
2

Oskar Edin
Inderjgaard

(■'' ' '. fÉj^'.K ' ' ' ■ ^

n,

Oskar Edin Indergaard



Oskar Edin Indergaard:

MATTEUS EVANGELIET.

JESU LIV OG LÆRE.

Kristen Bolq>rodiikiyon.
Tiii^oU2004.

Kristen Bokproduksjon: Oskar Edin Indergaard.
Sats: Oskar Edin Indergaard.
Trykk: Offsettrykk Molde AS.
Forsiden er tegnet av Anders Haukland, Tverrlandet.
ISBN 82-90901-19-4.

Vi har til nå gitt ut følgende bøker:

1.) O.K.Indergaard: Temaer i Bibelsk Profeti. Del 1.
2.) O.K.Indei:gaard: Temaer i Bibelsk Profeti. Del 2.
3.) O.K.Indergaard: Temaer i Bibelsk Profeti. Del 3.
4.) Oskar Edin Indergaard: Guds løfter til Israel.
5.) Oskar Edin Indergaard: Israel og den kristne menighet.
6.) Oskar Edin Indergaard: Guds-riket i Israel.
7.) Oskar Edin Indergaard: Jødenes Konge. Bind 1.
8.) Oskar Edin Indergaard: Jødenes Konge. Bind 2.
9.) Oskar Edin Indergaard: Jødenes Konge. Bind 3.
10.) Oskar Edin Indergaard: Jødenes Konge. Bind 4.

1



11.) Oskar Edin Indergaard: Jesu Gjenkomst. Bind 1.
12.) Oskar Edin Indergaard: Jesu Gjenkomst. Bind 2.
13.) Oskar Edin Indergaard: Jesu Gjenkomst. Bind 3.
14.) Oskar Edin Indergaard. Jesu Gjenkomst. Bind 4.
15.) Oskar Edin Indergaard: Jesu Gjenkomst. Bind 5.
16.) Oskar Edin Indergaard: Kristendonunens Jødiske Røtter.
17.) Oskar Edin Indergaard: Matteus Evangeliet. Jesu liv og lære.

I tillegg til disse bøkene anbefaler og selger vi følgende bøker og hefter:

1.) Guds profetiske tidsplan for nationeme. av Simon Griis. Dette heftet gir
en god oversikt over de 4 verdensrikene som vi har, før Guds rike kom
mer. Det er godt illustrert med kart og tegninger.

2.) Guds profetiske tidsplan for menigheten, av Simon Griis. Dette heftet gir
en god oversikt over de 7 lillasiatiske menighetene. Dette heftet er også
illustrert med kart og tegninger.

3.) Den S.vækkelse. Menighetens fuldkommegjørelse. av Simon Griis.
Dette heftet gir en oversikt over de 7 vekkelser som vi har hatt til nå
innenfor den kristne menighet. Det er:
a) Rettferdiggjørelse ved tro.
b) Helliggjørelse ved tro.
c) Dåp ved full neddykkelse.
d) Forventning om Herrens gjenkomst.
e) Dåpen i Den Hellige Ånd.
f) Åndens gaver.
g) Menighetens tjenere.

4.) Gud og Videnskapen. Nyt lys over skabelsen. Av Simon Griis. Dette er
et hefte som går gjennom de forskjellige syn, som det er på Guds ska
pelse av jorden og universet.

Samtlige bøker kan bestilles hos:
Kristen Bokproduksjon. Oskar Edin Indergaard. 6630, Tingvoll. Norge.
Tlf: 71531436. Mobiltelefon: 41303982. E-mail: oskaredi@online.no.

Web.adresse: http:// www.home.no/oeindergaard.



INNHOLD.

Innledning s. 6

Matteus Evangeliet s. 8

Kapittel 1 s. 18

Kapittel 2 s. 23

Kapittel 3 s. 29

Kapittel 4 s. 42

Kapittel 5 s. 52

Kapittel 6 s. 74

Kapittel? s. 91

Kapittel 8 s. 102

Kapittel9 s. 121

Kapittel 10 s. 133

Kapittel 11 s. 147

Kapittel 12 s. 173



Kapittel 13 s. 189

Kapittel 14 s. 206

Kapittel 15 s. 213

Kapittel 16 s. 226

Kapittel 17 s. 244

Kapittel 18 s. 254

Kapittel 19 s. 262

Kapittel 20 s. 273

Kapittel 21 s. 282

Kapittel 22 s. 300

Kapittel 23 s. 313

Kapittel 24 s. 329

Kapittel 25 s. 349

Kapittel 26 s. 362

Kapittel 27 s. 400

Kapittel 28 s. 426

4



KASSETTER.

1.) Fremtidige begivenheter i bibelsk profeti. Del 1 og 2.
2.) Israel i lys av endetidsprofetiene. Del 1 og 2.

Kassettene fra 1-2 er lest inn av O.K.Indergaard.
3.) Tradisjonen i den lutherske kirken.
4.) Er kirken blitt ganunel?
5.) Israels løfter.
6.) Kirken og Israel.
7.) Og hedningene er blitt vrede.
8.) Tradisjonen og den katolsk vranglæren.
9.) Det alminnelige prestedømme og embetsforståelsen i den lutherske

kirke.

10.) Den kristne menighet.
11.) Israels frelse.
12.) Hvilke rettigheter har palestin-arbeme?
13.) De 70 åruker for Israel og Jerusalem.
14.) Kritikk av erstatningsteologien.
15.) Jødenes forhold til Jesus.
16.) Jødene er Guds folk.
17.) Hykleriet i Midt-Østen.
18.) Israel og det profetiske ord.
19.) Guds-riket som kommer.
20.) Det kristne alternativet.
21.) Den nye Bibel-oversettelsen.
22.) Den kristne menighets bortrykkelse.
23.) Skal kirken drive hedningemisjon i Israel?
24.) De forskjellige misjonsbefalingene.
25.) Israel er Guds land.
26.) Hvor langt er vi kommet inn i endetiden?
27.) Romerrikets bakgrunn og gjenoppståelse i EF. Del 1.
28.) Romerrikets bakgrunn og gjenoppståelse i EF. Del 2.
29.) EFs konunende leder: Antikristen.
30.) EFs (Romerrikets) undergang og Israels 1000 års-rike.

Kassettene fira 3-30 er lest inn av Oskar Edin Indergaard.
Hver kassett koster kr.50 pluss porto.
Disse kassettene er nå spilt inn på en CD.
Skriv eller ring til:
Kristen Bokproduksjon. Oskar Edin Indergaard.6630, Tingvoll.
Telf:7153 1436.

Mobiltelefon: 41303982. e-mail:oskaredi@online.no.



EWLEDNINa

Kristen Bokproduksjon gir ut bøker om Israel, det profetiske ordet, ende
tiden, Jesu gjenkomst og jødedommen. Vi har til nå gitt ut 18 bøker. Denne
gangen er vi så heldig å kunne gi ut en ny bok. Den har tittelen: Matteus
Evangeliet. Jesu Liv og Lære.
Denne boka blir både en Bibel-kommentar over de enkelte vers og kapitler i
Matteus Evangeliet. Det blir dermed en oversikt over Jesu liv og lære. I
tillegg til dette så blir det også en sammenligning mellom Jesu lære og
Paulus sin lære.

Vi vet at disse to læreformene representerer hver sin tidsperiode, og det er
Riket for Israel og den kristne menigheten. Mens Jesus gav oss det ånde
lige innholdet for Riket, så gav Paulus oss det åndelige innholdet for kirken,
som er Jesu legeme.
I vår lesning av N.T. må vi skille mellom den messianske jødedonunen og
den paulinske kristendommen. Dersom vi ikke gjør det så blir lesningen av
N.T. et eneste rot for oss.

Denne fordelingen av Guds ord er ikke blitt gjort i lesningen og forståelsen
av N.T., og grunnen til det har vi i den såkalte erstatningsteologien, som
forsøker å ta fra Israel de løftene, som Gud har gitt dette folket og dette
landet. Denne teologien er ikke fra Gud, men det er denne tidsalderens fyr
ste, som er satan, som fremmer denne teologien.
Det åndelige grunnlaget for den messianske jødedommen finner vi i første
halvdel av Apostlenes gjerninger og i de jødiske Skriftene.
Det åndelige grunnlaget for kristendommen finner vi i Paulus sin brever.
Jeg tror også at det er Paulus som har skrevet Heebreerbrevet, men i dette
brevet var det ikke Paulus sin hensikt å gi en oversikt over den kristne læ
ren. Innholdet i dette brevet gir uttrykk for den messianske læren og betyd
ningen av Jesu forsoning. Det vil også vise de messianske jødene at
Torahens tid snart er slutt, og at det eneste alternativet da er den paulinske
læren. «Idet han sier: en ny (pakt) har han (Gud) dømt den første (pakt) å
være gammel, men det som er gammelt og foreldes, er nær ved å bli borte.
(Hebr.8,13.)
Vi vet at Jesus oppfylte alle Torahens bud og krav på Golgata for alle men
nesker. Det er ikke frelse i overholdelsen av Torahen, for ikke noe men
neske kan greie å holde Torahen til egen frelse, men til tross for det så
levde den messianske menigheten sine liv i etterfølgelse av Mose og Jesu
Torah. Deres liv som troende mennesker BLE TESTET i forhold til deler



av Mose Torah. Dette kommer KLART FRAM i både Apostlenes Gjernin
ger og i de jødiske brevene.
Da Paulus kom, kom han med en delvis NY LÆRE. De troende som til

hørte kristendommen, ble ikke testet på Mose Torah, men på Paulus sin
lære. Sentrum i Paulus sin lære er NÅDEN. Det er Guds nåde som bor i
oss, som skal oppdra oss til å følge de budene og de reglene, som gjelder
for vår tidsperiode.
Når vi holder disse budene, så er dette et bevis på at vi er Guds barn, og at
det er nåden som arbeider med oss.

Den messianske jødedommen er den læren som Jesu underviste om under
sitt jordeliv. Kristendommen er den læren som Jesus gav Paulus etter sin
himmelfart, «for heller ikke jeg har mottatt det eller lært det av noe men
neske, men ved Jesu Kristi åpenbaring.» (Gal. 1,12.)
Dette betyr ikke at det er likheter mellom det teologiske innholdet i den
messianske jødedommen og i den paulinske læren. Det er både likheter og
forskjeller.

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.
Vi har fått mange positive tilbakemeldinger angående innholdet i våre bøker,
og det er vi glad for.

Til slutt vil jeg ønske alle mine lesere til lykke med lesningen av denne boka.
Mitt ønske er at vi alle sammen må se og forstå:
a) At vi må dele innholdet i N.T. inn i to deler og
b) At vi må vi må fatte sammen med alle hellige hvilken bredde og lengde

og dybde og høyde, som der er i den paulinske forkynnelsen (Ef.3,8.)
Det er ingen som framstiller følgene av Jesu forsoning og nåden, slik
som Paulus gjør det i sine brever.

Tingvoll den 27-09-04.
Deres i tjenesten.
Cand. philol. Oskar Edin Indergaard.



MATTEUS EVANGELIET.

Det greske ordet «evangelion» betyr «godt budskap». (Se The Companion
Bible. av E.W.Bullinger. s.1307.)
Det greske ordet for «å evangelisere» er «evangelizesthai». Det går tilbake
til det hebraisk verbet «bisser», som også betyr «å bringe gledesbud.»
Dette evangeliet ble skrevet av apostelen Matteus. Han skrev det fra Israel
enten i årene 60-63 eller i årene 63-70.

Matteus het også Levi og var sønn til Alfeus. (Mark.2,14.) Han var over-
toller i Kapernaum og var den femte apostelen som Jesus kalte til sin tje
neste. Da Jesus kalte ham, forlot han alt og fulgte Jesus. (Luk.5,28.) Dette
vil jeg kalle for en ordentlig omvendelse. Det var ikke bare en omvendelse i
lære, men det var også en omvendelse av hele hans liv.
Ordet for «omvendelse» heter på gresk «metanoeia». Det betyr «å få et
annet sinn.» Jesus brukte ikke dette greske ordet for «omvendelse», men
han brukte det hebraiske verbet «niham», som både betyr «Å VENDE
TILBAKE og GI SVAR». «Å omvende seg» betyr derfor ikke bare at en
«fatter et annet sinn», men det betyr også at «en går tilbake til utgangs
punktet og begynner på nytt igjen.» (Se Axel Torms bok: Er du Kristus?
S.114. Se også min bok: Jødenes Konge. Bind 4.S.261.)
Det utgangspunktet som jødene måtte gå tilbake til, var Mose Torah eller
Jesu Torah og leve sitt liv i samsvar med det som stod der. Jesu Torah var
en REVISJON av Mose Torah. Jesu undervisning gjaldt Riket for Israel og
ikke den kristne menigheten.
Da jødene som folk og nasjon ikke ville ta imot Jesus og hans Torah, så fikk
vi etter hvert den kristne menighets tid. Den kristne menighets tidsperiode
begynte ved Paulus sin omvendelse. I året 37 overgav Paulus seg til Jesus.
Den kristne menigheten begynte ikke i Jerusalem på pinsefestens dag, men
den begynte utenfor Damaskus. Paulus som hadde vært Jesu verste mot
stander og forfulgt den messianske forsamlingen i Israel, ble utvalgt av Gud
til å få vite hemmelighetene med den kristne forsamlingen. Vi må i sannhet
si at «Herrens veier er uransakelige».
Selve ordet «Torah» betyr ikke «lov», som det dessverre er oversatt med i
våre Bibel-oversettelser, men det betyr «lære», «instruksjon» eller «under
visning». Denne feilaktige oversettelse av det hebraisk ordet «torah» går
tilbake til Septuaginta, som betyr «De Syttis Oversettelse». Dette var en
oversettelse fra ca. 300 før Messias av Tanach (GT.) til gresk av 70 jø
diske rabbinere. De bodde i Aleksandria og var influert av hellenistisk og
gresk tankegang. De oversatte det hebraiske ordet «torah» med det greske
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ordet «nomes», som betyr «lov». De burde ha oversatt det med det greske
ordet «didaskalia», som betyr «lære», «undervisning», «instruksjon» eller
«læresetning.
Dersom de hadde oversatt dette ordet riktig, så hadde vi hatt en my mer
riktig forståelse av de hebraiske tankene både i Tanach og i N.T. Da hadde
vi forstått at Guds Torah hadde bestått både av nåde og av krav. (Se min
bok: Kristendommenes Jødiske Røtter. Kapittel: Forandring av innholdet i
Guds Torah.)

Det teologiske innholdet i Matteus evangeliet gjelder ikke den kristne me
nighets tidsperiode, men det gjelder Jesu og apostlenes forkynnelse om RI
KET FOR ISRAEL, som var etablert i Israel, i og med at Jesus, som er
kongen i dette Riket, var kommet.
Dette evangeliet deles naturlig i to hoveddeler, som begge begynner med
uttrykket: «FRA DEN TID.»

a) «Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend dere, for himlenes
rike er kommet.» (Mat,4,17.)

b) «Fra den tid begynte Jesus å gi sine disipler til kjenne at han skulle gå til
Jerusalem og lide meget av de eldste og yppersteprestene og de skrift
lærde og slåes i hjel og oppstå på den tredje dag.» (Mat. 16,21.)

Det er også meget sannsynlig at Matteus evangelium er blitt skrevet på
hebraisk. Dette gjelder også de andre JØDISKE SKRIFTENE, for de ble
skrevet til de messianske menighetene, som det var mange av både i Israel
og i diasporaen. «MENIGHETENE hadde nå fred over hele Judea og Gali
lea og Samaria. De oppbyggedes og vandret i Herrens frykt, og vokste ved
Den Hellige Ånds hjelp.» (Ap.gj.9,31.)
«Jakob, Guds og den Herre Jesu Kristi tjener, hilser de 12 stammer som er
spredt omkring i landene.» (Jakob. 1,1.)
Det har vært en diskusjon om hvorvidt de synoptiske evangeliene har vært
skrevet på hebraisk eller på aramaisk. Arameisk hører også med til den
semittiske språkgruppen. Det ble opprinnelig talt av armeeme. I persertiden
(500-300 før Messias) ble det gjort til offisielt språk i Persia. Det ble derfor
brukt i hele det persiske riket og fortrengte en del av det hebraiske språket.
Vi skal bare kort nevne de argumentene som er blitt brukt, for å vise at de
synoptiske evangeliene er skrevet på aramaisk.
De som mener dette har brukt følgende argumenter:
a) Det finnes en del aramaiske ord og uttrykk i disse evangeliene. Slik ord

er «talitha cumi», ephrata», «Rabboni» og «Abba».



b) De mener at aramaisk var det talte språket i Israel på Jesu tid, og at
hebraisk bare var et skriftlig språk, som ble brukt i Guds-tjensten.

De som mener at disse evangeliene ble skrevet opprinnelig på hebraisk, har
brukt følgende argumenter:

a) De aramaiske ordene som blir brukt, er bare ord som er lånt fra

aramaisk. Til og med 1 .Mosebok 31,47. inneholder to ord som er
aramaiske. Dødehavsrullene og Misnah, som er skrevet på hebraisk,
inneholder også aramaiske ord.

b) Det er mange flere hebraiske ord i disse evangeliene enn det er arame!-
iske ord.

Slik er ord er «mamon», «rabbi», «korban», «satan», «raka», «wai», som
betyr
«ve», «belzebub», «zunem»», «Bonarges» og «amen».

c) De nekter ikke for at aramaisk var et talt språk på Jesu tid, men de me
ner at også hebraisk var et talt språk og ikke bare et språk, som ble
brukt i Guds-tjenesten og blant rabbinerne. De mener at det hebraiske
språket var mye mer utbredt på Jesu tid enn det som har vært hevdet.

d) «Den arameiske teorien» stammer fra middelalderen mens «den

hebraiske teorien»stammer fra kirkfedrene. Papias, som var biskop i
Heierapolis i Lille-Asia, har sagt at Matteus skrev ned sitt evangelium
på hebraisk. «Matteus skrev ned Herrens ord på det hebraiske språket,
og andre har oversatt dem, enhver så godt som han kunne.»
«Irenaeus (120-202) som var biskop i Lyon, har sagt følgende om
dette:

«Matteus skrev sitt evangelium til hebreerne. Det var skrevet på deres
egen dialekt.» (Vi har også flere andre uttalelser som går i den samme
retningen.)

e) Særlig etter funnene av Dødehavsrullene i 1947 er det mange forskere
som mener, at hebraisk også var et levende språk på Jesu tid, og at de
synoptiske evangeliene er blitt skrevet på hebraisk. Det aller meste av
innholdet i Dødehavsrullene er skrevet på hebraisk. Alle kommentarene
(hebr.pesharim) til de gammel-testamentlig Skriftene er skrevet på he
braisk.

f) Det aller meste av den rabbinske litteraturen er skrevet på hebraisk.
Dette gjelder også den muntlige Torah (Mishna). Den ble skrevet ned på
200-tallet etter Messias.

g) Til og med Midrashene, som er rabbinske kommentarer av de bibelske
Skriftene i Tanach, er skrevet på hebraisk.
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h) De jødiske bønnene, som stammer fra Jesu tid, er skrevet på hebraisk.
i) I den rabbinske litteraturen har vi nesten 5000 lignelser. Alle disse untatt

to er skrevet på hebraisk. Jesus brukte også mange lignelser i sin under
visning.

j) I en del tilfeller er det helt umulig å forstå den greske teksten i de syn-
optiske evangeliene, dersom vi ikke kjenner til de hebraiske idiomatiske
uttrykkene. For å få en riktig forståelse av det som står i tekstene, må vi
oversette de greske tekstene til hebraisk,

k) Den hyppige bruken av konjunksjonen «og», for å binde ord og setninger
sammen, og som er my brukt i den hebraiske syntaksen, viser også at
disse evangeliene opprinnelig er skrevet på hebraisk. (Se David Bivin og
Roy Blizzard Jr.s bok: Understanding the Difficult Words of Jesus, s.l-
52.)

Det er den hebraiske toerien som står sterkest i dag.

På grunn av at jeg tror, at Matteus evangeliet opprinnelig er skrevet på he
braisk, vil jeg i en del tilfeller forsøke å gå bak den greske teksten, for å få
tak i de opprinnelige hebraiske ideene og tankene. Når vi oversetter en
tekst fra et språk til et annet språk, så vil vi bestandig miste noe av den
opprinnelige betydningen. Det kan være det forholdet at man ikke har de
ordene, som dekker den opprinnelige meningen, eller det kan være det for
holdet at man tenker og uttrykker seg på forskjellige måter i to forskjellige
språk.

Når vi arbeider med tekster fra N.T., må vi skille mellom den messianske

menigheten og den paulinske menigheten. De har delvis forskjellig teologisk
fundament for sin virksomhet. Den messianske menigheten var knyttet til
Jesu Torah, men den paulinske menigheten er knyttet til Paulus sin Torah.
Jesus bygde sin undervisning på DET PROFETISKE ORDET, som var
gjort kjent i GT. (Tanach), mens Paulus fikk åpenbart DE NY-
TESTAEMENTLIGE HEMMELIGHETENE. De var ikke gjort kjent- ver
ken i Tanach eller i Jesu undervisning.
De messianske Skriftene er de 4 evangeliene. Apostlenes Gjerninger, kapit
lene 1-12, Hebreerbrevet, Jakobs brev, Peters første og andre brev, Johan
nes første, andre og tredje brev. Judas brev og Johannes Åpenbaring.
Det teologiske innholdet i disse Skriftene ANGÅR IKKE den kristne me
nighet, men de angår Israel og de messianske menighetene i Israel og i dia
sporaen. Det er de paulinske Skriftene som beskriver den åndelige basis for
den kristne menigheten
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Dette betyr ikke at en del åndelige prinsipper ikke er de samme i disse to
sett av Skrifter, men dersom vi ikke greier å skille mellom Rikets forkyn
nelse og den kristne menighets forkynnelse, så kan vi være HELT SIKRE
på at de teologiske vurderingene som vi har, ikke blir korrekte.
Dersom vi ikke greier å skille mellom disse to sett av Skrifter, så er vi også
med på å fremme erstatningsteologien. Vi må ikke arbeide for å fremme
den, men vi må arbeide for å begrense den og være med på å drive den
tilbake, for den er gal, og den er imot Guds planer med Israel og med resten
av verden.

Av det som vi har skrevet ovenfor, forstår vi også at plasseringen av de
forskjellige Skriftene i N.T. burde ha vært annerledes enn det som er tilfel
let. En burde ha satt dette opp den ny-testamentlige Skriftene i følgende
rekkefølge:
a) De 4 evangeliene.
b) De generelle jødiske Skriftene.
c) Apostlenes Gjerninger. Dette Skriftet ville da virke som en OVER
GANG til de paulinske Skriftene, i og med at kapitlene 1-12 beskriver
den messianske teologien og den messianske praksisen, og kapitlene IS
IS beskriver den paulinske teologien og den paulinske praksisen.

d) De paulinske Skriftene.
e) Johannes Åpenbaring.

Dersom man hadde satt dette opp på en ordentlig og riktig måte, så hadde
man for det første vist at man hadde kunnet FORDELE GUDS ORD PÅ
EN RETT MÅTE. (2.Tim.2,15.)
For det andre hadde man hjulpet de som leser N.T., slik at de fikk en riktig
forståelse av innholdet av N.T.

Den oppstillingen av Skriftene i N.T., som man har i dag, går tilbake til
Vulgata, som er den latinske oversettelsen av Bibelen. Det er katolikkenes
Bibel. Den som satte opp den rekkefølgen, som vi har i N.T., var Jeromel
Han levde fra 383-405.

Han forandret den opprinnelige rekkefølgen og satte opp sin egen rekke
følge. Den rekkefølgen som vi har i dag, er derfor ikke inspirert av Den
Hellige Ånd, men den skyldes at en man hadde denne vurderingen, og det
er ikke godt nok.
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Den opprinnelige rekkefølgen var:
a) Først kom de 4 evangeliene.
b) Deretter kom Apostlenes Gjerninger.
c) Deretter kom de jødiske Skriftene med Jakobs brev først.
d) Deretter kom de paulinske brevene.
e) Til slutt kom Johannes Åpenbaring. (Se The Companion Bible. s. 139 i

Appendikset.)

Denne Bibel-kommentaren blir derfor både en kommentar av de enkelte

vers i dette evangeliet, og det blir også en sammenligning mellom Jesu og
apostlenes forkynnelse og Paulus sin forkynnelse. Dette blir derfor en AN
NERLEDES Bibel-kommentar og en VIKTIG Bibel-kommentar, for nå er
tiden kommet så langt i frelseshistorien at vi må begynne å forstå, at vi må
skille mellom RIKETS forkynnelse og den kristne menighets forkynnelse.
Det ligger i sakens natur at det er likheter i disse to forkynnelsene, men det
er også STORE FORSKJELLER. Rikets forkynnelse angår jødene og det
messianske riket, mens den kristne menighets forkynnelse angår den kristne
menigheten, som består både av jøder og hedninger. Den første forkynnel
sen angår JORDISKE FORHOLD, mens den andre forkynnelsen angår
HIMMELSKE FORHOLD.

Den nåden som ble gitt i Rikest forkynnelse, var BETINGET av at jødene
fulgte budene i Jesu lære, mens den nåden som Jesus gir i inneværende
tidsperiode, er UTEN BETINGELSER.
Jødene måtte bli TESTET på sin tro. Den testen som de måtte gjennom,
var overholdelse av Jesu nye Torah, som bestod av en rekke bud. Dette

forholdet kommer til uttrykk i hele Jesus forkynnelse. Sentrum i denne for
kynnelsen er Bergprekenen. (Mat.5-7.)
Dette betyr ikke at vi ikke skal følge de budene og de forskriftene som er
gitt i vår tidsperiode i vandringen som troende, men det betyr at Mose
Torah og Jesu fornyede Torah er SATT TIL SIDE i våre tidsperiode som
TEOLOGISKE SYSTEMER. De 10 bud som EN ENHET er satt til side.

Det betyr ikke at det enkelte bud er opphevet. (Se min bok: Jesu Gjen
komst. Bind 5. Kapittel: De 10 budene er inntatt i Paulus sin undervisning
med unntak av sabbatsbudet og budet om gjengjeldelse i 3. og 4.ætteledd.)
Dette betyr ikke at de enkelte bud og de mange formaningene, som vi har i
Paulus sine brever, ikke skal veilede de troende i vandringen som kristne. Vi
skal kjenne til dem, men vi blir ikke bevart som kristne, eller vi blir ikke mer
helliggjort i vårt Guds-liv gjennom EN YTRE OVERHOLDELSE av bu
dene og forskriftene. Det er Guds nåde som må få bevirker dette. Når vi
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gjør gode gjerninger og holder budene, så er dette et uttrykk for at det er
Guds nåde som arbeider med oss og i oss.
Paulus overlot ikke den kristne menigheten til bud og regler, men han over
lot den til Guds nåde. Det er Guds nåde som skal opptukte de kristne til å
leve et riktig liv, og ikke en ytre overholdelse av bud og rgeler. «For Guds
nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker, idet den OPPTUKTER OSS
til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve tuktig og rettferdig
og gudfryktig i den nåværende tidsalderen.» (Titus 2,11-12.)
Det er noen kristne forsamlinger som hevder, at vi ikke lenger behøver de
enkelte budene og forskriftene i vandringen som troende, og at det er nok,
at vi lever i samsvar med det dobbelte kjærlighetsbudet om å elske Gud og
vår neste.

Til dette er det følgende å si: Det er ingen motsetning mellom det dobbelte
kjærlighetsbudet og de andre budene og forskriftene. Det dobbelte
kjærlighetsbudet er SUMMEN AV alle de andre budene.

De 4 evangeliene beskriver Jesu liv og lære. Mens de tre første stort sett
følger det samme kronologiske tidsskjemaet og har en lik framstilling, så er
evangeliet etter Johannes skrevet på en helt annen måte. Det er bygd opp
omkring 7 av de undergjerningene som Jesus gjorde. Johannes kalte de for
«tegn». De var tegn på at Messias var kommet, og at RIKET var etablert.
«Også mange andre tegn gjorde Jesus for sine disiplers øyne, tegn som ikke
er skrevet i denne bok, men disse er skrevet for at dere (jødene) skal tro at
Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha LIV i hans
navn.» (Joh.21,30-31.)

De 3 første evangeliene blir kalt for de «synoptiske evangeliene. «Synopse»
er et gresk ord, og det betyr «samsyn». Innholdet i dem er bygd opp etter
en felles kronologi.
Når de synoptiske evangeliene en sjelden gang avviker fra hverandre med
hensyn til innholdet og kronologien, så kan dette forklares på følgende må
ter:

a) De avvikende utsagn utfyller hverandre.
b) De avvikende utsagn kan angå forskjellige begivenheter.
c) Det hebraiske språket og den hebraiske tankegangen legger heller ikke

så mye vekt på at utsagnene skal være helt like og «logisk» klare. Det
er den greske (vesterlandske) måten å tenke på.

Hebraisk er et språk som heller legger vekt på AKSJON og FØLELSER
enn på logikk og ensartethet. Der vi i Vesten kan se logisk brist og logiske
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mangler i framstillingen, der vil jødene ikke ha dette problemet. Hebreerne
er ikke så opptatt av at alt skal ha sin logikk og sin forklaring.
Av den grunn har også det hebraiske språket få abstrakte begreper. Når
hebreerne skal gi uttrykk for det som er abstrakt, bruker de konkrete ut
trykksmåter. Dette vil føre til problemer for oss i Vesten, som gjeme vil
forklare alle ting på en logisk måte.
Mens den hebraiske tankegangen og det hebraiske språket er den uttrykks
formen som Gud har valgt å uttrykke seg på i Bibelens Skrifter, er den
greske logikken filosofenes uttrykksmåte. Det var filosofene i oldtiden som
utarbeidet systemene for logisk tenkning.
Mens vi ofte tenker i «logiske steg» og tenker at Guds logikk er den samme
som menneskenes logikk, så tenker hebreeme i «logiske blokker», der den
ene blokken kan angå Guds tanker og vurderinger, mens den andre blokken
angår menneskenes tanker og vurderinger.
På bakgmnn av det som vi har skrevet ovenfor, er det innlysende at vi ikke
uten videre kan forstå alle sammenhenger i Bibelen ut ifra vår måte å tenke
på og å uttrykke oss på, men når vi er oppmerksomme på de forskjellene
som der er mellom det hebraiske språket og hebreemes måte å uttrykke
seg på, og de vurderingene som vi Vesten har, så kan vi lettere tilegne oss
innholdet i Bibelen. (Se min bok: Kristendommens Jødiske Røtter: Kapittel:
Den hebraiske tenkemåten. Se også min artikkel: Kunnskap om jødedom
men og bibelsk fortolkning. Del 1. på min intemett-side: home.no/
oeindergaard.)

De forskjellene som det er mellom de 4 evangeliene, blir forklart på føl
gende måter:
1.) De tre første evangeliene forteller mest om Jesu virke i Galilea, mens

Johannes evangelium forteller om Jesu virke i Judea. De 4 evangeliene
utfyller derfor hverandre.

2.) Mens de tre første evangeliene angår det jødiske folket og den
messianske menigheten generelt, så angår innholdet i Johannes-evange
liet «en selvstendig, urkristen oral (muntlig) tradisjon som hørte hjemme i
et sørlig palestinsk miljø i tiden før Jerusalems ødeleggelse i år 70. En
slik lokalisering av tradisjonen tør være en forklaring på den spesielle
interesse for Jesu virksomhet i Judea.» (Se Studie-Bibelen. Nr.2. s.497.)

3.) I og med at Johannes evangeliet er skrevet så mye senere (ca.år 90)
enn de andre evangeliene, så er den NÅDEN, som vi har i Jesus Kris
tus, mer fullstendig framstilt hos Johannes enn hos de andre evangelie-
forfatteme.
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Da Johannes evangelium ble skrevet, var den kristne læren fastlagt gjen
nom Paulus sine brever. Dette har også øvd innflytelse på INNHOL
DET i Johannes evangelium.
Dette betyr ikke at Johannes evangeliet ikke hører med til de
messianske Skriftene. Det betyr at hovedveksten i dette evangeliet blir
lagt på nåden og ikke på gjerningene. Vi vet at Jesu forkynnelse gikk ut
på at jødene måtte forplikte seg på både GUDS KRAV og GUDS
NÅDE. Den som ønsket å få del i Guds rike, måtte gå inn under både
Jesu krav og Jesu kjærlighet.
Den store rabbinske forskeren Israel Abraham har sagt følgende om
Johannes evangeliet: «Det er mitt overveiende inntrykk at det inneholder
en EKTE TRADISJON om en side ved Jesu forkynnelse, som ikke har
funnet plass hos synoptikeme.»

