sa Josva til folket: Hellige dere! For i morgen (på den 4.
dagen) vil Herren gjøre underfulle ting blant dere.» (Josva 3,2-5.)
Disse 4 dagene står for 4000 år. De 2000 alen som det skulle være
mellom folket og pakts-arken, står for 2000 år. Dette blir til sammen
6000år. Gud vil opprette riket for Israel for jødene etter at det er
gått 6000 årav frelseshistorien.
Pakts-arken er videre et bilde på Jesus og forsoningsverket. Når det
skulle være en avstand mellom folket og arken på 2000 alen, så
betyr det at det skal gå 2000 år fra Jesu første komme og til Jesu
gjenkomst. Det er først etter at 2000 år er gått, at jødene skal forstå
at Jesus fra Nasaret er deres Messias. (Se min bok: Jødenes Konge.
Bind 3. Kapittel: Arken og nådestolen.)

2.) I forbindelse med inntagelsen av Jeriko skulle folket gå 7 dager
rundt byen. Det skjedde ingen ting de 6 første dagene. Den 7. da
gen skulle de gå 7 ganger rundt byen. Når de hadde gjort det, skulle
prestene blåse i basunene og folket rope og byens murer falt og
jødene inntok byen. (Josva 6,1-16.)
De 6 første dagene står for 6000 år. Den 7.dagen står for 1000 års-
riket. I den tiden skal hele verden underlegge seg Messias og hans
styre.

3.) «og sa: Disse 6 mål bygg gav han (Boas) meg (Rut), for han sa: Du
må ikke konune tomhendt hjem til din svigermor.» (Rut 3,17.)
« Også moabittinnen Rut, Malons enke, har jeg vunnet meg til
hustru for å oppreise den avdødes navn på hans arvelodd, så den
avdødes navn ikke skal bli utryddet blant hans brødre og i hans
hjemsteds port. Det er dere vitne på i dag.» (Rut 4,10.)
Disse 6 mål bygg står for 6000 år. Etter at det er gått 6000 år av
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frelseshistorien, vil Gud opprette sitt rike i verden. Både jøder og
hedninger vil bli medlemmer av Guds- riket på jorden. (Se min bok;
Jødenes Konge. Bind 3. Kapitel: Arken og nådestolen.)

4.) «I det 4.år ble grunnvollen lagt til Herrens hus (templet), i måneden
siv, og i det elevte år i måneden bul- det er den åttende måned- var
huset ferdig i alle sine deler og i ett og alt som det skulle være. Da
hadde han bygget på det i 7 år.» (l.Kong.6,37-38.)
På samme måten som Salomo la grunnvollen til templet i det 4.
året, på samme måten ble den åndelige grunnvollen til templet, som
er Jesus fra Nasaret, lagt ned som en forsoning for all verdens synd,
etter at det hadde gått 4000 år av menneskehetens historie.
Templet ble ferdig etter at Salomo hadde bygget på det i 7 år. Dette
svarer til det nye templet, som Jesus skal bygge når han kommer
tilbake. Det vil også stå ferdig i begynnelsen av 1000 års-riket.

5.) «Da kalte Salomo Israels eldste og alle stammehøvdingene, over
hodene for Israels barns familier, sammen til seg i Jerusalem for å
føre Herrens pakts-ark opp fra Davids stad. Det er Sion (opp til
Moria). Og alle Israels menn samlet seg hos kong Salomo på festen
i måneden etanim. Det er den 7. måned... Så skjedde det at da pre
stene gikk ut av helligdommen, så fylte skyen Herrens hus. Og for
skyens skyld kunne prestene ikke bli stående og gjøre tjeneste, for
Herrens herlighet fylte Herrens hus.» (l.Kong.8,1-2 og 10-11.)
På samme måten som Salomo førte Herrens ark inn i Det Aller Hel

ligste på den 7. måned og Herrens herlighet fylte hele Herrens hus,
slik at ikke prestene kunne gjøre tjeneste der, på samme måten vil
Herrens herlighet, som er Messias, gå inn i templet og fylle det i
begynnelsen av 1000 års-riket.

6.) «Så strakte han seg 3 ganger bortover barnet og ropte til Herren og
sa: Herre, min Gud. La dette barns sjel vende tilbake til det. Og
Herren hørte Elias bønn, og barnets sjel vendte tilbake, så det ble
levende igjen.» (1.Kong, 17,21-22.)
På samme måten som Elias strakte seg over barnet 3 ganger, slik
at det ble levende igjen, vil jødefolket som rest og levning bli le
vende etter at det er gått 2000 år fra Jesu første komme. Det er Gud
som vil gjøre jødene levende etter at det er gått 2 dager. På den 3.
dagen skal dette skje.
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7.) «Lang tid deretter- i det 3 året- kom Herrens ord til Elias, og det lød
således: Gå og tre fram for Akas, så vil jeg sende regn over jorden.
Og Elias gikk avsted for å tre fram for Akas. Men hungersnøden var
stor i Samaria.» (l.Kong.18,1-2.)
På samme måten som Elias var 0,5 år ved bekken Krit og 3 år hos
enken i Sarepta, så vil Gud gi føde til deler av jødefolket i den store
trengselen,som skal komme over jorden. Den vil vare i 3,5 år.

8.) «Siden var han (Joas) hos henne (Joseba) i Herrens hus og ble skjult
i 6 år, mens Atalja regjerte i landet. Men i det 7. år sendte Jojada
bud etter livvaktens høvedsmenn og lot dem komme inn til seg i
Herrens hus og gjorde en pakt med dem og tok dem i ed der i Her
rens hus og viste dem kongens sønn... Så førte han kongesønnen ut
og satte kronen på ham og overgav ham vitnesbyrdet (Mose Torah),
og de gjorde ham til konge og salvet ham, og de klappet i hendene
og ropte: Kongen leve!» (2.Kong. 11,3-4 og 12.)
På samme måten som Joas ble skjult i templet i 6 år, skal Jesus være
skjult for jødene i 6000 år. På den 7.dagen skal jødene krone ham
som sin Messias og konge.

9.) «Vend tilbake og si til Esekias, mitt folks fyrste: Så sier Herren, din
far Davids Gud: Jeg har hørt din bønn. Jeg har sett dine tårer. Se,
jeg vil helbrede deg. På den 3.dag skal du gå opp til Herrens hus.»
(2.Kong.20,5.)
På sanune måten som kong Esekias ble helbredet på den 3. dagen,
skal det jødiske folket bli frelst i forbindelse med Jesu gjenkomst.

10.) «Kongen lot også gjøre en stor elfenbenstrone og kledde den med
rent gull. Tronen hadde 6 trinn og en fotskammel av gull, som var
fastgjort til tronen. På begge sider av setet var det armer, og tett ved
armene stod det to løver.» (2.Krøn.9,17-18.)
Det var 6 trinn opp til kongens trone. På fotskammelen over de 6
trinn, stod Salomos trone. De 6 trinnene står for 6000 år. Dette be
tyr at etter at 6000 år er gått fra verdens skapelse av, vil Messias
opprette sitt konge dømme og sette seg på sin egen trone. Til nå har
han sittet på Guds trone, som er i himmelen.

11.) «På den 3. dag kledde Ester seg i kongelig skrud og stilte seg i
den indre gård til kongens hus, og kongen satt på sin kongetrone i
kongens hus, midt imot døren til huset.» (Ester 5,1.)
På den 3. dagen begynte et nytt liv for jødene. Haman og kongen,
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Ahasevenis, hadde bestemt at jødene skulle utryddes den 13. adar.
På den tredje dagen trådte Ester fram for kongen og fra den dag
begynte den onde Hamans planer med å utrydde jødefolket å bli
svekket.

Dette er et forbilde på at Gud skal frelse jødene etter at det er gått
2000 år av frelseshistorien siden Jesu første komme. På den 3. da

gen skal jødene bli frelst som folk og som levning.

12.) «16 trengsler skal han berge deg, og i den 7. skal intet ondt hende
deg.» (Job 5,19.) Ved siden av at Job er en historisk person som har
levd, er han et forbilde på Israel. Hans hdelser gjenspeiler Israels
lidelser i verden. Hans 3 venner, Elifas, Bildad og Sofar represente
rer resten av verden, som anklager Israel hele tiden for at Gud straf
fer det på grunn av dets synd og urettferdighet.
På samme måten som Job ble berget fra sin trengsel, skal jødene
som folk, nasjon og levning bli berget gjennom hele sin trengselen
på 6000 år. Gud skal oppreise Israel når det 7. årtusenet kommer.

13.) «Han vil gjøre oss levende etter 2 dager. På den 3. dag vil han opp
reise oss, og vi skal leve for hans åsyn.» (Hos.6,2.)
Dette betyr at jødene skal bli frelst som folk og nasjon etter at det er
gått 2000 fra Jesu første komme. (Se mer om dette i min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: Jesu gjenkomst er ikke langt unna.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvilke andre tekster fra Tanach gjenspeiler dette tidsskjemaet?
2.) Hva vil det si at det skulle være 2000 alen mellom arken og folket?
3.) Hva vil det si at jødene gikk 7 dager rundt Jeriko?
4.) Hva vil det si at Salomo la grunnvollen til templet det 4.året?
5.) Hva vil det si at Elias strakte seg 3 ganger over barnet?
6.) På hvilke måter symboliserer Salomos elfenbenstrone de 6000

årene?

7.) Hva vil det si at Gud skal oppreise jødene på den 3. dagen?

191



DEL 7.

VARIGHETEN AV MESSIAS-RIKET.

Det var forskjellige vurderinger blant rabbinerne hvor lenge Messias ri
ket vil vare. En del rabbinere mente at Messias riket hørte medtil den-

kommende verden, mens en del mente at Messias-riket var en overgangs
tid mellom denne verden og den konunende verden.
Vi skal i det følgende gi en oversikt over hvor lenge de mente at Mes

sias-riket vil vare:

1.) Rabbi Akiba mente at Messias- riket ville vare i 40 år. Det ville vare

like lenge som jødene var i ørkenen.
2.) Rabbi Bleazar ben Azariah mente at Messias-riket ville vare i 70 år.

3.) Rabbi Judah, fyrsten, mente at Messias-riket ville var i 3 generasjo
ner.

4.) Rabbi Eliezer ben Jose mente at Messias-riket ville vare i 100 år.

5.) Rabbi Judah, fyrsten, mente at Messias-riket ville vare i 365 år.
6.) Rabbi Dosa mente at Messias-riket ville vare i 400 år.
7.) Rabbi Berechya mente at Messias-riket ville vare i 600 år.
8.) Rabbi Eliezer ben Hyracanus mente at Messias-riket ville var i 1000

o

ar.

9.) Rabbi Abbah mente at Messias-riket ville vare i 7000 år.

10.) Rabbi Judah mente at Messias-riket ville vare så lenge som verden
allerede hadde bestått.

11.) Rabbi Nachman ben Isaac mente at Messias-riket ville vare så lenge
som tiden fra Noah og til hane egen tid.

O.K.Indergaard mente at Messias-riket vil vare i 7000 år. Jeg skal bare-
kort sette opp de argumentene som han brukte, for å vise at 1000 års-riket
vil vare i 7000 år:

a) I Åpenbaringsboka, 20,1 -7, hvor 1000 års-riket er omtalt, så
har en del Bibel-oversettelser ikke «tusen åD>, men «de tusen
årene». Det er forskjell på 1000 år og de 1000 årene. Det
første uttrykket betyr 1000 år, men det siste kan være flere
1000 år.
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b) De 7 ganger 7 årene som går foran selve jubelåret i Edens
hage peker på det forholdet at 1000 års-riket vil vare i 7000
år.

c) De 7 ganger 7 årene som går foran selve jubelåret i den jø
diske kronologien peker på at 1000 års-riket vil vare i 7000
o

ar.

d) På samme måten som det jødiske bryllupet skulle vare i 7
dager, når bruden var jomfru, skal 1000 års-riket vare i 7000
0

ar.

e) Den usyrede brøds høytid skulle være på 7 dager. Dette pe
ker på at 1000 års-riket vil vare i 7000 år.

f) Løvsalenes høytid skulle være på 7 dager. Dette betyr at 1000
års-riket vil vare i 7000 år.

g) I følge 3.MOS.26 er både straffen og velsignelsen sjudoblet
for Israel. Dette betyr at 1000 års-riket vil vare i 7000 år.

h) De 7 offer- og soningsdagene i Esek.43,25-26 viser at 1000
års-riket vil vare i 7000 år. (Se O.K. Indergaards bok: Temaer
1 Bibelsk Profeti. Del 3. Kapittel: Hvor lenge varer 1000 års-
riket?)

I tillegg til dette kan vi nevne følgende:
a) Fra den ene sabbaten til den andre skal det gå 7 dager.

(l.Mos.1,3-2,3.)

b) Mellom påske og pinse skal det gå 7 uker. (3.Mos.23,15.)
c) Fra årets begynnelse og fram til løvsalenes fest, skal det gå 7

måneder. (3.Mos.23,l-44.)
d) Fra det ene sabbatsåret til det andre skal det gå 7 år.

(3.Mos.25,4.)

e) Jødene hadde også uker som bestod av 1000 år. Fra Adams
skapelse og til og med «riket for Israel» skal det gå 7000 år.

f) Jødene hadde også uker som bestod av 7 tidsaldere. (Se min
bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. s.370-371.)

I tillegg til det som er nevnt ovenfor, kan vi også legge til enda 2 momen
ter, som kan tyde på at 1000 års-riket skal vare mer enn 1000 år:

a) Etter at Gud hadde brukt 6 dager på å skape (gjenskape) ver
den, kvilte han på den 7. dagen. Den 7. dagen har nå vart i
6000 år.

b) I Tanach er 1000 års-riket kalt «DE SISTE DAGER «. Dette
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kan bety at 1000 års-riket skal vare mer enn 1000 år. Dersom
det hadde vart bare i 1000 år, så hadde det stått «den siste

dagen». «Og det skal skjel DE SISTE DAGER, da skal pellet
der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fellene
(rikene) og høyt hevet over alle høyder, og alle hedningefolk
skal strømme til det.» (Es.2,2.)

«Herrens vrede skal ikke vende tilbake før han har utført og
fullbyrdet sitt hjertes tanker. I DE SISTE DAGER SKAL
DERE FORSTÅ DET HELT.» (Jer.23,20.)

«Deretter skal Israels barn vende om og søke Herren sin Gud og
David sin konge, og bevende skal de søke Herren og hans gaver i
DE SISTE DAGER.» (Hos.3,5.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvor lenge mente rabbinerne at 1000 års-riket vil vare?
2.) Hva mente O.K.Indergaard om dette?
3.) Hva begrunnet han sitt syn med?
4.) Hvilke argumenter kommer i tillegg som bevis på at 1000 års-

riket kan vare i 7000 år?

5.) Hva betyr uttrykket «de tusen år»?
6.) Hva betyr uttrykket «de siste dageD>?

194



DE MESSIANSKE FOTSPORENE.

Når rabbinerne beskrev endetiden, så var det ofte i forbindelse med

Gog-krigen, som er beskrevet i Esek.38-39 og i forbindelse med «Herrens
dag» som er beskrevet i Joel 1-3. Når de snakket om trengselstiden i de
siste dager, så henviste de ofte til Salme 89, hvor det bl.a. står: «Jeg (Gud)
har gjort en pakt med min utvalgte (David). Jeg har svoret David, min
tjener: I tidsalderen vil jeg grunnfeste ditt avkom, og jeg vil bygge din
trone fra slekt til slekt. Sela... Han skal rope til meg: Du er min far, min
Gud og min frelses klippe... Kom i hu. Herre, dine tjeneres vanære, at jeg
må bære alle de mange folk i mitt skjød, at dine fiender håner. Herre, DIN
SALVEDES FOTSPOR.» (Salm.89,4-5,27 og 51-52.)

I vers 52 forekommer uttrykket «din salvedes fotspor». Dette er DE
TEGN som peker på Messias komme. Når rabbinerne snakket om disse
tegnene, så var det først og fremst krig, ulykker, lovløshet og umoral de
beskrev som de viktigste tegnene.
Rabbinerne sa: «Dersom du ser at kongedømmer har strid med hveran

dre, se etter MESSIAS FOTSPOR. Vit at det vil bli slik, for det hendte på
samme måte under Abrahams dager. Når kongedømmene hadde strid med
hverandre, så kom forløsningen til Abraham (I.Mos. 14.)

Endetidskrigene går under benevnelsen «Gog og Magogs kriger». I
Meg. Ila står det: «Reis deg. Herre. Konfronter ham (fienden): Kast ham
ned (Salm.38) David rettet 5 bønner i Salmenes Bok til Den Hellige, vel
signet være ham, om at han skulle reise seg. 4 av dem er i forbindelse med
de 4 kongedømmer, som han så ved Den Hellige Ånd. Disse ville gjøre
Israel til slaver. Han ba Herren om å reise seg mot ethvert av disse konge
dømmene.

Det 5. kongedømmet angikk kongedømmet til Gog og Magog, som han
så ville reise seg mot Israel med makt, og han sa til den Allmektige, vel
signet være ham: «Reis deg opp. Herre. Løft opp din hånd» (Salm.10,12.),
for vi har ingen annen hersker enn du som kan kjempe mot det.
De 4 kongedømmene som er nevnt, er henvist til i utsagnet: «Når de

(jødene) er i landet til sine fiender, vil jeg ikke gå til angrep på dem. Jeg
vil ikke avsky dem for å ødelegge dem fullstendig. Jeg vil ikke bryte min
pakt med dem, for jeg er Herren, deres Gud.» (3.Mos.26,44.) Jeg vil ikke
ødelegge dem i grekernes tid. Jeg vil ikke avsky dem i Nebudkanesars
dager. Jeg vil ikke ødelegge dem fullstendig i Hamans dager (det er Per-
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sia). Jeg vil ikke bryte min pakt med dem i romernes dager, for jeg er
Herren, deres Gud i Gogs og Magogs dager.»

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvilke tekster i Tanach henviste rabbinerne til når de snakket om

endetiden?

2.) Hva er «Gogs og Magogs» kriger»?
3.) Hva er «Messias fotspor»?
4.) Hva står det i Meg. Ub om de 5 verdensrikene?
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RABBINERNES BESKRIVELSE

AV ENDETIDEN.

Vi skal i det følgende referere en del uttalelser hvordan rabbinerne så
på endetiden: «dersom du ser at kongeriker forbereder krig mot hveran
dre, kan du vente de messianske fotsporene» (Bereshit Rabbah 42.)
«Messias, Davids Sønn, vil ikke komme før hele verden er fylt av fra

fall.» (Sanhedrin 97 a.)
«Davids Sønn vil ikke komme før enn at dommere og autoriteter har

opphørt i Israel.» (Sanhedrin 98 a.)
«De messianske fotsporene vil komme når umoralen øker... lederne fal

ler i hor... visdommen til de skriftlærde begynner å stinke, der er ikke
lenger frykt for synd, sannheten minker, og den generasjonens ansikt er
likt med ansiktet til en hund. Unge mennesker vil vanære sine foreldre, og
voksne vil reise seg i protest i nærvær av sine barn.. .Sønnen vil ikke ære
sin far. På hvem kan vi da stole? Bare på vår Far som er i himmelen.»
(Sutta 49 b.)
«Rabbi Nahman spør Rabbi Yitshaq: «Har du hørt når Bar Naphli (sønn

av skyene) vil komme? « «Hvem er Bar Naphli?», spør han. «Messias»,
svarte han. «Kaller du Messias «sønnen av Nephilim» (sønnen til den ene
som har kommet ned fra himmelen) ?», spør Yitshaq forundret. «Nettopp
det», svarte Nahman, «som det er skrevet: På den dag vil jeg opprette
Davids tabernakel og derfor er Messias kalt «Bar Naphle.»
«Rabbi Johanan sa», repliserte han. «I den generasjonen da Messias vil

komme, skal de lærde være få i antall, og når det gjelder de få, vil deres
øyne være fiill av sorg og smerte. Mange vansker og dårlige lover vil bli
gitt. Enhver dårlig lov vil komme hastig -før den forrige har sluttet.»
(Sanhedrin 97 a)

«Davids sønn vil komme når huset til de utvalgte lærde er fylt med hor,
Galilea er i ruiner, Golan ligger øde, innbyggerne ved grensene flykter for
hedningene. De vil vandre omkring fra by til by, og de vil ikke finne noen
gjestfrihet. Visdommen til de skriftlærde vil ikke være noe verd. Gud
fryktige menn vil være foraktet, menneskene i denne generasjonen vil ha
ansikter som en hund, og sannheten vil mangle helt.» (Sanhedrin 97 a.)
«Davids sønn vil komme i en tid da unge menn forakter de gamle, og

gamle menn står foran de unge for å gi dem ære, når døtre reiser seg opp
mot sine mødre, og svigerdøtre mot sine svigermødre. Menneskene i denne
generasjonen vil ha ansikter som en hund, og en sønn vil være skjemt av
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sin fars tilstedeværelse... når skamløsheten øker...og Kongedømmet vil
gå over til vranglære. Til den grad at Kristendommen (som ble ansett som
den værste vranglære) vil spre seg utover verden, og der vil ikke være
noen som kan anklage dem (de krisme), slik at menneskene ikke vil motta
bebreidelse.. .Messias vil ikke komme før hele Kongedømmet er gått over
til vranglærernes (de kristnes) lære.» (Sanhedrin 97 a.)

Vi legger merke til at rabbinerne mente at de kristnes lære var den
største vranglæren i verden. Til dette er det å si følgende: Det er MYE
URIKTIG i den kristne læren. Den har i mange tilfeller forlatt sin jødiske
basis og inkludert i sitt teologiske system verdslige og anti-jødiske ideer.
DISSE MÅ BORT. Vi må tilbake til vår JØDISKE ARV og VÅRE JØ
DISKE RØTTER.

Det er ikke alt i den krisme læren som er galt. Det som til tross for alle
dets feiltrinn holder den oppe, er troen på Jesus fra Nasaret som verdens
frelser og jødenes Messias. Vi vet at det ikke er våre tanker og vurderinger
som frelser oss, men vår tro på Jesus.

Jødene har også begått mange teologiske feiltrinn opp igjennom histo
rien. Det største feiltrinnet, som de har gjort, er det forholdet at de har
forkastet sin egen Messias, når han kom første gangen. Straffen for dette
var blant annet at de har måttet vente i 2000 år med opprettelsen av riket,
for han konmier tilbake. Han skal konune etter 2 dager, som står for 2000
år. (Hos.6,2.) Denne gangen skal de skue opp til ham som de har
gjennomsmnget og gråte sårt over ham. (Sak. 12,10.)
Ved siden av de tegnene som er nevnt ovenfor angående tiden for Mes

sias komme, så nevnte også rabbinerne katastrofer i naturen og i univer
set. «Det vil bli forferdelige ulykker, plager og epidemier. Hele verden vil
være badet i blod. Solen vil bli mørk og månen vil bli forandret til blod.»
(Jellinek, Beit ha-Midrash.)
Disse tegn som er nevnt ovenfor, er beskrevet både i Tanach og i N.T. De
fleste av dem samstemmer med de kristne eskatologiske tekstene.
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva sa rabbinerne om de «messianske fotsporene»?
2.) Når ville Messias komme?

3.) Hva mente rabbinerne om den kristne læren?
4.) Hvorfor er en del læresetninger gal i den kristne læren?
5.) Hvorfor er en del læresetninger gal i den jødiske læren?
6.) Hvordan skal vi rette på dette?
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TRENGSELSTIDEN VIL VARE 17 AR.

Rabbinerne regnet videre med at denne TRENGSELSTIDEN VILLVARE
17 ÅR. I denne tiden «vil det regne sammenhengende over en by og der
etter over en annen. Det vil være overflod i en tid og mangel i en annen
tid. I det syvende året vil det bli en krig som vil innvolvere Gog og Magog,
og på slutten av de sju år vil Messias komme.» (Sanhedrin 97 a.) (Se Risto
Santalas bøker: The Messiah in The Old Testament and Messiah in The

New Testament. Se også mine bøker: Jødenes Konge. Bind 4. Kapittel:
Rabbinerne visste at Messias var kommet. Og Jesu Gjenkomst. Bind 5.
Hvor jeg skriver mer om dette.)
Moshe Kohn har summert opp rabbinernes vurdering av endetiden på

følgende måte:

a) «Messias vil konune når menneskeheten er total rettferdig og uskyl
dig, eller total urettferdig og skyldig».

b) Før han kommer, «vil generasjonen være i en prosess av stadig de
generering.»

c) «Generasjonen vil bli møtt med store omskiftninger.»
d) «Det vil bh manglende sannhet.»
e) «Det vil bli en skyhøy inflasjon, og folk vil ikke få råd til viktige-

nødvendigheter.»
f) «Det vil være få vise mennesker og langt mellom dem, og vanlige

folk vil ha røde øyne av sorg og mas.»
g) «Folk som vender seg bort fra ondskapsfull oppførseL, vil bli reg

net som tullinger.»
h) «Forferdelige hendelser vil følge hverandre i rask rekkefølge.»
i) «De imge vil bli uforskammet mot de eldre, og de eldre vil måtte

reise seg for de unge. Sønnene vil ikke ha noen skam for sine fedre.
Døtrene vil svare sine mødre og svigerdøtre sine svigermødre.»

j) «Slekninger vil forakte hverandre.»
k) «Folk vil spotte lærdom.»
1) «Skoler vil bli omgjort til horehus.»
m) «De gudsffyktige vil bli sett på med avsky.»
n) «Det vil være en middelmådige regjering, som er like dårlig som

ingen regjering.»
o) «Jødene vil ha gitt opp frelsen, og ingen vil tenke på Messias.»
p) «Alle jødiske syndere vil ha angret sine onde veier.»
q) «Profetien i Esek.36,8-12 vil være i ferd med å oppfylles.»
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En assyrisk inskripsjon fra ca.2800 før Messias sier følgende om ende
tiden: «Vår jord er degenerert i de siste dager. Bestikkelser og korrupsjon
er vanlig. Barn lyder ikke lenger sine foreldre. Verdens ende kommer øy
ensynlig.» (Karmels Kronikk. Nr 1-2.1996.)
Det som spesielt er tatt med her, og som rabbinerne la vekt på, var de
moralske tegn på endetiden og Messias komme. Dette samsvarer også med
det som Paulus skriver om de siste tider: «Men dette skal du vite at i de

siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være
egenlgærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot
forelchre, utak^emmelige, vanhellige, ukjærlige, upålitelige, baktalende,
ubeherskede, umilde, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, fremfusende,
oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud, som har gudfiyktig-
hets skiim, men som fornekter dens kraft- og disse skal du vende deg fra.»
(2.Tim.3,l-5.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvor lenge ville trengselstiden vare i følge rabbinerne?
2.) Hva ville kjennetegne denne perioden?
3.) Hva sier Paulus om dette i 2.Timoteus brev 3,1-5?
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DAVID PLUSSERS OG WILLIAM BOOTHS

UTTALELSER OM ENDETIDEN.

Jeg vil Også sitere hva David Flusser har uttalt om endetiden og frafallet i
den kristne kirken: «Det er ubetinget nødvendig at de kristne under le
delse av fornuftige hyrder leser Det Nye og Det Gamle Testamente. Det er
i dag nødvendig å befatte seg med de bibelske utsagn om endetiden. Jø
dene gjør det, og de kristne skulle gjøre det så meget mer, SÅ DE IKKE
GÅR GLIPP AV DERES UTVELGELSE. Jeg antar at ENDETIDEN ER
MEGET NÆR. Hvorfor? Ikke på grunn av verdens forurensning, ikke på
grunn av de store ytre farer, som nærmer seg, men på gruim av DET STORE
FRAFALL I DE KRISTNE KIRKER.

Jeg ser at frafallet kommer, da ikke bare mange vil falle fra, men da det
vil vise seg at det de kaller kristendom, ER ANTIKRISTENDOM. De vil
forandre Kristus, så det blir til det motsatte. I dette består den virkelige
fare for de kristne kirker i da.» (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1 .s.299.)
Wliam Booth har sagt følgende om endetiden: «I de siste dager skal det

bli religion uten Den Hellige Ånd, kristendom uten Kristus, tilgivelse uten
bekjeimelse. Politikk uten Gud, himmel uten helvete. Det eneste som kan
demme opp for denne tiltagende åndsretning, er en vekkelse av Den Hel
lige Ånd.»

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva sa David Flusser om endetiden?
2.) Hva sa >Mliam Boot om endetiden?
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GOG OG ANH-MESSIAS.

Rabbinerne kalte den siste store krigen for GOG-KRIGEN .En del av
dem mente at det ville være to messiaser i endetiden. Den ene, Messias

bar Josef, ville dø i krigen, men den andre, Messias bar David, ville seire
over Gog, og Guds rike ville bli opprettet etter dette.
Ideen om Anti-Messias (Antikrist) er også jødisk og stammer fra «før

kristen tid». I endens tid vil det bli en krig mellom de onde og de gode
(Gog-krigen.) Lederen for de onde er kalt for BELLAR (den som er uten
verdi). Han er beskrevet som et overmenneske, som er full av ondskap og
vil være Guds og Messias motstander i endetiden.
I følge De 12 patriarkenes Testamente vil Beliar forføre menneskene.

Enhver som synder, vil gjøre Beliars verk. Han er sammen med 7 onde
ånder som utgjør hans onde hoff. De 7 onde åndene vil bli fiilgt av en
mengde mennesker. Den eskatologiske frelse og utfrielse av Israel kan
ikke bli oppnådd uten at Beliar blir slått og ødelagt. Hans nederlag kom
mer fra Gud, fra Levi og fra Messias.
Dødehavsrullene framstiller Beliar (Belial) som både Satan og en ond

mann, som bedrar og leder Israel vill.
I en tekst fra grotte 4 er Beliar framstilt på følgende måte: «han skal

være stor i verden. Alle vil tilbede og alle vil tjene ham. Han skal bli kalt
«sønn av Gud», og de skal kalle ham «sønn av den Høyeste».
Et annet utdrag lyder som følgende: «Som et stjerneskudd, som du så,

slik skal deres kongedømme være. De skal regjere NOEN ÅR på jorden
og vil trampe ned alle. En nasjon skal trampe ned en annen nasjon, og en
provins skal trampe ned en annen provins til Guds folk (jødene) skal stå
fram og alle vil bli befridd fra sverdet. Hans (Messias) kongedømme skal
være et evig kongedømme, og hans veier vil være rettferdighet. Han vil
dømme verden med rettferdighet, og han vil få i stand fred. Sverdet vil bli
befridd fra jorden, og enhver nasjon vil underkaste seg for å tilbede ham.»
I følge Mose Testamente vil det oppstå en endetidskonge med stor au

toritet som vil undertrykke det jødiske folket, vanære Gud, bryte Torahen
og vanære templet ved å tiltvinge seg adgang til Det Aller Helligste og
ofre fremmed offer på alteret.
I Jerusalem Targum, i Targum pseudo-Jonathan og de senere jødiske

apokalyptiske Midrashim (kommentarene) får Anti-Messias navnet
ARMILUS.
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Armilus vil forføre hele verden til å tro at han er Gud og vil styre over hele
verden. Han vil samarbeide med 10 KONGER og sammen vil de slåss
mot Jerusalem. Armilus vil forfølge og føre Israel ut i ødemarken, og det
vil bli en vanskelig tid for Israel. Det vil bli økende sult, og hedningene vil
drive jødene fra deres land, og de vil gjemme seg i kjellere og tårn. Gud
vil kjempe mot Armilus hærer, og det vil bli en stor utfrielse for Israel, og
HIMMLENES RIKE vil utbre seg over hele jorden.»
Andre jødiske kilde sier at Armilius vil komme fra DET ROMERSKE

VERDENSRIKET. Han har stor makt, og han blir født av en steinstatue
av en jomfru. Det er grunnen til at han blir kalt «Steinsønnen.»
Det er også interessant at han gjør denne statuen til høvdingen over all

avgudsdyrkelse med det resultatet at «alle hedningene vil bøye seg ned
for henne, brenne røkelse og tømme ut offer for henne.» (Se boka:
Dictionary of Premillennial Theology. redigert av Mal Couch s.47-49. Om
forskjellene mellom Gog og Antikrist se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind
2.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva kalte rabbinerne den store og siste krigen?
2.) Hvem var Beliar eller Belial?

3.) Hvordan blir han fremstilt?

4.) Hvem var Armilus?

5.) Hvordan blir han framstilt?

6.) Fra hvilket rike vil han komme?

7.) Hvorfor ble han kalt for «Steinsønnen»?
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MESSIAS VIL BRUKE 7 AR PA A

OPPRETTE SITT RIKE.

Sanhedrin 97 a. sier at Messias vil bruke 7 år på å opprette sitt rike. Dette
er en riktig vurdering. Både Tanach og N.T. sier det samme.

Sanhedrin 97 a.deler inn denne perioden i 7 ÅR og gjengir det som
rabbinerne trodde ville skje i de 7 årene. Jeg siterer fra Talmud, hvor det
står følgende om dette: «Gjennom perioden på 7 år, i hvilken Davids Sønn
vil komme, vil verset bli oppfylt i det FØRSTE ÅRET: «Jeg forårsaket at
det ble regn i en by og forårsaket at det ikke regnet i en annen by (Amos
4,7.)

I det ANDRE ÅRET vil mengder av mennesker bli satt fri fra hungersnø
den.

I det TREDJE ÅRET vil hungersnøden bli alvorlig, og menn, kvinner og
barn, og verdslige og hellige mennesker vil dø, og Torahen vil bli glemt av
de som studerer den.

I det FJERDE ÅRET vil det være overflod, men folk vil ikke være for
nøyd.
I det FEMTE ÅRET vil det være en stor overflod. Folk vil spise, drikke og
være glade, og Torahen vil vende tilbake til de som studerer den.
I det SJETTE ÅRET vil det høres stemmer fra himmelen.
I det SJUENDE ÅRET vil kriger komme, og ved avslutningen av denne
sjuårsperioden vil Davids Sønn komme.»

Det er riktig at Messias vil bruke 7 år på å opprette sitt rike. Dette er
stadfestet både i Tanach og i N.T. Hva som gjelder Daniels profeti om de
70 åruker (Dan.9,24-27), så står det igjen en åruke på 7 år. «Og en uke (7
år) skal han (Antikrst) gjøre pakten (med jødene) fast for de mange (jø
der), og i midten av åruken (etter 3,5 år) skal slaktoffer og matoffer opp
høre, og på vederstyggelighetens vinger (han skal komme fra dødsriket)
skal ødeleggeren (Antikrist) konrnie, og det inntil tilintetgjørelse og fast
besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges (Antikrist.)»
(Dan.9,27.)

Det er også bekreftet i 2.Tess.2,8 at Jesu gjenkomst vil strekke seg over et
lengre tidsrom. At dette tidsrommet er på 7 år, er klart ut fra annen bibelsk
profeti, «og da skal den lovløse (Antikrist) åpenbares, han som den Herre
Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved
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ÅPENBARELSEN AV SITT KOMME (gr.apifaneia tesparusias.)
»(2.Tess.2,8.)

Selve endetidsbegivenhetene vil skje på følgende måte:

a) Den kristne menighet blir bortrykket til himmelen til Jesus før den
siste og syttiende åruken.

b) Deretter kommer de forskjellige endetidsbegivenhetene som bl.a.
Johannes Åpenbaring. Kap.6-19 omtaler. (Se mine bøker: Jesu Gjen
komst. Bind 2 og 3. om dette.)

c) Etter at trengselstiden er over og etter at Antikrist er beseiret, kom
mer Jesus ned fira lufthimmelen og oppretter «riket for Israel». «Men
straks etter de dagers trengsel (jødenes trengsel), skal solen bli for
mørket og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fira
hinunelen, og himmelens krefter (engleverdenen) skal rokkes. Og
da skal Menneskesønnens tegn (Jesus) vise seg på himmelen, og da
skal alle landets slekter jamre seg, og de skal se Menneskesønnen
konrnie i himmelens skyer (sammen med de troende og englene)
med kraft og megen herlighet.» (Mat.24,29-30.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvor mange år vil Messias bruke på å opprette sitt rike?
2.) Hva vil skje i de forskjellige årene?
3.) Hva står det i 2.Efeserbrevet 2,8?
4.) Hva vil skje i endens tid?
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MESSIAS VIL FORNYE VERDEN.

I følge rabbinerne vil Messias fornye 10 ting eller 10 fo±old i verden.»10
ting vil Den Hellige, velsignet være han, fornye etter sitt komme, og det
en

1.) Han vil OPPLYSE VERDEN, som det er sagt: «Solen skal ikke
lenger bli ditt lys om dagen, heller ikke skal månens glans gi lys til
deg, men Herren skal bli et evig lys for deg.» (Es.60,19.)
Greier da menneskene å se på Den Hellige, velsignet være han?
Men hva vil han gjøre med solen? Han vil opplyse den med 49
deler av lys, som det er sagt: «Månens lys skal være som solens lys,
og solens lys skal bli syv ganger så sterkt som lyset på en dag.»
(Es.30,26.)

Til og med når en person er syk. Den Hellige, velsignet være han,
vil han gi ordre til solen om å helbrede ham, som det er sagt: «På
dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med
legedom under sine vinger.» (Mal.4,2.)

2.) Han vil gjøre det slik at RINNENDE VANN SKAL STRØMME
UT FRA JERUSALEM, og enhver som har en sykdom, skal finne
helbredelse her, som det er sagt: «Enhver ting skal leve hvorhen
enn elven kommer.» (Esek.67,9)

3.) Han vil gjøre det slik at TRÆRENE VIL PRODUSERE FRUKT
HVER MÅNED og alle mennesker vil ete av dem og bli helbredet,
som det er sagt: «Det skal bringe fram fiiikt hver måned... og fruk
ten på det skal være til mat, og bladene på det skal være til helbre
delse.» (Esek.67,12.)

4.) ALLE BYER, som er lagt i ruiner, SKAL BLI OPPBYGD og ikke
noe sted i verden vil være ødelagt. Til og med Sodoma og Gomorra
vil bli oppbygd i den kommende verden, som det er sagt: «Din søs
ter Sodoma og hennes døtre skal bli som de før var.» (Esek. 16,55.)

5.) Han vil BYGGE OPP IGJEN JERUSALEM MED SAFIRER og
RUBINER, som det er sagt: «Jeg vil gjøre dine grunnvoller av safi
rer.» (Es.56,11) og «jeg vil gjøre dine tårn av rubiner.» (Es.60,3.)
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Og disse steinene vil skinne som solen, slik at avgudsdyrkerne vil
komme å se på Israels herlighet, som det er sagt: «nasjoner skal
komme til ditt lys.» (Es.60,3.)

6.) Det vil være FRED I HELE NATUREN, som det er sagt:
«Kua og bjørnen skal beite sammen.» (Es. 11,7.)

7.) Han VIL SAMLE ALLE DYRENE, FUGLENE og SLANGENE og
GJØRE EN PAKT MED DEM og MED HELE ISRAEL, som det er
sagt: «På den dag vil jeg gjøre en pakt for dem med villdyrene på
marken,... (Hos.2,18.)

8.) GRÅT OG KLAGE VIL OPPHØRE PÅ JORDEN, som det er sagt:
«Gråtens stemme skal ikke mer bli hørt inne i henne (Jerusalem).»
(Es.65,19.)

9.) Han SKAL OPPSLUKE DØDEN FOR ALLTID. (Es.25,8,)

10.) Det vil IKKE BLI NOE SUKK, GRÅT ELLER ANGST MER, men
alle vil være lykkelige, som det er sagt: «Herrens forløste skal komme
tilbake med sang til Sion.» (Es.35,10.) (Se boka: Eveiymans Talmud.
s.352-353.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvilke 10 forhold vil Messias fornye ved sin gjenkomst?
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«DEN KOMMENDE VERDEN».

Som vi har skrevet ofte i våre bøker, så vil frelsen gå ut på om en får del
i den kommende verden eller ikke. Frelsen består ikke i et isolert liv i

himmelen, men i et aktivt liv- både i himmelen og på jorden. Det var gjort
kjent allerede på Abrahams tid at Guds-riket skulle bestå av en himmelsk
og en jordisk fase. «Og jeg vil la din ætt bli som STØVET PÅ JORDEN.
Kan noen telle støvet på jorden, så skal også din ætt kunne telles.»
(l.Mos.13,16.)

«Og han (Messais) førte ham utenfor og sa: Se opp til himmelen og tell
(eller fortell om frelseshistorien som er nedlagt i stjernene og
stjemekonstellasjonene. På hebraisk bruker man det sanune verbet om «å
telle» og «å fortelle»), om du kan telle dem! Og han sa til ham: Så skal din
ætt bli.» (l.Mos.15,5.)
(Dette er et stort tema, som vi ikke vil utdype her, men jeg vil utfordre
leserne til å finne ut hvilke frelsesforsamlinger som skal være med i for
skjellige fasene av Guds-riket i 1000 års-riket.)

I tillegg til dette vil himmelen være mye nærmere jorden i 1000 års-
riket. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 3. Kapittel: Det himmelske Je
rusalem.)

Det har vært flere oppfatninger blant rabbinerne om hvilke tidsperioder
som skulle regnes med til «den kommende verden». Vi skal referere de
forskjellige oppfatningene:

a) De eldste generasjoner av rabbinerne mente at en skulle regne «Mes
sias dageD> til «den kommende verden».

b) En annen gruppe mente at «Messias dageD> var en overgangstid, og
at «den kommende verden» kom etter denne perioden.

c) En del av rabbinerne mente at Messias sine dager skulle vare i 2000
o

ar.

d) Andre rabbinere mente at verden ville lide i 6000 år, og at Messias
sine dager skulle være i det 7. tusenåret. Rabbi Kethina har sagt:
«Verden vil lide i 6000 år, og i 1000 år skal den bli lagt øde (det vil
si: Guds fiender skal bli ødelagt), for det er sagt: «Bare Gud skal
være opphøyet på den dag». På samme måten som hvert 7. år er et
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ettergivelsesår, skal ut av de 7000 årene av verdens forløpet det
syvende tusenåret bli 1000 år med ettergivelse. Bare Gud skal være
opphøyet på den dagen.»
Opprinnelig var uttrykkene «Messias sine dager» og «den kommende
verden» det samme. Det kunne også ha blitt slUc dersom jødene
hadde tatt imot Jesus som sin frelser og Messias, men i og med at
denne forutsetningen ikke ble innfridd, så ble «riket for Israel» ut
satt med 2000 år. Mellom det profetiske ordet om opprettelsen av
«riket for Israel» og selve opprettelsen kom hemmeligheten med
den krisme menighet.
Vi må skille meUom DET PROFETISKE ORDET og HEMMELIG
HETEN. Den ble gjort kjent gjennom Paulus. Både før og etter at
hemmeligheten med den krisme menighet var blitt gjort kjent, for
kynte apostlene det profetiske ordet om at riket kuime bli opprettet
dersom jødene ville forplikte seg på Jesu nye forkyimelse. De for-
Iqmte det inntil den tid, da nådetiden for rikets opprettelse var gått
ut.

Jesus selv forklarte oss at Messias-riket vil inngå i «den koimnende
verden», for de rettferdiges oppstandelse vil frnne sted før oppret
telsen av «riket for Israel».

De rettferdige vil gå inn som medlemmer i riket. De rettferdiges
oppstandelse INNLEDER «den kommende verden». «Da sa Jesus
til dem: Sannelig sier jeg dere: Dere som har fulgt meg, dere skal i
GJENFØDELSEN (i den kommende verden), når Menneskesøn-
nen sitter på sin herlighetstrone, også sitte på 12 troner og dømme
Israels 12 stammer. Og hver den som har forlatt hus eller brødre
eller søster eller far eller mor eller barn eller åkrer for mitt navns

skyld, skal få det mangfoldig igjen og arve TIDSALDERLIG LIV.»
(Mat.19,28-29.)
«Og Jesus sa til dem: Denne tidsalderens barn tar til ekte og gis til
ekte, men de som aktes verdige til å få del i HIN TIDSALDER og i
OPPSTANDELSEN FRA DE (andre) DØDE, de verken tar til ekte
eller gis til ekte, for de kan ikke mer dø, for de er englene like og er
Guds barn, i det de er OPPSTANDELSENS BARN.» (Luk.20,35-

36.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: Tiden for Jesu
gjenkomst.)
Rabbinerne av den fariseeistiske tradisjonen regnet med at det var
et liv etter døden. Saduseeme og samaritaneme derimot regnet ikke
med at det var et liv etter døden. På grunn av at de mente det, hev-
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det fariseerne at de ikke fikk del i «den kommende verden.»

I Abot 4,21 står det følgende om dette livet: «Denne verden er som
EN VESTIBYLE før «den konunende verden.» Forbered deg selv i
vestibylen, slik at du kan gå inn i hallen.»
Mange rabbinere mente også at vi ikke kunne ha kunnskaper om
den kommende verden». De regnet da «den kommende verden» som
perioden etter Messias-riket.» I Berakoth.34 b står det: «Profetene
profeterte bare for Messias dager, men når det gjelder «den kom
mende verden», så har intet øye sett hva Gud vil gjøre for den som
venter på Gud. Det er bare Gud som vet dette.»
«AUe profetene talte bare om tiden til og med Messias sine dager,
men «den kommende verden» kjente bare Gud til.»
I Sifre Deit.148 b står det: «Hele Israel samlet seg for Moses og sa
til ham: «Vår herre. Moses, fortell oss hvilke gode ting Den Hel
lige, velsignet være ham, vil gi oss i «den kommende verden»? Han
svarte dem: «Jeg vet ikke hva jeg kan si til dere. Lykkelig er dere for
det som er forberedt for dere.»

I Bavli Keth 111b står det: «Den eneste forskjellen mellom denne
verden og Messias sine dager, er det riket som da vil råde. Det vil si:
Messias dager er den tid da Messias skal herske i Jerusalem på
Davids trone og alle hedningefolkene skal være ham lydig. Men
ellers vil verden være grunnleggende sett normal. Forventningen
om den nyskapte verden med fantastisk fruktbarhet, paradisiske
forhold i skaperverket og Guds umiddelbare nærhet, som vil gjøre
solens lys overflødig, tillegges «den kommende verden».
Det er riktig at Bibelen ikke forteller oss mye om selve evigheten,
men det er ikke riktig at Bibelen ikke forteller oss noe om «den
kommende verden».

Store deler av det profetisk ordet forteller oss om «den konunende
verden», da Gud vil føre fram sine planer med hele skaperverket.
«Riket for Israel» er den VIKTIGSTE FASEN i det profetiske ordet
før selve evigheten. Det er Jesu styre på jord i 1000 års-riket. Det er
selve glansperioden av tidsperiodene. Det skal være et rettferdig
styre både for mennesker og for resten av skaperverket. Det er JOR
DENS SABBATSKVILE. «Altså står det en sabbatskvile tilbake

forGudsfolk.»(Hebr.4,9.)
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva vil det si å få del i «den kommende verden»?

2.) Hvilke forskjellige oppfatninger var det angående lengden på
«Messias sine dageD>?

3.) Hvem var det som fikk åpenbaringen om hemmeligheten med den
kristne menighet?

4.) Hvor lenge varte tilbudet om opprettelsen av «riket for Israel»?
5.) Hva mente fariseerne, sadduseme og samaritaneme om den kom

mende verden?

6.) Hva var i følge Sifre Deit 111b forskjellen på denne verden og
den kommende verden?

7.) Hvilke del av Guds-riket er beskrevet i Tanach?
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HVEM FAR DEL I «DEN KOMMENDE

VERDEN»?

Rabbinerne satt opp føgende krav for de som skulle arve «den kom
mende verden». De som ikke oppfylte disse kravene, fikk ikke del i «den
kommende verden».

1.) Saduseerene og samartianeme får ikke del i «den kommende ver
den» fordi de BENEKTET OPPSTANDELSEN og ET LIV ETTER
DETTE. I Sahedrin 90 b står det: «Rabbi Eliezer ben Jose sa: I denne

saken viseR jeg til samaritanemes bøker, som erklærer at oppstan
delsen ikke er lært i Torahen og er falsk.
Jeg fortalte dem: «Dere har forfalsket deres forståelse av Torahen,
men det har ikke gangnet dere noe i påstanden om at oppstandelsen
ikke er lært i Torahen, på grunn av at det står der: «Denne sjel skal
bli helt ødelagt. Hans synd skal være over ham selv.»
(4.Mos. 15,31.). Utsagnet: «skal bli helt ødelagt», må referere til
denne verden. Når da «skal hans synd være over ham selv?»
Må det ikke være i «den kommende verden»?

2.) En del av rabbinerne mente at oppstandelsen er for alle mennesker
og at ALLE FÅR DEL I DEN. I Aboth 4,29 står det: «De som er
født er bestemt til å dø, og de døde skal bh brakt til live igjen.»
I Talmud står det videre: «De (Herrens nåder) er ny hver morgen.
Stor er din trofasthet. Siden du er den som fornyer oss hver morgen,
så vet vi «at stor er din trofasthet for de dødes oppstandelse.»

3.) Andre rabbinerne mente at «den kommende verden» bare er for
dem som HAR FORTJENT DET. I Taan. 7 a står det: «\hktigere er
en dag med regn enn oppstandelsen fra de døde, siden oppstandel
sen er for de rettferdige og ikke de onde.»

4.) Den som IKKE BRYR SEG OM TORAHEN, får ikke del i den
kommende verden. Dette gjaldt først og fremst jødene. «De som er
uvitende om Torahen, skal ikke oppstå, som det er sagt: «De er døde.
De skal ikke leve.» (Es.26,14.)
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I Keth.ll b står det: «De er døde. De skal ikke stå opp igjen» Disse
ordene henspeiler seg på en som ikke bryr seg om Torahens ord.
Enhversom gjør seg bruk av Torahens lys, den vil Torahens lys gjøre
levende etter døden. Den som ikke gjør seg bruk av Torahens lys,
vil ikke Torahens lys gjøre levende.»
I Aboth 11.8 står det: «Den som har arbeidet med Torahens ord, har

skaffet seg liv i «den kommende verden».
I Aboth 6.9 står det: «Når et menneske dør fra denne verden, så vil

verken sølv eller gull eller edelsteiner følge det, men bare Torah og
gode gjerninger, som det er sagt: «Når du går, skal den lede deg.
Når du ligger, skal den våke over deg, og når du våkner, skal den
tale til deg. Når du går,skal den lede deg i denne verden. Når du
ligger, skal den våke over deg i graven, og når du våkner, skal den
tale til deg i «den kommende verden».
I Berakoth 28 b står det: «Jeg takker deg, o Herre min Gud, at du har
satt min del med dem som sitter i Studie-huset og ikke med dem
som sitter på gatehjørnene, for jeg og de står opp tidlig-jeg til stu
diet av Torahen men de til ting som ikke tjener til noe. Jeg og de
arbeider, men jeg arbeider for å få en belønning, mens de arbeider
og får ingen belønning. Jeg og de haster videre- jeg til livet i «den
kommende verden», men de til ødeleggelsens avgrunn.»
I Meg. 28 b står det: «Den som studerer lovene i jødedommen, er
sikret å være en sønn av «den kommende verden».

5.) Rabbinerne mente også at det var ANDRE GJERNINGER enn stu
diet av Torahen og gode gjerninger, som førte til et liv i «den kom
mende verden» Den som har utført sitt arbeid på en god måte, skulle
få del i «den kommende verden». I Berakoth 8 står det: «Når det

gjelder den som nyter frukten av sitt arbeid, er det skrevet: «Når du
eter det som ditt arbeid har skapt, skal du være salig, og det skal gå
deg godt». Det betyr:» Lykkelig skal du være i denne verden, og det
skal gå deg godt i «den kommende verden».

6.) Den som har DELTATT I DE 18 VELSIGNELSENE (i den såkalte
18-bønnen), skal få del i «den kommende verden». I Berakoth 4 b

står det: «Hvem kommer til å arve «den kommende verden»? Den

som har deltatt i velsignelsen: «Velsignet være du som har forløst
Israel».
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7.) Den som har GJENGITT SALME 145 TRE GANGER PER DAG,

skal være sikker på at han er en sønn av «den kommende verden».
(Berakoth 4 b.)

8.) Den som VELSIGNER MATEN, etter at måltidet er avsluttet, skal
arve «den kommende verden». «Den som velsigner måltidet over et
fullt glass med vin, skal være garantert en uendelig arv og vil være
verdig til å arve to verdener, denne verden og «den kommende ver
den». (Berakoth 51 a.)

9.) Den som BOR 1 LANDET ISRAEL, skal få del i «den kommende
verden». «Enhver som går en distanse på to meter i Israels land, er
sikret å være en sønn av «den kommende verden». (Pes. 113 a.)

10.) 1 Berakoth 61b står det: «Den som KRYSSER EN ELV BAK EN
KVINNE, har ingen del i «den kommende verden».

11.) 1 BM 59 a står det: «Den som YDMYKER ET MEDMENNESKE
OFFENTLIG, vil ikke ha noen del i «den kommende verden».

12.) Talmud sier videre. HELE ISRAEL har del i «den kommende ver
den», som det er sagt: «Hele ditt folk skal være rettferdig. De skal
ave landet for alltid.»(Es.60,21.)

13.) Den som sier at TORAHEN IKKE KOMMER FRA HIMMELEN,
har ikke del i «den kommende verden». Den som sier at læresetnin

gen om oppstandelsen ikke er kommet fra Torahen og som hevder
at Torahen ikke er kommet fra himmelen, har ikke del i «den kom

mende verden».

14.) Rabbi Akiba har sagt: «Den som LESER IKKE-KANONISKE
BØKER, har ikke del i den kommende verden.»

15.) Den som UTTTALER GUDS NAVN, har ikke del i «den kommende
verden». Abba Saul har sagt: «Også han som uttaler Tetragrammet
(de 4 bokstavene Yhvh), slik som det er skrevet, har ikke del i den
kommende verden.»
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16.) På spørsmålet om hedningene ville arve «den kommende verden»,
var det forskjellige oppfatninger. Den ene fraksjonen mente at også
EN DEL AV HEDNINGENE ville få del i frelsen, mens en annen

fraksjon mente at FRELSEN VAR BARE FOR JØDENE. I Tosifta
Sanhedrin 13.2 står det: «Rabbi Eliezer har sagt: «Ingen hedning
vil få del i «den kommende verden», som det er sagt: «De onde skal
vende tilbake til underverdenen og alle nasjoner, som glemmer Gud»
(Salme 11,17.)- de onde referer seg til de onde i Israel.» Rabbi Joshua
sa til ham: «Dersom verset hadde sagt: «de onde skal vende tilbake
til underverdenen og alle nasjoner» og hadde stoppet der, så skulle
jeg ha vært enig med deg.
Siden teksten legger til «som har forlatt Gud», se, så må det være
rettferdige menn blant hendingene, som vil ha del i «den kommende
verden.»

17.) Det var også forskjellige oppfatninger om hvorvidt BARNA TIL
HEDNINGENE ville få del i «den kommende verden « eller ikke. I

Tosifta Sanhedrin 13.1 står det: «Barna til de onde hedningene vil
ikke ha del i «den kommende verden», som det er sagt: «For se,
dagen kommer, den brenner som en ild, og alle de stolte og alle som
gjør ondt, skal bh ødelagt (Mal. 4,1.)

Dette er utsagnet til Rabbi Gamaliel. Rabbi Joshua sa: «De vil få
del i «den konunende verden», for det er skrevet: «Herren bevarer

den som er enfoldig» (Salme 116,6) og «Hugg ned treet og hugg av
dets grener (dette representerer de onde av hedningene), men ikke
desto mindre la stubben av hans røtter (det er barna til hedningene)
stå i jorda.»»
I Sanhedrin 110b står det: «Med respekt for barna til de onde hed
ningene så er alle enige om at de ikke vil komme inn i «den kom
mende verden».

I Tosifta Sanhedrin 13.2 står det: «Barna til de onde hedningene vil
ikke stå opp i oppstandelsen. De vil heller ikke bli dømt.» (Se boka:
Everymans Talmud, av Abraham Cohen s.364-370.)
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvorfor får ikke sadduseeme og samaritaneme del i «den kom
mende verden»?

2.) Hvilke krav ble satt opp for dem som ville arve «den kommende
verden»?

3.) Ville hedningene få del i «den kommende verden»?
4.) Ville barna til hedningene få del i «den kommende verden?
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DELS.

PAKTSTEOLOGIEN.

Når en studerer Bibelen, er det nødvendig at et har et overordnet mønster
eller et skjema, som en kan legge til grunn for studiet. Dersom en ikke har
det, blir både studiet og forståelsen av Bibelen tilfeldig og lite klargjør
ende. Fra 1500-tallet og fram til i dag har det innenfor kristenheten vært to
viktige systemer eller to skoler, og det er:

a) PAKTSTEOLOGIEN og
b) NORMATIV DISPENSAS JONALISMEN.

Selve ordet «pakt» går tilbake til det hebraiske ordet «berit» og det greske
ordet «diatheke». Paktsteologi betyr at en ikke er spesielt interessert i de
forskjellige paktene, som Gud har opprettet med menneskene opp gjen
nom frelseshistorien, og en ønsker ikke å analysere innholdet i dem, men
en operer derimot med 2 eller 3 PAKTER, og det er:

1.) FORSONINGENS PAKT. Den ble inngått mellom GUD og JESUS
FRA EVIGHET AV av. Den er basis for den tredje pakten. (Min
kommentar: Denne pakten er ikke beskrevet i Bibelen. En behøver
ikke en pakt mellom to likeverdige parter. Det behøvdes ingen pakt
mellom Gud og Messias. De kunne stole på hverandre.)

2.) GJERNINGSPAKTEN. Denne ble inngått mellom GUD og ADAM.
Dersom Adam var lydig mot betingelsene i pakten, skulle han få
del i frelsen. Hvis han ikke greide å etterleve betingelsene, ville han
gå fortapt for Guds rike. Da Adam ikke greide å etterleve påbudene
i pakten, ble det inngått en ny pakt, og det var Guds nådespakt.
(Min kommentar. Denne pakten er også ukjent i Guds ord. Vi vet at
Gud inngikk en pakt med Adam, men i denne pakten var det bare
en forpliktelse, og det var det forholdet at Adam og Eva ikke måtte
spise av frukten på kunnskapens tre. Noen andre forpliktelser kjen
ner vi ikke til. (l.Mos.2,17.)
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3.) GUDS NÅDESPAKT. Denne pakten ble inngått mellom GUD og
MENNESKENE. Den som tror på Gud og Kristi forsoningsverk,
har del i frelsen. Den eneste gjerning som er nødvendig, er at en
tror på Jesus. «Dette er Guds gjerning (Den gjerning Gud ønsker) at
dere skal tro på den han har utsendt.» (Joh.6,29.)
Denne pakten dekker hele Tanach og N.T. (Min konunentar: Guds
nådespakt ble inngått med jødene, men den gjelder alle mennesker.
Alle som kommer til en personlig tro på Jesus, blir frelst. (Se boka:
Fast Facts on Bible Prophecy. s.52-53. av Tomas lee og Timothy
Demy.)

Paksteologiens teologiske basis er LITE KJENT i Norge, men den er
derimot MYE BRUKT, for når de troende ikke Igenner til Bibelens inn
hold, blir Bibelens tanker og ordninger både generelle og uklare for dem.
Jo mindre et menneske kjenner til Guds ord, jo mindre dispensasjonalist
blir det mennesket. En blir derimot tilhenger av den UKLARE og DIF
FUSE PAKTSTEOLOGIEN. En blir GENERALIST.