4.) Det er også blitt hevdet at de 4 evangeliene er blitt skrevet til 4 forskjel
lige folkegrupper. Matteus skrev til jødene. Markus skrev til romerne.
Lukas skrev til grekerne. Johannes skrev til hele verden.

5.) Den mest korrekte måten å forklare evangelienes egenart på, er at
evangeliene beskrev FORSKJELLIGE SIDER VED JESUS. Matteus
beskrev Jesus som KONGEN. Markus beskrev Jesus som TJENE

REN. Lukas beskrev Jesus som MENNESKE og som MENNESKE-
SØNNEN. Johannes beskrev Jesu som GUDS SØNN eller som GUD.

Dette svarer også til 4 viktige sider ved Messias, som er beskrevet i
Tanach.

6.) I tillegg til dette er de 4 evangeliene skrevet i den hensikt å beskrive de
4 nivåene, som vi har i jødisk Bibel-tolkning:

a) Det første nivået utgjør det BOKSTAVELIGE ASPEKTET ved en
tekst. Dette nivået blir kalt for «PESHAT». Evangeliet etter Markus
beskriver dette nivået best.

b) Det andre nivået utgjør det SKJULTE ASPEKTET ved en tekst. Dette
nivået blir kalt for «REMEZ». Evangeliet etter Lukas beskriver dette
nivået best.

c) Det tredje nivået utgjør de MORALSKE og LÆREMESSISGE AS
PEKTENE ved en tekst. Dette nivået blir kalt for «DROSH». Evange
liet etter Matteus beskriver dette nivået best.

d) Det Qerde nivået utgjør de SKJULTE og HEMMELIGE ASPEKTENE
ved en tekst. Dette nivået blir kalt for «SOHD». Evangeliet etter Johan
nes beskriver dette nivået best. (Se min bok: Kristendommens Jødiske
Røtter: Kapittel: Den hebraiske tenkemåten. Se også min artikkel:
Kunnskap om jødedommen og bibelsk fortolkning. Del 1.)
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I arbeidet med denne Bibel-kommentaren har jeg brukt Bibelen av 1930,
Grunnen til det er at innholdet i N.T. i utstrakt grad bygger på Textus
Receptus, som jeg anser for å være den korrekte grunnteksten. (Se min
bok: Jesu Gjenkonmst. Bind 3. Kapittel: De norske Bibel-oversettelsene.)
I tillegg til det har jeg brukt følgende bøker og Bibel-kommentarer:
E.W.Bullingers Bibel-kommentar: The Companion Bible, C.C. Ryres Bibel
kommentar: Ryrie Study Bible, G. Williams Bibel-kommentar: Williams
Complete Bible Commentary, Studie-Bibelen nr. 1-5, Charles F. Bakers
bok: Understanding the Gospels, Egil Strands: Håndbok til Det Nye Testa
mentet, David Bivins og Roy Blizzards bok: Understanding the Difficult
Words of Jesus, Ron Moselys bok: A Guide to the Real Jesus and the
Orginal Church, Marvin R. Wilsons bok: Gur Father Abraham, Robert
L.Lindseys bok: Jesus Rabbi and Lord, Brad H. Youngs bok: Jesus the
Jewish Theologian, Risto Santalas bok: The Midrash of the Messiah, Mal
Couchs bok: A Bible Handbook To Revelation, John D.Garrs to bøker: The

Hem of His Garment og Gur Lost Legacy, Axel Torms bok: Er du Kristus?,
Robert C.Brocks hefter og bøker og en del av mine egne bøker.
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KAPrrxELi.

JESU ÆTTETAVLE

«Jesu Kristi, Davids sønns, Abrahams sønns ættetavle: Abraham fikk søn

nen Isak; Isak fikk sønnen Jakob; Jakob fikk Juda og hans brødre; Juda
fikk sønnene Peres og Serah med Tamar; Feres fikk sønnen Hesron;
Hesron fikk sønnen Ram; Ram fikk sønnen Aminadab; Aminadab fikk søn

nen Nahson; Nahson fikk sønnen Salmon; Salmon fikk sønnen Boas med

Rahab; Boas fikk sønnen Obed med Rut; Obed fikk sønnen Isai; Isai var

far til kong David. David fikk sønnenSalomo med Urias hustru; Salomo fikk
sønnen Rehabeam; Rehabeam fikk sønnen Abia; Abia fikk sønnen Asa;

Asa fikk sønnen Josafat; Josafat fikk sønnen Joram; Joram fikk sønnen

Ussias; Ussias fikk sønnen Jotam; Jotam fikk sønnen Akas; Akas fikk søn

nen Esekias; Esekias fikk sønnen Manasse; Manasse rikk sønnen Amon;

Amon rikk sønnen Josias; Josias rikk Jekonja og hans brødre ved den tid da
folket blev bortført til Babylon. Efter bortførelsen til Babylon rikk Jekonja
sønnen Sealtiel; Sealtiel rikk sønnen Serubabel; Serubabel fikk

sønnenAbiud; Abiud fikk sønnen Eljakim; Eljakim rikk sønnen Asor; Asor
rikk sønnen Sadok; Sadok rikk sønnen Akim; Akim fikk sønnen Eliud; Eliud

rikk sønnen Eleasar; Eleasar fikk sønnen Mattan; Mattan rikk sønnen Ja
kob; Jakob var far til Josef, Marias mann, og av henne blev Jesus født, han
som kalles Kristus. Således er alle ætt-leddene fra Abraham inntil David

Qorten ledd, og fra David inntil bortførelsen til Babylon Qorten ledd, og fra
bortførelsen til Babylon inntil Kristus 14 ledd. (v. 1-17.)
Dette er en oversikt over Josefs slektsliste fra Abraham til Josef. Det er 14

ledd fra Abraham til David, 14 ledd fra David og til landflyktigheten i Baby
lon og 14 ledd fra Babylon og til Jesus. 14. tallet står for DOBBEL
FRELSE.

Mens Lukas operer med 56 navn fra Adam og fram til Jesus, så brukte
Matteus 42 navn eller 42 generasjoner. Grunnen til det kan være at han på
denne måten rikk tallverdien på Davids navn tre ganger. Den er 4 pluss 6
pluss 4, som er 14. (Se Risto Santalas bok: The Midrash of the Messiah.
s.180-181.)
Det er ikke alle ledd som tatt med, men det gjør ingen ting, for lista er først
og fremst et JURIDISK DOKUMENT, som skal stadfeste ARVE
RETTEN.

Hovedhensikten med denne slektslista er å framstille Jesus både som Abra-
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hams og Davids sønn.(v.l.)
Som Abrahams sønn fikk Jesus et løfte sammen med jødene om at de
skulle få et stort landområde i Midt-Østen. (I.Mos. 15,18-21.) Israel, Jeru
salem og hele dette landområdet fra Egyptens elv og til Eufrat skulle admi
nistrere Riket for Israel, når det kom en gang i framtiden.
I tillegg til dette fikk også jødene løfte om at gjennom Israel skulle «alle
jordens slekter bli velsignet.» (I.Mos. 12,3.) Dette løftet skulle bli realisert
ved Jesu forsoning.
Når det gjelder løftet til David, så gikk dette ut på at det aldri skulle mangle
en mann på Israels trone, som ikke skulle være fra Davids hus og slekt.
(2.Samuel 7.) Dette får sin endelige oppfyllelse i at Jesus skal styre hele
verden ut fra Jerusalem i 1000 år. Deretter skal den treenige Gud styre.
(l.Kor.15,24.)

Dersom Jesus hadde vært Josefs genetiske sønn, kunne han ikke ha vært
Messias, for denne linjen går over Jekonja. Det ble profetert over Jekonja
at ingen fra hans ætt skulle mer sitte på Davids kongetrone, for han hadde
vært ulydig mot kong Nebudkanesar i Babylon og gjort opprør mot ham.

(2.Kong.24,1 -16 og Jer.22,30.)
Jesus var ikke Jekonjas etterkommer, men han var en etterfølger av ham til
Davids trone.

Denne slektslista går også ut på å vise at Jesus er født av Maria, og at det
er Gud ved Den Hellige Ånd som er «far» til Jesus.
Denne slektslista går fra Abraham og David over Salomo og Jekonja.
Kongerekkem begynner med David.

Det er to forskjellige oppfatninger om Jesus hadde arverett til Davids trone
i følge denne slektslista eller ikke:
a) Den ene går ut på at han hadde arverett, i og med at han er Josefs leg

ale (lovlige) sønn. Josef adopterte ham som sin sønn.
b) Den andre går ut på at han ikke hadde arverett, i og med at linja går

over Jekonja.
I følge jødisk lov så hadde Jesus arverett etter Josefs linje, i og med at
Josef anerkjente ham som sin sønn, men Josef er også i følge Thoraen
Elis sønn. Han var far til Maria.

Denne lista peker på og forsterker Marias linje.
Jesus stammer også fra to hedningekvinner. Det er Rahab og Ruth.
Dette betyr at Jesus også tilhører oss hedningefolkene. Vi har også del i
ham og i hans frelsesverk. Gud er ikke bare jødenes Gud. Han er også
hedningenes Gud.
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Ved at jødenes tempel ble ødelagt i år 70 etter Messias, så ble slektsliste-
brent og ødelagt. Dette betyr at det er ingen jøde som i dag kan bevise,
hvilken stamme han kommer fra.

Det har vært mange teorier om hvor de 10 stammene er blitt av. Noen har
hevdet at både europeerne og indianerne nedstammer fra de 10 stammene.
I følge denne teorien drog:
a) Rubens stamme til Østerrike.

b) Simons og Levis stamme til Tyskland.
c) Judas stamme til England.
d) Sebulons stamme til Skottland.

e) Isakars stamme til Irland.

f) Dans stamme til Danmark.

g) Gads stamme til Belgia.
h) Åsers stamme til Holland.

i) Naftalis stamme til Sverige.
j) Josefs stamme til England. Fra England ble denne stammen spredt over

store deler av verden,

k) Benjamins stamme til Norge. Av Josefs to sønner så drog:
a) Manasses stamme til U.S.A.

b) Efraims stamme til England.

Andre igjen har hevdet at store deler av de jødene, som lever i Israel i dag,
ikke er jøder, men at de nedstammer fra kazahrene, som var et ganunelt
hedningefolk, som bodde ved Det Kaspiske Hav, og som gikk over til jøde
dommen ca.740 etter Messias.

Hva som gjelder den andre teorien, så er det rett at kazahrene gikk over til
jødedommen, men det viste seg at denne omvendelsen ikke var fullstendig.
Mange av dem gikk senere over til kristendommen eller til islam. På 1300-
tallet så hadde de fleste kazahrene forlatt jødedommen. (Se Michel L.
Browns bok: Det dere har gjort mot en av disse...»
At noen av jødene har gått opp i hedningefolkene og blandet seg med dem,
er riktig, men ingen av disse teoriene stemmer, for Gud HAR BEVART
store deler av jødene i verden hele denne tiden. I endens tid vil han selv
hente resten av dem hjem til Israel. «Og han skal sende ut sine engler med
basunens veldige røst, og de skal samle hans utvalgte (jødene) fra de fire
verdenshjørner, fra hinunelbryn til himmelbryn.» (Mat.24,31.)
Det har bodd jøder i Israel sammenhengende fra Abrahams tid og fram til i
dag. Fra begynnelsen av dette århundrede begynte igjen jødene å bosette
seg i Israel. I dag bor det ca. 6 millioner jøder i Israel. Det kommer nye
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jøder til Israel hver dag.
For Gud er det ikke vanskelig å vite hvem som er jøder eller ikke. Nå viser
nyere forskning at alle jøder har et FELLES GEN. Dette viser at de ned
stammer fra et felles opphav, og det er Abraham. Det er med andre ord
ikke vanskelig lenger å finne ut hvem som er de ekte jødene og skille dem
ut fra de som ikke er jøder. Det LIGGER I GENENE.
Det viser seg også at rabbinerne har et FELLES GEN. Det betyr at de
også har et felles opphav, og det må være den første ypperstepresten, som
var Aron.

Når Jesus kommer igjen, kan han også benytte seg av en gentest, for å vise
at han er jøde, og at han stammer fra Juda stamme. Dette vil imidlertid ikke
være nødvendig, for de gjerningene som han gjør, vil vise hvem han er. (Se
min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: De messianske under
gjerningene.)
Det var ingen på Jesu tid som benektet at Jesus kom fra Juda stamme og
Davids hus.

Maimonides har sagt: «Når Messias kommer, skal han gjenopprette slekts-
listene.» Vi tviler ikke på at det vil skje.

«Men med Jesu Kristi fødsel gikk det således til: Da hans mor Maria var
trolovet med Josef, viste det sig, før de var konunet sammen, at hun var
fruktsommelig ved Den Hellige Ånd. Men Josef, hennes mann, som var
rettferdig (gr.dikaios) og ikke ville føre skam over henne, ville skille sig fra
henne i stillhet. Mens han nå grunnet på dette, se, da åpenbarte Herrens
engel seg for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn! frykt ikke for å ta
din hustru Maria til deg! for det som er avlet i henne, er av Den Hellige
Ånd; og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for han skal
frelse (gr.sozo) sitt folk (gr.laos) fra deres synder (gr.hamartia). Men alt
dette skjedde for at det skulde oppfylles som er talt av Herren ved profeten
(Esaias), som sier: Se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og
han skal kalles Immanuel, det er utlagt: Gud med oss. Da nu Josef var våk
net opp av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og tok
sin hustru til seg. Og han holdt seg ikke til henne før hun hadde født sin
sønn, og han kalte ham Jesus.» (v. 18-25.)

I Israel var trolovelsen like bindende som ekteskapet. Den kunne bare bli
oppløst ved skilsmisse, men det ekteskapelige samlivet begynte først ved
bryllupet. Av den grunn kalte også Josef Maria for «sin hustru» før de var
gift. (v.20 og 24.)
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Da Josef oppdaget at Maria var med barn, trodde han at hun hadde vært
utro mot ham. Han kunne i følge Torahen ha krevd at hun skulle steines, for
han var «rettferdig» (gr.dikaios). Det vil si: Han fulgte Mose Torah.
I stedet for å kreve at hun skulle steines, så ville han skrive ut et skilsmisse
brev til henne (5.Mos.24,l) i all stillhet. Han ville ikke føre offentlig vanære
over henne. Det viste seg at hans kjærlighet og barmhjertighet var større
enn Torahens krav om rettferdighet, (v. 18-19.)
Jesus sa også at den som viste barmhjertighet, fikk selv barmhjertighet, og
at barmhjertighet var større enn offer. «Salige er de barmhjertige, for de
skal finne (finner) barmhjertighet.» (Mat.5,7.)
«Men gå bort og lær hva det er: Jeg har lyst til barmhjertighet, og ikke til
offer...» (Mat.9,13.)

Det var nok av offer i Israel på Jesu tid, men det var mindre med barmhjer
tighet.
Da Josef grunnet på alt dette, åpenbarte en Herrenes engel seg for ham og
fortalte ham at Maria var fruktsommelig ved Den Hellige Ånd, og at hun
skulle føde en sønn, som Josef skulle kalle Jesus, (v.20-21.)
Selve egennavnet «Jesus» er på hebraisk «Yeshuah», og det betyr «Herren
er frelse.»

Hovedhensikten med at Jesus kom, var at han skulle frelse (gr.sozo) sitt
folk (gr.laos) fra deres synder (gr.hamartia).
Dette var en oppfyllelse av Immanuel-profetien, som er beskrevet i
Esaias.7,14, hvor det står: «Derfor skal Herren selv gi dere (Davids hus) et
tegn (hebr.oth): Se, jomfruen (i bestemt form) (hebr.almah.) blir fruktsom
melig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel (som betyr «Gud
med oss»). (Es.7,14.)
I den greske teksten er ordet «parthenos» brukt om «jomfruen», (v.23.)
Da kong Akas ikke selv ville kreve et tegn av Herren som bevis på at kon
gene i Syria og Israel ikke skulle greie å innta Juda, gav Herren selv dette
tegnet til Davids hus. Dette gav han på grunn av sin store nåde og ikke på
grunn av at Davids hus hadde fortjent det.
Nå var altså tiden kommet til at denne profetien kunne gå i oppfyllelse. «Ti
dens fylde» (pleroma tu kronu)(Gal.4,4.) var kommet.
Som den rettferdige mannen Josef var, så tok han sin hustru (gr.gyne) til
seg, men han hadde ikke seksuell kontakt med henne før etter at barnet var
fødd. Dette viser at han var en hellig og rettferdig mann, som hadde stor
ærefrykt for Guds ordninger.(v.24-25.)
Vi kan også legge merke til at Maria kalte gutten «sin sønn», (v.25.)
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KAPITTEL 2.

«Da Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes dager, se, da kom
noen vismenn fra Østerland til Jerusalem og sa: Hvor er den jødenes konge
som nå er født? Vi har sett hans stjerne i Østen og er kommet for å tilbede
ham.» (v. 1-2.)

Herodes den Store styrte fra år 37 før Messias og til år 4 etter Messias.
Han var konge i Judea, Idumea og Samaria. Han var idumeer og etterkom
mer av Esau. Han hatet derfor jødene, for Isak hadde i sin tid bestemt at
Jakob skulle ha arveretten til Israel, mens Esau måtte flytte til Edom. Det
var et konstant hat mellom disse to folkeslagene. Slik er det også i dag.
Hovedårsaken til de stridighetene og til det hatet som det har vært og frem
deles er mellom jøder og palestinere, grunner seg i det forholdet at de ikke
har villet underordne seg Guds ord og Guds ordninger.
Først var det Sara som ikke hadde tid til å vente på at Gud gav henne og
Abraham løftessønnen Isak. Hun gav Abraham sin trellkvinne Hagar, slik
at han kunne få barn med henne. Hun fødte sønnen Ismael, som betyr
«Gud skal høre». (Det ligger også en mektig profeti i dette navnet.)
Deretter ville ikke Hagar innordne seg under Sara, enda Guds engel sa til
henne: «... Gå tilbake til din frue og bøy deg for henne.» (I.Mos. 16,9.)
Underordning i bibelsk forstand er ikke relatert til herre- og tjenerforhold.
Det er snakk om to parter som har ulike kall og oppdrag, og som til sammen
danner en fullstendig enhet. Slik er det også med mann og kvinne i ekteska
pet. (Se hva let Bleeker sier om dette i et intervju: Mangel på underordning.
Det stod i avisen Dagen den 8-3-04.)
Vi vet at denne striden mellom jøder og arabere hadde kunnet vært unngått
dersom begge parter hadde villet respektere Guds ord og Guds ordninger,
men så lenge som de ikke vil det, må de leve i strid og blodsutgydelse.
Vi vet også at stridighetene skal opphøre en dag, og at begge folkeslagene
skal bli til en VELSIGNELSE på jorden. «På den tid skal Israel være den
tredje med Egypten og med Assyria, en velsignelse midt på jorden.»
(Es.29,24.) Vi ser fram til at dette skjer.
Det kan være at Herodes eller hans foreldre hadde gått over til jødedom
men, som proselytter.
Han var blitt innsatt i embetet som konge av de romerske myndighetene.

Hva som gjelder årstallet for Jesu fødsel, så er det ingen som vet helt ek
sakt hvilket år han ble født. Den tidsregningen som vi har, er fra 4 til 7 år
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for sent ute. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 4. Kapittel: Tidspunktet
for Messias første komme.)

Det er mest sannsynlig at disse vismennene (gr.magoi), som kom fra Øst
erland, var jødiske rabbinere, som kom fra Babylon. Når det står at de
hadde sett hans stjerne (gr.astra) i Østen (v.2.), så vet vi at de hadde kjenn
skap til astronomi (læren om stjernene). Vi vet at frelseshistorien er ned
skrevet i stjernebildene (Zodiaken), slik at de som kjente til den opprinnelige
Zodiaken også kjente til frelseshistorien og det som skulle skje. (Se min bok:
Jesu Gjenkomst. Bind 5. s.13-135.)

Dersom disse vismennene var jødiske rabbinere, så kjente de også til de
profetiske Skriftene, som angav årstallet for Messias sin framtreden og
død. (Se Daniel 9,24-26.)
Gud kunne også gå utenom det astronomiske skjemaet og skape en ny
stjerne eller benytte seg av en allerede eksisterende stjerne, som skulle vise
dem veien til Betlehem.

Det er heller ikke sikkert at stjernen fulgte dem hele veien. De så «hans
stjerne i Østen» (v.2), og de så stjernen da de hadde forlatt Herodes. «Den
gikk foran dem, inntil den kom og ble stående over det stedet hvor barnet
lå.» (v.9.)
De visste videre at den gutten som var fødd, var «jødenes konge», (v.2.)
Jesus er både jødenes forsoner og konge. Da han kom første gangen,
hadde han to oppdrag, og det var:
a) Han skulle forsone all verdens synd. (1 .Joh.2,2.)
b) Han skulle gjenopprette det davidiske kongeriket, som er det samme

som RIKET FOR ISRAEL. Opprettelsen av riket var avhengig av at
jødene anerkjente Jesus fra Nasaret som deres Messias. (Se Ap.gj.
3,19-21.)

«Men da kong Herodes hørte det, blev han forferdet, og hele Jerusalem
med ham. Og han sammenkalte alle yppersteprestene og de skriftlærde
blant folket og spurte dem hvor Messias skulde fødes. De sa til ham: I Bet
lehem i Judea; for så er skrevet ved profeten: Og du Betlehem i Juda land,
du er ingenlunde den ringeste blant høvdingene i Juda; for fra deg skal utgå
en høvding som skal være hyrde for mitt folk Israel. Da kalte Herodes
hemmelig vismennene til seg og spurte dem nøye om tiden da stjernen
hadde vist seg; og han sendte dem til Betlehem og sa: Gå og spør nøye om
barnet; og når dere har funnet det, da si meg til, for at også jeg kan komme
og tilbede det! Da de hadde hørt kongens ord, drog de av sted; og se, stjer
nen som de hadde sett i Østen, gikk foran dem, inntil den kom og blev stå-
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ende over det sted hvor barnet var. Og da de så stjernen, blev de over all
måte glade. Og de gikk inn i huset og så barnet med Maria, dets mor, og de
falt ned og tilbad det, og opplot sine gjemmer og bar fram gaver til det: gull
og røkelse og myrra. Og da de var blitt varslet av Gud i en drøm at de ikke

skulde vende tilbake til Herodes, drog de en annen vei bort til sitt land.»
(v.3-12.)

Da Herodes spurte sine rådgivere, hvor Messias skulle fødes, så svarte de
at dette skulle skje i Betlehem, (v.4-6.)
De henviste til et profetisk utsagn fra Mika.5,1, hvor det står: «Men du Bet
lehem, Efrata, som er liten til å være blant Judas tusener. Av deg skal det
utgå for meg en som skal være HERSKER over Israel, og hans utgang
(begynnelse) er fra fordum, fra tidsalderlige dager.»
En by som hadde 1000 innbyggere, ble kalt for en «fyrsteby». Når en offi
ser hadde 1000 soldater under seg, ble han kalt for en «fyrste over tusen».
Til tross for at Betlehem var liten og uanselig, så var det ikke størrelsen på
byen som betydde noe, men at det skjedde noe viktig der. Vi vet at det som
er dårlig og uanselig i verden, det utvelger Gud seg, for å gjøre det som er
stort i menneskenes øyne til skamme. (1.Kor. 1,27.)
Det profetiske utsagnet fra Mika 5,1 sier også at den høvdingen, som skulle
stå fram, skulle ha sin utgang «fra tidsalderlige tider av». Det er det samme
som «fra evigheten av». Det er først ved skapelsen av himmelen og jorden
at tiden begynner. Det betyr at Jesus er den samme som Gud.

Hva som gjelder det hebraiske ordet «olam» eller det greske ordet «aion»,
så blir det feilaktig oversatt i våre Bibler. Det blir oversatt med ordene
«verden» eller «evighet». Det skal oversettes med ordet «tidsaldeD>. Det
hebraiske språket, som er det bibelske språket, har ikke noe ord som uttryk
ker evigheten i forhold til tiden. Dette språket operer med tidsaldere, og de
sees i forhold til hverandre. Når det profetiske innholdet, som tilhører en
tidsperiode, er gått i oppfyllelse, så får vi en ny tidsperiode. Den har sitt
eget teologisk innhold.
Dette viser oss at både den «evigheten», som har vært, og den «evigheten»,
som kommer, er oppdelt i tidsperioder. Vi kjenner lite til de tidsperiodene
som har vært før nyskapelsen eller omdannelsen av vår jord. Vi kjenner
mer til de tidsperiodene som konuner etter at Riket for Israel er avsluttet.
De er beskrevet i Johannes Åpenbaring, kapitlene 21-22.(Se mine bøker:
Jesu Gjenkomst. Bind 1-5 og Kristendommens Jødiske Røtter. I disse bø
kene har jeg skrevet mye om dette.)
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Rabbinerne har sagt at vi vet lite om tiden etter «Messias sine dager. De
kalte denne tiden for for «DEN KOMMENDE VERDEN» eller «DEN

KOMMENDE TIDSALDEREN» (hebr. olam ha bah.) Dette er også en
riktig vurdering, for Tanach beskriver ikke det som skal skje, etter at 1000
års-rikets tid er avsluttet.

Da vismennene drog videre fra Herodes, så viste stjernen seg igjen og viste
dem veien til både byen Betlehem og til det stedet der hvor Maria og Josef
bodde, (v.9-10.)

Det står at «de gikk inn i huset», og der fant de Maria med barnet, (v. 11.)
Det står ikke at de gikk inn i «stallen», for i følge Lukas 2,7, var Jesus født
i en stall eller i et fjøs. Dette betyr at det hadde gått NOEN ÅR fra vis
mennene hadde sett Jesu stjerne i Østen, og til de var nådd fram til Betle
hem. Det kan dreie seg om 2 år.
Da de kom inn i huset, bar de fram gaver til barnet. Det var gull, røkelse og
myrra. (v. 11.)

Vi vet ikke hvor mange vismenn det var. De hadde med seg «gull», som i
følge kirkefedrene var symbol på «Kristi guddom», «røkelse», som var
symbol på «renhet» og «myrra», som var symbol på «død».
«Røkelse» er «harpiks», som framskaffer en sterk vellukt, når en brenner
den. Den ble derfor brukt til røkelse.

«Myrra» er «harpiks» som blir brukt til salve.
Både gull, røkelse og myrra var kostbart. Man brukte dem som gaver.
Vismennene hadde ikke lovet Herodes at de skulle komme tilbake til ham,
for å fortelle hvor barnet var (v.9.), men Gud viste dem i en drøm at de ikke
skulle dra tilbake til Herodes, (v. 12.)

Herodes ønsket å drepe barnet, for dersom barnet var av Davids hus og
ætt, så var det en rettmessige konkurrent til ham og hans ætt om konge-
verdigheten i Israel. Herodes var ikke av kongeætt, men han hadde blitt
utnevnt til konge over Israel av romerne. Rent juridisk og frelses-historisk
var ikke hans kongemakt basert på noe sterkt fundament.
Herodes kjente sannsynligvis til de mange profetiske utsagn som det var i
Tanach (GT.), at Messias skulle komme som Davids sønn og gjenopprette
Davids kongerike, som hadde ligget nede i lang tid. Etter kong Salomos re
gjeringstid hadde Israel blitt delt i Nord-riket, som bestod av 10 stammer, og
Sør-riket som bestod av 2 stammer, Juda og Benjamin.

«Men da de hadde dratt bort, se, da åpenbarer Herrens engel sig i en drøm
for Josef og sier: Stå opp, ta barnet og dets mor og fly til Egypten, og bli der

26



inntil jeg sier deg til! for Herodes vil søke etter barnet for å drepe det. Da
stod han opp og tok barnet og dets mor om natten og drog bort til Egypten,
og han blev der til Herodes død, for at det skulde oppfylles som er talt av
Herren ved profeten, som sier: Fra Egypten kalte jeg min sønn. Da
Herodes nå så at han var blitt narret av vismennene, blev han meget vred,
og han sendte bud og lot drepe alle de guttebarn som var i Betlehem og alt
landet deromkring, fra to år og derunder, etter den tid han nøye hadde ut
spurt av vismennene. Da blev det oppfylt som er talt ved profeten Jeremias,
som sier: En røst blev hørt i Rama, gråt og stor klage; Rakel gråt over sine
barn og ville ikke la sig trøste, for de er ikke mer til.» (v. 13-18.)

Da vismennene var dratt tilbake til Østen, åpenbarte en Herrens engel seg
for Josef og sa at han måtte dra til Egypt med barnet, for Herodes ønsket å
drepe det. Han tok med seg barnet og Maria og drog til Egypt, og ble der til
Herodes var død. (v. 13-15.)

I den forbindelse siterte Matteus Mika 11,1, hvor det står: «Da Israel var

ung, hadde jeg ham kjær, og fra Egypt kalte jeg min sønn.» Dette profetiske
utsagnet går både på Israel og på Jesus. Et profetisk utsagn er bestandig
entydig, men det kan ligge flere begivenheter i det samme utsagnet. Det
skjedde det samme med Jesus som med hans folk. De ble begge forvist til
Egypt, og de kom tilbake til Israel.
Da Herodes så at han var blitt narret av vismennene, lot han drepe alle gut
tebarn som var 2 år eller yngre, og som bodde i Betlehem og landet om
kring. (v. 16.)
Dette kan bety at vismennene kom til Israel to år etter at Jesus var blitt
født, og at Herodes avlivet alle guttebarn som var 2 år eller yngre enn det,
for å være helt sikker på at han hadde greidd å ta livet av Jesus, som ble
beskrevet som «jødenes konge», (v.2.)

«Men da Herodes var død, se, da åpenbarer Herrens engel sig i en drøm
for Josef i Egypten og sier: Stå opp, ta barnet og dets mor og dra til Israels
land! for de er døde som stod barnet etter livet. Og han stod opp og tok
barnet og dets mor og kom til Israels land. Men da han hørte at Arkelaus
var konge i Judea etter sin far Herodes, fryktet han for å dra dit; men han
blev varslet av Gud i en drøm og drog bort til Galilea. Og han kom og tok
bolig i en by som heter Nasaret, for at det skulde oppfylles som er talt ved
profetene, at han skal kalles en nasareer.» (v. 19-23.)
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Da Herodes var død, drog Josef med Maria og Jesus tilbake til Israel, men
han våget ikke å slå seg ned i Betlehem, for Arkelaus hadde blitt konge
etter sin far. Han slo seg derfor ned i Nasaret i Galilea, (v. 19-23.)
Hva som gjelder ordet «nasareer», så har det flere betydninger. Vi skal
nevne noen av dem:

a) Det betyr en «innbygger i byen Nasaret».
b) Det betyr «å være foraktet». Hele Galilea var «foraktet» av jødene og

særlig byen Nasaret. Det var en by i utkanten av Israel, og den hadde
derfor liten betydning.
At Jesus skulle være foraktet, kjenner vi godt til fra profetiene. «Forak
tet var han og forlatt av mennesker, en mann full av piner og vel kjent
med sykdom (sorger). Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for,
foraktet, og vi (jødene) aktet ham for intet.» (Es.53,3.)

c) Det kan ha sammenheng med ordet «netzer», som betyr «kvist» eller
«skudd». Jesus er derfor «den spiren som kom fra Nasaret».

d) Det kan også ha sammenheng med verbet «å vokte» og «å forsvare».
Ordet «netzeD> konuner fra et verb som betyr «å vokte» og «å for
svare». Jesus blir dermed «en vokter» eller «en forsvareD> for Israel.

(Se min bok: Kristendommens Jødiske Røtter: Kapittel: Tzemach.)
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KAPITTEL 3.

DØPEREN JOHANNES. Del 1.

«I de dager stod døperen Johannes frem og forkynte (gr.kerysso) i Judeas
ørken og sa: Omvend (gr.metanoeia) dere; for himlenes (gr.uranos) rike (gr.
basileia) er kommet nær (er kommet)! For det er ham profeten Esaias taler
om når han sier: Det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens
vei, gjør hans stier jevne! Men Johannes hadde klædebon av kamelhår og
lærbelte om sin lend, og hans mat var gresshopper og vill honning.» (v. 1-3.)

Døperen Johannes skulle rydde Herrens vei. (v.3.) Dersom jødene hadde
tatt imot Johannes, så hadde han vært den Elias som skulle komme, men i
og med at de ikke tok imot ham, så kommer Elias på et senere tidspunkt.
Han kan være en av de to vitnene som er omtalt i Johannes Åpenbaring.
11,1-13. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 3. Kapittel. De to jødiske vit
nene i Jerusalem.)

Det er 30 år mellom kapittel 2 og 3.
Selve navnet «Johannes» betyr «Gud er nådig». Det er den egenskapen
som først og fremst kjennetegner Gud. Han er nådig og trofast mot sitt folk
og mot sitt ord. Nå var tiden kommet, til at døperen Johannes og Messias
skulle komme, for å opprette RIKET FOR ISRAEL, som var basert på
løfter i Tanach og på Jesu forsoning.
Jødene fikk en tidsperiode på 40 år, slik at dette kunne la seg realisere.
Johannes skulle rydde «vei» for Herren. Det betyr at han skulle jevne veien
foran Messias, slik at når han kom, så var det jødiske folket klar til å ta
imot Messias. Han var den kommende Elias, som skulle vende fedrenes

hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene, slik at Gud ikke skulle komme
og straffe folket for deres ulydighet. (Mal.4,5-6.)
I gammel-testamentlig tid var det vanlig at når en konge kom, så pleide man
å rydde veien for ham for steiner, slik at det skulle være lett for kongen å
komme fram. «Hør! Det er en (Gud) som roper: Rydd i ørkenen vei for
Herren (Messias)! Gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud.» (Es.40,3.)
I dette Bibel-verset er Messias og Gud fremstilt som det samme- noe som
de også er.
Johannes skulle ikke rydde veien for steiner ute i terrenget, men han skulle
ta bort de åndelige anstøtssteinene som det var i Israel, slik at når Jesus
kom, så skulle alle jøder se og forstå at han var Messias. «Hver dal skal
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fylles, og hvert flell og hver haug skal senkes, og det krokete skal rettes, og
de knudrete veier jevnes, og alt kjød (alle jøder) skal se Guds frelse (som er
Yeshuah, som betyr «Gud er frelse».) (Luk.3,5-6.)
Johannes var forløperen for Messias. Han ble kalt for «Sions gledesbud»
og «Jerusalems gledesbud». (Es.40,9.) Han skulle peke på Jesus og si til det
jødiske folket: «Se, der er deres Gud.» (Es.40,9.)
Det var et nært samarbeid mellom Johannes og Jesus. De forkynte det
samme budskapet, og det var budskapet om at Guds rike var kommet, i og
med at kongen, Jesus, var kommet. Den som ville få del i dette riket, måtte
komme til en personlig tro på Jesus, angre sine synder, omvende seg og ta
vanndåpen.

Det er noen Bibel-granskere som hevder at Johannes hørte med til den
gamle pakten, mens Jesus hørte med til den nye pakten. Det er galt. Sann
heten er at de begge hørte med til den messianske bevegelsen i Israel. «Lo
ven og profetene hadde sin tid INNTIL Johannes. Fra den tid (fra Johan
nes) forkynnes EVANGELIET OM GUDS RIKE (Riket for Israel), og
enhver trenger seg inn i det med makt (ved å holde Jesu bud og Jesu lære.)
«(Luk. 16,16.)

Jesus identifiserte seg helt med det som døperen Johannes stod for. «Vi
(Johannes og Jesus) blåste på fløyte (forkynte nåden) for dere, og dere ville
ikke danse (som er uttrykk for glede). Yi sang sørgesanger (forkynte Tora-
hen) for dere, men dere ville ikke gråte (angre deres synder.)» (Mat. 11,17.)
Johannes bad folket om «å omvende seg» med den begrunnelsen at «HIM
LENES RIKE var kommet (nær)» (v.2.) «Å omvende seg» er på gresk
«metanoeia», og det betyr «å få et annet sinn.» Det tilsvarende hebraiske
verbet «niham» betyr «å vende tilbake og gi svar». (Se det jeg skriver om
dette i innledningen.)
Jødene ble bedt om å vende tilbake til Guds ordninger, idet de angret sine
synder og kom i en ny posisjon til Gud. Dette vil også si at de måtte godta
det som Johannes og Jesus underviste dem om. Begge var utsendinger fra
Gud, og de kom med et delvis nytt budskap.
Jesu Torah bygde sin undervisning på Mose Torah, men disse to Torahene
ikke helt like med hensyn til innholdet. I Jesu forkynnelse er kjærligheten til
menneskene mer fremtredene enn i Mose Torah, som forkynte prinsippet:
«øye for øye og tann for tann». Det betyr at dersom et menneske hadde
ødelagt øyet eller en tann på et medmenneske, så skulle det bøte med sitt
eget øye og med sin egen tann. (2.Mos.21,24.)
I Talmud, som er det store jødiske kommentarverket, er dette omtolket til å
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gjelde utbetaling av penger. Den som skadet øyet på et menneske, skulle gi
vedkommende en kompensasjon for dette i form av penger.
Det er den framstilling som Bibelen gir, som er rett. Talmud er bare et kom-
mentar-verk, som er forfattet av mennesker, men Bibelen er Guds ord.

I dette tilfellet ser vi at det er en forskjell på det, som den skrevne Torah og
den muntlige Torah gir uttrykk for. Rabbinerne mente at begge disse
Torhaene var likestilte, men Jesus mente at Mose Torah var den Torahen,

som jødene skulle holde seg til.
Jesus sa bl.a. om seg selv at han ikke var kommet for å oppheve Torahen
eller profetene, men han var kommet for å oppfylle. Dette betyr blant annet
at han var kommet for å korrigere den muntlige Torah og tolke den rett, slik
at den kom i samsvar med Guds ord.

HIMLENES RIKE.

Begrepet «himlenes rike», består av to ord på gresk, og det er «ouranos» og
«basileia».

Mange tror og lærer at når vi er kommet til N.T., så er vi kommet inn i
kirkens tid. Dette er ikke riktig. I den første tiden fram til apostelen Paulus
så er det utelukkende RIKET FOR ISRAEL det dreier seg om.
Riket for Israel var ikke bare «konunet næD>. Det var til stede. Det greske
verbet som er brukt her, er «engiken». Det betyr «å komme nær». Når vi
ser på det tilsvarende hebraiske verbet, som er «karva», så betyr det «å
være til stede». (Se boken: Jesus Rabbi and Lord. Av Robert L.Lindsey.
s.107-109.)

Dette er enda et eksempel på at Matteus evangelium er oversatt fra he
braisk og til gresk, for når vi oversetter dette evangeliet tilbake til det
hebraiske språket, får vi ofte en riktigere forståelse av innholdet.
Når kongen i dette riket var kommet, så var riket kommet. Det hadde også
et geografisk utgangspunkt, og det var Jerusalem og Israel. At dette riket
skal utvikle seg til et verdensrike i sin tid, det er en annen sak.
Matteus brukte uttrykket «himlenes rike» i stedet for «Guds rike». Han
brukte uttrykket «Guds rike» 5 ganger. De andre evangelistene brukte bare
uttrykket «Guds rike.»
Grunnen til at Matteus brukte uttrykket «himlenes rike» så ofte, var at han
hadde ærefrykt for Guds navn. Jødene var ytterst forsiktige med å bruke
ordet «Yhvh», for de var redd for å uttale det på en gal måte. Av den grunn
omskrev de Guds navn til andre navn som for eksempel «Adonai», som
betyr «Herren», «himmelen», «kraften», «makten» og «ansiktet». De
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brukte også mange andre benevnelser. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind
4. Kapittel: Guds navn i Tanach.)
En del Bibel-tolkere forsøker å skille mellom begrepene «himlenes rike» og
«Guds rike», idet de mener at det første begrepet går på riket for Israel,
mens det andre begrepet går på det generelle Guds rike. Dette er heller
ikke riktig. (Se min artikkel på min hjemmeside: «De forskjellige fasene av
Guds rike.») (www.home.no/oeindergaardl
Rabbinerne sa at begrepene «himlenes rike» og «Guds rike» var det
samme. De mente også at Guds Rike skulle utvikle seg til det davidiske
Riket. Disse tankene hadde de felles med Jesus.

Disse to begrepene er på hebraisk «malkut shammayim» og «malkut
Yhvh». Ordet «himmelen» er et synonym for ordet «Yhvh», som er selve
basis-navnet for «Gud». Det er brukt 6685 ganger i Tanach.
Jødene ventet også på det davidiske Riket. «Velsignet være vår far Davids
rike som kommer. Hosianna i det høyeste.» (Mark. 11,10.
Begrepene «Guds rike» og «himlenes rike» forekommer ikke i Tanach. Det
var fariseerne og rabbinerne som hadde laget dem.

Esseneme brukte heller ikke benevnelsen «himlenes rike». Det forekommer

ikke i Dødehavsrullene.

Fariseeme mente at enhver som fulgte Mose Torah og deres fortolkning av
den, tilhørte Guds rike. De tenkte da ikke først og fremst på det framtidige
Guds-riket i Israel, men de tenkte på den generelle delen av Guds rike.
De tenkte at Gud styrte over hele verden i generell betydning. De mente at
alle som holdt Torahen, var kommet under Torahens styre (område) og var i
Guds styre eller i Guds rike. De hadde tatt på seg rikets åk (byrder), som
var Torahen.

Selv om uttrykkene «Guds rike» og «himlenes rike» ikke forekom i Tanach,
så brukte rabbinerne disse uttrykkene. Når de leste i Tanach, at Gud var
nevnt som konge (hebr.melek), eller når de så verbet for «å styre», som er
«malak», så mente de at dette var det samme som «himlenes rike.»

Når man spør en jøde, om hvor i Tanach begrepet Guds rike først forekom
mer, så vil han svare at dette er nevnt i 2.Mos.l5,18, hvor det står: «Herren

skal være konge (eller «styre», som det står i grunnteksten) i all evighet (i
alle tidsaldere).»
For rabbinerne var det nok at verbet «malak» forekom i teksten. Det betyr
«å styre». Det var det samme som «Guds kongedømme».
For oss som bor i Vesten, er dette en fremmed måte å tenke på. Ordet «å
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styre» er ikke for oss det samme som ordene «konge» eller «konge
dømme». For å ha et kongedømme, må en ha et geografisk utganspunkt og
et geografisk landområde, som en kan styre over.
Slik er det ikke for jødene, for de tenker på delvis andre måter enn oss, og
det er deres tanker og uttrykk som er nedfelt i Bibelen.
For jødene var ordene «konge», «kongedømme» og det «å styre» det
samme. På denne måten kunne de finne beskrivelser av Guds rike over alt i

Tanach. (Se Robert L.Lindseys bok: Jesus Rabbi and Lord. s.23-25.)
På gresk er ikke «kongedømmet» noe som bare er knyttet til verbet «å
styre». Det er noe som er statisk, og som er knyttet til et territorium.
På hebraisk derimot var kongedømmet derimot noe som var aktivt. Det er i
aksjon. Der som Gud styrer livet til menneskene gjennom overholdelsen av
Guds Torah, der er Guds rike. De som er styrt av Gud på denne måten,
tilhører Guds rike.

«Kongedømmet» blir også demonstrert av Gud gjennom mirakler, tegn og
under. Over alt der Guds kraft blir demonstrert, der er Guds kongerike.
Dette kommer f.eks fram i sabbatsbønnene i synagogene, hvor det står:
«Dine barn så ditt rike når du delte Det Røde Hav foran Moses.» Dette

betyr at Guds rike også var til stede i gammel-testamentlig tid
Jødene så Guds rike når de så, at Gud handlet. Jødene så også Guds rike
når de så, at Jesus gjorde sine undergjerninger. Det er dette Jesus mente
når han sa følgende: «Men er det ved Guds finger (Den Hellige Ånds kraft)
jeg driver de onde ånder ut, da er jo Guds rike kommet til dere.»
(Luk.11,20.)

Jesu apostler og den messianske menigheten var også en del av Guds rike.
Når de utførte sine mirakler blant det jødiske folket, så var dette et uttrykk
for at Guds rike var til stede.

Guds rike har vært bestandig, men det er forskjellige faser i dette riket. Det
er ikke likt til enhver tid. Guds rike er ikke bare er nåtidig. Det er også et
framtidig rike. Det skal konune en dag da Guds rike skal strekke seg ut
over hele jorden. Israel og Jerusalem skal da være sentrum i dette Riket.
Døperen Johannes brukte uttrykket «himlenes rike» om «Guds rike».
Jesus bruket begge uttrykkene. De la de sanune tankene i GUDS RIKE,
som rabbinerne gjorde, men de mente også at Guds rike hadde kommet inn
i en ny fase, når Jesu var kommet. Apostlene kalte denne fasen for «Riket
for Israel» (Ap.gj.1,6.). Dette var det samme som det davidiske riket.
Jesu sa at dette riket kunne opprettes med det sanune, dersom jødene om
vendte seg og kom til tro på ham «Da sa Jesus til dem: Sannelig sier jeg
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dere: Dere som har fiilgt meg, dere skal i gjenfødelsen, når Menneskesøn-
nen sitter på sin herlighetstrone, også sitte på 12 troner og dømme (frelse)
12 stammer.» (Mat. 19,28.)

Johannes sitt budskap til det jødiske folket var: Rydd VEIEN for steiner og
andre hindringer, for kongen er underveis. Han trer snart fram i Israel.
«Uttrykket «vei» i egenskap av «Guds ordningeD> er godt kjent fra Tanach.
Det bruker uttrykk som «livets vei». (Salme 16,10, «Herrens vei».(Salme,
18,22.), «dine veieD>. (Salme 25,4.), «dine forskrifters vei». (Salme 119,23),

«tidsalderens vei». (Salme 138,24), «sannhets vei». (Ordsp 2,13,)
«rettferdigs vei». (Ords. 16,31 og «Fredens vei». (Es.59,8.)
Da Jesus kom, brukte han også uttrykket «veien» om seg selv. «Jesus sier
til ham (Tomas): Jeg er VEIEN, sannheten og livet. Ingen kommer til Fade
ren uten ved meg.» (Joh, 14,6.)
De messianske jødene brukte også dette uttrykket om seg selv. «og bad
ham om brev til Damaskus, til synagogene der, for at dersom han fant noen
som hørte VEIEN til, både menn og kvinner, han da kunne føre dem
bundne til Jerusalem.» (Ap.gj.9,2.)
«Men Feliks utsatte saken, da han hadde nøyere kjennskap til VEIEN,...»

(Ap.gj.22,24.)

Paulus kalte sin lære for «MINE VEIER I KRISTUS». Paulus kom med en

delvis NY LÆRE. Den angikk ikke den messianske jødedonunen, men den
angikk den kristne forsamlingen. «Derfor har jeg sendt Umoteus til dere.
Han som er mitt elskede og trofaste barn i Herren, for at han skal minne
dere om MINE VEIER I KRISTUS, således som jeg lærer overalt i hver
menighet.» (l.Kor.5,17.)
Paulus hadde ikke lært de ny-testametlige hemmelighetene av noe men
neske, men det var den oppstandne Jesus som underviste ham om dette.
«Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av meg,
ikke er menneskeverk, for heller ikke har jeg mottatt det eller lært det av
noe menenske, men ved Jesu Kristi åpenbarelse.» (Gal.l,11-12.)
Dette betyr blant annet at Paulus sin lærer ikke var lik med apostlenes lære.
Begge partene hadde fått sin undervisning av Kristus. Apostlene hadde blitt
undervist av Jesus mens han var på jorden. Paulus hadde blitt undervist av
Jesus etter hans hiirunelfart.
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DEN JØDISKE DÅPEN.

«Da drog Jerusalem og hele Judea og hele landet om Jordan ut til ham, og
de blev døpt (gr.bapizo) av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder
(gr. hamartia). Men da han så mange av fariseerne og sadduseeme komme
til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel! hvem lærte eder å fly for den kom
mende vrede (gr.orge)? Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig, og
tro ikke at dere kan si ved dere selv: Vi har Abraham til far! for jeg sier
dere at Gud kan oppvekke Abraham barn av disse steiner. Øksen ligger
allerede ved roten av trærne; derfor blir hvert tre som ikke bærer god frukt,
hugget ned og kastet på ilden. 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 eder med den Hellige Ånd og ild; han
har sin kasteskovl i sin hånd, og han skal rense sin låve og samle sin hvete i
laden, men agnene skal han brenne opp med uslukkelig ild.» (v.5-12.)

Det var et stort antall av jødene som kom til Johannes, for å bli døpt av
ham og for å få del i Riket for Israel. Det kom folk både fra Jerusalem, fra
Judea og fra landet omkring Judea. De lot seg døpe av Johannes i elven
Jordan til syndenes forlatelse, idet de bekjente sine synder, (v.5-6.)
Jødene kjente ikke til denne dåpen. Det var noe nytt for dem at HELE
FOLKET skulle døpes til syndenes forlatelse. De var vant til å døpe seg
selv til renselse ved forskjellige anledninger. Det var Mose Torah som påla
dem dette. De måtte være rituell reine når de skulle delta i Guds-tjenesten i
templet og i synagogene.
Mose Torah krevde enten hel NEDDYKKING i vannet eller bare en BE

RØRING av vatnet. Det var imidlertid stilt et krav til vatnet, og det var at
det måtte være RINNENDE og ikke stillestående. Stillestående vann ble
betraktet som forurenset vann.

Det var ikke mengden vatten som betydde noe, men det som var viktig, var
at vannet var det midlet som RENSET jødene fra deres synder, slik at de
kunne komme i et riktig forhold til Gud, slik at de kunne delta i Guds-tjenes
ten.

Dersom ikke jødene fikk renset seg fra sin synder, så ble både de og det
jødiske samfunnet ureint i forhold til Gud. Det var ikke bare den enkelte
jøde som kunne bli urein, hele landet kunne også bli det.

Det var både personer og gjenstander som ble renset med vann i jødedom
men. Vi skal i det følgende ta med noen eksempler på «vanndåpen» i jøde
dommen:
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a) Før Aron og levittene kunne gå inn i Det Aller Helligste, for å gjøre
tjeneste der, måtte de HVER DAG rense sine hender og føtter med
vann. «Du skal gjøre et kar av kobber med fotstykke av kobber til å
tvette seg i, og du skal sette det mellom sammenkomstens telt og alteret
(brennofferalteret) og ha vann i det. Og Aron og hans sønner skal
tvette sine hender og føtter i det. Når de går inn i sammenkomstens
telt, skal de tvette seg med vann, for at de ikke skal dø, likeså når de
treder fram for alteret, for å gjøre tjeneste og ofre ildoffer for Herren.»
(2.MOS. 18-20.)

b) Den som var spedalsk, måtte vaske både sine klær og bade sitt legeme
i vann, for å bli rein. «Og den som lar seg rense, skal tvette sine klær og
rake av alt sitt hår og bade seg i vann, så er han rein, og deretter kan
han gå inn i leiren, men han skal holde seg i sitt telt i syv dager.»
(3 .Mos. 14,8.)

c) Den som hadde utflod, måtte også vaske sine klær og bade sitt legeme i
vann. «Men når den som har flod, blir rein for sitt flod, da skal han telle
syv dager fram fra den dag han ble rein, og så tvette sine klær og bade
sitt legeme i rinnende vann, så er han rein. «(3.Mos.l5,13.)

d) Når det gikk sæd fra en mann, skulle ha bade sitt legeme i vann. «Når
det går sæd fra en mann, da ska han bade hele sitt legeme og være
urein til om aftenen.» (.Mos. 15,16.)

e) Når en mann lå hos en kvinne, og det gikk ut sæd fra ham, skulle de
begge bade sitt legeme i vann. «Og når en mann ligger hos en kvinne,
og det går sæd fra ham, da skal de begge bade seg i vann og være
urein til om aftenen.» (3.Mos.l5,18.)

f) Den som åt et dyr, som var selvdødt eller sønderrevet, skulle vaske
sine klær og bade sitt legeme i vann. «Og enhver som eter noe selvdødt
eller sønderrevet dyr, enten han er innfødt eller fremmed, skal tvette
sine klær og bade seg i vann og være urein til om aftenen, så er han
rein.» (3.Mos.l7,15.)

Vi presiserer at vanndåpen bare gav en YTRE RENSELSE. Den har ikke
noe med begravelse, død og oppstandelse å gjøre. (Hva som gjelder tek
stene i Rom.6,3-7 og Kol.2,11-12, så har de ikke noe med vanndåpen å
gjøre, men de går på gjenfødelsen.)
Gud ønsket å kanalisere jødenes frelse gjennom Johannes-dåpen. Han øn
sket å føre fram et HELLIG FOLK, som kunne være PRESTER for hele

verden i RIKETS tid. På samme måten som både Aron og levittene ble
innsatt i sine embeter gjennom en vanndåp, måtte også det samme skje med
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det jødiske folket. «Og du skal salve tvettekaret og dets fotstykke og hellige
det. Så skal du føre Aron og hans sønner fram til inngangen til
sammenkomstens telt og TVETTE DEM MED VANN.» (2.Mos.40,10-
12.)

Vi vet at levittene skulle være prester i templet i Jerusalem, men vi vet også
at HELE ISRAEL er uttatt til å være prester. De skal være prester for Gud
i 1000 års-riket. «Og dere skal være meg et KONGERIKE AV PRESTER
og et hellig folk. Dette er de ord du skal tale til Israels barn.» (2.Mos.l9,6.)
Peter sa det samme i sitt første brev, som ikke er skrevet til den kristne

menighet, men til de messianske jødene. «Men dere er en utvalgt ætt, et
KONGELIG PRESTESKAP, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere
skal forkynne hans dyder, som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys.»
(l.Pet.2,9.)

Vanndåpen av det jødiske folket betydde at GUDS RIKE VAR KOMMET.
Johannes stilte tre krav til det jødiske folket, for at de skulle få del i Guds
rike, og de var:

a) De måtte angre sine synder.
b) De måtte omvende seg. Det vil si at de måtte holde Mose Torah.
c) De måtte ta vanndåpen.

Vanndåpen er også relatert til David-pakten, som gav løfte om at det
davidiske kongedømmet aldri skulle dø ut i Israel. Det skulle vare for alltid.
Denne pakten peker på Messias komme.(l.Krøn.l7,ll-14.)
Når Johannes sa at han døpte, for at Jesus skulle ÅPENBARES for Israel,
forstår vi at vanndåpen peker tilbake på David-pakten og Jesu første
komme. «Og jeg kjente ham ikke (som Messias), men for at han skulle
åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døper med vann.» (Joh. 1,31.)
Mange av fariseerne og sadduseerne kom også til Johannes dåp, men han
avviste dem, for han så at de ikke mente noe med dåpen. De bar ikke de
fruktene i sine liv, som skulle være et resultat av omvendelsen og dåpen.
Han kalte dem for «ormebam» og spurte dem om hvem som hadde under
vist dem, slik at de kunne unngå den store trengselstiden, som lå foran jøde
folket, dersom de ikke tok imot Messias, (v.7-8.)
Den trengselstiden, som det her er snakk om, er romernes ødeleggelse av
landet, byen Jerusalem og folket i år 70 etter Messias. I forlengelsen av
dette forkynte Johannes også den store trengselstiden, som skal komme
over både jødene og hele verden, og som ennå er framtidig. Trengselen
kom av den grunn at jødene ikke ønsket å ta imot Jesus fra Nasaret som
sin Messias.
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Fariseerne og de skriftlærde mente at de ikke hadde behov for Johannes-
dåpen, for de hadde «Abraham til far.» (v.9.) De mente at de kunne benytte
seg av Abrahams mange gode gjerninger, for å bli frelst.
Johannes sa at «øksen ligger allerede ved roten av trærne», og at «hvert tre
som ikke bærer god frukt», skulle bli hugget ned og kastet på ilden, som er
det samme som dommen, (v.9-10.)
Når man skjærer av en grein på et tre, så er det en delvis ødeleggelse av
treet, men når man hugger ned hele treet, så er dette uttrykk for en TOTAL
ØDELEGGELSE. Det var også dette som skjedde med den jødiske nasjo
nen i år 70 og i årene deretter.
Både Messias og den jødiske nasjonen blir beskrevet som forskjellige typer
trær gjennom hele Bibelen. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapittel:
Fikentreets tegn.)
Den dåpen som Johannes tilbød jødene, var en YTRE DÅP. Ha pekte på
Jesus som den som skulle komme med den virkelig STORE DÅPEN, og
det var dåpen «av», «i» eller «med» Den Hellige Ånd inn i Jesu person.
Etter at Den Hellige Ånd var kommet, ble dette det store frelsespantet på
om jødene hørte med til GUDS RIKE eller ikke. «sannhetens Ånd, som
verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjen
ner ham, for han bor HOS dere og skal være I dere.» (Joh. 14,17.) (v. 11.)
Til tross for at det er Jesu forsonergjeming som gir menneskene del i frel
sen, så ble likevel syndenes forlatelse kanalisert gjennom vanndåpen i den
messianske forsamlingen. Grunnen til det var at jødene var bundet til Tora-
hen.

Den Hellige Ånd var også et løfte som ble gitt til jødene. De ble lovet en ny
pakt og en ny Ånd i sine hjerter. (Jer.31,31-34.) Den Hellige Ånd kom også
på pinsefestens dag, slik som det var blitt lovet.

Men Jesus skulle ikke bare døpe med Den Hellige Ånd, han skulle også
døpe med ild eller dom. Det vil si at han skulle dømme de av folket, som
ikke ville underlegge seg Guds ordninger, (v. 11.)
Jesus skulle rense sin treskeplass og samle hveten i sin låve, mens agnene,
skulle han brenne opp med en ild, som aldri kunne bli slukket, (v. 11-12.)
«Hveten» er et bilde på de «troende i Israel».
«Treskeplassen» er et bilde på «dommen over jødene»- først i år 70 og der
etter i den store trengselstiden, som ligger foran oss.
«Agnene» er et bilde på de «ufrelste» i Israel.
«Låven» er et bilde på «Riket for IsraeL».
Den dommen som kom over jødene, skulle aldri bli slukket. Det vil si at
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disse jødene og de hedninger, som hadde gått over til jødedommen som
proselytter, fikk ikke del i Riket for Israel. De må tilbringe denne tiden i stor
forakt og kval utenfor Riket. «Og det skal skje: Nymåne etter nymåne og
sabbat etter sabbat skal alt kjød (alle mennesker) komme for å tilbede for
mitt åsyn (åsyn står for hele personen), sier Herren. Og de skal gå ut og se
på de døde kropper av de menn som er falt fra meg, for deres orm (onde
åndsmakter) skal ikke dø, og deres ild (dom) skal ikke slukkes, og de skal
være en gru for alt kjød.» (Es.66,23-24.)
Den som ikke fikk del i «den kommende tidsalderen», som rabbinerne kalte

Det Messianske Riket, fikk heller ikke del i «de kommende tidsaldere», som

er selve «evigheten».

Hva som gjelder uttrykket «å døpe med ild», så har vi det samme uttrykket
i Lukas 12,49-50. «Ild er jeg kommet for å kaste på jorden (på Israel), og
hvor gjeme jeg ville at den alt var tent. Men en dåp har jeg å døpes med, og
hvor jeg gmer til den er fullført.»
Vers 50 handler ikke om Jesu død, som de fleste tror, men det har med den

ilden (dommen) som Jesus er kommet for å kaste på jødene. I den jødiske
litteraturen har vi noe som heter parallellisme. Det går ut på at man gjentar
det samme meningsinnholdet i to forskjellige setninger, som står ved siden
av hverandre. Ordene er ulike, men innholdet skal uttrykke det samme.
Slik er det også med Lukas 12,49-50. De ordene som er parallelle her, er
«dåp» og «ild» og verbet «å døpes» og «å kaste». Setning nr.l og 3 er pa
rallelle, og setning nr.2 og 4 er parallelle.
Den rette meningen av Lukas 12,49-50 blir da:
«Ild er jeg kommet for å kaste på jorden.
Hvor gjeme jeg ville at den alt var tent.
Jeg har en dom å utføre.
Hvor jeg gmer til det er over.»

JESU DÅP.

«Da kom Jesus fra Galilea til Jordan for å bli døpt av ham. Men han nektet
ham det og sa: Jeg trenger til å bli døpt av deg, og du kommer til meg? Men
Jesus svarte og sa til ham: La det nå skje! for således sømmer det seg for
oss og fullbyrde all rettferdighet (gr.dikaiosyne)(alle Torahens krav). Da lot
han det skje. Men da Jesus var døpt, steg han straks opp av vannet, og se,
himmelen åpnet seg for ham, og han (Jesus) så Guds Ånd far ned som en
due og komme over ham. Og se, det kom en røst fra himmelen, som sa:
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dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag.» (v. 13-17)

Jesus kom til Jordan for å bli døpt av Johannes, men han nektet ham det.
Han mente at Jesus heller burde døpe ham med Den Hellige Ånd. (v.13-
14.)
Da Jesus ikke ville gi seg på dette, men argumenterte med at dersom han
ikke gjorde dette, så kunne han ikke sone for jødenes mange overtredelser
av Mose Torah, gav Johannes seg på dette og døpte Jesus. (v. 15.)
Ved at Jesus lot seg døpe med Johannes-dåpen, så anerkjente han denne
dåpen. Johannes hadde fått beskjed fra Gud om å døpe. Det var ikke noe
som han selv hadde funnet på. «Og jeg kjente ham ikke (som jødenes Mes
sias), men han (Gud) som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg:
Den du ser Ånden komme ned over og bli over, han er den som døper med
Den Hellige Ånd.» (Joh. 1,33.)
Ved at Jesus tok Johannes-dåpen, så identifiserte han seg fullt ut med jø
dene. Han var kommet for å sone deres synder. Når de måtte ta dåpen, så
måtte også han gjøre det.
Jesus behøvde ikke dåpen for sin egen del, med det var en stedfortredende
dåp.
Da Jesus var steget opp av vannet, så Johannes at Guds Ånd kom over
Jesus fra himmelen på samme måten som en due farer ned fra himmelen
og ned på jorden, (v. 16.)
Dette betyr ikke at Jesus ikke hadde Den Hellige Ånd i sin person. Han er
en enhet med Den Hellige Ånd, men det betydde at Jesus ble STYRKET
på en spesiell måte, ved at han mottok en fylde av Ånden. Den Hellige Ånd
som var i ham, ble AKTIVISERT på en spesiell måte. Det er dette som vi
kaller for «Ånds-dåpen».
Når Jesus tok Johannes-dåpen, så var dette også en INNVIELSE til hans
gjerning som jødenes Messias. Jesus var også avhengig av Guds kraft.
«For Herrens Ånd er OVER MEG, fordi han salvet meg til å forkynne
evangeliet for de fattige (de hadde solgt alt for å få del i Guds rike). 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.» (Luk.4,18.)
Da Jesus steg opp av vannet, kom det er røst fra himmelen, som bekreftet
at Jesus var Guds Sønn, og at Gud var glad i ham (v. 17.)
På hebraisk blir denne røsten fra himmelen kalt for «Bath Kol». Det er det

samme som Guds stemme. (Se min bok: Kristendommens Jødiske Røtter.
S.132.)

Ved Jesu dåp ser vi at Den Treenige Gud var virksom ved at de 3 perso-
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nene i Gud-dommen var til stede ved dåpen:
a) Det var Jesus.

b) Det var Den Hellige Ånd.
c) Det var Guds stemme, som er et utrykk for Gud selv.
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KAPITTEL 4.