Jeg vil også sitere det som Charles C.Ryrie sier om paktsteologien i sin
bok: Dispensasjonalisme.s.183-184: «Formelle definisjoner av pakts
teologien er ikke lett å finne- til og med i skriftene til paktsteologene. De
fleste av de utsagn som skal være definisjoner, er i virkeligheten beskri
velser eller kjennetegn på dette systemet. Artikkelen i Bakers Dictionary
of Thelogy kommer tett opp til en definisjon, når den sier at paktsteologien
legger vekt på «den plassen som den gir til paktene», fordi den «beskriver
hele Skriften som om den er dekket av 2 pakter: 1.) Gjemingspakten og
2.) Nådespakten».
Dette er en nøyaktig beskrivelse av paktsteologien. Paktsteologien er et

teologisk system som er basert på et GJERNINGSASPEKT og et NÅDES-
ASPEKT. Disse skal bestemme hele innholdet i Bibelen.

I paktsteologien er gjemingsaspektet framstilt som en pakt mellom Gud
og Adam. Den lover liv og frelse til Adam dersom han oppfyller betingel
sene i pakten. Den inneholder død og fortapelse som straff for overtre
delse av pakten. Adam falt i synd og derfor så feilet menneskene i å møte
kravene i Gjemingspakten. Derfor ble en annen pakt, Nådens pakt, brakt
inn. Louis Berkhof definerer den som «den nådige avtale mellom den for
nærmede Gud og den skyldige og utvalgte synder, som Gud lover frelse
gjennom troen på Kristus. Synderen aksepterer dette i tillit, idet han lover
å leve et liv i tro og lydighet.
Noen reformerte teologer har introdusert en tredje pakt. Forsoningens
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pakt. Den ble inngått en gang i evigheten og ble basis for Nådespakten,
som var mellom Gud og de utvalgte. Denne Forsoningens pakt er antatt å
være « overenskomsten mellom Faderen, som gir Sønnen som hode og
forsoner for de utvalgte, og Sønnen, som fhvillig tar plassen til dem som
Faderen har gitt ham.»
Disse 2 eller 3 pakter er kjernen og operasjonsbasis for paktsteologene,

når de skal tolke Skriften».

Jeg er MEGET UENIG I at man deler inn Bibelen i bare 3 pakter. Jeg er
også uenig i beskrivelsene av innholdet i disse paktene. Det blir altfor
GENERELT. De 2 første er OPPKONSTRUERTE PAKTER, som vi ikke
kan finne igjen i Bibelen.
Paktsteologien utelater de paktene som Gud har inngått med mennes

kene, og som kommer til uttrykk i Bibelen. Dette blir derfor en
TILFELDIGHETENS TEOLOGI. Den blir altfor generell, og den FREM
MER ERSTATNINGSTEOLOGIEN, som går ut på å svekke Guds planer
med Israel og med på å framheve kirken som det eneste Guds-folket.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvilke to skoler eller retninger har vi hatt i forståelsen av det
profetiske ordet fira 1500- tallet?

2.) Hvilke 3 pakter regner paktsteologene med?
3.) Hvilke av disse er ikke beskrevet i Bibelen?
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DEN NORMATIVE

DISPENSASJONALISMEN.

Ordet «dispensajonalisme» går tilbake til det engelske ordet «dispensat-
ion», som blir oversatt med «tidsperiode».
Selve ordet «tidshusholdning» eller «frelsestidshusholdning» går tilbake

til det greske ordet «oikonomia». Det består av to ord, og det er «oikos»,
som betyr «hus» og «nomos», som betyr «lov». En frelsestidshusholdning
er derfor en tidsperiode i frelseshistorien som blir styrt av bestemte lover
og prinsipper.«
Det engelske ordet «economy» blir også brukt om en «tidshusholdning».
Det er forskjell på en «tidsperiode» og en «tidshusholdning». Tidsperio

den har en bestemt varighet, mens prinsippene i en «tidshusholding» kan
strekke seg inn i de følgende tidsperioder.
(Se kapitlet; Tidsperiodene.)

Den normative dispensasjonalismen står for følgende synspunkter: (De
to oversiktene er tatt fra boka: Fast Facts on Bible Prophecy. s.68-69. av
T.Ice og T.Demy. Jeg setter mine kommentarer i parantes.):

1.) «De 70 årukene av Daniels profeti (Dan.9,24-27.) består av 490 år.
Denne perioden skal deles i to perioder. Den første er på 483 år.
Den varte inntil Jesu første komme. Når jødene ikke tok imot Jesus
som sin Messias, stanset den siste og syttiende åruken opp, og vi
fikk kirkens tid SOM EN PARANTES i Guds løfter til jødene. Etter
den krisme menighets bortrykkelse begynner igjen de siste 7 årene
å gå for Israel. De 7 årene er selve trengselstiden.
Trengselstiden på 7 år er likeledes beskrevet i Johannes Åpenba
ring fra kap.4-19.

2.) Den krisme menighet skal ikke være til stede på jorden i trengsels
tiden. Den skal bortrykkes til himmelen, til Gud i denne perioden.

3.) Det Romerske Riket vil gjennoppstå i endens tid. Antikrist, Satan,
Den falske profet og 10 kongene vil styre verden i denne perioden.
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4.) Jesu gjenkomst for den kristne menighet har alltid vært imminent
(overhengende.) Apostlene og mange av de første kristne ventet
på den.

5.) Så mye som mulig av Bibelen skal takes bokstavelig.

Charles Caldwell Ryrie sier følgende om det som karakteriserer
dispensasjonalismen:

1.) To parter er alltid involvert.
(Min kommentar: Det er Gud og menneskene.)

2.) Det er spesifikke (bestemte) ansvarsforhold mellom de to partene.

3.) Både ansvarlighet og pålitelighet må være til stede.

4.) En forandring kan finne sted når det er utroskap i inneværende
tidsperiode.

5.) Menneskene er ansvarlig ovenfor Gud.

6.) Trofasthet blir krevd av den overordnede part, som er Gud.
(Min konunentar: Gud er alltid trofast.)

7.) Styringsperioden kan avsluttes når som helst.
(Min konunentar: Styringsperioden blir avsluttet når innholdet i
den er blitt oppfylt.)

8.) Tidsperiodene har sammenheng med Guds hemmeligheter.
(Min kommentar: Vi skiller mellom det profetisk ordet og «hem
meligheten» med den kristne menighet.)

9.) Tidsperioder og dispensasjoner er det samme.
(Min kommentar: Det er ikke det samme.)

10.) En tidsperiode har en nøyaktig åpenbaring.

11.) En tidsperiode tester menneskene.
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12.) En tidsperiode vil vise at menneskene feiler i forholdet til Gud.

13.) En tidsperiode avsluttes med dom.

14.) En tidsperiode inneholder en kontinuitet av visse bud, som er
virksomme.

15.) En tidsperiode avslutter andre ordninger, som har vært virksomme
til da.

(Min kommentar: En del av ordningene kan også gå inn i de neste
tidsperiodene.)

16.) En tidsperiode inneholder en introduksjon av nye ordninger, som-
ikke har vært virksomme før da.

17.) En tidsperiode er en fortløpende åpenbaring av Guds plan med-
historien.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvilket engelsk ord ligger til grunn for ordet «dispensajonalisme»
2.) Hva oversetter vi dette ordet med?
3.) Hvilket gresk ord ligger til grunn for ordet «tidshusholdning»?
4.) Hva betyr dette ordet?
5.) Hva er forskjellen på en «tidsperiode» og en «tidshusholdning»?
6.) Hva er det som kjennetegner dispensajonalismen?

223



EN SAMMELIGNING MELLOM

PAKTSTEOLOGIEN OG

DISPENSASJONALISMEN.

skal i det følgende sammenligne disse to måtene å vurdere innholdet i
Bibelen på Den følgende oversikten er tatt fra Answers in Actions web
side, Costa Mesa, Calefomia.( I de tilfellene jeg bar kommentarer til det
som står, setter jeg de i parantes.):

1.) Paktsteologien hevder at Gud bestandig bar batt bare et åndebg folk.
Det er de troende i hver generasjon.
(Min kommentar: Gud bar batt forskjellige grupperinger av troende
opp igjennom bele frelsesbistorien.)
Dispensasjonabsmen hevder at Gud bar to frelsesforsamlinger, og
det er Israel og kirken.
(Min kommentar: I tillegg til Israel og kirken bar vi også de troende
hedninger, som verken bar børt jødenes lov eller evangeUet om Je
sus. De må lytte til det budskapet som er i deres hjerter, samvittig
heten, tankene og det budskapet som naturen gir om at Gud er ska
peren av himmel og jord. (Se Rom. 1-2.) Disse er blitt frelst gjen
nom det som vi kaller «det generelle kallet» (lat.vocatogeneraUs.)
Det er bare Gud som kjenner til disse.

2.) Paktsteologien hevder at Guds løfter til Israel var betinget av at
jødene tok imot Jesus. (Min kommentar: Flere av Guds løfter til
Israel er ubetingede. Dette gjelder både løftene i Abraham- og Da-
vid-pakten.)
Dispensajonalismen hevder at Guds løfter til Israel var ubetingede,
og at de er aktuelle også i dag.

3.) Paktsteologien hevder at alle jordiske løfter til Israel bar bbtt enten
oppfylt eller er blitt opphevet på grunn av vantro og ulydighet fra
jødenes side.
(Min kommentar: Guds løfter til jødene er ikke blitt opphevet. De
er bare bbtt utsatt, for sitt kaU og sine nådegaver angrer ikke Herren
på. (Rom. 11,29.)
Dispensajonabsmen hevder at Guds framtidige løfter til Israel som
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f.eks gjenkomsten til Israel, gjenopprettelsen av staten Israel og
oppbygningen av templet aldri har vært oppfylt. De er dermed fram
tidige.

4.) Paktsteologien hevder at Israel var et hilde på kirken, og at kirken
overtok Israels rolle. (Min kommentar: Israel er ikke et forbilde på
kirken og kirken har ikke overtatt Israels rolle. Selv om Israel har
vært inne i sin hemmelighet snart 2000 år, vil det komme tilbake
igjen som Guds folk.)
Dispensajonalismen hevder at selv om Israel var et hilde på kirken,
så vil de alltid bli atskilt.

5.) Paktsteologien hevder at kirken var profetert i G.T.
(Min kommentar: Kirken var ikke profetert i Tanach. Den var en
hemmelighet som var skjult i og hos Gud. (Ef.3,9.)
Dispensasjonalismen hevder at Kristus dannet kirken som en
parantes i Guds planer med Israel.

6.) Paktsteologien hevder at Jesus var og er Israels eneste håp, og at
jødene vil bli frelst bare dersom de kommer til tro på ham i denne
tidsperioden. (Min kommentar: Jeg er enig i at Messias er jødenes
eneste håp, men i og med at det ligger et dekke over jødene i denne
tidsperioden, så vil Israels frelse bli utsatt til et senere tidspunkt.)
DispensajonaUsmen hevder at Jesus kom første gangen for å eta
blere et jordisk 1000 års-rike med Israel.

7.) Paktsteologien hevder at Kristi første komme avsluttet Israels frelse
og dannet Guds Israel, som er kirken. (Gal.6,16.)
(Min kommentar: Kristi første komme avslutter ikke Israels frelse.
Israel skal bli frelst som rest og levning i endens tid. Kirken er ikke
det samme som Guds Israel. Guds Israel er troende jøder.)
Dispensajonalismen hevder at da Israel forkastet Kristus, så utsatte
Gud sine planer med Israel til sitt andre komme.

8.) Paktsteologien hevder at Kristus dannet en kirke som består både
av jøder og hedninger.
Dispensasjonalismen hevder at Gud dannet en kirke som består av
hedninger.
(Min kommentar: Troende jøder er også medlemmer av kirken.
De ut gjør et mindretall.)
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9.) Paktsteologien hevder at alle uoppfylte åndelige løfter til Israel
skal bli oppfylt gjennom kirken.
(Min kommentar: De åndelige løftene som Gud har gitt Israel, skal
oppfylles på Israel.)

10.) Dispensasjonalismen hevder at Israel er Guds jordiske folk, mens
kirken er Guds himmelske folk.

(Min kommentar: Kirken skal også ha overordnede oppgaver på
jorden i 1000 års-riket.)

I tillegg til dette hevder de fleste paktsteologene at kirken begynte med
Abraham. Dersom de hadde vært konsekvente i sitt syn, hadde de ment at
kirken begynte med Adam, for den såkalte Gjemingspakten ble inngått
mellom Gud og Adam. Grunnen til at de mener at kirken går tilbake til
Abraham, er det forholdet at de vil ha Abraham-pakten som grunnlag for
kirken.

De vil videre knytte Abraham-pakten til det oljetreet som er beskrevet i
Rom. 11, og det er beskrevet som et tre hvor flere nasjoner er innpodet.
Paktsteologene ønsker ikke å skille mellom Israel og kirken. De mener

at kirken har vært hele tiden. De mener at vi ikke skal regne med forskjel
lige frelseskategorier opp igjennom historien, men bare med en, og det er
kirken.

Etter mitt syn blir det helt umulig å få en oversikt over Bibelens innhold
dersom en ikke har anledning til å regne med forskjellige tidsperioder og
forskjellige frelseskategorier.
Bibelen regner både med forskjellige tidsperioder og forskjellige frelses

kategorier. (Se kapitlet: Tidsperiodene er begrunnet i Guds ord.)

Jeg vil sitere hva Charles C. Ryrie sier om dette i sin bok:
Dispensationalisme. s.l29: «Paktsteologen benekter tilstedeværelsen av
kirken i denne inneværende tidsperiode. Hans synspunkt er basert på hans
premisse om at Guds program for verden er frelse for den individuelle.
Derfor må frelste mennesker i alle tidsperiodene bli kalt for kirken.
Dersom kirken er frelste mennesker fra alle tidsperioder, så må kirken

ha begynt med Adam, men de fleste paktsteologer er tilbakeholdene med
å hevde det. De setter kirkens begynnelse ved Abraham, for at de kan
basere den på Abraham-pakten, knytte den til oljetreet i Rom. 11 og be
vare ideen om at kirken består av et gruppefellesskap. På den måten kan
de også bruke begrepet «Israel» om kirken. Kirken i Den nye Pakt blir
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derfor «det nye Israel», og kirken i Tanach blir Israel.
Spørsmålet blir så: Hva var kirken før Abraham? Louis Berkof regner

med at kirken eksisterte i de troende familier før utkallelsen av Abraham.

Vil man så kalle denne fasen av kirken for «familie-kirken» eller «pre-
Israel kirken», eller hva for noe?»

«Vi må bare erkjenne at paktsteologien har INGEN eller LITEN BASIS
I GUDS ORD. Den er basert på FRI FANTASI. Det merkelige er fag-
teologene, som har en lang utdannelse innenfor teologien, kan komme
fram til slike ubibelske synspunkter og hevde dem. Vi må bestandig ba
sere våre synspunkter på det som Guds ord sier. Et av de viktigste trekk
ved teologien, hva som gjelder Israel og kirken, er det forholdet at Bibelen
skiller mellom disse to frelsesforsamlingene.»

Paktsteologien står ikke i sannheten, men den gir uttrykk for
erstaningsteologien, som går ut på å frarøve Israel både dets kall, oppga
ver og benevnelser. Jeg tror ikke at Gud er noe særlig begeistret for denne
oppkonstruerte teologien. Det skal nok vise seg at den skal får en negativ
vurdering og dom ved Jesu gjenkomst.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er forskjellene på paktsteologien og dispensajonalismen?
2.) Hva er forskjellen på disse to i følge Costa Mesa?
3.) Hvordan beskriver Charles C.Ryrie paktsteologien?
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ULTRADISPENSASJONALISMEN.

Forskjellen mellom den normative dispensasjonalismen og ultradis-
dispensasjonalismen er uenighet om TIDSPUNKTET for kirkens begyn
nelse. Ultradispensajonalistene mener at kirken ikke begynte på pinse-
festens dag, men at den begynte en tid etter pinsefestens dag. Dette får
betydning for hvilke ordninger som gjelder for kirken og hvilke Skrifter i
N.T. som angår kirken eller Kristi legeme.
Det er to typer av ultradispensajonalister, og det er:

a) DEESKTREMEog
b) DE MODERATE.

De er enige i følgende 6 punkter: (Denne oversikten er tatt fra boka:
Dictionary of Premillian Thelogy. s.96-99. av Mal Couch. Jeg setter mine
konunentarer i parantes.):

1.) Den store misjonsbefalingen i Mat.28,18-29.) er for Israel og ikke
for kirken.

(Min kommentar: Jeg er enig i dette. Se min bok: Jesu Gjenkomst.
Bind 5. Kapittel: De forskjellige misjonsbefalingene.)

2.) De 12 apostlenes tjeneste var en FORTSETTELSE AV JESU TJE
NESTE for det jødiske folket.
(Min konunentar: Jeg er enig i dette. Apostlene forkynte rikets evan
gelium så lenge som muligheten for opprettelsen av «riket for Is
rael» var til stede. Da Paulus kom med sitt nye evangelium om den
Me nåden og de ny-testamentlige hemmelighetene, forsatte apost
lene å forkynne rikets evangelium til jødene. I de første 30-40
årene etter Jesu himmelfart ble det derfor forkynt TO EVANGE
LIER. Det ene var for jødene, og det andre var for hedningene.
Dettebetydde bl.a. at nådetiden for opprettelsen av «riket for Israel»
ble holdt åpen gjennom hele Apostlenes Gjerninger.
Det som bl.a. kjennetegner rikets evangelium er det forholdet at
vanndåpen var obligatorisk som lydighetshandling, og at mennes
kene måtte etterleve Jesu nye Torah (menneskets egen rettferdig
het.) Dette har jeg skrevet mye om i mine bøker.)

3.) Kirken begynte ikke på pinsefestens dag.
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(Min kommentar: Jeg er enig i denne vurderingen. På pinsefestens
dag var det en fornyet jødisk menighet som begynte. Den hørte med
til «riket for Israel». Da jødene ikke ville ta imot verken kongen i
riket eller forkynnelsen om rikets opprettelse, så fikk vi etter hvert
kunnskaper om den kristne menighet, som er DEN STORE HEM
MELIGHETEN. må skille mellom DET PROFETISKE, som var

kjent, og HEMMELIGHETEN, som var ukjent. Det som var kjent,
gikk inn i sin egen hemmelighet, og det som var en hemmelighet,
ble gjort kjent.
Jeg vet at de fleste av de som har et predispensajonalistisk syn, har
den oppfatningen at den kristne menighet begynte på pinsefesten
dag. Jeg mener at dette er feil. På dette punktet henger de igjen i
erstatningsteologien. Dette blir et av de vanskeligste punktene å få
forandret.

Et annet punkt som blir like vanskelig å få forandret, er det forhol
det at den kristne menighet IKKE ER «HERRENS BRUD», men
den er derimot HERRENS LEGEME. Bibelen sier at Jesus er lege
met (1. Kor. 12,12.)

4.) Vanndåpen gjelder ikke for kirkens periode.
(Min kommentar: Jeg er delvis enig i denne vurderingen. Vann
dåpen er IKKE SENTRAL i den kristne menighets tidsperiode.
Vanndåpen var en gammel ordning i Israel. Den gikk ut på å la
personer og gjenstander få en YTRE RENHET enten ved ned-
dypping eller eller ved overøsing av vann. I rikets forkynnelse var
vanndåpen en forutsetning for å få del i frelsen. Vi vet at vann
dåpen ikke kan frelse et menneske. Det skjer gjennom anger, bot og
omvendelse, men likevel var den obligatorisk både under Moses
Torah og Jesu nye Torah.
Paulus la liten vekt på vanndåpen. «For Kristus har ikke utsendt
meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet, ikke med vise ord,
for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft.» (l.Kor.1,17.) Han var
glad for at han bare hadde døpt noen få personer. Vanndåpen er lite
nevnt i Paulus sine brev. Det Paulus la vekt på var DEN NYE FØD
SELEN i Jesu forsoning. «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.)
«for jeg vil ikke vite NOE IBLANT DERE UTEN JESUS KRIS
TUS og HAM KORSFESTET.» (l.Kor.2,2.) (Vanndåpen er ikke
nevnt i fangenskapsbrevene til Paulus.)
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Vanndåpen hører med til FORBILDENE, SYMBOLENE og SKYGGENE.
Vi må ikke la disse få overskygge eller komme i veien for det som de
symboliserer, nemlig Jesu forsoning for all verdens synd.
Dessuten har heller aldri vanndåpen vært et bilde på død, begravelse og
oppstandelse. Vanndåpen var nødvendig for å få syndenes forlatelse i den
messianske menigheten. Den er et symbol på borttagelse av den ytre synd,
som henger så fast ved mennesket.
Vanndåpen er heller ikke «en god samvittighets pakt» med menneskene.
Vanndåpen kan ikke gi menneskene en god samvittighet. Det kan bare
Jesu forsoning gjøre. Det som blir omtalt 1 .Peters brev 3,21, er ikke vann
dåpen, men GJENFØDELSEN, som har sin basis i Jesu død og oppstan
delse.

Det er heller ikke noe som heter for «KRISTEN DÅP». Det er en tilsni
kelse av det som jødene har fått. Dette har også noe med erstatnings
teologien å gjøre. Det er jødene som har fått vanndåpen. Vi hedninge-
troende, som hører med til den kristne menighet, har fått det nye livet i
Herren av nåde ved tro.I vår tidsperiode blir vi frelst om vi er døpt eller
ikke. Vi er frelst av nåde ved tro. (Ef.2,8-9.)
En av de positive sidene ved vanndåpen er det forholdet at vi blir døpt

til, på eller inn i Jesu navn og Jesu person. Dette betyr at dåpen er et
YTRE TEGN på at vi som tror, har alle de frelsesgodene som Jesus har
tilegnet oss.
Dessuten kan vi også betrakte vanndåpen som en tros- og lydighetshandling
for den som tror. (Se kapitlene: Vanndåpen var obligatorisk i den
messianske menigheten. De forskjellige typer dåp og Vanndåpen for barn.)

I studiet og lesningen av N.T. må vi skille mellom 3 typer dåp, og det er:

a) VANNDÅPEN. I Mose Torah og i Jesu nye Torah var vanndåpen
en forutsetning for at synden kunne bli tilgitt og frelsen kunne finne
sted. Det var en ytre forutsetning. I den kristne menighets tidspe
riode har vanndåpen LITEN BETYDNING. Dersom den skygger
for Jesu forsoningsverk, så har vanndåpen direkte skadelig betyd
ning, og det er det den gjør i en rekke kristne forsamlinger. Det blir
både lært at det er frelse i vanndåpen og at den er et bilde på gjenfø-
delsen. Dette er galt.

b) GJENFØDELSEN. Gjenfødelsen blir også kalt for en dåp. I dette
tilfellet blir en døpt inn i det kristne legemet eller inn i Jesus Kris-
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tus. Det er Den Hellige Ånd som døper i dette tilfellet. « for vi er jo
ALLE DØPT med en Ånd til å være ET LEGEME, enten vi er jøder
eller grekere, enten vi er treller eller frie. Vi har alle fått en Ånd å
drikke.» (Ef.12,13.)
«for så mange som er DØPT TIL KRISTUS, har ikledd seg Kris
tus.» (Gal.3,27.)
Det er Den Hellige Ånd som er døperen i gjenfødelsen.
Det er galt å hevde at Romerne 6,4-10 og Kolosenseme 2,11-12 går
på vann dåpen. De går derimot på GJENFØDELSEN. Vi finner
vanndåpen lite omtalt i Paulus sine brev. Når han uttaler seg om
«dåpen», er det i de fleste tilfellene «gjenfødelsen» han omtaler,

c) ÅNDS-DÅPEN. Ånds-dåpen er ikke det samme som gjenfødelsen.
Den kan skje i forbindelse med gjenfødelsen, men den kan også
skje på et senere tidspunkt. At dette er tilfelle, har vi mange beret
ninger om. I den første tiden skjedde disse to begivenhetene samti
dig. Det kan den også gjøre i vår tid.
Denne dåpen skjer i forbindelse med utrustning til tjenesten i Guds
rike. I dette tilfellet får vi ikke Ånden I vårt hjerte, men vi får Ån
den OVER våre liv. Vi får ikke Ånden i Ånds-dåpen, men vi får AV
Ånden. Det er JESUS som er døperen i Ånds-dåpen. «Jeg (døperen
Johannes) døper dere med (i) vann, men han som kommer etter
meg, er sterkere enn meg. Han hvis sko jeg ikke er verdig til å bære.
HAN SKAL DØPE DERE med (i) Den Hellige Ånd og ild (dom),
«for Johannes døpte vel med vann, men dere skal DØPES MED
HELLIG ÅND ikke mange dager heretter.» (Ap.gj.1,5.)

5.) Det er forskjell på Paulus tidligste og senere tjeneste.
(Min kommentar: Jeg deler ikke dette synet. Jeg ser det slik at Paulus
har en ENHETELIG TJENESTE og at innholdet i alle hans brev
angår kirkens tid. Vi må naturligvis være oppmerksomme på det
forholdet at de åpenbaringene som Paulus fikk, de fikk han over tid,
slik at ikke alle hemmelighetene kommer like tydelig fram i alle
hans brev. Dessuten har også de forskjellige brevene sin egenart og
tar sikte på å få fram spesielle ting og spesielle hemmeligheter. Det
er også noen Bibel-granskere som mener at Romerbrevet, 1. og
2.Korinterbrevet og Galaterbrevet er skrevet til den jødiske delen av
den kristne forsamlingen.)

6.) Israel er Jesu brud. Kirken er Jesu legeme.
(Min kommentar: Jeg er enig i denne vurderingen.)
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Der er 4 forskjeller på disse to retningene, og det er:

1.) De ekstreme mener at kirken begynte etter Apostlenes Gjerninger
28. De moderate mener at den begynte før dette tidspunktet.
(Min kommentar: Den krisme menighet begynte med Paulus sin
omvendelse utenfor Damaskus. Paulus fikk den store ære å være

det FØRSTE MEDLEM i den kristne forsamlingen. Til tross for at
han forkynte den frie nåden både til jøder og hedninger, så ble også
rikets evangelium forkynt av apostlene så lenge som muligheten for
opprettelsen av riket for Israel var til stede. Gud hadde ikke gitt opp
Israel. De fikk ENNÅ EN NÅDETID til å omvende seg for å få del
i det synlige Gudsriket på jord.

2.) De ekstreme mener at overgangsperioden mellom rikets tid og kirken-
varte til og med Apostlenes Gjerninger 28.
De moderate mener at den varte til Apostlenes Gjerninger 9 eller
13.

3.) De ekstreme mener at vi ikke skal feire nattverden.

De moderate mener at vi kan feire den i kirken.

(Min kommentar: Jeg mener at den kristne menighet skal feire natt
verden. Nattverden er bl.a. et minnemåltid over det som Jesus gjorde.
Så ofte som vi feirer nattverden, ser vi framover til Jesu gjenkomst.
«For så ofte som dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkyn
ner dere HERRENS DØD, INNTIL HAN KOMMER.»

(l.Kor.11,26.)
Nattverden er ET AV BINDELEDDENE mellom rikets og den fri
nådens forkynnelse. Nattverden er tatt ut av det jødiske påskemålti
det og gitt til den kristne menighet.
En av grunnene til at det er skjedd, er det forholdet at nattverden
ikke har noe med forbildene, symbolene eller skyggene å gjøre, men
at den bygger på noe som er fullbyrdet. Den skal minne oss om Jesu
forsoning. Så ofte som vi mottar Jesu legeme og blod, skal vi min
nes det som han gjorde og det forholdet at han kommer igjen.)

4.) De ekstreme mener at bare Paulus fangenskapsbrev er skrevet til
kirken.

De moderate mener at alle Paulus brev er skrevet til kirken.

(Min kommentar: Jeg mener at alle Paulus sine brev er skrevet til
den krisme menighet.)
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Undertegnede har et moderat ultradispensjonalistisk syn, og det har jeg
allerede hatt i flere år. Dette kan sees av innholdet i mine bøker. Jeg har
ved Herrens nåde fått anledning til å utvikle dette synet videre.
Jeg har også etter hvert fått lov til å hjelpe mange kristne mennesker til

en riktigere forståelse av Guds ord. Vi er jo satt inn i menigheten for å
hjelpe og bygge Guds menighet. «Og det er han som gav noen til apostler,
noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder, noen til lærere, for
at de hellige kunne bli fiillkommengjort, til Kristi legemes oppbyggelse.»
(Ef.4,11-12.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er forskjellen på dispensasjonalisme og ultradispensasjona-
lisme?

2.) Hvilke 2 typer ultradispensajonalisme har vi?
3.) På hvilke 6 punkter samsvarer deres syn?
4.) Hva er vanndåpen et symbol på?
5.) Hva er vanndåpen ikke et symbol på?
6.) Hvor mange typer dåp er beskrevet i N.T?
7.) Hvilke 3 typer dåp må vi ikke blande sammen?
8.) Hvilke 4 forskjeller er det mellom de to gruppene innenfor ultra-

dispensasjonalismen?
9.) Når begynte den kristne menighet?
10.) Hvorfor et nattverden et av bindeleddene mellom rikets og den

kristne menighets forkynnelse?
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DET MODERATE ULTRADISPENSA-

SJONALISTISKE SYNET.

Som vi har skrevet ovenfor er det flere varianter innenfor dispensasjon-
alismen, og det er:

a) Historisk eller normativ dispensasjonalisme.
b) Ekstrem ultradispensajonalisme.
c) Moderat ultradispensajonalisme.

Etter som jeg ser det, må den siste retningen være det som er riktig med
hensyn til tidspunktet for begynnelsen av den kristne menighet. Jeg tror
ikke at den kristne menighet startet på pinsefestens dag, men at den startet
ved Paulus omvendelse. Den startet UTENFOR DAMASKUS. Det var
Paulus som la det læremessige grunnlaget for den kristne menighet. (Se
min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5., hvor jeg skriver mye om dette.) Jeg
skal i det følgende begrunne hvorfor jeg tror at dette er det riktige synet:

1.) Vi vet at Jesus la fram det læremessige grunnlaget for «riket for
Israel». Før sin himmelfart lovet han å sende Den Hellige Ånd til
jødene. Han skulle være frelsespantet i den nye tidsperioden, som
skulle være «riket for Israel». Jeg ser det derfor som HELT USANN
SYNLIG at denne tidsperioden ble avbrutt i forbindelse med Den
Hellige Ånds komme. Jødene måtte få noen år på seg for å vise om
de ville godta eller forkaste Guds tilbud om «riket for Israel».
Innholdet Apostlenes Gjerninger, 1-11 hører dermed til Jesu første
forkynnelse og « riket for Israel».
Apostlene var også oppmerksomme på det forholdet at Den Hellige
Ånd skulle være det nye frelsespantet i Den nye Pakt, som Gud
skulle opprette med jødefolket. «Da de nå var kommet sammen,
spurte de ham: Herre! Gjenreiser du på den tid (ved Den Hellige
Ånds komme) riket for Israel? Han sa til dem? Det tilkonmier ikke
dere å vite tider eller stunder som min Fader har fastsatt av sin egen
makt.» (Ap.gj. 1,6-7.)
Jesus avviste ikke at han skulle opprette «riket for Israel». Han ville
derimot ikke uttale seg om tidspunktet for opprettelsen i forhold til
Den Hellige Ånds komme.
I og med at kirkens tid er en parantes og angår rikets hemmelige
side, så er også Den Hellige Ånd meget sentral i vår tidsperiode.
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Den utgjør selve bevise) (frelsespantet) på at vi er Guds barn og
hører med til Jesu åndelige legeme, hvor Jesus er hodet og hver
enkelt av oss er lenmiene.

2.) I den sanune forbindelsen fikk apostlene en påminnelse om den
misjonsbefalingen de hadde fått i Mat.28,18-20, om at de skulle gå
ut i hele verden og gjøre alle mennesker til Jesu disipler. Denne
befalingen gjelder ikke det oppdraget som den kristne menighet
har fått. Den har ikke fått det oppdraget å gjøre alle folkeslag til
disipler, men den har fått det oppdraget å være med på å utta Jesu
mystiske (åndelige) legeme, «men dere skal få kraft idet det Den
Hellige Ånd (Den Hellige Ånds kraft og gaver) kommer over dere,
og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og
Samaria og like til jordene ende.» (Ap.gj.1,8.)
Det som apostlene og de første messianske jødene ikke rakk å rea
lisere i den første tiden, skal jødene gjenoppta igjen etter den kristne
menighets bortrykkelse, for sitt kall, sine oppgaver og nådegaver
angrer Gud ikke på (Rom. 11,29.), men dette kan ikke skje, før etter
at den jødiske nasjonen er frelst som rest og somlevning.
I denne misjonsbefalingen fikk også apostlene beskjed om å lære
menneskene å holde alt det som Jesus hadde undervist dem om.

Dette gjelder Jesu første undervisning. Når vi ser på alle de krav
som Jesus stilte til jødene, for at de kunne bli Jesu disipler og få del
i «riket for Israel», forstår vi at denne misjonsbefalingen ikke gjel
der den kristne menighet. (Se kapitlet: Jesu første forkynnelse.) (Se
også min bok: Jesu Gjenkomst Bind 5. Kapittel: De forskjellige
misjonsbefalingene. I dette kapitlet la jeg fram 4 begrunnelser for
at dåpsbefalingen i Mat.28,18-20 ikke angår den kristne menighet
men derimot jødene. Disse begrunnelsene var følgende:

a) Det er ikke den kristne menighets oppgave å ta ut nasjo
nene til Guds rike. Det er jødenes oppgave. Yi skal være
med på å ta ut den kristne menighet.

b) Vanndåpen var nødvendig for at frelsen kunne finne sted. I
vårt tidsperiode kan et menneske bli frelst uten at vann
dåpen har funnet sted.

c) I vår tidsperiode behøver man ikke å følge alle Jesu bud og
forskrifter for å bli frelst. En skal følge Paulus undervisning
i vandringen som troende.
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d) I denne misjonsbefalingen ble apostlene lovet at Jesus skulle
være med dem i endens tid (gr.synteleia). Den kristne menig
het skal bortrykkes før selve endens tid.

Apostlene ble videre bedt om å døpe nasjonene i Faderens og Søn
nens og Den Hellige Ånds navn. Dette er det eneste stedet i N.T.,
hvor dette er nevnt. I alle de andre utsagn om vanndåpen skal men
neskene døpes «til» eller «i» eller «inn i» Jesu navn. Det er først i
rikets tid at jødene skal døpe nasjonene i Faderens og Sønnens og
Den Hellige Ånds navn. Dette viser også at dåpsbefalingen i
Mat.28,18-20 ikke angår den kristne menighets tidsperiode.

3.) I rikets forkynnelse var vanndåpen mye mer sentral enn den er i den
kristne menighets forkynnelse. Nå vet vi at vanndåpen frelser in
gen, men uten at jødene tok vanndåpen, fikk de verken Den Hellige
Ånd eller Åndens gaver. «Peter sa til dem: Omvend dere, og enhver
av dere la seg døpe på (eller i) Jesu Kristi navn til syndenes forla
telse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.» (Ap.gj.2,38.) Løftet
om dette gjaldt jødene og ikke hedningene. «For LØFTET hører
dere (jødene) til og alle dem som er langt borte (diasporajødene.)
«Ap.gj.1,39.)
Vanndåpen var altså nødvendig for at dette kunne skje. Dette har to
forklaringer:

a.) For det første er dette Guds ordning.

b) For det andre skulle jødene døpes til Jesu navn. Jesus har
bestandig vært den STORE UTFORDRINGEN for jødene.
De konuner aldri utenom sin egen Messias.
Dette forholdet kommer også til uttrykk i Filips virksomhet i
Samaria. Han forkynte evangeliet om Guds rike for en del
samaritanere og døpte dem med vann. De fikk ikke Åndens
gaver med det samme. Dette fikk de først da Peterog Johan
nes hadde lagt hendene på dem. «Men da de nå trodde Filip,
som forkynte dem evangeliet om Guds rike («riket for Israel»)
og Jesu Kristi navn, så lot de seg døpe, både menn og kvin
ner.» (Ap.gj.8,12.)
«Da nå apostlene i Jerusalem fikk høre at Samaria hadde tatt
imot Guds ord, sendte de Peter og Johannes til dem. Disse

236



kom ned og bad for dem at de skulle få Hellig Ånd (Åndens kraft),
for han (Den Hellige Ånd) var ennå ikke falt på noen av dem. De
var bare døpt til den Herre Jesu navn. (Det hadde fått Den Hellige
Ånd som frelsespant. De var frelst.) De la da sine hender på dem og
de fikk Hellig Ånd. Men da Simon fikk se at Ånden ble gitt ved
apostlenes håndspåleggelse, kom han til dem med penger og sa.»
(Ap.gj.8,14-18.)
Vi vet ikke hvorfor samaritaneme ikke fikk Ånden gaver og kraft
med det samme. Kanskje grunnen kan være at de ikke hørte med
til det jødiske folket, som hadde førsteretten på å bli medlemmer i
Guds rike.

Vi kan også legge merke til et annet forhold, som er spesiell med
denne hendelsen. Da Peter og de som var med ham, forkynte evan
geliet i Kornelius sitt hus, ble de kritisert for det av jødene mens
Filip, som også forkynte og døpte hedninger, ikke ble kritisert for
det. En forklaring kan være at disse samaritaneme var gått over til
jødedommen enten som «portens proselytter» eller at de hadde tatt
omskjærelsen og forpliktet seg på hele Mose Torah. Dette kan vi
ikke si med sikkerhet.

En annen forklaring kan være at de ble annerkjent som jøder i og
med at de var et blandingsfolk av jøder og forskjellige folkeslag fra
Det assyriske verdensriket. De stod derfor nærmere jødene etnis
sett enn de Gud-fryktige romeme i Komelius sitt hus.,

4.) De første jødetroende holdt fast ved APOSTLENES LÆRE. «Og
de holdt trofast ved apostlenes lære...» (Ap.gj.2,42.)
Dette betyr at de holdt fast ved Jesu første forkynnelse. De førte
videre det som Jesus hadde lært dem om de læremessige sannhet
ene i «riket for Israel».

5.) Dersom jødene ville omvende seg som folk og nasjon, ville Jesus
ha kommet tilbake og opprettet riket for dem. «Så fatt da et annet
sinn (anger) og vend om, for at deres synder må bli utslettet, så
husvalelsens tider («riket for Israel») kan komme fra Herrens åsyn,
og han kan sende den for dere utkårede Messias, Jesus, som him
melen skal huse inntil de tider da alt blir gjenopprettet (Israels frelse)
som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn (De talte ikke
om de paulinske hemmelighetene) fra tidsalderen av.» (Ap.gj.3,19-
21.)
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6.) Da Peter kom til Kornelius sitt hus, forkynte han ikke det paulinske
budskapet om den frie nåden, som går ut på det forholdet at troen
og frelsen ikke er koblet til overholdelsen av rikets Torah. Peters

nådebudskap gikk derimot ut på at Gud tar imot den av ethvert fol
keslag som frykter ham og GJØR RETT FERDIGHET (Det er det
samme som å holde Torahen eller Jesu lære). «Peter opplot da sin
munn og sa: Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på
folk, men blant ethvert folkeslag tar han imot dem som frykter ham
og GJØR RETTFERDIGHET (holder Jesu første Torah.)»
(Ap.gj.10,35.)
Kornelius og hans venner fikk både Den Hellige Ånd og Åndens
gaver uten at de var døpt på forhånd. Dette vil være det normale i
den kristne menighets tid. «Da svarte Peter: Mon noen kan nekte
dem vannet (vanndåpen), så de ikke skulle bli døpt, de som har fått
Den Hellige Ånd likesom vi. Og han bød at de skulle døpes i Her
rens navn...» (Ap.gj. 10,47.)
Når Peter gikk til hedningene, så gikk han UT OVER DET OPP
DRAGET som han opprinnelig hadde fått. Oppdraget var at FØRST
SKULLE ISRAEL BLI FRELST. Etter at det hadde skjedd, så skulle-
jødene gå ut i all verden med rikets program og samle inn alle fol
keslag til Guds rike.
Da Peter kom tilbake til de eldste i Jerusalem, etter at han hadde
prediket for hedningene i Kornelius sitt hus, ble han kritisert for
dette av de andre, men da de fikk høre om både det synet som Peter
hadde hatt og om hvor store ting Herren hadde gjort blant hednin
gene, så slo de seg i ro med dette. «Da de hørte dette, slo de seg til
ro, og de priste Gud og sa: Sa har da Gud også gitt hedningene
omvendelse til livet.» (Ap.Gj. 11,18.)
En annen grunn til at de godtok det som Peter her hadde gjort, var
det forholdet at de kjente til det budskapet om den frie nåden som
Paulus forkynte blant hedningene. Etter sin omvendelse og etter at
Paulus hadde vært 3 år i Arabia, så drog han til Jerusalem og for
talte apostlene om det nye budskapet som han hadde fått av Herren.
Peter var i Guds plan da han forkynte evangeliet om riket for hed
ningene. Han hadde fått en åpenbaring fra Gud om at han skulle
gjøre det. Dessuten gjorde Peters besøk i Kornelius sitt hus det let
tere for Paulus å forkynne det nye budskapet for hedningene. I det
hele tatt må vi være oppmerksomme på det forholdet at det ikke var
noen uoverensstenunelse mellom de 12 apostler og Paulus.
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De var klar over det budskapet som de hadde fått av Herren. Begge
parter forkynte det oppdraget som de hadde fått av Herren. De 12
apostlenes forkynnelse uttok jøder til «riket for Israel», mens Paulus
forkynnelse uttok både jøder og hedninger til den kiistne menighet.
Apostlene forkynte ut ifra Jerusalem, mens Paulus forkynte ut fra
Antiokia.

Det var et UTSRAKT SAMARBEID MELLOM DISSE TO BE

VEGELSENE. Paulus rekrutterte stadig vekk messianske jøder til
sin misjonsvirksomhet. Det som bandt disse to bevegelsene og de
res forkynnelse sammen, var det forholdet at Messias var kommet
som både jødenes og hele verdens frelser, «og han er en soning for
våre (jødenes) synder, dog ikke bare for våre, men og for hele ver
dens.» (l.Joh.2,2.)

14 år etter sin omvendelse drog Paulus også til Jerusalem etter en
åpenbaring av Herren. Dette er det samme som apostelmøtet i Jeru
salem. Han tok med seg både Bamabas og Utus, og de fortalte om
det budskapet som de forkynte blant hedningene. De messianske
lederne i Jerusalem godtok dette evangeliet. De krevde heller ikke
at Titus skulle omskjæres. Paulus og hans medarbeidere skulle for
kynne «uomskjærelsens evangelium» for hedningene, mens apost
lene skulle fortsette med å forkynne «omskjærelsens evangelium»
for jødene i Israel. Dette betyr at det var TO TYPER FORKYN
NELSE i de første årene etter Jesu himmelfart og Den Hellige Ånds
konuiie. (Se Ap.gj.lS og Gal.2.)
Apostlene skulle forkynne at riket kunne bli opprettet, dersom jø
dene omvendte seg og tok vanndåpen. Paulus skulle forkynne
hemmelighetenmed den nye tiden og «den frie nåden»- både for
jøder og for hedninger. Innholdet i Apostlenes Gjerninger beskri
ver derfor begge oppdragene og begge forkynnelsene, og så er det
opp til leserne om de greier å skjelne mellom de to typene evange
lier og de to oppdrag.
Det er ikke pinsedag som er den kristne menighets fødselsdag. Det
er heller ikke riktig å si at det kristne legemet begynte i Kornelius
sitt hus. De ble frelst ved rikets evangelium og hørte dermed til
«riket for Israel».

Det er en del Bibel-lærere som har meget imot at vi bruker benev
nelsen «den frie nåden», for de mener at nåden har bestandig vært
fn, og det er sant. Nåden har bestandig vært en gave fra Gud, som
menneskene ikke fortjener. Den er gitt til oss- ikke på grunn av vår
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egen rettferdighet og hellighet, men til tross for vår mangel på gode
gjerninger og mangel på etterlevelse av Guds Torah. Den er gitt oss
på grunn av Guds kjærlighet til menneskene og på grunn av Jesu
forsoning.
På bakgrunn av det som er sagt ovenfor, må vi likevel være opp-
merksoimne på det forholdet at tidsperiodene er forskjellige, og at
de ordningene og de krav som Gud har lagt rundt sin nåde, er for
skjellige i de forskjellige tidsperiodene.
Når vi snakker om «den frie nåden», så betyr det at Mose Torah og
Jesu første Toarh er satt til side som krav eller vilkår for å få del i

frelsen.

Dessuten må vi være oppmerksonune på det forholdet at ordet
«nåde» (hebr.»hesed») og (gresk «chaiis») er brukt over alt i Skrif
ten. I Tanach er det brukt mer enn 250 ganger.Vi må huske på at
hver tidshusholdning har sin SPESIELLE FORM FOR NÅDE. Ri
kets forkynnelse hadde sin nåde, og den kristne forsamlingen har
det som vi kaller for «den frie nåden».

På latin heter dette ordet «gratia», og det betyr «det som er gratis».
I den frie nådens tidsperiode er nåden virkelig fri og gratis.

7.) Det var Paulus som ble hovedbæreren for den kristne menighets
forkynnelse. Etter sin omvendelse utenfor Damaskus forkynte han
at Jesus er Gud (Ap.gj.9,20), og han beviste ut ifra Skriftene at Je
sus er Messias (Ap.gj.9,22.), men de kristne menighets mange hem
meligheter fikk han etter hvert greie på.
Etter sin omvendelse var han i Arabia i 3 år. Der fikk han sannsyn
ligvis åpenbaring om en del av det kristne budskapet. Da han kom
tilbake til Jerusalem, la han fram det nye budskapet for apostlene,
men han fikk også beskjed av Jesus om at jødene ikke kom til å ta
imot budskapet om «den frie nåden» for både jøder og hedninger.
«Da jeg så var vendt tilbake til Jerusalem og bad i templet, hendte
det meg at jeg kom i en henrykkelse, og jeg så ham (Jesus), og jeg
hørte ham si til meg: Skynd deg å gå i hast ut av Jerusalem for de
kommer IKKE TIL Å TA IMOT DITT VITNESBYRD om meg.»
(Ap.gj.22,17-18.)
«ved tegns og underes kraft, ved Åndens kraft, så at jeg FRA JE
RUSALEM og rundt omkring like til lUyria har fullt kunngjort Kristi
evangelium.» (Rom. 15,19.)
Dersom Paulus sin forkynnelse og budskap ikke hadde vært et nytt
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budskap, så hadde jødene tatt imot det, for mange av dem som var
imot det nye budskapet, hadde konunet til en personlig tro på Jesus.
Til tross for det, så motarbeidet de Paulus. «Men det reiste seg noen
av fariseemes parti, som hadde tatt ved troen, og sa: De (hednin
gene) må omskjæres og holde Mose Torah.» (Ap.gj.15,5.)
«Da de hørte det (Jakob og de eldste i Jerusalem), priste de Gud, og
så sa de til ham: Du ser, bror, hvor mange titusener det er blant
jødene som har tatt ved troen, og alle er de nidkjære for Torahen.»
(Ap.gj.21,20.)

Vi har ovenfor sanunenlignet både paktsteologien med den norma
tive dispensasjonalismen og beskrevet en del forskjeller innenfor
dispensasjonalismen. Paktsteologien blir etter min vurdering ALT
FOR GENERELL. Den får ikke fram nyansene i Guds ord, og den
blir derfor ikke et godt arbeidsredskap i forståelsen av Guds ord.
Den regner med bare to eller tre pakter, og den skiller ikke mellom
Guds planer med Israel og Guds planer med den kristne menighet.
Dessuten regner den heller ikke med Jesu styre i 1000 år ut ifra
Jerusalem og Israel.
Jeg for min del tror at dispensasjonalismen, når den blir brukt på en
riktig måte, er den KORREKTE MÅTEN å vurdere Guds ord på.
Den yter rettferdighet ovenfor de to Guds-folk, som der er i verden,
og den forteller oss om Guds framtidige planer med Israel og Jesu
styre i 1000 års-riket. Jeg for min del er glad for at jeg har dette
grunnsynet på Guds ord. Dette gir meg glede og frimodighet til å
arbeide videre med Guds ord.

At det er forskjellige vurderinger innenfor denne teologien om en
del problemstillinger, er helt naturlig. Det må være slik, for når vi
som er begrensede i vår forståelse av Guds ord, skal uttale oss, så er
det naturlig at det vil oppstå forskjellige syn og nyanser i forståel
sen av Guds ord. (l.Kor.13,9-13.) Guds ord er ABSOLUTT, men vi
er RELATIVE i vår forståelse av ordet.

Det er videre klart at Guds ord, når det blir forstått på en rett måte,
bare har ENTYDIGE SVAR på de forskjellige problemstillinger,
men så lenge som vi alle er underveis, så må vi nøye oss at det blir
gitt forskjellige svar. Ved Jesu gjenkomst skal vi få DE HELT RIK
TIGE SVARENE.
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Når begynte den kristne menighet?
2.) Hva er det som viser at misjonsbefalingen i Matteus 28,18-20 ikke

angår den kristne menighet?
3.) Hvorfor var vanndåpen nødvendig i rikets forkynnelse?
4.) Hvorfor ble ikke Filip kritisert av de jødiske lederne da han gikk

til samaritaneme med rikets evangehum?
5.) Hvorfor fikk de ikke Åndens gaver med det samme?
6.) Hvem var samaritaneme?
7.) Hvilket evangelium forkynte Peter i Komelius sitt hus?
8.) Hvorfor gikk Peter til hedningene med rikets evangelium?
9.) Hva er det som forener rikets evangelium og den frie nådens

evangelium?
10.) Hva er «omskjærelsens evangelim»?
11.) Hva er «uomskjærelsens evangelium»?
12.) Hva ligger i begrepet «den frie nåden»?
13.) Hvor fikk Paulus de første åpenbaringene om hemmeligheten med

den kristne forsamlingen?
14.) Hvorfor er det dispensasjonalistiske synet det som er riktig?
15.) Når skal vi få de helt rette svarene på våre spørsmål?
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PROGRESSIV DISPENSASJONALISME.

Progressiv dispensjonalisme begynte først i 1989. Det er en revisjon av
den normative eller den historiske dispensjonalismen, som er beskrevet
ovenfor. Den nye retningen inneholder følgende synspunkter:

1.) Guds kongedønune er det enhetlige tema gjennom hele Bibelen.

2.) Det er 4 tidsperioder, og de er:

a) PATRIARKENES TIDSPERIODE. Denne inneholder tiden
fra skapelsen og til og med patriarkene.

b) DEN MOSAISKE TIDSPERIODEN. Den varte fra Moses
og til Jesu himmelfart.

c) MENIGHETENS TIDSPERIODE. Den varer fra Jesu him
melfart og inntil Jesu gjenkomst for å opprette «riket for Is
rael».

d) DEN SIONISTISKE TIDSPERIODE. Den inneholder både
Jesu styre i 1000 års-riket og selve evigheten.
Den progressive dispensajonalismen betrakter ikke tids
periodene som atskilte ordninger mellom Gud og mennes
kene, men som ordninger som følger etter hverandre, etter
som åpenbaringen og frelseshistorien går framover.

3.) Jesus har allerede innført det davidske kongedømmet i himmelen,
der han sitter ved Guds høyre hånd. Guds kongetrone og den davidske
kongetronen er den samme.

4.) Den nye Pakt er allerede blitt introdusert. Velsignelsene blir ikke
fiillt ut realisert før enn i 1000 års-riket. Den nye Pakt er inngått
med Israel. Det er basert på Jesus død og oppstandelse.

5.) Kirken og Israel er to ulike frelsesforsamlinger. Kirkens tid var en
hemmelighet og er ikke åpenbart i Tanach. Etter at den kristne me
nighet ble etablert, lever Israel videre som en nasjon. Både Messias-
troende jøder og hedninger hører med til kirken. Kirken begynte sin
eksistens på pinsefestens dag.
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6.) Man tillater at en bokstavelig tolkning av en begivenhet i G.T., kan
gå over til å bli en åndelig tolkning i N.T., uten at den bokstavelige
tolkningen i G.T. går tapt. Beskrivelsen av for eksempel «templet»
i Johannes Åpenbaring 11,1-2 kan etter denne tolkningen bety at
her er det snakk om en forsamling av troende i trengselstiden.

7.) Den ene Gud-dommehge plan når det gjelder frelse omslutter (gjel
der) alle mennesker og alle områder av menneskelig liv. Den gjelder
både det personlige, sosiale, kulturelle og det politiske liv.

Jeg har følgende kommentarer til den progressive dispensjonalismen-
synspunkter:

1.) Guds kongerike er ikke noe enhetlig tema i Bibelen. Det meste av
innholdet i Tanach gjelder «RIKET FOR ISRAEL». Mange av de
profetiske utsagn som vi har i Tanach, forteller oss mye om Mes-
sias-riket på denne jord. Det er ennå ikke kommet, men det framti
dig. fikk en forsmak på det i forbindelse med Jesu først
komme, men da jødene ikke ville ta imot kongen i riket, så måtte
Gud trekke tilbake tilbudet om opprettelsen av Guds rike. fikk
kirkens tid. Den er IKKE DET SAMME som Guds kongerike.
Den hører med til rikets henunelige side. Guds rike skal opprettes
i forbindelse med Jesu gjenkomst.
Med utrykket «Guds kongegdømme» mener den progressive
dispensasjonalis men snarere et generelt kongerike enn et spesielt
konge rike. (Se kapitlet: De forskjellige fasene av Guds-riket.)

2.) Den progressive dispensasjonalismen regner med bare 4 tidsperio
der, men dette blir for få tidsperioder. Vi må ha flere tidsperioder i
tiden før patriarkene, for frelsesprinsippene er forskjellige i denne
tiden. Dette gjelder da menneskenes egen rettferdighet.
Vi må også ha flere tidsperioder etter 1000 års-riket. Bibelen om
taler de kommende tidsperioder, «for at han i de kommende tids
aldere kunne vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i
Kristus Jesus.» (Ef.2,7.)

3.) Den progressive dispensasjonalismen hevder at det davidske kon
gedømme allerede er innført i hinunelen. Det er galt. Det davidske
kongedønune kan ikke innføres i himmelen, for det er et jordisk
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kongedømme. Det er det samme som «riket for Israel». Det forhol
det at Jesus sitter ved Guds høyre hånd, er ikke det samme som at
det davidske kongedømme er innført. Det er mer enn merkelig at
noen kan ha slike vurderinger, men i teologien er alt mulig.

4.) Etter mitt syn begynte ikke kirken på pinsefestens dag. Den Hellige
Ånds komme var et løfte til rikets forsamling, som hadde sin begyn
nelse ved døperen Johannes sin forkynnelse. Den kristne menighet
eller Kristi legeme var ennå ikke gjort kjent. Jødene måtte først få
sin tid om de ville akseptere opprettelsen av riket. Da jødene som
folk og nasjon ikke ville ta imot dette tilbudet, fikk vi etter hvert den
kristne forsamlingen. Det var Paulus som først fikk åpenbaringene
om den nye frelsesforsamlingen og den nye tiden.
I og med at denne retningen innenfor dispensasjonalismen er for
holdsvis ny, vet vi ennå ikke hvordan den kommer til å utvikle seg.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Når begynte den progressive dispensasjonalismen?
2.) Hvilke 4 tidsperioder regner den med?
3.) Hvilke syn har denne retningen på det profetiske ordet og

hemmeligheten med menigheten?
4.) Hvilke 4 innvendinger har vi mot denne retningen?
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4 FORSKJELLIGE SYN PA DEN NYE PAKT.

Innenfor dispensasjonalismen er det 4 forskjellige syn på Den nye Pakt i
Jesu blod. Det er følgende syn:

1.) KIRKEN HAR EN HELT ANNEN PAKT ENN ISRAEL. Disse to

paktene har navnet felles, og de er basert på Jesu forsoning. Den
første nye pakten ble opprettet med Israel. Den skal være basis for
Kristi styre i 1000 års-riket. Den kom i stedet for Mose-pakten.
Den andre nye pakten er opprettet med kirken. Den er basert på
Jesu forsoning. Den er i funksjon i dag. Den nye pakt med Israel er
ikke i funksjon i dag.

2.) KIRKEN HAR INGEN DEL I DEN NYE PAKT. Den nye Pakt skal
opprettes bare med Israel og vil bli oppfylt i 1000 års-riket. På grunn
av Israels vantro er ikke pakten trådt i kraft ennå for Israel. Kirken
er blitt brakt inn i den nye pakt, ikke som en legal part i pakten, men
som en mottager av velsignelsene. I og med at kirken er i Kristus, er
den også i pakten.

3.) KIRKEN HAR DELVIS DEL I PAKTEN. Kirken har del i de ånde

lige velsignelsene i Den nye Pakt, men pakten vil bli inngått med
Israel på et senere tidspunkt.

4.) ISRAEL og KIRKEN HAR DEN NYE PAKT FELLES. Den nye
Pakt er basert på Jesu forsoning og Den Hellige Ånds komme og
virksomhet. Kirken bygger på disse to forholdene som Abrahams
sæd. Israel og kirken har den nye pakt felles. (Se bøkene: Dictionary
of Premillenial Theology. s.280-283, Things to Come. s. 121-123.
av J. Dwight Pentecost og Bibelens Store Profetiers. 155-156. av
John F. Walvorrd.)

Vi skal i det følgende nevne hovedgrunnene til at det er forskjellige syn
innenfor dispensasjonalismen med hensyn til kirkens forhold til Den nye
Pakt i Jesu blod.

1.) Pakten skal INNGÅES MED ISRAEL og ikke med kirken.
(Jer.31,31-34 og Hebr. 8,7-13.)

246



2.) Den nye Pakt i Jesu blod skulle ERSTATTE MOSE TORAH, som
var inn gått med jødene. Den nye Pakt må også derfor inngåes med
jøde-folket.

3.) Den nye Pakt i Jesu blod har TO MANIFESTASJONER for Israel.
Den ble introdusert på pinsefestens dag. Da jødene som folk og
nasjon ikke tok imot det første tilbudet om Den Hellige Ånd, ble
ISRAELS FRELSE UTSATT til et senere tidspunkt. Det skal skje i
forbindelse med den store trengsel.
Profeten Joel forteller oss også at utgydelsen av Den Hellige Ånd
skal ha TO STORE MANIFESTASJONER I ISRAEL. Han kalte

den første for «TIDLIG REGNET eller «HØSTREGNET». Den an
dre kalte han for «SENREGNET» eller «VÅRREGNET». «Og dere
Sions barn, fryd og gled dere i Herren, deres Gud. For han gir dere
lærereren til rettferdighet (Messias), og så sender han regn (åndelig
regn. Den Hellige Ånd), høstregn og vårregn, først (i den første
månede.).» (Joel 2,23.)