SATAN TESTET JESUS

«Da blev Jesus av Ånden ført ut i ørkenen for å fristes (gr.peirazo) av dje
velen (gr. diabolos). Og da han hadde fastet førti dager og førti netter, blev
han til sist hungrig. Og fristeren kom til ham og sa: Er du Guds Sønn, da si
at disse steiner skal bli til brød! Men han svarte og sa: Det er skrevet: Men
nesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds
munn. Da tok djevelen ham med seg til den hellige (gr.hagios) stad og stilte
ham på templets tinde, og sa til ham: Er du Guds Sønn, da kast deg ned! for
det er skrevet: Han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg
på hendene, for at du ikke skal støte din fot på noen stein. Jesus sa til ham:
Det er atter skrevet: Du skal ikke friste Herren din Gud. Atter tok djevelen
ham med opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og de
res herlighet og sa til ham: Alt dette vil jeg gi deg hvis du vil falle ned og
tilbede meg. Da sa Jesus til ham: Bort fra meg. Satan (gr.satanas)! for det
er skrevet: Herren din Gud skal du tilbede, og ham alene skal du tjene. Da
forlot djevelen ham, og se, engler (gr.angelos) kom til ham og tjente ham.»
(v.1-11.)

Etter at Jesus hadde underkastet seg Guds vilje fullt ut ved å la seg døpe,
var det Guds vilje at Satan skulle teste Jesus. Det står at det var Den Hel
lige Ånd som førte Jesus ut i ødemarken, (v.l.)
Etter at Jesus hadde fastet i 40 dager og 40 netter, så ble han prøvet av
Satan i 40 dager og i 40 netter. Dette siste kommer ikke fram i beretningen
hos Matteus, men det kommer fram i Markus 1,13 og Lukas 4,2.
De tre fristelsene som er omtalt i Matteus, er derfor bare et LITE UT
VALG av den totale summen av fristelser, som han måtte gjennom. Vi kan
også i Matteus se at det dreier seg om flere enn tre fristelser, for det står
følgende i v.8: «ATTER tok djevelen ham med opp på et meget høyt
fjell...» Ordet «atter» gir uttrykk for at de hadde vært der på et tidligere
tidspunkt.
Dette var heller ikke den eneste gangen at Satan kom for å prøve Jesus.
Om han ikke kom direkte, så benyttet han seg av andre personer- til og
med de som stod Herren nær. Jeg tenker da på Peters «fornektelse» av
Jesu forsoningsverk ved Cæsarea Fillipi. Det var i den anledningen at Jesus
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sa følgende til Peter: «Vik bak meg, Satan. Du er meg til anstøt, for du har
ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører mennes

kene til.» (Mat. 16,23.)

Jesus ble også utfordret på sin lære en rekke ganger av de skriftlærde og
fariseerne.

40-tallet står for prøving. Det er det antall dager eller år, hvor Gud prøver
menneskene. Israel vandret 40 år i ødemarken. Jesus underviste sine disi

pler i 40 dager etter sin oppstandelse fra de døde. (Ap.gj.1,3.)
Som menneske kunne Jesus bli fristet, men som Gud kunne han ikke falle.

Det var den MENNESKELIGE SIDEN ved Jesus som skulle prøves i ør
kenen.

DEN FØRSTE FRISTELSEN gikk ut på at Jesus skulle omskape steiner til
brød. (v.3.)

Som Guds Sønn var det ingen sak for Jesus å omskape steiner til brød.
Jesu svar gikk ikke ut på hva Jesus som Gud kunne gjøre, men hva Jesus
som menneske skulle gjøre i enhver situasjon, når han ble prøvet. Både
mennesket Jesus og vi menneskene skal bruke GUDS ORD, når vi blir fris
tet. Jesus sa til djevelen: «Mennesket lever ikke av brød alene, men av
hvert ord som går ut av Guds munn.» (v.4.)
Som menneske var også Jesus avhengig av Guds kraft og Guds ord.
Derfor er det av den STØRSTE VIKTIGHET at vi kjenner til, hva Guds
ord sier. Dersom vi ikke gjør det, kan vi ikke benytte oss av det i kampen
mot Satan. Satan kjenner til hva som står i Bibelen, men han bruker det
bestandig på en gal måte.

DEN ANDRE FRISTELSEN angikk Jesu komme til Jerusalem som
Davids sønn og som konge. Djevlelen tok Jesus med til Jerusalem og stilte
ham opp på østsiden av templet, hvor det var 182 meter ned til
Kedrondalen. Han bad Jesus om å kaste seg utfor denne klippen, slik at han
kunne få en spektakulær ankomst til templet, (v.6.)
Det er mulig at Satan henviste til Mal.3,1, hvor det står følgende om Mes
sias komme: «.. .,og BRÅTT skal han komme til sitt tempel,...»
Men Jesus skulle ikke komme på denne måten ved sitt første komme. Han
skulle komme fattig og ridene på et esel, på aseninnens unge fole.
(Sak.9,9.)
Neste gang Jesus kommer, skal han komme brått, men han skal ikke kaste
seg ut fra «templets tinde», når han kommer. Han skal komme «på himme
lens skyer». (Dan.7,13.)
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Djevelen siterte også fra Salme 91,11, hvor det står: «For han skal gi sine
engler befaling om deg at de skal bevare deg PÅ ALLE DINE VEIER.»
Satan siterte ikke dette verset, slik som det står i Tanach. Han forandret
den siste delen av verset. Han sa: «Og de skal bære deg på hendene, for at
du ikke skal støte din fot på noen stein.» (v.6.)
Satan tok ikke med utrykket «på alle dine veieD>.
Rabbinerne har sagt at med uttrykket «på alle dine veier», så menes det
«vanlig væremåte og ikke uforsiktige handlinger». Løftet gikk altså tapt ved
uforsiktig oppførsel.
Jesus ønsket ikke å gå utenom Guds ord. Den som frister Gud, kan heller
ikke vente at løftene går i oppfyllelse.
Dette er det eneste stedet i hele Bibelen hvor Satan siterte direkte fra Bibe
len, men hver gang han bruker Guds ord, så trekker han noe fra Guds ord
eller legger noe til. Dette skjedde også i Edens hage. Satan er løgnens opp
havsmann og fullender, og når han taler, så taler han løgn, for sannheten er
ikke i ham.

Nå vet vi at Jesus ikke handlet ut over det som Gud ønsket, men han var
bestandig i samsvar med Guds vilje.
Jesus svarte djevelen med et annet Bibelord: «Du skal ikke friste Herren,
din Gud.» (v.7.)

Dette betyr blant annet at når vi arbeider med Guds ord, så må ikke det ene
Bibel-ordet komme i motsetning til det andre. Det er SUMMEN AV GUDS
ORD som er riktig. Dersom vi tar ut bare ett eller noen få Bibelord og bru
ker dem, så er det helt sikkert at vi tar feil. Det var det Satan gjorde. I til
legg så forandret han også på Guds ord.

DEN TREDJE FRISTELSEN gikk ut på at djevelen tok Jesus med seg opp
på et meget høyt ̂ell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og
sa til Jesus at «alt dette vil jeg gi deg hvis du vil falle ned og tilbede meg.»
(v.9.)

Med dette viste djevelen at han hadde herredømmet over verdens riker.
Det som en gang hadde tilhørt Gud, ble overgitt til satan. Dette skjedde ved
fristelsen i Edens hage. Gud hadde overgitt Adam og Eva hele skaperver
ket, men de gav det videre til Satan og gav dermed uttrykk for at de ville
tjene ham og ikke Gud.
Jesus var kommet for å KJØPE TILBAKE hele skaperverket til seg selv
og til Gud. Når det gjelder forsoningen, så gjelder den hele «kosmos». I
dette ordet innbefatter alt som er skapt, både på jorden og i hele verdens
rommet.
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Dersom Jesus hadde godtatt djevelens forslag, så hadde han fått herredøm
met over hele «kosmos», men det hadde ikke hjulpet oss noe, for syndens
problem hadde da ikke vært løst.
Dersom Jesus som menneske hadde gitt etter for Satans forslag, så hadde
det vært en gjentagelse av det som skjedde i Edens hage.
Men Jesus ville ikke ha kongedømmene i verden av Satan. Han ville gå den
veien som Gud hadde pekt ut for ham, og som et resultat av dette, så vill
han få kongerikene i verden fra Gud. Han var kommet for å gjøre Guds
vilje. Av den grunn sa han også til djevelen: «Herren din Gud skal du tilbede,
og ham alene skal du TJENE.» (v. 10.)
Av Johannes Åpenbaring 5,1-14 ser vi at Gud overlater brytningen av segl
ene i Åpenbaringsboka til Jesus. Det betyr at Gud har overgitt innholdet i
boka til Jesus, slik at han kan sette i gang endetidsbegivenhetene. Det som
ligger til grunn for dette, er Jesu forsoning. Vi hører her både om «Løven
av Juda stamme, Davids rotskudd» (v.5.) og om «Lammet som var blitt
slaktet», (v.6.) Åpenbaringsboka er skjøtet på at denne verden tilhører Je
sus.

Det er nok av konger i verden, som har underkastet seg Satan, for å få en
liten del av hans kongerike. Jesus ble tilbudt alle rikene, men han avslo det.
Da Jesus hadde gått seirende ut av disse fristelsene og hadde vist, at han
heller ville tjene Gud enn Satan, så kom «Guds engler til ham og tjente
ham.» (v. 11.)

JESU VIRKSOMHET I KAPERNAUM

«Men da han fikk høre at Johannes var kastet i fengsel, drog han bort til
Galilea. Og han forlot Nasaret og kom og tok bolig i Kapernaum ved sjøen,
i Sebulons og Naftalis landemerker, for at det skulde oppfylles som er talt
ved profeten Esaias, som sier: Sebulons land og Naftalis land ved sjøen,
landet på hin side Jordan, hedningenes (gr.ethnos) Galilea, det folk som satt
i mørke, har sett et stort lys (gr.phos), og for dem som satt i dødens land og
skygge, for dem er et lys opprunnet. Fra den tid begynte Jesus å forkynne
(gr.kerysso) og si: Omvend dere; for himlenes rike er kommet (nær)!»
(v.12-17.)

Da Jesus fikk høre at Johannes var blitt fengslet, så forlot han en foraktet
by (Nasaret), og slo seg ned i en enda mer foraktet by i åndelig betydning,
og det var Kapernaum.
Denne byen lå ca.4 kilometer vest for Jordans utløp i Genesaretsjøen. Den
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lå i Øvre Galilea- i området for Sebulons og Naftalis stammer. Disse stam
mene hadde også en tallrik hedensk befolkning, og de var omgitt av hednin
ger i nord og i øst. Derfor ble disse områdene kalt for «hedningenes
GaUlea».(v.l2-15.)

Selve ordet «Galilea» betyr «sirkel». Det betyr at Galilea var en grense
mellom jødene og hedningene.
Jesus drog til Kapemaum blant annet for at det skulle oppfylles som stod i
Esaias 9,1-2, om at det folket som før (under assyremers erobringer) hadde
sittet i mørket, skulle få se et STORT LYS. (v. 16.)

Det store lyset som var kommet, var Jesus selv. Han skulle lyse opp for
jødene (og hedningene) i åndelig betydning. Han sa om seg selv: «Jeg er
VERDENS (gr.kosmos) LYS. Den som følger meg, skal ikke vandre i mør
kret, me ha livets lys.» (Joh.8,12.)
Her er også det greske ordet «kosmos» brukt. Det betyr at Jesus er ikke
bare Israels lys, men han er det lyset som lyser for hele kosmos.
Jesus forkynte det sanune budskapet som Johannes hadde forkynt. Han
forkynte at folket måtte omvende seg og ta vanndåpen, for Guds rike i form
av RIKET FOR ISRAEL var kommet.

«Men da han vandret ved den Galileiske Sjø, så han to brødre, Simon, som
kalles Peter, og hans bror Andreas, i ferd med å kaste gam i sjøen; for de
var fiskere; og han sa til dem: Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneske-
fiskere! Og de forlot straks sine gam og fulgte ham. Og da han gikk videre
fram, så han to andre brødre, Jakob, Sebedeus' sønn, og hans bror Johan
nes, sitte i båten med sin far Sebedeus, i ferd med å bøte sine gam, og han
kalte (gnkaleo) dem. Og de forlot straks båten og sin far og fulgte ham.»
(v. 18-22.)

Kapemaum kom til å bli utgangspunktet for Jesu virksomhet. Han tilbrakte
det meste av sin tid i Galilea. På sin vandring langs Genesaret-sjøen traff
han Peter og Andreas. De var brødre. Han hadde tmffet dem på et tidli
gere tidspunkt i Judea. De hadde vært der og tatt Johannes-dåpen og var
dermed disipler av Johannes.
I Judea hadde de snakket med Jesus, og Jesus hadde gitt Peter et nytt
navn, som var Kefas. Det betyr «klippe» eller «del av en klippe». «Peter»
er den greske formen av det hebraiske ordet «Kefas». Peter hadde før het
Simon. (Johannes 1,35-43.)
Når de nå traff Jesus i Galilea, så ble de hans etterfølgere og apostler. De
forlot STRAKS sine gam og fulgte etter Messias, for han sa at han ville
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gjøre dem til menneskefiskere. (v. 18-20.)
Dette var et meget HØYERE KALL enn det å fange fisk. Måtte vi alle
velge det som Herren har for oss, selv om vi må forlate det sikre og gå inn i
det ukjente. Den veien som Herren har for oss, er den beste.
Da Jesus gikk videre, traff han Sebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, og
han kalte også dem til å bli hans disipler og apostler. De brøt STRAKS opp
og forlot båten, sine gam og sin gamle far. (v.21-22.)
Vi vet at det var et krav i Jesu undervisning, at den som ikke forlot sine
foreldre og sine gjøremål, den kunne ikke være en disippel av Jesus. «Den
som elsker fra eller mor mer enn meg, er meg ikke verdt, og den som el
sker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdt, og den som ikke tar
sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verdt.» (Mat. 10,37-38.)
«Og hver den som har FORLATT hus eller brødre eller søstre eller far
eller mor eller åkrer for mitt navns skyld, skal få mangfoldig igjen og arve
TIDSALDERLIGE LIV. (Det er et liv i den KOMMENDE TIDSALDE
REN, som er RIKET FOR ISRAEL.).» (Mat. 19,29.)
Paulus derimot sier at den som ikke tar seg av sin familie, er verre enn en
vantro. «Men dersom noen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine
husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.» (1 .Tim.5,8.)
I dette tilfellet så sa Jesus det motsatte av det som Paulus underviste om.

Dette skal få oss til å forstå at vi her har TO FORSKJELLIGE

UNDERVISNINGFORMER i N.T. Jesus forkynte de teologiske sannheter
om RIKET FOR ISRAEL, mens Paulus forkynte hemmelighetene med den
KRISTNE MENIGHETEN.

Tre av disse apostlene, Peter, Andreas og Johannes kom til å ha en spesielt
nær kontakt med Jesus under hans vandring. De utgjorde på et måte en
indre kjerne av hans apostler. De var sammen med ham både på
Forklarelsens berg (Mat. 17,1-8) og i Getsemane. (Mat.26,37-46.)
Vi vet ikke hva som var grunnen til, at akkurat disse ble utvalgt til å være
sammen med Jesus ved spesielle og viktige anledninger. En av grunnene
kunne være at de var blant de første, som ble Jesu disipler, da han kom til
Galilea. Ellers så vet vi at Herren utvelger den som han selv vil, til de for
skjellige tjenestene.
Vi vet videre at både Peter og Johannes ble blant lederne i den messianske
forsamlingen i Israel. De var blant STØTTENE i den messianske synago
gen i Jerusalem. På sine reiser besøkte de de jødiske menighetene både i
Israel og i diasporaen, og de Skriftene som de skrev til disse menighetene,
inneholder den jødisk-messianske læren.
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Som mine lesere sikkert vet, så mener undertegnede at vi har to FOR
SKJELLIGE LÆRESYSTEMER i N.T., og det er:
a) Forkynnelsen av RIKET FOR ISRAEL. I denne forkynnelsen har jø

denes Torah, slik som Jesus tolket Mose Torah, en sentral plass. Den
messiansk-jødiske læren finner vi i de 4 evangeliene, i Apostlenes Gjer
ninger, 1-12, i de jødiske Skriftene og i Johannes Åpenbaring. Denne
læren kaller vi for «evangeliet om Riket».

b) Forkynnelsen av den kristne menighet. Den finner vi utelukkende i
Paulus sin brever. Det sentrale i disse brevene er at menneskene blir

frelst av nåde og ikke ved gjerninger. (Ef.2,8-9.) En blir heller ikke be
vart som kristen ved en ytre overholdelse av budene. Det er Guds nåde
som oppdrar oss til å leve på en rett måte. (Titus 2,11-12.) Denne læren
kaller vi for «evangeliet om den frie nåden».

Disse to læresystemene har læremessige ting som er felles, men de har
også mange ting som ikke er felles, og de skal ikke blandes sammen. Det
har opp igjen nesten hele frelseshistorien vært en SAMMENBLANDING
mellom disse to læresystemene, men nå er tiden kommet så langt, at vi må
begynne å skille disse og forstå Guds ord på en rett måte. Vi må huske på
at Paulus oppfordret Timoteus til å fordele Skriftene på en RETT MÅTE.
Det gjelder også oss. «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 (på en rett måte) lærer sannhets ord.» (2.Tim.2,15.)
Dette er også hovedgrunnen til at denne Bibel-kommentaren blir skrevet.
Den vil være et forsøk på å RETTLEDE kristenfolket og andre, slik at de
kan få en RETT FORSTÅELSE av Guds ord.
Jeg ønsker at kristenfolket kan få se, at jødene har ett åndelig fundament,
og det angår RIKET FOR ISRAEL, mens den kristne menighet har et an
net åndelig fundament, og det angår den kristne menighet, som er en him
melsk forsamling.
Dersom vi ikke ser og forstår dette, så kommer vi aldri inn i den ÅNDE
LIGE FRIHETEN, som Paulus beskriver i sine brever.

Dersom vi ikke får tak i dette, så blir vi aldri helt frigjort i vårt kristenliv, for
vi kommer til å blande inn elementer fra Jesu og apostlenes forkynnelse i
Paulus sin lære om den frie nåden. Det kom en NY TID med Paulus.

Alt dette får vi rikelig med tid og anledning til å kommentere i fortsettelsen,
men jeg vil nevne det for mine lesere allerede på et tidlig tidspunkt, slik at
de kan være oppmerksomme på dette og glede seg over hvordan N.T. skal
forståes på en rett måte.

48



Hva som gjelder innholdet i N.T, så skal det deles på følgende grupperinger
av mennesker:

a) De hedningene som ikke har hørt om jødenes Torah eller om evangeliet
om den frie nåden. (Rom. 1,18-32.)

b) Jødene som har Torahen, men som ikke vil bøye seg for Guds ordnin
ger i de forskjellige tidsperiodene. (Rom.2,1-3,20.)

c) De messianske jødene som ble frelst ved RIKETS evangelium.
d) De jøder og hedninger som hører med til Jesu legeme. (Rom.3,21-31.)
e) De jøder og de hedninger som blir frelst etter den kristne menighets

bortrykkelse.

«Og Jesus gikk omkring i hele Galilea og lærte folket i deres synagoger og
forkynte evangeliet (gr.evangelion) om RIKET og helbredet all sykdom og
all skrøpelighet blant folket, og ryktet om ham kom ut over hele Syria, og de
førte til ham alle dem som hadde ondt og led av alle slags sykdommer og
plager, både besatte og månesyke og verkbrudne, og han helbredet dem.
Og meget folk fulgte ham fra Galilea og Dekapolis og Jerusalem og Judea
og landet hinsides Jordan.» (v.23-25.)

Jesus lærte folket i deres synagoger. Selve ordet «synagoge», kommer av to
hebraiske ord, og det er «syn», som betyr «sammen» og «ago», som betyr
«å samle». Synagogen var jødenes forsamlingshus.
Jesus underviste om det læremessige innholdet i Riket for Israel, som er det
samme som det davidiske riket, som Messias skulle gjenopprette, når han
kom. Dette la han ut om i Berprekenen og ellers i sine mange taler. Han
forkynte EVANGELIET OM RIKET. Selve ordet «evangelium» kommer
av det hebraiske ordet «evangelion», som betyr «godt budskap».
Der er flere evangelier i N.T., men i denne Bibel-komentaren skal vi kon
sentrere oss om evangeliet om HIMLENES RIKE. (Se min bok: Jesu Gjen
komst. Bind 5. Kapittel: De 8 evangeliene i Det Nye Testamente.)
En viktig del av dette evangeliet var også de MANGE HELBREDELSER
som fant sted. En av de viktigste forutsetningene for at helbredelsene
kunne finne sted, var at menneskene hadde TRO på at Jesus kunne hel
brede dem. Dette er tro som «FORVENTNING» og ikke som nådegave
eller som frelsende tro. Denne troen er også en gave fra Gud.
Det var også forutsagt i Tanach at Messias skulle helbrede jødene, når han
kom. «for at du skal åpne blinde øyne, føre de bundne ut av fengslet og
føre dem som sitter i mørke (f.eks de jødene som bodde i Sebulon og
Naftali), ut av fangehuset.» (Es.42,7.)
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Ryktet om Jesu undervisning og undergjerninger kom ut over alt- også i
Syria, som er landet nord for Galilea.
Folk kom til ham fra både Galilea, Dekapolis, Jerusalem, Judea og landet
øst for Jordan, og han helbredet ALLE SAMMEN, (v.24-25.)
«Dekapolis» betyr de «ti byene». Dette var gresk-romerske byer med gresk
og romersk kultur. De lå alle øst for Jordan med unntak av en by, og det var
Skytopolis. De 9 andre var. Damaskus, Filadelfia, Rafana, Skytopolis,
Gadara, Hippos, Pella, Galas og Kanata.
Hl tross for at Jesus ikke var utsendt til andre enn jødene, så helbredet han
også en mengde folk, som ikke tilhørte det jødiske folket. Når det står: At
Jesus ikke var «utsendt til andre enn til de fortapte får av Israels hus.»
(Mat. 15,24.), så betyr dette at han ønsket, at først skulle RIKET bli etablert
i Israel, og deretter kunne hedningene slutte seg til jødene i dette riket.
Det var RIKET FOR ISRAEL som var i sentrum- både i Johannes, Jesu og
apostlene sin forkynnelse og tjeneste.
I Paulus sin forkynnelse er det den kristne menighet som er i sentrum. Den
består både av jøder og hedninger. Den kristne menighet er en NY
FRELSESFORSAMLINQ som ikke hadde eksistert før. Den inngår i en
enhet med Jesus, der Jesus er hodet, og hver enkelt av oss som tror på Je
sus, utgjør lemmene på dette legemet. (1.Kor. 12,27.)
Mens jødene har JORDISKE LØFTER, så har den kristne menighet HIM
MELSKE LØFTER. Vi er allerede på nåværende tidspunkt satt inn i him
melen sammen med Jesus (Ef.2,6.) og har del i «all åndelig velsignelse».
(Ef. 1,3.)

Først handlet Gud med hedningene i 1500 år- bra Adam og til «Babels for
virring». Da hedningene ikke ville underkaste seg Guds ord og Guds ordnin
ger, så dømte han dem ved at han forvirret deres tungemål og spredte dem
ut i verden. (1.Mos. 11,7-9.)

Etter dette tok Gud seg ut et nytt folk, og det var jødene. De ville heller
ikke underkaste seg Guds ordninger, men gjorde opprør mot Gud. I gam-
mel-testamenttlig tid gjorde de opprør mot Gud. I ny-testamentlige tid
gjorde de opprør mot Jesus og mot Den Hellige Ånd. Hl slutt kom også
Guds dom over jødene.
Etter at Gud først hadde dømt hedningene og deretter jødene, så tok han
seg et helt nytt folk, som bestod av både jøder og hedninger, «for Gud har
overgitt dem alle (både hedninger og jøder) til ulydighet, for at han kunne
miskunne seg over dem alle (både jøder og hedninger).» (Rom. 11,32.)
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Dette er den kristne menighet. Den består av både jøder og hedninger. Det
var først Paulus som fikk vite de læremessige sannhetene om denne menig
heten.

Det som først og fremst kjennetegner Gud, er ikke strenghet og dom, men

nåde, barmhjertighet, frelse og kjærlighet. Han vil at alle skal bli frelst og
lære sannheten å kjenne. «Og Herren (Messias, Jesus) gikk forbi hans an
sikt (Moses) og ropte; Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud,
langmodig og rik på miskunn og sannhet.» (2.Mos.34,6.)
Når vi studerer frelseshistorien, ser vi at dette er riktig. Vi må bli imponert
over den mengde nåde som finnes hos Gud.
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KAPITTEL 5.

BERGPREKENEN.

«Og da han så folket, gikk han opp pellet, og da han hadde satt seg, kom
hans disipler (gr.matethes) til ham. Og han opplot sin munn, lærte dem og
sa: Salige (gr.makarios) er de fattige i ånden; for HIMLENES RIKE er
deres. Salige er de som sørger (gr.pentheo); for de skal trøstes
(gr.parakaleo). Salige er de saktmodige (gr.pravs); for de skal arve jorden
(gr.ge). Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet; for de skal
mettes. Salige er de barmhjertige (gr.eleos); for de skal finne barmhjertighet
(gr.eleo). Salige er de rene (ge.katharos) av hjertet (gr.kardia); for de skal
se Gud. Salige er de fredsommelige; for de skal kalles Guds barn. Salige er
de som er forfulgt for rettferdighets (gr.dikaiosyne) skyld; for HIMLENES
RIKE er deres. Salige er I når de spotter og forfølger dere og lyver dere
allehånde ondt (gr.poneros) på for min skyld. Gled (gr.chairo) og fryd dere!
for deres lønn er stor i himmelen; for således forfulgte de profetene før
dere.»' (v. 1-12.)

Bergprekenen (Matteus 5-7) er selve GRUNNLOVEN i Riket for Israel.
Den gir uttrykk for både Lov og nåde, men mest det første. Vi kan i det
hele ikke blande kirkens forkynnelse inn i Bergprekenen, for kirkens for
kynnelse er mye nåde og lite lov.
Bergprekenen begynner med de 9 Saligprisningene. Selve ordet «salig» er
på gresk «makarios», og det betyr «heldig».
Når det står i teksten at «Salig er», så står ordet «salig» i flertall i grunn
teksten. Det betyr at de som hadde del i Guds rike, de hadde del i «salig
heter». Disse salighetene angår Riket for Israel og ikke den kristne menig
heten, som har sine egne «saligheteD>. Den kristne menighets «saligheteD>
er knyttet til nåden og til et liv sammen med Jesus i himmelen.
Vi skal i det følgende gå gjennom de 9 saligprisningene og vise at de er ba
sert på GJERNINGER og ikke på den frie nåden, og at de angår RIKET
FOR ISAREL og ikke den kristne menighet. Dette kommer også fram i
Saligprisningene. De menneskene som har de egenskapene, som er beskre
vet der, skal arve Guds rike, som er RIKET FOR ISRAEL.
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DEN FØRSTE SALIGPRISNINGEN.

«Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres.» (v.3.)

Man har tenkt seg at de «fattige i ånden» er slike mennesker, som ikke har
noe å bygge på selv til egen frelse, men at de setter sin lit fullt og helt til
Herren.

Esseneme derimot lærte at «de fattige i ånden» var slike mennesker, som
hadde solgt alle sine eiendeler, for å få del i Guds rike. Vi tror at denne for
tolkningen er riktig. Det er altså menneskets egen rettferdighet, som ligger
til grunn for deltagelse i Guds rike. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 4:
Kapittel: Jødiske Bibel-forskeres syn på Jesus og Paulus, hvor det er flere
uttalelser, som sier det samme.)

Utrykket «er deres», bør oversettes med uttrykket «er av slike», som er det
samme som «består av slike».

Dette er også tilfellet med Matteus 19,14: «La de små barn være og hindre
dem ikke fra å komme til meg, for himlenes rike består av slike.»
Jesus underviste mye om nødvendigheten med å gi almisser til de fattige.
«Jesus sa til ham: Vil du være fullkommen (etter Torahen), da gå bort og
selg alt det du eier, og gi det til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen.
Kom så og følg meg.» (Mat. 19,21.)
«Således kan da ingen av dere være min disippel uten at han OPPGIR ALT
DET HAN EIER.» (Luk. 14,33.)

Tanach underviser også om dette. «Du skal gjeme gi ham (den fattige), og
det skal ikke gjøre ditt hjerte ondt når du gir ham, for da skal Herren din
Gud velsigne deg i alt du tar deg fore.» (5.Mos. 15,10.)

DEN ANDRE SALIGPRISNINGEN.

«Salige er de som sørger, for de skal trøstes.» (v.4.)

Disse menneskene sørget over sin egen synd og andres synder. Det var de
rettferdige i landet. De forstod at dersom det jødiske folket ikke tok imot
Jesus fra Nasaret, så ville folket og landet komme inn under en stor dom.
Disse menneskene, som sørget over sine synder, skal i sin tid høste med
jubelrop. «De som sår med gråt, skal høste med jubelrop.» (Salme. 126,5.)
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DEN TREDJE SALIGPRISNINGEN.

«Salige er saktmodige (eller gavmilde), for de skal arve LANDET (gr.ten
gen), (som er det samme som landet Israel).» (v.5.)

Det er de saktmodige eller gavmilde i Israel, som skal arve landet Israel i
rikets tid. I våre Bibler er det greske ordet «ge», som betyr både «land» og
«jord», galt oversatt. Oversetterne har tenkt seg at de troende skal arve
«den nye jord», men det betyr ikke det. Det betyr at de skal arve Israel i
RIKETS tid.

I mange av de tilfellene i Matteus evangeliet, hvor ordet «ge» er brukt, skal
det ikke oversettes med «jorden», men det skal oversettes med «landet».
Det gjelder «landet Israel».

Også Tanach beskriver dette på en rekke steder. «Men de saktmodige skal
arve landet og glede seg ved meget fred.» (Salme 37,11.)
Den jødiske Bibel-forskeren Pinchas Lapid sier følgende om dette: «Så
dypt er denne «landteologi» forankret i jødedommen at dens ekko gjenlyder
tydelig i N.T. Jesus tilsier «de saktmodige landet». (Mat.5,5.). Han siterer
Salme 37,11, som på hebraisk har ordet «ha eretz», som er den alminnelige
betegnelsen på Israels land. «Salige er de saktmodige, for de skal arve lan
det». Det land kan i Jesu munn kun være det Israel, som Josva tok i besit
telse, slik som også Stefanus sier i sin forsvarstale (Ap.gj.7,45)
Det er det samme «forjettelsens land» (Hebr 11,9.), som Abraham skulle få
i eie (Hebr. 11,8.)

Da apostlene spurte Jesus etter oppstandelsen:...»Herre, gjenreiser du på
den tid RIKET FOR ISRAEL?» (Ap.gj.1,6.), da kunne de ikke forestille
seg at det kunne være tale om et annet land enn nettopp det land, som på
den tid var besatt av et fiendtlig folk, romerne.»

DEN FJERDE SALIGPRISNINGEN.

«Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal met
tes.» (v.6.)

Ordet «rettferdighet» er på hebraisk «zedekah».
Her er det ikke Guds rettferdighet som blir omtalt, men det er menneskets
egen rettferdighet. Den fikk jødene ved å etterleve Jesu bud. Disse men-
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neskene skal mettes med de åndelige herlighetene som RIKET FOR IS
RAEL har å tilby.
Dette kommer også fram i Mat.5,20, hvor det står: «For jeg sier dere: Der
som deres rettferdighet (jødenes rettferdighet) ikke overgår de skriftlærdes
og fariseernes, kommer dere ingenlunde inn i HIMLENES RIKE.»
Dette løftet er også beskrevet i Tanach, hvor det står: «Jeg skal i rettferdig
het skue ditt åsyn (ordet «åsyn» står for hele personen). Jeg skal, når jeg
våkner (oppstandelsen på den siste dagen) mettes ved din skikkelse (Jesu

person)» (Salme 17,15.)

DEN FEMTE SALIGPRISNINGEN.

«Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet.» (v.7.)

Dette kravet om å vise barmhjertighet er også beskrevet andre steder i
Jesu undervisning (Mat.9,13 og 12,7) og i Jakobs undervisning, hvor det
står: «For dommen skal være ubarmhjertig mot den som ikke har gjort
barmhjertighet, men barmhjertighet roser seg mot dommen.» (Jak.2,13.)
Dette betyr ganske enkelt at den som har vist barmhjertighet, den går fri i
dommen. Vi må huske på at Jakobs brev hører med til RIKETS forkyn
nelse. De jødiske Skriftene er en videreføring av det som står i Tanach og
av Jesu undervisning.
Dette kravet finner vi også i Tanach. «De være alltid for Herrens øyne, og
han utrydde deres minne av jorden, fordi han ikke kom i hu å gjøre barm
hjertighet, men forfulgte en mann som var fattig og elendig og bedrøvet i
hjertet, og ville drepe ham.» (Salm. 109,15-16.)
Hva som gjelder begrepet «barmhjertighet, som på hebraisk heter «gemilut
hasadim», så vil jeg sitere fra en artikkel: Lovens grunnprinsipper- Jødisk
perspektiv, av Yvonne M.Wang. Den stod i Dagen 1-3-03. (En del av sitatet
er ikke ordrett gjengitt.)
«I det jødiske religiøse livet er det bestandig en balansegang mellom Guds
forhold til menneskene og menneskenes forhold til hverandre. Den som
ikke viser Guds sinnelag mot sin neste, kan heller ikke vente på å få del i
Guds nåde. Professor Eugene Horowitz sier i sin bok: Jewish Moral
Virtues: at sentrale begrep i den jødiske etikken er: trofasthet, barmhjertig
het, anstendighet og det å vise nåde.
Rabbi Hama, sønn av Rabbi Hanina har sagt følgende: «Hva mener Skrif
ten med at du skal følge den vei. Gud har befalt deg? (5.Mos.l3,5.) Er det

55



mulig for et levende menneske å følge Guds Ånd, for har det ikke blitt sagt:
For Herren din Gud er en fortærende ild? (5.Mos.4,24.)
Nei, betydningen av «å følge Den Hellige Ånd» er «Å TA ETTER HANS
GJERNINGER». Liksom Han kledde de nakne- for det er skrevet: Og Gud
Herren gjorde klær av skinn til Adam og hans hustru (l.Mos.3,21.)- slik skal
også du kle den nakne. Den Hellige, velsignet være Han, besøkte de syke,
slik det er skrevet: Så åpenbarte Herren seg for ham i Mamres terebintlund
(I.Mos. 18.1.)- slik skal du også besøke de syke.
Den Hellige, velsignet være Han, trøstet de sørgende, slik det er skrevet:
Og det skjedde, etter at Abraham var død, at Gud velsignet Isak, hans sønn
(l.Mos.25,11.)- slik skal også du trøste de sørgende.» (Talmud Sotha 14
a.)»

Når man sammenligner den messiansk jødedommen, så er det lagt mye
større vekt på GJERNINGENE enn i den paulinske kristendommen. Mens
man i jødedommen spør: Hva skal jeg GJØRE, for å bli frelst, så spør man
heller i kristendommen: Hva skal jeg TRO, for å bli frelst. Dette viser også
at det er snakk om to forskjellige trossystemer.
Det er ingen motsetninger mellom den messianske jødedommen og kristen
dommen, for de beskriver begge to forskjellige læresystemer. Den første
angår RIKET FOR ISRAEL, og den andre angår den KRISTNE MENIG
HET.

Mens jødene var knyttet til Mose Torah gjennom hele perioden fram til
templets ødeleggelse i år 70, så er den kristne menighet knyttet til Guds
nåde.

Det som frelser både jøder og hedninger er TROEN PÅ JESUS, men i
vandringen som troende blir det stilt forskjellige krav til disse to menighe
tene. «Og det er ikke frelsee i noen annen, for det er heller ikke noe annet
navn under himmelen, gitt blant mennesker, ved hvilket vi skal bli reist.»

(Ap.gj.4,12.)

DEN SJETTE SALIGPRISNINGEN.

«Salige er de reine av hjertet, for de skal se Gud.» (v.8.)

De reine av hjertet er de som har etterfulgt Jesu bud i vandringen som tro
ende jøder. De var de rettferdige i landet. De skulle få arve GUDS RIKE.
Dette kommer også til uttrykk flere steder i Tanach.» Herre, hvem skal bo i
ditt telt (templet)? Hvem skal bygge på ditt hellige berg (Sion)? Den som
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vandrer ustraffelig og GJØR RETTFERDIGHET og taler sannhet i hjer
tet.» (Salme. 15,1-2.)

«Ja, Gud er god mot Israel, mot de REINE AV HJERTET.» (Salme.73,1.)

DEN SJUENDE SALIGPRISNINGEN.

«Salig er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn (sønner).» (v.9.)

De som etterlevde Jesu bud, ble kalt for «fredens barn». «Og er der et fre
dens barn der, da skal deres fred hvile over ham, men hvis ikke, da skal den

vende tilbake over dere (de 70 disiplene).» (Luk. 10,6.)
Selve ordet «fred» er på gresk «eirene». Det går til tilbake til det hebraiske
ordet «shalom», som ikke bare betyr «fred», men som betyr at en «skal ha
det godt på alle måter og ha overflod av alle ting». Det går også på det «å
være frisk og ha god helse».
«Et fredens barn» er ikke bare et menneske som elsker fred, men det er et

menneske som er hjertelig, generøst og gjestfritt.
De som hadde disse egenskapene, skulle bli gjenstand for alt det positive
som ligger i ordet «shalom».
Hva som gjelder uttrykket «en sønn av», så betyr det et «menneske som
fortjener en bestemt skjebne» eller «et menneske som er bundet til en be
stemt relasjon». Vi har uttrykk som « en dødens sønn», «en Gehennas
sønn», «Guds sønner» og «fortapelsens sønn».
Jesus sa også at han etterlot sine disipler denne freden. Dette var den fred
som Gud gav. Den var både basert på menneskets egne gjerninger og på
Guds nåde. «Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. Ikke som ver
den gir, gir jeg dere. Deres hjerte forferdes ikke og reddes ikke.»
(Joh. 14,27.)

Dette kravet er også gjengitt i Tanach. «Men de saktmodige skal arve lan
det og glede seg ved meget fred.» (Salme 37,11.)
«Meget fred har de som ELSKER DIN TORAH, og det er ikke noe anstøt
for dem.» (Salme. 119,165.)

DEN ÅTTENDE SALIGPRISNINGEN.

«Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld, for HIMLENES
RIKE er deres.» (v. 10.)
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Denne saligprisningen er blitt galt oversatt. Det er ikke de som blir forfulgt,
som skal arve GUDS RIKE, men det er de som SØKER GUDS RIKE AV

HELE SITT HJERTE, som skal bli frelst. En får ikke del i Guds rike bare

på grunn av at en blir forfulgt, men på grunn av at en søker frelsen i dette
Riket. Dette verset skal oversettes på følgende måte: «Salige er de som
søker (jager etter) rettferdighet (frelsen), for Himlenes rike er deres.»
Grunnene til at dette verset er blitt galt oversatt, er:
a) At man har ment at den som ble forfulgt for Guds Rike, skulle arve

Guds Rike.

b) Det hebraisk verbet for « å forfølge» er «radaf». Det har to betydnin
ger, og det er «å forfølge» og «å jage etter». Her burde dette ordet ha
vært oversatt med «å jage etter» og «å søke».

Dette stemmer også med det som står i Matteus 6,33: «Men søk først Guds
rike og hans frelse (rettferdighet), så skal dere få alt dette i tilgift.»
Det er også 2 andre ord som burde vært oversatt på en annen måte i dette
verset, og det er:
a) Ordet «rettferdighet». Det er på hebraisk «zedekah». I dette tilfellet

burde ordet ha vært oversatt med «frelse». Dette ordet kan også bety
«almissegivning». (Mat.5,20 og 6,1.)
Ordet «frelse» er lite brukt i hebraisk. Det har mange synonymer. Ett
av dem er ordet «rettferdighet». «Min rettferdighet er nær. Min frelse
bryter fram, og mine armer skal hjelpe folkene. På meg skal kontinen
tene vente, og på min arm (styrke) skal de bie.» (Es.51,5.)
I dette tilfellet er ordet «rettferdighet» det samme som «frelse». Dette
er også et eksempel på at to setninger som står ved siden av hverandre
i teksten, uttrykker det samme. (Parallellitet.)
Ordet «dom» kan også bety «frelse». Det sanune gjelder også verbet
«å dømme». «Gi meg (David) rett, og før min sak mot folk uten barm
hjertighet. Frels meg fra falske og urettferdige menn.» (Salme 43,1.)
Dommerne i Israel skulle ikke dømme Israel, men de skulle frelse og
frigjøre folket.
Gud er også kalt for «hele jordens frelser». (Salme 94,2.)
Rettferdighet og frelse er ftindamentene for hans trone. (Salme 89,14)
De 12 apostlene til Jesus skal ikke «dømme» Israel, men de skal fri
gjøre og frelse Israel. (Mat. 19,26.)
Matteus 19,26 referer til Salme 122, 5, hvor det står: «For der er stoler

satt til frelse, stoler for Davids hus.»
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b) Ordene «er deres» bør heller ikke bli oversatt på denne måten. De bør-
bli oversatt med: «er av slike» eller «består av slike».

(Se hva jeg har skrevet under Matteus 5,3 om dette.)
Den riktige oversettelsen av dette verset blir da: «Salige er de som sø
ker etter frelsen, for himlenes rike består av slike.»

DEN NIENDE SALIGPRISNINGEN.

«Salige er dere når de spotter dere og forfølger dere og lyver dere alle
hånde ondt på for min skyld.» (v. 11.)

Den som ble spottet og baktalt på grunn av at vedkommende trodde på Je
sus og hans forkynnelse, den skulle være salig, for han hadde del i RIKET
FOR ISRAEL.

I dette tilfellet er det korrekt å oversette det greske verbet «dioko» med «å
forfølge».
«Gled og fryd dere, for deres LØNN ER STOR I HIMMELEN, for såle
des forfulgte de profetene før dere.» (v. 12.)
Disse menneskene skal ikke til himmelen for å få sin lønn der. De skal ikke

fram for Kristi domstol i himmelen, slik som den kristne menighet skal. De
skal få utbetalt sin lønn, som er GJEMT eller BEVART I HIMMELEN.
Dette skal skje ved Jesu komme for jødene. «Lovet være Gud og vår Herre
Jesu Kristi Fader, han som etter sin store miskunn (nåde) har gjenfødt oss
til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en uforgjen
gelig og usmittet og uvisnelig arv, som er GJEMT (BEVART) I HIMLENE
FOR DERE.» (1.Pet. 1,3-4.)

Denne arven skal bli utbetalt for jødene ved Jesu domstol i Jerusalem, når
han kommer tilbake. «Se, jeg kommer snart og MIN LØNN er med meg, til
å gi enhver igjen etter som hans GJERNING er.» (Joh.Åp,22,12.)
I denne dommen, som bl. a. er beskrevet i Mat.25,1-20 og Luk. 19,12-27.),
blir også gjerningene lagt til grunn for frelsen. Slik er det ikke med den
kristne menigheten. Den er frelst utelukkende på grunn av Guds nåde.

«Dere er jordens (landets) salt; men når saltet mister sin kraft, hva skal det
så saltes med? Det duer ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tredes
ned av menneskene. Dere er verdens (gr.kosmos) lys (gr.phos); en by som
ligger på et Qell, kan ikke skjules. En tenner heller ikke et lys og setter det
under en skjeppe, men i staken; så skinner det for alle i huset. La således
deres lys skinne for menneskene, for at de kan se deres gode (gr.kalos)
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gjerninger og prise deres Fader i himmelen.» (v. 13-16.)

Jesus sa at disiplene hans både var landet (gr.»ge», hebr.»eretz») Israels
salt og verdens (gr.kosmos) lys. (v. 13-14.)
I disse to utsagnene ligger innebygd alle de misjonsbefalingene som Jesus
gav. De skulle forkynne evangeliet om RIKET både i Israel og i hele ver
den.

De skulle begynne i Israel. Derfor står det også vers 15 at de skulle tenne
sine lys og sette dem i staken, slik at de kunne skinne for de menneskene,
som bodde i HUSET. «Huset» er et bilde på Israel.
Jødene skulle ikke bare se på disiplenes tro, men de skulle først og fremst
se på deres gjerninger, som var et uttrykk for deres tro. De skulle prise Gud
i himmelen (v. 16.) for alle de gode gjerningene, som disiplene gjorde, og for
det budskapet, som de hadde.

JØDENES TORAH. DEI 1.

«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. For sannelig
(gr.amen) sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste
bokstav eller en eneste tøddel forgå av Torahen, før det er skjedd alt
sammen. Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer
menneskene således, han skal kalles den minste i HIMLENES RIKE; men
den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i HIMLENES
RIKE. For jeg sier dere: Dersom deres rettferdighet (almissegivning) ikke
overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere ingenlunde inn i HIM
LENES RIKE.» (v. 17-20.)

Jesus var ikke kommet for å oppheve Torahen eller profetene. Han var
ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle, (v. 17.)
Uttrykket «Torahen og profetene» står for alt det som står i Tanach. Jesus
var ikke kommet for å oppheve det, men for å oppfylle det. I den jødiske
sammenhengen betydde dette tre forhold, og de er:
a) Jesus skulle oppfylle lovene i Torahen, slik at han skaffet til veie et

NYTT FRELSESGRUNNLAG for jødene.
b) Jesus skulle ikke oppheve Torahen for jødene i VANDRINGEN som

troende. Jødene holdt fast på Mose Torah og Jesu tolkning av den gjen
nom hele Apostlenes Gjerninger. (Ap.gj.21,20-21.)

c) Jesus skulle tolke Torahen på en RETT MÅTE for jødene. Han skulle
renske den for fariseernes og rabbinernes feiltolkning av den.
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Når det gjelder uttrykkene «å oppheve» og «å oppfylle» Torahen, så inngikk
disse to uttrykkene også i rabbinernes diskusjoner om den rette tolkningen
av Mose Torah. Når en rabbiner mente at en annen rabbiner tolket Torahen

galt, så uttrykte han dette på følgende måte: «Du opphever (ødelegger)
Torahen.» Den første rabbinerne mente da at det var han, som hadde den

rette tolkningen av Torahen. Det var han som oppfylte Torahen.
«Å oppheve (ødelegge) Torahen» kan derfor bety «å tolke Torahen på en
gal måte.
« Å oppfylle Torahen» kan bety «å tolke Torahen på en rett måte. (Se Da
vid Bivin og Roy Blizzard Jr.s bok: Understandig the Difficult Words of Je
sus. s. 111-115.)

Alt det som står i Toraen og profetene skal oppfylles. Dette gjelder både de
historiske begivenhetene, og det gjelder budene og forordningene i jødenes
Torah. Jesus opphevet ikke Torahen, men han utvidet den til også å gjelde
motivene som lå bak gjerningene. Han utarbeidet sin egen Torah, som
bygde på Mose Torah.
For den kristne menighet derimot et jødenes Torah opphevet. Det skjedde
på Golgata. Jesus opphevet der jødenes Torah med sine bud (de 10 bud) og
med sine mange forordninger, «idet han ved sitt legeme avskaffet den
Torah som kom med bud og forskrifter, for at han ved seg selv kunne skape
et NYTT MENNESKE (den kristne menighet), idet han gjorde fred.»
(Ef.2,15.)

Den jødiske Torah som et TROSMESSIG og ENHETLIG SYSTEM er
opphevet for den kristne menighet. Dette betyr ikke at det enkelte bud eller
den enkelte forordning behøver å være opphevet.

En av de STORE FORSKJELLENE på Rikets evangelium og nådens
evangelium ligger akkurat i forholdet til Mose Torah. Mens Torahen fortsatt
gjaldt for jødene som hørte med til den messianske forsamlingen, så gjelder
den ikke for den kristen forsamlingen.
Ikke engang den minste bokstav (en jota), eller en eneste tøddel (gr.kerea),
skulle falle bort av Torahen, før alt var skjedd. Før skulle himmelen og jor
den bli ødelagt, før den minste del av Torahen skulle falle bort. (v. 18.)
«Jotaen», som er det samme som bokstaven «j», var den minste av boksta
vene i det hebraiske alfabetet. Massoretene (de som hadde delt inn Tanach

i de forskjellige vers) hadde regnet ut at det var 66429 jotaer i Tanach.
«Tøddelen» var småe ornamenter som var plassert over en del hebraisk
bokstaver.
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Dette betyr at Torahen aldri skal falle bort. Dette går både på Mose Torah
og på Jesu Torah. Jesu Torah var en FORNYELSE eller en VIDEREFØ
RING av Mose Torah.

De jødiske rabbinerne sa det samme som Jesus om Mose Torah. «Alt har
sin ende- himmel og jord har sin ende- unntatt en ting som ikke har noen
ende. Og hva er det? Torahen.» (Genesis Rabbah a.l.)
„Ikke en bokstav vil noensinne bli tatt bort fra Torahen." (Exodus Rabbah
6,1.)
«Dersom alle nasjoner i verden skulle bli enige om å ta bort bare ett ord i
Torahen, så ville dette være umulig for dem.» (Leviticus Rabbah 19,2.)
På samme måten som Torahen vil stå fast for alltid i Israel og er relatert til
beståelsen av himmelen og jorden, er også David- og Levi-pakten relatert til
beståelsen av dag og natt. Gud ønsker å relatere sine løfter og pakter til
forhold som står fast. Dette er en garanti for Guds trofasthet. «Så sier Her
ren: dersom dere kan bryte min pakt med dagen og min pakt med natten, så
det ikke blir dag og natt i sin tid, da skal også MIN PAKT MED MIN TJE
NER DAVID bli brutt, så han ikke får noen sønn som blir konge og sittende
på hans trone, og MIN PAKT MED MINE TJENERE de levittiske pre
ster.» (Jer.33,20-21.)

Den som ikke holdt endog de MINSTE av Jesu bud og lærte andre det,
skulle være den minste i HIMLENES RIKE, men den som holdt dem og
lærte andre dem, skulle være stor i RIKET FOR ISRAEL, (v. 19.)
Dette utsagnet var myntet på fariseerene og de skriftlærde som hadde delt
inn Torahen i 613 bud. 248 bud ble betraktet som positive og begynte med
ordene: «Du skal». 365 bud ble betraktet som negative og begynte med
ordene: «Du skal ikke».

De lærte videre at noen av budene var viktige, mens andre bud ikke var så
viktige. Jesus lærte ikke dette. Han lærte at ALLE BUDENE VAR VIK
TIGE, for den som hadde brutt et bud, hadde brutt hele Torahen, for den ble
betraktet som en enhet. (Den som har brutt en lenke i et kjede, har brutt
hele kjedet.)
Jakob lærte også det sanune. «For enhver som holder hele Torahen, men
snubler i en ting, har brutt HELE TORAHEN.» (Jak.2,10.)
Når fariseerene spurte Jesus om hvilket bud i Torahen som var det STØR
STE BUDET, så er det ikke det som står i grunnteksten. De spurte Jesus
om hva som er det STORE BUDET. Han svarte da at det store budet, er
at man skal elske Herren sin Gud av hele sitt hjerte og hele sin sjel og hele
sin hu og sin neste som seg selv. (Mat.22,35-40.)
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Det dobbelte kjærlighetsbudet var det store budet i Torahen, for det innbe
fattet hele Torahen. Jesus var den første som kombinerte disse to tekstene
fra Tanach (5.Mos.6,5 og 3.Mose.l9,18.) til å gjelde de to store budene i
jødenes Torah.
At jødene skulle elske Gud, det visste de og respekterte de, men de hatet
de fremmede.

Det «å være den minste i HIMLENES RIKE», betyr det samme som at en
kan bli medlem i dette Riket uten at en holder alle Jesu bud. Den som bry
ter et lite bud i Guds rike, skal få en mindre posisjon i dette riket enn den
som holder alle budene.

Den som holder budene, skulle få en høy posisjon i riket. Dette viser at
Jesu avskaffet ikke Torahen eller budene. Alt Torahen skal bestå til og med
den minste bokstav eller den minste tøddel, (v. 15.)
Det betyr videre at dette riket ikke er et perfekt Rike. Det skal også bo
syndere der. Rikets periode skiller seg ikke ut fra de andre tidsperiodene
hva som gjelder akkurat dette.
George Williams sier i sin Bibel-kommentar s.701 at det «å være den minste
i himlenes rike», betyr at en slik person «ikke kunne være medlem i dette
riket.»

I rikets tid vil Jesu Torah være i sentrum på samme måte som Mose Torah
var i sentrum i Sinai-paktens tid. Jesus holdt selv jødenes Torah, og han
krevde at også hans etterfølgere skulle holde den og etterlevde den så godt
som det lot seg gjøre. Dette er menneskets egen rettferdighet.
Dersom ikke jødenes rettferdighet (almissegivning) overgikk den rettferdig
heten (almissegivningen) som fariseerne og de skriftlærde kunne framvise,
så kunne de ikke få del i Riket for Israel. (v.20.)
Det kan det være snakk om tre forskjellige tolkninger av dette Bibel-verset,
og alle er like viktige, rette og interessante:
a) Det er snakk om menneskets egen rettferdighet, og ikke den rettferdig

het som jødene fikk ved troen på Jesus, og som var den frelsende rett
ferdighet. Dersom ikke jødene hadde en større rettferdighet enn det
som fariseerne og de skriftlærde hadde, så kom de ikke inn himlenes
rike.

b) På Jesu tid fikk ordet «zedeka» også betydningen av «å gi almisseD>.
Fariseerne mente at almissegivning, bønn og faste var de viktigste kom
ponentene i en troendes liv. Den viktigste av disse var almisse
givningen.
På bakgrunn av at de var grådige og ikke ville gi så mye i almisser, så
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kan dette bety at Jesu utfordret dem på deres egne regler for det reli
giøse livet. Dette betyr da at den som ikke gav mer i almisser enn
farsieeme og de skriftlærde, de fikk ikke del i Guds rike.
Vi vet at almissegivning, lån og gaver var et krav til jødene i Jesu
Torah.

c) Det kan også bety følgende: Dersom jødenes rettferdighet bare var
redusert til almissegivning, så kunne de ikke få del i Guds rike.
Paulus kunne ikke ha uttrykt seg på denne måten. I hans forkynnelse er
det bare ett rettferdighetsbegrep, og det er Guds rettferdighet og Guds
nåde.

Mens den messianske jødedommen opererte med 2 rettferdighets-
begreper, så har den paulinske læren bare ett rettferdighetsbegrep, og
det er Guds rettferdighet.

Det skulle ikke være vanskelig å se at kravene i Bergprekenen ikke angår
kirkens tid, men i og med at mange teologer og Bibel-lærere ikke rekner
med Riket for Israel som en åndelig størrelse, så ser de Bergprekenen og
Jesu undervisning i lys av Paulus sin undervisning. I sine prekener begynner
de ofte med å lese fra messianske Skriftene og særlig evangeliene og ender
opp med Paulus sin undervisning. Dette gjøres på to måter, og begge er
feilaktige. De hevder:
a) At det som Jesus krevde i de jødiske Skriftene, det gir han i sin nåde.
b) At all undervisning i N.T., som er gitt før Golgata, ikke gjelder etter

Golgata.
Vi kan på ingen måte være enig i disse vurderingene. Jesus sa selv i
misjonsbefalingen i Mat.28,18-20 at apostlene skulle gå ut i all verden
og UNDERVISE OM ALT DET SOM JESUS HADDE LÆRT DEM.
Denne misjonsbefalingen ble gitt etter Golgata.

Dette kommer også meget tydelig fram i de jødiske Skriftene og særlig i
Jakobs brev, som var det første brevet som ble skrevet. Det kan være skre

vet så tidlig som år 45 etter Messias.
Jeg etterlyser logisk tanke og konsekvens i den teologiske fortolkningen.
Den eneste måten å gjøre dette på, dersom man skal yte det teologiske
innholdet i N.T. sin rett, er å regne med to selvstendige teologiske systemer,
som ikke skal blandes sammen.

De har sine likheter, men de har også sine ulikheter. (Se min bok: Jødedom
mens Jødiske Røtter, hvor jeg skriver en del om dette.
Mens den messianske jødedommen baserer seg på BETINGET NÅDE,
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har den paulinske kristendommen FRI NÅDE. Det er ingen som har for
tjent Guds nåde, men det er en annen sak.

DEN FØRSTE TESEN- ANTITESEN.

«Dere har hørt at det er sagt til de gamle: Du skal ikke slå i hjel (myrde),
men den som slår i hjel (myrder), skal være skyldig for domme.n. Men jeg
sier dere at hver den som blir vred (gr.orgisomai) på sin bror uten grunn,
skal være skyldig for dommen; men den som sier til sin bror: Raka! skal
være skyldig for rådet; men den som sier: Du dåre (gr.moros)! skal være
skyldig til helvetes (gr.gehenna) ild. Derfor, når du bærer ditt offer frem 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 frem! Skynd deg å være føyelig mot din motstander så
lenge du er med ham på veien, for at ikke motstanderen skal overgi deg til
dommeren, og dommeren overgi deg til tjeneren, og du bli kastet i fengsel.
Sannelig sier jeg deg: Du skal ingenlunde komme ut derfra før du har betalt
den siste øre.» (v.21-26.)

En «tese» er det samme som en «læresetning». Ordet «anti» betyr enten
«mot« eller «i stedet foD>. Det er den siste betydningen av ordet som er
brukt her.

Jesus satte opp sin lære i disse antitesene i forhold til Mose Torah. Han
bygde sin lære om Riket på Mose Torah, men han utvidet den til også å
gjelde de motivene som lå bak en handling og forskjellige konsekvenser som
en handling førte til. Han utvidet Mose Torah.

I versene 21-26 kommenterte Jesus det sjette budet om at en ikke skal
myrde. Det opprinnelige sjette budet er blitt til det femte budet i vår kirke,
for den katolske kirken har i sin tid utelatt det andre budet, da dette ikke

passet inn med alle de helgenbildene, som den har.
Det er galt å oversette dette verbet med «å slå i hjel», for det var lov i følge
Mose Torah å ta liv i en del tilfeller, men det var ikke lov «å myrde». «Å
myrde» betyr at en «tar liv som en bevisst handling». En har planlagt det.
Den som myrdet et annet menneske, skulle være skyldig for dommen.
«Dommen» var en lavere og lokal domstol) (v.21.)
Det sjette budet er en henvisning til 2.Mosebok 20,13. Det verbet som bru
kes der for «å drepe», er ordet «ratzach», som betyr «å myrde». Vi har
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også et verb på hebraisk, som betyr «å drepe», og det er «harag».
De som oversatte det sjette budet med å «drepe», har ment at Jesu lære
har et totalt forbud mot «å ta liv», men det er ikke riktig. Pasitismen er ikke
nedlagt verken i Jesu lære eller i jødedommen.

Det står følgende i Talmud om dette: «Dersom noen kommer for å drepe
deg, kom ham i forkjøpet og drep ham først.» (Sanhedrin 72 a.)
Det greske språket har også to verb for «å ta liv». I denne konteksten er
det verbet «foneuo» som blir brukt. Det betyr «å myrde».
Jesus sa til sine tilhørere: Dere har hørt det er sagt til de gamle (forfedrene
av fariseerne): Du skal ikke myrde. (v.21.)
Jesus derimot utvidet dette budet til også å gjelde de motivene som lå bak et
mord. Jesus sa: «Men jeg sier dere.» (v.22.) Jesus flyttet tyngdepunktet fra
den ytre gjerningen til de motivene som lå bak et mord.
Jesus utvidet dette budet med tre nye ledd.
a) Han sa at den som ble sint på sin bror uten grunn, han var skyldig for

dommen, (v.22.) Denne domstolen bestod av tre dommere.
b) Han sa at den som sa til sin bror: «Raka», skulle være skyldig for Rå

det, som er det samme som Sanhedrin, som bestod av 71 medlenuner.

c) Han sa at den som sa til sin bror: «Du dåre» skulle være skyldig til
helvedes (gr.»gehennas») ild (dom).» (v.22.)
Den som kalte sin bror for «en dåre», hadde satt seg i Guds sted og
dømt dette mennesket til helvete (gr. gehenna), for det er dåren som
sier i sitt hjerte, at det er ingen Gud. (Salme.53,2.)
Dette er i samsvar med det budet at den som dømmer andre, skal bli

dømt med den samme dom som han selv dømmer med. (Mat.7,1.)
Hva som gjelder uttrykket «helvede», så er det et ord fra den norrøne
mytologien, og en burde ikke bruke det i den hebraiske Bibelen. En
burde heller bruke det greske uttrykket «gehenna», som går tilbake til
det hebraiske uttrykket «ge hinnom». Ge hinnom var en dal sør for Je
rusalem, hvor Jerusalems søppel bre brent, og hvor det til og med ble
ofret barn til guden Molok. Det var en stank og en stadig ild i denne
dalen. Det er et bilde på selve fortapelsen.

Vi vil i det følgende bruke uttrykket «gehenna» og ikke «helvete».
Ellers så kan vi ikke si så mye om selve fortapelsen. Den er beskrevet i
bilder, men vi vet følgende om den fra Bibelens beskrivelser:

a) At fortapelsen har forskjellige avdelinger.
b) At den er evig.
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c) At den som kommer dit, verken får del i Riket for Israel eller får
del i himmelen.

d) At det er et sted med åndelig pine. Det er et sted som man for en
hver pris må forsøke å unngå. Den som tror på Jesus, kommer ikke
dit.

Den som ville ofre et offer og mintest at hans «broD> hadde noe imot ham
på grunn av noe som han hadde sagt eller gjort mot ham, da skulle han
først gå bort og forlike seg med sin bror. Det hadde ingen hensikt å
komme fram for Gud med et offer uten at en selv var villig til å tilgi fullt
ut. (v.23-24.)

Dette kommer også til uttrykk i Matteus 18,35, hvor det står: «Således skal
også min himmelske Fader gjøre med dere om ikke enhver av dere AV
HJERTET tilgir sin bror.»
En skulle forsøke å konune fram til en minnelig ordning med sine motstan
dere, så lenge som de var «på veien». Det vil si at de var på veien til retts
salen. Når rettssaken hadde begynt, kunne man ikke inngå et kompromiss.
Da måtte man bare godta den dommen som dommerne avsa, og den dom
men var at en var skyldig, for han hadde ikke oppfylt forpliktelsene i Jesu
Torah. (v.25.)

Den som ikke var villig til å tilgi, ble kastet i fengslet, som er et bilde på
gehenna. Man hadde ikke muligheter å slippe ut derfra, for man hadde ikke
være villig til å tilgi, (v.26.)
Den jødiske Torahen gjelder ikke for den kristne menigheten. Vi er frelst av
nåde ved tro, og vi BLIR BEVART PÅ GRUNN AV NÅDEN. Vi blir ikke
bevart som kristne på grunn av gjerningene eller overholdelse av Guds bud.
Når vi gjør gode gjerninger, så er dette et uttrykk for at Guds nåde arbeider
med oss og i oss. «For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker, i
det den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og
leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nåværende tidsalderen. (Titus
2,11-12.).

DEN ANDRE TESEN- ANTITESEN.

«Dere har hørt at det er sagt: Du skal ikke drive hor (gnmoichevo). Men
jeg sier dere at hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har alt
drevet hor med henne i sitt hjerte (gr.kardia). Om ditt høyre øye frister
(gr.skandalizo) deg, da riv det ut og kast det fra deg! for det er bedre for
deg at ett av dine lemmer går tapt enn at hele ditt legeme blir kastet i
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gehenna. Og dersom din høyre hånd frister deg, da hugg den av og kast
den fra deg! for det er bedre for deg at ett av dine lemmer går tapt enn at
hele ditt legeme kommer i gehenna.» (v.27-30.)

Jesus behandlet her det 7. budet om at en ikke skulle drive hor. Jesus utvi

det også forståelsen av dette budet til å gjelde de drivkreftene som lå bak
selve gjerningen, og som førte til hor. Den som hadde sett på en kvinne
med begjær, den hadde allerede drevet hor med henne i sitt hjerte, (v.27-
28.)