En annen oversettelse av dette verset er som følgende: «Og dere
Sions barn, fryd og gled dere i Herren, for han har gitt dere det
første regnet MODERAT, for han vil gjøre det slik at regnet kom
mer ned til dere, det første regnet (høstregnet) og det siste regnet
(vårregnet) først (det er i den 1.måned.)» (Joel 2,23.)
Dette betyr at den siste vekkelsen i Israel skal bli MYE STØRRE
enn den første vekkelsen. Den første vekkelsen skulle være mode
rat, mens i den siste vekkelsen skal «hele Israel» bli frelst.
«Og deretter (etter at Messias er kommet) skal det skje at jeg vil
utgyde min Ånd over alt kjød (alle jøder), og deres (jødenes) søn
ner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres oldinger skal ha
drømmer. Deres unge menn skal se syner. Ja, enda over trellene og
over trellkvinnene vil jeg i de dager utgyde min Ånd.» (Joel 3,1-2.)
Den første utgydelsen av Den Hellige Ånd kom på pinsefestens dag
i forbindelse med Messias første komme. Det ble en utgydelse over
120 jøder. I den forbindelse kunne Peter si at dette skulle skje i DE
SISTE DAGER, for de siste dager begynte med Jesu første komme.
Dette er også et bevis på at «riket for Israel» kunne ha blitt opprettet
i forbindelse med Jesu første komme, dersom jødene hadde tatt imot
sin Messias som verdens frelser og jødenes Messias. «Og det skal
skje i de siste dager, sier Gud. Da vil jeg utgyde av min Ånd (Den
Hellige Ånds kraft) over alt kjød (alle jøder), og deres (jødenes)
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sønner og deres døtre skal tale profetiske ord, og deres unge menn
skal se syner, og deres oldinger skal ha drømmer.» (Ap.gj.2,17.)
(I parantes gjør vi oppmerksomme på det forholdet at på pinsefest-
ens dag var det to forskjellige utgydelser av Den Hellige Ånd som
fant sted. Det var:

a) GJENFØDELSEN. Dette er Den Hellige Ånd «i dere» eller
«inne i dere».

b) ÅNDS-DÅPEN. Det er Den Hellige Ånd «over dere». Dette
er en dåp i forbindelse med tjeneste og utrustning. I grunn
teksten blir denne dåpen ofte uttrykt ved at den bestemte ar
tikkel ikke forekommer i forbindelse med ordet «Den Hel

lige Ånd». I grunnteksten står det da bare «Hellig Ånd», men
i og med at mange av Bibel-oversetteme ikke forstår dette, så
oversetter de også disse stedene med «Den Hellige Ånd».
Dette kan også uttrykkes ved at Gud gir «av sin Ånd».
Ap.gj.2,17.)
Ved gjenfødelsen gir Gud hele sin Ånd som et frelsespant.
Ved Åndsdåpen får vi den Hellige Ånds kraft. Vi får dette til
utrustningen i tjenesten.

4.) Den nye Pakt skulle gi ALLE JØDER Den Hellige Ånd i deres
hjerter.Dette skjedde ikke ved den første utgydelsen. Det skal skje
ved den neste utgydelsen.

5.) Den nye Pakt skulle gi SYNDENES FORLATELSE TIL ALLE
JØDER. Dette skjedde heller ikke ved den første utgydelsen.«.. .for
jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mer komme deres synder
hu.»(Jer.31,34.)

6.) Den nye Pakt skulle bevirke at ALLE JØDER SKULLE KJENNE
HERREN. Dette skjedde ikke ved den første utgydelsen.«.. .For de
skal alle kjenne meg, både små og store...»(Jer.31,34.)

7.) Den nye Pakt skulle virke slik at Guds bud og forordninger SKULLE
BLI SKREVET I JØDENES HJERTER, slik at de ikke lenger be
høvde å ha noen (profetene) som lærte dem om Guds Torah. Dette
skjedde ikke ved den første utgydelsen. «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.36,27.)
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« Jeg vil gi min Torah i deres sinn og skrive den i deres hjerte...»
(Jer.31,33.)
«og de skal ikke mer lære hver sin neste og hver sin bror og si:
Kjenn Herren,...»(Jer.31,34.) Det er ikke tvil om at Den nye Pakt i
Jesu blod er blitt opprettet med Israel. Guds ord står fast på dette
punktet, men den kristne menighet, som er podet inn i det gode
jødiske oljetreet, har del sammen med Israel i Den nye Pakt i Jesu
blod. Vi som før var langt borte, vi er kommet nær til ved Jesu blod.
Vi er blitt Guds folk og jødenes medarvinger i løftet om Den nye
Pakt.(Ef.2-3.)
Jesus er selve pakten som Gud har inngått med jødene. For hednin
gene er Jesus det store lyset. «Jeg, Herren, har kalt deg (Yeshuah) i
rettferd og tatt deg ved hånden, og jeg vil væme deg og gjøre deg til
en PAKT for folket, til et LYS for hedningene.» (Es.42,6.)
Gud har IKKE INNGÅTT NOEN SPESIELL PAKT MED DEN
KRISTNE MENIGHET. Den er basert på Guds løfter og Guds nåde.
Den er fattet hos Gud selv fra før verdens grunnvoll ble lagt. Den
har vært hele tiden i Guds hjerte, men ble åpenbart da tiden var
moden til det.

Alle frelsespaktene som vi har i Bibelen med unntak av de tre første
paktene (P^ten med Adam og Eva i Edens hage. Samvittighetens
pakt med Adam og Guds pakt med Noah), er blitt inngått med Is
rael. «de som er israelitter. De som barnekåret og herligheten og
PAKTENE og lovgivningen og gudstjenesten og løftene tilhører.»
(Rom.9,4.)

Den kristne menighet behøver heller ingen pakt med Herren, for
den er frelst AV NÅDE VED TRO. «For av nåde er dere frelst, ved
tro, og det er ikke av dere selv, det er en Guds gav, ikke ved gjernin
ger, for at ikke noen skal rose seg.» (Ef.2,8-9.)
Vi kjenner ikke til noen spesiell pakt som Gud har gjort mellom den
kristne menighet og seg selv. Det eneste vi kjenner til at er at Gud
hadde planlagt det krisme legemet og dets henuneligheter HOS SEG
SELV FØR VERDENS GRUNNVOLL BLE LAGT. Han inngikk
dermed dette løftet eller denne pakten MED SEG SELV. «Men han
som er mektig til å styrke dere etter MTTT EVANGELIUM og Jesu
Kristi forkynnelse (Jesu andre forkynnelse om menigheten), etter
åpenbaringen av den HEMMELIGHET som har vært fortidd i
tidsalderlige tider, men nå er kommet for lyset og ved profetiske
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Skrifter etter den tidsalderlige Guds befaling (Gud handler i tidsal
deren), kunngjort for alle folk for å virke troens lydighet (lydighet
mot det nye budskapet.)» (Rom.16,25-26.)
«Lovet være Gud og våre Herre Jesu Kristi Fader, han som har vel
signet oss med all åndelig velsignelse i hinunelen (i de himmelske
stedene) i Kristus, likesom han utvalgte oss i ham FØR VERDENS
GRUNNVOLL BLE LAGT, for at vi skulle være hellige og ulastelige
for hans åsyn (ved Jesu komme for menigheten)» (Ef. 1,3-4.)
«idet han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet etter sitt frie råd,
som han FATTET HOS SEG SELV. Hva som gjelder en hushold
ning i tidenes fylde (i 1000 års-riket): at han ville samle alt i Kris
tus, både de som er hinunelen og de som er på jorden.» (Ef.1,9-10.)
I dette Skrift-stedet er både HEMMELIGHETEN og DET
PROFETISKE ORDET beskrevet. Hemmeligheten er menigheten.
Det profetiske ordet er det forholdet at Gud skal opprette «riket for
Israel». Dette var gjort kjent i Tanach, mens hemmeligheten først
ble gjort kjent for Paulus.
Dette betyr at i den kristne menighets tidsperiode skal Gud fylle
opp hinunelen med millioner av troende mennesker, slik at når 1000
års-riket konuner, skal både himmelen og jorden være fylt av frelste
mennesker. De frelste

jødene skal regjere på jorden. Den kristne menighet skal regjere
hele universet ut ifra sitt hovedkvarter i himmelen.

Den kristne menighet ADMINISTRERER i iimeværende tidspe
riode DELER AV DEN NYE PAKT i Jesu blod. Den ble inngått
med jødene i forbindelse med påskemåltidet og fikk sin første ma
nifestasjon på pinsefestens dag. Det var en manifestasjon for jøde
folket om at Messias-riket var kommet og at Messias ikke kunne
være langt unna, for det er han som er selve pakten. «For dette er
(symboliserer) mitt blod, den nye pakt (gr.tes kaines diathekes),
som utgydes for mange (for alle) til syndenes forlatelse (gr.afesin,
som betyr «bortsendelse». (Mat.26,28.)
«og når jeg borttar deres (jødenes) synder, da er dette min pakt med
dem.» (Rom. 11,27.)
«likeså også kalken etter aftensmåltidet, idet han sa: Denne kalk er
(symboliserer) den nye pakt (gr.he kaine diatheke) i mitt blod, gjør
dette, så ofte som dere drikker den, til minne om meg. For så ofte
som dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Her
rens død, inntil han konuner.»
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«som og gjorde oss duelige til å være TJENERE for en ny pakt
(gr.kaines diatekes), ikke for bokstav, men for Ånd, for bolætaven
slår i hjel, men Ånden gjør levende.» (2.Kor.3,5-6.)
«at dere på den tid stod utenfor Kristus, utelukket fra Israels borger
rett og fremmed for paktene (også Den nye Pakt i Jesu blod), uten
håp og uten Gud i verden.» (Ef.2,13.)
«det er jo lastende ord han taler til dem når han sier: Se, de dager
kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt (gr.diatheken
kainen) med Israels hus og med Jakobs hus.» (Hebr.8,8.)
«Og derfor er han mellommann for en ny pakt (gr.diatkes kaines),
for at de kalte (jødene som levde i Mose Torahs tid) skulle få den
tidsalderlige arv som var lovet, etter at en død er fiinnet sted til
forløsning fra overtredelsene under den første pakt.» (Hebr.9,15.)
«Dette er den pakt som jeg vil opprette med dem (jødene) etter hine
dager, så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og jeg vil
skrive dem i deres hjerter.» (Hebr. 10,16.)
«og til Jesus, mellommann for en ny pakt (gr.diathekes neas), og til
oversprengningens blod, som taler bedre enn Abels.» (Hebr.12,24.)
«Men fredens Gud, som i kraft av en tidsalderlig pakts blod førte
fårenes store hyrde, vår Herre Jesus opp fra de døde.» (Hebr. 13,20.)

Hva som gjelder ordet «ny», så er det to ord for dette på gresk. Det
er «kainos», som betyr «ny av kvalitet», og «neos», som betyr «ny»
i den betydning at det ikke har vært før. I og med at begge disse
ordene er brukt i forbindelse med Den nye Pakt i Jesu blod, så betyr
det at pakten nettopp (allerede) er opprettet og at den er av en ny
kvalitet, når en sammenligner den med Mose Torah.
Dessuten er vi på grunn av vår tro blitt Abrahams ætt. Vi er arvin
ger til de samme løftene som jødene. «Derfor skal dere vite at de
som har tro, er Abrahams barn. (Gal.3,7.)
Det er forskjell på å være «ABRAHAMS ÆTLINGER» og det å
høre med til «ABRAHAMS ÆTT.» Abrahams ætlinger er jødene
som etnisk gruppe, mens Abrahams ætt er de som har Abrahams tro
av både jøder og hedninger. «Nå ble løftene gitt Abraham og hans
ætt (Kristus). Han sier ikke: Og dine ætlinger, som om mange, men
som om en: Og din ætt, og dette er Kristus» (Ordet «ætt» blir også
brukt om Kristus)» (Gal.3,16.)
«Men hører dere Kristus til, da er dere jo Abrahams ætt, arvinger
etter løfte.» (Gal.3,29.)
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I og med at den kristne menighet hører med til rikets hemmelige
side, så gjelder også deler av Den nye Pakt i Jesu blod også oss som
lever i inneværende tidsperiode.
Ja, ikke bare det. Den nye Pakt i Jesu blod er selve basis for alle
Guds pakter og frelsesordninger. Dersom vi ikke hadde hatt den
nye p^ i Jesu blod, så hadde hele verden ligget i kaos og ruiner.
Satan ville da ha vært den dominerende i hele universet, men ved

Jesu forsonergjeming ble både hele universet, hele verden og alt liv
vunnet tilbake til Gud. Alt som vi ser rundt oss, tilhører Guds rike,
men Satan har for en tid okkupert store deler av det. I forbindelse
med Jesu gjenkomst skal Satan måtte gi fra seg det som han urett
messig har tilranet seg.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvilke 4 forskjellige syn er det på Den nye Pakt i Jesu blod? ^
2.) Hvor mange manifestasjoner har den for Israel?
3.) Hva kalles disse manifestasjonene i Joel 2,23?
4.) Hva er forskjellen på «høstregnet» og «vårregneb>?
5.) Med hvem opprettet Gud Den nye Pakt?
6.) Hvilken pakt har Gud opprettet med den kristne menighet?
7.) Når opprettet han denne pakten?
8.) Hvilke betydning har Den nye Pakt i Jesu blod?
9.) Hvilke to greske ord er brukt for «ny»?
10.) Hva betyr dette?
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DEL 9.

BETYDNINGEN AV JESU FORSONING.

For det første må vi være oppmerksomme på det forholdet at Jesu forso
ning gjelder alle tidsperioder- både de som har vært og de som kommer,
«og han er en soning for våre (jødenes) synder, dog ikke bare for våre,
men og for hele verdens.»( l.Joh.2,2.)
Videre må vi være klar over at løftet om Den nye Pakt i Jesu blod var gitt

til jødene, og at forsoningen var et løfte om at JØDENES SYNDER skulle
utslettes. «Men han er såret for VÅRE (JØDENES) OVERTREDELSER,
knust for VÅRE MISGJERNINGER. Straffen lå på ham for at VI (JØ
DENE) skulle ha fred, og ved han sår, har VI (JØDENE) fått legedom.»
(Es.53,5.)

Dette betyr ikke at hedningene IKKE skulle få del i forsoningen, men
det betyr at de som hovedregel ikke kunne få tak i forsoningen uten at de
SLUTTET SEG TIL ISRAEL.

Jesu forsoning er derfor frelsesgrunnlaget både i rikets forkynnelse og i
den kristne menighets forkynnelse.
Vi skal ikke her gå i detaljer angående den kristne menighets mange

hemmeligheter (Se min bok; Jesu Gjenkomst. Bind 4.s. 163-186. Se også
kapitlene i Del 14 av boka), men vi skal peke på en del viktige trekk ved
den kristne menighet. Den er en HELT NY FRELSESFORSAMLING,
som består både av jøder og hedninger. Medlemmene i denne nye frelses-
forsamlingen blir kalt for «EN NY SKAPNING» eller «ET NYTT MEN
NESKE.» I denne frelsesforsamlingen er jøder og hedninger LIKESTILT.
Slik var det ikke i den messianske forsamlingen i den første tiden. Der
måtte hedningene tilslutte seg jødedommen og Jesu første forkynnelse for
å bli frelst. «Derfor, dersom noen er i Kristus, da er han en ny (gr.kaine)
skapning. Det gamle er forganget (borte). Se, det er kommet noe nytt (en
ny skapning.)» (2.Kor.5,17.)
«men NÅ i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til
ved Kristi blod (forsoningen). For han er VÅR FRED (både for jøder og
hedninger). Han som gjorde de to (jøder og hedninger) TIL ETT og rev
ned gjerdets skillevegg (Torahen som indirekte frelsesvei) mellom oss.
Dette gjorde han da han da han ved sitt kjød (legeme) avskaffet (Satte til
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side) fiendskapet, det vil si: budene i Torahen, som er i forskriftene (i
Mose Torah), for i seg selv å skape de to til et «NYTT (gr.kainon) MEN
NESKE, og forlike dem begge i ett legeme med Gud VED (gr.dia), som
betyr «gjennom»KORSET (dette betyr ikke at den nye tidsperioden startet
ved Golgata), idet han på dette drepte fiendskapet.» (Ef.2,13-16.)
Det greske ordet som her er brukt for «nytt» i begge tekstene ovenfor, er

«kainos». Det betyr «NY AV KVALITET». Denne mennesketypen har en
kvalitet i seg som ikke har vært før. Det er en «NY SKAPNING», der både
jøder og hedninger er likestilt. Denne mennesketypen angår de frelste
menneskene i den kristne menighet, og ikke de frelste menneskene i den
messianske forsamlingen i Israel, som også ble frelst ved troen på Jesus
og en ny fødsel.
I følge Ef.2,13-15 var det tre ting som ble ødelagt, forandret eller opphe

vet ved Jesu forsoningsdød på Golgata, og det var:

1.) GJERDETS SKILLEVEGG. Det er Torahen som indirekte frelses
vei. Torahen er ikke opphevet, men den er forandret i vår tidspe
riode, og den kommer heller aldri til å bli den samme etter Jesu
forsoning. Gjerdets skillevegg, som der var mellom jødene og hed
ningene, kom til uttrykk på forskjellige områder:

a) Det var for det første den muren som var bygd mellom hen
dingenes forgård i templet og resten av templet. Dersom en
hedning gikk gjennom denne porten og inn i kvinnenes for
gård, så kunne enhver jøde drepe ham. Denne retten hadde
jødene fått av romerne. Over denne porten stod det: «Drept
blir hver den som går inn gjennom denne porten».

b) Det var for det andre den måten jødene innrettet sine liv både
i Israel og ute i diasporaen. De isolerte seg i egne bydeler og
ønsket ikke å være sammen med hedningene, for de anså hed
ningene for å være urene. Jeg vil sitere litt fra Dakes Bibel-
kommentar.s.213, hvor det står: «gr. mesotoichon», skillevegg.
Her betyr det at Kristus brøt ned gjerdet eller veggen som
skilte jøder og hedninger. En steinvegg på ca.6 fot høyde at
skilte hedningenes forgård fra jødene i templet. Å krysse den
betydde døden for enhver hedning.
Jødene la bestandig vekt på å leve atskilt fra hedningene.
De ønsket enten å ha en elv eller en mur mellom seg selv
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og sine hedninge-naboer. Hvorhen de enn var, så var deres egne
lover, deres riter og deres skikker en skillemur mellom dem og
hedningene. Det siste faktum er det som det er referert til som
«gjerdets skillevegg» mellom dem og hedningene...»

c) Det var for det tredje det forholdet at jødenes fortolkninger,
som var nedfelt i den muntlige loven (Mshnah), og som stred
mot Bibelens lære, ble satt til side og gjort maktesløse. Jesus
var uenig i innholdet i jødenes muntlige lov på en rekke om
råder.

Mange av de som skrev Mishnah, ønsket å sette et «gjerde
rundt Torahen», slik at den ble enda vanskeligere å etterleve
enn den var. Disse meimeskene stod i en fariseisk tradisjon,
som ønsket å gjøre Torahen til bare lov. Yi vet at den jødiske
Torahen inneholder både lov og nåde. Den inneholder både
menneskets og Guds rettferdighet.

d) Det var for det iQerde de mange ukorrekte oppfatninger som
jødene hadde angående forståelsen av Mose Torah. Da Jesus
kom, tolket han Mose Torah på en rett måte for jødene.

2.) FIENDSKAPET MELLOM JØDER og HEDNINGER. Det var et
fiendskap mellom jøder og hedninger på det åndelige området. Dette
fiendskapet er ikke Gud-villet. Det er ikke Guds eller Bibelens hen
sikt at det skal være noe fiendskap mellom disse to folkegruppene.
Det har opp igjennom hele frelseshistorien vært forskjell på disse
to gruppene, men det er en helt annen sak. Fra Abraham-paktens tid
av har Gud inngått sine pakter med jødefolket. Hedningene skulle
få del i frelsen gjennom de ordninger som jødene hadde fått av Gud.
Det varjødenes muntlige overleveringer i Mishnah og Gemara, som
hadde skapt en del av fiendskapet på det åndelige området. Der ble
det bl.a. hevdet at hedningene var urene og mindreverdige i forhold
til Gud. Dette er ikke Guds tanker. For Gud har alle mennesker den

samme verdi.

3.) BUDENE I TORAHEN, SOM ER I FORSKRIFTENE. Dette betyr
ikke at alle budene, som er beskrevet i Torahen, er satt til side. Det
betyr at Torahen som indirekte frelsesvei er avskaffet i nåværende
tidsperiode. Vi har fått en ny Torah. Den er nedfelt i Paulus sine
brever.

255



Det forholdet at dette skjedde i forbindelse med Jesu forsoning,
betyr ikke det at de nye ordningene med den kristne menighet be
gynte å virke med det samme. Forsoningen og korset er først og
fremst et løfte til jødene om at deres synder skulle bli tatt bort ved
Messias komme. Forsoningen er FØRST et løfte til jødene om at
riket kunne bli opprettet. Når ikke det skjedde, så er det et løfte til
den kristne menighet om at den kunne bli etablert.
«Riket for Israel» og den kristne menighet er NÆRT BUNDET TIL
HVERANDRE. Den kristne menighet er en parantes og en hem
melighet som ligger inne i Guds løfter til jødene. Da jødene som
folk og nasjon ikke ville ta på seg Guds-rikets åk og forpliktelser,
enda disse var lette, så gikk tilbudet over til den kristne menighet.
(Se kapitlene under Del 14 i boka.)

Det nye tilbudet om den nye frelsen og den nye mennesketypen var
et tilbud til både jøder og hedninger. Det ble FØRST tilbudt til jø
dene av Paulus, men da mange av jødene ikke ville ta imot tilbudet,
så henvendte Paulus seg i neste omgang til hedningene, som bodde
i de byene som han besøkte. «Da tok Paulus og Bamabas til orde og
sa dem rent ut: Det var nødvending at Guds ord (om «den frie nå
den») ble talt FØRST til dere (jødene i Antiokia), men siden dere
støter det fra dere, og ikke akter dere verdige til det tidsalderlige
livet, så vender vi oss nå til hedningene (i Antiokia)» (Ap.gj. 13,46.)
«For jeg sammer meg ikke ved evangeliet (om «den frie nåden»),
for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for

JØDE FØRST og så for greker.» (Rom. 1,16.)
Etter apostelmøtet i Jerusalem år 49-50, da de jødiske lederne (Ja
kob, Peter og Johannes) hadde samtykket i Paulus forkynnelse om
«den frie nåden» både for jøder og hedninger, så fordelte de også
folkegruppene mellom seg. Peter og apostlene skulle forkynne for
jødene i Israel, mens Paulus, Bamabas og andre jøder og etter hvert
også troende hedninger skulle forkynne for hedningene, «og da de
fikk vite om den nåde som var meg gitt, da gav Jakob og Kefas og
Johannes, de som gjaldt for å være støttene (i den messianske for
samlingen i Jerusalem), meg og Bamabas samfunnshånd (som er
høyrehånden), at vi skulle gå til hedningene, men de til de
omskåme.» (Gal.2,9.)
Dette er en av grunnene til at Paulus benevner seg selv som «hed
ningenes apostel». Dessuten hadde han også fått beskjed fra Jesus
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om at han ville sende ham langt ut til hedningene med budskapet
om «den frie nåden». «Og han (Jesus) sa til meg: Dra ut, for jeg vil
sende deg ut til hedningefolk langt borte.» (Ap.gj.22,21.)
«For til dere taler jeg, dere hedninger. Så sant som jeg er hedninge
nes apostel, priser jeg mitt embete.» (Rom. 11,13.)

Paulus var den FØRSTE som kjente til dette budskapet, og han
hadde fått det som EN ÅPENBARING fra Jesus- ikke fra noe men
neske. Dette budskapet var ikke gjort kjent i generasjonene før
Paulus. Det var blitt introdusert på Paulus sin tid. Det var en NY
HUSHOLDNING som ble introdusert av Paulus, «idet han kunn

gjorde oss (profetene og lærerne i den kristne menighet) SIN VILJES
HEMMELIGHET ETTER SITT FRIE RÅD, som han FATTTET
HOS SEGSELV.»(Ef.l,9.)
«Derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus, Kristi Jesu fange, for
deres skyld, dere hedninger, om dere ellers ha hørt om HUSHOLD
NINGEN (gr.oikonomian) med den Guds nåde som er meg gitt for
dere, at han VED ÅPENBARING HAR KUNNGJORT MEG (in
gen andre som har vært før ham) hemmeligheten, således som jeg
ovenfor har skrevet med få ord, hvorav dere, når dere leser det, kan
kjenne MIN INNSIKT I KRISTI HEMMELIGHET, som I DE FOR
RIGE GENERASJONER ikke er blitt kunngjort for menneskenes
barn således som den NÅ er åpenbart for hans hellige apostler og
profeter i Ånden at HEDNINGENE ER MEDARVINGER og HØ
RER MED TIL LEGEMET (KRISTI LEGEME) og har del med i
løftet i Kristus Jesus ved evangeliet.» (Ef.3,1-6.)
«Jeg kunngjør dere, brødre, at DET EVANGELIUM som er blitt
forkynt av meg, ikke er menneskeverk, for heller ikke jeg har mot
tatt det eller lært det AV NOE MENNESKE (som har levd verken
før eller samtidig med ham) men ved JESU KRISTI ÅPENBA
RING.» (Gal. 1,11-12.)

«for jeg holdt ikke noe tilbake, men forkynte dere HELE GUDS
RÅD (med hensyn til den kristne menighet.)» (Ap.gj.20,27.9
«hvis tjener jeg er blitt etter den Guds husholdning som er meg gitt
blant dere, det vil si Å FULLFØRE GUDS ORD, den HEMME
LIGHET som har vært skjult fra alle tiders og alle slekters opphav,
men nå er blitt åpenbart for hans hellige.» (Kol. 1,25-26.)
«Men Herren stod hos meg og styrket meg, for at forkynnelsen skulle
FULLBYRDES ved meg, og jeg ble fridd ut av løvens gap.»
(2.Tim.4,17.)
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er hovedhensikten med Jesu forsoning?
2.) Hva vil det si å være «en ny skapning»?
3.) Hvilke 2 greske ord er brukt for «ny», og hva betyr de?
4.) Hva vil det si at «gjerdets skillevegg» er blitt brutt ned?
5.) Hva vil det si at «fiendskapet mellom jøder og hedningeD> er blitt

tatt bort?

6.) Hva vil det si at «budene i Torahen, som er i forskriftene», er blitt
satt til side?

7.) Hva vil det si at dette skjedde ved korset?
8.) Hvordan fordelte apostlene og Paulus forkynnelsen mellom seg?
9.) Hvem var den første som fikk åpenbaringen om den kristne me

nighet?
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DE FORSKJELLIGE EVANGELIENE

DEN FØRSTE TIDEN.

Vi vet at der var flere evangelier i omløp på Paulus sin tid. Vi kan nevne:

1.) APOSTLENES EVANGELIUM som er det sanune som EVANGE
LIET OM RIKET FOR ISRAEL. Dette hadde en nær tilknyming til
overholdelse av Mose Torah eller Jesu første Torah i vandringen
som en troende (Torahens rettferdighet.) Det viktigste var naturlig
vis troen på Jesus som jødenes frelser og Messias (Guds rettferdig
het) og mulighetene for opprettelsen av «riket for Israel» i en nær
framtid.

2.) OMSKJÆRELSENS EVANGEILUM. Dette er et tilbud til jødene
om at de var Guds utvalgte folk på en spesiell måte og at «riket for
Israel» kunne bli opprettet dersom jødene omvendte seg, tok vann-
dåpen og etterlevde Jesu nye Torah.

3.) UOMSKJÆRELSENS EVANGELIUM. Dette var det budskapet
som Paulus forkynte både til jødene og til hedningene. Det er tre
grunner til at han forkynte også for jødene, og de er:
a) For det første holdt han på det Gud-gitte prinsippet at de ån

delige tilbudene skulle være FØRST FOR JØDENE.
b) For det andre begynte han allerede fra den først tiden av å

samle inn jøder til den kristne menighet.
c) For det tredje ville han peke på Messias komme og Jesu for

soning for jødene.

På apostelmøtet i Jerusalem i 49-50 ble de troende enige i følgende
forhold:

Paulus skulle gå til hedningene med sitt evangelium, mens Peter og
apostlene skulle gå til jødene med evangeliet om riket for Israel,
«tvert imot: da de så at det var meg betrodd å forkynne de uomskåmes
evangelium, likesom Peter de omskåmes (evangelium), forhån som
gav Peter kraft til omskjærelsens aposteltjeneste, han gav og meg
kraft til det blant hedningene.» (Gal.2,7-8.)
Disse Bibel-versene blir galt oversatt i våre Bibler. De som over
setter dette galt, har ikke syn for at det her er snakk om to forskjel
lige evangelier med hver sin egenart.
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4.) JUDAISTENES EVANGELIUM gikk ut på at det var nødvendig at
en holdt Torahen, for at en både skulle bli frelst og bli bevart i troen.
En del av disse jødene trodde også på Jesus fra Nasaret som jøde
nes frelser og Messias. «Da de hørte det, priste de Gud, og så sa de
til ham: Du ser, bror, hvor mangfoldige titusener det er blant jødene
som har tatt ved troen, og alle er de NIDKJÆRE FOR TORAHEN.»
(Ap.gj.21,20.)
(I parantes gjør vi oppmerksomme på det forholdet at det var to
typer judaister, og det var:
a) De messianske judaister. Disse trodde at Jesus fra Nasaret er

jødenes Messias.
b) De rabbinske judaister. Disse trodde i det hele tatt ikke på

Jesus fra Nasaret som jødenes Messias, men anså ham for å
være en falsk Messias.)

Paulus forkynte at den som forkynte ett annet evangelium enn det
som han forkynte, skulle være forbannet borte fra Gud, for ved hans
forkynnelse var det kommet en NY TID og en NY TIDSPERIODE,
og det var den kristne menighets tidsperiode.» Som vi før har sagt,
så sier jeg og nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evange
lium enn det som dere har mottatt, han være forbannet.» (Gal. 1,9.)

5.) FILOSOFENES og GNOSTIKERNES EVANGELIUM. Deres bud
skap kommer best til uttrykk i Paulus Brev til Kolossenseme. Dette
budskapet går tilbake til både orientalske mysterireligioner og til
den jødiske filosof Filo fra Aleksandria, som levde ca.30 før Mes
sias og til ca.50 etter Messias. Han forsøkte å forene jødisk gudstro
og gresk filosofi. Vi skal ikke her gå inngående inn på de forskjel
lige retningene, men bare antyde hva de stod for:
a.) Det er englene som har skapt den materielle verden.
b.) Det er englene som kan løse menneskene fra den materielle

verden. Her kommer den greske dualismen mellom mennes
kets legeme og sjel til uttrykk. Legemet ble betraktet som et
fengsel for sjelen, og sjelens frelse bestod i å bli fiigjort fra
legemet. (I den jødiske tankegangen er det både legeme og
sjelen som skal frelses.) Englene kontrollerte forbindelsen
mellom himmel og jord. Det var bare de som kunne formidle
menneskenes bønner. De var mellommenn mellom Gud og
menneskene. Til og med Jesus måtte underkaste seg disse
englene på sin vei til himmelen.
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c) Det var englene som kontrollerte himmellegemene og ele
mentene d.v.s.jord, vatn, luft, ild osv.

d) Eikeengelen Mikael ble for eksempel tilbedt i hele Ulle-Asia.
e) Englene var medforløsere sammen med Kristus.
f) For å bli frelst, gjaldt det å ha den rette kunnskap (gngnosis).

(Denne oversikten ̂  tatt fru Studiebibelen. Bind 4.S.199-225.)

Paulus kalte både judaistenes lære og den greske filosofien for «ver
dens barnelærdom» eller «grunnkreftene i verden». (Kol.2,18.) Det
som var felles for begge retningene, var det forholdet at det ikke var
nok for fr:elsen det som Jesus gjorde på Golgata. For at et meimeske
skulle bli frelst, var det nødvendig med et eller flere tillegg.
I Brevet til Kollosenseme tok Paulus for seg følgende problemstil
linger, som han advarte mot som grunnlag for frelsen:

a.) De jødiske spisereglene.
b.) De jødiske høytidene.
c.) De jødiske nymånefestene.
d.) De forskjellige jødiske sabbatene. (Se min bok: Jesu Gjenkomst.

Bind 4. Kapittel: Tidspunktet for Jesu første komme.)
e.) Filosofisk engledyrkelse.
f.) Egne villfarende synder. «La derfor ingen dømme dere for mat eller

drikke, eller spørsmål om høytid eller nymåne eller sabbater. Disse
tinge er en skygge av det som skulle komme, men legemet hører
Kristus til. La ingen frarøve dere kampprisen, om noen prøver på
det ved (påtatt) ydmykhet og engledyrkelse, idet han gir seg av med
syner, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige siim, og ikke holder
fast ved hodet (Kristus), hvorfxu hele legemet hjulpet og sammen-
føyet ved sine ledd og bånd, vokser Guds vekst.» (Kol.2,16-19.)
(Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. Kapitel: De 8 evangelier i
N.T.)

Mens den messianske forsamlingen av jøder, som trodde på Jesus,
har fått JORDISKE løfter, så har den krisme forsamlingen fått HIM
MELSKE LØFTER. Dette viser også at det her er snakk om to for
skjellige fiolsesforsamlinger. «Da sa Jesus dl dem: Saimelig sier
jeg dere: Dere som har frilgt meg, skal i gjenfødelsen (oppstandel
sen), når Menneskesørmen sitter på sin herlighetstrone (i Jerusa
lem), sitte på 12 troner og dømme (styre over) Israels 12 stammer.»
(Mat.19,28.)
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«Da kom den første fram og sa: Herre, ditt pund har kastet av seg 10
pund. Og han sa til ham: Vel, du gode tjener, fordi du har vært tro i
det små, skal du RÅDE OVER 10 BYER.» (Luk.l9,16-17.)
«Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har vel
signet oss med ALL ÅNDELIGE VELSIGNELSE I DE HIMMEL
SKE STEDER i

Kristus.» (Ef. 1,3.)
Den messianske forsamlingen av jøder var frelst av nåde ved tro,
men den måtte også etterleve Jesu første undervisning og Jesu bud.
Den kristne menighet er frelst av NÅDE VED TRO. «For av nåde
er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv. Det er Guds gave,
IKKE AV GJERNINGER, for at ikke noen skal rose seg.»
(Ef.2,8-9.)
«Men NÅ ER Guds rettferdighet, som Torahen og profetene vitner
om, åpenbart uten Torahen (uten at en må etterleve budene i Mose
Torah). Det vil si: Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for
alle og over alle som tror.» (Rom.3,21-22.)
«Således er det også i DENNE TID (i NÅ-VÆREDE TID) blitt EN
LEVNING TILBAKE ETTER NÅDENS UTVELGELSE, men er
det av nåde, da ER DET IKKE MER AV GJERNINGER, ellers blir
nåden ikke mer nåde.» (Rom. 11,5-6.)
«men NÅ, i Kristus Jesus, er dere som fordum var langt borte, kom
met nær til ved Kristi blod (forsoningen.)» (Ef.2,13.)
Vi bør legge merke til tidsuttrykkene NÅ (gr.»nyni»), I DENNE
TID eller INÅ-VÆRENDE TID (gr.en to nyn kairo.), som Paulus
bruker i sine tekster. Det betyr at det har kommet EN NY TID VED
HANS FORKYNNELSE. Denne forkynnelsen uttar en ny frelses-
forsamling, som ikke har eksistert før, og det er den kristne forsam
lingen.

Det var Paulus som hadde fått det oppdraget fra Gud om å FULL
FØRE Guds ord om denne tidsperioden, som også blir kalt for
«GUDS HUSHOLDNING» og «GUDS, VÅR FRELSERS LÆRE».
«Men Herren stod hos meg og styrket meg, for at forkynnelsen skulle
FULLBYRDES ved meg og alle folk få høre den, og jeg ble fridd ut
av løvens (keiser Nero) gap.» (2.Tim.4,17.)
«hvis tjener jeg er blitt etter den GUDS HUSHOLDNING som er
meg gitt blant dere, det vil si å FULLFØRE GUDS ORD, DEN

HEMMELIGHET som har vært SKJULT fra alle tiders og genera-
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sjoners opphav, men NÅ er blitt åpenbart for hans hellige.»
(Kol. 1,25-26.)
«men NÅ I SIN EGEN TID (gr.kairos idiois) har han åpenbart sitt
ord i DEN FORKYNNELSE SOM BLE MEG BETRODD etter

Guds, vår frelsers befaling.» (Tit. 1,3.)
«ikke være utro, men vis all god troskap, for at dere i alt kan være
en pryd for GUDS, VÅR FRELSERS LÆRE.» (Tit.2,10.)
Dette nye budskapet og denne nye forkynnelsen var det maktene og
myndighetene forsøkte å få kjenneskap til og trenge inn i. Det var
ikke åpenbart før nå. Det var en hemmelighet som var skjult i og
hos Gud fra tidsaldrene av. «for at Guds mangfoldige visdom NÅ
VED MENIGHETEN skulle bli kunngjort for maktene og myndig
heten i himmelen, etter det forsett (hensikt) ffa tidsalderlige tider
som han fullførte i Kristus Jesus, vår frelser.» (Ef.3,10-11.)
Disse forholdene viser også at den kristne menighet var en NY
SKAPNING, som først ble kjent gjennom Paulus sine åpenbarin
ger og hans forkynnelse. Deke engang englene, som står i Guds nær
het og i mange tilfeller hører med i hans rådsforsamling, visste om
dette. Hemmeligheten var skjult I og HOS Gud. «og å opplyse alle
om hvorledes husholdningen er med den hemmelighet som HAR
VÆRT SKJULT FRA TIDSALDRENE AV i Gud, som har skapt
alt.»(Ef.3,9.)

Det var en nødvendighet at Paulus forkynte evangeliet om «den frie
nåden». Dersom han forkynte det nødtvunget, så var det en hus
holdning (gr.oikumenia) som var pålagt ham. Dersom han forkynte
det frivillig, så fikk han i tillegg til at dette var en ny husholdning,
også nådelønn for arbeidet.
I alle fall var det EN NY TIDSHUSHGLDNDSTG SOM VAR PÅ
LAGT HAM. «For gjør jeg dette frivillig, da har jeg lønn, men gjør
jeg det nødtvunget, da er det en husholdning (gr.oikonomian) som
er meg betrodd.» (l.Kor.9,17.)
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er «omskjærelsens evangelium»?
2.) Hva er «uomskjærelsens evangelium»?
3.) Hva er «judaistenes evangelium»?
4.) Hvilke to typer judaister var det?
5.) Hva er «filsofenes og gnostikernes evangelium»?
6.) Hva kalte Paulus judaistenes og folsosofenes evangelium?
7.) Hvilke 6 filosofiske problemstillinger advarte Paulus mot i

Kolossenserbrevet?

8.) Hvilke løfter har Israel fått?

9.) Hvilke løfte har den kristne menighet fått?
10.) Hva betyr tidsadverbene «nå», «i denne tid» eller «i nåværend

tid»?

11.) Hva vil det si at Paulus skulle «fullføre Guds ord»?
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BETYDNINGEN AV ORDET

«HEMMELIGHET» I BIBELEN.

Paulus betegner sitt nye budskap som en HEMMELIGHET (gr.mysterion).
Dette begrepet kan forståes på følgende måter:

a.) Det kan være en åpenbaring som er HELT eller DELVIS ÅPEN
BART i Tanach, men er kommet bort i fortolkningen og forståelsen
av Guds ord. Det blir da en hemmelighet for de som ikke forstår
det. Mange jøder har for eksempel ingen forståelse for det forhol
det at Messias skulle dø for folkets synder (Es.53.)

b.) Det kan være en åpenbaring som HAR VÆRT KJENT i Tanach,
men som har fått en FORANDRET BETYDNING, eller som er
UTSATT på grunn av at den ny-testamentlige menighet er kommet
inn som en parantes i Guds planer med jødene. (Se de 7 lignelsene
om Guds rike i Matteus 13.)

c.) Det kan være en HELT NY ÅPENBARING, som blir gitt og som
har sammenheng med en ny tidsperiode. Dette var tilfelle med Paulus
sine hemmeligheter og åpenbaringer.

Hva som gjelder ordet «hemmelighet» og bruken av det i Tanach, så vil
jeg sitere fra Charles C. Ryries bok: Dispensationalism. s.l33, hvor det
står følgende: «Betyr termen «hemmelighet» noe som ikke er åpenbart i
Tanach, eller kan det betyr noe som er delvis eller relativt åpenbart? I
klassisk gresk er betydningen av ordet «henunelighet» noe som er SKJULT
eller GJEMT. I flertall ble ordet brukt for å betegne de hellige ritene i de
greske mysterireligionene- hemmeligheter som bare de innvidde kjente
til.

I Tanach så forekommer det arameiske ordet for «hemmelighet» bare i
Daniel 2,18, 19, 27,28, 30, 47 og 4,9. I det andre kapitlet i Daniel var
hemmeligheten drønunen og tolkningen av den. I Daniel 4,9 var det bare
tolkningen. I alle tilfeller var «hemmeligheten» noe som var ukjent.
I Dødehavsrullene viser de to synonyme ordene for «hemmelighet» ikke

bare noe som er ukjent men også en visdom som er langt over det som vi
kan forstå.
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I Det Nye Testamente opptrer ordet 27 ganger og inkluderer ideer om
noe som er dypt (Mat. 13,II.) og noe som er hemmelig (Kol. 1,26.). Den
greske språkforskeren J.B.Lightfoot gir ordet den følgende betydning:
«En hemmelighet som var skjult, men nå er blitt åpenbar- en hemmelighet
som, dersom den ikke ble åpenbart, ville ha vært ukjent.
Han utvider definisjonen: «Men den spesieUe hemmeligheten som Paulus

gir uttrykk for i Brevene til Kollosenseme og Efeseme er den frie adgang
for hedningene på like fot (med jødene)... Dette, til tross for at det var
skjult fra før alle tider, ble gitt til ham ved en spesiell åpenbaring.»
I evangeliene er ordet «hemmelighet» brukt en rekke ganger. Det er her

snakk om Guds rikets hemmelige side. De profetiene som ble gitt under
den første pakt kjente ikke til at Guds-riket ikke skulle opprettes i Israel i
forbindelse med Jesu første konune. Det er Jesus som først forteller oss

om Guds- rikets henunelige side. Dette kommer bl.a. til uttrykk i de 7
lignelsene, som er gjengitt i Matteus 13. «Men dere er det gitt å vite him
lenes rikes henuneligheter, men dem er det ikke gitt.» (Mat. 13,11.)

«for det ble dem åpenbart at de ikke tjente seg selv, men oss (den
messianske forsamlingen) med dette som nå er blitt kunngjort ved dem
som har forkynt dere evangeliet (om riket) ved Den Hellige Ånd, som ble
sendt fra himmelen, dette som englene attrår å skue inn i (forholdet mel
lom Jesu lidelser og herligheten deretter v.ll). (l.Pet.1,12.)
Hemmeligheten med den nye tidsperioden, som vi benevner som den

«Me nådes tidsperiode», ble introdusert 8 år etter Jesu død. Yi vet at 8-
tallet står for «en ny begynnelse» eller «en ny stait» (Se min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 1. Kapittel: Bibelens tallsymbolikk og matematiske møn
ster.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvilke 4 betydninger har ordet «hemmelighet»?
2.) På hvilke 7 steder er ordet «hemmeligheb> brukt i Tanach?
3.) Hva betyr dette ordet i Tanach?
4.) Hva betyr ordet i Dødehavsrullene?
5.) Hvor ofte forekommer ordet i N.T.?
6.) Hva er de 7 lignelsene i Matteus 13?
7.) Hvor mange år etter Jesu død ble hemmeligheten om den kristne

menighet introdusert?
8.) Hva står 8-tallet for?
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«RIKET FOR ISRAEL» KUNNE HA BLITT

OPPRETTET VED JESU FØRSTE KOMME.

Etter sin omvendelse i år 33 etter Messias var Paulus i Arabia i 3 år. Etter

den tid kom han tilbake til Damaskus. I den forbindelse besøkte han Peter

og Jakob i Jerusalem. Jødene i Jerusalem ville slå ham i hjel. Han ble
sendt til Tarsus, som var hans fødeby. Han bodde der i hele 5 år før Bama-
bas hentet ham, for at de skulle være sammen og undervise menigheten i
Antiokia. (Ap.gj .9,26-30 ,Gal.l,17-21 og Ap.gj. 11,25.)

Dette betyr at jødene fikk 8 ÅR av Herren til å omvende seg, slik at
Jesus kunne komme tilbake og opprette riket for dem. De fikk en NY
NÅDETID PÅ 8 ÅR. «Da sa han til vingårdsmannen: Se, i 3 år er jeg nå
kommet og har lett etter firukt på dette fikentreet (et bilde på Israel), og har
ikke funnet noe. Hugg det ned! Hvorfor skal det oppta jorden til ingen
nytte? Men han svarte ham: Herre! La det ennå stå dette år, til jeg får gravd
omkring det og lagt gjødning på, om det kanskje kunne bære til neste år!
Hvis ikke, da kan du hugge det ned.» (Luk. 13,7-9.)
Da jødene som folk IKKE VILLE omvende seg, tok nådetiden etter

hvert slutt, og det nye budskapet om den kristne menighet tok form. Paulus
var den første som kjente til dette budskapet. Han hadde allerede kjent til
det i 8 år, men nå først fikk han anledning til å forkynne det. Det er DETTE
BUDSKAPET SOM GJELDER I DAG.

Det som etter hvert stod igjen for jødefolket, var dommen. Den kom
først i år 70 etter Messias da både templet og Jerusalem ble ødelagt og
jødene måtte begynne på den lange vandringen ut i diasporaen. I årene
132-135 under det såkalte Bar Kochba-opprøret ble jødene straffet nok en
gang av romerne. Denne gangen ble Jerusalem jevnet med jorden og enda
flere jøder døde og mange ble sendt ut i landflyktigheten.

Dette betyr ikke at Guds løfter til jødene ikke står fast, men det er et
bibelsk prinsipp at etter nåden kommer donunen. «Og likesom det er men
neskenes lodd en gang å dø, og deretter dom.» (Hebr.9,27.)
Jødene har ikke mistet sine mange løfter. De er blitt UTSATT på grunn

av jødenes synder. Det er i landet, Eretz Israel, at Guds løfter til jødene
skal oppfylles. De kan ikke oppfylles fullt ut før alle jøder er tilbake til
Israel. Det skal skje i endens tid at Gud vil hente dem tilbake igjen. «Og
jeg vil sette hyrder over dem, og de skal røkte dem, og de skal ikke fiykte
mer og ikke forferdes, og ingen skal savnes.» (Jer.23,4.)
«Og han skal sende ut sine engler med basunens veldige røst, og de skal
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samle hans utvalgte (jødene) fra de 4 verdenshjørner (fra hele verden), fra
himmelbryn til himmelbryn.» (Mat.24,31.)

Det var Guds ønske og innerste vilje at han ville opprettet det historiske
1000 års-riket i forbindelse med sitt første komme, men da ikke dette lot

seg gjøre, ble det utsatt til et senere tidspunkt. Dette kommer også til ut
trykk i Paulus vurdering angående jødefolkets frelse. Han innså at det
ikke lenger var mulig å få frelst «hele Israel», som var rikets program.
Derfor ønsker han at NOEN AV JØDENE kunne bli frelst i inneværende

tidsperiode, «om jeg bare kunne vekke mine kjødelige frender til nidkjær-
het og FÅ FRELST NOEN AV DEM.» (Rom.l 1,14.)

«... for dem alle (både jøder og hedninger) er jeg blitt alt, for i alle
tilfelle å frelse NOEN.» (l.Kor.9.22.)
11. Brevet til Korintieme beskriver Paulus seg selv som «det ufiillbåme

fosteD>. «Men sist av alle ble han sett av meg som det UFULLBÅRNE
FOSTER, for jeg er den ringeste av apostlene, og jeg er ikke verd å kalles
apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet (den jødiske menighet.)»
(l.Kor.15,9.9
Det «ufiillbåme fosteD> er et foster som er født før tiden. I forhold til

jødenes frelse er han født før tiden, for det var Guds innerste vilje at jø
dene skulle omvende seg i forbindelse med Jesu første komme.
Rikets program går ut på å frelse «hele Israel», «og således skal HELE

ISRAEL bli frelst, som skrevet er: Fra Sion skal redningsmannen komme.
Han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob.» (Rom. 11,26.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Når ble Paulus omvendt?
2.) Hvor lenge var Paulus i Tarsus før Bamabas hentet ham til for

kynner gjerning i Antiokia?
3.) Hva gilde dommen over jødene ut på?
4.) Hva har skjedd med jødenes løfter?
5.) Hva var Paulus sitt program ovenfor jødene?
6.) Hva vil det si at Paulus beskrev seg selv som «det ufiillbåme fos

ter»?
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DEL 10.

ISRAEL, DEN KRISTNE MENIGHET
OG HEDNINGENE.

Det er av den største betydning for studiet av Bibelen at vi holder disse tre
gruppene fra hverandre. Dersom ikke det blir gjort, så blander vi mye av
Bibelens innhold sammen og forstår ikke det vi leser. Guds ord mister
også sin kraft ved denne sammenblandingen, for kraften er blant annet
avhengig av en rett forståelse av ordet. Det var også det Filip spurte den
etiopiske hoffmannen om: «FORSTÅR DU DET DU LESER?»
(Ap.gj.8,30.)
Det er en som har sagt: Ved UKLARE FORMULERINGER TREKKER
SANNHETEN SEG TILBAKE.

Men det er ikke nok å lese Guds ord, en må også ha en riktig forståelse
av Guds ord. Derfor sa også den etiopiske hoffmannen: «Han svarte: Hvor
ledes skulle jeg kunne det (forstå Skriften) uten at noen VEILEDER
MEG,...»(Ap.gj.8,31.)
Det er mange måter både å lese og å forstå Guds ord på, men bare en

måte er den riktige. Derfor gjelder det å ha GODE VEILEDERE. Den
Hellige Ånd er den beste veilederen, men en kan også ha god hjelp av
menn og kvinner, som er gjenfødt av Den hellige Ånd, er Åndsdøpt og har
fått de forskjellige nådegaver, tjenester og embeter.
Videre kan en få god hjelp av gode Bibel-kommentarer. En bør ikke lese

Bibelen uten at en har en eller flere Bibel-kommentarer, som en kan kon
sultere til enhver tid.

Det er to spørsmål menigheten må stille seg når den hører forkynnelsen
eller når den leser en Bibel-kommentar, og de er:

a) HVA SIER ÅNDEN TIL MENIGHETEN?
b) ER DET HYRDERØSTEN som kommer til uttrykk i det som

vi hører og i det som vi leser? Dersom menigheten kan be
svare bekreftende på dette, så blir den fri- fri til å forstå Guds
ord rett.

Den jødiske professor David Flusser sier følgende om dette:
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«Det er betinget nødvendig at de kristne under ledelse av fornuftige
hyrder leser Det Nye og Det Gamle Testamente. Det er i dag nød
vendig å befatte seg med de bibelske utsagn om endetiden. Jødene
gjør det, og de kristne skulle gjøre det så meget mer, så de IKKE
GÅR GLIPP AV SIN UTVELGELSE...»(Se min bok Jesu Gjen
komst. Bind 1.S.299.)

Vi må lære oss å fordele Guds ord rett, og det skal fordeles mellom tre
forskjellige grupperinger, og det er:

a) ISRAEL, som er Guds jordiske folk.
b) DEN KRISTNE MENIGHET som består både av jøder og

hedninger. «Vær uten anstøt både for jøder, greker og for Guds
menighet.» (1.Kor. 10,32.)
«Legg vinn på å framstille deg for Gud som en som holder
prøve, som en arbeider som ikke har noe å skamme seg over,
idet du RETTELIG FORDELER SANNHETS ORD

(2.rim.2,15.)

c) HEDNINGENE. De er forpliktet ovenfor Gud ved sine tan
ker, ved sin samvitighet og de budene som de kjenner til.
Rabbinerne mente at hedningene var forpliktet på 7 bud. Det
var de såkalte noahkittiske budene, og de var som følgende:
a) Menneskene skulle ikke drive avgudsdyrkelse.
b) De skulle ikke drive Guds-bespottelse.
c) De skulle ikke ete skadde dyr eller deler som var skilt

fra et levende dyr.
d) De skulle ikke stjele.
e) De skulle ikke utføre blodskam eller seksuell umoral.
f) De skulle ikke myrde.
g) De skulle skape et rettferdig rettssystem, som skulle

håndheve de 6 første budene.

Hedningene, som ikke kjenner til verken Mose Torah, Jesu Torah eller de
forskjellige evangeliene, har også muligheter til å bli frelst. Frelsen blir
kanalisert gjennom en tro på Gud som skaperen og ved at de lytter til sin
samvittighet og holder de budene som de kjenner til. Paulus behandler
dette temaet i Brevet til Romerne 1-2.

Jødene er forpliktet ovenfor Gud ved Mose Torah og Jesu nye Torah.
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Den kristne menighet er forpliktet ovenfor Gud ved den generelle del av
Jesu første forkynnelse, Jesu andre Torah, det dobbelte kjærlighetsbudet
og Paulus sin lære.

Hedningene var Guds første folk. Deres åpenbare frelses-historie strek
ker seg fra Adam og til Abraham. Etter den tid går de inn i sine egne
henuneligheter.
Jødenes åpenbare frelses-historie strekker seg fra Abraham og til Paulus

forkynnelse. Etter den tid har også de gått inn i sine egne hemmeligheter.
Etter den kristne menighets bortrykkelse vil Gud handle med jødene igjen.
Den kristne menighets frelses-historie strekker seg fra Paulus omven

delse og varer inntil den kristne menighets bortrykkelse. De jøder som
kommer til tro på Messias ved den paulinske forkynnelse hører med til
menigheten. «For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds
kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker.»
(Rom. 1,16.)
«Her er ikke jøde eller greker. Her er ikke trell eller fri. Her er ikke mann

eller kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus.» (Gal.3,28.)
«her er ikke greker og jøde, omskjærelse og forhud, barbar, skyter, trell,

fri, men Kristus er alt i alle.» (Kol.3,11.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva skjer nå formuleringene er uklare?
2.) Hvilke 2 spørsmål må menigheten stille seg angående forkynnel

sen?

3.) Hva sier David Flusser om den kristne menighet?
4.) Hvilke 3 grupperinger er omtalt i Bibelen?
5.) Hva går de 7 noakittiske budene ut på?
6.) Hva er Jesu første Torah?
7.) Hva er Jesu andre Torah?
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EN SAMMENLIGNING MELLOM ISRAEL

OG DEN KRISTNE MENIGHET.

Vi skal i det følgende gi en sammenligning mellom Israel og den krisme
menighet. Denne oversikten er tatt fra Lewis S. Chafers bok: Systematic
Thelogy.Bind 4.S.47-53. (Denne oversikten er så verdifiill og riktig at jeg
tar den med i sin helhet. Jeg er ikke enig i en del av det som s^ i punktene
6,10 og 13. Se mine konunentarer.)
Det er følgende forskjeller mellom jødene og den kristne menighet:

1.) FØDSEL. Jødene blir hva de er ved en fysisk fødsel. Enhver av
dem er født av jøder og deres arv er overført ved menneskelig arve
følge gjennom generasjonene.
De kristne er hva de er ved en åndelig fødsel. De er født direkte av
Gud og er derfor hans legetime etterkommere. Deres arv er at de
med det samme blir Guds barn.

2.) NASJONALITET. Israel hører med til verden og verdens system.
Selv om de er over alle nasjoner i Guds regnemåte, så er de fremde
les i verden som en av nasjonene.
Den kristne menighet består av alle nasjoner, inkludert jøder, og
har ikke noe åndelig borgerskap på jorden. De som tror, er derimot
«fremmede og utlendingeD> på jorden.

3.) OPPGAVE. Israel var utsett til å utøve innflytelse over verdens nasjo
ner, og det vil Israel gjøre helt perfekt i den kommende tidsperiode.
Tidligere drev Israel ikke misjonsvirksomhet og proklamerte ikke
noe evangelium. Israel opprettholdt sin selv-sentrerte gudstjeneste.
Det vendte seg iimover mot tabernaklet eller templet, og dets goder
var avhengig av egen tilbedelse.
Straks den loistne menighet ble dannet, så daimet den et misjons-
samfuim. Det er dens plikt å vende seg utover, og den er gitt det
oppdraget å evangelisere verdens folk i enhver generasjon.

4.) KRISTI DØD. Den nasjonen som krevde at Jesus skulle dø, og som
uttalte ved sine ledere: «Hans blod komme over oss og våre barn»,
er skyldig i Jesu død. Til tross for det så vil de bli frelst som nasjon
på grunn av dette offer.
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Den kristne menighet nyter godt av en nåværende og perfekt frelse
gjennom ofringen av Guds lam.

5.) FADEREN. Ovenfor Israel er Gud gjort kjent gjennom hans opp
rinnelige titler, men ikke som far til den individuelle israelitt.
Den kristne er født av Gud og har enhver rett til å henvende seg til
ham som far.

6.) KRISTUS. Ovenfor Israel er Kristus Messias, Immanuel og Konge.
Ovenfor kirken er Kristus, Frelseren, Herre, Brudgom, Hode og Liv.
(Min kommentar: Jesus er ikke brudgom for menigheten. Han er
menighetens hode. Det er Israel som er bruden. «Den som har bru
den, han er brudgom, men brudgommens venn (døperen Johannes),
som står og hører på ham (Jesus), gleder seg storlig over brudgom
mens røst: Denne min glede er nå blitt fullkommen.» (Joh.3,29.)
Det er galt å si at den kristne menighet hører med til eller er Herrens
brud. Israel har bestandig og vil også forbli å være Herrens brud.
Gud inngikk løfte med jødene ved Sinai for ca. 3500 år siden om at
han ønsket å knytte folket til seg ved et giftemål, men på grunn av
utroskap fra jødenes side (dansen rundt gullkalven), ble BRYLLU
PET UTSATT TIL JESU FØRSTE KOMME. Da jødene heller ikke
denne gangen ville ta imot Gud som deres brudgom (ektemann),
ble BRYLLUPET UTSATT ENDA EN GANG- TIL JESU GJEN

KOMST.

Mange rabbinere mener at bryllupet mellom Yhvh og jødene ble
feiret ved Sinai, men dette er ikke en riktig vurdering. Alt lå til rette
for at bryllupet kunne feires, men det ble utsatt. Dette ser vi også av
det forholdet at Moses knuste de 2 steintavlene med de 10 budene.

Dette var selve ekteskapskontrakten.
Rabbinerne har derimot rett i at det er Israel som er Herrens brud.

Her tar teologene feil.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Ka
pitlene: Israel er Herren brud og hustru og Den jødiske bryllups
festen peker på Jesu første og andre komme.)

7.) DEN HELLIGE ÅND. Bare i unntakstilfeller og for spesiell tje
neste ble Den Hellige Ånd gitt til en israelitt. Den Hellige Ånd ble
også trukket tilbake når tjenesten var fullført.
Den kristne har Den Hellige Ånd hele tiden, og han er ikke frelst
uten at han har Den Hellige Ånd. (Rom.8,9.)
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8.) STYRINGSPRINSIPP. I femten hundrede år var Mose Torah grunn
laget for det daglige livet. (Salm. 103,17-18.)
Medlemmer av Kristi legeme, som er fullstendig helliget i Jesus, er
under de ordninger som nåden gir.