Jesus sa at dersom ditt høyre øye (som er den mest kostbare lem på lege
met) frister deg, da riv det ut og kast det fra deg, for det er bedre å tape ett
lem enn at hele legemet skal bli kastet i gehenna. (v.29.)
Det samme sa Jesus om den høyre hånden. (v.30.)
Disse jødiske uttrykksmåtene er blitt misforstått til å tro at det gjelder en
konkret avrivelse av et øye eller av en hånd, men det er ikke riktig. Denne
uttrykksmåten blir på hebraisk kalt for «kal ve chomer», som betyr «lett» og
«tung». Det betyr at det er TO TRINN i synden. Dersom en avviste syn
den på et tidlig tidspunkt og unngikk den, ville dette føre til en MINDRE
SKADE enn at en gikk inn i trinn nummer to og fullbyrdet synden. Da ville
en bli dømt til gehenna. (Se min artikkel: Kunnskap om jødedommen og
bibelsk fortolkning. Del 1.) Kapittel: De rabbinske reglene for bibelsk for

tolkning.)

DEN TREDJE TESEN- ANTITESEN.

«Det er sagt: Den som skiller sig fra sin hustru, skal gi henne skilsmisse
brev. Men jeg sier dere at hver den som skiller sig fra sin hustru uten for
hors (gr.pomei) skyld, han volder at hun driver hor, og den som gifter sig
med en fraskilt kvinne, han driver hor.» (v.31-32.)

Den som skilte seg fra sin kone, skulle gi henne skilmissebrev. «Dersom en
mann tar seg en hustru og ekter henne, og hun ikke tekkes ham lenger, fordi
han har funnet noe hos henne som byr ham imot, og han da skriver henne
et skilsmissebrev, og gir henne det i hånden og sender henne bort ifra sitt
hus» (5.Mos.24,l.)

Skilsmisse mellom mann og kvinne var ikke etter Guds vilje. Han ønsket at
mann og kvinne skulle leve sammen i et livslangt ekteskap. Det eneste som
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oppløste ekteskapet, skulle være døden.
Dette var Guds opprinnelige vilje med ekteskapet, men på grunn av jødenes
«hårde hjerter» (Mat. 19,8.), så bød Gud Moses om å lage denne forordnin
gen med skilsmissebrevet. Det var ikke uttrykk for Guds innerste vilje, men
det var gjort for at kvinnen skulle ha et skilsmissebrevbrev, som gav henne
visse rettigheter etter skilsmissen. Når hun hadde dette skillsmissebrevet,
kunne hun også gifte seg på nytt. Det brevet gav kvinnen en viss beskyt
telse.

I Israel på Jesu tid var det to synspunkter på hva som kunne føre til skils
misse:

a) Rabbineren Shammai og hans skole mente at det bare var hor som
kunne føre til skilsmisse. Da skulle en eller begge ektefellene avlives,
slik at ekteskapet ble legalt oppløst ved døden.

b) Rabbineren Hillel og hans skole mente at det var mange ting som kunne
føre til skilsmisse- til og med at mannen ikke likte sin kone lenger.
Det var meget lett å få skilsmisse i Israel på Jesu tid.
Jesus, som bygger på Mose Torah, mente at det var bare hor, som
kunne føre til at ekteskapet ble oppløst. Han var dermed på linje med
Shammai. (I mange andre spørsmål var han mer på linje med det som
Hillel mente.)

Jesus sa videre at den som skilte seg fra sin kone, uten at det var på
grunn av hor, den var medskyldig i at kvinnen, dersom hun giftet seg
med en annen, drev hor. Den som giftet seg med en kvinne, som var
fraskilt, den drev også hor (v.32.)
Jesus godtok skilsmisse i forbindelse med hor, og han godtok gjengifte i
slike tilfeller.

Paulus godtok i det hele tatt ikke skilsmisse og gjengifte unntatt i de tilfel
lene der den ene av ektemaken var død. (Se Rom.7,2-3 og l.Kor.7,10.)
Her ser vi følgende forskjeller mellom 3 forskjellige tidsperioder:
a) Under Mose Torah hadde en kvinne ikke lov til å skille seg.
b) Under Jesu Torah kunne en kvinne få skilsmisse der mannen hadde

vært seksuell utro.

c) Under Paulus sin Torah kunne ingen av partene verken skille seg eller
gifte seg på nytt uten at en av partene var død.

69



DEN FJERDE TESEN- ANTITESEN.

«Atter har dere hørt at det er sagt til de gamle: Du skal ikke sverge falsk
ed, men du skal holde dine eder for Herren. Men jeg sier dere at dere alde
les ikke skal sverge, hverken ved himmelen (gr.ouranos), for den er Guds
trone, eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for
det er den store konges stad. Heller ikke skal du sverge ved ditt hode; for
du kan ikke gjøre ett hår hvitt eller sort. Men deress tale skal være ja, ja,
nei, nei; det som er mere enn dette, er av det onde (gr.poneros).» (v.33-37.)

Jesus utdypet her det 3. budet om at en ikke måtte misbruke Guds navn.
Fariseerne mente at det var forskjell på om en avla ed i Guds navn eller om
en avla ed ved de skapte ting. Det første var bindene. Det siste var ikke
bindene.

Jesus derimot sa at man verken skulle avlegge ed ved himmelen eller ved
jorden eller ved Jerusalem eller ved sitt eget hode. I og med at Gud hade
skapt alt dette, så var han herre over det. Edsavleggelsen var derfor en
krenkelse av Guds navn. (v.34-36.)
Edsavleggelsen her angikk den daglige tale, hvor jødene var snare til å av
legge ed, og dermed misbrukte de Guds navn. Det gjaldt ikke de tilfellene
hvor Gud hadde forordnet edsavleggelse. (Se f.eks 2.Mos.22,10-ll.
Gud selv avla ed i en rekke tilfeller. (Hebr.6,17.)
Jesus avla selv ed i forhøret hos ypperstepresten (Mat.26,63-64.)
Paulus avla også ed ved flere anledninger. (Se Fil. 1,8.) Han tok Gud til vitne
på at det som han sa, var sant.
Jødenes tale skulle være så klar at de kunne svare «ja» eller «nei» på ting
de hadde uttalt, (v.37.)

DEN FEMTE TESEN-ANTITESEN.

«Dere har hørt at det er sagt: Øye for øye, og tann for tann! Men jeg sier
dere at dere ikke skal sette dere imot den som er ond mot dere; men om
noen slår deg på ditt høyre kinn, da vend også det andre til ham, og om
noen vil føre sak mot deg og ta din kjortel, da la ham også få kappen, og om
noen tvinger deg til å gå en mil, da gå to med ham. Gi den som ber deg, og
vend deg ikke bort fra den som vil låne av deg.» (v.38-42.)

Disse versene har ingen ting med pasifisme å gjøre, men her utdypet Jesus
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den del av den sosiale lovgivningen, som gjaldt erstatning i Israel. Det er
beskrevet i 2.Mos.21,23-25 og 3.Mos.24,18-20. Den som hadde blitt påført
en skade, hadde rett til å få igjen eksakt den tingen som vedkommende
hadde tapt. Dersom han hadde blitt berøvet et øye, skulle den som hadde
forvoldt skaden, også tape et øye. Dette var ikke uttrykk for noen hevn,
men for den nøyaktige straffeutmålingen.
I stedet for å fokusere på egne rettigheter og krav, så ønsket Jesus å sette
fokus på nestekjærligheten. Han lærte:
a) En skulle ikke sette seg opp mot den som var vond mot en, men en

skulle vende det andre kinnet til (v.39.) Dette betyr ikke at en skulle
godta det som var ondt. En skulle motarbeide det, men en skulle ikke
selv gjøre det som var galt. En skulle overlate hevnen til Gud. «Du skal
ikke hevne deg og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn (jødene),
men du skal elske din neste som deg selv. Jeg er Herren.»
(3.Mos.l9,18.)

b) Om noen ville føre sak mot en, for å ta kjortelen (det er under-
kledningen), så skulle han også få kappen (gr.himation) (det er ytter
kledningen). (v.40.)

c) Om noen ville tvinge en til å gå en mil (ca. 1000 meter), for å bære ens
bagasje, så skulle en gå to mil sammen med ham. (v.41.)

d) En skulle også låne ut penger til sin fiende, for etter en tid var det mu
lighet for at de kunne bli venner, (v.42.)

Når det gjelder det verbet som er oversatt med «å spørre», så har dette den
samme betydningen som verbet «å låne». Dette er et uttrykk for den
parallellismen som man finner i jødisk diktning. Dette betyr at to setninger,
som står ved siden av hverandre i teksten, uttrykker de samme tankene.
Hva som gjelder verbet «å spørre», så har det tre betydninger på hebraisk,
og det er:
a) «å spørre et spørsmål».
b) «å gjøre en henvendelse».
c) «å låne».

Når det gjelder de nye budene, som Jesus utarbeidet i versene 39-42, så
kan vi ikke praktisere dem i vår tidsperiode, for de er gitt i en jødisk sam
menheng. Jesu lære angår Riket for Israel. Det er helt urealistisk å leve opp
til disse budene i vår tid, for det vil føre til uholdbare situasjoner og sosial
uorden.
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Til tross for dette så har vi også lignende tanker i kristendommen. Vi må
huske på at kristendommen er jødedom som er tilpasset oss hedningene.
«Velsign dem som forfølger dere. Velsign, og forbann ikke.» (Rom. 12,14.)
«Gjengjeld ikke noen ondt med ondt. Legg vinn på det som godt er for alle
menneskers åsyn. Såfremt det er mulig, da hold dere på deres side fred
med alle mennesker. Hevn dere ikke selv, mine elskede, men gi vreden rom
(vent på Guds vrede, for det er han som skal straffe), for det er skrevet:
Meg hører hevnen til. Jeg vil gjengjelde, sier Herren.» (Rom. 12,17-19.)
«Se til at ingen gjengjelder ondt med ondt, men legg alttid vinn på det som
godt er, mot hverandre og mot alle.» (l.Kor.5,15.)

Vi ser derfor hvor viktig det er at vi leser N.T. ut ifra et dispensasjonalistisk
synspunkt. Den som ikke regner med de forskjellige tidshushodningene i
lesningen av Guds ord, vil få store problemer med å forstå Guds ord på en
rett måte.

I Rikets tid vil Jesu undervisning være basis for styret i den messianske
menigheten. Det skal bli et rettferdig styre, og av den grunn vil det også bli
krevd en stor etisk rettferdighet fra menneskenes side.

DEN SJETTE TESEN- ANTITESEN.

«Dere har hørt at det er sagt: Du skal elske (gr.agapao) din neste
(gr.plesion) og hate din fiende. Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, vel
sign (gr.evlogeo) dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater
dere, og bed for dem som forfølger dere, for at dere kan bli deres hinunel-
ske Faders barn; for han lar sin sol gå opp over onde og gode (gr.agathos),
og lar det regne over rettferdige (gr.dikaios) og urettferdige (gr.adikos). For
om dere elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også
tollerne det samme? Og om dere hilser bare på deress brødre, hva stort
gjør dere da? Gjør ikke også hedningene det samme? Derfor skal dere
være fullkomne (gr.teleios), likesom deres himmelske Fader er fullkom
men.» (v.43-48.)

Mose Torah sier ikke at jødene skulle hate sine fiender, men det hadde
kommet inn en læresetning i jødedommen at jødene skulle elske sine egne
og hate sine fiender. Et aramaisk ordtak sa: «Du behøver ikke å elske din
fiende.»

Esseneme mente det sanune. Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. Kapit
tel: En sammenligning mellom essenemes lære og Jesu lære.)
Jesus derimot sa at en skulle elske alle mennesker, for Gud elsker også alle
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mennesker. Han gir dem de samme ytre gavene, som er regn, sol, avlinger,
historiske tider og landområder for deres boliger. (Ap.gj. 14,17 og 17,26.).
Dette viser at Gud vedkjenner seg alle mennesker, og at han har omsorg for
alle.

Når Gud er god mot alle mennesker, skal også hans disipler være det
samme. De skal være etisk fullkomne, slik som Gud er fullkommen på alle
områder

Undervisningen i kapittel 5 er et uttrykk for DEN STØRRE RETTFER
DIGHET, som Jesus krevde av jødene, for at disse skulle få del i Riket for
Israel. Dette kan være gode gjerninger som f.eks almissegivning. Mye av
undervisningen her er knyttet opp mot Mose Torah.
Dette viser at undervisningen angår Rikets tid, som begynte med døperen
Johannes. Riket kunne ha blitt opprettet i forbindelse med Jesu første
komme, dersom jødene som folk og nasjon hadde tatt imot Jesus som deres
Messias.
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Kapittel 6.

BERGPREKENEN

«Ta dere i vare at dere ikke utøver deres rettferdighet (gr.dikaiosyne) for
menneskenes øyne, for å sees av dem; ellers har dere ingen lønn hos eders
Fader i himmelen. Derfor, når du gir almisse, da skal du ikke la blåse i ba
sun for deg, som hyklerne (gr.hypokrites) gjør i synagogene og på gatene,
for å æres av menneskene; sannelig sier jeg eder: De har allerede fått sin
lønn. Men når du gir almisse, da la ikke din venstre hånd vite hva din høyre
gjør, for at din almisse kan være i lønndom, og din Fader, som ser i lønn
dom, han skal lønne deg i det åpenbare.»(v.l-4.)

Disse versene gir uttrykk for den rette form for almissegivning. Almisse-
givningen var en viktig del av jødenes etiske rettferdighetsbegrep. Den som
ikke gav almisse, kunne ikke forvente å få del i den kommende verden, som
er Riket for Israel.

Det hebraiske ordet for «amissegivning» er «tzedeka». Det kan både over
settes med «almissegiving» og med «rettferdighet». Det ble ofte satt
likhtetstegn mellom disse to begrepene. Dette viser hvor viktig almisse-
givningen var.
De gamle rabbinerne sa at verden var basert på tre ting, og det var:
a) Torahen.

b) Tempel-tjenesten og
c) Almissegivningen.

Jesus sa at når jødene skulle gi almisse, så skulle de ikke gjøre dette kjent,
for de gjorde hyklerne. De ønsket ære av menneskene, men den som gav
almisse, skulle gjøre det stillhet og for Gud. Dette ble belønnet av Gud.
(v. 1-4.)

Dette var i samsvar med det som står i Tanach. «Når det er en fattig hos
deg blant dine brødre i noen av de byene som Herren din Gud gir deg, da
skal du ikke være hårdhjertet og lukke din hånd for din fattige bror, men du
skal lukke opp din hånd og låne ham det han mangler og trenger til. Vokt
deg at det ikke kommer opp en ond tanke i ditt hjerte, så du sier: Nå er det
snart det syvende år (sabbatsåret, hvor bl.a. all gjeld ble ettergitt), og du ser
med onde øyne på din fattige bror og ikke gir ham noe. For da kommer han
til å klage over deg til Herren, og du fører synd over deg. Du skal gjeme gi
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ham, og det skal ikke gjøre ditt hjerte ondt når du gir ham, for da skal Her
ren din Gud velsigne deg i alt ditt arbeid og i alt som du tar deg fore.»
(5.Mos.l5,7-10.)

Talmud sier følgende om dette: «Den som praktiserer rettferdighet i hem
melighet, er større enn Moses.» (Baba.batra.9.b.)
«Den som gir almisse til de fattige offentlig, får ingen lønn av det. (Hagiga
5.a) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. s.306-309, hvor jeg skriver mye
om almissegivningen.)

«Og når dere beder, skal der ikke være som hyklerne; for de vil gjeme stå
og bede i synagogene og på gatehjømene, for å vise sig for menneskene;
sannelig sier jeg dere: De har allerede fått sin lønn. Men du, når du beder,
da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør og bed til din Fader, som er i
lønndom, og din Fader, som ser i lønndom, han skal LØNNE DEG I DET
ÅPENBARE. Og når dere beder, skal dere ikke ramse opp mange ord som
hedningene; for de tror at de blir bønnhørt når de bmker mange ord.» (v.5-

Bønn er samtale med Gud. Den skal ikke foregå i det offentlige rommet,
men den skal foregå i det stille rommet, hvor en kan konsentrere sine tan
ker om bønnen.

«Hykleme», som her er det samme som «fariseerne», likte å be på gate
hjømene og i synagogene, slik at andre kunne se hvor religiøse de var. Je
sus sa at disse hadde «allerede fått sin lønn.» (v.5.9). Det betyr at de kunne
ikke forvente å få noe mer av Gud.

Den som ville be på en rett måte, måtte gå inn i sitt lønnkammer og be til
Gud i stillhet. Den som bad på denne måten, kunne være SIKKER PÅ at
Gud ville høre bønnen, og at han ville få det som han bad om.
Hva som gjelder bønn i den messianske menigheten, så ble det stilt føl
gende betingelser til den:
a) De messianske jødene måtte gå inn i sitt lønnkammer for å be.
b) Det som to eller tre messianske jøder var blitt enige om å be om, det

skulle de få, for de var samlet i Jesu navn. «Atter sier jeg dere: Alt det
to av dere blir enige om å be om i Israel, det skal gies dem av min Fa
der i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg
midt iblant dem.» (Mat. 18,19-20.)
«og hva som helst dere ber om i mitt navn, det vil jeg gjøre for at Fade
ren skal bli herliggjort i Sønnen.» (Joh. 14,13.)

c) Den som bad etter Guds vilje, den skulle få det som han bad om. «Og
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dette er den frimodige tillit som vi (de messianske jødene) 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 beder om, da vet vi at vi har de ting, vi
har bedt ham om.» (l.Joh.5,14-15.)

d) Den som holdt Jesu bud, den kunne være sikker på å få det som han
bad om. «og det vi beder om, det får vi av ham, for vi holder hans bud
(ordet står i flertall) (gr.tas entolas).» (l.Joh.3,22.)

e) Den som forble i Jesus og i Jesu lære, den kunne være sikker å få det
som vedkommende bad om. «Dersom dere blir i meg og mine ord
(lære) (gr.ta remata), da bed om hva dere vil, og DERE SKAL FÅ
DET.» (Joh. 15,7.)

f) Den som holdt Jesu bud, den ble i Jesu kjærlighet. «Dersom dere holder
mine bud, da blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Faders
bud, og blir i hans kjærlighet.» (Joh. 15,10.)

g) De messianske jødene skulle heller ikke bruke mange ord når de bad.»
Og når dere beder, skal dere ikke ramse opp mange ord som hednin
gene, for de tror at de blir bønnhørt, når de bruker mange ord.»
(Mat.6,7.)

I den messianske jødedommen ble oppfyllelsen av bønn regulert etter to
forhold, og det var:
De messianske jødene måtte tro på Jesus som jødenes Messias.
De måtte holde Jesu bud, for å oppnå det som de bad om.
På samme måten som Jesus holdt Guds bud og ble i Guds kjærlighet på
sanune måten var det også med de messianske jødene. For å få det som de
bad om, måtte de holde sin del av avtalen eller kontrakten.

Slik er det ikke i den paulinske kristendommen. Oppfyllelsen av våre bøn
ner er ikke relatert til om vi holder Jesu lære eller Jesu bud. Det kom en

helt ny tid med Paulus. Vi skal ikke fokusere på oppfyllelsen av hvert enkelt
bud, men på Guds nåde. Det er Guds nåde som gjør at vi holder de bud og
de forordninger som gjelder for vår tidsperiode. «For så mange som drives
av Guds Ånd, de er Guds barn.» (Rom.8,14.) (Se ogsåTitus 2,11-12)
Når vi holder de forskjellige budene, så er dette et bevis på at det er Guds
nåde som arbeider med oss.

Alle Torahen forordninger og bud ble satt til side ved Jesu forsoning på Gol
gata. Som en enhet og som religiøst system var den ikke lenger aktuell for
den kristne menigheten, «idet han (Jesus) ved sitt kjød AVSKAITET den
Torah som kom med bud og forskrifter, for at han ved seg selv kunne skape
de to (jøder og hedninger) til et nytt menneske (den kristne menighet), idet
han gjorde fred.» (Ef.2,15.)
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«og UTSLETTET skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, og som
gikk oss imot, det tok han og naglet det til korset.» (Kol.2,15.)
For de messianske jødene oppfylte også Jesus Torahen for dem, slik at de
kunne bli frelst ved å tro på Jesus, men han opphevet ikke Torahen i vand
ringen for de troende jøder. Det ble krevd av de messianske jødene at de
måtte etterleve Jesu lære og holde Jesu bud.
I den messianske jødedommen regner vi dermed med to rettferdighets-
begreper, og det er:
a) Guds rettferdighet, som er den frelsende rettferdighet.
b) Menneskets egen rettferdighet. Dette er ikke en frelsende rettferdighet,

men det er en etisk rettferdighet.

I den paulinske kristendommen regner vi bare med ett rettferdighetsbegrep,
og det er Guds rettferdighet. «Men nå er Guds rettferdighet, som Torahen
og profetene vidner om, ÅPENBART UTEN Torahen. Det vil si Guds rett
ferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle (både jøder og hedninger) og
over alle som tror, for det er ingen forskjell (på jøder og hedninger i den
paulinske undervisningen.)» (Rom.3,21-22.)
Dette må få oss til å forstå at disse to læreformene angår to forskjellige
perioder i Guds rike. Jesu og apostlenes undervisning angår Riket for Israel,
mens Paulus sin lære angår den kristne menighets tidsperiode.
Mens den messianske menigheten var basert på Jesu Torah og Guds løfter
i Tanach, så er den kristne menighet basert på Guds nåde og på hemmelig
heter. Vi har ikke noen spesielle løfter i Tanach, som vi kan gjøre krav på.
Vi hører med til den hemmelige siden ved Guds rike. «Jeg mener: Kristus
er blitt en tjener for de omskårne (de messianske jødene) for GUDS
SANNDRUHETS SKYLD, for å STADFESTE LØFTENE til fedrene,

men hedningene skal prise Gud for hans MISKUNN (nåde), som skrevet
er: Derfor vil jeg prise deg blant hedninger og lovsynge ditt navn.»
(Rom. 15,8-9.)
Når vi ser på Paulus sin lære om bønn og bønnhørelse, ser vi at han under
viste på en HELT ANNEN MÅTE enn det som Jesu gjorde. Paulus lærte
ikke at vi kunne regne med å få alle ting av Herren, dersom vi holdt hans
bud. Det som vi kunne regne med å få, var at han ville BEVARE OSS som
troende, og at han ville åpenbare sin herlighet på oss i de kommende tids
aldere. «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres BEGJÆRIN
GER komme fram for Gud i PÅKALLELSE og BØNN med takksigelse,
og Guds fred, som overgår al forstand skal BEVARE dere hjerter og deres
tanker i Kristus Jesus.» (Ef.4,6-7.)«for at han i de kommende tidsaldere
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kunne vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.»
(Ef.2,7.) Den kristne menighet vil være et UTSTILLINGSVINDU for hele
verden i de kommende tidsperioder, for å vise hvor ufattelig stor den nåden
er som han gir oss i den nåværende tidsperioden, som er nådens tid.
Vi vet ikke en gang hva vi skal be om, men Den Hellige Ånd hjelper oss,
slik at vi kan be på en rett måte. «Men i like måte kommer også Ånden vår
skrøpelighet til hjelp, for vi vet ikke hva vi skal be om, men Ånden selv går i
forbønn for oss med usigelige sukk. Og vi vet at alle ting tjener dem til gode
(sammarbeider) som elsker Gud, de som etter hans råd er kalt.»
(Rom.8,27.)

Dette betyr ikke at det ikke var nåde i tidsperiodene før den kristne menig
hets tid. Det har vært nåde i alle tidsperioder. Det er Guds nåde som har
frelst menneskene bestandig. Før den frie nådens tidsperiode, som er vår
tidsperiode, så måtte troen bli demonstrert gjennom gjerninger og overhol
delse av de forskjellige budene. Troen måtte bli testet. Dette var tilfellet
både i tidsperiodene før Sinai paktens tid, under Sinai paktens tidsperiode og
i Jesu undervisning.
Dette kommer godt fram i troskapitlet i Hebreerbrevet, kapittel 11, som er
en beskrivelse av en del troende i gammel-testamentlig tid. Alle disse hadde
en eller flere gjerninger som de kunne relatere sin tro til. Abel bar fram et
BEDRE OFFER enn Kain. (v.4.) Enok ble bortrykket, for han TEKTES
GUD (v.5.) Noah demostrerte sin tro ved å BYGGE ARKEN, (v.7.) Abra
ham DROG UT ut fra Ur i Kaldea, (v.8.) o.s.v.
I den messianske jødedommen ble den som ikke hadde gode gjerninger å
vise til i vandringen som troende, utstøtt fra Guds rike. «Øksen (dommen)
ligger allerede ved roten av trærne. Derfor blit hvert tre, som ikke bærer
god frukt, HUGGET NED og kastet på ilden.» (Luk.3,9.)
«Hver grein på meg som ikke bærer frukt, DEN TAR HAN BORT, og
hver den som bærer frukt, den renser han, for at den skal bære mere
frukt.» (Joh. 15,2.)

Slik er det ikke i Paulus sin forkynnelse. Der kan en få lov til å være et
Guds barn selv om en ikke har gode frukter i sitt kristenliv. En kan miste
hele lønnen, men en blir likevel frelst, for kristenlivet opprettholdes- ikke
ved utøvelse av gode gjerninger, men ved Guds nåde. «om ens verk bren
ner opp, da skal ha tape lønnen, men selv skal han bli frelst, dog således
som gjennom ild.» (l.Kor.3,15.)
Den kristne menigheten er ikke overgitt til overholdelse av bud og rgeler,
men vi er overgitt til GUDS NÅDE. «Og nå overgir jeg dere til GUD og
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HANS NÅDES ORD, han som er mektig til å oppbygge dere og gi dere
arvelodd blant alle dem som er blitt helliget.» (Ap.gj.20,32.)
Vi må skille mellom Guds nåde, som har vært i alle tidsperiodene, og
Nådens tidsperiode.
De ny-testamentlige hemmelighetene ble åpenbart for en mann, og det var
Paulus, «om dere (hedningene) ellers har hørt om HUSHOLDNINGEN
MED DEN GUDS NÅDE, som er meg gitt for dere at han (Gud) ved
ÅPENBARING har kunngjort meg HEMMELIGHETEN, således som jeg
ovenfor har skrevet med få ord (Ef. 1-2), hvorav dere, når dere leser det,
kan kjenne MIN INNSIKT i Kristi hemmelighet, som i de forrige slekter
IKKE ER BLITT KUNNGJORT for menneskenes barn således som de nå

er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter (som hørte med til
menigheten) i Ånden. At hedningene er MEDARVINGER og hører med til
LEGEMET (Israel hører ikke med til legemet) og har del med i løftet i
Kristus Jesu ved evangeliet (om den frie nåden.)» (Ef.3,2-6.)
Vi må ikke blande samme det messianske budskapet og Paulus sin lære, for
de angår to forskjellige tidshusholdninger i Guds rike. Paulus sitt budskap er
en PARANTES inne i Guds program med jødene. Etter den kristne menig
hets bortrykkelse vil Paulus sin undervisning bli trukket tilbake. De
messianske jødene vil da komme inn i sentrum igjen, og de vil føre videre
Jesu og apostlenes lære, slik som den kommer til uttrykk i de 4 evangeliene,

i første del av Apostlenes Gjerninger og i de hebraiske Skriftene i N.T.

«FADERVÅR» ER EN JØDISK BØNN

«Gjør derfor ikke som de! for deres Fader vet hva dere trenger til, før dere
beder ham. Derfor skal dere bede således: Fader vår, du som er i himme

len! Helliget (gr.hagiazio) vorde ditt navn; komme ditt rike (gr.basileia); skje
din vilje, som i himmelen, så og på jorden; gi oss i dag vårt daglige brød; og
forlat (gr.aphiemi) oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere; og led
oss ikke inn i fristelse (gr.peirasmos); men fri oss fra det onde. For Riket er
ditt, og makten (gr.dynamis) og æren (gr.doxa) i tidsaldrene (gr.aion).
Amen. For dersom dere forlater menneskene deres overtredelser

(gr.paraptoma), da skal deres himmelske Fader også forlate dere, men der
som dere ikke forlater menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke

deres himmelske Fader forlate deres overtredelser.» (v.8-15.)

«Fadervår» er en jødisk bønn. Vi kan naturligvis bruke den i inneværende
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tidsperiode, men det er ikke alt som står i denne bønna, som passer for oss.
Det er en bønn som angår den messianske jødedommen. Hva som gjelder
det tidsmessige aspektet ved den, så gjelder den for følgende perioder:
a) Den angår tiden for Jesu og apostlenes forkynnelse.
b) Den gjelder trengselstiden på 7 år, og som ennå er framtidig.
c) Den gjelder for hele 1000 ̂s-rikets periode.

Vi skal i det følgende analysere denne bønna, slik at vi ser hva som VIR
KELIG STÅR der. Jeg vil analysere den ut ifra et messiansk jødisk syns
punkt;
Bønna begynner med at jødene skal henvende seg til Gud, som bor i him
melen. Gud er jødenes far, og de er hans barn. Som alle andre barn går til
mor og far, når de vil oppnå noe, så gikk også jødene til Gud, når det er noe
de ville oppnå.

1.) DEN FØRSTE BØNNA er en bønn om at Guds navn må bli hellighet.
Guds navn kan ikke bli mer hellig enn det allerede er, men vi kan hellige
det ved å leve i samsvar med Guds vilje.
Dessuten kan Gud selv hellige sitt navn ved at han lar det profetiske
ordet gå i oppfyllelse og dermed vise verden at han er en åndelig reali
tet. I og med at Gud arbeider først og fremst gjennom Israel, når det
gjelder oppfyllelsen av det profetisk ordet, så er dette en bønn som har
med ISRAELS FRELSE å gjøre. Når det profetiske ordet går i oppfyl
lelse, så er dette et ledd i jødenes frelse, som foregår i forskjellige etap
per.

2.) DEN ANDRE BØNNA er en bønn om at Guds rike må komme. (v. 10.)
Når Jesus underviste om «Guds rike», var det Riket for Israel han om
talte. Dette Riket begynte i Israel med døperen Johannes dåp og under
visning. Han sa: «Himlenes rike er kommet.» (Mat.3,2.)
«TORAHEN og profetene hadde sin tid INNTIL JOHANNES. FRA
DEN TID forkynnes EVANGELIET OM GUDS RIKE, og enhver tren
ger seg inn i det med makt.» (Lukas 16,16.)
Jesus hadde det samme budskapet som Johannes. Jesus døpte ikke,
men han gjorde derimot de messianske undergjerningene, som til fulle
viste hvem han var. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: De
messianske undergjemingene.)
Etter Jesu himmelfart fortsatte Jesu apostler og disipler å forkynne
evangeliet om Riket for Israel. Dette ble kalt for «apostlenes lære»
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(Ap.gj.2,42.) Denne forkynnelsen forkynte de helt fram til Jerusalems
ødeleggelse i år 70. Etter den tid var nådetiden for jødene slutt med hen
syn til opprettelsen av Riket.
Vi må ikke blande sammen Paulus sin forkynnelse med apostlenes for

kynnelse. Den første er knyttet til den frie nåden, mens den siste er
knyttet til nåde og gjeminger.

3.) DEN TREDJE BØNNA er en bønn om at Guds vilje må skje i Israel,
slik som den skjer i himmelen, (v. 10.) Det greske ordet «ge», som i våre
Bibler er oversatt med «jorden», kan like godt oversettes med «landet»
d.v.s. landet (hebr.eretz) Israel. Når Guds vilje skjer på jorden, må den
først begynne i Israel. Det er Israel som er utgangspunktet for Guds
planer og Guds vilje med verden.

4.) DEN FJERDE BØNNA er en bønn om at Gud må gi jødene deres dag
lige brød. Ordet «brød» går både på alt det som de behøvde i det dag
lige liv, og det går også på Jesu person. Jesus sa om seg selv at han var
livets brød. «Jesus sa til dem. Jeg er livets brød. Den som kommer til
meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri noensinne tør
ste.» (Joh.6,15.)

Jesus sa også at mennesket ikke levde av brød alene, men av Guds ord.
«Og Jesus svarte ham (djevelen): Mennesket (Jesus selv) lever ikke av
brød alene, men av hvert Guds ord.» (Luk.4,4.)
For at et menneske skal fungere på en rett måte, må det både ha mat og
åndelig føde.
Den som søkte Guds rike og Guds rettferdighet, den kunne forvente å få
alt det som vedkommende behøvde. «Men søk først Guds rike og hans
rettferdighet, så skal dere få alt dette i tilgift.» (Mat.6,33.)
Dette er en bønn som ikke minst angår den store trengselstiden, som
ligger foran jødene. Da skal de bli presset av alle verdens nasjoner. De
vil da mer og mer innse at de er avhengig av Gud, for å overleve fra dag
til dag.
I tillegg til dette vil Antikrist kreve at den som skal kjøpe og selge noe i
denne tiden, må ta hans merke eller dyrets navn eller tallet for hans
navn på sin høyre hånd eller på sin panne. «Og det (den falske profet)
gjør at det ble gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et
merke i deres høyre hånd eller på deres panne, og at ingen kan kjøpe
eller selge, uten den som har merket, eller dyrets navn eller tallet for
dets navn.(Joh.Åp.l3,16-17.)
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Om jødene i 1000 års-riket er det sagt følgende: «Han (den rettferdige)
skal bo på høye steder, Qellfestninger er hans borg, SITT BRØD SKAL
HAN FÅ. Vannet skal ikke slippe opp for ham. Dine øyne skal skue
kongen (Messias) i hans herlighet. De skal se et vidstrakt land.»
(Es.33,16-17.)

5.) DEN FEMTE BØNNA er en bønn om at Gud må forlate jødene deres
skyld (synd), slik som også de tilgav dem som har begått synd mot dem.
I denne bønna blir syndstilgivelsen gjort avhengig av at jødene FØRST
tilgav sine medmennesker, det som de hadde gjort mot dem. Dette prin
sippet om at DEN SOM IKKE TILGAV FØRST, den fikk ikke tilgivelse
av Gud, heter på hebraisk «midah knegede», og det betyr «mål mot mål»
eller «standard mot standard». Gud behandler menneskene i forhold til

den standarden som de har behandlet andre mennesker på.
Dette prinsippet var godt kjent i den rabbinske litteraturen. I Jesu Siraks
bok fra 189 før Messias står det: «En som hevner seg, vil oppleve Her
rens hevn, og han (Herren) vil ta vare på hans synder.»
«Tilgi din nestes urett, og dine synder vil bli tatt vekk, mens du ber.
I Mishnah Sota 1,7 står det: «Med det mål et menneske måler, blir det
målt.»

Rabbi Gamaliel Berrabbi har sagt: «Enhver som viser barmhjertighet til
andre, vil få barmhjertighet fra himmelen.»

Den som ikke tilgav først, fikk ikke syndens forlatelse av Gud. Slik er
det ikke i vårt tidsperiode og i den paulinske læren. Vi blir tilgitt våre
synder av Gud på grunn av Jesu forsoning. Vi kan være sikre på synde
nes forlatelse når vi tror på Jesus. Det «å tro på Jesus» er det samme
som «å ha syndenes forlatelse», «men vær gode mot hverandre, barm
hjertige, så dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus.»
(Ef.4,32.)

«så dere tåler hverandre og tilgir hverandre om noen har klagemål mot
noen. Som Kristus har tilgitt dere, således og dere.» (Kol.3,13.)
Dette var et så viktig prinsipp i Jesu undervisning at han presiserte det
nok en gang i versene 14-15. «For dersom dere (jødene) forlater men
neskene deres overtredelser, da skal deres himmelske Fader også for
late dere, men dersom dere ikke forlater menneskene deres overtredel

ser, da skal heller ikke deres Fader forlate deres overtredelser.

Hva som gjelder selve verbet «å tilgi», så er det på gresk «afiemi». Det
betyr «å sende bort». Det betyr at synden blir sendt bort og er borte for
alltid. Slik er Guds tilgivende nåde.
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Et annet viktig prinsipp i den messianske jødedommen var det forholdet
at en måtte BEKJENNE sine synder, for å få syndenes forlatelse. Dette
var et krav som ble stilt, «dersom vi (de messianske jødene) bekjenner
våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene
våre og renser oss fra all urettferdighet.» (1.Joh. 1,9.)
I vår tidsperiode behøver vi ikke å bekjenne våre synder for å få synde
nes forlatelse. Guds nåde dekker alt dette. Vi har AUTOMATISK syn
denes forlatelse så lenge som vi tror på Jesus. Det er det samme som å
«være i Kristus».

Dette betyr ikke at vi ikke skal legge alle våre synder fram for Gud og
be ham om å hjelpe oss, slik at vi kan leve et bedre liv som kristne. Vi
skal legge alt fram for Gud (Ef.4,6.), men det er nåden som må føre til
at vi lever et bedre liv som kristne og ikke gjerningene.

6.) DEN SJETTE BØNNA er en bønn om at Gud ikke måtte lede de

messianske jødene inn i fristelse (prøve), (v. 13.) Det ordet som her er
brukt, er på gresk «peirasmos». Det skal ikke oversettes med «fris
telse», men med «prøve».
Denne bønna angår de prøvene som jødene skal gjennom i den 7-årige
trengselstiden, som ligger foran. Det samme ordet er brukt i Johannes
Åpenbaring 3,10 om menigheten i Filadelfia, som er en messiansk me
nighet, og ikke en paulinsk menighet. Gud vil bevare den ut fra (gjen
nom) trengselstiden. «Fordi du tok vare på mitt ord om tålmodighet, vil
jeg og fri deg ut fra (gr.ek) den prøvelsens time (gr.tes horas tu
peirasmu) som skal komme over hele jorderike, for å prøve dem som
bor på jorden.» (Joh.Åp.3,10.)
Det forholdet at de 7 lilleasiatiske menighetene ikke er paulinske menig
heter, ser vi av innholdet i det som Johannes skrev til disse menighetene.
Det blir lagt stor vekt på de gjerningene som de gjør og lite vekt på Guds
nåde, som kjennetegner de paulinske menighetene. «Kom derfor i hu
hva du (menigheten i Efesus) er falt fra (den første kjærligheten) og
omvend deg og gjør DE FØRSTE GJERNINGER (etterlevelse av Jesu
lære), ellers kommer jeg over deg og vil flytte din lysestake fra dens
sted, hvis du ikke omvender deg.» (Joh.Åp.2,5.)
«Bli våken (menigheten i Sardes) og styrk de ting som var på vei til å
dø, for jeg har ikke funnet DINE GJERNINGER FULLKOMNE FOR
GUD.»

(Joh.åp.3,2.)
(I parantes gjør vi oppmerksom på at i Efesus som i mange andre byer i
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diasporaen var det to typer menigheter, som trodde på Jesus, og det var:
a) De messianske menighetene, som bestod av jøder og proselytter. De ble

betjent av apostlene.
b) De paulinske menighetene, som bestod både av jøder og hedninger. De

ble betjent av Paulus og hans medarbeidere.

7.) DEN SJUENDE BØNNA er en bønn om at Gud må bevare jødene fra
«det onde» eller fra «den onde», (v. 13.)

Dette er også en bønn som angår jødene i den store trengselen. Vi vet
at jødene dessverre skal inngå en pakt med Antikrist i begynnelsen av
trengselstiden på 7 år. «Og en uke (7 år) skal han (Antikrist) gjøre pak
ten fast for de mange (jøder), og i midten av åruken skal slaktoffer og
matoffer opphøre, og på vederstyggelighetens vinger skal ødeleggeren
(Antikrist) komme, og det inntil tilinteggjørelse og fast besluttet straffe
dom strømmer ned over den som ødelegges (Antikrist.)» (Dan.9,27.)
Dette er det VIRKELIG STORE FRAFALLET, som Bibelen omtaler.

Jødene skal gjøre en avtale med Antikrist, som de tror er jødenes Mes
sias. Det er dette frafallet som blir omtalt i 2.Tess.2, 3-4, hvor det står:

«La ingen dåre dere på noen måte, for først må frafallet konune og syn
dens menneske (Antikrist) åpenbares. Han som står imot og opphøyer
seg over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tem
pel (i Jerusalem) og gir seg selv ut for å være Gud.»

«Fadervår» blir avsluttet med en bekreftelse om at Riket for Israel, makten

og æren hører Herren til i TIDSALDRENE.
Dette samsvarer med det som står i Lukas 1,32-33: «Han (Jesus) 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 kongedømme.»
Riket for Israel skal bare vare for en tidsperiode, mens Guds rike skal vare
for alltid. Etter at Jesus har vært konge i Israel i 1000 år, vil han avslutte
den første del av det davidiske kongedømmet og underlegge seg Gud, slik
at Gud kan være alt i alle. «For han (Jesus) skal være konge inntil han får
lagt alle sine fiender under sine føtter. Den siste fiende som tilintetgjøres, er
døden (det skjer på slutten av 1000 års-riket), for han (Gud) har lagt ALLE
TING under hans (Jesu) 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 underlegge seg ham (Gud) som la alt under
ham, for at Gud skal være alt i alle.» (1.Kor. 15,25-28.)
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Hva som gjelder det greske ordet «aion» og det hebraiske ordet «olam», så
skal disse ordene ikke oversettes med «evighet», men de skal oversettes
med ordet «tidsalder». Det er sammenhengen i teksten som viser hvilken
tidsalder det gjelder. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5, hvor jeg skriver
mye om dette.)
Det er mange likheter mellom «Fadervår» og de jødiske bønnene. Vi skal
her sitere fra to jødiske bønner:
«Må din vilje bli gjort i himmelen der oppe og garantere fred og tilfredshet
til de som frykter deg, og som gjør det som synes best for deg.» (Tosefta
Berakot 3,7.)

«Må det være din vilje. Herre, min Gud, å gjøre meg kjent med din Torah,
og gjøre det slik at jeg adlyder dine bud. Led meg ikke inn i synd, ikke inn i
urenhet, ikke inn i prøvelse, ikke inn i vanære. Tving fram mine impulser til
å tjene deg, og hold meg langt borte fra en ond mann eller fra dårlige ven
ner. Gi meg gode venner i dette livet. Og la meg i dag og hver dag finne
nåde, velvilje og barmhjertighet i dine øyne og i øynene til alle som møter
meg, og garanter meg dine beste velsignelser. Velsignet er du, o Herre, som
garanterer dine beste velsignelser til ditt folk, Israel.» (Berakoth 60 b.) (Se
David Bivin og Roy Blizzard Jr.s bok: Understandig the Difficult Words of
Jesus. s.46. Se også min bok: Jødenes Konge. Bind 2. Kapittel: Fadervåret
er en jødisk bønn.)

«Når dere faster, da skal dere ikke gå med mørkt åsyn som hyklerne; for
de gjør sitt ansikt ukjennelig, for at menneskene skal se at de faster; sanne
lig sier jeg dere: De har allerede fått sin lønn. Men du, når du faster, da salv
ditt hode og vask ditt ansikt, for at ikke menneskene skal se at du faster,
men din Fader, som er i lønndom; og din Fader, som ser i lønndom, skal
lønne deg.» (v. 16-18.)

I disse versene blir den RETTE FASTEN beskrevet. Når de messianske

jødene skulle ha en privat faste, skulle de ikke gjøre som hyklerne (farise
erne og de skriftlærde), som ønsket at alle skulle se at de fastet. De
strødde aske i håret, rev sund sine klær og fordreide ansiktet, slik at det
skulle se ut som de hadde det ondt.

Jesu disipler derimot skulle oppføre seg normalt, slik at ingen uten Gud vis
ste, at de fastet. Gud skulle lønne dem i det åpenbare, for deres skjulte
faste gav uttrykk for det rette trosforholdet som det var mellom Gud og
hans barn.

Hva som gjaldt fasten i Israel, så fastet fariseerne og de skriftlærde to gan
ger i uken.
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Mose Torah foreskrev bare en fastedag i hele året, og det var på Yom
Kippur, som er den store forsoningsdagen.
I tillegg til dette har det blitt forordnet to andre offisielle faster i Israel, og
det er Purimfesten og den 9.ab, hvor begge jødenes tempel ble ødelagt på
den samme dag. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Om de forskjellige
høytidene i Israel.)

«Samle dere ikke skatter på jorden (i Israel), hvor møll og rust tærer, og
hvor tyver bryter inn og stjeler; men samle dere skatter i himmelen, hvor
hverken møll eller rust tærer, og hvor tyver ikke bryter inn og stjeler! For
hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Øyet er legemets lys; er ditt
øye friskt (gr.haplous), da blir hele ditt legeme lyst; men er ditt øye sykt
(gr.poneros), da blir hele ditt legeme mørkt. Er altså lyset (gr.phos) i deg
mørke, hvor stort blir da mørket! Ingen kan tjene (gr.doulevo) to herrer; for
han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og
forakte den andre; I kan ikke tjene Gud og mammon.» (v. 19-24.)

De messianske jødene ble bedt om å samle seg skatter i himmelen og ikke i
Israel. Denne skatten, som skulle bli bevart i himmelen, skulle de få utbetalt
foran Jesu herlighetstrone i Jerusalem, når han kommer tilbake. (Se
Mat.25,1-30 og Luk. 19,12-27.)
Her snakket Jesus om det «å være grådig» og om det «å være gavmild».
Utrykkene «å ha et godt øye» eller «å ha et dårlig øye» er hebraiske utrykk
som betyr «å være grådig» eller «å være gavmild.»
Den som var grådig, kunne ikke arve Guds rike, for det var et KRAV både
i Mose Torah og i Jesu undervisning at jødene skulle gi gaver- både til de
fattige og til Guds rike. Den som ikke gjorde det, fikk ikke del i Guds rike.
En kunne ikke tjene både Gud og mammon, som er et arameisk ord for
«penger» og «eiendom». En måtte bestemme seg hvem en ville tjene.
Det viktigste spørsmålet som vi har i tilværelsen er spørsmålet: HVOR
DAN SKAL JEG BLI FRELST. Dette er det spørsmålet som alle religio
ner forsøker å gi et svar på. Dette gjaldt også jødedommen, den
messianske jødedommen og den paulinske kristendommen. De hadde for
skjellige svar på dette spørsmålet:

1) Den offisielle jødedommen hadde det svaret at den som holdt Torahen,
den ble frelst. Den som ikke holdt Torahen, den var forbannet og hadde
ikke muligheter for frelse. «Men denne hop som ikke kjenner loven, er
forbannet.» (Joh.7,49.)
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2) Den messianske jødedommen hadde følgende svar på dette spørsmålet:
a) En måtte fødes på ny, for å få del i Guds rike. Det er det samme

som å bli født «av Ånden». (Joh.3,1-7.) Det som lå til grunn for
denne nye fødselen, var anger, omvendelse og vanndåpen.

b) En måtte komme til en personlig tro på Jesus, for å få del i Guds rike.
«for at hver den som tror på ham (Jesus) skal ha tidsalderlig liv.»
(Joh.3,15.)

c) En måtte holde alle Jesu bud i vandringen som troende.
«Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud.» (Joh. 14,15.)
«Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg,
men den som elsker meg, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske
ham og åpenbare meg for ham.» (Joh. 14,21.)

d) En måtte ta vanndåpen, for å bli frelst. «Den som tror og blir DØPT,
skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.» (Markus

16,16.)
«Peter sa til dem (jødene): Omvend dere, og enhver av dere la seg
døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den
Hellige Ånds gave. For løftet (om Den Hellige Ånd) hører dere til,
og deres barn og alle dem som er langt borte (jødene i diasporaen).»
(Ap.gj.3,38-39.)

e) En måtte være villig til å selge det som en eide og gi til de fattige.
«Og se, det kom en til ham og sa: Mester, hva godt skal jeg gjøre for
å få tidsalderlig liv (et liv i tidsalderen)? Men han (Jesus) sa til ham:
Hvorfor spør du meg om det gode? Det er bare en som er god, men
vil du gå inn til livet (i Rikets tid), da HOLD BUDENE. Han sa til
ham: Hvilke? Jesus sa. Du skal ikke slå i hjel. Du skal ikke drive hor.
Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd. Hedre din far
og din mor, og du skal elske din neste som deg selv. Den unge mann
sa til ham: Alt dette har jeg holdt. Hva fattes meg ennå? Jesus sa til
ham: VIL DI VÆRE FULLKOMMEN (etter Torahen), da gå bort
og SELG ALT DET DU EIER OG GI DET TIL DE FATTIGE, så
skal du få en skatt i himmelen. KOM SÅ (deretter) og FØLG MEG
(og få del i min rettferdighet.) Men da den unge mannen hørte det,
gikk han bedrøvet bort, for han hadde mange eiendommer.»
(Mat.19,16-22.)

I vår tid behøver vi ikke å selge alt det som vi har, for å være medlemmer
av den kristne menigheten. Det er ikke stilt slike krav til oss. De som er
rike, blir derimot oppfordret til å gjøre gode gjerninger og være gavmilde. Di
skal få nådelønn for det. «Byd dem som er rike i denne nåværende tidsal-
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deren, at de ikke skal være overmodige eller sette sitt håp til den uvisse
rikdom, men til Gud, som gir oss rikelig alle ting å nyte, at de skal gjøre
godt, være rike på gode gjerninger, gavmilde, godgjørende, så de legger seg
opp en god grunnvoll (nådelønnen) for den kommende tid, at de kan gripe
det tidsalderlige livet (et liv i himmelen i tidsalderen, som er Riket for Is
rael.)» (1 .Tim.6,17-19.)

3) Den paulinske kristendommen har bare et svar på dette viktige spørs
målet, og det er at menneskene må komme til en PERSONLIG TRO
PÅ JESUS, for å bli frelst. «Så være det dere vitterlig, brødre, at ved
ham (Jesus) forkynnes dere syndenes forlatelse (bortsendelse)
(gr.afesin), og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved
Mose lov, RETTFERDIGGJØRES I HAM ENHVER SOM TROR.»

(Ap.gj. 13,38-39.)
«Og han (fangevokteren i Filippi) førte dem (Paulus og Silas) utenfor og
sa: Herrer! Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? De sa da: TRO PÅ DEN
HERRE JESUS, SÅ SKAL DU BLI FRELST, DU og DITT HUS.»
(Ap.gj. 16,30-31.)

Det er likheter mellom den messianske Jødedommen og den paulinske kris
tendommen, men det er også STORE FORSKJELLER. Det som forener
disse to læresystemene err troen på Jesus, Guds frelsende nåde og Den
Hellige Ånd som frelsespant.
Når Peter sa på apostelmøtet i Jerusalem at de messianske jødene ble
frelst på samme måten som hedningene, så er det rett at begge grupperin
gene ble frelst av Guds nåde. «Men ved den Herre Jesu Kristi NÅDE tror
vi (de messianske jødene) at vi blir frelst på samme måte som de (hednin
gene i den paulinske forsamlingen).» (Ap.gj. 15,11.)
Men det var ikke nok for den for den messianske forsamlingen bare å tro
på Jesus. Den måtte også etterleve Torahens krav og bud.
Mens nåden er helt FRI i den paulinske læren, er den BETINGET i den
messianske læren. Det ble stilt krav til de messianske jødene, for at de
skulle bli bevart i Guds nåde. De måtte etterleve Jesu bud og lære i vandrin
gen som troende.

Vi må lære oss å skille mellom den betingede og den ubetingede nåden. Det
er ingen som har fortjent Guds nåde, men det er en annen sak.
Vi har så lett for å blande sammen de to læresystemene som er beskrevet i
N.T. Det er STOR FORVIRRING på dette området. I forkynnelsen blan
der de fleste sammen Guds krav og Guds nåde.
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De to læresystemene som vi har i N.T., må ikke blandes sammen. De har
sin egenart, og de har forskjellige målsetninger. Den messianske jødedom
men tok sikte på å utta jødene og hedningene for Riket for Israel, mens den
paulinske kristendommen tar sikte på å utta den kristne menigheten for him
melen.

De som blander sammen disse to trossystemene, bidrar til at det blir FOR
VIRRING blant de troende, og at EVANGELIET MISTER SIN KRAFT.
De som for eksempel forkynner at vanndåpen er nødvendig for å bli frelst,
eller de som forkynner at det er frelse (gjenfødelse) i vanndåpen, de er med
på å svekke evangeliet om Guds nåde. «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.)
De som blander sammen de to læresystemene som vi har i N.T., bidrar til at
evangeliet mister sin kraft. Store deler av den kristne kirken i dag har IN
GEN KRAFT i sin forkynnelse. Den er henfalt til ritualisme og menneske
lige påfunn.

«Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret (gr.merimnao) for deres liv
(gr.psyke), hva dere skal ete og hva dere skal drikke, eller for deres le
geme, hva dere skal kle eder med! Er ikke livet mere enn maten, og lege
met mere enn klærne? Se på himmelens fugler: De sår ikke, de høster ikke,
de samler ikke i lader, og deres himmelske Fader før dem allikevel. Er ikke
dere meget mere enn de? Og hvem av dere kan med all sin bekymring
legge en alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne?
Akt på liljene på marken, hvorledes de vokser: De arbeider ikke, de spinner
ikke; men jeg sier dere: Enn ikke Salomo i all sin herlighet (gr.doxa) var
kledd som en av dem. Men klær Gud således gresset på marken, som står i
dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke meget mere kle eder, dere
lite troende? Derfor skal dere ikke være bekymret og si: Hva skal vi ete,
eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker

hedningene (gr.ethnos) etter, og deres himmelske Fader vet at dere trenger
til alt dette. Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få
alt dette i tilgift! Vær altså ikke bekymret for den dag i morgen! for den dag
i morgen skal bekymre seg for sig selv; hver dag har nok med sin egen
plage (gr.kakia). (v.25-34.)

Her ble de messianske jødene oppfordret til ikke å være bekymret for de
daglige behov. De ble kalt for «lite troende» (v.30.) De manglet tro på at
Gud kunne forsørge dem.
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De ble oppfordret til å se på himmelens fugler (v.26.) og på liljene på mar
ken (v.28.). De planla ikke morgendagen, men Gud sørget for dem likevel.
Det «å være bekymret» var noe som kjennetegnet hedningene, (v.32.) Det
skulle ikke kjennetegne Guds forsamling, for den hadde løfte om at den som
søkte Guds rettferdighet og Guds rike, den skulle få dekt alle sine behov-
både de åndelige og de legemlige behov.
Vi forstår at denne teksten må sees innenfor rammen av det messianske

kongedømmet, som nettopp var etablert i Israel. I dette riket var det ikke
rom til bekymring, for kongen i dette Riket, som er Jesus, skulle sørge for
de troende.

De messianske jødene skulle ta en dag om gangen, og ikke bekymre seg
for morgendagen. Gud skulle være med dem «alle dager inntil tidsalderens
ende». (Mat.28,20.)

I vår tid er det mange troende som er bekymret for morgendagen, for hva
de skal kle seg med, og hva de skal spise. Det er defor helt innlysende at
denne teksten ikke angår den kristne menigheten. Den angår derimot Riket
for Israel, som var kommet på Jesu tid, men som ble utsatt med ca.2000 år
på grunn av jødenes vantro.
Benevnelsen «Guds rike» er brukt 5 ganger i Matteus evangelium. Ellers så
brukte Matteus benevnelsen «himlenes rike». Rabbinerne har sagt at be
nevnelsene «himlenes rike» og Guds rike» er det samme.
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Kapittel 7.

BERGPREKENEN

«Døm (gr.krino) ikke, for at dere ikke skal dømmes! for med den samme
dom som dere dømmer med, skal dere dømmes, og med det samme mål
som dere måler med, skal dere måles igjen. Hvorfor ser du splinten i din
brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var? Eller hvorledes kan
du si til din bror: La meg dra splinten ut av ditt øye? og se, det er en bjelke i
ditt eget øye! Du hykler (gr.hipokrites)! dra først bjelken ut av ditt eget
øye, så kan du se å dra splinten ut av din brors øye! Gi ikke hundene det
hellige (gr.hagios), og kast ikke deres perler for svinene, for at de ikke skal
trå dem ned med sine føtter og vende sig om og sønderrive dere.» (v. 1-6.)

Det er ikke de messianske jødene som skal dømme om de forskjellige ting.
Det er Jesus som er blitt gitt hele dommen, for han er Menneskesønnen,
som er uten feil. «For Faderen dømmer heller ikke noen, men har gitt Søn
nen hele dommen.» (Joh.5,22.)

Dessuten så var det et krav i Jesu lære, at den som dømte andre, den skulle
selv dømmes med den samme dommen. Dette er en variant av Jesu bud

om at den som ikke var villig til å tilgi, den fikk heller ikke selv syndenes
forlatelse. (Se Mat.6,14-15.)

I stedet for å dømme andre, så skulle de messianske jødene se til at de
vandret på en korrekt måte innenfor Jesu lære og den messianske jødedom
men. De skulle selv analysere sine egne liv, for å finne ut om det var noe
der, som var til anstøt både for Gud og for mennesker. Det kunne være
grådighet, for lite tro og for mange bekymringer.
Det var lett å se de feilene (splinten) som nesten hadde, men de feilene
(bjelken) som en selv hadde, de var det ikke så lett å få øye på. En har let
tere for å se feil hos andre enn hos seg selv.
En skulle ikke være så opptatt av andre, men en skulle først og fremst
passe på at en levde et ordentlig liv selv.
Når det gjelder urrykkene «splinten og bjelken i øyet», så går dette også på
grådighet eller ikke. «Å ha et friskt øye» betyr at «en ikke er grådig». «Å
ha et sykt øye» betyr at «en er grådig». (Mat.6,22-23.)
En skulle heller ikke være for ettergivende med de hellige ting. En skulle
ikke strø dem ut til hundene og til svinene, som her står for ugudelige perso
ner. (v.6.)
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«Be (gr.ateo), så skal dere gis, let, så skal dere finne, bank på, så skal det
lukkes opp for dere! For hver den som beder, han får, og den som leter, han
finner, og den som banker på, for ham skal det lukkes opp. Eller hvilket
menneske i blant dere er det vel som vil gi sin sønn en stein når han ber
ham om brød, eller vil gi ham en orm når han ber om en fisk? Dersom da
dere, som er onde (gr.poneros), vet (gr.eido) å gi deres barn gode (gr.kalos)
gaver, hvor meget mere skal da deres Fader i himmelen gi dem gode gaver
som beder ham!» (v.7-11.)

Dette er et løfte som gjaldt de messianske jødene. Den som bad etter de
fastsatte reglene, som vi behandlet foran, den skulle få det som vedkom
mende bad om.

Den som lette etter Guds rike og hans rettferdighet, den skulle få del i det.
Den som banket på døren inn til Guds rike, den skulle få komme inn. Jesus
sa om seg selv at han var døren inn til Guds rike. «Jeg er døren. Den som
går inn (i himlenes rike) gjennom meg, han blir frelst, og han skal gå inn og
gå ut og finne føde.» (Joh. 10,9.)
Når jødene, som på ingen måte var fullkomne, gav sine barn gode gaver, jo
mye mer ønsket Gud, som er god, å gi sine barn gode gaver. (v. 11.)

«Derfor, alt det dere vil at menneskene skal gjøre imot dere, det skal også
dere gjøre imot dem; for dette er Torahen og profetene.» (v. 12.)

Dette er blitt kalt for «den gylne regelen.» Det er bare Jesus som har gitt
denne regelen en positiv uttrykksmåte. Det er flere som har uttrykt denne
regelen på en negativ måte. Rabbi Hillel har sagt: «Det du hater, skal du
ikke gjøre mot din neste. Dette er hele Torahen. Alt det andre er bare kom
mentarer.»

I Tobias bok heter det: «Gjør ikke mot andre det som du ikke vil at andre
skal gjøre mot deg.»

«Gå inn gjennom den trange port! for den port er vid, og den vei er brei som
fører til fortapelsen (gr.apoleia), og MANGE er de som går inn gjennom
den; for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet (gr.zoe), og
FÅ ER DE SOM FINNER DEN.» (v.13-14.)

«Den trange porten» er GJENFØDELSEN inn i Guds rike. Den var basert
både krav og Guds nåde. Pantet på at en hadde gått inn gjennom denne
porten, var at en hadde fått Den Hellige Ånd.
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Omvendelsens port var trang og veien inn til livet, som var et liv i Riket for
Israel, var smal. Det var FÅ som kom til tro på Jesus. (v. 14.) Han ble deri
mot et anstøt for mange jøder. «Mange av hans disipler sa nå, da de hørte
det: Dette er hård tale. Hvem kan høre den? Men da Jesus visste med seg
selv at hans disipler knurret over dette, sa han til dem: Volder dette dere
anstøt?» (Joh.6,60-61.)

Det er Jesus selv som er veien inn til Guds rike. «Jesus sa til ham: Jeg er
veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.»
(Joh. 14,6.)
De fleste av jødene ønsket ikke å følge Jesu krav til både omvendelsen og
vandringen, men de ønsket heller å inn gjennom den vide porten og gå på
den breie veien. Den vide porten er uttrykk for at de ikke anerkjente Jesu
krav om omvedelsen og gjenfødelsen. Den breie veien er et bilde på
fariseemes og de skriftlærdes læresetninger, som ofte var bygget på tradi
sjonen. (v. 13.)
Bjørnstjerne Bjørnson har sagt at der de fleste mennesker går, der er Guds
veier. Dette er ikke rett. Det er det motsatte som er tilfellet. Der som de

fleste mennesker går, der er ikke Guds veier.

«Men vokt dere for de falske profeter (gr.prophetes), som kommer til dere i
fåreklær, men innvortes er glupende ulver! Av deres frukter skal dere
kjenne dem; kan en vel sanke vindruer av tornebusker eller fiken av tistler?
Således bærer hvert godt tre gode frukter, men det dårlige tre bærer onde
frukter. Et godt tre kan ikke bære onde frukter, og et dårlig tre kan ikke
bære gode frukter. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og
kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne (gr.epignosko) dem av deres fruk
ter. (v. 15-20.)

De falske profetene kom med sitt eget budskap. De var ofte ute etter egen
vinning. Deres budskap kunne ligne på det rette budskapet, men de omgikk
omvendelsen og den rette moralske standard, som krevdes av en som ville
etterfølge Jesu lære.
De falske profetene kunne til og med gjøre undergjerninger, men de hadde
ikke denne kraften fra Gud, men fra Satan.

Jesus sa at jødene skulle kjenne de falske profetene på deres frukter. De
hadde sine egne frukter. Den som ville bære den rette frukten for Gud,
måtte være tilsluttet «vintreet», som er et bilde på Jesu forhold til de
messianske jødene. Den som ikke var i Jesus, kunne ikke bære de rette
fruktene. Dersom ikke jødene hadde den rette frukten i sine liv, så ble de bli
kastet av Guds rike. De ble kastet ut som en vissen grein, for å bli brent.
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De skulle dømmes ved Jesu gjenkomst til Israel. (Joh. 15,1-8.)
Hensikten med å bære frukt, var følgende:
a) Gud ble herliggjort ved at de messianske jødene bar mye frukt.

(Joh. 15,8.)
b) De messianske jødene skal fram for Jesu herlighetstrone i Jerusalem

for å få nådelønn for sitt arbeid. Den skulle danne basis for deres gjø
remål i Rikets tid, når det blir opprettet for fullt.

«Ikke enhver som sier til meg: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes
rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje (holdt Torahen). Mange
skal si til meg på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk
(gr.prophetevo) ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort
mange kraftige gjerninger (gr.dynmais) ved ditt navn? Og da skal jeg vitne
(gr.homologeo) for dem: Jeg har aldri kjent (gr.ginosko) dere; vik bort fra
meg, dere som gjorde urett (gr.anomia)(ikke holdt Torahen)!» (v. 21-23.)

Jesu hadde mange tilhengere på denne tiden. Han var populær. De kalte
ham for «Herre», som på gresk er «kyrios». Mange mente at han var
«Yhvh».

Jesus sa at det var ikke nok å kalle ham for «Herre». De måtte også etter
leve den læren som han kom med, for å få del i Riket for Israel. Det er
hans tolkninger av Mose Torah.
Mange skal si til Jesus på «hin dag», som er på dommens dag, at de hadde
talt profetisk ved Jesu navn, at de hadde utdrevet onde ånder i Jesu navn og
gjort mange undergjerninger i Jesu navn. Jesus sa at dette var ikke noe be
vis på
at de hørte ham til. De måtte også holde Rikets lover, før de kunne regne
seg som hans disipler.
I denne konteksten kommer det tydelig fram at de messianske jødene måtte
etterleve Jesu Torah, for å få del i Guds Rike.