9.) GUDDOMMELIG UTRUSTNING. Mose Torah gav ingen styrke
som kunne utruste til gjerning. Det var en konstant feiling på grunn
av kjødets svakhet. (Rom.8,3.)
Kirken, som har Den Hellige Ånd i seg, er utrustet for ethvert krav.
Apostelen Paulus kunne si: «Synden skal ikke herske over dere»,
på grunn av at «dere er ikke under Torahen (budene i Torahen),
men under nåden.» (Rom.6,14.)

10.) KRISTI GJENKOMST. Han kommer igjen for å samle Israel til
landet. (5.Mos.30,l-8, Jer.23,7-8 og Mat.24,31.)
Herren Jesus Kristus kommer igjen for sin brud og tar henne med
til den himmelske herlighet. (Joh. 14,1-3.)
(Min kommentar: Det er ikke menigheten som er Kristi brud, men
Israel. Se kommentar under punkt 6.)

11.) POSISJON. Esaias sier: «Men du, Israel, er min tjener.» (Es.41,8.)
Til tross for at enkelte israelitter kunne bli brukt på en mektig måte,
slik som profetene, prestene og kongene, så nådde de aldri en høy
ere posisjon enn at de var Herrens tjenere.
Den kristne menighet, som er i Kristus, er medlemmer av Guds
husholdning og Guds familie.

12.) KRISTI JORDISKE STYRE. Israelittene er utpekt til å være un
dersåtter av kongen i hans jordiske kongedønune.
Medlemmer av Kristi legeme skal regjere sammen med kongen som
hans medstyrende i dette kongeriket.

13.) PRESTEDØMMET. Israel har et prestedømme.
Menigheten er et prestedømme.
(Min kommentar: Det er ingen forskjell på å ha et prestedømme og
det å være et prestedømme. Den kristne menighet har ikke noe løfte
om at det skal være et kongerike av prester. Dette løftet tilhører
jødene. I riket for Israel skal de være konger og prester utover den
hele jord. Den kristne menighet derimot skal være med på å styre
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verden ut ifra himmelen. Det er ikke gjort eksakt greie for hvilke
åndelige oppgaver vi skal ha. Det hører med til den kristne menig
hets mange hemmeligheter. Yi har ikke fått vite alle hemmelighe
tene enda med den kristne menighet.)

14.) DOMMEN. Israel står foran en dom. (Mat.25,1-13.)
Menighet er blitt dømt, og vil ikke komme til dom. (John.5,25 og
Rom.8,1.)

Jeg vil i det følgende sitere fra C.R.Stams bok: Things That Differ. s.64-
66. om de forskjellene som der er mellom Israel og den kristne menighet.
Han skiller også mellom PROFETI og MYSTERIET, idet han mener at
profetiene angår på Israel, mens mysteriet angår på det kristne legemet.
Jeg er enig i at det er viktig at vi foretar denne to-delingen av Guds ord.
C.R.Stam setter opp følgende 14 forskjeller:

1.) Profeti angår et KONGEDØMME, en politisk organisasjon.
(Dan.2,44og Mat.6,10.)
Mysteriet angår et LEGEME, en levende organisme. (1.Kor. 12,12
og27,Ef.4,12-16.)

2.) Kongedømmet skal bli ETABLERT PÅ JORDEN. (Jer.23,5 og
Mat.6,10.)

Legemet er gitt en STILLING I HIMMELEN. (Ef. 1,3, 2,5-6 og
Kol.3,1-3.)

3.) Kristus skal være dets KONGE. (Jer.23,5 og Es.9,6-7.)
Kristus er dets LEVENDE HODE. Ef.l,19-23 og Kol.1,18.)

4.) Kongedømmet er profetert «FRA VERDENS BEGYNNELSE.»
(Luk.1,68-70 og Ap.Gj.3,21.)
Legemet er utvalgt i Gud «FØR VERDENS BEGYNNELSE.»
(Rom.16,25, Ef.1,4-11 og 3,5-9.)

5.) Israel er gitt OVERHERREDØMME OVER NASJONENE.
(Es.60,10-12og61,6.)
Jøder og hedninger er plassert på det SAMME NIVÅET for Gud
(Rom.10,12,11,32 og Ef. 2,16-17.)
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6.) Hedningene skal bli VELSIGNET GJENNOM ISRAELS M E D -
VIRKNING. (l.Mos.22,17-18 og Sak.8,13.)
Hedningene skal bli VELSIGNET PÅ GRUNN AV ISRAELS
GJENSTRIDIGHET.(Ap.gj.l3,44-46ogRom.ll,28-32.)

7.) Hedningene skal bli VELSIGNET GJENNOM ISRAELS OPP
REISING. (Es.60,1-3 og Sak. 8,22-23.)
Hedningene skal bli frelst GJENNOM ISRAELS FALL.

(Ap.gj.28,27-28 og Rom.ll,11-15.

8.) Det profetiske ordet omhandler NASJONENE som sådan. (Es.2,4
og Esek.37,21-22.)

Hemmeligheten angår INDIVIDENE. (Rom.lO,12-13 og 2 Kor.5,14
17.)

9.) Profeti angår VELSIGNELSE, både materielle og åndelige, PÅ
JORDEN. (Es.2,3-4 og 11,1-9.)
Hemmehgheten angår «ALL ÅNDELIGE VELSIGNELSE I HIM
MELEN.» (Ef.1,3 og Kol. 3,1-3.)

10.) Profeti angår KRISTI KOMME TIL JORDEN. (Es.59,20 og
Sak. 14,4.)

Hemmeligheten forklarer Kristi nåværende ATSKILLELSE FRA-
JORDEN. (Ef.1,20-21 og Kol.3,1-3.)

11.) Profetiene beskriver IKKE AT FRELSEN ER BARE AV NÅDE
VED TRO. FRELSEN AV BARE NÅDE VED TRO ligger i sen
trum av hemmeligheten. (Rom.3,21-26 og Ef.2,8-9.)

12.) Proklamasjonen av det profetiske program er betrodd spesielt til de
12 APOSTLENE. (Mat.10,5-7 og Ap.gj.1,6-8.)
Proklamasjonen av hemmeligheten ble betrodd spesielt TIL
PAULUS. (Ef.3,1-3 og Kol. 1,24-27.9)

13.) Det profetiske programmet ble åpenbart til MANGE AV GUDS
TJENERE. (Luk.1,70 og 2.Pet.l,21.)
Hemmeligheten ble åpenbart gjennom EN MANN, og det var
PAULUS. (Gal,l-12 ogEf.2,2-3.)
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14.) De gammeltestamentlige forfattere FORSTOD OFTE IKKE de
profetiske utsagn, som ble gjort kjent gjennom dem. (Dan. 12,8-10.)
og l.Pet.1,10-12.)
«Paulus både FORSTOD og LENGTET ETTER at andre skulle
forstå hemmeligheten, som ble åpenbart gjennom ham. (Ef. 1,15-
23ogKol.l,9-10.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva mener Lewis S. Chafer om forholdet mellom Israel og den
kristne menighet?

2.) Hvem er Herrens brud og hustru?
3.) Hvem har fått løfte om et prestedømme på jorden?
4.) Hva mener C.R.Stam om forholdet mellom Israel og den kristne

menighet?
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XroSPERIODENE ER BEGRUNNET

I GUDS ORD.

Som vi har sett ovenfor, ønsker ikke paktsteologene og deres tilhengere
å regne med verken Guds pakter med menneskene eller det forholdet at
Gud deler inn frelseshistorien i tidpserioder. De har oppkonstruert 2 eller
3 pakter, som de mener at Gud har opprettet med menneskene. 2 av disse
paktene kan vi ikke finne igjen i Bibelen. De er oppkonstruerte og gene
relle. Dette er typisk for disse teologene. De ønsker å gjøre Bibelen så
generell og diffus som mulig. I sitt forsvar for sitt syn er de med på å
fordunkle Guds ord og Guds ordninger. Jeg er meget lei av denne typen
forkynnelse som vi har mer en nok av.
Gud er ORDENS og ORDNINGENES GUD og ikke en Gud som er

uklar og tåkelegger sitt ord.
I og med at paktsteologene ikke ønsker å skille ut Israel fra den kristne

menighet, så hevder de også at den kristne menighet verken begynte på
pinsefestens dag eller i Kornelius sitt hus eller ved Paulus omvendelse,
men at den går helt tilbake til Abraham.
Noen mener at den går tilbake til pinsefestens dag på Sinai.

Dersom de hadde vært konsekvent, så hadde de ment at den kristne me

nighet startet med Adam. (Det er også noen som har dette synet.) (Se ka
pitlet: Tidsperiodene.)
Det er to forhold i Bibelen som viser oss at Gud handler med forskjel

lige tidsperioder i frelseshistorien, og det er:

1.) DET GENERELLE INNHOLDET I GUDS ORD. Der det oppstår
en ny måte å vurdere menneskene på fra Guds side, der er det kom
met i stand en ny tidsperiode/tidshusholdning. Det kan naturligvis
diskuteres hvor mange tidsperioder vi skal ha, og hvor vi skal sette
grensene for de forskjellige tidsperioder, men at vi finner dem i
Guds ord er hevet over enhver tvil.

Dessuten er tidsperiodene knyttet til de forskjellige paktene. Dette
er ikke teologenes pakter, som de har oppkonstruert, men dette er
Guds pakter med menneskene.
Det er ikke vanskelig å finne tidsperiodene i Guds ord, men det
kreve av oss at vi setter oss inn i det og kjenner Ordet. Jo mindre vi
kjenner til Guds ord, jo mer blir vi tilhengere av paktsteologien. Jo
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mindre vi leser i Guds ord, jo mer blir vi generalister.
Det er ikke vanskelig å se at det må være forskjell på f.eks innhol
det i Abraham-pakten og Sinai-pakten. Dette betyr da at her har vi å
gjøre med to forskjellige tidsperioder.
Vi vet at Bibel-kunnskapen hos mange kristne dessverre er på et
lavmål. Dette er ikke Guds ønske og Guds vilje med våre liv. Der
som vi ikke kjenner til Guds ord, få vi heller ikke tak i Bibelens
innhold og tidsperiodene. «Jesus svarte ham (Satan): Det er skre
vet; Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Guds ord.»
(Luk.4,4.)

2.) DEN SPESIELLE SIDEN VED GUDS ORD. I en del tilfelle sier
også Bibelen selv at det har oppstått en ny tidsperiode. I Det Nye
Testamente er tidsperiodene knyttet til en del greske ord, uttrykk og
begreper. Vi skal i det følgende og peke på om de angår «riket for
Israel» eller den kristne menighet.
I det hele tatt må vi være oppmerksomme på det forholdet at dersom-
ordene, uttrykkene og begrepene forekonuner i de 4 evangeliene, i
første halvdel av Apostlenes Gjeminger, i Jakobs brev, i Hebreer
brevet, i Judas brev eller i noen av brevene til Peter og Johannes
eller i Johannes Åpenbaring, så angår dette «riket for Israel». Disse
Skriftene er skrevet til troende messianske jøder, og de angår den
messiasnke forsamlingen og ikke den kristne forsamlingen.
Hva som gjelder det GENERELLE INNHOLDET i disse Skriftene,
så kan vi også -naturligvis- bruke det i våre forkynnelse i dag.
Hva som gjelder det SPESIELLE INNHOLDET i de jødiske Skrif
tene, så kan vi ikke bruke det i vår forkynnelse i dag. Vi vet at dette
blir gjort i stor utstrekning, men det fører bare til at vi blander
sammen og ikke forstår Guds ord, sUk som vi burde gjøre det. Vi
forsøker i våre bøker å undervise om dette, slik at kristenfolket kan
få et RIKTIGERE SYN på de bibelske Skriftene.
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvordan ser paktsteologene på paktene?
2.) Hva er det som er galt med deres syn?
3.) Når begynte menigheten etter deres vurdering?
4.) Når begynte menigheten?
5.) Hvilke to forhold er det som viser at vi må regne med tid-

periodene?
6.) Hva beskriver innholdet i de 4 evangeliene, første del av Apostle

nes Gjerninger, Hebreerbrevet, Peters 2 brever og Johannes 3 bre
ver og Johannes Åpenbaring?

7.) Til hvem er disse Skriftene skrevet?
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DEL 11.

BRUKEN AV ORDENE «HUS» OG

«BOSTED».

De greske ordene for «HUS», «BOSTED» eller «HJEM» ER «OIKIA»
eller «OIKOS». Disse to ordene blir brukt synonymt.
Disse ordene blir brukt en rekke steder i N.T. Når det gjelder ordet i

betydningen av «de som bor deD>, så inkluderer det alle som bor i huset,
det være seg foreldre, barn eller tjenere.
Videre ble ordet «hus» brukt både om TEMPLET og om JERUSALEM.
De gamle rabbinske tekstene kalte også Jerusalem for «Herrens hus».
Når Jesus brukte dette ordet, så brukte han det ikke om himmelen eller

om kirkens tidsperiode, men han brukte det om ISRAEL og JERUSA
LEM, og det relaterte seg til RIKETS TIDSPERIODE og ikke til kirkens
tidsperiode. Jesus kom for å tilby jødene riket for Israel og ikke den kristne
menighets tidsperiode.

Vi skal i det følgende se på en del Skrift-ord, som er viktige i denne
sammenhengen, «en tenner heller ikke et lys og setter det under en slgeppe,
men i staken, så det skinner for alle I HUSET (i den jødiske nasjonen).»
(Mat.5,15.)
«men gå bare til de fortapte får av ISRAELS HUS (det er de fortapte i

Israel)» (Mat. 10,6.)
«Samme dag gikk Jesus UT AV HUSET (den jødiske nasjon i overført

betydning), og satte seg ved sjøen (som er et bilde på hedningene).»
(Mat.13,1.)
«Da sa Herren til tjenerne: Gå ut på veiene og ved gjerdene (til hednin

gene) og nød dem å konune inn, for at MITT HUS (Israel i 1000 års-riket)
kan bli fullt.» (Luk. 14,23.)
«men trellen bhr ikke I HUSET (Israel i 1000 års-riket) i tidsalderen

(rikets tidsalder). Sønnen (som er Jesus) blir der i tidsalderen (i 1000 års-
riket).» (Joh.8,35.)

«I MIN FADERS HUS (i Israel) er det mange rom, var det ikke så da
hadde jeg sagt dere det, for jeg går bort (i døden og til himmelen) og
bereder dere sted (til min Faders hus i Israel), og når jeg er gått bort og har
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beredt dere sted (slik at dere kan få plass i min Faders hus), KOMMER
JEG IGJEN (til Israel), og vil ta dere til meg (i det jødiske huset), for at
også dere (jødene) kan være der jeg er.» (Joh. 14,2-3.)
Denne teksten er blitt URIKTIG TOLKET til å gjelde hinunelen. Dette

er ikke riktig, og det sees av følgende forhold:
a) Jesus kom for å opprette «riket for Israel». Han forkynte ofte

om «riket for Israel», som var et jordisk rike, som skulle bli
styrt av himmelske prinsipper. Det var dette riket profetene
profeterte om.

b) Jesus brukte aldri ordet «hus» om himmelen. Han brukte det
om «riket for Israel».

c) Bibelen bruker heller ikke ordet «hus» om himmelen.

Markus 13,34-35 sier nesten det samme som Joh. 14,2-3. «Likesom en
mann (Jesus) som drog utenlands og forlot SITT HUS (Israel) og overgav
sine tjenere styret, enhver sin gjerning, og bød dørvokteren at han skulle
våke, således skal dere våke, for dere vet ikke når HUSETS HERRE kom
mer (Jesu gjenkomst til Israel), enten det blir om aftenen eller ved midnatt
eller ved hanegal eller om morgenen.» (Mark. 13,34-35.)

Det skulle dermed være slått fast at når Jesus brukte ordet «hus» i sin
forkynnelse, så angår det HELT ENTYDIG enten Israel eller «riket for
Israel».

Når de jødiske forfatterne, som hørte med til «riket for Israel», brukte
ordet «hus», så angår det den messianske forsamlingen av jøder, som en
ten bodde i Israel eller i diasporaen, «men Kristus som sønn over HANS
HUS, og HANS HUS er vi (messianske jøder), såfremt vi holder vår fri
modighet og det håp som vi roser oss av, fast inntil enden.» (Hebr.3,6.)
«For dette er den pakt som jeg vil opprette med ISRAELS HUS (hele

Israel) etter hine dager, sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres sinn, og
jeg vil skrive dem i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal
være mitt folk.» (Hebr.8,1.)
«og da vi har en stor prest over GUDS HUS (den messianske forsamlin

gen av jøder)» (Hebr. 10,21.)
«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.2,5.)
«For det er nå tiden da dommen skal begynne med GUDS HUS (den

jødiske forsamlingen), men begynner den med oss, hva blir da enden for
dem som ikke vil tro Guds evangelium?» (l.Pet.4,17.)

282



Når Paulus brukte ordet «hus» i sin forkynnelse» så betyr det den kristne
menighet, «men om jeg venter med å komme, at du da kan vite hvorledes
en bør ferdes i GUDS HUS (det er menigheten), som er den levende Guds
menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. «(l.Tim.3,15.)
Yl vet at Paulus ofte brukte uttrykk, som ble brukt i evangeliene, på en

ANNEN MÅTE enn evangeliefoifatteme brukte dem. De fikk med dette
et annet innhold. Dette gjelder for eksempel ord som «TEMPEL», «OF
FER», «PREST», «MENIGHET», «HUS» o.s.v.

11000 års-riket vil disse uttrykkene få igjen sin JØDISKE BETYD
NING, foD> liket for Israe» er en genuin jødisk tidsperiode. Menighetens
tid er også en jødisk tidsperiode, men den er i stor grad tilpasset hednin
gene. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4: Kapittel: En beskrivelse av
Johannes 14,1-6. Hvor jeg skriver mer om bruken av ordet «hus».)

Rabbiner Uri Marcus skriver I Hebraic Heritage Newsgroup følgende
om hvordan vi skal forstå begrepet «hus» i forbindelse med bryllupet:
«Når det gjelder stedet for det intime, så begynner husbonden å gjøre for-
berdelser for å bygge et hus og erklærer sine planer i ekteskapskontrakten
(hebrketuba).
«Men når dere er gått over Jordan og bor i det land Herren deres Gud gir

dere til arv, og han har gitt dere ro for alle deres fiender rundt om, så dere
bor tiygt, da skal DET STED som Herren deres Gud utvelger for å la sitt
navn bo der, være det ENESTE STED hvorhen dere skal føre alt det jeg
byr dere: deres brennoffere og deres slaktoffere, deres tiender, og deres
henders gaver og alle deres utvalgte offer, som dere lover Herren.»
(5.Mos.l2,10-ll.)

Lokaliseringen av hans bolig vil ikke være noen annen enn
YERUSHALIM, hvor hans folk vil slå seg ned, og hvorfra Kong Messias
vil styre verden og alt det som er i den.»
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er det greske ordet for «hus»?
2.) I hvilken betydning er det brukt av de jødiske rabbinerne?
3.) I hvilken betydning er det bruk av de messianske jødiske forfat

terne?

4.) I hvilken betydning er det brukt av Paulus?
5.) Hvordan bndcte Paulus en del av de uttrykkene som forekommer i

evangeliene?
6.) Hva skriver Rabbiner Uri Marcus om stedet for Guds bryllup?

284



BRUKEN AV ORDENE «HUSETS HERRE»

OG «HUSBOND».

De greske ordene for «HUSETS HERRE» eller «HUSBOND» ER «HO-
KYRIOS TES DIKAS eller «OIKODESPOTES». Det første uttrykket er
oversatte med «husets herre». Det andre uttrykket er oversatt med «hus
bonde». «Da sa han til dem: Derfor er enhver skriftlærd som er opplært for
himlenes rike, lik en HUSBOND (som er et bilde på Gud) som bærer fram
nytt og gammelt av det han har.» (Mat. 13,52.)
«Hør en annen lignelse: Det var en HUSBOND (Gud) som plantet en

vingård (Israel) og han satte et gjerde (Mose Torah) rundt den og gravde
en vinperse i den og bygget et tårn (vakttårn), og så leide han den ut til
vingårdsmenn (farieseerne og de skriftlærde) og drog utenlands.»
(Mat.21,33.)

«Men det skal dere vite a dersom HUSBONDEN (som er et bilde på
jødene) visste i hvilken nattevakt tyven kom, da ville han våke, og ikke la
noen bryte inn i sitt hus.» (Mat.24,43.)
«således skal dere våke, for dere vet ikke når HUSETS HERRE (Jesus)

kommer, enten det blir om aftenen eller ved midnatt eller ved hanegal
eller om morgenen.» (Mark. 13,35.)
«Fra den stund av da HUSBONDEN reist seg og lukket døren (dommen

har begynt for Israel), og dere (jødene) begynner å stå utenfor og banke på
døren (døren inn til 1000 års-riket) og si: Herre, lukk opp for oss! Da skal
han svare og si til dere: Jeg vet ikke hvor dere er fra.» (Luk. 13,25.)
«Og tjeneren kom og fortalte sin herre dette. Da ble HUSBONDEN (Je

sus) harm og sa til tjeneren: Gå i hast ut på byens gater og streder, og før
herinn (inn i «riket for Israel») de fattige og vanføre og blinde og halte
(Jesu første forkynnelse i Israel.)»(Luk.l4,21.)

«Holder da noen seg ren fra disse, da vil han være et kar til ære, helliget,
nyttig for HUSBONDEN (Gud). Rede til all god gjerning.» (l.Tim.2,21.)
Ordene «husets herre» eller «husbond» blir enten brukt om Gud, Jesus,

jødene, de 12 apostlene eller om en vanlig husholder. De er bare brukt i
evangeliene med unntak av l.Timoteusbrevet, hvor husbonden er Gud.

Disse to ordene har derfor relasjon til Israel og til det Guds rike som
skulle opprettes i Israel i forbindelse med Jesu første komme. Når «huset»
er Israel eller «riket for Israel» i tekstene i evangeliene, så er det innly
sende at «husets herre» er Jesus, som er det samme som Gud.
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er de to greske ordene for «husets herre» eller «husbonde»?
2.) Hvem er «husbonden» i evangeliene?
3.) Hva kan ordet ellers bety?
4.) Hva betyr ordet når Paulus bruker det?
5.) Når «huset» er Israel, hvem er da «husbonden»?
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BRUKEN AV ORDET «HUSHOLDER».

Det greske ordet for «HUSHOLDER» ER «OIKONOMEO». «Men han
sa også til sine disipler: Det var en rik mann som hadde EN HUSHOL
DER, og han ble angitt for ham som en som ødte hans eiendom.»
(Luk. 16,1.). I utvidet betydning er husholderen her et bilde på jødene og
hva de skal gjøre for å arve «riket for Israel».

«Etter som enhver har fått nådegave, så tjen hverandre med den som
gode HUSHOLDERE over Guds mangehånde nåde.» (1 .Pet.4,10.)
«Således akte dere oss som tjenere og HUSHOLDERE over Guds hem

meligheter. For øvrig kreves det av HUSHOLDERE at de må finnes tro.»
(l.Kor.4,1-2.)
«Men jeg sier dere: Så lenge arvingen (jødene) er barn (lever under Mose

Torahs tidshusholdning), er det ingen forskjell mellom ham og en trell,
enda han er herre (de fleste paktene og løRene er inngått med jødene),
men han er under formyndere og HUSHOLDERE (Mose Torah) inntil
den tid som hans far (Gud) har fastsatt.» (GaI.4,1-2.)
«og ikke gi seg av med eventyr og endeløse ættetavler, som mer fører til

stridigheter enn til å tjene som GUDS HUSHOLDERE (grunnteksten står
det «Guds husholdning) i troen- så ber jeg deg også nå.» (I.Tim. 1,4.)
«For en tilsynsmann skal være ulastelig som en GUDS HUSHOLDER,

ikke selvgod, ikke vredlaten, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, ikke lysten
etter ussel vinning.» (Tit. 1,7.)

1 Brevet til Galateme 4,1-2 er ordet brukt om Torahens tidsperiode fra
Moses og fram til døperen Johannes. «Men jeg sier: Så lenge arvingen (de
troende jøder) er barn, er det ingen forskjell på ham og en trell, enda han
er herre over alt sammen; men han er under formyndere (Mose Torah) og
husholdere (gr.oikonomus) inntil den tid som hans far forut har fastsatt.»
I de jødiske Skriftene blir ordet «husholder» brukt om jødiske forhold.
Når Paulus bruker dette ordet i sine Skrifter, angår det den kristne me

nighet med unntak av Brevet til Galateme 4,1-2, hvor han beskriver jøde
nes åndelige stilling fira Sinai og til døperen Johannes.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er det greske ordet for «husholder»?
2.) Hvordan blir dette ordet brukt i N.T.?
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BRUKEN AV ORDET «HUSHOLDNING».

Det greske ordet «OIKONOMIA betyr «HUSHOLDNING»» eller «DE
LOVENE SOM BESTYRER ET HUS eUer EN HUSHOLDNING». Det
greske ordet «oikonomia» er brukt 8 ganger i N.T. Jeg vil sitere hva Studie-
bibelen. Nr.5.s.667 sier om dette ordet, «oikonomia, hus(holdning) (oikos,
hus, nomas, fordeling, lov, regel, «reglement» for husholdet.
Oikonomia, av oikos, hus, og nemo, styre, forvalte, dele ut, tildele, for

valtning, husholdning. En oikonomos var en som forestod forvaltningen
av en husholdning eller av andres eiendom.»
Vi skal i det følgende se hvordan dette ordet er brukt i N.T og hva de

peker på. «Og han kalte ham (husholderen) for seg og sa til ham: Hva er
dette jeg hører om deg? Gjør regnskap for DIN HUSHOLDNING, for du
kan ikke lenger forestå mitt hus.» (Luk. 16,2.) I dette tilfellet gjelder det en
vanlig husholdning, men teksten angår i videre betydning hvordan en jøde
skal få del i «riket for Israel».

«For gjør jeg dette (forkynner evangeliet) frivillig, da har jeg lønn (nåde-
lønn), men gjør jeg dette nødtvungent, da er det EN HUSHOLDNING
som er meg betrodd.» (l.Kor.9,17.) Her taler Paulus om den nye tids-
husholdningen som er blitt betrodd ham. Det er evangeliet om den helt
frie nåden og de ny-testamentlige henunelighetene.
«Angående en HUSHOLDNING I TIDENES FYLDE: at han (Gud) ville

samle (føre sammen, oppsummere) alt i Kristus, både de som er i himlene
og de som er på jorden.» (Ef. 1,10.) Her snakker Paulus om rikets tidspe
riode.

«om dere ellers har hørt om HUSHOLDNINGEN med den Guds nåde
som er meg gitt for dere.» (Ef.3,2.) Her snakker Paulus om den frie nådens
husholdning.
«hvis tjener jeg er blitt etter DEN GUDS HUSHOLDNING som er meg

gitt blant dere, det vil si å fullføre Guds ord (angående den kristne menig
het), den hemmelighet som har vært skjult fra alle tiders og slekters opp
hav, men nå er blitt åpenbart for hans hellige.» (Kol. 1,25-26.)
Ordet «oikonomia» er bare brukt i evangeliene i Luk. 16,1-11 i lignelsen
om den utroe tjeneren. Der er ordet brukt 3 ganger. I utvidet betydning går
denne lignelsen på hvordan jødene skal få del i «riket for Israel».
I Brevet til Efeseme 1,10 brukte Paulus dette ordet om det framtidige

«riket for Israel».

I de andre tilfellene i N.T., hvor ordet er brukt, går det på den kristne
menighet.
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er det greske ordet for «husholdning»?
2.) Hvor ofte er dette ordet brukt i N.T.?

3.) Hva sier Studiebibelen om dette ordet?
4.) Hvordan er dette ordet brukt i N.T.?
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BRUKEN AV BEGREPET «DE

TIDSALDERLIGE BOLIGER».

Den greske benevnelsen «TAS AIONIUS SKENAS» betyr «DE
TIDSALDERLIGE BOLIGER», «og herren (med liten r) roste den urett
ferdige husholder for at han hadde båret seg klokt ad, for denne tidsalder
ens barn er klokere i sin egen slekt enn lysets barn. Og jeg sier dere: (Her
må vi sette inn et spørsmålstegn i teksten, for Guds kan ikke oppfordre til
urettferdighet. Denne setningen er galt oversatt.) Gjør dere venner med
den urettferdige mammon, for at de, når den svikter (er oppbrukt), kan ta
imot dere (jødene) i DE TIDSALDERLIGE BOLIGER (i «riket for Is
rael»).» (Luk. 16,8-9.)

Den riktige oversettelsen av Lukas 16,9 er som følgende: «OG SIER
JEG DERE? Gjør dere venner med den urettferdige mammon, for at de,
når den svikter (er oppbrukt), kan ta imot dere (jødene) i de tidsalderlige
boliger
(i «riket for Israel»).»

Dette uttrykket er brukt bare en gang i N.T., og det er i Lukas 16,9. En
del av verset er galt oversatt. Det angår de boligene som Jesus skal opp
rette i «riket for Israel» for jødene i forbindelse med sin gjenkomst. Det er
det samme som de «romene» som Jesus uttalte seg om i Johannes 14,2: «I
min Faders hus («riket for Israel») er det MANGE ROM (gr.monai pollai)»
Det greske ordet «monai» kan også oversettes med «boliger».

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva heter på gresk «de tidsalderlige boligeD>?
2.) Hvilke boliger er dette?
3.) Hvor er dette uttrykket brukt i N.T. ?
4.) Hva er den korrekte oversettelsen av en del av Lukas 16,9?
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BRUKEN AV ORDENE «FEDRELAND»

OG «HJEMSTED».

Det greske ordet «PATRIA» betyr «FEDRELAND», «HJEMSTED» el
ler «HJEM». I Brevet til Hebreerne, som er et brev som er skrevet til

messianske jøder, før hemmelighetene med den kristne meniget ble gjort
kjent, betyr ordet «patria» det samme som det himmelske Jerusalem. Den
byen, som de messianske jødene søkte, var det himmelske Jerusalem. Dette
hører med til det profetiske ordet og var profetert av profetene under Den
første Pakt. «for han (Abraham) ventet på den stad som har de faste grunn
voller, og som Gud er byggmester og skaper til.» (Hebr. 11,10.)
«I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovet (det

himmelske Jerusalem), men de så det langt borte og hilste det og bekjente
at de var fremmede og utlendinger på jorden (som også kan bety «i lan
det» d.v.s «i landet Israel». (Hebr.11,13.)

«for de som sier slikt, gir derved til kjenne at de søker et fedreland
(gr.patria) (det himmelske Jerusalem), og dersom de hadde tenkt på det
(Israel), som de var kommet fra, da hadde de jo hatt tid til å vende tilbake,
men nå stunder de etter et bedre, det er et himmelsk (det himmelske Jeru
salem). Derfor skammer Gud seg ikke ved dem, ved å kalles deres Gud,
for han har gjort en stad ferdig for dem.» Hebr.ll,14-16.)
«og aktet Kristi vanære for en større rikdom enn Egyptens skatter, for

han så fram til lønnen (et framtidig liv i det himmelske Jerusalem).»
(Hebr. 11,26.)

«La oss (troende jøder) gå utenfor leiren (den offisielle jødedommen)
og bære hans vanære! For vi har ikke her en blivende stad, men vi søker
den kommende (som er det himmelske Jerusalem.)» (Hebr. 13,13-14.)
Disse utsagnene fra Hebreerbrevet er skrevet om troende jøder under

Den første Pakt. De hører med til den himmelske fasen av Guds rike.
Allerede Abraham var oppmerksom på at Guds rike bestod av en him
melsk og en jordisk fase. De av jødene som hører med til den himmelske
fasen, kaller vi for «KRISTI BRUD». «Og han (Herrens ord, som er Jesus)
førte ham (Abraham) utenfor og sa: Se opp til himmelen og tell stjernene,
om du kan telle dem. Og han sa til ham: Så skal din ætt bli.» (1 .Mos. 14,5.)
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er det greske ordet for «fedreland»?
2.) Hvor er dette ordet brukt i N.T.?
3.) Til hvem er utsagnene i Hebreerbrevet skrevet?
4.) Når er Hebreerbrevet skrevet?
5.) Hvem er «Kristi brud»?
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BRUKEN AV ORDENE «BRYLLUP»

OG «EKTESKAP».

Det greske ordet «GAMOS betyr «BRYLLUP» eller «EKTESKAP».
«Himlenes riker er å ligne med en mann (Gud) som gjorde BRYLLUP
(«riket for Israel») for sin sønn (Jesus), og han sendte sine tjenere (apost
lene) for å be de innbudne (de kalte) komme til BRYLLUPET («riket for
Israel»), men de ville ikke komme. Atter sendte han andre tjenere (den
neste puljen med tjenere) ut og sa: Si til de innbudne; Se, jeg har gjort i
stand mitt måltid. Mine okser og mitt gjøfe er slaktet, og ALT ER FER
DIG. KOM TIL BRYLLUPET («riket for Israel»). Men de brydde seg ikke
om det og gikk sin vei, den ene til sin åker, den annen til sitt kjøpmann
skap, og de andre tok fatt på hans tjenere, hånte dem og slo dem i hjel.
Men kongen ble harm, og sendte sine krigshærer og drepte disse maimdrap-
eme (Gud brukte romerne til å dømme jødene) og satte ild på deres by.
(Jerusalem og templet ble ødelagt år 70 etter Messias.)» (Mat.22,2-7.)
«Men mens de gikk bort for å kjøpe (olje til sine lamper), kom brudgom
men (Jesus), og de som var rede, gikk inn med ham til BRYLLUPET («ri
ket for Israel»), og døren ble lukket.» (Mat.25,10,) (Oljen er ikke her et
bilde på Den Hellige Ånd, men den er et bilde på forberedelse og årvåken
het til Jesu gjenkomst Dette viser oss også at nådesbegrepet er et helt
annet enn i Paulus sine Skrifter.)

«og vær dere (jødene) likesom folk som venter på sin herre, når han vil
komme tilbake fra BRYLLUPET (han har nå hentet bruden fra hennes
hjem), for at de kan lukke opp for ham straks han kommer og banker på.»
(Luk.12,36.)
«Og på den tredje dag var det et BRYLLUP (det symboliserer «riket for

Israel») i Kana i Galilea, og Jesu mor var der.» (Joh.2,1.)
«La oss glede og fryde oss for Lammets bryllup (1000 års-riket) er kom

met og hans HUSTRU (gr.gyne) HAR GJORT SEG REDE.» (Joh.Åp. 19,7.)
(Bruden (gr.nymfe) har nå blitt hustru, for «riket for Israel» er blitt eta
blert.)

Ordet bryllup brukes i N.T bare i forbindelse med «riket for Israel». Det
er jødene som først og fremst er invitert til riket, men hendingene er også
invitert. Ved Jesu gjenkomst er de troende i Israel PÅ NYTT BLITT «HER
RENS BRUD», og når bryllupet har funnet sted, er de troende jøder blitt
«HERRENS HUSTRU». Dette ordet er aldri brukt om den kristne menig-
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hets tid, og da sier det seg selv av både brudgommen og bruden er av
jødisk ætt.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er det greske ordet for «bryllup» eller «ekteskap»?
2.) Hvor i Skriftene i N.T.finner vi dette ordet brukt?

3.) Hva er bryllupet?
4.) Hvem er «Herrens brud» og «Herrens hustru»?
5.) Hva er «oljen» i Matteus 25 et bilde på?
6.) Hva er «Kongesønnens bryllup»?
7.) Hva vil det si at ordet «bryllup» ikke er brukt i de paulinske Skrif

tene?

/
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BRUKEN AV ORDET «BRUDGOM».

Det greske ordet «NYMPHIOS» betyr «BRUDGOM». «Og Jesus sa til
dem: Kan vel brudekammerets sønner sørge så lenge BRUDGOMMEN
(Jesus) er hos dem?» (Mat.9,15.)

«Da skal himlenes rike være å ligne med 10 jomfruer som tok sine lam
per og gikk ut for å møte BRUDGOMMEN (når han kom tilbake med
bruden, etter at han har hentet henne i hennes jødiske hjem.» (Mat.25,1.)
«Men da BRUDGOMMEN gav seg tid, slumret de alle inn og sov. Men

midt på natten lød der et rop: Se, BRUDGOMMEN kommer (sammen
med bruden). Gå ham i møte.» (Mat.25,5-6.)
«Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom BRUDGOMMEN. Og de som

var rede, gikk inn med ham til bryllupet (1000 års-riket.)» (Mat.25,10.)
«Og Jesus sa til dem: Kan vel brudekammerets sønner sørge så lenge

BRUDGOMMEN ER HOS DEM? Men de dager skal konune da BRUD
GOMMEN blir tatt fra dem, og da skal de faste, på den dag.» (Mark.2,19-
20.)

«Den som har bruden, han er BRUDGOM, men brudgonunens venn
(forloveren, som var døperen Johannes), som står og hører på ham, gleder
seg storlig over BRUDGOMMENS røst. Denne min glede er nå blitt
fullkonunen.»(Joh.3,29.)

«Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned fra hinunelen
fra Gud, gjort i stand som en brud (gr.nymphe), som er prydet for sin
mann (dette ordet blir galt oversatt med «brudgom», men det er ikke dette
ordet som er brukt i grunnteksten. Der står det «aner», som betyr «mann».
(Joh.Åp.21,2.)
Det er bare evangeliene som bruker ordet «brudgom» i sine tekster. Dette

viser at Jesus er brudgommen, og at det jødiske folket er Herrens brud og
hustru. Den kristne menighet er Herrens legeme.

295



SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er det greske ordet for «brudgom» ?
2.) I hvilke Skrifter i N.T. er dette ordet brukt?

3.) Hva viser dette oss?

4.) Hvorfor er Johannes Åpenbaring 21,2 galt oversatt med hensyn til
dette ordet?

/
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BRUKEN AV ORDENE «BRUD» OG

«UNG KVINNE».

Det greske ordet «NYMPHE» betyr «BRUD», «UNG KVINNE» eller
«SVIGERDATTER». De troende jøder har bestandig vært «Herrens brud».
Gud inngikk en bryllupskontrakt (hebr.ketubah) med jødene ved Sinai,
men jødene brøt pakten med Gud, da de danset rundt gulvkalven i de 40
dagene da Moses var på pellet samen med Gud for å få de 10 bud. Da
Moses kom ned fra Qellet og så hva som hadde skjedd, kastet han fra seg
de to steintavlene, slik at de ble ødelagt. Dette symboliserer at den første
ekteskapskontrakten mellom Gud og jødene ble ødelagt.
Det ble imidlertid opprettet en NY EKTESKAPSKONTRAKT, men

denne gangen var det Moses som tok initiativet til at dette kunne skje.
Han tok seg selv ut 2 steintavlene, men det var Gud som skrev inn i de 10
budene (ytringene) på steintavlene.

BRYLLUPET KUNNE HA FUNNET STED VED JESU FØRSTE

KOMME, men da jødene også denne gangen forkastet sin Gud, så ble det
utsatt til tiden for Jesu gjenkomst. Jødene som kunne ha blitt en vår-brud,
ble en høst-brud. Dette betyr at bryllupet hadde kunne funnet sted etter
Jesu forsoning i påsken (mars-april) i året 32, men det ble utsatt til Jesu
gjenkomst for jødene, som sannsynligvis vil finne sted en gang i forbin
delse med jødenes høstfester, som finner sted i september-oktober. Vi tror
at dette vil skje på Yom Kippur.
Jeg siterer fra Prophecy in the News.August 1999. s.l4, hvor det står:

«Blåsingen i trompetene på nymånedagen i september er ingen gledesfylt
hendelse. Trompetene innevarseler dom. Shofarene (bukkehornene) blir
blåst som et minne om den himmelske trumpet, som ble hørt og som er
beskrevet i 2.Mosebok 19, og som senere ble påsken. De minner det ut
valgte folket om at Israel kunne ha blitt en mai-brud i stedet for en sep-
tember-brud. Men på grunn av gulkalven, så måtte Israel utstå mange da
ger med lidelse før Gud var villig til å ta Israel til seg som sin hustru. Disse
hendelsene står profetisk for de mange årene i eksilet som ble pålagt jø
dene.» (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapitel: Basunklangdagens
høytid.)

Jeg vil også sitere hva Michael Strassfeld sier om dette i sin bok: The
Jewish Holidays, A Guide and Commentary: «En av de vakreste bildene
ved Shavout (pinsen) er giftemåletmellom Gud (brudgommen) og Israel
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(bruden). Påsken er perioden for Guds kurtise av Israel, og Shavout er et
bilde på bryllupet...»
Til og med Midrashene (jødiske kommentarer av Tanach) beskriver Gud
«som holder Sinai over Israelittenes hoder og som sier: Godta min Torah
og bli deretter omdannet til den romatiske symbolismen, der fjellet blir til
en huppah- et bryllupstelt for giftemålet.
I tilknytning til dette synet, ødela Moses de to lovtavlene fordi de var

Guds ketubah (giftemålskontrakt) med Israel, og Moses som en budbærer
valgte å ødelegge dem heller enn å overgi dem til Israel og dermed full
føre giftemålet mellom Israel og Gud. Dersom giftemålet hadde blitt full
byrdet, ville det ha betydd at jødene, som tilbad gullkalven, ville ha vært
utro i sitt ekteskap...
På den første dag i Elul (juli-august) gikk Moses tilbake til Sinai, for å

være på Qellet i enda 40 dager. Da han kom tilbake den lO.Tishri, presen
terte han det andre settet av lovtavlene til Israel. Disse lovtavlene repre
senterer også en giftemålskontrakt, men Israel måtte vente til september
med å inngå ekteskapet.»

Den røde kvigen symboliserer også Israel som «Herrens brud» og hus
tru. Jeg siterer fra Prophecy in the News. August 1999.S.13, hvor det står:
«Den Føde kvigen representerer Israel. Den solide røde farven står for ge
netisk renhet. Det er typisk for jødene som ble kommandert til å opprett
holde genetisk renhet ved ikke å gifte seg med hedningene.
Kvigen er HUNKJØNN. Det symboliserer Israel som YHVHS HUS

TRU. Den ble avlivet «utenfor leiren». Israel ble spredt blant nasjonene-
utstøtt fra det lovede landet. Israel ble kremert og redusert til aske, som
ble brukt sammen med vann for å rense de «ureine». (Asken av den røde
kvigen og vann var de to viktigste renselsesmiddel i Israel.) Dette minner
meg om Israels siste lidelser i krematoriene til Adolf Hitler. Vi blir fortalt
i Romerne 9,10 og 11 at Israel er blitt forkastet for en tid, slik at nådens
evangelium kunne bli sendt til hedningene. Vi er blitt gitt muligheten til å
oppnå evig liv på grunn av jødenes lidelser. Fra et historisk perspektiv er
vi blitt renset ved Israels aske.»

De ortodokse jøder ser det slik at BRYLLUPET mellom Gud og Israel
BLE INNGÅTT VED SINAI. De regner derfor ikke med at Jesus er brud
gommen i det bryllupet som vil komme. De begrunner det forholdet at
bryllupet har funnet med følgende argumentasjon:
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a) HELE TORAHEN ER EKTESKAPSKONTRAKTEN mellom Gud

og jødefolket. Dette ekteskapet har nå vart i 3311 år. Torahen skal
bevare Israel som hans brud og hustru.

b) Selve SABBATEN ER FORLOVELSES eller GIFTERINGEN mel

lom Gud og folket. Den er det ytre tegnet på at giftemålet har funnet
sted. «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.» (2.Mos.31,13.)

c) På samme måten som et jødisk brudepar MØTES UNDER EN
CHUPPA (bryllupstelt), møtte også Gud sitt folk under en sky ved
Sinai. Skyen ble sett på som selve bryllupsteltet.

d) På samme måten som det vanlige EKTESKAPET BEGYNNER
MED EN RENSELSESDÅP, ble også hele folket bedt om å rense
seg ved en dåp, før de 10 budene ble gjort kjent. «Så gikk Moses
ned fira i^ellet til folket, og han lot folket hellige seg og tvette sine
klær.» (2.Mos.l9,14.)

Videre hevder de ortodokse jødene at det som skjedde mellom Gud og
folket, FØR selve ekteskapet ble inngått, også viser at det som hendte ved
Sinai var et VIRKELIG BRYLLUP. De henviser da til følgende forhold:

a) Først måtte brudgommen gi EN ERKLÆRING om hva han ønsket
å gjøre med bruden. Dette blir uttrykt i 2.Mos.6,6-7, hvor det er 4
viljesutsagn som er beskrevet. «Si derfor til Israels barn: Jeg er Her
ren, og jeg vil føre dere ut fra egypternes tunge byrder og ut&i dere
fra trellearbeidet under dem, og jeg vil forløse dere med utstakt arm
og ved store straffedommer. Og jeg vil ta dere til mitt folk, og jeg vil
være deres Gud, og dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, han
som fører dere ut fra egypternes tunge byrder.»

b) Deretter skulle bruden og brudgommen være ATSKILT EN STUND,
for å forberede bryllupet. E>ette skjedde ved at Gud tok Israel ut fra
Egypt og ut i ørkenen hvor han ville helliggjøre Israel. Det vil si:
gjøre Israel klar for bryllupet.

Det er jødene som både er og bestandig har vært «Herrens brud», og
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etter at bryllupet har funnet sted, er de troende jøder blitt hans hustru
(gr.gyne). Det er ikke den kristne menighet som er «Herrens brud». Den
er Herrens legeme. Selv om vi er podet iim i det jødiske frelsestreet og har
fått del med jødene i paktene og løftene, så er fortsatt jødene «Herrens
brud», for sine kall og nådegaver angrer Herren ikke på.

En del kristne Bibel-granskere hevder at Gud har to bruder. Det er
en himmelsk brud, som er den krisme menighet, og det er en jordisk brud,
som er Israel, men det er ikke riktig. Gud som krever både enegifte og det
forholdet at man skal være trofast mot sin ektefelle, kan ikke tillate seg
selv å ha to forskjellige bruder og to forskjellige bryllup. Det er erstatnings
teologien som har fiiimet opp dette, og det har ingen støtte i Bibelen, men
det har derimot støtte i fortolkningen, som blant armet har gått ut på å frata
Israel det som Gud har gitt jødene- det være seg titler, benevnelser, opp
drag eller kall. (Se min bøker: Jesu Gjenkomst. Bind 3 og 4., hvor jeg
skriver mer om dette.)

Vi skal i det følgende undersøke de tekstene i Det Nye Testamente, som
er blitt brukt for å bevise at den kristne menighet er «Herrens brud»:

1.) «Den som har BRUDEN, han er brudgom, men brudgommens verm
(døperen Joharmes) som står og hører på ham, gleder seg storlig
over brudgommens røst. Denne min glede er nå blitt fullkommen.»
(Joh.3,29.)
Her kommer det tydelig fram at det er jødene som er «Jesu brud».
Den kristne menighet var ikke gjort kjent på det tidspunktet da dette
ble uttalt.

2.) Erstaningsteologene har brukt 2. Kor. 11,2 for å bevise at dere syn
er riktig: «For jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. Jeg
trolovet (sammenføyet) dere jo med en mann (Kristus), for å fram
stille en ren jomfru (gr.partenon) for Kristus».
Det er to forhold i denne teksten som viser at denne teksten ildre går
på giftemål, og det er:

a.) Det greske verbet «harmozo» bør ikke bli oversatt med «å for
love», men med «å sammenføye». Dette verbet er bare brukt
en gang i N.T. I Brevet til Hebreerne 4,12 brukes det tilsva
rende substantivet «harmos», og det er oversatt med «sam
menføyning». «For Guds ord er levende og kraftig og skar-
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peie enn noe tveegget sverd og trenger gjennom, iimtil det
kløver sjel og ånd, LEDE MOT (SAMMENFØYNING) og
maig, og dømmer hjertets tanker og råd.»

b.) Det står heller ikke ordet «brud» i teksten, men derimot «jom
fru».

Finis Jennings Dake sier i sin Bibel-kommentar.s.l98 følgende om dette:
«Mange læremessige feil er blitt basert på dette slike som:

a.) Kirken er sammenlignet med en jomfru.
b.) Kirken er Kristi brud.

c.) En må ha visse superkvalifrkasjoner får å være i «Kristi brud».
Dette verset er ikke noe bevis på at en jomfru er et symbol på
kirken. Det bare slår fast at Paulus var ærgjerrig på vegne av
sine egne tilhengere, slik at han kunne presentere dem for
Kristus som en jomfru blir presentert for sin marm. Det var
ikke Paulus jobb å presentere hele kirken for Kristus. Hver
mann vil bli hyllet av sine egne tilhengere. (l.Tess.2,19.)»

3.) En annen tekst fra N.T., som er blitt brukt for å vise at den krisme

menighet er «Herrens brud», er Brevet til Efeseme 5,25, hvor det
står: «Dere menn, elsk deres hustruer, likesom Kristus elsket me

nigheten og gav seg selv for den.»
Det er jo innlysende at man ikke kan bruke deime teksten, for å vise
at den krisme menighet er «Jesu brud». Her blir Jesu kjærlighet til
menigheten sammenlignet med den sterke kjærligheten som det skal
være mellom en mann og hans kone.

4.) Ordet «brud» brukes også i Johannes Åpenbaring. Yi skal ta for oss
de Bibel-stedene som er aktuelle for den problemstillingen som vi
arbeider med. «Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige
ned av hiimnelen ̂  Gud, gjort i stand som en BRUD for sin mann.»
(Joh.Åp.21,2.)
Her er ordet «brud» brukt som bilde på innbyggerne i det nye Jeru
salem, som blir med Jesus tilbake ved hans gjenkomst for jødene..

5.) «Og en av de syv engler som hadde de syv skåler, fulle av de 7 siste
plager, kom til meg og talte med meg og sa: Kom jeg vil vise deg
BRUDEN, Lammets HUSTRU.» (Joh.Åp,21,9.) Dette betyr at bru
den, som er troende jøder fra den første pakts tid, og som er i him-
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melen, skal bli «Jesu hustru» i «riket for Israel»- etter at bryllupet
har funnet sted.

6.) «Og Ånden og BRUDEN sier: Kom (Jesus). Og den som hører det
(de messianske jødene) si: Kom, og den som tørster, han komme,
og den som vil, han ta livets vann uforskyldt.» (Joh.Åp.22,17.)
Her er det snakk om 3 grupperinger som sier: «Kom», og det er:
a.) Den Hellige Ånd.
b.) Bruden, som er Israel i det himmelske Jerusalem og
c.) De messianske jødene i endens tid.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er det greske ordet for «brud»?
2.) Hva er de 2 steintavlene et bilde på?
3.) Hva vil det si at Israel kunne ha blitt en mai-brud?
4.) Hva vil det si at Israel ble en oktober-brud?

5.) Hva sier Prophecy in The News. August 1999. om dette?
6.) Hva sier Michael Strassfeld om dette i sin bok: The Jewish

Holidays. A Guide and Commentary?
7.) Hvilke likheter er det mellom Israel og den røde kvigen?
8.) Hvilke 6 begrunnelser har jødene for å si at Guds bryllup med

jødene ble holdt ved Sinai?
9.) Hvorfor kan vi ikke bruke Johannes 3,29 som bevis for at «bru

den» er den kristne menighet?
10.) Hvorfor er det galt å oversette verbet «harmazo» i 2. Brevet til

Kointeme 11,2 med «å forlove»?

11.) Hva sier Finis Jennings Dake om forståelsen av dette Bibel-ver-
set?

12.) Hvordan skal vi forstå Brevet til Efeseme 5,25 ?
13.) Hvem er «bruden» i Johannes Åpenbaring 21,2?
14.) Hvilke 3 grupperinger er det som sier: «Kom.» til Jesu gjen

komst?

15.) Hvorfor er det ikke den kristne menighet som sier: «Kom» i dette
tilfellet?
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BRUKEN AV ORDENE «BRYLLUPSHUSET»

OG «BRYLLUPSKLEDNING».

Det greske ordet «NYMPHON» betyr «BRUDEKAMMERET»,
«BRYLLUPSSALEN» eller «BRYLLUPSHUSET». «Så gikk da disse tje
nere ut på veiene (jødenes forkynnelse til hedningene i endens tid) og Ekk
sammen alle de som de fant, både onde og gode, og bryllupshuset («riket
for Israel») ble fullt av gjester.» (Mat.22,10,)
«Kan vel bryllupshusets sønner (Det var brudgommens spesielle venner.
De spiste et måltid mat sammen med ham før de hentet bruden fra hennes
jødiske hjem.) faste så lenge som brudgommen er hos dem? Så lenge de
har brudgommen hos seg, kan de ikke faste.» (Mark.2,19.)

Det greske uttrykket «ENDYMA GAMU» betyr «BRYLLUPS
KLEDNING». «Da nå kongen (Gud) gikk inn for å se på dem som satt til
bords, så han der en mann som ikke hadde bryllupskledning på. Og han sa
til ham: Min venn! Hvorledes er du kommet inn her og har ikke biyllups-
kledning på! Men han tidde. Da sa kongen til tjenerne: Bind hender og
føtter på ham og kast ham ut i mørket utenfor (Han skulle leve utenfor
riket) -. Der skal være gråt og tenners gnissel.» (Mat.22,11-13.)
Det er troende jøder som skal forkynne i endens tid. De skal både for

kynne i Israel og ut over den hele jord. De 144000 beseglede av Israels 12
stammer skal innby hele verden til bryllupsfesten, som skal være i 1000
års-riket. «Men når de forfølger dere i en by, da fly til den andre, for san
nelig sier jeg dere: Dere skal ikke komme til ende med Israels byer, før
Menneskesønnen kommer.» (Mat. 10,23.)

«og jeg hørte tallet på dem som ble beseglet: 144000 av alle Israels
barns stanuner.» (Joh.Åp.7,4.)

Den frelseskledningen som disse menneskene har, er av en annen
beskaffenhet enn frelseskledningen til den krisme menighet. Vi har en
frelseskledning som består utelukkende av TROEN PÅ JESUS og GUDS
RETTFERDIGHET. De som hører med til riket for Israel, har en frelses-
kledning som består både av GUDS RETTFERDIGHET og MENNES
KETS EGEN RETTFERDIGHET. Den siste typen rettferdighet får de ved
å etterleve Jesu «nye» Torah. «og det er gitt henne (hustruen) å kle seg i
rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de HELLIGES RETTFER
DIGE GJERNINGER (Torahens rettferdighet)» (Joh.Åp.19,8.)
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SPØRSMÅL 06 OPPGAVER.

1.) Hva er de greske ordene for «bryllupshuset» og «bryllups
kledning»?

2.) Hvem skal forkynne i endens tid?
3.) Hvorfor skal ikke den kristne menighet forkynne i endens tid?
4.) Hva er forskjellen på den kristne menighets frelseskledning, og

den frelseskledningen som de troende har i endens tid?
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BRUKEN AV ORDENE «NATTVERD»,

«GJESTEBUD» OG «LAMMETS
BRYLLUPSNATTVERD».

Det greske ordet «DEIPNON» betyr «NATTVERD», «KVELDSMÅL
TID» eller «GJESTEBUD». «Da sa han til dem: Det var en mann (Gud)

som gjorde en stor nattverd («riket for Israel») og innbød mange, og han
sendte ut sine tjenere ved den tid da nattverden skulle holdes (Riket kunne
ha blitt opprettet ved Jesu første komme.), for å si til de innbudne (jø
dene): Kom, for NÅ ER DET FERDIG». (Luk. 14,16-17.)

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner
døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd (Vedkommende skal få
del i «riket for Israel») og han med meg.» (Joh.Åp.3,20.) Dette er sagt til
den jødiske menigheten i Laodikea. Denne menigheten vil gå inn i
trengselstiden, for den har ikke tatt imot Jesus. Alle som tar imot Jesus i
trengselstiden, skal bli frelst og få del i «riket for Israel».

Det greske uttrykket «TO DEIPNON TU GAMU TU ARNIU» betyr
«LAMMETS BRYLLUPS-NATTVERD». «Og han sier til meg: salig er
den som er innbudt til Lanunets bryllupsnattverd (riket for Israel). Og han
sier til meg: Dette er Guds sanne ord.» (Joh.Åp.19,9.)
Disse uttrykkene er det samme som «riket for Israel». De som ikke blir

med i den kristne menighets bortrykkelse, må inn i trengselstiden på 7 år.
Mange av disse må besegle sine liv med martyriet. Det skal bli en trengsels
tid for de troende, som verden ikke har sett maken til, men på grunn av de
troende jødene skal denne tiden bli forkortet, for ble den ikke det, så kunne
ikke noe menneske overleve. «På den tid skal Mikael stå fram, den store

fyrste som verner om ditt folks barn (jødene) , og det skal komme en
trengselstid som det ikke har vært fra den dag da noe folk ble til, og like
til den tid. Men på den tid skal alle av ditt folk (blant annet de 144000) bli
frelst som finnes oppskrevet i boken.» (Dan. 12,1.)

«for da skal det være så stor en trengsel som ikke har vært fra verdens
begynnelse inntil nå, og heller ikke skal bli. Og ble ikke de dager forkor
tet, da ble intet kjød frelst, men for de utvalgtes skyld (de utvalgte jder)
skal de dager bli forkortet.» (Mat.24,21-22.)
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er de greske ordene for «nattverd», «gjestebud» og «Lammets
bryllupsnattverd»?

2.) Hva betyr disse uttrykkene?
3.) Hva skal skje med verden etter den kristne meni^ets

bortrykkelse?
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BETYDNINGEN AV BEGREPET «GUDS

RIKE».

De greske uttrykkene «BASILEIA TU THEU» betyr «GUDS RIKE» og
«BASILEIA TON URANON» betyr «HIMLENES RIKE». Hoved
betydningen av begrepet «Guds rike» er gjennom hele Bibelen «riket for
Israel» eller «1000 års-riket». Det var det historiske riket som profetene i
Tanach så fram til og profeterte om. Matteus kalte dette riket for «himle
nes rike». De andre evangelieforfatteme kalte dette riket for «Guds rike».
Dette er synonyme begreper.
Den kristne menighets tid hører også med til rikets tid, men det er DEN

HEMMELIGE SIDEN ved riket. Det var Jesus som først åpenbarte den
hemmelige siden ved Guds rike, men dette åpenbarte han ikke i direkte
tale, men i lignelser. (Se de 7 lignelsene i Matteus 13,1-53.)

Selve begrepet «himlenes rike» betyr at det skal komme et rike, som
fullt ut skal styres etter de himmelske prinsippene. Det skal være et rike
på jorden, men det skal styres fra Jerusalem og fra himmelen.

Det er ikke noe merkverdig at det er store likheter mellom den første
messianske forsamlingen i Israel, som ble tatt ut ved Jesu første forkyn
nelse, og den kristne menighet, som blir tatt ut ved Paulus forkynnelse,
for de hører begge med til riket.
Dessuten er de frelsesforsamlinger som ligger nær opp til hverandre i

tid og som styres av delvis de samme frelsesprinsipper.
Vi må huske på at vi opprettholder skillet mellom DET PROFETISKE,
det vil si det som var gjort kjent ved de profetiske Skriftene i Tanach, og
det som var EN HEMMELIGHET, og som først ble åpenbart ved Paulus.
Det vil føre altfor langt å henvise til alle Skrift-stedene i N.T., hvor ordene
«Guds rike», «himlenes rike» eller «riket» er brukt. Her vil jeg henvise til
en god Bibel-ordbok. (Se også kapitlene: Guds rike og De forskjellige
fasene av Guds rike.)

Jesus kom for å opprette riket for jødene. Opprettelsen av riket var av
hengig av at jødene tok imot kongen i riket. Da de ikke ville det, gikk riket
inn i sin hemmelighetsform i den kristne menighets tid. Etter den kristne
menighets bortrykkelse, vil tilbudet om riket komme tilbake igjen i end
ens tid. Det er messianske jøder som vil forkynne evangeliet om riket, slik
som de forkynte det i forbindelse med Jesu første komme. Denne gangen
vil jødene ta imot tilbudet om Kongen, som er Jesus fra Nasaret, og han
vil opprette riket for dem.
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er de greske uttrykkene for «Guds rike» og «himlenes rike»?
2.) På hvilken måte hører den kristne menighet med til rikets pe

riode?

3.) Hvilke likheter er det mellom den messianske forsamlingen og
den kristne menighet?

4.) Hvorfor er det likheter mellom disse to forsamlingene?
5.) Hvilke ulikheter er det mellom disse to forsamlingene?
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BETYDNNGEN AV BEGREPENE «RIKET

FOR ISRAEL», «TUSEN ÅR» OG
«DE TUSEN ÅR».

Det greske uttrykket «BASILEIA TO ISRAEL» betyr «RIKET FOR IS
RAEL». Dette uttrykket forekommer bare en gang i Berit Chadasha (N.T.),
og det er i Ap.gj.1,6, og det betyr det Guds kongerike som Jesus skal
opprette i Israel. «Da de nå var konunet sanunen, spurte de ham: Herre,
gjenreiser du på den tid (ved Den Hellige Ånds komme) riket for Israel?»

I dette Skrift-stedet kommer det meget tydelig fram at det er noe som
heter for «riket for Israel», men til tross for det så vegrer mange teologer
og Bibel-forkynnere seg for å forkynne at det er et frelseshistorisk rike
som skal komme og som heter «riket for Israel». Dette har med den såkalte
«erstaningsteologien» å gjøre. Den går ut på at den kristne menighet har
overtatt jødenes løfter, oppgaver og benevnelser. Dette er ikke fra Gud,
men fra Satan.

Til tross for at mange hevder at kirken nå har et mer riktig syn på Israel
enn den har hatt, så vil jeg for min del påstå at kirken ennå henger igjen i
erstaningsteologien. De forandringene som eventuelt er kommet i stand,
er nesten MIKROSKOPISKE. Vår kirke ligger ennå fast i
erstaningsteologiens gjørme og kommer ikke ut av den, før den forstår at
Israel fortsatt er Guds folk og at Gud har lagt ned sine planer i folket og i
landet.

Det greske uttrykket «KJILIA ETE» betyr «TUSEN ÅR» eller «TA
KJILIA ETE», som betyr «DE TUSEN ÅRENE»». Dette er det samme
som «1000 års-riket», som igjen er det samme som «riket for Israel». Dette
uttrykket er brukt 6 ganger i Joh.Åp.20.1 denne perioden skal Jesus styre
sammen med de hellige fra de forskjellige frelseskategorier. Messianske
jøder skal sanunen med Jesus styre verden ut fra Jerusalem. Den kristne
menighet skal være med å styre verden ut ifra himmelen, som skal ligge
mye nærmere til jorden enn den gjør i vår tid.
Satan og de onde ånder skal være fengslet i avgrunnen. Antikrist og den

falske profet skal være fengslet i ildsjøen, som er den annen død.
Det som kjennetegner bl.a. denne tidsperioden er det forholdet av ver

den skal få et rettferdig styre.«... For fra Sion skal Torah utgå, og Herrens
ord fra Jerusalem.» (Es.2,3.)
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er de greske uttrykkene for «riket for Israel», «tusen åD> og
«de tusen årene»?

2.) Hva går disse uttrykkene ut på?
3.) Hva er det som kjennetegner disse tidsperiodene?
4.) Hvor vil menigheten være i denne tiden?
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BRUKEN AV ORDET «KONGEN».

Det greske ordet «HO B ASILEUS» betyr «KONGEN». Det er Jesus som
er kongen «riket for Israel». JESUS ER ALDRI KALT FOR MENIGHE
TENS KONGE, men han er Israels konge. For menigheten er han kalt
«hodet for menigheten» og «frelser for menigheten». «Si til Sions datter
(menneskene i Sion): Se, DIN KONGE kommer til deg, saktmodig og
ridende på et asen og en asenfole, på trelldyrets fole.» (Mat.21,5.)
«Og over hans hode satte de klagemålet imot ham, således skrevet: Dette
er Jesus, JØDENES KONGE.» (Mat.27,37.)
«Han skal være stor og kalles den Høyestes Sønn, og Gud Herren skal gi
ham hans far Davids trone, og han skal være KONGE over Jakobs hus i
tidsaldrene, og det skal ikke være ende på hans herredønune.» (Luk. 1,32-
33.)
«Natanael svarte ham: Rabbi, du er Guds Sønn. Du er ISRAELS KONGE.»

(Joh. 1,50.)

«Pilatus sa da til ham: Så er du dog konge? Jesus svarte: Du sier det. JEG
ER KONGE. Jeg er dertil født og dertil kommet til verden at jeg skal vitne
for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst.» (Joh. 18,37.)
«For han skal være KONGE (i 1000-årsriket) inntil han får lagt alle sine

fiender under sine føtter.» (1.Kor. 15,25.)
«Men den TIDSALDRENES (Jesus skal være konge i alle tidsaldere),

den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud være ære og pris i tidsaldrenes
tidsaldere. Amen.» (I.Tim. 1,17.)
«Og den syvende engel blåste, og høye røster lot seg høre i himmelen,

som sa: Kongedømmene (flertall) over verden er tilfalt vår Herre og hans
Salvede, og han skal være KONGE i tidsaldrenes tidsaldere.»
(Joh.Åp.11,15.)
«Vi takker deg. Herre Gud, du Allmektige, du som er og som var og som

kommer, fordi du har tatt din store makt og er blitt KONGE.»
(Joh.Åp.11,17.)
«og de sang Moses, Guds tjeners sang og sa: Store og underfulle er dine

gjerninger. Herre Gud, du Allmektige. Rettferdige og sanne er dine veier,
du FOLKENES KONGE.» (Joh.Åp.15,3.)
«Og på sitt kledebon og på sin lend har han et navn skrevet: KONGERS
KONGE og herrers herre.» (Joh.Åp. 19,16.)

Etter at 1000 års-rikets tidsperiode er endt, vil Jesus underlegge sitt
styre under Gud. Det betyr ikke at Jesus ikke skal være konge i «evighe-
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ten», men det betyr at riket for Israel som frelsesperiode er slutt. Etter de
tusen årene vil han være konge på EN ANNEN MATE, «Deretter konuner
enden (enden på oppstandelsen), når han OVERGIR RIKET til Gud og
Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og all myndighet og alt velde.»
(l.Kor.15,24.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er det greske ordet for «kongen» ?
2.) Hvem er Israels konge?
3.) Hva vil det si at Jesus er «tidsalderens konge»?
4.) Hvor lenge skal Jesus være konge?
5.) Hva vil skje med Jesu kongedømme etter at 1000 års-riket er

slutt?
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DEL 12.

BETYDNINGEN AV ORDET «HEMMELIG

HET» I DET NYE TESTAMENTE.

Det greske ordet «MYSTERION» betyr «HEMMELIGHET». Hoved
betydningen av ordet er «noe som er helt nytt og som ikke har vært før». I
Berit Shadasha (N.T.) er det flere typer hemmeligheter, men i denne sam
menhengen skal vi bare beskrive to typer hemmeligheter som har med
forholdet mellom Israel og den kristne menighet å gjøre:

a.) Det er for det første det forholdet at Israel gikk inn i sin egen
hemmelighet. Israel var uttatt til å ta imot «riket for Israel»
ved Jesu første komme, men på grunn av vantro ble riket
utsatt med ca.2000 år. Jesus var den første som fortalte jø
dene om denne hemmeligheten. I Matteus 13,1-53 fortalte
Jesus sine apostler 7 lignelser om «himlenes rikes hemme
ligheter». Disse går ut på at Israel skal gå inn i sin egen hem
melighet, og at vi skal få en ny tid, som er den kristne menig
hets tid, der det konkrete og historiske Guds riket skal være
skjult i verden. (Mat. 13,1-52.)

b.) Det er for det andre de hemmeligheter angående den krisme
menighet, som Paulus fikk åpenbart. (Se min bok: Jesu Gjen
komst. Bind 4., hvor jeg skriver mye om dette. Se også kapit
let: Betydningen av ordet «hemmehghet» i Bibelen.)

Til tross for at den kristne menighet er hovedbæreren av Guds riket i
dag, så betyr ikke dette at Israel er forkastet av Gud. Israel skal igjen podes
inn i sitt gode jødiske oljetre, og dette skal bli en VINNING FOR VER
DEN. I endens tid skal Israel og messianske jøder overta forkynnelsen av
Guds ord. De skal da ikke forkynne budskapet om «den frie nåden», men
de skal forkynne Jesu nye Torah, som skal være ffelsesbudskapet i 1000
års-riket.
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er det greske ordet for «hemmelighet»?
2.) Hvilke to typer hemmeligheter i N.T. er det viktig at vi ikke blan

der sammen?

3.) Hva er «himlenes rikes hemmeligheteD> i Matteus 13,1-53?
4.) Hvilke hemmeligheter har den kristne menighet?
5.) Hvilket budskap skal forl^imes i 1000 års-riket?
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BRUKEN AV ORDET «KAIROS».

Det greske ordet «KAIROS» betyr «NY AV KVALITET». Det betyr at
den tilstand eller den ordningen som ordet beskriver, ikke har vært før.
Når det gjelder den kristne menighet, så består den av en mennesketype
som ikke har vært før. Det er en mennesketype der JØDER og KRISTNE
ER LIKESTILT med hensyn til frelsen. Det er ET NYTT MENNESKE.

Det forholdet at hedningene skulle slutte seg til jødefolket i den
messianske tidsperioden, var ikke noe nytt. Det er beskrevet mange steder
i Tanach.

Det forholdet at jødene skulle forkaste Messias, er heller ikke noe nytt,
for det er også beskrevet mange steder i Tanach, men det forholdet at
jødene skulle takes ut av sin sammenheng som Guds folk og settes likt
med hedningene, var noe nytt. Dette ble verken forkynt av Jesus eller apost
lene den første tiden, men Paulus var DEN FØRSTE som forkynte dette.
Dette var også en av grunnene til at hans forkynnelse ikke ble godtatt av
mange Jesus-troende jøder.
Både Jesu nye lære og Paulus sin lære var ny av kvalitet, men de skal

ikke blandes sammen. Jesu lære angikk «riket for Israel», mens Paulus
lære angikk den kristne menighet. «Da sa han til dem: Derfor er enhver
skriftlærd som er opplært for himlenes rike likt en husbond som bærer
fram NYTT og gammelt av det han har.» (Mat. 13,52.)
«For dette er mitt blod, den NYE PAKTS BLOD, som utgydes for mange

(for alle) til syndenes forlatelse.» (Mat.26,28.) (Den nye pakt i Jesu blod
er felles for Israel og den kristne menighet.)
«Men jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt,
før den dag da jeg skal drikke den NY med dere i min Faders rike (riket for
Israel).» (Mat.26,29.)
«Og de ble alle forferdet, så de spurte hverandre: Hva er dette? En NY

LÆRE! (Ja, det var en ny lære) Med myndighet byder han endog de urene
ånder, og de er ham lydige.» (Mark. 1,27.)
«men ny vin fylles i NYE skinnsekker.» (Luk.5,38.)
«Et NYTT BUD gir jeg dere, at dere skal elske hverandre (inntil døden).
Likesom jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre.» (Joh. 13,34.)
«Det er jo lastende ord han taler til dem når han sier: Se, de dager kom
mer, sier Herren, da jeg vil opprette en NY PAKT med Israels hus og med
Jakobs hus.» (Hebr.8,8.)

«Så tok de ham (Paulus) ved hånden og førte ham opp på Areopagus,
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og sa: Kan vi få vite hva dette er for en NY LÆRE, som du forkynner.»
(Ap.gj. 17,19.) (Paulus forkynte ikke Jesu første Torah, men han forkynte
den nye læren som hadde med den kristne menighet å gjøre.)
«Likeså også kalken etter aftensmåltidet, idet han sa: Denne kalk er (sym
boliserer) den NYE PAKT i mitt blod, gjør dette, så ofte som dere drikker
den, til mirme om meg!» (1.Kor. 11,25.)

«Derfor, dersom noen er i Kristus, da er han en NY SKAPNING. Det

gamle er borte, se alle ting er blitt NYTT.» (2.Kor.5,17.)
«For verken omslgærelse eller forhud er noe, men bare en NY SKAP

NING.» (Gal.6,15.)
«i det han ved slitt kjød avskaffet den Torah (Mose Torah) som kom med

bud og forskrifter, for at han ved seg selv kuime skape de to (jøder og
hedninger) til et NYTT MENNESKE, i det han gjorde fired.» (Ef.2,15.)
«og ikle dere det NYE MENNESKET, som er skapt etter Gud i sannhe

tens rettferdighet og hellighet.» (Ef.4,24.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er det greske ordet for «ny»?
2.) Hva betyr dette ordet?
3.) Hva vil det si at vi fikk en ny pakt?
4.) På hvilken måte er denne pakten felles for både Israel og den

kristne menighet?
5.) Hva vil det si at vi fikk «et nytt menneske»?
6.) Hva er det som skiller den messianske forsamlingen i Israel fî

den kristne menighet?
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BETYDNINGEN AV ORDENE «GLAM»

OG «AION».

Det greske ordet «AION» betyr «TIDSALDER». Det tilsvarende ordet på
hebraisk er «GLAM». Dette ordet skal verken oversettes med «verden»
eller «evigheten». I og med at teologene og Bibel-oversetteme oversetter
dette ordet uriktig, er de med å FORKLUDRE Guds ord og Guds ordnin
ger for oss. Dette har jeg skrevet mye om i mine bøker, og jeg vil også ta
det opp igjen i denne boka, da jeg anser det for DEN STØRSTE VIKTIG
HET, at dette ordet blir korrekt oversatt.
I bibelsk forstand uttrykker dette ordet verken «verden» eller «evighe

ten». I både hebraisk og greske tankegang har man ikke noe ord for «evig
het» i forhold til tiden eller tidsperioden. Man sier ganske enkelt «inn i
tiden» eller «inn i tidsalderen», (gr. eis ton aiona), som er det sanune som
«inn i eonen». Dette ordet kjenner vi også til på norsk.
I Bibelsk Oppslagsbok står det følgende om dette ordet: «Ordet «evig»

brukes i vår svenske bibeloversettelse dels for å gjengi det hebraiske
«olam», dels for å gjengi det greske «aion».. Ingen av disse begrepene
uttrykker det abstrakte begrepet «evighet».
Carl Fredrik Wisløff sier følgende i sin bok: Jeg vet på hvem jeg tror:

«Bibelen taler ikke om tid og evighet, men derimot om tid og tidsaldere».
Jeg vil også sitere fra boka: Fast Facts on Bible Prophecy. s. 11-12. av

Thomas loe og Timotyh Demy, hvor de skriver følgende om begrepet
«aion»: «Tidsalder kommer fra det greske ordet «aion» og «aionios», som
betyr «en periode av tid», enten fortid, nåtid eller framtid. Bibelen snak
ker av og til om perioder av historien og evigheten som tidsaldere. Tids
aldere er det sanune som tidshusholdninger, men de legger vekt på for
skjellige ting. Tidsaldere legger vekt på TIDEN i perioden, mens tids-
husholdningene legger vekt på periodens EGENART. Derfor så er henvis
ninger til framtidige tidsaldere viktig informasjon til å forstå Bibelens
profetiske budskap. Bibelen snakker om de følgende tidsaldere:
a) FØR TIDSALDRENE. Det er før tidens begynnelse i den fortidige

evighet (1 .Kor.2,7.)
b) FORRIGE TIDSALDERE. Det er tiden før Kristi første konune.

(Ef.3,5,Kol.l,16.)

c) TIDSALDEREN. Det er tidsperioden som vi lever i nå. (Ef. 1,21.)
d) DE KOMMENDE TIDSALDERE. Det er de gjenværende tidspe
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noder siden Kristi første komme.(Ef.2,7.) Dette inkluderer både
1000 års-riket og evigheten.»

Uden eller tidsalderen blir ikke på hebraisk eller gresk sett på i forhold
til evigheten, men i forhold til ny tid eller en ny tidsalder.
Når teologene oversetter Bibelen galt på dette området, så går de Satans

og den verdslige filosofiens ærende. I gresk filosofisk tankegang blir ti
den sett på som noe negativt. Den begrenser menneskene og stenger for
menneskets frelse. Frelsen består i å bli skilt fra tiden og fra legemet. Frel
sen betyr at en får del i «evigheten».
Dette er ikke hebraiske og kristne tanker. I sann jøde- og kristendom er

det frelse både i tiden og i tidsalderen, og det er både ånd, sjel og legeme
som skal frelses. Det er FRELSE BÅDE I TIDEN og I TIDSALDEREN.
«Men han fredens Gud hellige dere helt igjennom, og må deres ånd og sjel
og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme.»
(l.Tess. 5,23.)
«For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noe tveegget sverd

og trenger gjennom, inntil det kløver sjel og ånd, ledd og marg (legemet),
og dømmer hjertets tanker og råd.» (Hebr. 4,12.)

Dessuten står ETHVERT PUNKT I TIDEN I RELASJON TIL HELE

TIDEN. «Og dette må vi gjøre da vi kjenner tiden, at timen er kommet da
vi må våkne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå en den gang vi
kom til troen.» (Rom. 13,11.)
«Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsignet

oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus, likesom han utvalgte
oss i ham før (gr.pro) verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være
hellige og ulastelige for hans åsyn.» (Ef. 1.3-4.) (Den kristne menighet er
utvalgt FØR VERDENS GRUNNVOLL BLE LAGT.)
«han som frelse oss og kalte oss med et hellig kall, ikke etter vårt gjer

ninger, men etter sitt eget forsett og den nåde som er oss gitt i Kristus
Jesus før (gr.pro) tidsalderlige tider.» (2.Tim.l,9.)
«Herren skal frelse meg fra all ond gjerning og frelse meg inn i sitt him

melske rike. Ham være æren i tidsaldrenes tidsaldere. Amen.» (2.Tim.4,18.)
«For vi går inn til kvilen (i 1000 års-riket), vi som er kommet til troen,

således som han har sagt: Så jeg svor i min vrede: Sannelig, de skal ikke
komme inn til min kvile- enda gjerningene (forsoningen) var fullført fra
(gr.apo) verdens grunnvoll ble lagt.» (Hebr.4,3.) (Den messianske forsam
lingen i Israel er utkalt FRA VERDENS GRUNNVOLL BLE LAGT.)
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«Og derfor er han mellommann for en ny pakt, for at de kalte (de troende
jøder i G.T.)skal få den tidsalderlige arv («riket for Israel») som var lovet,
etter at en død har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den
første pakt (Sinai-pakten.) «(Hebr.9,15.)

«ellers måtte han jo ha lidt flere ganger fra verdens grunnvoll ble lagt,
men nå er han åpenbart en gang ved tidsaldrenes ende for å bortta synden
ved sitt offer,» (Hebr.9,26.)
«Og alle som bor på jorden, skal tilbede det (Antikrist), hver den som

ikke har fått sine navn skrevet i Livets bok hos Lammet (Jesus), som er
slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt.» (Joh.Åp.13,8.)

Når teologene oversetter ordene «olam» og «aion» galt, så går denne
oversettelsen og forståelsen av dette ordet tilbake til tiden før 200 før
Messias. Allerede de 71 rabbinerne, som oversatte den hebraiske Bibelen
til gresk (Septuaginta, som betyr «de syttis oversettelse»), oversatte ordet
«olam» med «evighet» De var influert av den hedenske greske filosofien,
som går enda lenger tilbake i historien.
Vi kan se visse tegn på at teologene og Bibel-oversetteme begynner å

forstå, at de må oversette dette ordet riktig, men teologene har en egen
evne til ikke å være konsekvente. De har så lett for å la seg distrahere og ta
hensyn til ytre faktorer, som tradisjon, gamle Bibel-oversettelser og for
ventninger. Den som skal oversette Bibelen rett, må oversette konsekvent
og slik som det står.

Dan Juster sier følgende om ordet «olam» i sin bok: Jewish Roots.s.23:
«Dette (påsken) er Israels uavhengighets dag. Siden utfarten (fra Egypten)
var Guds måte å etablere nasjonen, så skulle påsken så vel som de andre
helligdagene, bli feiret «for tdltid og for alle deres generasjoneD> (olem v/
ed) av nasjonen.
Det er mulig at dette ordet «for alltid» refererte til et folk under det

mosaiske offersystemet, og så snart som offersystemet var erstattet, så var
dette «for alltid» av ingen lovlig viktighet lenger, siden det mosaiske sys
temet ikke lenger var aktuelt. I det hele så ble ofrene under det aronitiske
prestedømmet pålagt å bli forrettet «for aUtid». På hvilken måte skal vi da
vurdere påbudene som skulle gjelde «for alltid»?»
Vi ser at Dan Juster har problemer med å forstå ordet «olam» riktig.

Dersom han hadde forstått at ordet ikke skal oversettes med «for alltid»,

men «i tidsalderen», så hadde ikke dette vært noe problem for ham.
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Lance Lambert gir uttrykk for den samme vanskeligheten. Han forstår
ikke at Abraham-pakten kan være «evig», slik som dette blir oversatt, når
den ble avbrutt av Sinai-pakten. Dette kommer til uttrykk i et foredrag
som han holdt i Bergen. Jeg siterer fra referat fra avisen Dagen den 7.april
år 2000: «For hvis Gud kan inngå en pakt med Abraham, uten betingelser,
og siden bryte den. Hvis han først utvelger, og så gjør utvelgelsen til intet,
hva da med deg? Hvis Gud først sier at noe er evig, og så får jeg siden høre
at det er midlertidig. Vel, da blir jo selve språket meningsløst. For evig er
jo det motsatte av midlertidig. Og hvis det var det han egentlig mente,
hvorfor sa han ikke det da?

Dere har fått evig liv og evig frelse, og han har inngått en evig pakt med
dere. Men finnes det likevel en TIDSBEGRENSNING? For dersom du

sier at Gud kan gjøre ting med det jødiske folket som er evig, og så viser
det seg likevel at det ikke er evig...»
Dersom Lance Lambert og andre hadde vært oppmerksomme på at or

det «evig» ikke skal oversettes med «evig», men med ordet «tidsaldeD>
eller «det som hører tidsalderen til», så hadde Bibel-læreme ikke fått dette
problemet, men det er dessverre ennå liten vilje til at vi kan få forandre
dette. Dersom vi ikke får dette på plass, så blir Bibelens budskap uklart
for oss.

The Companion Bible. av E.W.Bullinger gir uttrykk for det samme når
det gjelder teksten i Esaias 32,14-15, hvor det står: «For palasset er forlatt,
svermen i byen er langt borte, haug (Ofel-haugen) og vakttårn er blitt til
huler for EVIGE TIDER (i tidsalderen), til fiyd for villeseler, til beite for
buskap, INNTIL Ånden blir utøst over oss fra det høye (Israels omven
delse) og ørkenen blir til fhiktbar mark, og fruktbar mark aktes som skog.»
The Companion Bible har følgende konunentar til dette på s. 971: «Ut

rykket «for alltid» er satt for en FORLENGET PERIODE. Se på begrens
ningen ved ordet «inntil», som er brukt i neste verset.»

Nå vet jo også jeg at oversettelsen i noen grad er avhengig av forståelse
og tolkning. Dette gjelder da sammenhengen som ordene står i, men det
skulle ikke gjelde selve ordene. Vi har mange eksempler på at når ordene
blir galt oversatt, så blir også innholdet i Bibelen galt.
Når en treffer på uttrykkene «for alltid» og «for evig» i N.T., bør en være

på vakt, for de er galt oversatt. De står enten for det greske ordet «aion»
eller for det tilsvarende adjektivet «aionios». Disse skal oversettes med
enten «tidsalder» eller «det som hører tidsalderen til». Dersom en vil ut-
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trykke ordet «tidsaldeD> i flertall, så er det enten brukt i sin flertallsform
(gr.aionos) eller ved at ordet er brukt to ganger (gr.aionos ton aionon»,
som betyr «tidsaldrenes tidsaldere».
Ordet «aion» kan derfor betyr både «tidsaldrene før verden ble til», «inne

værende tidsaldeD>, «den kommende tidsalderen» og « de kommende tids
aldere». Det er SAMMENHENGEN I TEKSTEN som bestemmer hvor

dan vi skal forstå ordet. Hovedbetydningen av ordet i N.T. er likevel «riket
for Israel».

Vi skal i det følgende ta med noen eksempler på bruken av dette ordet i
N.T. «og da han så fikentreet (et bilde på Israel), gikk han bort til det, men
fant ikke noe på det uten blad. Aldri I TIDSALDEREN skal det mer vokse
frukt på deg. Og straks visnet fikentreet.» (Mat. 21,19.) Vi kan ikke over
sette dette utsagnet med» i evigheb>, som vår Bibler gjør, for i den neste
tidsalderen, som er «riket for Israel», skal det vokse meget frukt på Israel.
«Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enerom og

sa: Si oss, når skal dette skje (ødeleggelsen av templet), og hva skal tegnet
være på ditt komme (Jesu komme for Israel) og på TIDSALDERENS
ENDE?»Mat.(24,3.)

Dette uttrykket kan ikke oversettes med «verdens ende», for den kom
mer ikke før enn etter 1000 års-riket, men uttrykket angår her avslutnin
gen av vår tidsalder.
«uten at han skal få det hundrefold igjen, nå her i tiden hus og brødre og

søstre og barn og åkrer under forfølgelse, og i den KOMMENDE TIDS
ALDER TIDSALDERLIG LIV.»

Det er i den kommende tidsalder at en vil få det tidsalderlige livet fullt.
Det å bli frelst, betyr bl.a. at en får del i «riket for Israel». (Mark. 10,30.)
Dette er hovedbetydningen av frelsen etter hebraisk tankegang.
« Han skal være stor og kalles den Høyestes Sønn, og Gud Herren skal

gi ham hans fars DAVIDS TRONE, og han skal være konge over Jakobs
hus I TIDSALDRENE, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.»
(Luk. 1,33.)
Dette betyr at først skal Jesus være konge i «riket for Israel». Etter den

tid skal han underlegge seg Gud (1.Kor.15,23-28.), og Gud skal være konge
over Jakobs hus for alltid.

«Men trellen blir ikke i huset (i Israel) I TIDSALDEREN (i rikets tid).
Sønnen blir der I TIDSALDEREN».

Dette betyr at trellen skal ikke arve «riket for Israel», men Jesus skal
være konge i dette riket.
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«og jeg gir dem TIDSALDERLIG LIV, og de skal aldri fortapes I TIDS
ALDEREN.»

Dette betyr at frelsen betyr det å få del i den kommende tidsalderen,
som er «riket for Israel».

«Dette hendte dem som forbilder, men det er skrevet til formaning for
oss, til hvem TIDSALDERENES ENDE er kommet.» (1 .Kor. 10,11.)

Dette betyr at når Kristus kom, så opphørte de forrige tidsaldere. Det
kom en ny tidsalder, og denne tidsalderen var riket for Israel.
«over enhver makt og myndighet og velde og herredømme og ethvert

navn som nevnes, ikke bare i DENNE TIDSALDEREN, men også i DEN
KOMMENDE.» (Ef. 1,21.) Dette betyr at Jesu har all makt både i innevæ
rende tidsalder og i den kommende tidsalderen, som er riket for Israel.
«som han har satt til arving over alle ting, ved hvem han og har gjort

TIDSALDRENE.» (Hebr. 1,8.) Det er Gud som har gjort tidsaldrene. Det
vil si at han har bestemt at frelseshistorien skal deles inn i tidsaldere.

«men om Sønnen: Din trone. Gud, står i TIDSALDERENS TIDSAL

DER.» (Hebr. 1,8.) Dette uttrykket er bare brukt EN GANG i N.T. Det
betyr at «riket for Israel» er den helt store tidsalder før selve evigheten
eller de konunende tidsaldere.

«likesom han på et annet sted sier: Du er prest I TIDSALDEREN.»
(Hebr.5,6.)

«og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud og si Fader,
ham tilhører æren og styrken I TIDSALDRENES TIDSALDERE».
(Joh.Åp.1,6.)

Dette betyr at Jesus har styrke og ære i alle tidsaldere.
«og røken av deres pine stiger opp I TIDSALDRENES TIDSALDERE,

og de har ikke kvile dag eller natt de som tilber dyret (Antikrist) og dets
bilde, og hver den som tar dets navns merke.» (Joh.Åp.14,11.)
Dette betyr at de som tilber Antikristen, skal pines for alltid.
«Og natt skal ikke være mer, og de trenger ikke lys av lampe og lys av

sol, for Herren Gud skal lyse over dem, og de (troende mennesker) skal
være konger I TIDSALDRENES TIDSALDERE.» (Joh.Åp.22,5.)

Dette betyr at de troende skal være konger for alltid i Guds evige rike.
Vi har med dette gått gjennom en del Bibel-steder, som omhandler det

greske ordet «aion». Det er sanunenhengen i teksten som bestenuner, hvil
ken tidsalder det er snakk om. Ofte betyr dette ordet «liket for Israel».
En skulle nesten tro at den uriktige oversettelsen av dette ordet, er gjort

for å svekke det forholdet at Jesus skal være konge- ikke bare for alltid-
men også i riket for Israel. Dersom vi oversetter dette ordet riktig, vil vi få
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en MER KORREKT FORSTÅELSE Guds ord. Dersom vi ikke gjør det,
kommer de forskjellige tidsperiodene bort i teksten, og vi forstår ikkeOuds
ord. Det var ikke meningen, for Guds ord er som et lys som skinner på et
mørkt sted. Det mørke stedet er verden. (2.Pet.l,19.) (Se min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 1. s. 152-189, hvor jeg skriver mer om dette. Hva som
gjelder det hebraiske tidsbegrepet, så se også mine bøker. Jesu Gjenkomst.
Bind 4 og 5.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er det greske ordet for «tidsalder»?
2.) Hva er det hebraiske ordet for «tidsaldeD>?

3.) Hvorfor skal vi ikke oversette disse ordene med «verden» eller

«evighet»?
4.) I hvilken relasjon skal man se tiden i jødisk tankegang?
5.) Hva sier Carl Fredrik Wisløff om dette?

6.) Hvordan ser man på «tiden» i den greske filosofiske tankegan
gen?

7.) Når er man frelst etter hebraisk tankegang?
8.) Når begynte man å oversette disse ordene galt?
9.) Hva sier Dan Juster om ordet «olam» i sin bok: Jewish Roots?
10.) Hva sier Lance Lamberts om ordet «evig» i forhold mellom Abra-

ham-pakten og Sinai-pakten?
11.) Hva sier E.W.Bullinger om dette ordet i forbindelse med Esaias

32,14-15?

12.) Hvorfor må vi se ethvert punkt i tiden i relasjon til hele tiden?
13.) Hvordan brukes ordet «aion» i N.T. ?
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HUGO ODEBERGS VURDERING AV

TIDSBEGREPET.

Jeg vil sitere fra Hugo Odebergs bok: Skriftens Studium, Inspiration och
Auktoriet om hva han skriver om det kristne tidsbegrepet og tidsperiodene,
s. 133-135: «Tenkere har innført ideen om evigheten som en tid- og rom-
løs tilværelse. Kroppen har ut ifra denne oppfatningen blitt betraktet som
et hinder for fullkonunenheten. For Det Nye Testamente forholder det seg
nøyaktig motsatt. Å ikke være formet betyr kaos. Det kroppslige er en
skapelse som innebær fullkommenhet. På samme måten forholder det seg
med tiden. En tidløs eksistens er en kaotisk eksistens. Til livet i den kom

mende tidsalderen hører både den fullkomne kroppslighet og den fiill-
konme tiden.

Hva som gjelder spørsmålet hvordan man bør oppfatte tiden, er det vik
tig å betone at man må ta seg i vare for en rent mekanisk tidsbetraktning.
Det er ikke for Det Nye Testamente spørsmål om bare en oppramsing av
tidsenheter etter hverandre. På samme måten som hver detalj i tilværelsen
har relasjon til tilværelsen i sin helhet, slik forholder det seg også med
hvert punkt i tiden. Linjen går fra hvert punkt- ikke oppover til en tidløs
ting i seg selv- men til all øvrig tid. Hvert tidspunkt står i relasjon til Gud
som den som handler i all tid. Dette gjør at alle tider kan være med i ett
øyeblikk. I Hebr.9,26 legges det vekt på at Kristus ble åpenbart «en eneste
gang, ved tidsaldrenes sammentrekning», d.v.s. en eneste gang ved det
mål i tiden, som var bestemt for hans konune. Dette «en gang» står i rela
sjon til all tid. Se Åp. 13, der det blir sagt at Lammet er slaktet «fra verdens
grunnleggelse.» (apo katabolas kosmou).
Dette at HVERT ØYEBLIKK STÅR I RELASJON TIL ALL TID, må

imidlertid ikke oppfattes slik at den kristne som er med i Guds øyeblikk,
skulle kunne sies å være med i den kommende tidsalderen her og nå. Å gi
seg hen til en slik forståelse, skulle kunne bety at man glir inn på tanken
om en tidløs evighet, tanken på et kanskt tidløs «ting i seg selv», som er en
fremmed tanke for Det Nye Testamente.
I tilslutning til tanken om det nytestamentlige tidsbegrepet må vi ta med

Det Nye Testamentets forutsigelser om Kristi gjenkomst. Det heter bl.a. at
denne slekt (genea) ikke skal forgå før den ytterste tidens hendelser inn
treffer. Den hebraiske motsetningen til det greske ordet «genea» (slekt),
nemlig «dor», betyr ikke bare slekt i betydningen «generasjon» uten også
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slekt i betydningen av «mennesker», som på den ene eller den andre må
ten kan karakteriseres på et felles sett, for eksempel syndflodens slekt (dor
hammabbul). Sammenlign f.eks med Ap.gj.8,33: «Hvem skal kunne skil
dre hans slekt?»

På den andre siden uttrykkes disiplenes forhold til Kristi gjenkomst ek
sempelvis på denne måten at de ved sin flukt ikke skal ha rukket å besøke
alle Israels byer før enn at Menneskesønnen kommer. Ved en undersø
kelse om Jesu forutsigelser om gjenkomsten gjelder det å ta hensyn til alt
han har sagt i dette spørsmålet. Det viser seg da at han har sterkt betonet at
om tidspunktet for sin gjenkomst, vet ingen noe som helst. Den samme
mannen (Jesus), som poengterte dette, kan ikke ha gitt noen eksakt tids-
bestemmelse av denne hendelsen og hans anførte ord er på ingen måte å
oppfatte på denne måten. De er snarere å forstå som uttrykk for nødven
digheten av at disiplene- på samme måten som alle kristne- hadde Guds
riket nære iimpå seg.» (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. s.322-326.)
«Tiden etter Kristi gjenkomst beskrives i Det Nye Testamente som «den

kommende tidsalderen». Det tales også om flere tidsaldere i det kommende
- hvor mange som finnes blir ikke angitt noe sted- for eksempel Ef.2,7 og
i uttrykket «i tidsaldrene» (eis tous aionas). Men når fullkommenhetens
tid stilles i kontrast til denne tiden, «denne tidsaldeD>, blir den betraktet

som en helhet og blir kalt «den kommende tidsalderen» (ho aion ho mel-
lon).»

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvordan ser Hugo Odeberg på en tidløs eksistens?
2.) Hvorfor må vi oppfatte tiden i forhold til all tid?
3.) Hva vil det si at menneskene på Jesu tid ikke skulle dø, før enn at

de så at det profetiske ordet om riket skulle gå i oppfyllese?
4.) Hva vil det si at apostlene ikke skulle komme til ende med Israels

byer, før enn at Jesus kom tilbake?
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BETYDNINGEN AV ORDET «PLEROMA».

Det greske ordet «PLEROMA» betyr «FYLDE», og det angår både TID,
ANTALL og KVALITET. Når tiden er oppfyllt med sitt innhold, får vi
tidens eller tidsalderens fylde. Etter den tid, får vi en ny tid eller en ny
tidsalder.

Når det gjelder dette ordet, skal vi i våre sammenheng bare ta for oss to
Bibel-ord og sammenligne dem. De skal hjelpe oss med å skille mellom
menighetens tid og «riket for Israel», «men da TIDENS FYLDE (gnpleroma
tu kronu) kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under Tora-
hen, for at han skulle kjøpe dem (jødene) fri som var under Torahen), for
at vi skulle få barnekår.» (Gal.4,4-5.)
Det var Guds hensikt å kjøpe jødene fii fra syndens makt og herredømme,

slik at han kunne få opprette «riket for Israel» for dem. Da de ikke ville ta
imot tilbudet om frelsen og riket, fikk vi etter hvert menighetens tid.
«idet han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet (om menigheten), etter

sitt fiie råd, som han fattet hos seg selv. Hva som gjelder en husholdning
i TIDENES FYLDE (gr.plermatos ton kairon), vil han samle alt til ett (sum
mere opp i Kristus, bringe alt i harmoni med Gud), både de som er him
lene og de som er på jorden.» (Ef. 1,9-10.)
Uttrykkene «tidens fylde» og «tidenes fylde» er ikke de samme uttryk

ket. Det er Paulus som bruker disse uttrykkene i to av sine brev. Paulus
kjente naturligvis til «riket for Israel», men han forkynte ikke om det ån
delige innholdet i dette riket. Han forkynte derimot de nytestamentlige
hemmelighetene. Hans forkynnelse gikk ut på at Gud ville fylle himmelen
med gjenfødte mennesker, slik at når 1000 års-riket kom, så ville både
Israel, verden og himmelen være fylt med troende mennesker.

må lære oss å skille mellom DET PROFETISKE ORDET, som kom

mer til uttrykk i de profetiske bøkene i Tanach og i de jødiske Skriftene i
N.T. og HEMMELIGHETENE, som koimner til uttrykk i Paulus sine bre
ver.

Hva som gjelder de jødiske Skriftene, så beskriver de ikke heimnelighe-
tene. De beskriver derimot:

a) Den messianske jødedonunen.
b) Vanndåpen som indirekte forutsetning for frelsen..
c) Etterlevelse av Jesu første Torah.
d) Gjenfødelsen som direkte forutsetning for frelsen.
e) Forsoningen i Jesu blod som åndelig basis for frelsen..
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f) Jesu gjenkomst til Israel og jorden.
g) Trengselstiden på 7 år.

Det er ikke vanskelig å etterprøve om dette er rett. Det er bare å lese de
jødiske Skriftene. Dette gjelder også Hebreerbrevet og Johannes Åpenba
ring.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er det greske ordet for «fylde»?
2.) Hva angår dette ordet?
3.) Hva skjer når tiden er fylt med sitt innhold?
4.) Hva er forskjellen på uttrykkene «tidens fylde» og «tidenes

fylde»?
5.) I hvilke Skrifter i Tanach og i N.T. kommer det profetiske ordet til

uttrykk?
6.) I hvilke Skrifter i N.T. konuner henuneligheten til uttrykk?
7.) Hva går den messianske jødedonunen ut på?
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BRUKEN AV ORDET «SOMA».

Det greske ordet «SOMA» betyr «LEGEME». Dette ordet kan både bety
«det menneskelige legeme» og «Kristi legeme», som er «den kristne me
nighet».
Dette ordet forekommer verken i Tanach eller i de jødiske Skriftene i

N.T som uttrykk for en bestemt frelsesforsamling. Dette betyr at den krisme
forsamlingen var ukjent i disse Skriftene, og at den eimå tilhørte fremti
den.

Det var Paulus som FØRST tok denne benevnelsen i bruk som uttrykk
for en troende forsamling. I den krisme menighet eller den krisme forsam
lingen er jødene og hendingene likestilt, «således er vi mange ett legeme,
men hver for seg er vi hverandres lemmer.» (Rom. 12,5.)
«For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets

lemmer, om de eim er mange, dog er ett legeme. Slik er det også med
Krisms (Legemet er kalt Krisms)» (1 .Kor. 12,12.)
«For vi er jo alle døpt med en Ånd til å være ett legeme, enten vi er jøder

eller grekere, enten vi er treller eller fri, og vi har alle fått en Ånd å drikke.»
(l.Kor.12,13.)

Dette utsagnet angår Den Hellige Ånds dåp, som er selve gjenfødelsen.
«Men nå er det mange lemmer, men ett legeme.» (1.Kor. 12,20.)
«Men nå er dere Kristi legeme og hans lemmer, hver etter sin del.»

(l.Kor. 12,27.9
«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 (som
fyller alle ting på alle steder.)» (Ef.1,22-23.)
«og forlike dem begge (både jøder og hedninger) i ett legeme (legemet

består både av jøder og hedninger) med Gud ved (gr.dia) korset, idet han
på dette drepte fiendskapet.» (Ef.2,16.)

Dette betyr ikke at det kristne legemet begynte ved Jesu korsfestelse,
men det betyr at det var gjennom forsoningen at han drepte fiendeskapet
mellom jøder og hedninger- det som dessverre er blitt oppbygd igjen på
mange måter både av jøder og hedninger.
«at hedningene er medarvinger og hører med til legemet (jødene var de

første som fikk løftet om legemet) og har del med i løftet i Kristus Jesus
ved evangeliet.» (Ef.3,6.9
«Ett legeme og en Ånd, likesom dere og er kalt med ett håp i deres kall,

en Herre, en tro, en dåp (Den Hellige Ånds dåp, som er gjenfødelsen.)»
(Ef.4,4.)
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«for at de hellige kunne bli fullkommengjort til tjenestegjeming, til
Kristi legemes oppbyggelse.» (Ef.4,12.)
«men at vi, sannheten tro i kjærlighet i alle ting skal vokse inn i ham

som er hodet, Kristus.» (Ef.4,15.)
«for mannen er hustruens hode, likesom Kristus er menighetens hode.

Han som er sitt legemes frelser.» (Ef.5,23.)
«for vi er hans legemes lemmer.» (Ef.5,30.)
«Og han er hode for legemet, som er menigheten, han som er opphavet,

den første fra de døde, for at han i alle deler skulle være den første.»
(Kol.1,18.)

«disse ting er en skygge av det som skulle komme, men legemet hører
Kristus til.» (Kol.2,17.)

Vi må lære oss å skille mellom den messianske forsamlingen av jøder,
som ble frelst ved Jesu første forkynnelse, og den kristne menighet. De
messianske jødene tilhørte «riket for Israel». Hedningene kunne slutte seg
til denne forsamlingen ved at de lot seg omskjære og bli proselytter. De
ble da likestilt med jødene. De kunne også forplikte seg på noen av bu
dene. Disse ble ikke betraktet som fullverdige proselytter, men de tilhørte
likevel Guds rike. De ble kalt for «portens proselytter».
Den kristne menighet begynte verken ved Jesu første forkynnelse, eller

ved Jesu død og oppstandelse, eller på pinsefestens dag, som var et løfte
til jødene, men på et senere tidspunkt. Den begynte med Paulus omven
delse utenfor Damaskus.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er det greske ordet for «legeme»?
2.) På hvilke to måter er dette ordet brukt i N.T.?
3.) Hvorfor er ikke dette ordet brukt i Tanach eller i de jødiske Skrif

tene i N.T.?

4.) Hvem var den første som brukte dette ordet om en frelses
forsamling?

5.) Hva betyr det?
6.) Hvilke to typer proselytter var det i jødedonunen?
7.) Når begynte den kristne menighet?
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DEL 13.

EN SAMMENLIGNING MELLOM DEN

MESSIANSKE OG DEN KRISTNE

MENIGHET.

De aller fleste Bibel-forskere mener at den kristne menighet begynte på
pinsefestens dag. Andre Bibel-forskere har satt begynnelsen av den kristne
menighet både før og etter denne hendelsen. E.W.Bullmger hevder at hele
perioden for Apostlenes Gjerninger hører med til rikets forkyimelse og
rikets tid. Undertegnede mener at den kristne menighet hadde sin begyn
nelse ved Paulus sin omvendelse utenfor Damaskus.

Uansett hvilket syn man måtte ha på dette, så er den messianske menig
het i Israel knyttet til døperen Johaimes, Jesus og de andre apostlenes
forkyimelse den første tiden. Den kristne menighets tidsperiode er deri
mot knyttet til Paulus sin forkyimelse og de profeter og apostler som etter
hvert ffldc åpenbaring om den nye tiden, «at han ved ÅPENBARING har
kuimgjort meg (Paulus) HEMMELIGHETEN (om likestillingen mellom
jøder og hedninger i et legeme), således som jeg ovenfor har skrevet med
få ord, hvorav dere, når dere lesere den, kan kjetme min innsikt i Kristi
hemmelighet, som i de forrige slekter IKKE ER BLl i i KUNNGJORT for
meimeskenes barn således som den nå er åpenbart for hans hellige apost
ler og profeter i Ånden, at hedningene er MEDARVINGER og HØRER
MED TIL LEGEMET (Kristi legeme) og har del med i løftet i Kristus
Jesus ved evangeliet.» (Ef.3,3-6.)
Det hører med til gammel erstatningsteologi å mene at den kristne me

nighet begynte på pinsefestens dag. Det som skjedde på pinsefestens dag,
var at et løfte til det jødiske folket ble oppfylt, om at Gud ville gi dem en
ny pakt, som var basert på Messias forsoning. Det nye pantet på den nye
pakten skulle være Den Hellige Ånd i hjertene på de som kom til tro.
Selve Torahen ble flyttet fra å være ytre påbud og regler til å bli plassert
iime i meimeskenes egen samvittighet.
Hva som gjelder erstatningsteologien, så lever den fortsatt -dessverre- i

beste velgående. For å bli kvitt den må vi gjøre følgende ting:
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a.) Vi må be om Den Hellige Ånds veiledning.
b.) Vi må skille mellom det som er sagt til og lovet jødene og det som

er lovet og sagt til den kristne menighet.
c.) Vi må våge å TENKE NYTT og skille oss av med de gamle tanke

måter og den gamle tradisjonen på en rekke områder.
d.) Vi må studere hele Bibelen.
e.) Vi må studere jødedommen. Denne kommer til uttrykk i de gamle

jødiske Skriftene som Talmud, de forskjellige Targumene, Døde
havsrullene, Josefiis Skrifter, de apokryfiske og pseudografiske jø
diske Skriftene, Maimonides Skrifter, de andre rabbinernes Skrif
ter, rabbinernes forskjellige Halacha (Det er regler på hvordan man
skal leve et riktig liv. Selve ordet betyr «gang») og rabbinernes for
skjellige Midrasher (Det er en metode som både legger vekt på den
allergoriske siden ved Guds ord og som ofte står i motsetning til
både en bokstavelig forståelse av Skriften og til en bestemt
skole.)(Undertegnede er ikke noe særlig glad i en allegorisk forstå
else av Skriften, men vi kan likevel finne verdifulle ting i Mid-

rashene)

f.) Vi må lære oss Bibelens grunnspråk- dersom vi har anledning til
det.

g.) Vi må se fordomsfritt på Bibelens innhold. Alle kristne organisa
sjoner og menigheter har en REKKE FEIL i sine teologiske vurde
ringer.

h.) Vi må skille mellom rabbinsk og fariseisk jødedom. Den første er
mye mer riktig enn den siste, men en kan også finne feil i den
rabbinske teologien.

I og med at den kristne menigheten ligger så nær i tid opp til den
messianske menigheten, kan det være vanskelig å skille dem fra hveran
dre. De har både FELLESTREKK og ULIKHETER. Vi skal i det følgende
beskrive denne problemstillingen. Vi har også beskrevet dette i de foregå
ende kapitler av denne boka, men vi skal i det følgende samle det og ut
vide det en del.
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Når mente E.W,Biillinger at den kristne menighet begynte?
2.) Hva sier erstatningsteologien om dette?
3.) Hva må vi gjøre for å bli kvitt dette teologien?
4.) Hvilke Skrifter hører med til jødedommen?
5.) Hvorfor er det så viktig at vi studerer disse Skriftene?
6.) Hvorfor kan det være vanskelig å skille den messianske forsam

lingen fra den kristne menighet?
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DEN MESSIANSKE MENIGHET ER

KNYTTET TIL JESU FØRSTE TORAR.

Den messianske menighet var knyttet til Mose Torah og Jesu nye Torah
på en helt annen måte enn den kristne menighet. Dette gjaldt både Tora-
hen som forutsetning for frelsen og i vandringen SOM TROENDE. I den
messianske menigheten var det fortsatt TO SETT av imlsebegreper, og
det var menneskets egen rettferdighet og Guds rettferdighet. Den første
typen rettferdighet kunne ikke frelse, men til tross for det, så skulle jødene
etterleve Jesu Torah. (Se kapitlet: Jesu første Torah, hvor jeg setter opp 33
punkter som har med jødenes egen rettferdighet å gjøre. De som gjorde
dette, var skikket til å motta Guds riket.)
Den kristne menighet er ikke bundet til herken Mose Torah eller direkte

til Jesu første Torah, men den er bundet til Paulus sin Torah, som er JESU

ANDRE TORAH. Enhver ny tidsperiode har sin egen Torah. I Paulus sin
Torah, som var en NY ÅPENBARING, så er frelsen for både jøder og
hedninger knyttet utelukkende til troen, og den har bestandig vært en gave
fra Gud. Den som tror, er frelst. «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke
trell eller fri, her er ikke mann eller kvinne, for dere er alle en i Kristus
Jesus.» (Gal.3,28.)
Det er MEGET FORSTÅELIG at store deler av det jødiske folket vendte

seg bort fra Paulus sitt budskap om den frie nåden, for det skiller seg mye
ut fra både rabbinsk og fariseisk jødedom. Mange av de messianske jø
dene vendte seg bort fra Paulus og kunne ikke innordne seg i det som han
lærte.

Apostlene derimot anerkjente Paulus nye budskap. De forstod at en ny
tid var i ferd med å komme. De forstod at jødene holdt på å bli satt til side
av Gud for en tid på grunn av synd og utroskap, men til tross for det så
forkynte de selv «i^et for Israel» og fullførte det oppdraget som de hadde
fått av Jesus.

I denne tiden var det derfor 2 BUDSKAP, som ble forkynte, og det var:
a) Rikets budskap og rikets program.
b) Paulus nye budskap om den kristne menighet og den fne nåden.

Rikets budskap ble forkynt i hele perioden for Apostlenes Gjerninger,
og det kommer til uttrykk i de hebraiske Skriftene, som er Hebreerbrevet,
Jakobs brev, Peters første og andre brev, Johannes første, andre brev og
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tredje brev, Judas brev og Johannes Åpenbaring.
Den kristne menighets budskap ble forkynt av Paulus og hans medar

beidere og det kommer til uttrykk i Paulus sine brev.
Nå er det også mange jødiske forskere som mener at Paulus sin teologi

også hører med til jødedommen. (Se mine bøker: Jødenes Konge. Bind 2
og 3, hvor jeg skriver mye om dette. Se også kapitlet: Jødiske vurderinger
av Paulus.)

Jeg er enig i at Paulus sin teologi hører med til jødedommen. Jeg er enig
i at den har sin basis i jødisk teologi, men det som skiller den ut fira de
typer av jødedom, som man hadde hatt før, er det forholdet at han opererte
med bare et rettferdighetsbegrep og skilte frelsen fra overholdelsen av av
Mose Torah og Jesu første Torah. Dette var noe nytt for jødene.
At det bare er et rettferdighetsbegrep som gir frelse, se det er en annen

ting. Det kjente jødene godt til. Det kommer til uttrykk overalt i Tanach og
i deres hellige bøker. «Men nå (i denne tid) er Guds rettferdighet, som
Torahen og profetene vitner om (de vitnet mye om Guds rettferdighet),
åpenbart uten Torahen (budene i den legges ikke lenger til grunn for frel
sen), det vil si: Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle og
over alle som tror...»(Rom.3,21-22.)

«For det som var umulig for Torahen (nemlig å frelse), idet den var mak
tesløs for kjødet, det gjorde Gud, i det han sendte sin Sønn i syndig kjøds
lignelse og på grunn av synden og fordømte synden i kjødet.» (Rom.8,3.)
«Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved Torahen, er åpenbart, for:

Den rettferdige,ved tro skal han leve, men Torahen (budene i Torahen)
HAR IKKE NOE MED TROEN (FRELSEN) Å GJØRE, men: Den som
gjør dem (etterlever budene), skal leve ved (eller i) dem.» (Gal.3,11-12.)
Den kjente jødiske forsker i Det Nye Testamente Pinchas Lapide stad

fester denne ide når han sier: «Rabbinatet har aldri betraktet Torahen som

en frelsesvei til Gud... Vi ser heller på frelsen som Guds eksklusive privi
legium, slik at vi jødene er forkjemperne for «den frie nåden». (Se boka:
Torah Rediscovered. s. 111. av Ariel og Debora Berkowitz.)
At rabbinatet aldri har sett på Torahen som en frelsesvei til Gud, er vel

ikke riktig. Det riktige er at Rabbinatet aldri burde ha vurdert Torahen
som en frelsesvei til Gud. Vi vet at vi har hatt perioder i den jødiske frelses-
historien og vi har det ennå, da Torahen blir betraktet som frelsesvei. Dette
er en stor misforståelse av jødedommen.
På denne måten ser vi at Paulus sitt nye budskap om Torahens begrens

ning har sin basis i sann jødedom. Paulus sitt nye budskap var tillempet
den nye tiden, som skulle komme til å strekke seg 2000 år inn i jødenes og
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verdens frelseshistorie. Dette er en vesentlig del av frelseshistorien.
Etter den kristne menighets bortrykkelse, vil igjen messianske jøder ta

over forkynnelsen i endens tid. Disse blir betegnet som de 144000 bese
glede av Israels 12 stammer og de to jødiske vitnene.(Se Joh.Åp.7,11 og
14.) Paulus sitt budskap om den frie nåden vil da være slutt, og vi vil igjen
få Jesu Kristi første forkynnelse både i Israel og i hedningeverdenen. Det
er spesielt to evangelier som vil bli forkynt i endens tid, og det er:

a) Evangeliet om «riket for Israel».»Og dette evangelium om riket skal
forkynnes over hele jorderike som et vitnesbyrd for alle folkeslag,
og da skal enden (gr.telos) konrnie.» (Mat.24,14.)

b) Det tidsalderlige evangeliet. «Og jeg så en annen engel fly ve under
det høyeste av hinunelen, som hadde et tidsalderlig evangelium å
forkynne for dem som bor på jorden, og for hver ætt og stamme og
tunge og ætt.» (Joh.Åp. 14,6.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind
5. Kapittel: De 8 evangeliene i Det Nye Testamente.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Til hvilke to Toraher var den messianske forsamlingen knyttet?
2.) Hva har hver tidsperiode?
3.) Hvorfor er det forståelig at mange jøder ikke forstår Paulus sin

Torah?

4.) Hvilke to budskap ble forkynt den første tiden?
5.) Hva er de jødiske Skriftene?
6.) Hva er det som skiller de jødiske Skriftene fra Paulus sine Skrif

ter?

7.) Hvorfor kunne ikke Mose Torah frelse?
8.) Hvorfor er det en stor misforståelse å mene at Torahen kan frelse?
9.) Hvilke to evangelier vil bli særlig forkynt i endens tid?
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ANGER OG BOT ER FELLES FOR DE

TO MENIGHETENE.

Anger og omvendelse til Kristus vil være felles for de to menighetene.
«I de dager (30 år etter kapittel 2) stod døperen Johannes fram og forkynte
i Judas landsbygd og sa: Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær.»
(Mat.3,1-2.)

«Fra den tid begynte Jesus og si: Omvend dere, for himlenes rike er
kommet nær.» (Mat.4,17.)
Med dette utsagnet mente både Johannes og Jesus to forhold og det var:

a.) Hold den nye Torahen, som Jesus gir dere. Det er mennes
kets egen rettferdighet.

b.) Kom til tro på meg. Det er Guds rettferdighet.

Jeg vil i den forbindelse sitere det som Hugo Odeberg sier om dette i sin
bok: Skriftens Studium, Inspiration och Auktoritet. Han skiller mellom
det som Johannes legger i begrepet «omvendelse» og det som Jesus legger
i det samme begrepet. Jeg er ikke enig i denne vurderingen. På dette punktet
tror jeg at Hugo Odeberg tar feil, og grunnen til det er sannsynligvis at han
la for lite vekt på det Guds-riket, som både Johannes og Jesus tilbød det
jødiske folket. Han blander den kristne menighets tid inn i den messianske
forsamlingens egenart og frelsesgrunnlag.
Dessuten regner han heller ikke med de to rettferdighetsbegreper, som

vi har i rikets forkynnelse.
Jeg siterer følgende fra Hugo Odebergs bok. s.73-74: «I følge Mat.4,17

sammenfattes Jesu forkynnelse i en formaning om «omvendelse». Døpe
ren Johannes prediket også «Vend om!» (Mat.32,) Betyr dette at Jesu og
Johannes forkynnelse kan forklares på samme måte? Dersom man bare tar
ut versene Mat.3,2 og 4,17, kan det se ut som om den er det samme. Man
må imidlertid passe på sammenhengen. En profet kan ha fått oppdraget
med å si: «Så sier Herren: Vend om!» Han må fremføre Herrens budskap.
Om Johannes døperen blir det sagt med et sitat fra Es.40, at han er «en
røst av en som roper i ødemarken. I Mat.4,17 taler så den ropende selv.
Forholdet mellom Johannes og Jesus er det at Johannes i forveien forstod
det som kom med Jesus.

«Omvendelse» «teshuba» var ikke noe nytt begrep for Johannes og Jesu
tilhørere. Fariseerne og de fromme i Israel kjente godt til det (Se for ek
sempel Mat. 3,7-12). Selv om man kjenner til et begrep, kan dette imidler-
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tid tape sitt innhold for en slik at man ikke lenger har dets fulle betydning
og forstår hvor viktig det er. Hvordan er det mulig? Vi har et slående ek
sempel på en lignende utvikling i en senere oversettelse av ordet
«matanoeite», «vend om!», nemlig «Gjør forbedring!» Dette uttrykket blir
forstått på den måten at man skal forbedre seg, forbedre sitt liv. Denne
oppfatningen av «omvendelse» står i direkte strid med ordets virkelige
betydning. Fra fariseisk synspunkt skulle dette «gjør forbedring» kunne
sies til mennesker som går i rett retning, men er kommet inn på et side
spor, en avvei.
For Jesus er imidlertid menneskene og menneskeheten ikke bare inne

på et sidespor uten at de går i en retning som er akkurat motsatt den som er
rett. Sammenlign her ordet «synd», som i Det Nye Testamente ikke mar
kerer bare et feilsteg men en total forvendthet.

Dette synet er gjennomgående i Det Nye Testamente. Man kan se på
Jesus selv og menneskenes innstilling til ham. Når han kom, var det ikke
bare slik at menneskene ikke riktig kunne forstå hans storhet og diskuterte
hvem han kunne være, men de vendte seg mot ham og samlet seg rundt
den oppgaven å drepe ham. Deres strev gikk ikke bare litt ved siden av
men derimot rett imot.

Bare dersom man forstår formaningen i «vend om!» som en formaning
om å vende tilbake fra en vei, som i absolutt mening leder bort fra Gud,
blir sammenhengen i Mat.4,17 klar. «Vend om!» blir motivert med ordene
«For himlenes rike er nær» (angiken gar ha basileia ton ouranon). Guds
rike er ikke noe som man er innstilt på, men som man har tapt, uten at det
er den rake motsetningen av det som en befinner seg i. Det heter ikke: Du
har ikke nedlagt tilstrekkelig interesse for å vinne ditt liv, men: Dersom du
vil vinne ditt liv, så må du miste det.»

Det forholdet at døperen Johannes brukte ordet «omvendelse» i den be
tydning « å gjøre forbedring», er ikke vanskelig å se. Etter at han hadde
forkynt «omvendelsen», så spurte folket ham HVA DE SKULLE GJØRE?
«Han svarte dem: Den som har to kjortler, skal dele med den som ingen
har, og den som har mat, skal gjøre likeså. Men også tollerne kom for å
døpes, og de sa til ham: Mester. Hva skal vi gjøre? Han sa til dem: Krev
ikke mer enn hva dere er foreskrevet. Men også krigsfolket spurte ham og
sa: Og vi, hva skal vi gjøre? Og han sa til dem: Press ikke penger ut av
noen med vold eller ved svik, og la dere nøyes med deres lønn. (Luk.3,11-
14.).»

Det samme sa Jesus: «For jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet
(menneskets egen rettferdighet) (Dette ordet kan også oversettes med
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«almissegivning») ikke overgår de skriftlærdes og fariseernes (rettferdig
het), kommer dere ikke inn i himlenes rike.» (Mat.5,20.)
Peter forkynte også det samme budskapet gjennom hele sitt liv. «Peter

opplot da si 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 (Det vil si «den som holder Jesu førsteTorah».)»
(Ap.hj.10,34-35.)
I den kristne menighets tidsperiode vil «omvendelsen» gå ut på å konune

til en personlig tro på Jesus. Det er ingen forpliktelser som er lagt til grunn
for at en kan bli frelst, uten det å komme å ta imot «livets vann ufor

skyldt». De gode gjerninger skal følge som en naturlig del av at det nye
livet er kommet i stand.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvilke to rettferdighetsbegreper har vi i rikes forkynnelse?
2.) Hva mente Hugo Odeberg om begrepet «omvendelse»?
3.) Hva heter dette begrepet på hebraisk og gresk?
4.) Hva menet han at døperen Johannes la i dette begrepet?
5.) Hav menet han at Jesus la i dette begrepet?
6.) Hva er felles for Johannes og Jesu forkynnelse?
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GJENFØDELSEN ER DEN SAMME FOR DE
TO MENIGHETENE.

Gjenfødelsen er den samme både for den messianske forsamlingen og
den kristne menighet. Å være gjenfødt betyr at en har Den Hellige Ånd i
sitt hjerte som innsegl og pant. Da jødene ikke ville ta imot frelsestilbudet
som folk og nasjon, gikk etter hvert tilbudet over til hedningene. Det er de
som har vært hovedbærerne for Guds rike nå i snart 2000 år. I denne tiden

har Gud skjult jødefolket inne i SINE EGNE HEMMELIGHETER. Ved
den kristne menighets bortrykkelse, vil Gud igjen handle med jødene. De
vil gå inn i sine oppgaver og løfter. Gud har IKKE GLEMT sit eget
eiendomsfolk, men han har bare UTSATT gjennomførelsen av sine planer
med folket og landet, for en del av forutsetningene for at dette kunne skje,
har ikke vært til stede. Den største forutsetningen er jødenes omvendelse
til sin Messias, som er Jesus fra Nasaret.

Enhver troende i enhver tidsperiode er gjenfødt og frelst. De er gjenfødt
til «et levende håp» om å få del i frelsen, men da Den Hellige Ånd kom på
pinsefestens dag, så ble hele menneskets ånd fylt med Den Hellige Ånd.
Dette gjør at mennesket ikke lenger behøver å spørre etter Guds vilje, for
Gud har flyttet inn i hvert enkelt menneske. Han påvirker både tanker, ord
og handlinger hos mennesket, og dersom man gjør noe som er imot Guds
vilje, så reagerer Den Hellige Ånd ved at mennesket får dårlig samvittig
het. Den Hellige Ånd blir bedrøvet, «og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg,
som dere har fått til innsegl til forløsningens dag.» (Ef.4,30.)

«Jesus svarte og sa til ham (Nikodemus): Sannelig, sannelig sier jeg
deg: Uten at noen blir født på ny (ovenfra), kan han ikke se Guds rike...
Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at noen blir født av
vann (den naturlige fødsel) og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.»
(Joh.3,3 og 5.)

«frelste han oss, ikke for rettferdige gjerningers skyld som vi hadde gjort,
men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den
Hellige Ånd (Dette utsagnet har ingen ting med vanndåpen å gjøre. Det er
Den Hellige Ånds dåp.)» (Tit.3,5-6.)
Det er Jesus som døper i Ånds-dåpen, mens det er Den Hellige Ånd som

døper i gjenfødelsen.
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvilke to begivenheter skjedde på pinsefestens dag?
2.) Hva er gjenfødelsen?
3.) Hva er Ånds-dåpen?
4.) Hvem er det som døper i gjenfødelsen?
5.) Hvem er det som døper i Ånds-dåpen?
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ÅNDS-DÅPEN ER DEN SAMME FOR DE
TO MENIGHETENE.

Ånds-dåpen er også den samme for de to menighetene. På pinsefestens
dag fikk jødene Den Hellige Ånd. Dette var et gammelt løfte til jødene. På
pinsefestens dag ble 120 jøder både frelst og Ånds-døpt på samme tid.
Dette er to forskjellige begivenheter og to forskjellige erfaringer, men i og
med at de lå så nært opp til hverandre i tid, så er det vanskelig å skille dem
Ifra hverandre. At dette er to forskjellige hendelser er både begrunnet i
Bibelen og i erfaringene fra enkelte troende. (Se min bok: Jesu Gjenkomst.
Bind 5. Kapittel: De forskjellige trinn i frelsen i den kristne menighets
tuid.)

I følge løftet var det også to ting som skulle skje. Det var løftet om
«ÅNDEN I LIVET» og «ÅNDEN OVER LIVET» «Min Ånd vil jeg gi
INNEN I DERE, og jeg vil gjøre at deres følger mine bud og holder mine
lover og gjør etter dem.» (Esek.36,27.)

«inntil Ånden blir utøst OVER OSS fra det høye, og ørkenen blir frukt
bar mark, og fruktbar mark aktes som skog.» (Es.32,15.)
«Og deretter (etter jødenes omvendelse) skal det skje at jeg vil utgyde

min Ånd over alt kjød (alle kategorier av 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.)
Det er denne begivenheten som Peter uttrykker med at Gud vil utgyde

AV SIN ÅND. «ja, endog over mine treller og over mine trellkvinner vil
jeg i hine dager utgyde AV MIN ÅND, og de skal tale profetiske ord.»
(Ap.gj.2,18.)
Da jødene som folk og nasjonen ikke ville ta imot verken sin egen Mes

sias eller Den Hellige Ånd, så gikk etter hvert administrasjonen av den
nye tidsperioden over til den kristne menighet.
På pinsefestens dag og i den første tiden ble ALLE TROENDE ånds-

døpt. «for Johannes døpte vel med vann, men dere skal døpes med Hellig
Ånd ikke mange dager heretter.» (Ap.gj.1,5.)
«Da ble de alle fylt med (av) Hellig Ånd, og de begynte å tale med andre

tunger alt etter som Ånden gav dem å tale.» (Ap.gj.2,4.)
Dette betyr at Den Hellige Ånd fylte disse menneskene slik at Han hadde

helt kontroll med det som de gjorde og sa. Dette hadde sammenheng med
den sterke tjenesten som de hadde, nemlig å overbevise jødene om at «ri
ket for Israel» kunne bli opprettet,dersom jødene omvendte seg som folk
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og nasjon. De store undergjerningene som ble gjort den førstE tiden, er
TEGN på rikets nærhet.
Hovedgrunnen til at alle troende ble Ånds-døpt den første tiden, var det

forholdet at de skulle forkynne alle enkelthetene om «riket for Israel» og
administrere det når det ble opprettet. Apostlene fikk til og med det opp
draget å TILGI SYND, og en som får dette oppdraget, må være full av
Ånd, liv og kraft. «Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til
dem: Ta imot Hellig Ånd. Dersom dere forlater noen deres synder, da er de
dem forlatt. Dersom dere fastholde dem for noen, da er de fastholdt. «

(Joh.20,22-23.)
Når en troende blir gjenfødt, får han HELE ÅNDEN, men når en tro

ende blir Ånds-døpt, så får han AV Ånden. I grunnteksten kommer dette
fram på følgende måte. Når det er snakk om hele Ånden, så uttrykkes
dette ved at man setter bestemt artikkel foran ordet. På norsk bli dette

uttrykt ved betegnelsen: «Den Hellige Ånd» eller «Ånden». Når en skal
beskrive Ånds-dåpen, så sløyfer man den bestemte artikkel foran ordet.
Dette blir da uttrykt med uttrykket: «Hellig Ånd» eller «Ånd». Dette burde
komme tydeligere fram i våre Bibel-oversettelser, men når Bibel-overset-
teme ikke skiller mellom gjenfødelsen og Ånds-dåpen, så lar dette seg
ikke gjøre, for en må forstå en ting før en kan greie ut om tingen.
I vår tidsperiode blir ikke alle troende ånds-døpt. De har MULIGHE

TEN til at dette kan skje, men på grunn av at tradisjonen og forkynnelsen
hindrer at dette kan skje, så skjer det dessverre bare i liten utstrekning.
Dette gjelder i særlig grad innenfor den katolske og lutherske tradisjonen.
Når en person er Ånds-døpt, har han også mulighet for å bli «fylt av

Ånden». Paulus oppfordrer de troende om at de må bli fylt av Ånden. «Og
drikk dere ikke drukne av vin, for i det er der ryggesløshet, men bli fylt av
Ånden.» (Ef.5,18.)
Han oppfordre også alle troende om at de skal vandre i Ånden. «Men jeg

sier dere: Vandre i Ånden, så skal dere ikke fullbyrde kjødets begjæring.»
(Gal.5,16.)

Det er Jesus som døper i Ånds-dåpen. «Jeg (Johannes) døper dere med
vann til omvendelse, men han som kommer etter meg (Jesus), er sterkere
enn meg. Han viss sko jeg ikke er verdig til å bære. Han skal døpe dere
med HELLIG ÅND og ild (dom).» (Mat.3,1.)
Det er Den Hellige Ånd som døper i gjenfødelsen. «for vi er jo alle

DØPT med en Ånd til å være et legeme, enten vi er jøder eller grekere,
enten vi er treller eller fri, og vi har alle fått en Ånd å dri^e.» (1 .Kor. 12,13.)
Det har vært og er mye diskusjon om Ånds-dåpen, men det er ingen
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grunn til det. Når Jesus hadde behov for Ånds-dåpen, så har vi det i mye
større utstrekning. «Herrens Ånd er OVER MEG, fordi han SALVET MEG
til å fokynne evangeliet for fattige (evangeliet om riket), han har utsendt
meg for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn,
for å sette undertrykte i frihet, for å forkynne et velbehagelig år («riket for
Israel») fra Herren.» (Luk.4,18-19.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvorfor er det vanskelig å skille mellom gjenfødelsen og Ånds-
dåpen?

2.) Hvordan er gjenfødelsen beskrevet i N.T.?
3.) Hvordan er Ånds-dåpen beskrevet?
4.) Hvorfor måtte de messianske jødene være Ånds-døpt?
5.) Hvordan kan vi se av grammatikalske forhold i grunnteksten om

det er snakk om gjenfødelsen eller om Ånds-dåpen?
6.) Hvorfor er så få mennesker Ånds-døpt innenfor den katolske og

lutherske tradisjonen?
7.) Hva vil det si å bli fylt av Ånden?
8.) Hvem døper i Ånds-dåpen?
9.) Hvem døper i gjenfødelsen?
10.) Hvorfor ble Jesus Ånds-døpt?
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NÅDEGAVENE ER DE SAMME FOR DE
TO MENIGHETENE.

Nådegavene er de samme for de to menighetene. Det er Den Hellige
Ånd som utdeler nådegavene etter som han selv vil, men til tross for det så
er det et faktum at nådegavene både ble utdelt som en FYLDE AV NÅDE
GAVER for hver enkelt, og at de virket STERKERE i rikets frokynnelse
enn på et senere tidspunkt. De forskjellige kraftgjemingene skulle peke
på at «riket for Israel» var nær, og at det kunne bli opprettet, dersom jøde
folket tok imot kongen i riket- Jesus fra Nasaret. Dette gjaldt både de 12
og de 70.

Det var Guds hensikt at de 12 skulle gå til jødene med evangeliet om
riket, mens de 70 etter hvert skulle gå til jødene i diasporaen og hednin
gene ut over den hele verden med evangeliet om «riket for Israel». Jødene
mente at det var 70 folkeslag i verden.) «Og han kalte sine 12 disipler til
seg og gav dem makt over ureine ånder, til å drive dem ut, og til å helbrede
ALL SYKDOM og ALL SKRØPELIGHET.» (Mat. 10,12.)
«Siden utvalgte Herren også 70 andre og sendte dem ut, to og to, i for

veien for seg til hver by og hvert sted hvor han selv skulle komme.»
(Luk. 10,1.) De fikk akkurat det samme oppdraget som de 12 apostlene
hadde fått.

«Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme, og det er for
skjellige tjenester, men Herren er den samme og det er forskjellige kraf
tige virkninger, men Gud er den samme som virker alt (alle ting) i alle (på
alle steder.)» (1 .Kor. 12,4-6.)
Uttrykket «alt i alle» kan også ha med hemmeligheten med den kristne

menighet å gjøre. Det kan da bety at Gud åpenbarer alle ting, hva som
gjelder den krisme menighets mange hemmeligheter, til alle troende.
Når ikke nådegavene fungerer slik som de skal i Guds menighet, så kan

dette ha forskjellige årsaker, men vi må respektere Guds ordninger og Guds
handlemåte. Dersom vi stresser Guds ord og legger mer i det enn vi skal,
så vil det lede til frustrasjon. Når forkynnerne ikke vil respektere de gren
ser som Gud har satt opp for sitt ord, men bruker alle utsagn i Bibelen i sin
forkynnelse som om de skal fungere likt i enhver tidsperiode, da tar de
ikke hensyn til den sammenhengen som ordet står i, og det forventede
rresultat av forkynnelsen uteblir.
Når nådegavene ikke fungerer så godt i vår tid som de gjorde på Jesu tid
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og tidene deretter, så må vi ikke begrunne dette med at de kristne i dag har
for liten tro eller at utøvelse av nådegavene har med stor eller liten åndelig
het å gjøre. Vi vet for eksempel at i menigheten i Korint fungerte alle
nådegavene, men til tross for det ble menigheten beskrevet for å være
«kjødelig».
Nådegavene deles ut av Den HeUige Ånd. Han gir dem til de som han

ønsker skal få dem-til «legemets oppbyggelse». (Ef.4,12.)
Noen hevder også at nådegavene nesten opphørte ved at vi fikk vite

hemmeligheten om den kristne menighet. De bruker det som står i
1.Kor. 13,10-13 som belegg for denne oppfatningen, «men når det full
komne kommer (De mener at det er hemmeligheten med den krisme me
nighet), da skal det som er stykkevis (nådegavene), få ende. Da jeg var
ham talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn,
men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. For nå ser vi i et speil, i en
gåte, men da skal vi se åsyn til åsyn. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal
jeg kjenne fullt ut, likesom jeg også fiillt ut er kjent. Men NÅ (i menighe
tens tid) blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst av dem
er kjærligheten.»
Jeg er ikke enig i denne vurderingen. Jeg vet at nådegavene eksisterer

også i vår tid på et HØYT NIVÅ, og dersom forkynnelsen hadde blitt rett
på en del områder, så tror jeg at nådegavene hadde fungert enda bedre. Vi
må huske på at Guds kraft blir kanalisert gjennom forkynnelsen av Guds
ord. (Se boka: 2000 år med Den Hellige Ånd. Av Hans P.Pedersen.)
Nå vet vi at nådegavene fungerer altfor dårlig i vår tid, men til tross for

det så har disse to menighetene FORSKJELLIGE OPPDRAG. Den
messianske menigheten skulle være med på å ta ut det jødiske folket og
senere hedningene til «himlenes rike», mens den krisme forsamlingen skal
være med på å ta ut den krisme forsamlingen, som er Jesu åndelige le
geme. Det er uttagelsen av den krisme menighet som er DET VIKTIGSTE
i vår tidsperiode.
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SPØRSMÅL OG Om^AVER.

1.) Hvorfor var nådegavene mer utbredt den første tiden?
2.) Hvilket oppdrag hadde de 12?
3.) Hvilket oppdrag hadde de 70?
4.) Hva vil det si at Gud «virker alt i alle»?

5.) Hva må vi passe på når vi leser Guds ord?
6.) Hvem er det som utdeler nådegavene?
7.) Hvordan skal vi forstå LKorintierfoervet 13,10-13?
8.) Hvilket oppdrag har de to menighetene fått?
9.) Hva er det viktigste i vår tid?
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DEN SOM BER, HAN FÅR.

I rikets forkynnelse kunne de troende være HELT SIKRE på å få det som
de bad om dersom det var bønn etter Guds vilje i Jesu navn. Bønnen måtte
være bedt i tro. Dette gjaldt både åndelige og timelige forhold, «gi oss i
dag vårt daglige brød.» (Mat.6,11.)
«Derfor skal dere ikke være bekymret og si: Hva skal vi ete eller hva

skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene
etter, og deres himmelske Fader vet at dere trenger alt dette. Men SØK
FØRST GUDS RIKE («RIKET FOR ISRAEL») og HANS RETTFER
DIGHET, SÅ SKAL DERE FÅ ALT DETTE I TILGIFT.» (Mat.6,31-33.)
«Bed, så skal dere gies. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det

lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner,
og den som banker på, for ham skal det lukkes opp.» (Mat.7,7-8.)
«Dersom dere da som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor me

get mer skal da deres Fader i himmelen gi dem GODE GAVER SOM BER
HAM.»(Mat.7,ll.)

«Atter sier jeg dere: Alt det to av dere på jorden (i Israel) blir enige om å
be om, det skal BLI GITT DEM av min Fader i himmelen.» (Mat.18,19.)
«Men Jesus svarte og sa til dem: Sannelig sier jeg dere: Dersom dere

HAR TRO og IKKE TVILER, da skal dere ikke alene kunne gjøre dette
med fikentreet, men om dere endog sier til dette ̂ ell (Oljeberget): Løft
deg opp og kast deg i havet, så skal det skje. Og alt det dere ber om MED
TRO I DERES BØNN, DET SKAL DERE FÅ.» (Mat.21,21-22.)
«Derfor sier jeg dere: ALT DET DERE BER OM og BEGJÆRER, TRO
BARE AT DERE HAR FÅTT DET, SÅ SKAL DET VEDERFARES
DERE.» (Mark.l 1,24.)

«Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, han skal også
gjøre de gjerninger som jeg gjør, og han skal gjøre STØRRE enn disse, for
jeg går til min Fader, og hva som helst dere ber om i mitt navn, så vil jeg
gjøre det, foråt Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Dersom dere ber
meg om noe i mitt navn, så vil jeg gjøre det. (Joh.14,12-15.)
«Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil,

og dere skal få det. «(Joh. 15,7.)
«Og på den dag (jødenes omvendelse) skal dere ikke spørre meg om

noe. Sannelig, sannelig sier jeg dere: Alt det dere be Faderen om, skal han
gi dere i mitt navn. Hitinntil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Bed, så
skal dere få, for at deres glede skal bli fullkommen.» (Joh. 16,23-24.)
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«Men han be i tro, uten å tvile, for den som tviler, ligner havsbølgen,
som drives og kastes av vinden. For ikke må det menneske tro at han skal
få noe av Herren.» (Jak. 1,6-7.)
«Dere ber og får ikke, fordi dere BER ILLE, for å øde det i deres lyster.»

(Jak.4,3.)
«Er noen av dere syk, han kalle til seg menighetens eldste, og de skal be

over ham og salve ham med olje i Herrens navn, og TROENS BØNN
SKAL HJELPE DEN SYKE, og Herren skal REISE HAM OPP og har
han gjort synder, skal de bli ham tilgitt.» (Jak.S,14-lS.) (Dette Skrift-ordet
uttrykker helbredelse i rikets tid.)
«La oss derfor trede fram med frimodighet for NÅDENS TRONE, for at

vi kan få MISKUNN og finne NÅDE TIL HJELP I RETTE TID.»
(Hebr.4,16.)
«og DET VI BER OM, DET FÅR VI AV HAM, for vi holder hans bud

(Torahens rettferdighet) og gjør det som er ham til behag.» (l.Joh.3,22.)
«Og dette er den frimodige tillit som vi har til ham, at dersom vi ber om

noe etter hans vilje, da hører han oss og dersom vi vet at han hører oss,
hva vi så ber om, da vet vi at vi har de ting vi har bedt om.» (l.Joh.5,14-
15.)

Alle disse Skrift-ordene er hentet fra RIKETS FORKYNNELSE, og vi
kan ikke uten videre bruke dem i vår forkynnelse i den frie nådens tidspe
riode, selv om de åndelige prinsippene om helbredelse også gjelder for
vår tidsperiode. Den GENERELLE DEL av Jesu forkynnelse kan vi bruke
i vår tid, men ikke DEN SPESIELLE.
Den spesielle del av Jesu forkyimelse angår «riket for Israel». Alle disse

Skrift-stedene, som vi har sitert ovenfor, har riket for Israel som sin forut

setning. Dette var løfter som Jesus gav til sine apostler. De var basert på
overholdelse av Jesu nye Torah, som var bygd på Mose Torah, og den nye
pakt i Jesu blod.
Av egen erfaring ser vi at disse løftene om bøim ikke fungerer fullt ut i

dag i vår forkytmelse, og grunnen til det er at de hører med til rikets for
kyimelse og praksis. Vi må lære oss å fordele Guds ord på en riktig måte.
Gud er ikke uordens Gud, men ordens Gud. Når vi fordeler Guds ord på
en riktig måte, så ser vi at det fungerer etter sin hensikt.
De løftene om bønn og helbredelse, som apostlene fikk av Herren, vil

KOMME TILBAKE IGJEN i trengselstiden på 7 år og i rikets tid. Da skal
jødene være prester over den hele jord, og de 12 apostlene skal sitte på 12
troner og dømme Israel 12 stammer. (Mat. 19,28.)
I den frie nådens tidsperiode har vi ikke fått løfter om at vi skal få alt det
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som vi ber om. Vi skal få lov til å be om alle ting, men det vi har ikke fått
løfter om at vi skal få alt det som vi ber om. Vi har derimot fått løfter om
at ALT TJENER DEM TIL GODE SOM ELSKER HERREN, og at HER
REN SKAL BEVARE OSS SOM TROENDE. Ofte vet vi heller ikke hva
vi skal be om. «Men i like måte kommer også Ånden vår skrøpelighet til
hjelp, for vi vet ikke hva vi skal be om, slik som vi trenger det, men Ånden
selv går i forbønn for oss med usigelige sukk, og han som ransaker hjer
tene, vet hva Åndens attrå er, for etter Guds vilje går han i forbønn for de
hellige. Og vi vet at alle ting tjener dem til gode (Gud skal bevare oss) som
elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt.» (Rom.8,26-28.)

«idet dere til enhver tid ber i Ånden med alle bønn (alle typer bønn) og
påkallelse, og er årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de
hellige.» (Ef.6,18.)
«Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres begjæringer komme

fram for Gud i påkallelse og bønn med takk, og Guds fred, som overgår all
forstand, skal BEVARE DERES HJERTER og TANKER i Kristus Jesus.»
(Kol.4,6-7.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva sier de jødiske Skriftene om bønn?
2.) Hva sier de paulinske Skriftene om bønn?
3.) Hvorfor må vi ikke blande sammen disse utsagnene om bønn og

helbredelse?

4.) Hva er vi lovet i vår tidsperiode?
5.) Hva er det viktigste som skjer i vår tidsperiode?
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VANNDÅPEN VAR OBLIGATORISK I DEN
MESSIANSKE MENIGHETEN.

Når det gjelder vanndåpen, så er den forskjellig i den messianske menig
heten og i den kristne menigheten. Vanndåpen frelser ingen. Det har aldri
vært vanndåpens hensikt at den skulle frelse, men den gav jødene en ytre
(legemlig) renselse, slik at de kunne være i stand til å møte Gud å få syn
denes forlatelse og få del i Guds rike.
I rikets forkynnelse var vanndåpen OBLIGATORISK som LYDIGHETS-
HANDLING. Frelsen ble kanalisert gjennom vanndåpen, som er en Guds
ordning. Vi må huske på at den første tiden var en tid med to rettferdighets-
begreper. «Den som tror og blir døpt (Vanndåpen er en betingelse) skal bli
frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.» (Mark.16,16.)

«Peter sa til dem: Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på (i)
Jesu navn til (inn i) syndenes forlatelse (bortsendelse), så skal dere få Den
Hellige Ånds gave. For løftet (om Den Hellige And) hører dere (jødene)
til og alle dem som er langt borte (jødene i diasporaen), så mange som
Herren vår Gud kaller til.» (Ap.gj.2,38-39.)

Når det gjelder vaimdåpen i den kristne menighets tid, så er den IKKE
SENTRAL i den kristne menighets lære. Det er FORTOLKNINGEN som
har gjort den sentral. Den er nevnt noen få ganger i brevene til Paulus. I
de fleste tilfellene, der ordet «dåp» er nevnt, så er det ikke snakk om vann
dåpen, men det er snakk om en annen dåp, og det er Den Hellige Ånds
dåp, som er det samme som gjenfødelsen.
I fangenskapsbrevene skriver Paulus i det hele tatt ikke om vanndåpen.

Vanndåpen hører med til SYMBOLENE, SKYGGENE eller FORBIL
DENE som pekte på Kristi forsoning. Det Paulus var interessert i å få
fram, var Jesu forsoning på Golgata. «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. 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.1,17-18.)
I Brevet til Romerne, 6,3-4 og i Brevet til Kolossenseme 2,12 er det ikke

vanndåpen som er beskrevet, men derimot Kristi dåp til døden og gjenfø
delsen.
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Dette gjelder også det som står om gjenfødelsen i de andre av Paulus
sine brev. «for å hellige den (menigheten), idet han renset den ved vann-
badet i ordet.» (Ef.5,26.)

«frelste han oss, ikke ved rettferdige gjerningers skyld som vi hadde
gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fomyelse ved
Den Hellige Ånd.» (Titus 3,5.)
I rikets forkynnelse kunne ikke frelsen komme i stand uten at en hadde

tatt vanndåpen på forhånd. I den kristne menighets tid kan en bli frelst
uten at vanndåpen har funnet sted.
Det er helt klart at når man ikke skiller mellom rikets dåp og den krisme

menighets dåp, som er gjenfødselen, og blander disse to sammen, så blir
det STOR FORVIRRING og vi får et GALT SYN PÅ VANNDÅPEN, slik
som det også blir på alle andre områder av Guds ord.

Læren om at det frelse eller gjenfødelse i dåpens vann, er VRANG
LÆRE i høyeste potens. Denne læren går tilbake til babylonsk religion. I
de babylonske legendene blir Noah framstilt som «den to-fødte perso
nen». Han hadde både del i den gamle og i den nye verden, og han ble
derfor framstilt som en person med to ansikter, som snur hver sin vei. Den
ene representerer en gammel mann, og det står for den gamle verden, mens
det andre ansiktet representerer en ung mann, og det står for den nye ver
den.

Etter denne vurderingen var det vannet som frelste Noah inn i den nye
verden. Vannet hadde gjenfødelsens kraft i seg. (Se min bok: Jesu Gjen
komst. Bind 3.S.128.)

Vanndåpen var et påbud i gammel-testamentlig tid og i den messianske
forsamlingen. E>en hører med til de 613 budene, som man hadde i den
første pakten, som er Sinai-pakten. Budene i Sinai-pakten blir ikke ført
videre inn i den kristne forsamlingen. Jesus tok dette bort for den krisme
forsamlingens vedkonmiende ved sin død på korset, «idet han ved sitt
kjød AVSKAFFET DEN TORAH SOM KOM MED BUD OG FORSKRIF
TER, for at han ved seg selv kunne skape de to (jøder og hedninger) til et
nytt menneske, idet han gjorde fred.» (Ef.2,15.)

I den krisme forsamlingens tid er forskriftene, budene og påbudene i
Mose Torah erstattet med troen på Jesus, som er en gave, og som har
forsoningsverket på Golgata som basis. VANNDÅPEN ER ERSTATTET
MED GJENFØDELSEN, som også er en dåp. I vår tid er det bare en dåp,
og det er gjenfødelsens dåp. «en Herre, en tro, EN DÅP.» (Ef.4,5.)
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Den kristne menighet lever ikke under Mose Torah, men under «den fiie
nåden». «For synden skal ikke herske over dere. Dere er jo ikke under
Torahen (budene i Torahen), men under nåden.» (Rom.6,14.)
«og utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet MED BUD, det som

gikk oss imot, og det tok han bort (sendte det bort), idet han naglet det til
korset.» (Kol.2,14.)

Man sier videre at vanndåpen skal være et gjensvar fra menneskets side
om at gjenfødelsen har funnet sted. Hvor i Bibelen står dette? Dette er
mennesketanker om Guds ord, og det må derfor avvises som noe som ikke
er rett.

Videre mener man at vanndåpen er en god samvittighets pakt med Gud
ved Jesu forsoning, «det (vannet) som også nå frelser oss i sitt motbilde
(arken eller Jesu legeme). Dåpen er ikke avleggelse av kjødets urenhet,
men en god samvittighets pakt (eller bønn, påkallelse) med Gud ved Jesu
Kristi oppstandelse.» (l.Pet.3,21.)
Det er ikke her snakk om vanndåpen, og det sees av to forskjellige for

hold:

a) For det første var vanndåpen en borttagelse av legemets ytre synd.
Dette visste Peter godt, så han kunne ikke motsi seg selv i dette
brevet.

b) For det andre er det ikke her snakk om vanndåpen, men om Den
Hellige Åndsdåp til vår frelse. Dette verset står i en sammenheng
som beskriver Jesu død for alle mennesker og Jesu oppstandelse.
Det er grunnlaget for gjenfødelsen.

Hva som gjelder Paulus sitt forhold til vanndåpen, så hadde han døpt 2
personer og en familie. Kristus hadde ikke utsendt ham for å døpe, men
for å forkynne Jesu forsoning og hemmelighetene i N.T.(l.Kor.l,14-17.)
At Paulus hadde døpt disse personene, kan skyldes det forholdet at han

fikk vite hemmelighetene i N.T. litt etter hvert, og at den første tiden var
en overgangstid, der en del ting kunne være uklare.

Det var også naturligvis uenighet om vanndåpens betydning den første
tiden. Den religiøse jødedommen og den messianske jødedommen holdt
fortsatt fast på vanndåpen. Dette forklarer det forholdet at vi hører en del
om vanndåpen i Apostlenes Gjerninger.
I de aller fleste tilfellene der vi hører om vanndåpen i Apostlenes Gjer

ninger, gjelder dette rikets dåp. Det er derfor riktig og naturlig at den ble
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foretatt i disse tilfellene. Vi skal i det følgende nevne noen av dem. «Peter
sa da til dem (jødene): Omvend dere og la DERE DØPE på Jesu Kristi
navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.»
(Ap.gj.3,38.)
«Men da de trodde Filip, som forkynte dem evangeliet (tingene) om Guds

rike («riket for Israel») og Jesu Kristi navn, så lot de seg døpe, både menn
og kvinner.» (Ap.gj.8,12.)
«Da svarte Peter: Mon noen kan nekte dem vannet, så de ikke skulle bli

døpt, de som har fått Den Hellige Ånd likesom vi? Og han bød at de skulle
døpes (med rikets dåp) i Herrens navn. De bad ham da bh der noen da
ger.» (Ap.gj. 10,47-48.)
«Da de (de som hadde tatt Johannes-dåpen) hørte dette, lot de seg døpe

til den Herre Jesu navn.» (Ap.gj. 19,5.) (Det var ikke Paulus som døpte
disse, men det var døperen Johannes.)
«Og nå hva venter du (Paulus) etter? Stå opp og la deg døpe (rikets dåp)

og få vasket bort dine synder (kjødets synder), idet du påkaller hans navn.»
(Ap.gj.22,16.) (Det var Annanias som sa dette. Han hørte med til rikets
forkynnelse.)

«La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride fram
mot det fullkomne, så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse
fra døde gjerninger og tro på Gud, med LÆRE OM DÅP (ordet står i
flertall) og håndspåleggelse, om dødes oppstandelse og tidsalderhg dom.»
(Hebr.6,1-2.) (Dette betyr ikke at en ikke skal forkynne disse frelses-
sannhetene i rikets forkynnelse, men det betyr at en skal GÅ VIDERE i
forkynnelsen av læren. En skal ta opp flere enmer i forkynnelsen.)
«for dette er et bilde inntil den nåværende tid, og svarende til dette bæ

res det da fram både gaver og slaktoffer (i templet i Jerusalem), som dog
ikke makter å gjøre den fullkommen etter samvittigheten, som tjener Gud,
men som bare sammen med mat og drikke og FORSKJELLIGE
TVETNINGER (forskjeUige typer vanndåp), er KJØDELIGE FORSKRIF
TER, pålagt inntil tiden kom til å sette alt i rette skikk (Jesu komme).»
(Hebr.9,9-10.)

Dette utsagnet går på den mosaiske Guds-tjenesten. Den fortsatte i det
jødiske templet. Det var konunet en ny tid med døperen Johannes og Je
sus. En skulle nå forkynne og praktisere Jesu nye Torah, som er en ny
Torah i forhold til Mose Torah. 1 Jesu nye Torah var fortsatt vanndåpen
med som betingelse for frelsen. Det forholdet at man får en ny Torah,
betyr ikke at man forkaster hele innholdet i den Torahen, som har vært på
et tidligere tidspunkt. Det betyr at den nye Torahen er tilpasset en ny tid.)
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Med døperen Johannes, Jesu og apostlenes forkynnelse kom det en NY
TID til Israel. Mose Torah ble forandret på en del punkter. «Forandres
prestedømme, da går jo også nødvendigvis en FORANDRING AV TORA-
HEN for seg.» (Hebr.7,12.)
Vanndåpen har skapt stor forvirring innenfor den kristne menighet. Dette

gjelder både voksendåpen og barnedåpen. Dersom vi hadde tatt den bort i
inneværende tidsperiode, så tror jeg at vi hadde kommet mer i samsvar
med det som Bibelen lærer.

Det er to typer dåp som er MYE VIKTIGERE enn vanndåpen i vår tids
periode, og det er gjenfødelsen og Ånds-dåpen.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er hensikten med vanndåpen?
2.) Hvorfor var den obligatorisk i rikets forkynnelse?
3.) Hvorfor er ikke vaimdåpen sentral i den kristne menighets tidspe

riode?

4.) Hvilke to typer dåp er mer sentrale nå?
5.) Hva hører vanndåpen med til?
6.) Hvilke typer dåp er beskrevet i Romerbrevet 6,3-4 og Kolossen-

serbrevet 2,12?

7.) Hvorfra stammer læren om at det er gjenfødelse i dåpens vann?
8.) Hva er det som erstatter vanndåpen i vår tid?
9.) Hvorfor kan ikke vaimdåpen være et gjensvar fira menneskets side

om at gjenfødelsen har funnet sted?
10.) Hvorfor er ikke vaimdåpen «en god samvittighets pakt med

Gud»?

11.) Hva kan det skyldes at Paulus bare døpte noen få personer?
12.) Hvorfor skaper forkyrmelsen og praktiseringen av vanndåpen stor

forvirring i den kristne menighet?
13.) Hvilke to typer dåp er mye viktigere i vår tidsperiode erm vann

dåpen?
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DE FORSKJELLIGE TYPER DAP.

Vi må være oppmerksomme på det forholdet at i Skriftene i N.T., er det
i alt nevnt 19 TYPER FORSKJELLIG DÅP, så her er det store muligheter
å ta feil med hensyn til hvilken type dåp som er omtalt i de forskjellige
utsagn. I min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. har jeg nevnt 14 av dem. Jeg
skal bare kort nevne de 19:

1.) RENSELSESDÅP FOR JØDENE. Dette var en vanndåp. Den gav
jødene en ytre eller en kultisk renhet, slik at de kunne nærme seg
Gud, delta i Gudstjenesten, delta i ofringene og i høytidene. «Det
ble nå en trette mellom Johannes disipler og jødene om renselsen
(vanndåpen)»(Joh.3,25.)

2.) PROSELYTTDÅP FOR HEDNINGENE. Dette var også en vann
dåp. Den gjaldt for hedninger som ønsket å gå over til jødedom
men. Den gjaldt både for menn, kvinner og barna. Jødene kalte de
som gikk over til jødedommen for «gerim», som betyr «fremmede».
På gresk ble de kalt for «proselytter». Det kommer av et verb som
betyr « å komme nær». Det betyr at proselyttene var kommet nær til
Israels Gud og Guds rike.
En skiller mellom 4 typer proselytter, og det var:
a) «Ger ha-shaar». Det er de såkalte «portens proselytter». De

forpliktet seg bare på de 7 noakittiske budene.
b) «Ger toshabah». Det var de hedningene som bodde blant jø

dene.

c) «Ger hatstsedeq». Det var «rettferdighetens proselytter».
d) «Ger habberith». Det var «paktens proselytter».

De to førstnevnte gruppene behøvde ikke å ta vanndåpen eller la
seg omskjære. Det var bare tilfelle for «rettferdighetens proselyt
ter», som etter vanndåpen og omskjærelsen ble «paktens proselyt
ter». De forpliktet seg på å holde hele Mose Torah.
Hva som gjidt barna, så var meningene delte med hensyn til om de
skulle døpes eller ikke. De ufødte barn til en som hadde gått over til
jødedonunen, behøvde ikke å ta dåpen når de ble født. Småbarn
ellers ble vanligvis døpt sammen med sine foreldre. (Se The Life
and times of Jesus the Messiah. Av Alfred Edersheim. Appendiks
s.1014-1016.)
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Den jødiske dåpen skulle berøre hele kroppen. Den skulle foretaes
i rinnende vann eller i et «mikvah», som er et dåpsbasseng.
De som ville gå over til Qumran-menigheten, måtte også ta varm-
dåpen. Dettegjaldt både jøder og hedninger. Det gjaldt både men
nene, kvinnene og barna.

3.) RENSELSESDÅP FOR UREINE HENDER og GJENSTANDER.
«Og de fikk se at noen av hans disipler åt med vanhellige, det er
uvaskede hender. Fariseerne og alle jøder eter ikke uten at de først
omhyggelig har vasket hendene, for de holder fast ved de gamles
vedtekt, og når de kommer fra torvet, eter de ikke før de har vasket
seg, og det er meget annet som de har vedtatt å holde: vaskinger av
beger og krus og kobberkar og benker.» (Mark.7,2-4.)
(De tre først typene dåp er omtalt i Brevet til Hebreerne, hvor det
står: «medlære om DÅP (forskjellige typer dåp) og håndspåleggelse,
om dødes oppstandelse og tidsalderlig dom.» (Hebr.6,2.)
«som dog ikke makter å gjøre dem fullkomne etter samvittigheten,
som tjener Gud, men som bare sammen med mat, og drikke og alle
slags TVETNINGER (forskjellige typer dåp) er kjødelige forskrif
ter (som angår legemet), PÅLAGT INNTIL TIDEN KOM til å sette
alt i rette skikk.» (Hebr.9,10.)

4.) «Å BLI FØDT AV (UT AV) VANN og ÅND». Jesus svarte: Sanne
lig, sannelig, sier jeg dere: Uten at noen blir født av VANN (den
naturlige fødsel, det gamle livet) og Ånd (det nye livet), kan han
ikke komme inn i Guds rike.» (Johannes 3,5.)
Uttrykket «å bli født av vann», betyr ikke at det er gjenfødelse i
vannet.Det er et jødisk uttrykk for A BLI FØDT FØRSTE GAN
GEN. Det vannet, som det her er snakk om, er fostervannet, som
omhyller fosteret.
For at et menneske skal kunne bli frelst, må det være født TO
GANGER.Det må fødes til denne verden som et lite barn. Deretter
må det fødes på ny av Den Hellige Ånd. «Det som er født av kjødet,
er kjød, og det som er født av Anden, er ånd.» (Joh.3,4.) (Se min
bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. Kapittel: «Å bli født av vann og Ånd.»

5.) JOHANNES-DÅPEN. «og de ble døpt av ham i elven Jordan, idet
de bekjente sine synder...» (Mark.1,5.) «således stod døperen Jo
hannes fram i ørkenen og forkynte OMVENDELSES DÅP TIL
SYNDENES FORLATELSE.» (Mark. 1,4.) (Vi regner med at dette
var en dåp inn i Jesu navn.)
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Det var ikke selv vanndåpen som gav syndenes forlatelse, men det
var anger, bot og omvendelse. Det var ikke frelse i Israel på Johan
nes sin tid uten at man tok vanndåpen. Gud kanaliserte sin frelse
gjennom en lydighetshandling, nemlig det å la seg døpe.

6.) DÅPEN I DEN HELLIGE ÅND. Det er det samme som ÅNDS-
DÅPEN. Det er Jesus som døper «inn i» eller «med « Den Hellige
Ånd. «Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kom
mer etter meg, er sterkere enn jeg. Han viss sko, jeg ikke er verdig
til å bære. Han skal døpe dere med HELLIG ÅND og ild.» (Mat.3,11.)
«for Johannes døpte vel med vann, men dere skal DØPES MED
HELLIG ÅND ikke mange dager heretter.» (Ap.gj.1,5.)

7.) RIKETS DÅP. I denne dåpen var vannet nødvendig for at jødene
kunne få renselse for sine synder og få Den Hellige Ånd. Nå var det
ikke vannet som tok bort syndene, men det var anger, omvendelse
og bot. «Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke
tror, skal bli fordømt.» (Mark. 16,16.)
«Peter sa da til dem: Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe i
Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige
Ånds gave.» (Ap.gj.2,38.)
«Og nå. Hva bier du (Paulus) etter. Stå opp og la deg døpe og få
VAS KET AV dine synder, i et du påkaller hans navn.»
(Ap.Gj.22,16.) (Vi må huske på at Paulus ble døpt under rikets pro
gram.)
«Han er den som kom med VANN (rikets dåp) og blod (forsonin
gen), Jesus Kristus. Ikke bare med vannet, men med vannet og med
blodet, og Ånden er den som vitner.» (l.Joh.5,6

8.) JOHANNES DÅP AV JESUS. «Da kom Jesus fra Galilea til Johan
nes for å BLI DØPT av ham.» Johannes vegret seg for å døpe Je
sus, for han mente at han hadde behov for Jesu dåp, som er Ånds-
dåpen. (Johanned hadde Den Hellige Ånd allerede fra unnfangel
sen av.) Men Jesus ønsket at dette skulle skje, for på den måten ble
alle Torahens krav og bud oppfylt. (Mat.3,13-15.)
Ved denne dåpen identifiserte Jesus seg fullt ut med jødene (og
med alle mennesker). Han tok på seg alle Torahens krav og bud og
oppfylte dem fullt ut. På denne måten kunne han bli en fullstendig
frelser for sitt folk. Han var den mellommannen mellom Gud og
mennesker, som Gud behøvde.
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9.) APOSTLENES DÅR «Deretter kom Jesus og hans disipler til Ju
dea, og han ble der sanunen med dem og DØPTE.»(Joh.3,22.)
Det var ikke Jesus som døpte, men det var apostlene. Vi kjenner
ikke noe mer til denne dåpen, men vi regner med at det var en dåp
til syndenes forlatelse inn i Jesu navn.

10.) JESU DÅP TIL DØDEN. «Men Jesus sa til dem: Dere vet ikke hva
dere ber om. Kan dere drikke den kalk jeg drikker, eller DØPES
MED DEN DÅP jeg døpes med?»(Mark. 10,38.)
Jesus snakket her om sin død for hele verdens synd. Han grudde
seg til denne dåpen, men han var lydig i det som han og Faderen
hadde blitt enige om. «For også Kristus led en gang for synder, en
rettferdig for urettferdige, for å føre oss fram for Gud. Han som led
døden i kjødet, men ble levendegjort av Ånden.» (l.Pet.3,18.)
«det (vannet) som også frelser oss i sitt motbilde (arken eller Jesu
forsoning). Dåpen (gjenfødelsen) er ikke avleggelse av kjødets
urenhet, men en god samvittighets pakt (bønn, begjering) med Gud
ved Jesu Kristi oppstandelse.» (l.Pet.3,21.)

11.) DÅPEN TIL DOM over de jødene som ikke ville ta imot tilbudet
om opprettelsen av Guds rike. «...han (Jesus) skal døpe dere med
Hellige Ånd (Ånds-dåpen) og ILD (dom). Han har sin kasteskovl i
sin hånd, og han skal rense sin låve (treskeplass) og samle sin hvete
(de troende jøder) i låven (i riket for Israel), men agnene (de vant
roe jøder) skal han brenne opp med uslukkelig ild.» (Mat.3,11-12.)

12.) DEN KRISTNE MENIGHETS DÅP er det sanune som gjenfødel
sen. Det er Den Hellige Ånd som døper et menneske inn i Kristus
eller inn i det kristne legemet. Denne dåpen blir beskrevet som en
død, begravelse og oppstandelse. «Eller vet dere ikke at vi som ble
DØPT TIL Jesus Kristus, 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 van
dre i et nytt liv.»(Rom.6,3-4.)
«for vi er jo alle DØPT MED EN ÅND til å være et legeme, enten vi
er jøder eller grekere, enten vi er treller eller frie, og vi har alle fått
en Ånd å drikke.»(l.Kor.l2,13.) «En Herre, en tro, en DÅP.» (Ef.4,5.)

13.) JØDENES DÅP TIL MOSES. «For jeg vil ikke, brødre, at vi skal
være uvitende om at våre fedre var alle under skyen og gikk alle
gjennom havet, og ble alle DØPT TBL MOSES i skyen og i havet.»
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(l.Kor.10,1.2.)

Dette betyr at jødene ble døpt til Moses og til det oppdraget som
han hadde. De ble døpt til å følge ham og senere forplikte seg på å
etterleve Mose Torah. Det var ikke vannet som frelste dem, for etter

at de hadde kommet frelst gjennom vannet, så druknet egypterhæren
i det samme vannet.

Etter denne dåpen var det oppstått en ny situasjon for jødene. De
var berget fra egypterne og de var enda sterkere knyttet til Moses
som sin leder.

14.) DÅPEN TIL, PÅ eller INN I JESU NAVN. Dette er ingen spesiell
dåp, men det er et uttrykk for til hvem vi skal døpes. Dette er felles
for både Johannesdåpen, Apostlenes dåp og rikets dåp. Jødene måtte
døpes inn i Jesu navn av to grunner:
a) For det første var det Jesus som var den store utfordringen

for jødene.
b) For det andre måtte de døpes inn i Jesu forsoning.

Den kristne menighet behøver ikke å ta vanndåpen.

15.) DÅPEN AV NOHAS FAMILIE, «de (åndene) som fordum hadde
vært gjenstridige den gang da Guds langmodighet ventet i Noahs
dager, mens arken ble bygget, i hvilken noen få- 8 sjeler- ble frelst
gjennom vann (det var vannet som frelste dem fra eller gjennom
dommen), det (vannet) som også nå frelser oss i sitt motbilde (ar
ken eller Jesu legeme). DÅPEN (gjenfødelsen) er ikke avleggelse
av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt (bønn) med Gud
ved Jesu Kristi oppstandelse.» (l.Pet.3,20-21.)
Det er ikke snakk om vanndåpen her. Sentrum i hele denne kontek
sten er Jesu forsoning. Det er den som frelser et menneske.
Etter jødisk oppfatning er vanndåpen «avleggelse av kjødets
urenhet», men Peter sier at det er ikke denne dåpen, som blir be
skrevet her. Dette er en beskrivelse av gjenfødelsen, som er basert
på Jesu forsoning.
På samme måten som Jesu død og forsoning frelste Noahs familie,
så frelser den alle mermesker som vil benytte seg dette tilbudet, «og
han er en soning for våre (jødenes) synder, dog ikke bare for våre,
men og for hele verdens.» (l.Joh.2,2.)

16.) DÅPEN FOR DE DØDE. «Hva gjør de da de som lar seg DØPE
FOR DE DØDE?» (1 .Kor. 15,29.)
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Det er tre hovedtolkninger hva dette kan bety, og de er:
a) Det var en praksis i Korint at mennesker lot seg døpe for de

som var avdødd, og som ikke hadde rukket å ta vanndåpen,
mens de ennå levde. Dresom dette er den rette tolkningen, så
er dette en praksis som Bibelen ikke kjenner til, og den må
derfor betraktes som ubibelsk.

b) Den som lot seg døpe, gjorde det ikke for at han skulle dø,
men for at han skulle få del i bortrykkelsen og leve videre i
Guds rike.

c) På samme måte som inntagelsen av nattverden kunne være
skadelig for den som tok imot nattverden på en «uverdig»
måte (1.Kor.11,27-30.), kunne også vanndåpen være skade
lig for den som tok den på en uverdig måte. Dette har med
misbruk av Guds ordninger å gjøre.

17.) FOLKESLAGENES DÅP 1 1000-ÅRS RIKET. «Og Jesus trådte
fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord (i
«riket for Israel» skal dettes skje), gå derfor ut og gjør alle folkeslag
til disipler, i det dere DØPER DEM I NAVNET TIL FADEREN,
SØNNEN og DEN HELLIGE ÅND, og lærer dem å holde alt jeg
har befalt dere (Jesu nye Torah). Og se, jeg er med dere inntil
TIDSALDERENS ENDETID (gr.synteleia, som betyr «endetiden».
Den skal vare i 7 år. Den kristne nienighet skal ikke inn i trengsels
tiden.)» (Mat.28,18-20.)
Mens jødene på Jesu tid skulle døpes til JESU NAVN, skal folke
slagene i 1000 års-riket døpes til FADERENS, SØNNENS og DEN
HELUGE ÅNDS NAVN.
Denne misjonsbefalingen har 1000 års-riket som bakgrunn. Da skal
folkeslagene takes ut for Guds rike. De skal følge og forplikte seg
på Jesu første Torah, som han la fram i evangeliene.

18.) JORDENS DÅP I SYNDFLODEN, «og ikke sparte den gamle ver
den, men bevarte rettferdighetens forkynner Noah selv åttende, den
gang han førte VANNFLOMMEN over en verden av ugudelige.»
(l.Pet.2,5.)
I dette tilfellet blir vanndåpen å betrakte som en DOM over en ver
den av ugudelige. Verden ble renset ved deime dommen. Det opp
stod en ny verden etter vannflommen. Verden fikk en ny start. Dette
skjer etter hver tidsperiode. Tidsperiodene ender med Guds dom,
og deretter får menneskene nye muligheter til å leve Guds-livet.
Dette har bl.a. med Guds nåde å gjøre.
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19.) JORDENS OG HIMMELENS DÅP ETTER 1000 ÅRS-RIKET.
«Men de himler som nå er, og jorden er ved det samme ord SPART
TIL ILDEN, i det de oppholdes inntil den dag da de ugudelige men
nesker skal dømmes og gå fortapt.» (2.Pet.3,7.)
Dette er dommen over jorden og himmelen etter at 1000 års-riket
har vært. Det er ikke en dom med vann, men det er en dom med ild.
Etter at 1000 års-riket er slutt, får vi en ny himmel og en ny jord,
hvor rettferdigheten bor. Det vil si: Jorden og himmelen skal smelte
sammen, og de troende skal bo sanunen med Gud.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er renselsesdåp for jødene?
2.) Hva er proselyttdåp for hedningene?
3.) Hvilke 4 typer proselytter har vi?
4.) Hvilke vurderinger var det angående barnedåpen i jødedonunen?
5.) Hva er renselsesdåpen for ureine hender og gjenstander?
6.) Hva vil det si å bli «født ut av vann»?
7.) Hva vil det si å bli «født ut av Ånd»?
8.) Hva er Johannesdåpen?
9.) Hva er dåpen i Den Hellige Ånd?
10.) Hva er rikets dåp?
11.) Hva var Johannes dåp av Jesus?
12.) Hva var Jesu dåp til døden?
13.) Hva er dåpen til dom?
14.) Hva er den kristne menighets dåp?
15.) Hva var jødenes dåp til Moses?
16.) Hva er dåpen inn i Jesu navn?
17.) Hva var vanndåpen av Nohas familie?
18.) Hva er dåpen for de døde?
19.) Hva er folkeslagenes dåp i 1000 års-riket?
20.) Hva var jordens dåp i syndfloden?
21.) Hva er jordens og himmelens dåp etter 1000 års-riket?
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NATTVERDEN ER FELLES FOR DE

TO MENIGHETENE.

Nattverden ble innstiftet i forbindelse med det jødiske påskemåltidet. «Men
mens de åt, tok Jesus et brød, velsignet og brøt det, gav disiplene og sa: Ta
et. Dette er (symboliserer) mitt legeme. Og han tok en kalk (et beger) og
takket, gav dem og sa: Drikk alle derav. For dette er (symboliserer) mitt
blod, den nye pakts blod, som utgydes for mange (for alle) til sjmdenes
forlatelse. Men jeg sier dere at fra nå av skal jeg ikke drikke av denne
vintreets frukt, før den dag da jeg skal drikke den ny (gr. kainos, som betyr
«ny av kvalitet») med dere i min Faders rike («riket for Israel»).»
(Matt.26,26-29.)

Når det gjelder dette Bibel-verset, så må vi være oppmerksomme på
følgende:

a) Verbet «å være» (gr. estin) kan betyr både « å være» og «å symboli
sere». Her betyr det «å symbolisere». Både på hebraisk og på gresk
utelates dette verbet når vi har den konkrete betydningen. Når vi
har den overførte betydningen, brukes verbet i konteksten. I grunn
teksten blir dette verbet brukt, og det viser oss at det betyr
«å symbolisere».

b) Brødet symboliseer Jesu legeme. Han var det brødet som var kom
met ned fra himmelen, for å gi verden liv. (Joh.6,33.)

c) Vinen symboliserer Jesu blod.
d) Jesu blod er den nye pakts blod. Ingen pakt ble inngått uten at det

ble utgydt blod.
e) Jesu blod er en soning for all verdens synd.

I forbindelse med det jødiske påskemåltidet blir det drukket 4 beger vin.
De svarer til de 4 løftene som er omtalt i 2.Mos.6,6-7, hvor det står: «Si
derfor til Israels barn. Jeg er Herren, og jeg vil føre dere ut fra Egyptens
tunge byrder (1.løfte) og utfri dere fra trellearbeidet under dem (2.1øfte),
og jeg vil forløse dere med utstrakt arm og ved store straffedommer (3.1øfte).
Og jeg vil ta dere til mitt folk, og jeg vil være deres Gud (4.1øfte), og dere
skal kjenne at jeg er Herren, deres Gud, han som fører dere ut av Egyptens
tunge byrder.»
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1.) Det første begeret blir kalt for «HELLIGGJØRELSENS BEGER».
Dette begeret blir drukket før selve måltidet. På hebraisk heter dette
begeret «kiddush» «Og han EN KALK, takket og sa: Ta dette og del
det mellom dere.» (Luk.22,17.)

2.) Det andre begeret blir kalt for «PLAGENES» eller «TAKKENS BE
GER». Dette beger blir ikke drukket, men det blir tømt ut på bordet
mens fortellingene om de forskjellige plagene i Egypt blir lest opp.
Jesus drakk denne kalken for oss i Getsemane Hagen og ved sin
død for oss på korset. «Fader om du vil, da la DENNE KALK gå
meg forbi. Dog, skje ikke min vilje, men din.» (Luk.22,42.)

3.) Det tredje begeret blir kalt for «FORSONINGENS BEGER». Dette
begeret blir fylt opp slik at vinen flyter over glasset. Det symbolise
rer Guds overstrømmende nåde. «Og han tok EN KALK og takket
og gav dem og sa: Drikk alle derav. For dette er (symboliserer) mitt
blod, den nye pakts blod, som utgydes for mange tii syndenes forla
telse.» (Mat.26,27-28.)

4.) Det fjerde begeret blir kalt for «FULLENDELSENS BEGER». Men
jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt
før den dag da jeg DRIKKER DEN NY med dere i Guds rike («ri
ket for Israel»).» (Mat.26,29.)
Det 4.begeret blir også betraktet som «BEGERET FOR GUDS
EKTESKAPSPAKT MED ISRAEL». Når det jødiske folket drik
ker det, sier de «JA» til Guds forslag om giftemål.
I forbindelse med Jesu første komme, ble jødene tilbudt giftemål
og ekteskap med Jesus, men de avslo dessverre dette tilbudet. I for
bindelse med Jesu gjenkomst skal de få et NYTT TILBUD, og denne
gangen skal de akseptere tilbudet. Jesus er brudgommen og det jø
diske folket er både bruden og hustruen. Hele 1000 års-rikets pe
riode blir betraktet som et ekteskap.
I forbindelse med nattverdsmåltidet blir det også satt fram et femte
beger. Dette begeret blir kalt for «ELIAS BEGER». Det blir ikke
drukket av noen, men det blir tømt ut ved slutten av måltidet. Dette

begeret kan bare bli drukket av Elias, eUer av noen som konuner i
Elias ånd og kraft eller av Messias selv. I den forbindelse blir døren
åpnet, slik at Elias eventuelt kan konune inn. Det blir også satt fram
en stol til ham som ingen andre kan sitte på.
Når Elias konuner vil han etter jødisk vurdering opprette respekten
for Mose Torah og de gamle ritualene i tempel-liturgien og ofring-
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ene. Han vil også ha med seg arken, de 10 bud, asken av den røde
kvigen, flasken med salveoljen og loddene «Urim» og «Tummim».
I og med at Paulus gjengir nattverden i sine brever, kan vi være
HELT SIKRE på at den også tilhører den kristne menighet. «For jeg
har mottatt fra Herren dette som jeg også har overgitt dere, at den
Herre Jesus i den natt da han ble forrådt, tok et brød, takket og brøt
det og sa: Dette er (symboliserer) mitt legeme som er brutt for dere.
Gjør dette til minne om meg. Likeså også kalken etter aftensmåltidet,
i et han sa: Denne kalk er (symboliserer) den nye pakt i mitt blod,
gjør dette, så ofte som dere drikker den, til minne om meg. For så
ofte som dere etter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere
Herrens død, inntil han kommer.» (1.Kor. 11,23-26.)
Vi skal legge merke til følgende forhold ved dette Skrift-stedet:

a) Jesu legeme er brutt for oss. Det brutte brødet symboliserer
dette.

b) Vi skal delta i nattverden som et minne om det som Jesus har

gjort.
c) Vi skal delta i nattverden for å minnes Jesu gjenkomst.

Nattverden er derfor et av BINDELEDDENE mellom den

messianske jødedommen og den kristne menighet. Den har
sin begynnelse i den jødiske påskefeiringen og ble ført over
til den kristne menighet. Den skal også bli ført videre i 1000
års-riket.

Nattverden er ikke noe påbud, men det er et minnemåltid om
Jesu forsoning og gjenkomst.
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Når ble nattverden innstiftet?
2.) Hva går den ut på?
3.) Når blir verbet «estin» utelatt i grunnteksten?
4.) Hva symboliserer brødet?
5.) Hva symboliserer vinen?
6.) Hvor mange beger vin blir drukket i forbindelse med det jødiske

påskemåltidet?
7.) Hvilke 4 løfter er knyttet til disse 4 beger?
8.) Hvilket beger er blitt kalt «begeret for Guds ekteskapspakt» med

jødene?
9.) Hva sier jødene når de drikker det?
10.) Hvor i N.T. finner vi de forskjellige beger beskrevet?
11.) Hva er Elias beger?
12.) Hva vil skje etter jødisk vurderimg når Elias kommer?
13.) Når vil Gud tilby jødene bryllup på nytt?
14.) Hvorfor skal vi delta i nattverden?
15.) Hvorfor er nattverden et av bindeleddene mellom den jødiske

messianismen og den kristne menighet?
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DE FORSKJELLIGE MISJONS-

BEFALINGENE.

Hva som gjelder misjonsbefalingene, så er alle gitt til jødene med unntak
av den som står i 2.Kor.5,18-20. «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 nedlagt (gr.titheemi, som betyr «å overgi», «å ned
legge», «å plassere», «å deponere» og «å gi kommisjon på» i 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!»

Det er heller ikke lagt til noen befaling om vanndåpen i denne misjons-
befalingen. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. Om de forskjellige
misjonsbefalingene.)
Når det gjelder misjonsbefalingene til den messianske forsamlingen, så

fikk den to forskjellige befalinger, og det var:
a) Den skulle gå til det jødiske folket med rikets evangelium og

døpe folket til JESU KRISTI NAVN. (Ap.gj.2,38.)
b) Den skulle gå til hedningene og døpe hedningenasjonene til

GUDS, JESU og DEN HELLIGE ÅNDS NAVN. (Mat.28,18-
20.)
(De siste misjonsbefalingen er avhengig av at den første er
gjennomført i Israel.)
Det er ingen motsetninger mellom disse to dåpsutsagn, men
de hører med til to forskjellige epoker i Guds- riket. 11000
års-riket skal hedningenasjonene døpes til Guds navn av tro
ende jøder. Denne misjonsbefalingen er nesten ikke påbe
gynt ennå.
Hva som gjelder den første misjonsbefalingen, skulle jødene
døpes til JESU NAVN, for det var han som var den store
utfordringen til det jødiske folket.
Hva som gjelder den andre misjonsbefalingen, skulle troende
jøder døpe hedningene til FADERENS, SØNNENS og DEN
HELLIGE ÅNDS NAVN.

Når det gjelder det misjonsoppdraget som den messianske menigheten
og den kristne menigheten fikk, så er de FORSKJELLIGE. Den messianske
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menigheten skulle forkynne evangeliet om opprettelsen av «riket for Is
rael»- først i Israel og senere i hele verden.
Den kristne menighet derimot skal forkynne den frie nådens evange

lium. Det går ut på å ta ut et folk av hedninger for Jesu navns skyld. Det er
det samme som Jesu legeme.
Mens det første oppdraget skulle begynne i Jerusalem, så skulle det an

dre oppdraget begynne ute hos hedningene. Paulus fikk beskjed om at
jødene ikke kom til å ta imot hans budskap, «og jeg (Paulus) så ham (Je
sus), og jeg hørte ham si til meg; Skynd deg og gå i hast UT AV JERUSA
LEM, for de kommer ikke til å ta imot DITT VITNESBYRD OM MEG.»
(Ap.gj.22,18.)
Begge oppdragene skulle være FOR JØDENE FØRST. Rikets evange

lium begynte i Jerusalem med døperen Johannes. Det ble ført videre av
Jesus og apostlene. Etter apostelmøtet i Jerusalem i 49-50 førte apostlene
rikets evangelium videre til jødene i Israel. I tillegg til dette skrev de sine
brever til de messianske menighetene- både i Israel og i diasporaen. Dette
kommer også til uttrykk i de jødiske Skriftene.
Paulus forkynte også for jødene først, men det var jødene ute i diaspor

aen. En del av dem tok imot budskapet om den frie nåden og ble tilhø
rende den kristne forsamlingen. «For jeg skanuner meg ikke ved evange
liet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både FOR
JØDE FØRST og så for greker.» (Rom.1,16.)
«Men hver sabbat holdt han (Paulus) samtaler i synagogen, og han over

beviste jøder og grekere. Da nå Silas og Timoteus kom ned fra Makedo
nia, var Paulus helt opptatt med å lære, idet han vitnet for jødene at Jesus
er Messias. Men da de stod imot og spottet, rystet han støvet av sine klær
og sa til dem (jødene i Korint): Deres blod komme over deres eget hode.
Jeg er ren. Fra nå av går jeg til hedningene. «(Ap.gj. 18,4-6.9
Paulus forkynte for jødene først helt til han gav opp dette prinsippet på

grunn av at de fleste av jødene ikke ville ta imot hans evangelium. I for
bindelse med sitt første fangenskap i Rom i årene 61-63 kommer det tyde
lige fram at han BRØT MED DEN JØDISKE SYNAGOGEN. Fra da av
forkynte han BARE FOR HEDNINGENE, men han tok imot alle de som
ønsket å samtale med ham. «Så være det da dere (jødene i Roma) vitterlig
at denne Guds frelse er blitt utsendt til hedningene. Hos dem skal det og
finne øre. Og da han hadde sagt dette, gikk jødene bort og hadde et skarpt
ordskifte innbyrdes. Han ble da fulle to år i sitt leide herberge, og tok imot
alle dem som kom til ham.»(Ap.gj.28,28-30.)
Ved den kristne menighets bortrykkelse avsluttes den frie nådes evange-
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lium. Da skal troende jøder igjen forkynne himlenes rikes evangelium. De
skal begynne i Jerusalem og fullføre de forskjellige misjonsbefalingene
som de har fått.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Hvor finner vi misjonsbefalingen til den kristne menighet?
Hvorfor er ikke vanndåpen nevnt i denne misjonsbefadingen?
Hvilket misjonsoppdrag fikk jødene?
Hvor skulle jødenes misjonsoppdrag begynne?
Hvor begynte Paulus sitt misjonsoppdrag?
Til hvem skulle disse to misjonsoppdrag forkynnes først?
Når brøt Paulus med jødene?
Når avsluttes den fne nådes tidsperiode?
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VANNDAPEN FOR BARN.

Hva som gjelder vanndåpen, så er den ofte med på å skygge for Kristi
forsoning. Vanndåpen blir på denne måten et TILLEGG til Kristi forso
ning. Den blir menneskets bidrag til frelsen. Paulus sa: «DIN NÅDE ER
NOK FOR MEG.» (2.Kor.l2,9.) Det er det vi må holde oss til i innevæ
rende tidsperiode.
Det er typisk for en rekke mennesker at Guds nåde og Kristi forsoning

ikke er nok for dem, men de ønsker selv å bidra med noe til sin egen
frelse. Dette kan være gode gjerninger, men det kan også være vanndåpen.
Vanndåpen for barn var ikke noe nytt i den offisielle jødedommen, men

en leter forgjeves både i Tanach og i N.T. etter å finne belegg for den. Det
som ikke står i Bibelen, kan vise seg å være galt, og det er det også i en
rekke tilfelle. En må være forsiktig med å bygge opp en lære eller en prak
sis som ikke har sin basis i Bibelen.

Jesus anklaget også jødene for at de holdt seg til tradisjonen og ikke til
Guds ord. De satte menneskenes egne tanker over det som Bibelen gav
uttrykk for. «men de dyrker meg forgjeves, idet de lærer lærdommer som
er menneskebud. Dere forlater Guds bud og holder fast ved menneskers
vedtekt.» (Mark.7,7-8.)

Når en jøde eller hedning ville gå over til Qumran-menigheten, måtte
både han, hans hustru og hans barn ta vanndåpen.
Dette gjaldt også for de hedninger som ville gå over til jødedonunen.
I forbindelse med europeernes invasjon av Mexico på 1500- tallet får vi

vite at barnedåpen var vanlig i indianernes religion. Den gav både ren
selse og gjenfødelse. (Se Alexander Hislops bok: The Two Baylons. s. 133.)
Når det står i N.T. at mennesker ble døpt «med alle sine» eller med «hele

sitt hus», så kan vi ikke være helt sikre på om barna var inkludert i dette,
men i og med at Skriften ellers ikke sier noe om vanndåpen for barn, så
kan vi ikke forme en lære om dette. «Da nå hun (Lydia) og hennes hus var
blitt døpt,...» (Ap.gj.16,15.)
«Så tok han (fangevokteren i Filippi) dem (Paulus og Silas) til seg i sanune
time på natten og vasket dem etter slagene, og straks ble han døpt med alle
sine.» (Ap.gj. 16,33.)

Vi har flere utsagn fra en del av kirkefedrene som sier at bamedåpen
gikk tilbake til apostlenes og Kristi tid og at det var gjenfødelse i dåpens
vann.Vi skal i det følgende sitere en del av disse utsagnene:
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Justin Martyr som var født ca. 100 etter Messias, sier i sin bok: Apologi,
at det fantes personer «som allerede fra de var barn var gjort til Kristi
disipler.»

Irenæus, som var født ca. 140 etter Messias sier i sin bok: Mot Vrang
lærerne: «Kristus kom for å frelse alle ved seg selv. Alle sier jeg, som ved
ham fødes på ny til Gud, spedbarn, småbarn, større barn, ungdommer og
eldre.» Et annet sted i boka sier han: «Dåpen er gjenfødelse til Gud.»
Origenes, som bie født 185 etter Messias, sier: «Kirken mottok av apost

lene den lære at også barna skulle døpes.»
I Hippolyts kirkeordning etter år 200 står det: «Døp først de små barn.»
I forbindelse med kirkemøtet i Kartago i året 253 ble man enig om at

barna skulle døpes så snart som mulig etter fødselen.
Augustin, som er født i 354, sier: «Kirken har bestandig praktisert bar

nedåp. Den har bestandig holdt fast på den. Han sier videre at barnedåpen
«uten noen som helst tvil grunner seg på Herrens og apostlenes overleve
ringer.» (Se heftet: Barnedåpen er bibelsk, s.32-33. av Hans Haugland.)

Etter jødedommens vurdering hørte barna med til Guds rike, og det til
tross for at de ikke hadde noen aktiv tro. Guds rike tilhørte hama. Guttene
ble omskåret på den S.dagen og ble ført inn i Abraham- og Sinai-pakten.
Jentene ble ikke omskåret, men guttenes omskjærelse representerte også
jentene, slik at også de ble ført inn i paktene på et tidlig tidspunkt.

Når guttene ble 14 år og jentene 13 år, måtte de selv ta det moralske
ansvaret for sine liv. De ble da konfirmert, og de tok da på seg Torahens
eller Guds rikes åk (byrder), som er lette byrder i sammenligning med det
som Satan legger på et menneske. De ble en «Torahens sønn (hebr. bar
mitzva)» eller en «Torahens datter» (hebr.bat mitzva).
Hva som gjelder vanndåpen for barn, så hadde det VÆRT BEDRE om

vi hadde sløyfet den, for det følger så mye UKLAR og GAL LÆRE i for
bindelse med den. Det gjør det også i forbindelse med voksendåpen, men
den er tross alt beskrevet i Bibelen.

Tradisjonen kan være en god ting, men dersom den ikke har belegg i
Skriften, så viser det seg i mange tilfeller at den er med på å fordunkle
Guds ord og Guds ordninger for oss menneskene. Det har vi nok av ek
sempler på.

Vi må også nevne at gjendåp heller ikke er nevnt i Bibelen. Vi kan
heller ikke bruke det som står i Apostlenes Gjerninger 19,5 som bevis på
dette. «Da de hørte dette, lot de seg døpe til den Herre Jesu navn». Det var
ikke Paulus som døpte disse, men det var døperen Johannes. De var kom
met til tro ved hans forkynnelse.
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er det som ofte skjer i forbindelse med vanndåpen?
2.) Hvorfor er ikke vanndåpen for barn beskrevet i Bibelen?
3.) Hvordan så jødedommen på dåp av barn?
4.) Hva mente indianerne i Mexico på 1500-tallet om barnedåpen?
5.) Hva står det i Hans Haugland hefte om barnedåpen?
6.) Hva sier jødedommen om barnas forhold til Guds rike?
7.) Hva sa Jesus om dette?

8.) Hvorfor hadde det vært bedre om vi hadde sløyfet barnedåpen?
9.) Hvilken dåp er det som er omtalt i Apostlenes Gjerninger 19,5?
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MAKTEN TIL Å LØSE OG BINDE.

Det var ikke bare nådegavene som ble gitt i en større fylde for hver
enkelt av apostlene i rikets menighet, autoriteten til å binde å løse ble også
gitt til både de 12 og til de 70 apostlene. Denne autoriteten ble gitt på
følgende områder:

a) De skulle forkynne evangeliet om riket.
b) De skulle drive ut onde ånder.
c) De skulle helbrede syke.
d) De skulle oppvekke døde.
e) De skulle rense de spedalske.
f) De skulle tilgi synd.
g) De kunne forandre læren.

NØKKELMAKTEN ANGÅR «RIKET FOR ISRAEL» og den ble gitt
både til de 12 og de 70. «Og jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippe
(på Jesus selv) vil jeg bygge min menighet (den messianske menigheten)
og dødrikets porter (et bilde på døden) skal ikke få makt over den (opp
standelsen er her framhevet, ikke bortrykkelsen). Og jeg vil gi deg nø
klene til himlenes rike («riket for Israel»), og det du binder på jorden (kan
også være i Israel), skal være bundet i himmelen, og det du løser på jor
den, skal være løst i himmelen.» (Mat. 16,18-19.)

«Sannelig, sier jeg dere: Alt det dere binder på jorden (i Israel), skal
være bundet i himmelen, og alt det dere løser på jorden, skal være løst i
himmelen. Atter sier jeg dere: Alt det to av dere (av apostlene) på jorden
blir enig om å be om, det skal gis dem av min Fader i himmelen. For hvor
to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt i blant dem.» (Mat. 18,18,18-
20.)

Både den katolske kirken og den lutherske kirken har brukt disse Bibel
versene til å fremheve sin egen autoritet i teologiske spørsmål og til å gi
syndenes forlatelse, men nøkkelmakten angår ikke primært den kristne
kirken, men derimot den messianske menighet i Israel. At noe av denne
autoriteten er overført til den kristne menighet, se, det er noe helt annet.
Når det gjelder det forholdet å tilgi synd, som er en del av nøkkelmakten,

så deler vi den inn i 2 kategorier, og det er:

1.) SYND SOM VAR BEGÅTT MOT ET MEDMENNESKE. I de til
fellene var det lagt opp til en prosedyre i 3 trinn. «Men om din bror
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synder mot deg, da gå bort og irettesett ham i enerom (1.trinn): Hø
rer han på deg, da har du vunnet din bror (for Guds rike), men vil
han ikke høre, da ta ennå en eller to med deg, for at enhver sak skal
stå fast ved to eller tre vitners ord (2.trinn). Men hører han ikke på
dem, da si det til hele menigheten (den jødiske menighet) (3.trinn),
men hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg
som en hedning og en toller.» (Mat.18,15-17.)
«Derfor når du bærer ditt offer fram til alteret, og der kommer i hu
at din bror har noe imot deg, så la ditt offer ligge der foran alteret,
og gå først bort og forlik deg med din bror, og kom så og bær ditt
offer fram.» (Mat.5,23-24.)

«og forlat oss vår skyld, slik som også vi forlater våre skyldnere.. .For
dersom dere forlater menneskene deres overtredelser, da skal deres

himmelske Fader også forlate dere, men dersom dere ikke forlater
menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres hinunel-

ske Fader forlate deres overtredelser.» (Mat.6,12 og 14-15.)
«Således skal også min himmelske Fader gjøre med dere om ikke
enhver av dere av hjertet tilgir sin bror.» (Mat. 18,35.)
Dersom den enkelte jøde ikke var villig til å tilgi den synd, som var
blitt begått mot ham, så fikk han selv heller ikke tilgivelsen av Gud.
Guds tilgivelse var med andre ord avhengig av at man tilgav selv.
Dette er ikke uttrykk for den frie nåden, slik som vi har det i dag,
men DEN FORPLIKTENDE NÅDEN.
Det var den som det var blitt syndet mot, som først skulle oppsøke
den som hadde begått uretten mot ham.
Peter spurte også Jesus om hvor ofte han skulle tilgi sin bror. Jesus
svarte at han skulle tilgi sin bror så ofte som han bad om tilgivelse.
«Da gikk Peter til ham og sa: Herre, hvor ofte skal min bror synde
mot meg og jeg tilgi ham det?- så meget som syv ganger? Jesus sa
til ham: Jeg sier deg: Ikke syv ganger, men sytti ganger syv ganger.»
(Mat.21-22.)

«Ta dere i vare! Om din bror synder, da irettsett ham, og om han
angrer, da tilgi ham! Og om han syv ganger om dagen synder mot
deg og syv ganger kommer tilbake til deg og sier: Jeg angrer det, da
skal du tilgi ham det.» (Luk. 17,3-4.)
I vår tidsperiode skal vi også tilgi den synd som blir begått mot oss,
men vi skal ikke tilgi for selv å bli tilgitt av Gud, men vi skal tilgi
som en FØLGE AV at Gud har tilgitt oss våre synder i Jesu forso
ning. «men vær gode mot hverandre, barmhjertige, så dere tilgir
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hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus.» (Ef.4,32.)
«så dere tåler hverandre og tilgir hverandre om noen har klagemål
imot noen, som Kristus har tilgitt dere, således også dere!»
(Kol.3,13.)

2.) SYND SOM VAR BEGÅTT MOT GUD. Apostlene kunne tilgi
denne typen synd på vegne av Gud. Den som hadde begått en slik
synd, måtte naturligvis gi til kjenne at vedkonunende angret dette
og omvendte seg fra sin synd. «Dersom dere forlater noen deres
synder, da er de dem forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen,
da er de fastholdt.»(Joh.20,23.)
I vår tidsperiode er det ingen som kan tilgi synd på vegne av Gud.
Vi skal foreholde menneskene deres synder, men det er bare Gud
som kan tilgi synd.
Tilgivelse av synd er en del av det mandaten som apostlene fikk.
Det gjenspeiler den oppgaven som de skal ha i 1000 års-riket. De
skal da sitte på 12 troner og dønune Israels 12 stammer. (Mat.19,28.)

Mens Jesus har nøklene til dødsriket, ble nøklene til himlenes rike
gitt til Peter og de andre apostlene. Både før og etter at Den Hellige
Ånd var kommet på pinsefestens dag, ble nøkkelmakten utøvet i
Israel. Jødene fikk se Guds store gjerninger ved det som apostlene
sa og gjorde.
Døperen Johannes var DEN FØRSTE som brukte nøkkelmakten.
Det som han sa og gjorde i Israel, det stod også fast i himmelen, for
han hadde sin autoritet fra hinunelen. «Og jeg (Johannes) kjente
ham (Jesus) ikke, men han (Gud) som sendte meg for Å DØPE
MED VANN, han sa til meg:.. .»(Joh. 1,33.)
Hva som gjelder vanndåpen, så mente de forskjellige jødiske reli
giøse grupperingene at jødene automatisk hørte med til Guds rike,
uten at de tok den dåpen som Johannes introduserte. Guds rike var
først og fremst for jødene. Hedningene kunne slutte seg til jøde
dommen ved blant annet å ta vanndåpen.
Døperen Johannes innføret en NY PRAKSIS i Israel. Den som ville
ha del i Guds rike, den måtte ta vanndåpen. Gud ville samle jødene
inn i «riket for Israel» og veien inn dit gikk blant annet gjennom
Johannes-dåpen. Det var ikke frelse i Israel utenom vanndåpen.
Da jødene ikke ville ta imot budskapet om «himlenes rike» og Jesu
forsoning, ble området for forkynnelsen utvidet til å gjelde hednin-
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gene. I Apostlenes Gjerninger. Kap. 10 åpnet Peter frelsens dør for
hedningene. Selv om de andre apostlene ikke var enige i det som
Peter foretok seg i denne anledningen, så brukte han nøkkelmakten
i Kornelius sitt hus uten å spørre de andre apostlene, for Gud hadde
overbevist ham om at det var rett: «Mens Peter ennå talte disse ord,

falt Hellig Ånd på alle dem som hørte ordet. 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, for de hørte
dem tale med tunger og lovprise Gud. Da svarte Peter: Mon noen
kan nekte dem vannet (vanndåpen), så de ikke skulle bli døpt, de
som har fått Hellig Ånd likesom vi? Og han BØD (bruk av nøkkel
makten) at de skulle døpes i Herrens navn. De bad ham da bli der
noen dager.» (Ap.gj. 10,44-48.)
De som kom til tro på Jesus i Kornelius sitt hus og som lot seg døpe,
hørte imidlertid ikke til den kristne menighet. De HØRTE MED
TIL ISRAEL, for Peter forkynte ikke den frie nådes evangelium.
Han forkynte verken det paulinske evangeliet eller skrev om det i
sine brever. Han underviste jødene om riket som kunne komme der
som jødene angret, omvendte seg og tok imot Jesus fra Nasaret som
jødenes Messias.
Den neste gangen apostlene brukte nøkkelmakten, var på apostel
møtet i Jerusalem, da det ble bestemt hvilke 4 krav som skulle stil
les til de av hedningene som tok imot det paulinske evangeliet. Guds
rike var dermed åpnet for HEDNINGENE PÅ ET SELVSTENDIG
GRUNNLAG. Hedningene behøvde ikke lenger å gå veien om Is
rael og den messianske menigheten for å få del i Guds rike, men de
fikk nå anledning til å danne sin egen forsamling. Dette ble formelt
vedtatt på apostelmøtet i Jerusalem i år 49-50.
Det ble bestemt at hedningene skulle forplikte seg på 4 krav, og
det var:

a) Avholdelse fra avgudenes urenhet. Det er ureint offerkjøtt.
b) Avholdelsen fra hor. Dette kan være sakral prostitusjon.
c) Avholdelse fra det som er kvalt. Blodet var fortsatt i dette

kjøttet.
d) Avholdelse fra blod. Selve livet var i blodet. (Se Ap.gj .15,19-

20.)
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Hedningene fikk innpass i Guds rike på et SELVSTENDIG og HELT
NYTT grunnlag. Dette var en revolusjonerende NY LÆRE. Disse
4 forpliktelsene som ble pålagt hedningene, har ikke noe med selve
ffelsesgrunnlaget å gjøre, men det skulle være TEGN på at de til
hørte den kristne menighet, og derfor så burde de også følge den
kristne menighet i dag.
Vi kan også legge merke til at verken budet om sabbaten som kvile
dag, tienden, omskjærelsen eller vanndåpen er tatt med i forpliktel
sene. Dette betyr at disse forholdene ikke har noe med den kristne
menighet å gjøre, men der menigheten består både av jøder og hed
ninger, skal jødene la seg omskjære på den S.dagen og holde sabba
ten.

Vi kan ikke behandle jødene og hedningene likt- ikke engang i vår
tidsperiode.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er nøkkelmakten?

2.) På hvilke områder kunne apostlene bruke nøkkelmakten?
3.) Hvem er det som har fått nøkkelmakten?
4.) Hvilke to typer synd er det?
5.) Hva er de tre trinnene angående tilgivelse av synd som er begått

mot et menneske?

6.) Hvorfor kunne ikke Gud tilgi synd dersom ikke jødene først ville
tilgi den synd som ble begått mot dem?

7.) Hvorfor hadde døperen Johannes del i nøkkelmakten?
8.) På hvilken måte brukte Peter nøkkelmakten i Kornelius sitt hus?
9.) Hvilket budskap forkynte Peter i Kornelius sitt hus?
10.) På hvilken måte brukte apostlene og Jakob nøkkelmakten på

apostelmøtet i Jerusalem?
11.) Hvilke 4 krav ble stilt til hedningene?
12.) Er det noen forskjell i dag på jøder og hedninger?
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PAULUS HADDE SIN EGEN NØKKEL-
MAKT.

Den siste som tok i bruk nøkkelmakten, var Paulus. Dette var ikke den
nøkkelmakten som var blitt gitt til Peter og til de andre apostlene, men det
var nøkkelmakten til å etablere det læremessige grunnlaget for den kristne
menighet. Dette gjaldt både jødenes og hedningenes forhold til den kristne
menighet. Mens hedningene var forpliktet på de 4 kravene som er nevnt
ovenfor, ble jødene forpliktet på en rekke ting og forhold i sin egen Torah.
(Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5., hvor jeg skriver mer om dette.)
Paulus holdt selv Torahen og han skilte meUom hedningenes og jødenes

forhold til den. Han begynte som en fariseisk rabbiner, som forfulgte den
messianske menigheten- både i Israel og i diasporaen. Ved sin omven
delse utenfor Damaskus fikk han et helt nytt oppdrag. Han skulle å be
skrive den kristne menighets mange hemmeligheter.
Det er STOR FORSKJELL på hans lære og det som den offisielle jøde

dommen gikk ut på. Han utfordret både den fariseiske, den saduseiske og
deler av den messianske jødedonunen. Dette gjaldt naturligvis ikke den
forståelsen av dette som apostlene hadde. De anerkjente Paulus nye bud
skap helt ut, for de forstod at han hadde fått en helt NY ÅPENBARING
fra Gud.

De hadde dessuten fordelt oppgavene seg i mellom. De skulle forkynne
rikets evangelium til jødene, mens Paulus skulle forkynne den frie nådens
evangelium både til jødene og til hedningene.
Paulus sin nye lære var et RADIKALT BRUDD MED DELER AV JØ
DEDOMMEN, slik som den ble oppfattet av de skriftlærde, fariseerne og
sadduseeme. Hans budskap gikk helt utenom den jødiske Torahen som
indirekte grunnlag for frelsen. Mose Torah er ikke gitt til hedningene, men
til Guds folk, som er jødene.
Det som bl.a.foFener jødedonunen og kristendonunen, er det forholdet

at ikke noe menneske kan bli fi'elst ved å holde Torahen. Torahen er ikke

gitt for at jødene skal bli frelst ved å eterleve den, men den er gitt for at de
skal se sin egen elendighet, søke Gud og bli bevart som troende jøder. De
som gjør disse ting, skal leve ved dem- ikke bli frelst ved dem. Det eneste
som har gitt frelse i enhver tidsperiode er TROEN og NÅDEN, og de har
bestandig vært en gave fra Gud. «For Moses skriver om rettferdigheten av
Torahen: Det menneske som gjør disse ting, skal LEVE ved dem, men
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rettferdigheten av troen sier så: Si ikke i ditt hjerte: Hvem skal fare opp til
himmelen- det vil si for å hente Kristus ned- eller: Hvem skal fare ned i

avgrunnen- det vil si: for å hente Kristus opp fra de døde-? Men hva sier
den? ORDET ER DEG NÆR, i din munn og i ditt hjerte.Det er troens ord,
det som vi forkynner.» (Rom. 10,5-8.)
«som skrevet er: se, jeg legger i Sion en snublestein og en anstøtsklippe:

Den som TROR PÅ HAM, skal ikke bli gjort til skamme.» (Rom.9,33.)
Mens den messainske menigheten i Israel og i diasporaen var bygd opp

på profetene i Tanach, døperen Johannes, Jesu og apostlenes lære, så var
den kristne forsamlingen bygd opp på de hemmelighetene som profetene
og lærerne i N.T. fikk åpenbart. Den fremste av dem var Paulus. «Så er
dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges
medborgere og Guds husfolk. Dere som er bygget opp på apostlenes og
profetenes grunnvoll, mens hjørnesteinen er Kristus Jesus selv.» (Ef.2,19-
20.)

Vi må lære oss å skille mellom DEN PROFETISKE LINJEN, som er
den jødiske linjen i Skriften, og LINJEN FOR HEMMELIGHETENE med
den kristne forsamlingen. Den første var gjort kjent i Tanach og i de
hebraiske Skriftene i N.T. Hemmelighetene kommer til uttrykk i Paulus
sine brev. «Og dess fastere har vi det PROFETISKE ORDET (profetiene),
som dere gjør vel i å akte på som på et lys som skinner på et mørkt sted,
inntil dagen (dagen for Jesu gjenkomst) og morgenstjernen går opp i deres
hjerter (Jesu gjenkomst for jt^ene).» (2.Pet.l,19.)
«Dette er nå alt det annet brev jeg skriver til dere (jødene i diasporaen),

dere elskede, for atter ved påminnelse å vekke deres rene sinn til å minnes
de ord som FORUT er talt av DE HELLIGE PROFETER, og Herrens og
frelserens bud, som DERES APOSTLER har forkynt.» (2.Pet.3,l-2.)
«Men han som er mektig til å styrke dere etter MITT EVANGELIUM og

forkynnelsen av Jesus Kritus, etter åpenbaringen av den HEMMELIG
HET som har vært fortidd i tidsalderlige tider, men NÅ er kommet for
lyset ved profetiske Skrifter (Paulus sine Skrifter) etter den tidsalderlige
Guds befaling kunngjort for alle folk for å virke troens lydighet.»
(Rom. 16,25-26.)
Det er på HØY TID at den kristne menighet begynner å forstå at det er

FORSKJELL PÅ den messianske menigheten og den kristne menigheten.
Den som ikke ser andres egenart, ser heller ikke sin egen egenart. Dersom
vi ikke skiller mellom de to menighetene, som er beskrevet i N.T., så vil
det automatisk føre til at vi får en gal forståelse og forkynnelse på en rekke
områder. Det er det som skjer i dag i store deler av det kristne legemet. Yi
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må be Gud om at vi etter hvert vil få en mer riktig forkynnelse på dette
området. Etter som jeg ser det, vil heller ikke nådegavene fungere slik
som de skulle, dersom ikke forkynnelsen er rett.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er hensikten med Torahen?

2.) Hvilke to hovedlinjer har vi i den bibelske profeti?
3.) Hvor finner vi det «profetiske ordet»?
4.) Hvor finner vi «henunelighetene»?
5.) Hva er det som skjer med nådegavene når forkynnelsen ikke er

riktig?
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DEN NYE PAKT IJESU BLOD.

Den nye pakt i Jesu blod er FELLES for de to menighetene. Som vi har
skrevet ovenfor, er den nye pakt i Jesu bod INNGÅTT MED JØDENE og
ikke med den kristne menighet. Den kristne menighet har IKKE FÅTT
KJENTE PAKTER med Gud, men derimot HEMMELIGHETER, «de som
er israelitter, de som barnekåret og herligheten og PAKTENE og lovgiv
ningen og gudstjenesten (i templet og synagogene) og LØFTENE tilhø
rer.» (Rom.9,4.)
Den kristne menighet var FREMMED FOR JØDENES PAKTER, «at

dere på den tid stod utenfor Kristus, utelukket fira Israels borgerskap og
fremmed for paktene med deres løfte, uten håp og uten Gud i verden, men
NÅ i Kristus Jesus, er deres om før var langt borte, kommet nær til ved
Kristi blod.» (Ef.2,12-13.)
Den krisme menighet er BASERT PÅ EN PAKT SOM BARE ER KJENT
AV GUD. Den inngikk Gud MED SEG SELV før verdens grunnvoll ble
lagt. Den var så henunelig at ikke engang englene visste om den. Den er
heller ikke i dag fullt ut kjent, for vi kjenner ikke til alle hemmelighetene
som den kristne menighet har.
Jødene skal prise Gud for at han oppfyller løftene og paktene for dem,

men hedningene skal prise Gud fordi han er en barmhjertig og miskunne
lig Gud og fordi han ikke gjør forskjell på noe menneske. «Jeg mener:
Kristus er blitt en tjener for de omsk^e for Guds sanndruhets skyld, for
å STADFESTE LØFTENE TIL FEDRENE, men hedningene skal prise
Gud FOR MISKUNNHET, som skrevet er: Derfor vil jeg prise deg blant
hedninger og lovsynge ditt navn. Og atter: Lov Herren, alle hedninger, og
pris ham, alle folk.» (Rom. 15,8-11.)
Da jødene ikke ville ta imot verken tilbudet om riket eller sin egen

Messias, da han kom første gangen, tok den krisme menighet over admi
nistrasjonen av den ny pakt i Jesu blod og Guds-rikets utbredelse i verden.
Dette oppdraget kaller vi for «forlikelsens tjeneste». (2.Kor. 5.)
«For han selv er vår fred. Han som gjorde dem begge (både jøder og

hedninger) TIL ETT og har BRUTT NED SKILLEVEGGEN mellom oss.
Dette gjorde han da han i sitt kjød AVSKAFFET FIENDSKAPET, det vi
si: BUDENES LOV, som er i forskriftene (i Mose-bøkene), for i seg selv å
skape et NYTT MENNESKE av de to, og på den måten SKAPE FRED.
Slik kunne han også forlike dem begge med Gud i ETT LEGEME ved
(gr.dia, som betyr «gjennom») korset, og ved det drepte fiendskapet.»
(Ef.2,14-16.) (Den nye King James oversettelsen.)
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I følge Ef.2,14-16 skjedde det følgende forhold i forbindelse med Jesu
forsoning og det var:

1.) Jøder og hedninger ble gjort TIL ETT ved det som skjedde på kor
set. Dette betyr ikke at den kristne menighet begynte ved korset,
men det betyr at det frelsesmessige grunnlaget for den kristne me
nighet ble lagt ved det som skjedde på Golgata. Den krisme menig
het begynte med Paulus omvendelse utenfor Damaskus. Paulus var
det FØRSTE MEDLEMMET i den krisme menigheten.
Det forholdet at jødene og hedningene ble gjort tU ett, betyr at de er
blitt et legeme. Hodet for dette legemet er Krisms, og hver enkelt av
de troende er medlemmene. Når dette legemet er fylt, kommer Je
sus og henter det til himmelen. Det er bare Gud som vet når dette
legemet er fylt. kan ikke regne ut tiden for det. Jesu konrnie for
menigheten har derfor bestandig være imminent (forestående).

2.) Jesus AVSKAFFET FIENDSKAPET som der hadde vært mellom
jøder og hedninger. Han gjorde dem LIKEVERDIGE for Gud. Det
var jødene som hadde bygd opp dette fiendskapet på det teologiske
området. De mente for eksempel at de var bedre enn andre folk, og
at hedninge folkene var urene. Det siste står ikke i Torahen, men
det står derimot i de jødiske forskriftene i den muntlige Torah.
Jødene hadde de bygd opp en rekke regler for hedningene. Dersom
de holdt dem og gikk inn i jødedommen, så skulle de bli frelst. Det
siste er for øvrig riktig som hovedbetingelse for frelsen, men der
som jødedommen ikke er gjort kjent og hedningene ikke kan ta stil
ling til den, så hadde (har) Gud sine egne ordninger. (Se Rom. 1-2.)

3.) Jesus er VÅR FRED. Han har BRUTT NED SKILLEVEGGEN
mellom jøder og hedninger. Det vil si det samme som at fiendska
pet er blitt brutt ned. Jødene brukte Torahen til å sette opp både
skilleveggen og fiendeskapet mellom jøder og hedninger. De brukte
Mose Torah til å sette et kunstig skille mellom menneskene.

4.) BUDENE, SOM ER I FORSKRIFTENE, BLE AVSKAFFET. Det
vil si at både Mose og Jesu første Torah ble satt til side som indi
rekte firelsesvei. I den kristne menighets tidsperiode er det bare troen
som gjelder som frelsesvei. I den messianske menigheten måtte en
også følge Jesu første Torah for å bli frelst.
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Den kristne menighet består av en NY MENNESKETYPE, som
ikke har vært før. Jøder og hedninger er blitt stilt likt med hensyn til
både frelsen og med hensyn til oppgavene i Guds rike. De utgjør
det som vi kaller for «Kristi legeme». Grunnlaget for denne forand
ringen ble lagt ved Jesu forsoning på Golgata.
Den nye mennesketypen, som ble skapt av jøder og hedninger, var
noe helt nytt. Det var ikke noe nytt at hedningene kunne tilslutte
seg jødedommen og få del i Guds rike. Det var heller ikke noe nytt
at når Messias kom, så skulle han opprettet «riket for Israel» for
jødene, og frelsen skulle gå ut til hele verden, men det nye var blant
annet at det skulle oppstå en helt ny mennesketype på det teolo
giske området- det kristne meimesket.
Vi må lære oss å skille mellom det som var åpenbart gjennom de
profetiske utsagn og det som ikke var åpenbart. Ikke engang englene-
kjente til den kristne menighets tid, for den var ikke gjort kjent,
«foråt Guds mangfoldige visdom nå ved menigheten skulle bli kuim-
gjort for maktene og myndighetene i himmelen.» (Ef.3,10.)
Når det gjelder selve begrepet «Kristi» eller «Messias legeme», så
er det heller ikke brukt i Tanach. Det er heller ikke brukt av Jesus

eller apost lene den første tiden. De kom ikke for å legge ut hemme
lighetene med den kristne menighet, men de kom for å være med på
å etablere «riket for Israel». «Herrens Ånd er over meg, fordi han
salvet meg for å forkynne evangeliet for fattige (det var de fattige
som hadde gitt sine eiendommer til Guds rike). Han har utsendt
meg for å forkynne fanger at de skal få frihet (åndelige frihet), og
blinde at de skal få syn (dette gjelder både fysisk og åndelig blind
het), for å sette undertrykte i frihet, for å forkynne ET VELBEHA-
GELIG ÅR FRA HERREN (riket for Israel).»(Luk.4,18.)
Alle Guds frelsesforsamlinger har bruk for Guds nåde for å bli frelst,
men det som ligger rundt nåden, vil være forskjellig i de forskjellige-
tidsperiodene. I den messianske menighetens tid var det to sett med
rettferdighetsbegreper, og det var:
a) Torahens rettferdighet, som isolert sett ikke kan frelse et

menneske, og
b) Guds rettferdighet, som kan frelse et menneske.

Den første typen rettferdighet var knyttet til overholdelse
av Jesu nye Torah. Den siste typen rettferdighet var knyttet
til EN LEVENDE TRO på Jesus. For å bli frelst måtte man
gå fram på en bestemt måte. Gud kanaliserte sin frelse
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gjennom overholdelse av sine bud. Dette sa også Peter da han for
kynte i Kornelius sitt hus: «men blant ethvert folkeslag tar han (Gud)
imot dem som frykter ham og GJØR RETTFERDIGHET (det vil si
å etterleve Jesus første Torah.)» (Ap.gj. 10,35.)
I den kristne menighets tidsperiode er det bare et frelsesbegrep, og
det er GUDS RETTFERDIGHET, og den fåes som en gave ved tro.
Det er dette som vi kaller for «den Me nåden».

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

90
10.)

Hvem er det som har de fleste paktene?
Hvorfor har ikke den kristne menighet noen kjent pakt?
Når ble pakten med den kristne menighet inngått?
Hvorfor skal jødene prise Gud?
Hvorfor skal hedningene prise Gud?
Hva heter den tjenesten som menigheten har fått?
Hva skjedde ved (gjennom) korset på Golgata i følge Efeserbrevet
2,14-16?

Hvem var det første medlemmet i den kristne menighet?
Hva var det nye som ble åpenbart ved Paulus?
Hvilke to rettférdighetsbegreper har vi i Bibelen?
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LØNN I HIMMELEN.

Den messianske menigheten skal få sin lønn når Jesus kommer tilbake
og utbetaler den. Den er BEVART FOR JØDENE i himmelen inntil Jesu
konune for jødene. Da skal den betales ut og på grunnlag av den skal de få
oppdrag og oppgaver i «riket for Israel». Den som har gjort gjort en god
innsats, skal få styre over FLERE BYER byer enn den som har gjort en
dårlig innsats. «Se Herren, Israel Gud, kommer med velde, og hans arm
(Yeshuah) råder. Se, hans LØNN ER MED HAM, og hans gjengjeldelse
går foran ham.» (Es.40,10.)

«Salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver dere allslags
ondt på for min skyld. Gled og fryd dere, for DERES LØNN ER STOR I
HIMMELEN, for slik forfulgte de profetene før dere.» (Mat.5,11-12.)

«til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv, som er gjemt (bevart)
for dere i hinunelen.» (1.Pet. 1,4.)
«Se, jeg kommer snart (hurtig), og MIN LØNN ER MED MEG, til å gi

enhver ETTER SOM HANS GJERNING ER.» (Åp.22,12.)
Den kristne menighet derimot har sin arv i hinunelen hele tiden. Den er

bevart der FOR ALLTID. Vi har våre rikdommer i hinunelen. «Lovet være

Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss med ALL
ÅNDEUG VELSIGNELSE IHIEMMELEN i Kristus.» (Ef.1,3.)
«Og oppvakt oss med ham og satt oss inn i de hinunelske (stedene) i

Kristus Jesus, for at han i de kommende tidsaldere kunne vise sin nådes

overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.» (Ef.2,6-7.)
«for det håps skyld som er gjemt for dere i himlene, som dere forut har

hørt om ved sannhetens ord i evangeliet.» (Kol. 1,5.)
Den messianske menigheten skal dønunes for GUDS DOMSTOL I JE

RUSALEM, mens den kristne menighet skal dømmes for GUDS DOM
STOL I HIMMELEN. «Lang tid deretter kom da disse tjeneres herre og
holdt regnskap med dem.» (Mat.25,19.) (Se Mat.25,1-30, som omhandler
Jesu dom over jødene.)
Av den grunn sier også Peter at «DOMMEN SKAL BEGYNNE MED

GUDS HUS (den messianske forsamlingen). «For det er NÅ TIDEN, da
donunen skal begynne med Guds hus (Dommen kunne ha begynt, dersom
jødene hadde tatt imot Jesus), men begynner den med oss, hva blir da
enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium?» (l.Pet.4,17.)
Den kristne menighet derimot skal ikke dømmes i Jerusalem. Den skal

dømmes i hinunelen. (Se l.Kor.3,11-15.)
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Den messianske menighet skal dømme og styre verden ut ifra Jerusa
lem. Den kristne menighet skal dømme og styre verden ut ifra himmelen.
«Eller vet dere ikke at de hellige skal dønune (styre) verden?, og dersom
verden blir styrt av dere, er dere da uverdige til å dønune i de ringeste
saker? Vet dere ikke at vi skal styre over engler, hvor mer da i timelige
ting.» (l.Kor.6,2-3.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

Hvor er lønnen til den messianske menighet bevart (oppbevart)?
Hvor skal denne lønnen utbetales?

Hvor skal lønnen til den kristne menighet utbetales?
Hvor skal den messianske menighet bedømmes?
Hvor skal den kristne menighet bedømmes?
Hva vil det si at «dommen skal begynne med Guds hus»?
Hvorfra skal den messianske menighet styre?
Hvorfra skal den kristne menighet styre?
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DEL 14.

HEMMELIGHETEN MED UTSETTELSEN

AV «RIKET FOR ISRAEL».

Det er 13 STORE HEMMELIGHETER som er omtalt i N.T. Dette betyr
ikke at alle disse 13 hemmelighetene er knyttet til den kristne menighet
eller at de ikke kan være delvis kjent i Tanach. (Se min bok: Jesu Gjen
komst. Bind 4, hvor jeg behandler 11 hemmeligheter.)
Da jødene ikke ville ta imot tilbudet om opprettelsen av «riket for Is

rael», ble dette utsatt med ca.2000 år. Det var ikke den messianske menig
heten som sviktet, men det var jødene som folk og nasjon som sviktet.
Jesus ønsket å bygge opp en jødisk menighet, som han kunne overgi riket
til, men da store deler av jødene ikke ønsket dette, så ble rikets planer
utsatt til et senere tidspunkt, og den kristne menighet ble dannet etter hvert.
Det har alltid vært en pris å betale for den som ikke vil bøye seg for

Guds ordninger i tidsperiodene, og prisen har bestandig vært åndelig blind
het og utelukkelse fra Guds rike. Dette gjelder alle folk. Gud gjør ikke
forskjell på folk. Han har ingen favoritt. Han dømmer alle likt- det være
seg jøde eller hedning- for han er en rettferdig Gud.
Det var gjort kjent i Tanach at jødene ikke ville ta imot Guds tilbud om

opprettelsen av riket for dem i forbindelse med Messias første komme.
«Jeg (Messias) vil gå min vei. Jeg vil VENDE TILBAKE TIL MTTT STED
(himmelen) inntil de (jødene) erkjenner seg skyldige og søker mitt åsyn
(Gud): I sin trengsel skal de lete etter meg.» (Hos.5,15.)
«Så sier Herren: Jeg vil VENDE TILBAKE TIL SIGN og vil bo i Jerusa

lem, og Jerusalem skal kalles den trofaste stad, og Herrens, herskarenes
Guds berg, det hellige berg.» (Sak.8,3.)
Da jødene ikke tok imot Guds første tilbud om å opprette «riket for

Israel» for dem, tok hedningene imot tilbudet om frelsen MED GLEDE.
De tok imot det på en ANNEN MÅTE enn den som er beskrevet i Tanach.
De tok imot det på et selvstendig grunnlag uten å slutte seg til
jødedommen.»Hva skal vi da si: At hedninger, som ikke søkte rettferdig
het, de vant rettferdighet, men det var rettferdigheten av tro. Israel deri
mot, som søkte rettferdighetens Torah, de vant ikke fram til denne Torah.
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Hvorfor ikke? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved gjerninger (Torahens
krav), for de støtte an mot snublesteinen (Messias).» (Rom.9,30-32.)
Da jødene ikke ønsket å være hovedbærerne for Guds rike, så gikk dette

kallet og denne muligheten over til de jøder og de hedninger som ville
underkaste seg Paulus sin forkynnelse i inneværende tidsperiode. Store
deler av det jødiske folket kom inn i en ÅNDELIG BLINDHET. De for
stod ikke at Jesus fra Nasaret var deres lenge etterlengtede Messias og at
«riket for Israel» var nær for dem ved Jesu første komme.

Jødene kommer ikke ut av denne blindheten før enn at de oppdager at
JESUS FRA NASARET ER DERES MESSIAS. Dette kommer til å skje
på slutten av den store trengsel. Da skal de oppdage sitt store feiltrinn
med hensyn til Jesus. Det skal bli en stor sorg i Israel på 30 dager når de
oppdager dette. «Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil
jeg utgyde nådens og bønnens Ånd, og de skal skue opp til meg (Gud), på
ham (Jesus) som de har gjennomstunget, og de skal sørge over ham som
en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham som en klager
over sin førstefødte.» (Sak. 12,10.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvor mange hemmeligheter er omtalt i N.T.?
2.) Hvorfor gikk jødene inn i den store åndelige blindhet?
3.) Når skal de komme ut av denne åndelige blindhet?
4.) Hvorfor kom en del av hedningene til tro på Messias?
5.) Hva skal skje med jødene i følge Sakarias 12,10?
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«KRISTI HEMMELIGHET».

«Kristi hemmelighet» er hemmeligheten med Jesu åndelige legeme, som
er den krisme forsamlingen, «hvorav dere, når dere leser det, kan kjenne
min innsikt i Kristi hemmelighet.» (Ef.3,4.)
Dette var en HELT NY åpenbaring som ikke er omtalt i Tanach. Gud

ville legge bort den messianske forsamlingen for en tid og danne seg en
helt ny forsamling, som skulle bestå av både jøder og hedninger. Denne
forsamlingen skulle være så intimt knyttet til Messias at den ble kalt for
«Messias legeme».
Dette er den ypperste frelsesforsamlingen som noen gang har eksistert.

Jesus er det åndelige hodet for denne menigheten og hver enkelt troende
er resten av legemet. Den blir tatt ut ved Paulus sin forkynnelse. Den er
ikke omtalt andre steder i N.T. enn i de paulinske brev.
Den startet ved Paulus sin omvendelse utenfor Damaskus. Paulus var

det første medlemmet i denne menigheten og den avsluttes ved den kristne
menighets bortrykkelse før trengselstiden.
«Kristi hemmelighet» er det samme som «Guds-ftyktens hemmeligheb>.

Hva som gjelder benevnelsen «Guds-fiyktens hemmeligheb> i Første Bre
vet til Timoteus 3,16, så er den blitt misforstått til å gjelde Jesus, men den
angår det kristne legemet. «Og som enhver må bekjenne, stor er den Guds
fryktens hemmelighet. Han (det) som ble åpenbart i kjød (i vårt kjød),
rettferdiggjort i ånd
(i vår ånd), sett av engler (vi er et skuespill for englene), forkynt i blant
folkeslag (den frie nåden er forkynt blant folkeslag), trodd i verden (evan
geliet er trodd i verden), opptatt i herlighet (den kristne menighet skal
opprykkes til Herren).» (l.Tim.3,16.)
Mange gamle manuskripter av N.T. har det greske ordet «ho», som betyr

«det som» i stedet for «han som». Det er ikke Jesus som er «Guds-fiyktens
hemmelighet», men det er den krisme menighet.
Et annet forhold som viser at det er menigheten, som er beskrevet som

«Guds-fryktens hemmelighet», er det forholdet at den kronologiske rek
kefølgen i fnunstillingen blir korrekt, når vi mener at dette er en beskri
velse av den krisme menighet.
Dersom vi mener at det er Jesus som er «Guds-fryktens hemmelighet»,

så stemmer ikke dette med den kronologiske rekkefølgen i teksten. Jesus
ble ikke «trodd i verden» før han ble opptatt i herlighet. Han ble derimot
«trodd i verden», etter at han for opp til sin herlighet. Den krisme menig-
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hets vitnesbyrd, skal derimot bli trodd i verden før bortrykkelsen.
Den kristne menighet har alle disse vimesbyrdene før den blir opptatt til

sin herlighet. Det siste som skal skje med den, er bortrykkelsen.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er «Kristi hemmelighet»?
2.) Hva er «Guds-fryktens hemmelighet»?
3.) Hva er det som viser at «Guds-fryktens hemmelighet» ikke er en

beskrivelse på Jesus?
4.) Hva er det som er «Guds-fryktens hemmelighet»?
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HEMMELIGHETEN MED DEN KRISTNE

MENIGHETS BORTRYKKELSE.

Paulus var den første som fikk åpenbaringen om den kristne menighets
bortrykkelse. Denne hemmeligheten bestod av to deler:
a) For det første skulle hele den kristne menighet bortrykkes FØR

TRENGSELEN.

b) For det andre skulle denne bortrykkelsen gjelde både DE DØDE og
DE LEVENDE TROENDE. De avdøde og de levende troende
skulle forenes i en felles bortrykkelse. «Se, jeg sier dere en hemme
lighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal ALLE FOR VAND
LES, i et nå, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal
lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal forvandles.»
(l.Kor.15,51-52.)

«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 for alltid være
sammen med Herren.» (l.Tess.4,15-17.).

Dette var sannsynligvis den andre hemmeligheten, som Paulus fikk
vite av Gud. Den første var hemmeligheten med det kristne legemet og
den fiie nåden. I Første og Andre Brevet til Tessalomkeme beskriver Paulus
inngående den kristne menighets bortrykkelse. I begge brevene beskriver
han forskjellen på «Jesu Krist dag», som er dagen for den kristne menig
hets bortrykkelse, og «Herrens dag», som er begynnelsen på Guds straff
over jorden. Herrens dag strekker seg over 7 år. Etter den tid skjer Herrens
gjenkomst til Israel og oppstandelsen av de rettferdige døde. Denne opp
standelsen gjelder 4 kategorier av mennesker, og det er:
a) Troende hedninger fra alle tidsperioder.
b) Troende jøder fra Abraham- og Sinai-paktens tid.
c) Troende jøder som tilhører den messianske forsamlingen.
d) Troende jøder og hedninger som er blitt drept under trengsels-ti

den på 7 år.
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Den kristne menighet skal ikke vente på Antikrist, men den skal vente
på Kristus.» og vente på hans sønn fra himlene, som han oppvakte fra de
døde, Jesus, han som FRIR OSS FRA (gr.apo) kommende vrede.»
(l.Tess.1,10.)

Det blir ofte hevdet at det kan ikke være korrekt, at den kristne menig
het skal slippe unna straffedonunene, mens Israel skal inn i straffen og
gjennomleve den. Vi kan ikke overlate straffen til Israel alene. Som vi
forstår, kan ikke en slik vurdering brukes som aigumentasjon. Den har
ingen belegg i Bibelen. Vi får holde oss til Bibelen og se etter hva den sier
om de forskjellige problemstillingene.
Av forfatterne i N.T. er det bare Paulus som skriver om den kristne me

nighets bortrykkelse, for det var bare han som skrev om den kristne me
nigheten. I aUe de andre brevene er det Jesu gjenkomst til Israel som blir
beskrevet. Dersom man gransker dette, så vil man se at det stemmer.

Jesus talte i det hele tatt ikke om bortrykkelsen, men han talte om opp
standelsen på den siste dagen. Johannes 14,1-6 omhandler ikke
bortrykkelsen av den kristne menighet, men det omhandler Jesu død, opp
standelse og himmelfart og Jesu GJENKOMST for å opprette «riket for
Israel.» (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: En beskrivelse av
Johannes 14,1-6.)

Matteus 24,31 omhandler ikke bortrykkelsen av den kristne menighet,
men det omhandler derimot innsamlingen av troende jøder til Israel i end
ens tid. «Og han skal sende ut sine engler med basunens veldige røst, og
de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra hinunelbryn til
himmelbryn.»
Lukas 21,28 omhandler heller ikke den kristne menighets bortrykkelse,

men derimot jødenes forventning om at Messias skal komme tilbake og
utfri dem fra den store trengsel. «Men når dette begynner å skje, da rett
dere opp og løft deres hoder, for deres forløsning stunder til.»
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER,

1.) Hva vil skje ved den kristne menighets bortrykkelse?
2.) Når vil denne bortrykkelsen skje?
3.) Hva er «Jesu Kristi» dag?
4.) Hva er «Herrens dag» ?
5.) Hvem er det som skriver om den kristne menighets bortrykkelsen?
6.) Hvorfor underviste ikke Jesus om den kristne menighets

bortrykkelse?
7.) Hva er forskjellen på den kristne menighets bortrykkelse og opp

standelsen på den siste dagen?

392



HEMMELIGHETEN MED MESSIAS

I DE TROENDE.

Hemmeligheten med Messias i de troende er det forholdet at Den Hel
lige Ånd bor i enhver som tror på Jesus. «Men dere er ikke i kjødet, men i
Ånden, såfremt GUDS ÅND bor i dere, men har noen ikke KRISTI ÅND,
da hører han ikke ham til.» (Rom.8,9.)

«for hvem Gud ville kunngjøre hvor rik på herlighet denne HEMME
LIGHET er iblant hedningene, det er KRISTUS I DERE, HÅPET OM
HERUGHET.» (Kol.1,27.)

Jødene visste godt at Den Hellige Ånd skulle konune. Han skuUe bl.a.
plassere jødenes Torah inn i hjertene på de troende og forklare Torahen
for dem og gjøre det slik at jødene forstod og etterlevde Guds Torah på en
helt annen måte enn før.

De visste også at Den Hellige Ånd skulle være frelsespantet i den nye
tiden. Den nye tiden var knyttet til opprettelsen av «riket for Israel». «Da
de (apostlene) nå var kommet sammen, spurte de ham: Herre! Gjenreiser
du på den tid (ved Den Hellige Ånds komme) riket for Israel?» (Ap.gj. 1,6.)
De visste også at Den Hellige Ånd er det samme som Messias sin Ånd.

Jerusalem Targum sier følgende om Guds Ånd som «svevde over van
nene» i forbindelse med Guds nyskapning av jorden for ca.6000 år siden:
«Det var den kommende Kong Messias, viss Ånd svevde over vannene.»
Med denne uttalelsen gir også denne Targumen uttrykk for at Gud be

står av tre personer, og det er Faderen, Messias og Den Hellige Ånd. Hvor
vidt det er korrekt å bruke uttrykket den Treenige Gud eller bare Gud om
Gud, se det er en annen sak. Wi er ikke ute etter benevnelser først og fremst,
men derimot etter realiteter, og av den grunn har de jødene som ikke vil
akseptere Messias som Gud, et mye større teologisk problem enn de som
har fått dette på plass og bruker benevnelsen «den treenige Gud». I og
med at Bibelen ikke bruker uttryldcet «den treenige Gud», skal heller ikke
vi gjøre det. Vi vet hva som ligger i uttrykket, og det er nok for oss.
Jesus sa at den som ikke er født av vann (den naturlige fødsel) og av

Ånd, fikk ikke del i Guds rike.(Joh.3,5.) Dette utsagnet pekte framover på
Den Hellige Ånds komme.
Nikodemus var forvirret over Jesu utsagn om at ingen kunne komme inn

i Guds rike, uten at han ble «født påny». Han kjente til 6 måter som førte
til at en jøde ble født på ny. Derfor spurte han Jesus om det var mulighet
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for at et menneske kunne blir født ut av vann (fostervannet) enda en gang,
slik at han eventuelt kunne få kjennskap til en 7. måte å bli «gjenfødt» på.
Vi skal bare kort referere de 6 måtene å bli «født påny» på, og som var
godt kjent av jødene:

a) Når en gikk over til jødedommen.
b) Når en ble kronet til konge over Israel.
c) Når en ble konfirmert ved 13 års-alderen.
d) Når en ble gift.
e) Når en ble rabbiner ved 30 års-alderen.
f) Når en ble leder for en rabbinsk skole. (Se Jack J.Stems

hefterChristianity. Its Jewish Roots.s.120-121.)
Den Hellige Ånds iboen som firelsespant og som fortolker av
Skriftene er felles både for den messianske menigheten i
Israel og for den kristne menigheten. Den Hellige Ånd i hjer
tet til den enkelte troende kommer aldri til å opphøre som
frelses pant. Det forblir.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er Den Hellige Ånd?
2.) Hva står det i Jerusalem Targum om Den hellige Ånd?
3.) Hvilke problemer er det med benevnelsen «Den treenige Gud»?
4.) Hvilken benevnelse skal vi bruke om Gud?
5.) På hvilke 6 måter kunne jødene bli «født på ny» i følge jødedom-

6.) Hva menes det med å «bli født av vann og Ånd» i Johannes 3,5?

394



HEMMELIGHETEN MED AT

MESSIAS ER GUD.

Hemmeligheten med at Messias er Gud burde ikke være noen hemme
lighet for jødene, for det er beskrevet i Tanach at Messias er Gud, men i og
med at dette var skjult for mange av jødene, så ble det en henunelighet for
dem. «Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, en jomfhi blir fruktsom
melig og hun gir ham navnet IMMANUEL, som betyr Gud med oss.»
(Es.6,14.)

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredønunet er på hans
skulder, og han kalles under, rådgiver, VELDIG GUD, TIDSALDERLIG
FADER, fredsfyrste.» (Es.9,6.)

«Stig opp på et høyt Qell, du Sions gledesbud. Oppløft din røste med
kraft, du Jerusalems gledesbud. Oppløft den, frykt ikke. Si til Judas byer:
SE, DER ER DERES GUD.» (Es.40,9.)
«Hvor fagre er på fellene dens føtter som kommer med gledesbud, som

forkynner fr^ed, som bærer godt budskap, som forkynner frelse, som sier
til Sion: DIN GUD ER BLITT KONGE. Hør. Dine vektere oppløfter sin
røst, de jubler alle sammen, for like for sine øyne ser de at Herren vender
tilbake til Sion.» (Es.52,7-8.)
Denne hemmeligheten er knyttet til både den messianske og den kristne

menigheten. Den messianske menigheten så fram til at Messias skulle
konune. Det var EN STOR MESSIAS-FORVENTNING i Israel ved den

tid da Messias skulle stige fram. Det var 4 grunner til det:

1.) For det første hadde jødene ikke hatt noen profet på 400 år. Den
siste var Malakias og han hadde profetert at både døperen Johannes
og Messias skulle konune. «Se, jeg sender dere Elias, profeten, før
Herrens dag konuner, den store og forferdelige.» (Mal.4,5.)

2.) For det andre spurte jødene Johannes om han var Messias. Han
svarte benektende på dette, men han svarte også at Messias var kom
met.

3.) For det tredje kunne jødene regne ut det EKSAKTE TIDSPUNK
TET for Messias konune og død ut i fra den store profetien i Daniel
9,24-27. Vi skal ikke her gå detaljert inn på disse profetiske utsagn,
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da vi har beskrevet dem før i flere av våre bøker. Fra år 445 før
Messias, som er utgangspunktet for denne profetien, og inntil Jesu
død skulle det gå 69 åruker. Det er det sanune som 483 år (49 gan
ger 7 år er 483 år). Når vi ganger 483 år med antall dager i et
profetisk år, som er 360 dager, og deler det på 365,2422, som er
antallet dager i et tropisk år, konuner vi fram til den eksakte leng
den av de 483 årene. Vi konuner da fram til 476,06 år. Vi må videre
trekke 445 årfrade476,05 årene, og vi kommer da til år 31,06 etter
Messias. Vi må legge til 1 år til dette årstallet, for det er 2 år fra år 1
før Messias til år 1 etter Messias og ikke bare et år, som det galt er
blitt regnet med. konuner da fram til årstallet for Jesu død, og
det blir år 32 etter Messias. (69 ganger 7 ganger 360 delt på
365,2422 minus 445 pluss 1 er 32,06766)
Når en regner videre på dette tallet, konuner en fram til 9. nisan i
året 32. Dette er datoen for det som vi kaller for «Palmesøndag». På
denne dagen steg Jesus fram for jødefolket som det Guds lam som
skulle sone all verdens synd. Han ble deretter korsfestet på fredag i
den påfølgende påskeuken, etter at han hadde gitt jødene en uke,
slik at de kunne eksaminere hans messianitet. Dessverre så drog de
religiøse ledeme i Israel en gal konklusjon av sine undersøkelser.
De mente att Jesus var en falsk Messias og dømte ham til døden.
(Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: Påskefeiringen.)

4.) For det i^erde gjorde Jesus de spesielle messianske undergjerningene
som bare Messias kunne gjøre. De skulle være beviset på at han var
Messias. Disse undergjerningene var som følgende:
a) Helbredelse av spedalskhet.
b) Utdrivelse av onde ånder i slike tilfeller der personen ikke

kunne tale.

c) Helbredelse av blindhet i slike tilfeller der personen var født
blind.

d) Oppvekking fra de døde i slike tilfeller der personen hadde
vært død mer enn 4 dager. (Se min bok: Jesu Gjenkomst.
Bind 4: Kapittel: De messianske undergjerningene.)
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvem er Messias?
2.) Hvorfor burde jødene ha visst at Messias er Gud?
3.) Hvilke 4 grunner er det til at jødene burde ha visst dette?
4.) Når steg Messias fram som den som skulle sone all verdens synd?
5.) Når døde Jesus?
6.) Hvordan kunne jødene regne ut datoen for Jesu dødsdag?
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HEMMELIGHETEN MED «DEN FRIE NÅ

DEN».

«Den frie nåden» er verken knyttet til Mose eller til Jesu første Torah.
Den er heller ikke knyttet til de 7 noakitiske budene som var forpliktende
for de hedninger som ville ha del i frelsen, og som ikke ønsket eller ikke
hadde anledning til å tilslutte seg jødedommen fiillt ut. Før Paulus sitt
budskap om «den frie nåden» var dette ukjent i jødedommen. Det var ikke
ukjent at et menneske ble frelst ved tro, men denne gaven var bestandig
knyttet til overholdelse av Guds Torah. «Og Abraham trodde på Herren
(hadde tillit til det som Herren hadde sagt til ham), og han regnet ham det
til rettferdighet.» (l.Mos.15,6.)
«Se, oppblåst og uærlig er hans (kaldeerens) sjel i ham, men den rettfer

dige skal leve ved sin tro.» (Hab.2,4.)
Det hebraiske ordet for «nåde» er «hesed». Det er brukt 250 ganger i

Tanach.

Vi kan finne mange utsagn om nåden i Tanach og til tross for at den kan
være beskrevet isolert uten at kravene er tatt med i den samme konteksten,

så må den bestandig sees i forbindelse med Torahens krav. «Nå vel alle
dere som tørster, kom til vannene, og dere som ingen penger har. Kom,
kjøp og et, ja kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk (for
skjellige frelsesgoder). Hvorfor veier dere 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 over de fete retter. Bøy deres øre
hit og kom til meg. Hør. Så skal deres sjel leve, og jeg vil opprette en
tidsalderlig pakt med dere, gi dere Davids rike nåde (ordet står i flertall),
den visse.» (Es.55,1-3.)
Dersom vi leser videre i teksten, så er menneskets egen rettferdighet

beskrevet allerede i neste kapittel. «Så sier Herren: Akt på det som er rett
(Torahens krav) og GJØR RETTFERDIGHET. For min frelse kommer
snart, og snart skal min rettferdighet åpenbares. Salig er det menneske
som GJØR dette, det menneskebarn som holder fast ved det, som HOL
DER SABBATEN, så han ikke vanhelliger den, som varer sin hånd, så
den ikke gjør noe ondt.» (Es.56,1-2.)
«Den frie nåden» er heller ikke knyttet den messianske forsamlingen.

Jesus stilte en rekke krav til jødene for at de kunne få del i frelsen. Det
gjelder også forkynnelsen i de hebraisk brevene i N.T. «Abraham, vår far,
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ble ikke han rettferdiggjort ved gjerninger (menneskets egen rettferdig
het) da han ofret sin sønn Isak på alteret? Du ser at TROEN VIRKET
SAMMEN MED HANS GJERNINGER, og at troen ble fullkommen ved
gjerningene, og Skriften ble oppfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og
det ble regnet ham til rettferdighet (Guds rettferdighet), og han ble kalt
Guds venn.» (Jakob.2,21-23.)

«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 (mermeskets egen rettferdighet.)»
(Ap.gj. 10,35.)
«Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får

syndenes forlatelse ved hans navn (Guds rettferdighet)» (Ap.gj. 10,43.)
En vil LETE FORGJEVES etter slike formuleringer i Paulus sine brev

der både menneskets og Guds rettferdighet blir krevd for at et menneske
skal få del i frelsen.

Ved den kristne menighets bortrykkelse blir den kristne menighets for
kynnelse trekt tilbake, og vi får rikets forkynnelse. Den forkynnelsen som
Jesus og apostlene forkynte, vil være forkynnelsen i rikets tid. Forkynnel
sen vil være både Torahens krav og Guds nåde.
I rikets tid skal Jesus styre verden ut ifra Jerusalem. Guds Torah skal gå

ut fra Jerusalem. Jesus skal styre hedningene med jemstav, som er et ut
trykk for Torahen. «Og mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, 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 Torah utgå, og Herrens
ord fra Jerusalem.» (Es.2,3.)
«og hun (Israel) fødte et guttebarn, som skal styre alle hedningene med

jemstav (Torahen), og hennes barn (Jesus) ble boinykket til Gud og til
hans trone.» (Joh.Åp.12,5.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er «den frie nåden»?
2.) Hva er det hebraiske ordet for «nåde»?
3.) Hvor mange ganger er dette ordet brukt i Tanach?
4.) Hvorfor var ikke «den frie nåden» knyttet til Jesu første forkyn

neise?

5.) Hvilken forkynnelse vil vi få i rikets tid?
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JØDISKE VURDERINGER AV PAULUS.

Mens jødene i Tanach var knyttet til Mose Torah og mens den messianske
menighet i Israel var knyttet til Jesu første Torah, er den krisme menighet
knyttet til Guds nye Torah, som Paulus fikk i oppdrag å forkynne. Den
gikk ut på at hedningene var likestilt med jødene i et åndelig legeme, som
var Jesu legeme, og at medlemmene i dette legemet ble frelst av nåde
alene.

Det er forståelig at Paulus og hans lære BLE AVVIST av både de
fariseiske jødene og store deler av de messianske jødene, for hans lære
stemte ikke overens med det som de selv lærte. «Da de (de eldste i Jerusa
lem) nå hørte det (at mange hedninger hadde tatt imot Jesus), priste de
Gud og så sa de til ham: Du ser, bror, hvor mangfoldige titusener det er
blantjødene som har tatt ved troen, og ALLE ER NIDKJÆRE FOR TORA-
HEN (Mose Torah), men nå har de (de messianske jødene) hørt si om deg
at du ute blant hedningene lærer du alle jøder frafall fra Moses og sier at
de ikke skal omskjære sine ham eller vandre etter de gamle skikker.»
(Ap.gj.21,20-21.)

Til og med apostlene hadde problemer med å forstå alt det som Paulus
lærte. De anerkjente imidlertid hans lære, for Gud hadde vist dem at han
hadde et ANNET OPPDRAG enn de. «og akt vår Herrens langmodighet
for frelse, således som og vår elskede bror Paulus har skrevet til dere (de
messianske jødene) etter den visdom som er ham gitt.» (2.Pet.3,15.)

Paulus kalte den nye læren for «MITT EVANGELIUM» og «MINE
VEIER I KRISTUS». «Derfor har jeg sendt Timoteus til dere, han som er
mitt elskede og trofaste barn i Herren, for at han skal minne dere om MINE
VEIER IKRITUS, således som jeg lærer overalt i hver menighet (både for
jøder og hedninger.)» (l.Kor.5,17.)
«Kom Jesus Kristus i hu, som er oppstanden fra de døde, av Davids ætt,

etter MTTTEVENGELIUM». (2.rim.2,8.)
Det har bestandig vært forskjellige syn på Paulus innenfor jødedom

men. Noen har sett positivt på hans lære eller deler av hans lære og ment
at det er plass for den innenfor jødedommen, mens andre har forkastet den
fullt ut. Vi skal i det følgende referere en del uttalelser, som vi har fra
jødiske Bibel-forskere, når det gjelder Paulus, hans lære og hans plass i
jødedommen.
Schalom Ben Chorin har uttalt: «Hans teologi og ikke minst hans Mes-

sias-lære og Kristologi har jødiske røtter... Også Paulus bør taes med i
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den evige samtale om den Evige. Også han bør på en måte hentes hjem.
Paulus forble jøde og siktet i hele sin gjerning mot Israels frelse.»
Den store jødiske historiker Simon Dubnow har uttalt: «Ut av jødedom

mens dype skjød framsto det en mirakuløs, religiøs lærer (Paulus), som
var kalt til å tilfredstille det brennende religiøs behov i hedningeverdenen
og skape noe helt nytt i den. Kristendommens opprinnelige skaper står
helt på JØDISK GRUNN. Vi møter i deres lære både den førende fariseer
Hillels grunnsetninger og essenemes bestrebelser etter en innvendig from
het.»

Martin Buber har uttalt: «Den virkelige kristendom (Jesu første forkyn
nelse, min kommentar) er altså en GJERNINGSRELIGION, men ble en
TROENS RELIGION, som ville leve av Guds nåde alene. Paulus, som
også var jøde, brakte hedningene Jesu lære, men blander den med en søt
gift: En tro, som forakter gjerninger.»
Hans Joachim Schoeps har uttalt: «Paulus er en virkelig stor skikkelse,

viss storhet viser seg i at han ennå ikke har fått en åndsbeslektet fortolker
og neppe noensinne vil få det. Hittil har han oftest blitt misforstått.»
Isidore Singer har uttalt: «De (jøder og kristne) har et felles utspring og

er ikke motsetninger. Kristendonunen må dog først vende tilbake til Kristi
og Paulus lære.»

Joseph Krauskopfh har uttalt: «Men når Mesteren fra Nasaret en dag
oppstår av KRISTOLOGDENS KAOS og framtrer i sin herlighet, da vil
jøder og kristne møtes omkring hans inspirerende lære, og en ren og enkel
jødedom bli til. Jødedonunens etikk vil tre i stedet for Paulus gnostisisme.»
Samuel Sandmel har uttalt: «Paulus forble hele livet en trofast og lojal

jøde. Han var en av HISTORIENS STØRSTE GENIER. Han var en opp
rører, som ikke gjorde opprør for opprørets egen skyld, men for å nå fram
til et liv som førte ham nærmere Gud.»

Joel Carmichael har uttalt: «Den (kristendonunen) har sin ROT I JØDE
DOMMEN 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
mysterireligioner, som ble kristendommens egentlige rot. Paulus bygger
kanskje på visse ord fra Jesus, men de ble til noe helt annet. Vi befinner
oss med ham «universer iQemt fra Jesus». Det er ikke for ingen ting at
Paulus ofte benytter ordet «mysterium». Han bygger sine forsoningsteorier
på mysterireligionene, men de jødiske forsoningstanker, som har et etisk
grunnlag, helt forsvinner». (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 4. Kapittel:
Jødiske Bibel-forskeres syn på Jesus og Paulus.)
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Til hvilke Torah er den kristne menighet bundet?
2.) Hvorfor forstod ikke de fleste jøder Paulus sin Torah?
3.) Hva mente S.Ben Chorin om Paulus?

4.) Hva mente Simon Dubnow om Paulus?

5.) Hva mente Martin Buber om Paulus?

6.) Hva mente Joachim Schoeps om Paulus?
7.) Hva mente Isisdore Singer om Paulus?
8.) Hva mente Joseph Krauskopf om Paulus?
9.) Hva mente Samuel Sandmel om Paulus?
10.) Hva mente Joel Carmichael om Paulus?
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HEMMELIGHETEN MED DE 7 STJER

NENE OG DE 7 MENIGHETENE.

«Og jeg vente meg om for å se røsten som talte med meg, og da jeg vente
meg, så jeg SYV LYSESTAKER AV GULL, og midt i mellom (midt i) en
som lignet en Menneskesønn, kledd i en fotsid kjortel og ombundet under
brystet med et gullbelte (gull står for den frelsende tro), og hans hode og
hår var kvitt som kvit ull, som snø, og hans øyne som ildslue (uttrykk for
dom og granskning), og hans føtter var lik skinnende kobber (står for dom),
som om de var gjort glødende i en ovn og hans røst som en røst av mange
vann. Og i sin høyre hånd hadde han de 7 stjerner (de øverste representan
ter for de 7 messianske forsamlingene), og ut av hans munn gikk det ut et
tveegget sverd (uttrykk for dom), og hans åsyn var som solen når den
skinner i sin kraft.» (Joh.Åp.1,12-16.)
Beskrivelsen av de 7 lilleasiatiske menigheter er ikke en beskrivelse av

7 kristne forsamlinger, men det er en beskrivelse av 7 MESSIANSKE
MENIGHETER. De messianske menigheter lå spredt både i Israel og i
diasporaen. Her er det 7 av dem som er plukket ut. 7-tallet står for det som
er fullkomment, og de representerer derfor aUe de messianske menighe
tene som var.

At de 7 menighetene ikke er en beskrivelse av den kristne menighet, kan
vi se av følgende forhold:

1.) Det var Johannes som skrev til dem. Han skrev ikke om den kristne
menighets mange trosmessige sannheter, men han skrev til og om
jødene.Vi vet at Paulus og de andre apostlene hadde fordelt føl
gende oppdrag mellom seg. Apostlene skulle gå til jødene med ri
kets evangelium, mens Paulus skulle gå til hedningene med den
frie nådens evangelium.

2.) Beskrivelsen av Jesus som stod midt i forsamlingene, stemmer hel
ler ikke med Jesu forhold til den kristne menighet. Jesu forhold til
den kristne forsamlingen er uttrykt gjennom «den frie nåden», men
her ser vi Messias som den som skal dønmie de 7 menighetene i
forbindele med sin gjenkomst.

403



3.) Beskrivelsen av disse menighetene angår heller ikke den ftie nå
den. Gjemingsaspektet eller menneskets egen rettferdighet har en
SENTRAL PLASS i beskrivelsen av disse menighetene. «Jeg vet
om dine gjerninger og din kjærlighet og tjeneste og tro og tålmodig
het, og dine siste gjerninger er flere enn de første.» (Joh.Åp.2,19.)
«Og den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden
(gr.»telos»), ham vil jeg gi makt over hedningene.» (Joh.Åp.2,26.)
«Bli våken og styrk de ting som er på vei til å dø, for jeg har ikke
funnet dine gjerninger fullkomne for Gud.» (Joh.Åp. 3,2.)
«Jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kald eller varm, gid du
var kald eller varm. Derfor da du er lunken, verken kald eller varm, vil
jeg utspy deg av min munn.» (Joh.Åp.3,15-16.)
Ved siden av at Paulus skrev til sine menigheter, så skrev også Ja
kob, Judas, Peter og Johannes til sine menigheter. Mens Paulus skrev
til hedningemenigheter, så skrev apostlene til messianske menighe
ter- både i Israel og i diasporaen.

4.) Filadelfia menigheten har fått løfter om å bli befridd UT AV TRENG
SELEN, mens den kristne menighet ikke skal inn i trengselen. «Fordi
du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg og fri deg ut fra
(gr.ek) den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderike,
for å prøve dem som bor på jorden.» (Joh.Åp.3,10.)

5.) Laodikea menigheten derimot må gjennom hele trengselstiden, for
den står utenfor samfunnet med Gud og blir bedt om å omvende
seg. «Fordi du sier: Jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du
vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken, så
råder jeg deg at du kjøper av meg gull (tro), glødet i ild, for at du
kan bli rik, og kvite klær (rettferdighet), for at du kan kle deg i dem
og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbart, og øyensalve (Den
Hellige Ånd) til å salve dine øyne med, for at du kan se.»
(Joh.Åp.3,17-18.)
Den kristne menighet derimot skal ikke inn i trengselstiden.

Den frelses-historiske bakgrunnen for Johannes Åpenbaring og brevene
til de 7 lilleasiatiske menighetene er JESU GJENKOMST TIL ISRAEL.
Han vil dømme og opprette «riket for Israel».
Da Israel ikke ville ta imot tilbudet om opprettelsen av riket ved Jesu

første komme, så ble det utsatt til et senere tidspunkt. De 7 brevene som
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ble sendt til de jødiske menighetene, vil derfor FÅ AKTUALITET IGJEN
I TRENGSELSTIDEN- etter at den kristne menighet er bortrykket før treng
selen på 7 år.
«Skriv det du så, både det som er og det som skal skje etter disse ting,

hemmeligheten med de 7 stjerner som du så i min høyre hånd, og de 7
gull-lysestaker. De 7 stjerner er engler (som betyr budbærer, utsending)
for de 7 menigheter, og de 7 lysestaker er 7 menigheter.» (Joh.Åp.1,19-
20.)

vet fra Sakarias kapitel 4 at den 7-armede gull-lysestaken er et bilde
på DEN JØDISKE MENIGHET i Den Første Pakt. Denne fikk sin olje fra
de to oljetrær som stod ved lysestakens høyre og venstre side. Disse to
oljetræme var et bilde på jødenes yppersteprest, som var Josva, og jøde
nes stattholder, som var Serubabel. Dette betyr at Guds-tjenesten og Guds
ordninger måtte gå gjennom jødenes åndelige og verdslige leder på den
tid da dette ble skrevet. Disse to tjenestene skal bli forenet i Messias, når
han kommer tilbake. Han skal både være prest og konge. Denne kombina
sjonen var forbudt i Sinai-pakten, for den var forbeholdt Messias. «Ja, han
(Messias) 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 (mellom kongen og
presten).» (Sak.6,13.)
I og med at Sakarias beskrev den 7-armede lysestaken med de to olje

træme ved lysestakens høyre og venstre side, er dette også en profeti om
den 9-armede lysestaken, som ble ettablert etter at jødene hadde greid å
frigjøre og rense templet den 24. kislev i året 164 før Messias, etter at
syreren Antiokus Epifanes den 4.hadde inntatt templet i år 167.1 løpet av
disse 3 årene hadde han profanert templet ved å plassere et statue av Zews
i Det Aller Helligste. Han hadde også ofret griseblod på templets alter.
Etter at jødene (makkabeeme) hadde greid å befri templet, ville de ofre

til Yhvh, men de fant bare olje FOR EN DAG i templet, men det viste seg
at denne oljen brant I 9 DAGER. Dette ble opphavet til den 9.armede
lysestaken og den festen som senere ble kalt for Hanukkah. Den blir feiret
til minne om templets gjenvinnelse og renselse.
Denne festen hører ikke med til jødenes opprinnelige åndelige fester,

men den er godtatt til å være en av jødenes åndelige fester. Vi vet at til og
med Jesus feiret den. Dette kan vi lese om i Johannes Evangelium 10,22-
32. Denne festen blir kalt for «tempelinnvielsens fest».
I de 7 gull-lysestakene som er beskrevet i Johannes Åpenbaring, er Je

sus selv til stede midt i lysestakene og har erstattet de to oljetræme. Han
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formidler selv frelsen til den messianske menigheten, men som i Sinai-
paktens tid blir velsignelsene formidlet gjennom menighetenes «engel».
Dette er et uttrykk som går på den jødiske synagogen og blir brukt om den
øverste lederen av synagogen.
Det forholdet at frelsen blir formidlet gjennom lederen for synagogen,

viser også at det ikke her dreier seg om den kristne forsamlingen, der
frelsen er en fri gave, som blir gitt til hver enkelt som vil ta imot gaven. I
vår tid er prestedømmet som sådant falt bort. Veien inn til Gud er åpen for
alle. Vi behøver ikke lenger prester som er mellommenn mellom Gud og
den enkelte.

I tiden etter Jesus var det en rekke menigheter eller partier både innenfor
jødedommen, den messisianske jødedonunen og kristendommen. Det var
f.eks:

a) Den jødiske synagogen, som var fiendtlig innstilt ovenfor Jesus.
b) Den messianske menigheten. Den var delt i to hovedgrupper. Det

var de som mente at hedningene måtte etterleve Mose Torah for å
bli frelst, og det var de som mente at hedningene ikke behøvde å
holde Mose Torah. Det var ca. 30 forskjellige grupperinger innen
for den messianske jødedonunen.

c) Den kristne menighet, som bestod både av jøder og hedninger.
Vi ser f.eks at innenfor menigheten i Korint var det 4 partier, og
det var:

a) Et parti som holdt seg til Paulus lære.
b) Et parti som holdt seg til Apollos lære.
c) Et parti som holdt seg til Peters lære og
d) Et parti som holdt seg til Jesu lære. «Jeg mener dette at

enhver av dere sier: Jeg holder meg til Paulus, jeg til
Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus.» (1.Kor. 1,12.) (Det er
noen Bibel-granskere som mener at både Romerbrevet, 1.
og 2. Korinterbrevet og Galaterbrevet er skrevet til messias
troende jøder, som hørte med til den kristen forsamlingen.)

Bare blant jødene var det mer enn 30 partier som hadde kommet til tro
på Jesus som jødenes Messias. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5.
Kapittel: De forskjellige Jesus-troende jødiske partiene den første tiden.)
Det var messianske forsamlinger, både i Israel og rundt omkring i dia

sporaen. Dette forholdet er ALTFOR LITE KJENT. De aller fleste Bibel-
tolkere regner med at alle messianske menigheter tilhørte den krisme for
samlingen, men det er galt, og grunnen til at de mener det, er det forholdet
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at de mener at den kristen menighet begynte på pinsefestens dag. Det er
også galt. Den kristne menighet begynte med Paulus sin omvendelse.

Etter at det hadde vært en stor forfølgelse av menigheten i Israel, så
drog de Messias-troende jødene like til Føikia, Kypros og Antiokia. De
oppsøkte de jødiske menighetene som var der. De forkynte ikke til hed
ningene. De underviste om frelsen i Jesus Kristus og himlenes rike. De
underviste ikke om hemmeligheten. «De som nå var atspredt på grunn av
den trengsel som oppstod for Stefanus skyld, drog omkring like til Fønikia
og Kypem og Antiokia, men de talte ikke ordet til andre enn jøder.»
(Ap.gj.11,19.)
De jødene som hørte med til «riket for Israel», skrev også sine Skrifter

til de jødiske menighetene- både i Israel og i diasporaen. Etter den kristne
menighets bortrykkelse vil disse Skriftene konrnie til sin fulle rett. Store
deler av dem beskriver endetiden- etter den krisme menighets bortrykkelse.

I endens tid vil det, ved siden av at hver messiansk menighet har en øver
ste leder, også være to spesielle vimer og to lysestaker. De skal beskytte
jødene på en spesiell måte i den store trengsel. «Og jeg vil gi mine to
vimer at de skal være profeter i 1260 dager, kledd i sekk. Dette er de to
oljetrær og de to lysestaker som står for jordens herre.» (Joh.åp.l 1,3-4.)
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hva er de 7 lille-asiatiske menighetene?
2.) Hva symboliserer de?
3.) Hvordan kan vi se av Johannes Åpenbaring at disse 7 menighe

tene er messianske jødiske menigheter?
4.) Hva er den frelseshistoriske bakgrunnen for Johannes Åpenba

ring?
5.) Hvem er de 7 stjernene som Jesus holder i sin høyre hånd?
6.) Hva er den 7-armede lysestaken et bilde på?
7.) Hva var det spesielle med den 7-armede lysestaken som Sakarias

så?

8.) Hvor mange dager varte oljen som skulle brenne i bare en dag?
9.) Hva var dette en profeti om?
10.) Hva vil det si at i menigheten i Korint var det 4 forskjellige par

tier?

11.) Hvor mange forskjellige jødiske menigheter var det i tiden etter
Jesus?

12.) Til hvem skrev de messianske jødene sine Skrifter?
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TROENS HEMMELIGHET.

«slike som har troens hemmelighet i en ren samvittighet.» (l.'Ilm.3,9.)
Dette utsagnet er gitt til den krisme menighet, men innholdet i det gjelder
også den messianske menigheten. Troens hemmelighet er noe som er skjult
for den som ikke har fått tak i troen. Den er en gåte og et mysterium for de
som står utenfor fellesskapet med Jesus.
Hva som angår den messianske menigheten, er troens hemmelighet be

skrevet i Brevet til Hebreeme. Dette er ikke et brev til den kristne forsam

lingen, men det er et brev til den messianske forsamlingen i Israel. Deler
av den messianske menigheten stod i ferd med å gå tilbake til jødedom
men, Den som skrev dette brevet, oppmuntret jødene til å få del i de virke
lige sannhetene i den messianske jødedommen.
Yl vet ikke med sikkerhet hvem som skrev Hebreerbrevet. Det kan være

Paulus, men det kan også være Bamabas, Apollos eUer en av de første
Messias-troende jødene.
Dersom det var Paulus som skrev brevet, så skrev han ikke om det

trosmessige innholdet i den kristne menighet, men han skrev om deler av
den messianske jødedommen, idet han særlig la vekt på Jesu forsoning og
Jesus som den nye ypperstepresten, som både var prest og Guds offerlam
for hele verden.

Vi vet at Paulus har skrevet til de messianske jødene, «og akt på vår
Herres langmodighet til frelse, således som og vår elskede bror Paulus har
skrevet HL DERE etter DEN VISDOM som er ham gitt, likesom og i alle
sine brever når han i dem taler om disse ting. I dem er det noe som er
VANSKELIG Å SKJØNNE, og som de ulærde og ubefestede tyder vrangt,
som de og gjør med de andre Skrifter (de jødiske Skriftene), til sin egen
undergang.» (2.Pet.3,15-16.)

Uansett hvem som skrev Hebreerbrevet, så angår innholdet i det den
messianske menigheten og ikke den krisme menigheten.
(Det er også en del Bibel-tolkere som mener at Romerbrevet, 1. og 2.

Korinterbrev og Galaterbrevet er skrevet til den JØDISKE DELEN av den
krisme menighet. Det skal vi ikke uttdype nærmere i denne boka, men i og
med at vi har nevnt det, kan leseren begynne å tenke på dette.)

Både Abraham, de troende jødene i Tanach og den messianske menig
het i Israel har et DOBBELT KALL. De har både et himmelsk kall og et
jordisk kall. «Og jeg vil la din ætt bli som støvet på jorden. Kan noen telle
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støvet på jorden, så skal også din ætt kunne telles.» (l.Mos. 13,16.)
«Og han førte ham utenfor og sa: Se opp til himmelen og tell stemene,

om du kan telle dem. Og han sa til ham: Så skal din ætt bli.» (l.Mos.lS,S.)
De troende jødene lengter etter å få del i himmelen, men de lengter også

etter at «riket for Israel» skal komme.

Hva som gjelder oppgavene til den kristne menighet i 1000 års-iiket, så
vet vi ikke så mye om dette, men vi skal få OVERORDNEDE OPPGA
VER. «for at han i de KOMMENDE TIDSALDERE kunne vise SIN
NÅDES OVERVETTES RIKDOM i godhet mot oss i Kristus Jesus.»
(Ef.1,7.)
Den messian^e forsamlingen ventet derfor både på det jordiske og det

himmelske Jerusalem. «Og gi ham (Gud) ikke fred før han bygger Jerusa
lem (det jordiske Jerusalem) opp igjen, og gjør den til en LOVSANG PÅ
JORDEN.» (Es.62,7.) (Vi ser fram til at dette skjer.)
«Derfor, hellige brødre, dere som har &tt del i et HIMMELSK KALL, gi

akt på den apostel og yppersteprest som vi bekjenner, Jesus.» (Hébr.3,1.)
«for han (Abraham) ventet på den stad (det himmelske Jerusalem), som

har de faste grunnvoller, og som Gud er byggmester og skaper til.»
(Hebr.11,10.)
«men nå stunda de etter et bedre (fedreland), det er et himmelsk (him

melen), derfor skammer Gud seg ikke ved dem, for han har gjort en stad
(det himmelske Jerusalem) ferdig for dem.» (Hebr.11,16.)
«I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som VAR LOVET (i
de forskjellige profetiene), men de så det langt borte og hilste det og be
kjente at de var fremmede og utlendinger på jorden (i landet.)»
(Hebr.11,13.)
«La oss (de messianske jøder) da gå til ham (Jesus) utenfor leiren (den

offisielle jødedommen) og bære hans vanære, for vi har ikke her en bli
vende stad, men søker den kommende.» (Hebr.13,13-14.)

Det som de videre ventet på, var «en BEDRE OPPSTANDELSE.»
(Hebr.ll,3S.) De troende i gammel-testamentlig tid og den messianske
forsamlingen ventet ikke på bortrykkelsen, for den angikk ikke dem, men
de ventet på de RETTFERDIGES OPPSTANDELSE. Den skulle skje 1000
før de urettferdiges oppstandelse. «Men når du gjør gjestebud, da be fat
tige, vanføre, halte og blinde, så er du salig (ordet står i flertall), for de har
ikke noe å gi deg igjen, men du skal få det igjen i de rettferdiges oppstan
delse.» (Luk. 14,13-14.)
«Marta sier til ham: Jeg vet at han skal oppstå i oppstandelsen på den

ytterste dag.» (Joh. 11,24.)

410



De troende i Tanach skulle ikke nå sin egen fullendelse (oppstandelse)
før de kunne ha den felles med den messianske forsamlingen i Israel. De
skal stå opp på DEN SISTE DAGEN i foifoindelse med Jesu gjenkomst
for Israel og jødene, «fordi Gud forut hadde utsett noe bedre for oss (den
messianske forsamlingen), så de (de troende i Tanach) ikke skulle nå full
endelsen (oppstandelsen) uten oss (de skulle OPPSTÅ SAMTIDIG.)»
(Hebr.11,40.)
Den kristne menighet derimot skal ikke bare oppstå, men den skal også

bortrykkes til Gud.
Dette skal skje minst 7 år før oppstandelsen av de troende jødene.
De troende i Tanach og den messianske menigheten hadde ikke så store

kunnskaper om selve himmelen, som er Guds bolig, men de kjente deri
mot meget godt alle de profetiske utsagn om det riket som skulle komme.
«Altså står det en sabbatskvile tilbake for Guds folk (jødene).» (Hebr.4,9.)
«Derfor da vi får et rike («riket for Israel») som ikke kan rystes, så la oss

være takknemmelige og derved tjene Gud til hans velbehag, med blygsel
og frykt.» (Hebr. 12,28.)

SPØRSMÅL OG OroOAVER.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.)

Hva er troens hemmelighet?
Hvem har del i den?

Hvem var det som skrev Hebreerbrevet?

Hvem angår Hebreerbrevet?
Hva vil det si at jødene har et dobbelt kall?
Hva er en «bedre oppstandelse»?
Hvem skal være sammen med de messianske jødene i deres opp
standelse?

Hvordan skal vi forstå det som står i Hebreerbrevet 11,40?

411



JØDENE SKAL VÆRE KONGER

OG PRESTER.

Mens den messianske menigheten har fått JORDISKE LØFTER og jor
diske oppgaver i det framtidige Guds riket på jord, har den kristne menig
het fått HIMMELSKE LØFTER. «Salig er den Q*ener som hans husbond
(Jesus) finner å gjøre så når han kommer. Sannelig sier jeg dere: Han skal
sette ham over alt det han eier.» (Luk.12,43-44.)
«Og han sa til ham: Vel, du gode tjener, fordi du har vært tro i det små,

skal du råde over TI BYER (i Messias-riket).» (Luk. 19,17.)
Den kristne menighet derimot skal ha OVERORDNEDE ÅNDELIGE

OPPGAVER i 1000 års-riket. Vi kjenner ikke til enkelthetene i dette, men
vi kan være sikre på at oppgavene vil bli store og herlige. Alle hemmelig
hetene med den krisme menighet er ikke gjort kjent ennå. «for at han i de
kommende tidsaldere kunne vise sin nådes overvettes rikdom i godhet
mot oss i Kristus Jesus.» (Ef.2,7.)
I forbindelse med jødenes utgang fira Egypt var det Guds planer med

folket at det skulle bli PRESTER FOR HELE VERDEN. «Dersom dere nå

lyder min røst og holder min pakt, da skal dere være min eiendom framfor
alle folk, for hele jorden hører meg til. Og dere skal være meg et KONGE
RIKE AV PRESTER og ET HELLIG FOLK (et folk som er uttatt til en
bestemt funksjon). Dette er de ord du skal tale til Israels barn» (2.Mos.l9,
5-6.)
Da jødene ikke ønsket å gå inn i denne oppgaven, så ble Levi stamme

uttatt til å være prester og levitter for det jødske folket.
Dette betyr ikke at løftet om prestedømmet over hele verden er opphe

vet fra Guds side. Nei, det er ikke opphevet, men det er utsatt. I forbin
delse med Jesu første konune fikk jødene en ny mulighet til å bli konger
og prester for hele verden, men de avslo også denne gangen som folk og
nasjon, «og bli også dere (de messianske jødene) oppbygd som levende
steiner til et åndelig hus, et hellig presteskap til frembære åndelige offer,
som tekkes Gud ved Jesus Kristus. For det heter i Skriften (i Tanach): Se,
jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt, kostelig, og den som tror på ham,
skal ingenlunde bli til skamme.» (l.Pet.2,5-6.)
«Men dere (de messianske jødene) er en utvalgt ætt (nasjon), et kongelig
presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne
hans dyder som kalte dere fra mørke til sitt underfulle lys. Dere som for-
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dum ikke var et folk (gr.laos), men nå er Guds folk. Dere som ikke hadde
funnet miskunn, men nå har fått miskunn.» (l.Pet.2,9-10.)
Disse to tekstene fra 1.Peters brev angår ikke det kristne legemet, men

det angår Israel og det jødiske folket. Dette sees av følgende fohold:

a) Det er jødene som er utvalgt til å være prester for hele verden.
b) De skal frambætre åndelige offer i rikets tid- både på vegne av

Israel og hedningenasjonene.
c) De er jødene som er utvalgt av Gud til å være misjonærer i hele

verden.

d) På grunn av vantro var de ikke Guds folk gjennom store deler av
sin historie.

e) Etter at de har omvendt seg som folk og nasjon, er de igjen blitt
Guds folk.

Betydningen av navnene på de 4 barna som Hoseas fikk med Gomer,
gjenspeiler en del av det som Peter sier i sitt brev:
a) «Jisreel» betyr «Gud vil så» eller «sprede».
b) «Lo-Ruhama» betyr «Den som ikke får miskunn».
c) «Lo-Ammi» betyr «ikke mitt folk». (Hoseas. 1,2-9.)

I forbindelse med jødenes omvendelse i endens tid, skal igjen jødene bli
kalt for:

a) «Ammi», som betyr «Du er mitt folk».
b) Ruhama», som betyr «Du som har fått miskurm.» (Hoseas

1,10-2,1.)

I forbindelse med Jesu gjenkomst vil jødene igjen få tilbudet om å bli
prester for hele verden. Denne gangen vil den jødiske nasjonen som en
rest omvende seg til Jesus fra Nasaret, som er deres Messias. «På den tid
skal Herren ennå en gang rekke ut sin hånd for å vinne levningen av sitt
folk, de som blir reddet fra Assyria og Egypten og Patros og Etiopia og
Elam og Sinear og Hamat og havets øyer (kontinentene). Og han skal løfte
et banner for folkene og samle de fordrevne av Israel og sanke de atspredte
av Juda fra jordens fire hjørner.»
(Es.11,11-12.)

«Men dere, dere skal kalles HERRENS PRESTER, vår Guds tjenere
skal de kalle dere. Folkenes gods skal dere ete, og deres herlighet skal gå
over til dere.» (Es.61,6.)
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«Og han skal sende ut sine engler med basunens veldige røst, og de skal
samle hans utvalgte (jødene) fra de fire verdenshjørner, fra himmelbryn
til himmelbryn.» (Mat.24,31.)
«Og dess fastere har vi DET PROFETISKE ORD (ikke hemmelighe

ten), som dere (de messianske jødene) gjør vel i å akte på som et lys som
skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram (Jesu gjenkomst for jø
dene) og morgenstjernen (Jesu gjenkomst) gå opp i deres hjerte.»
(2.Pet.l,19.)
«og som har gjort oss (jødene) til konger og prester for Gud og sin Fader,
ham tilhører æren og styrken i tidsaldrenes tidsaldere.» (Joh.Åp.1,6.)
«Og den som seirer og tar vare på mine gjerninger inntil enden, ham vil

jeg gi makt over hedningene, og han skal styre dem med jemstav (ved
hjelp av Jesu første Torah), likesom en knuser leirkar, således som og jeg
har fått det fra min Fader, og jeg vil gi ham morgenstjernen (et uttrykk for
Jesu gjenkomst til jødene.)» (Joh.Åp.2,26-28.)
«og de (de 24 eldste) synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta

boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte
(et folk, jødefolket) til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt (jø
dene er kommet tilbake fra ca. 140 land), og gjorde dem til konger og pre
ster for vår Gud, og de skal være konger på jorden.» (Åp.5,9-10.)
«Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne dette for dere i (eller for) me
nighetene (de messianske menighetene). Jeg er Davids rotskudd og ætt,
den klare morgenstjerne.» (Joh.Åp.22,16.)
De 12 apostelene skal styre over Israel i 1000 års-riket. «Da sa Jesus til

dem: Sannelig sier jeg dere: Dere som har fulgt meg, dere skal i gjenfødel-
sen (oppstandelsen), når Menneskesønnen sitter på sin herlighets trone (i
Jerusalem), også sitte på 12 troner og dømme (styre) Israels 12 stammer.»
(Mat.19,28.)
Troende jøder skal være med på å styre hele verden. «Den som seirer,

ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone (som er i Jerusalem), likesom
jeg og har seiret og satt meg med min Fader på hans trone (som er i him
melen).» (Joh.Åp.3,21.)
Troende jøder skal styre på jorden, men den kristne menighet skal være

med på å styre verden fra himmelen.
11000 års-riket skal prestedømmet innføres igjen, og en del av ofringene
skal takes opp igjen. De skal være:
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a) miimeoffer over Jesu forsonergjeming
b) underkastelsesoffer under den jødiske Guds-tjenesten
c) offer for ytre synd og
d) offer for nasjonene.

Harold L. Willmington skriver følgende om motivene for ofrene i 1000
års-riket i sin bok: Bible Handbook. Ezekiel. 40-48:

a) En påminnelse for alle om nødvendigheten av en ny fødsel.
b) En objektiv leksjon om omkostningen med frelsen. (Jesu of

fer.)
c) Et eksempel på syndens gru.
d) En illustrasjon av Guds hellighet.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvilke oppgaver skal den kristne menighet ha i 1000 års-riket?
2.) Hvilke oppgaver har det jødiske folket fått?
3.) Hva er «morgenstjernen» et bilde på?
4.) Hva skal de 12 apostlene gjøre i 1000 års-riket?
5.) Hvilke typer offer vil det bli i 1000 års-riket?
6.) Hva skriver Harold L. Willmington om motivene med ofrene i

1000 års-riket?
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UTVELGELSEN AV DE TO

MENIGHETENE.

Mens Israel og den messianske menigheten er utvalgt FRA verdens grunn
voll ble lagt, er den kristne menigheten utvalgt FØR verdens grunnvoll
ble lagt. «Da skal kongen (Jesus) si til dem på sin høyre side: Kom hit dere
min Faders velsignede. Arv det riket («riket for Israel») som er beredt for
dere FRA (gr.apo) verdens grunnvoll ble lagt.» (Mat.25,34.)
«Og alle dem som bor på jorden, skal tilbede det (Antikrist), hver den

som ikke, FRA (gr.apo) verdens grunnvoll ble lagt, har fått sine navn skre
vet i Livets bok hos Lammet som er slaktet.» (Joh.Åp.13,8.)
«likesom han utvalgte oss (den kristne forsamlingen) i ham (i Kristus)

FØR (gr.pro) verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og
ulastelige for hans åsyn.» (Ef. 1,4.)
«I håp om tidsalderlig liv, som Gud, han som ikke lyver, har lovet FØR

(gr.pro) tidsalderlige tider.» (Tit.1,2.)
Hemmeligheten med den kristne menigheten var av en så stor betydning

at den var DET FØRSTE Guds utvalgte seg. En skulle tro at Gud utvalgte
seg Israel og den messianske menigheten først, men slik er det ikke. Han
utvalgte seg sitt eget legeme først, «den hemmelighet som har vært skjult
fra alle tiders og generasjoners opphav, men NÅ er blitt åpenbart for hans
hellige.» (Kol. 1,26.)

;åde den frelses-historiske begynnelsen og avslutningen av den
messianske og den kristne menigheten vil være forskjellig. Mens den
messianske menigheten begynte med døperen Johannes forkynnelse, så
begynte den kristne menighet ved Paulus sin omvendelse utenfor Damas
kus. Det er galt å si at den kristne menighet begynte ved Golgata eller på
pinsefestens dag. Det hører med til den såkalte erstatningsteologien å hevde
det. Pinsefestens dag var oppfyllelsen om at den Hellige Ånd skulle komme
til begge Israels hus. Dette var kjent, og det hører med til det profetiske
eUer det åpenbare- det som vi kjenner til. Den kristne menighet derimot
hører med til hemmelighetene.
De aller fleste Bibel-forskeme mener at den kristne menighet begynte

på pinsefestens dag, men vi har også heldigvis noen få som hevder at den
kristne menighet begynte på et senere tidspunkt. Vi skal sitere en del av
disse. Grundtvig sier følgende: «Urmenigheten er en jødisk sekt med en
ny ånd». Dette er meget godt og riktig sagt.
Herbert Hillel Goldberg har sagt: «Det var ikke den kristne kirken som
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startet på pinsefestens dag, men det var den jødiske kirke.»
Axel Torm skrev følende om dette i sin bok: Er du Kristus?s.9-10: «Disi

plene 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 fort
satte sin gjerning i sitt folk. Det var ikke tilfeldig at Gud sendte sin Ånd
nettopp på pinsedag da folket feiret lovgivningen på Sinai. Sven Aage
Nielsen har rett: «^ kan aldri komme hort ifra at KIRKEN IKKE BE

GYNTE PÅ PINSEDAG men med Guds utvelgelse og pakts-slutning med
Israel. Disiplene kalte seg da heller ikke kristne. Navnet kom først fram i
Antiokia og ble sikkert anvendt som et skjellsord.»
Harald Kjevik skriver følgende om dette i bladet Evangelisten. Nr. 1.2001:
«Som kristne er vi preget av erstatningsteologi når vi er raske å anse pin
sen som «kirkens fødselsdag», mens vi femmer at pinsen er en gammel
jødisk høytid for komhøsten, og troende jøder har bestandig vært beteg
net som «kom» (jevnf. Amos 9.9)
"Sidere vil vi hevde at åndsutgydelsen på pinsedag var en foreløpig opp

fyllelse av Joel 3,1, men Joel er først og fremst til jødene.
Når vi videre renser bort siste rest av erstaningsteologi, vil vi også se at

«Nådens År» i sin fylde er Tusenårsriket, og «Hevnens dag»- den endelige
dom for «Den store hvite trone».»

Ariel og Deborah Berkowitz skriver i sin bok: Take Hold.s.159-160 føl
gende: «Vi er ildce nødvendigvis enige med Dr. Thiessen og en mengde
andre fine Bibel-lærere, som hevder at kirken ble født på pinsefestens dag
i Apostlenes Gjerninger, k^.2. Ja, vi er enige om at NOE SPESIELT hendte
når Ruach ha Kodesh (Den Hellige Ånd) besøkte Guds folk i Pinsen. Li
kevel tror vi ikke at denne begivenheten var begynnelsen på en bevegel
sen som ville skille seg selv fra landet, folket og Israels Sloifter

Når alt kommer til alt, skulle vi legge merke til at den groppen av
messianske troende, som tilbad Gud på denne hellige dagen, var JØDISKE
TROENDE. De undret seg på når Gud ville «opprette riket for Israel»
(Ap.gj.1,6.) Messianske jøder i Apostlenes Gjerninger skilte seg aldri frra
Torahen i livsstil og tilbedelse. De visste ganske enkelt at Yeshua var det
sentrale punkt i det samfrirmet hvor Torahen var grunnlaget for liv og lære.
Videre så ventet de at den samme type samfriim skulle eksistere blant de

nye troende fra hedningeverdenen. Dette ble spesielt stadfestet da de opp
muntret de Gud-ffyktige til å fortsette med å følge Torahen.
Etter vår mening så representerer de hendingene som skjedde ved denne

anledning, et skifte fra det som var en pakts-realitet i Det Gamle

417



Testamentets periode til en forandring under den nye pakt. Hoved-
forandringen lå i den form som templet nå skulle eksistere i. I Torahen
befalte Gud at et Mishkan (Tabemakkel) skulle bli bygd, hvor han ville
manifestere seg og hvor folket skulle tilbe ham med gaver og offer. Senere
ble det transportable Tabernaklet gjort permanent og kalt Beit ha Mikadash,
Templet.
Nå fra tiden for hendingene i Apostlenes Gjerninger 2 vil dette Templet

igjen bli et transportabelt telt. Imidlertid så vil materialet for dette nye
Templet bli det som Brit Chadasha (Det Nye Testamente) kaller for «le
vende steiner». Det er livene til alle dem som er kalt av Guds nåde til å bli

medlemmer av Messias legeme.»
Ariel og Daborah Berkowitz hevdet at det var ikke den kristne kirken

som begynte på pinsefestens dag, men et NYTT TEMPEL, som først be
stod av troende jøder og senere av troende hedninger.
Mens den messianske forsamlingen begynte med døperen Johannes sin

forkynnelse, begynte den krisme forsamlingen med Paulus sin forkynnelse.
Apostlene gikk til jødene med rikets evangelium, mens Paulus gikk både
til jødene og hedningene med evangeliet om «den frie nåden» og de mange
ny-testamentlige hemmelighetene.
En del av jødene gikk også over til den kristne menigheten ved Paulus

sin forkynnelse. Det er ikke vår oppgave å finne ut hvem av jødene som
tilhører den messianske menigheten og hvem som tilhører den kristne
menigheten. Det er Gud som skal bedømme dette. «Det skjulte hører Her
ren vår Gud til, men det åpenbare er for oss og våre barn i tidsaldrene, for
at vi skal holde alle ordene i denne Torahen.» (5.Mos.29,29.)
Det er heller ikke uvanlig i frelseshistorien at menneskene kan begynne

i en tidsperiode og gå over i en annen tidsperiode. Dette har skjedd hele
tiden med mennesker som har levd tett opp til avslutningen av en tidspe
riode og ved begynnelsen til en annen tidsperiode. Vi skal i det følgende
ta med noen eksempler på dette:

a) Det skjedde med Adam og Eva. De begynte i uskyldighetens
tidsperiode og gikk over til samvittighetens periode.

b) Det skjedde med Noah. Han begynte i samvittighetens tids
periode og gikk over i perioden for menneskelig styre og au
toritet.

c) Det skjedde med de troende i Israel på Jesu tid. De begynte i
Torahens tidsperiode og gikk over til den messianske tidspe
rioden. Det skjedde med apostlene og andre jøder som for
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eksempel Sakarias, Elisabet, Josef, Maria, Stefanus, Filip og
Ananias.

d) Paulus begynte i Torahens tidsperoide og gikk over til den
kristne menighets tidsperiode. Dett var også tilfelle med
Bamabas, Silas, Markus Johannes, Titus og Umoteus.

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Fra hvilket tidspunkt er den krisme menighet uttatt?
2.) Fra hvilket tidspunkt er den messianske menighet uttatt?
3.) Hva er den greske preposisjonen for «før»?
4.) Hva er den greske preposisjonen for «fra»?
5.) Hvorfor begynte ikke den krisme menighet på pinsefestens dag?
6.) Hva mente Grundtvik om dette?

7.) Hva mener Herbert Hillel Goldberg om dette?
8.) Hva mente Axel Torm om dette?

9.) Hva mener Harald Kjevik om dette?
10.) Hva mener Ariel og Debiorah Berkowitz om dette?
11.) Hvorfor tilhører ikke de messianske jødene den krisme menighet?
12.) Nevn eksempler på mennesker som begynte sine liv i en tidspe

riode og gikk over til en annen tidsperiode.
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HEMMELIGHETEN MED JESU STYRE AV

DEN KRISTNE MENIGHET.

Det var ingen hemmelighet at Jesus skalle styre hele verden i 1000 års-
riket. Dette styret skal ha sitt utganspunkt i Jerusalem og Israel. All profeti
fra Tanach stadfester dette.

Det var imidlertid en hemmelighet i Tanach at jødene ikke kom til å ta
imot tilbudet om opprettelsen av «riket for Israel», for det baserer seg på
tro på og antagelse av Jesus fra Nasaret. Da jødene som folk ikke ville ta
imot det første tilbudet om opprettelsen av riket, så ble etter hvert dette
tilbudet svekket og på et gitt tidspunkt var NÅDETIDEN UTE for at opp
rettelsen kunne Enne sted. «Da sa han (Jesus) til vingårdsmannen: Se, i 3
år er jeg nå kommet og har lett etter frukt på dette fikentre (Israel) og ikke
funnet noen. Hugg det ned! Hvorfor skal det oppta jorden til ingen nytte?
Men han svarte ham: Herre! La det ennå stå dette år, til jeg får gravd om
kring det og lagt gjødning på, om det kanskje kunne bære frukt neste år,
viss ikks: Da kan du HUGGE DET NED.» (Luk. 13,7-9.)
Gud førte inn Paulus på den frelses-historiske arenaen. Han kom med

budskapet om at jøder og hedninger var LIKESTILT i det kristne legemet
i inneværende tidsperioden, som vi kaller for «den frie nådens tidsperio
den.» «og han (Paulus) forkynte GUDS RIKE og lærte om den Herre Je
sus med all frimodighet, uten hindring.» (Ap.gj.28,31.)
«For dette vet og skjønner dere at ingen horkar eller uren eller havesyk,

som er en avgudsdyrker, har arv i KRISTI og GUDS RIKE.» (Ef.5,5.)
«han som fridde oss ut av mørkest makt og satte oss over i HANS EL-

SKEDESØNNS RIKE.» (Kol.1,13.)
Ved den kristne menighets bortrykkelse, avsluttes denne spesielle fasen

av Guds rike. Etter den tid får vi de forskjellige dommene i endens tid og
opprettelsen av «riket for Israel», som var så nær for jødene ved Jesu før
ste komme. (Se kapitlet; De forskjellige fasene av Guds rike.)
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SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvorfor var det en hemmelighet i Tanach at jødene ikke kom til å
ta imot det første tilbudet om opprettelsen av «riket for Israel»?

2.) Hvorfor er Jesu styre av den kristne menighet en hemmelighet?
3.) Hvilke benevnelser bruker Paulus om dette riket?

4.) Hva vil skje med dette riket etter den kristne menighets
bortrykkelse?
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DE SKJULTE HEMMELIGHETENE MED

DEN KRISTNE MENIGHET.

Det er ennå IKKE ÅPENBART alle hemmelighetene med den kristne me
nigheten. Det gjelder den herligheten som skal åpenbares på oss, og det
gjelder de gjøremål som vi skal ha i rikets tid og i evigheten.
Vi vet at Paulus ble rykket like inn i den tredje himmel, og der fikk han se
og høre ting, som han ikke fikk tillatelse til å bringe videre. Dette kan ha
sammenheng med de hemmelighetene som angår det kristne legemet, «han
ble rykket (gr.harpazo) inn i Paradis og hørte usigelige ord, som det ikke
er et menneske tillatt å tale.» (2.Kor.l2,4.)
Vi vet at vi allerede nå er satt inn i himmelen og har del i all åndelig

velsignelse sammen med Jesus. «Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi
Fader, han som har velsignet oss med alle åndelige velsignelse i himme
len i Kristus.» (Ef. 1,3.)

Vi vet også at vårt borgerskap er i himmelen, at vi venter på Jesus Kris
tus og på bortrykkelsen av den kristne menighet. «For vårt borgerskap er i
himlene, og derfra venter vi og den Herre Jesus Kristus som frelser.»
(Fil.3,20.)
«han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede

Sønns rike.» (Kol. 1,13.)

Vi har allerede nå del i herligheten, men i de kommende tidsaldere skal
det bli enda mer herlighet, «men som skrevet er: Hva øye ikke så og øre
ikke hørte, og hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte, hva Gud har be
redt for dem som elsker ham.» (1 .Kor.2,9.)

«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 overvet
tes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.» (Ef.2,6-7.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Hvilke planer har Gud med den kristne menigheten?
2.) Hvorfor er ikke alle hemmelighetene med den kristne menigheten

åpenbart ennå?
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ENDETIDEN VAR NÆR PÅ JESU HD.

Selve endetiden begynte med Jesu første komme. De jødiske rabbinerne
kalte denne tiden for «Messias sine dager», og den skulle vare i 2000 år.
«Etter at 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.» (Hebr. 11,1.)
Da jødene ikke ville ta imot tilbudet om Messias og opprettelsen av

riket for Israel, så ble dette tilbudet utsatt med 2000 år, og vi fikk den
kristne menighetstid, som utgjør en parantes i Guds planer med jødene.
Både den messianske forsamlingen og den kristen forsamlingen gav ut

trykk for at endetiden var begynt og at de kunne forvente at Messias kom
tilbake om ikke så altfor lang tid. Den messianske forsamlingen ventet på
Messias skulle komme tilbake, at oppstandelsen kunne finne sted og at
riket skulle bli opprettet.
Den kristne menighet ventet på Jesu gjenkomst, bortrykkelsen før

trengselstiden og opprettelsen av «riket for Israel».
Vi skal i det følgende ta med en del Skrift-ord, som viser at dette er

riktig, idet vi er oppmerksomme på det forholdet at evangeliene, første del
av Apostlenes Gjerninger og de hebraiske Skriftene angår den messianske
forsamlingen, og Paulus sine Skrifter angår den krisme forsamlingen. «Men
den som holder ut inntil ENDEN (gr.»telos»), skal bli frelst.» (Mat.24,13.)
«Og det skal skje i DE SISTE DAGER, sier Gud, da vil jeg utgyde av

min Ånd over alt kjød, og deres sønner og deres døtre skal tale profetiske
ord, og deres unge menn skal se syner, og deres oldinger ha drømmer.»
(Ap.gj.2,17.)
«men dette skal du vite at i DE SISTE DAGER skal det komme vanske

lige tider.» (2.Tim.3,l.)
«..., men nå er han åpenbart en gang ved TIDSALDRENES ENDE ende

for å bortta synden ved sitt offer.» (Hebr.9,26.)
«vær og dere tålmodige, styrk deres hjerter, for HERRENS KOMME ER
NÆR. Sukk ikke mot hverandre, brødre, for at deres ikke skal dømmes.
Se, DOMMEREN STÅR FOR DØREN.» (Jak.5,8-9.)
«Dere som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse som er

ferdig til å bli åpenbart i DEN SISTE TID (Jesu gjenkomst).» (1.Pet. 1,5.)
«Mine barn. Dette er DEN SISTE TIME, og som dere har hørt at Anti

kristen konmier, så er det og nå kommet mange antikrister, derav skjønner
vi at det er DEN SISTE TIME.» (l.Joh.2,18.)
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«Salig er den som leser, og de som hører det profetiske ord (ikke hem
meligheten) og tar vare på det som er skrevet der, for tiden er nær.»
(Joh.Åp.1,3.)

«Alt dette hendte dem som forbilder, men det er skrevet til formaning
for oss, til hvem TIDSALDRENES ENDE er kommet.» (l.Kor.10,11.)

«og vente på hans Sønn fra himlene, som han oppvakte fra de døde,
Jesus, han som frir oss FRA (gr.apo) DEN KOMMENDE VREDE.»
(l.Tess.1,10.)

«for dette sier vi dere med et ord fra Herren at VI SOM LEVER, som blir

tilbake INNTIL HERREN KOMMER, skal ingenlunde komme i veien for
de hensovede.» (l.Tess.4,15.)

Både den messianske og den kristne menigheten mente at Jesus ville
komme tilbake om ikke altfor lang tid og opprette «riket for Israel», som
er den tidsperioden som all bibelsk profeti omhandler. Det var ingen som
kunne tro at det skulle gå 2000 før dette kom til å skje. Dette gjaldt både
apostlene og Paulus.
Vi kan likevel ikke hevde at de tok feil på dette punktet, for oppfyllelsen

av opprettelsen av riket var BETINGET av at jødene tok imot kongen i
riket- Jesus fra Nasaret. Vi må derfor operere med to typer endetid, og det
er.

a) DEN BETINGEDE ENDETIDEN og
b) DEN VIRKELIGEENDEUDEN. (Se min boktJesu Gjenkomst.

Bind 5. Kapittel: Det historiske og eskatologiske Guds-riket kunne
ha blitt opprettet ved Jesu første komme.)

SPØRSMÅL OG OPPGAVER.

1.) Når begynte endetiden?
2.) Hvor lenge skulle den vare etter jødisk oppfatning?
3.) Hva ble denne tiden kalt?

4.) Hvilke forventninger hadde den messianske menighet?
5.) Hvilke forventninger hadde den kristne menighet?
6.) Hva er «den betingede endetiden»?
7.) Hva er «den virkelige endetiden»?
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