I den paulinske læren, som angår den kristne menighet, er det ikke satt noe
krav om at en skal etterleve noe bestemt bud, for å få del i Guds rike. En er
frelst av nåde ved tro. (Ef.2,8-9.)
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JØDENES TORAH. DEL 1.

Den jødiske Torahen har følgende betydning og siktemål:
1.) Den jødiske Torahen er ikke gitt til hedningene, men derimot til jødene.
En kan derfor ikke forplikte hedningene på jødenes Torah.

2.) Den jødiske Torahen kan ikke frelse noen. Det var også de messianske
jødene oppmerksomme på. Peter uttalte følgende på apostelmøtet i år
49(50.): «Hvorfor frister da dere Gud ved å legge et åk (Mose Torah)
på disiplenes nakke, som verken våre forfedre eller vi var i stand til å
bære.»(Ap.gj.l5,10)

3.) Den jødiske Torahen ble satt inn ved siden av Abraham-pakten, som var
en nådespakt, for at fallet (synden) skulle bli stort, men der synden var
stor, ble nåden enda større. «Men Torahen kom til (ble satt ved siden

av) for at fallet (synden) skulle bli stort, men hvor synden ble stor, ble
nåden enda større.» (Rom.5,20.)

4.) Den jødiske Torahen skulle vare inntil Kristus. Den skulle vare inntil
«den ætt kom som løftet gjaldt».(Gal.3,19.) Den «ætten», som det her er
snakk om, er Kjistus. Jesus oppfylte Torahen som frelsesvei både for
den messianske og den kristne forsamlingen.
Til tross for det så måtte de messianske jødene etterfølge Jesu lov eller
Jesu lære i vandringen som troende, «og jeg (Paulus) er blitt som en
jøde for jødene, for å vinne jøder. For dem som er UNDER TORA
HEN, som en som er under Torahen- om jeg enn ikke selv er under
Torahen- for å vinne dem som er under Torahen.» (l.Kor.9,20.)

5.) Jesus Kristus var Torahens siktemål eller hensikt. «For Kristus er
Torahens hensikt (gr.telos) til rettferdighet for hver den som tror.»
(Rom. 10,4.)

6.) Jødene var innestengt under Torahen til Kristus oppfylte den for dem på
Golgata. «Men før troen kom, ble vi (jødene) holdt innestengt i varetekt
under Torahen inntil den tro som skulle åpenbares. Så er da Torahen blitt
vår (jødenes) veiviser (tuktemester) INNTIL Kristus, for at vi skulle bli
rettferdiggjort ved tro.» (Gal.3,23-24.)
Jødenes Torah var ingen veiviser TIL Kristus for jødene. De kunne ikke
få tak i troen på Jesus ved å holde Torahen. De ble holdt innestengt av
Torahen inntil Kristus kom. Det var bare troen på Jesus som kunne
frelse dem.

7.) Etter at den NYE TROEN (den nye frelsen) var kommet, var ikke de
jødene, som tilhørte den kristne forsamlingen, lenger under Torahen som
indirekte frelsesvei. «men etter at troen er kommet, så er vi (jødene)
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ikke lenger under tuktemesteren (Torahen).» (Gal.3,25.)
8.) I det nye livet som vi har fått ved Jesu død og oppstandelse, er vi ikke

under jødenes Torah. «For synden skal ikke herske over dere, for dere
er ikke under Torahen, men under nåden.» (Rom.6,14.)

9.) Den jødiske Torahen kan ikke rettferdiggjøre et menneske, «men da vi
innså (Paulus forstod dette på et gitt tidspunkt.) at et menneske ikke blir
rettferdiggjort av lov-gjeminger, men ved tro på Jesus Kristus, så trodde
også vi på Jesus Kristus, for å bli rettferdiggjort av tro på Kristus og
ikke av lov-gjeminger, etter som ikke noe menneske blir rettferdiggjort
av lovgjeminger.» (Gal.2,16.)

10.)Lovens krav er oppfylt i den som tror på Jesus, «for at Torahens krav
skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ån
den.» (Rom.8,4.)

11.)Det var ikke noe i veien med jødenes Torah. Den var både hellig, rett
ferdig, god og åndelig. «Så er da Torahen hellig, og budet hellig og rett
ferdig og godt.» (Rom.7,14.)
«For vi vet at Torahen er åndelig. Jeg derimot er kjødelig, solgt under
synden.» (Rom.7,14.)

12.)Jødene greidde ikke å oppfylle den jødiske Torahen til egen frelse, for
de hadde en syndig natur, som ikke greidde dette. «For det som var
umulig for Torahen, idet den var maktesløs ved kjødet (vår syndige na
tur), det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og
på gmnn av synden og fordømte synden i kjødet.» (Rom.8,3.)

13.)Vi skal ikke forkynne Torahen til de ufrelste i vår tidshusholdning. Vi
skal forkynne nåden, for deres synder er sonet på Golgata. Han er en
soning for all verdens synd. (l.Joh,2,2.)
«Forsoningens tjeneste» går ut på to ting, og det er:

a) Å forkynne at alle troende er frelst ved Jesu forsonergjeming.
b) Å forkynne at Jesus har sonet alle verdens synd, og at han ikke lenger

tilregner verden deres synder. Det er ikke synden som er problemet i
vår tid, men det er at menneskene ikke vil ta imot syndenes forlatelse.
(l.Kor.5,14-21).
De menneskene som går fortapt for Guds rike, blir heller ikke dømt på
grønn av synden i sine liv, for den er TATT BORT, men de blir dømt på
grunnlag av sine gjerninger.
Gjerningene kan ikke frelse noen. «Se, jeg kommer snart, og min lønn er
med meg, til å gi enhver etter som hans gjerning er.» (Joh.Åp.22,12.)

14.)Vi skal heller ikke relatere vårt Guds- forhold i forhold til Torahen, men
i forhold til Guds nåde. «Og nå OVERGIR jeg dere (menigheten i
Efesus) til GUD og HANS NÅDEORD. Han som er mektig til å OPP-
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BYGGE dere og gi dere arvelodd blant alle dem som er blitt helliget.»
(Ap.gj.20,21.)
«For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker, idet den OPP-
TUKTER OSS til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve
tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nåværende tidsalderen.» (Tit.2,11-
12.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. Kapittel: Moselovens hensikt
og begrensning.)

15.)Det er også Guds nåde som driver oss framover i arbeidet med å
fremme Guds rike. «men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde
mot meg har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mer enn de alle,
dog ikke jeg, men Guds nåde som er med meg.» (1.Kor. 15,10.)

16.)Det forholdet at Mose Torah som åndelig system er opphevet, betyr
ikke at det enkelte bud i denne Torahen er falt bort i inneværende tids-

husholdning. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. Kapittel: De 10 bu
dene er inntatt i Paulus sin undervisning med unntak av sabbatsbudet og
budet om gjengjeldelse i 3. og 4. ætteledd.
Vi har også en rekke forskrifter og pålegg innenfor den kristne menig
het. I Paulus sine Skrifter har vi i underkant av 400 bud eller forordnin

ger som gjelder den kristne forsamlingen. Dette gjelder forholdet til våre
medmennesker, til de troende, til samfunnet, til ordninger i Guds-tjenes-
ten og til Gud.

Paulus forkynte ikke jødenes Torah for hedningene. Han forkynte nåden
for dem, for jødenes Torahen er ikke aktuell for den kristne menigheten.
«Eller forakter du hans godhets og tålmods og langmods rikdom, og vet ikke
at GUDS GODHET (NÅDE) DRIVER DEG TIL OMVENDELSE?»
(Rom.2,4.)

«Men da han som utvalgte meg fra mors liv og KALTE MEG VED SIN
NÅDE.» (Gal.1,15.)
«Bare dette vil jeg få vite av dere: Var det lov-gjeminger (Torahens forkyn
nelse) dere fikk Ånden eller ved TROENS FORKYNNELSE? «(Gal.3,2.)
«men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært
forgjeves, men jeg har arbeidet mer enn de andre, dog ikke jeg, men Guds
nåde som er med meg.» (1.Kor. 15,10.)

I den forbindelse vil jeg sitere en artikkel av Torbjørn Eitland: Utbre Guds
rike. Den stod i Norge I Dag den 12-09-03. Jeg er ikke enig i alle vurderin
gene og formuleringene i denne artikkelen, for den skiller ikke mellom de to
forskjellige evangelieforkynnelsene som vi har i N.T., men den har så
mange gode poenger at jeg velger å sitere den. «Skal vi som kristne utbre
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Guds rike og dermed forandre samfunnet, kan vi IKKE GI DEM DE 10
BUD. Det som forandrer samfunnet vårt til det bedre er: at mennesker blir

født på ny og blir nye skapninger og slutter å leve i synd.
Å GI VERDEN DE 10 BUD ER Å BEDRA VERDEN. Vi skal gi Jesus til
verden, som gjør at de blir født påny, blir nye skapninger. (2.Kor.5,17.)
Dette betyr at de som nye skapninger får Guds natur (EVIG LIV), som
igjen fører til at de kan holde det nye budet Jesus gav oss i Joh. 13,34-35.
Dette nye budet dekker alt i den gamle pakt. D.v.s. loven og budene som er
lagt til side og erstattet med en ny lov og en ny pakt. (Hebr.8,6-13, Ef.2,15.
De ti bud TILHØRER DEN GAMLE PAKT, gitt til Israel og de alene.
Den ble ikke gitt til hedningene (verden.)
Budene ble gitt til ÅNDELIG DØDE MENNESKER. De passer ikke inn i
en troendes liv (åndelig levende.) Ap.gj.15,8-11.
Satan bruker de 10 bud i verden ved å innbille mennesker at ved å tro på
Gud og leve etter de 10 bud, så er du frelst. DE LEVER PÅ EN LØGN.
Du kan spørre mennesker i Norge i dag om de tror. De vil svare deg: Ja,
jeg tror på Gud og prøver å leve etter de 10 bud. De går fortapt.
Ordet forteller oss klart i Rom. 10,9 at du må bekjenne Jesus som Herre og
tro i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde. Jesus sier i Joh.8,36:
«Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. D.v.s. fra syndens og
dødens lov (Mose Torah), Rom.8,2.
Paulus skriver i Rom. 13,8-9 at den som elsker sin neste, oppfyller Loven,
og at de 10 bud sammenfattes i dette ord: Du skal elske din neste som deg
selv». Dette kan vi som nye skapninger leve etter.
Hver enkelt av oss har den samme Hellige Ånd, som Jesus hadde, når han
vandret på jorden. Joh.16,13-15. La oss begynne å leve som Jesus, elske
som Jesus, for vi er som Jesus i verden. l.Joh.4,17.»

«Derfor, hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik
en forstandig (gr.phronimos) mann, som bygget sitt hus på Qell; og skyllreg
net falt, og flommen kom, og vindene blåste og slo imot dette hus, men det
falt ikke; for det var grunnlagt på Qell. Og hver den som hører disse mine
ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig (gr.moros) mann, som
bygget sitt hus på sand; og skyllregnet falt, og flommen kom, og vindene
blåste og slo imot dette hus, og det falt, og dets fall var stort!» (v.24-27.)
Jesus sa at den som hørte hans lære og levde i samsvar med den, han var
lik en forstandig mann, som bygde huset sitt på fjell. Fjellet er et bilde på
Jesus. «Og jeg (Jesus) sier deg at du er Peter, og på denne klippe (Jesus
selv) vil jeg bygge min menighet (den messianske menigheten), og dødsri
kets porter (døden) skal ikke få makt over den.» (Mat. 16,18.)
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I endetiden vil de av jødene, som har bygd sine hus på Jesu lære, ikke gå
under når skyllregnet og flonunen kommer. Skyllregnet er her et bilde på
den store trengselen, og flommen er et bilde på Antikrist.
Den derimot som ikke har bygd sitt liv på Jesu lære, vil bli et lett offer for
Antikrist i endens tid.

«Og da Jesus hadde endt denne tale, da var folket slått av forundring over
HANS LÆRE, for han lærte dem som en som hadde myndighet
(gr.exousia), og ikke som deres skriftlærde.» (v.27-28.)

Folket var slått av forundring over Jesu lære. Han lærte med autoritet, og
ikke som de skriftlærde, som henviste til tradisjonen og de forskjellige for
tolkningene av andre rabbinere. I det hele tatt så går mye av det teologiske
arbeidet ut på å ha en oversikt hva andre har sagt og skrevet om de for
skjellige teologiske emnene.
Jesus sa om sin lære at det var ikke hans egen lære, men Guds lære. «Jø
dene undret seg da og sa: Hvor har han sin lærdom fra, han som ikke er
opplært? Jesus svarte dem og sa: Min lære er ikke min lære, men hans som
har sendt meg. Vil noen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er fra
Gud, eller om jeg taler av meg selv.» (Joh.7,15-17.)

Vi har med dette gått gjennom Bergprekenen og vist at den er en tale, som
ikke angår den kristne menigheten, men det messianske Riket, som var eta
blert i Israel ved døperen Johannes og Jesu virksomhet og forkynnelse.
Den er basert i stor grad på gjerninger og ikke på den frie nåden.
Når man ikke regner med en åndelig størrelse som Riket for Israel i sine
teologiske vurderinger, ser en heller ikke at Jesus kom med evangeliet om
dette Riket.

Den fatale konsekvensen av dette blir at man trekker inn Jesu forkynnelse i
den kristne menighets forkynnelse. Det oppstår STOR FORVIRRING
blant de troende, og det budskapet som de både hører og forkynner selv,
blir ikke Paulus sitt nådebudskap, men en sammenblanding av et evange
lium, som har i seg elementer både fra Jesu forkynnelse og Paulus sin for
kynnelse. Et slikt budskap binder de troende og gjør dem ikke glade og frie.
Det fører til STOR FRUSTRASJON blant de troende, for de forstår ikke

hva den sanne paulinske læren går ut på.
Eivind Sivertsen sier følgende om Bergprekenen i sin bok: Hvordan leser du
Bøgemes Bog? s. 67-68: «Tilbudet om dette Riket skulle vel gies til folket.
Men de ville ikke forstå at dette riket etter sitt indre vesen var et ånds-
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bestemt og åndsstyrt Gudsrike med Messias-tidens herlighet som tilgift.
Vi må gjøre alvor av synet på Jesus som den forjettede Israels Messias.
Leser vi Bergprekenen ut fra denne forståelse og i lyset av det profetiske
ordet i Gamle Testamente, kan der vanskelig reises tvil om at denne Jesu
«programtale» helt og holdent tar sikte på Messias-riket med dets mennes
kelig ideelle tilstander på jorden.
La den nok så meget være et speil for oss til ydmykende selverkjennelse i
disse «hedningenes tider», hvor vi forkynner «Kristi død inntil han kom
mer». Må vi dog en gang komme til så meget forståelse av «rikets evange
lium» i dets både usynlige og usynlige, i dets nåværende og kommende skik
kelse, at de endeløse diskusjoner og drøftelser og fortolkninger av Jesu
Bergpreken må få sin avslutning.»

Charles F.Baker sier følgende om Bergprekenen i sin bok: Understanding
the Gospels.s.83-84: «Bergprekenen er en OPPSUMMERING av de mo
ralske og åndelige kvalifikasjonene til tilhengerne av det tusensårige Konge
dømmet. Der er visse moralske og åndelige absolutter som er uforander
lige, og som gjelder Guds folk i alle tidsaldere. Derfor passer mange av de
prinsippene, som er beskrevet i denne talen, likeså godt til medlemmer av
det kristne legemet som til medlemmer Kongedømmet.
Men det er visse trekk i denne talen som passer BARE til medlemmene av
Kongedømmet, og det er derfor behov for å fordele på en rett måte denne
del av Guds ord.

Hensikten med talen er å instruere disiplene hvordan de skal leve i forhold
til de forfølgelser og den trengsel, som de ville lide, mens de ventet på den
aktuelle opprettelsen av Kongedømmet. De blir bedt om å be om at Konge
dømmet skal komme.

Talen ble gitt til disiplene som befant seg midt i nærværet av en mengde
folk. Talen representerer ikke frelsens evangelium eller forklarer ikke hvor
dan syndere skal bli frelst, men den henvender seg til folk som ALLEREDE
VAR FRELST, som kunne kalle Gud for sin himmelske Far.

Mye forvirring har oppstått idet man har antatt, at en kan bli en kristen ved
å forsøke å leve opp til Bergprekenen. Der er en stor forskjell på det å
leve, for å bli en hellig, eller leve som en hellig. (Ef.5,1-3.)»

Jeg vil også sitere hva Robert Raphale Geis har sagt om Bergprekenen:
«En kristen som lytter til Jesu ord og ikke har fått sin forståelse helt forder
vet av såkalt teologisk visdom, må erkjenne, at han (Jesus) fastholder Tora-
hen, og endog hva som er viktigere: Han SKJERPER DEN.
Fem ganger innleder ha med et: Men jeg sier dere. Denne skjerpelse av
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den jødiske livsholdning henger sikkert sammen med den messianske lov,
som FØRST TRER I KRAFT VED RIKETS KOMME.»

(Hva som gjelder Bergprekenen, så se mine bøker: Jødenes Konge. Bind 2
og 4, hvor jeg skriver mye om den. Se også min bok: Jesu Gjenkomst. Bind
5. Kapittel: Bergprekenen er grunnloven i Riket for Israel.)

101



KAPITELS.

«Da han gikk ned av Qellet, fulgte meget folk ham. Og se, en spedalsk kom
og falt ned for ham og sa: Herre! om du vil, så kan du rense (gr.katharizo)
mig. Og han rakte hånden ut, rørte ved ham og sa: Jeg vil; bli ren! Og
straks blev han renset for sin spedalskhet. Og Jesus sa til ham: Se til at du
ikke sier det til noen; men gå og te deg for presten, og bær frem det offer
Moses har påbudt, til et vitnesbyrd (gr.martyreo) for dem!» (v. 1-4.)

Etter at Jesus hadde utformet sin lære i Bergprekenen i kap.5-7, praktiserte
han den fra kapittel 8 og utover.
Jesus var ikke bare interessert i de store mengdene. Han tok seg også av
den enkelte. Den spedalske hadde TRO for at Jesus kunne helbrede ham.
Dermed var en viktig forutsetning til stede for at Jesus kunne gjøre dette.
Vi vet at i den messianske læren, var TROEN EN FORUTSETNING FOR

AT HELBREDELSENE KUNNE FINNE STED. Jesus poengterte stadig
vekk at TROEN VAR DET MIDLET SOM HAN BRUKTE, når han hel
bredet et menneske.

Jesus ville ikke at den spedalske mannen skulle fortelle det til noen, at han
var blitt helbredet for sin spedalskhet. Han ville ikke fokusere på de
messianske undergjerningene som han gjorde, for at ikke jødene skulle bli
for opptatt av dem. Han ønsket først og fremst at jødene skulle se på ham
som den som tok bort all verdens synd.
Han bad videre mannen om at han skulle gå til presten i templet i Jemsalem
og bære fram det offer som var nødvendig i forbindelse med rensingen av
en spedalsk. Dette viser at Jesus holdt seg innenfor Mose Torahens ram
mer både i sin forkynnelse og i sin praksis. Han var ikke kommet for å opp
heve Torahen for jødene, men for å oppfylle den. Dette vil si:
a) Han skulle oppfylle den til frelse for jødene.
b) Han skulle tolke den på en riktig måte.
c) I vandringen var jødene fortsatt forpliktet på Jesu Torah eller Jesu lære,

som inneholdt en rekke forpliktelser. Den inneholdt også Jesu kjærlighet
og Guds nåde. «Å bli en messiansk jøde» ville si å forplikte seg både på
Jesu Torah og på Jesu nåde og kjærlighet.

Da Jesus helbredet den spedalske, så var dette en spesiell MESSIANSK
UNDERGJERNING Ingen hadde blitt helbredet for spedalskhet i Israel
siden Miriam, Mose og Arons søster, hadde blitt det for ca. 1500 år siden.
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Rabbinerne hadde sagt at den som kunne helbrede menneskene for spe
dalskhet, den var Messias.

De tre andre messianske undergjerningene, som bare Messias kunne gjøre,
var:

a) Utdrivelse av onde ånder i slike tilfeller der personen ikke kunne tale.
b) Helbredelse av blindhet i slike tilfeller der personen var født blind.
a) Oppvekking av døde i slike tilfeller der personen hadde vært død i mer

enn 4 dager. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: De
messianske undergjerningene.)
Vi skal også legge merke til at da Jesus sendte ut de 12 apostlene sine,
da fikk de makt til å helbrede ALL SYKDOM. Det vil si at de også
hadde anledning til å utføre de spesielle messianske undergjerningene.
«Og han kalte sine 12 disipler til seg og gav dem makt over onde ånder,
til å drive dem ut, og til å helbrede ALL SYKDOM og ALL SKRØPE
LIGHET.» (Mat. 10,1.)

Dette gjaldt også de 70 som ble utsendt av Jesus. (Lukas 10,1-20.)

Jødene hadde KRAV på å bli helbredet av Jesus, når de etterfulgte den
jødiske Torahen, og når de hadde den tro (forventning), som Jesus krevde
av dem.

I følge 2.M0S. 15,26 ville ikke Gud legge sykdommer på jødene dersom de
fulgte hans Torah. «og han (Herren) sa: Dersom du hører på Herren din
Guds røst, og gjør det som rett er i mine øyne, og gir akt på hans bud (ordet
står i flertall), og holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på deg
noen av de sykdommer som jeg la på egypterne, for jeg er Herren, din lege
(hebr. Yhvh Rofe.)»

«Dere skal tjene Herren deres Gud, og han skal velsigne ditt brød og ditt
vann. Og jeg vil holde SYKDOM BORTE FRA DEG. (2.Mos.23,25.) (Se
min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: Guds navn i Tenach.)
I tillegg til det hadde jødene løfter om at de skulle bli helbredet ved Messias
sine sår. «Men han er såret for våre (jødenes) overtredelser, knust for våre
misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår
har vi fått legedom.» (Es.53,5.)
Vi kan ikke uten videre overføre disse løftene til den kristne menigheten.
De er gitt til jødene.
Når vi sammenligner den bibelske jødedommen i Tanach, den messianske
jødedommen og den paulinske kristendonunen med henblikk på helbredel
ser, så får vi følgende forskjeller mellom disse 3 trosretningene:
a) I ganunel-testamentlig tid ble jødene helbredet på grunn av løfter.
b) I den messianske forsamlingen ble jødene helbredet på grunn av løfter
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pluss tro.
c) I den kristne menighets tid blir vi helbredet på grunn av Guds nåde.

Den er basert på Jesu forsoning. (Gal.3,5.)

I den paulinske læren er trosaspektet ved helbredelser nedtonet, for det
settes ikke lenger noe krav til en helbredelse. Vi tar imot helbredelsene ved
Guds nåde. Et menneske kan i vår tidsperiode bli helbredet om vedkom
mende har tro eller ikke.

I Paulus sin undervisning finner vi bare EN GANG at Paulus helbredet et
menneske på grunnlag av at vedkommende hadde tro til å bli helbredet.
«Han hørte Paulus tale. Denne så skarpt på ham, og da han så at han
hadde TRO TIL Å BLI HELBREDET, sa han med høy røst: Reis deg og
stå oppreist på dine føtter. Og han sprang opp og gikk omkring.»
(Ap.gj.14,9-10.)
Da Paulus uttalte dette, hadde han ennå ikke DEN FULLE KUNNSKAP

OM NÅDENS PRINSIPPER. Det fikk han først i forbindelse med sine to
fengselsopphold i Roma i årene 62 og 66. Etter den tid forstod Paulus fullt
ut at et menneske ikke lenger ble helbredet på grunn av løfter eller på
grunn av tro, men at DET BLE HELBREDET PÅ GRUNN AV GUDS
NÅDE.
I følge den paulinske læren så skjer både gjenfødelsen og helbredelsen ved
forkynnelsen av nåden. «Han altså som gir dere Ånden og virker kraftige
gjerninger (bl.a. helbredelser) blant dere, gjøre han det ved lovgjeminger
eller ved TROENS FORKYNNELSE (forkynnelse av nåden).» (Gal.3,5.)
Paulus hadde selv et problem i sitt legeme. Det var en «Satans engel» som
skulle passe på, at Paulus ikke roste seg av alle de store åpenbaringene,
som han hadde fått av Gud. Hva denne «tomen» gikk ut på, er det ingen
som vet. Det kan være en sykdom. Det kan også være all den motstanden
som han møtte på grunn av sitt budskap om nåden. Det kan være at Gud
hadde tillatt, at en engel fra Satan plaget ham, slik at han ikke skulle skryte
av de mange åpenbarelsene, som han hadde fått av Gud.
Paulus bad Gud tre ganger om at han måtte ta bort denne «utsendingen fra
Satan», men Gud svarte ham: «min nåde er nok for deg, for min kraft
fullendes i (din) skrøpelighet.» (2.Kor. 12,7-9.)
Denne «tomen i kjødet» skulle oppdra Paulus til ikke å rose seg av de store
åpenbaringene, som han hadde fått. Den hadde derfor en GUDDOMME
LIG HENSIKT. Her ser vi at alle ting er underlagt Herren.
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Hva som gjelder ordet «tro», så er det på gresk «pistis». Vi skiller mellom
følgende typer tro:
a) Tro som forventning. Det var den typen tro den spedalske hadde. Han

var 100 prosent sikker på at Jesus kunne gjøre han frisk. «Men tro er
full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees.»
(Hebr. 11,1.)

b) Tro som nådegave. (1.Kor. 12,9.)
c) Stadig voksende tro. Den baserer seg på de erfaringene som vi gjør i

livet som troende. «Vi er skyldige til å takke Gud alltid for dere, brødre,
som tilbørlig er, fordi deres tro vokser rikelig, og kjærligheten til hveran
dre flyter over hos her og en blant dere.» (2.Tess.l,3.)

d) Frelsende tro. «For av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av
dere selv. Det er Guds gave.» (Ef.2,8.)

e) Individuell tro. Ikke alle har den samme tro. Noen har en sterk tro, mens

andre har en svak tro. Målet for hver enkelt er at troen skal vokse.

Dette kan også ha sammenheng både med erfaringer i kristenlivet og
med kunnskaper om Guds ordninger, «idet vi natt og dag inderlig beder
om å få se deres åsyn (hele personen) og bøte på det som ennå mangler
i deres tro.» (l.Tess. 3,10.)

I Paulus sin undervisning blir det satt likhetstegn mellom «troen» og Paulus
sin nye lære om «nåden». Han kalte sin nye lære for «den tro som skulle
åpenbares». «Men før troen kom (i Torahens tid), ble vi (jødene) holdt inne
stengt i varetekt under Torahen TIL DEN TRO SOM SKULLE ÅPEN
BARES.» (Gal.3,23.)

Det som kjennetegner våre menigheter og hver enkelt troende, er at mange
har store kunnskaper om den kristne læren, men vi MANGLER KRAF
TEN til å utføre de oppgavene, som Den Hellige Ånd har gitt oss gjennom
de forskjellige nådegavene. Dette gjelder også helbredelsens nådegave.
Det er to grunner til dette:
a) For det første lærer vi ikke rett om de forskjellige tidsperiodene. I for

kynnelsen setter vi likhetstegn mellom den messianske tidsperioden og
den kristne menighets tidsperiode. Guds ordninger kan ikke komme til
sin fulle utfoldelse, når undervisningen er gal. Det er ordet som åpner
opp for Den Hellige Ånds virksomhet og kraft.

b) For det andre ber man ikke om å få nådegavene, slik at man kan prakti
sere dem. Praktiseringen av nådegavene er blitt en sak for spesialister.
Det var ikke meningen. Nådegavene er gitt til hele menigheten og ikke
bare til de som har ledende stillinger innenfor menigheten.
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«Men da han gikk inn i Kapernaum, kom en høvedsmann til ham og bad
ham og sa: Herre! min dreng ligger verkbrudden hjemme og pines for
ferdelig. Jesus sa til ham: Jeg vil komme og helbrede ham. Men høveds
mannen svarte og sa: Herre! Jeg er for ringe til at du skal gå inn under
mitt tak; men si bare et ord, så blir min dreng helbredet! For jeg er også
en mann som står under overordnede, men har stridsmenn under meg
igjen; og sier jeg til den ene: Gå! så går han, og til en annen: Kom! så
kommer han, og til min tjener: Gjør dette! så gjør han det. Men da Jesus
hørte dette, undret han sig, og sa til dem som fulgte ham: Sannelig sier
jeg dere: Ikke engang i Israel har jeg funnet så stor en tro (gr.pistis).
Men jeg sier dere at mange skal konune fra øst og vest og sitte til bords
med Abraham og Isak og Jakob i himlenes rike; men rikets barn skal
kastes ut i mørket utenfor; der skal være gråt og tenners gnissel. Og
Jesus sa til høvedsmannen: Gå bort; deg skje som du har trodd! Og hans
dreng blev helbredet i den samme stund «(v.5-13.)

Denne høvedsmannen var kaptein i enten den romerske hæren eller offiser
hos Herodes Antipas, som var konge over Galilea. Denne kapteinen hadde
kommando over 100 soldater.

Det som kjennetegnet denne mannen, var følgende forhold:
a)Han hadde tro på at Jesus kunne helbrede hans tjener.
b) Han hadde omsorg for sin tjener.
c) Han var godt likt av jødene. Han hadde bygd en synagoge for dem i

Kapernaum. (Luk.7,5.)
d) Han var tiltrukket av den jødiske tro.
e) Han mente at Jesus ikke behøvde å oppsøke hans hus, for at tjeneren

kunne bli helbredet. Det var nok å si et ord eller uttrykke en befaling om
at dette skulle skje.

Da Jesus fikk høre om hans tro, ble hans tjener helbredet med det samme,
(v. 13.) Jesus ble forundret over kvaliteten av hans tro. Han, som ikke var

jøde, hadde en større tro enn jødene. «Sannelig sier jeg dere: Deke engang i
Israel har jeg funnet så stor en tro.» (v. 10.)

I N.T. er det nevnt to ganger at Jesus undret seg:
a) Han undret seg over denne kapteinens tro.
b) Han undret seg over jødene vantro. «Og han kunne ikke gjøre noen

kraftige gjerninger der (i Nasaret), unntatt at han la sine hender på noen
få syke og helbredet dem. Og han undret seg over deres vantro. Og han
gikk omkring i byene og lærte.» (Luk.6,5-6.)
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Dette betyr at alle kan komme til tro på Jesus. Det store spørsmålet i hver
enkelt menneskes liv er dette: Hva vil du gjøre med Jesus? Vil du ta imot
ham som din frelser, eller vil du forkaste hans tilbud om frelsen?

Denne kapteinen hadde bestemt seg for å tro på Jesus. Han er dermed et
forbilde på alle de hedningene, som har del i Riket for Israel. Det skal opp
rettes i Israel, men det skal strekke seg over hele verden.
Hva som gjaldt jødenes vantro, så sa Jesus at det skulle komme folk fra
hele verden og sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob i himlenes rike,
mens mange av Rikets barn ikke skulle få del i dette riket på grunn av van
tro. De skulle kastes utenfor Riket. Der skulle det være gråt og fortvilelse,
(v. 11-12.)

Det er det fortapelsen går ut på- en evig atskillelse fra Gud og fortvilelse
over at en ikke hadde tatt imot de mulighetene til frelse, som en hadde i de
respektive tidsperioder.

«Og da Jesus kom inn i Peters hus, så han at hans svigermor lå til sengs og
hadde feber; og han rørte ved hennes hånd, og feberen forlot henne; og hun
stod opp og tjente (gr.diakoneo) ham.» (v. 14-15.)

Da Jesus helbredet Peters svigermor, så ble hun helt frisk med det samme.
Hun stod opp fra sin seng og tjente ham som sin gjest i huset.
Den som tror på Jesus, skal TJENE ham. Vi skal ikke alle sammen tjene
ham på den samme måten. Vi skal tjene ham i samsvar med den oppgaven
hver enkelt har fått. Dersom vi er villige til det, vil han utruste oss til tjenes
ten for ham med å gi oss muligheter og nådegaver.

FORHOLDET MELLOM SYKDOM OG SYND

«Men da det var blitt aften, førte de til ham mange besatte, og han drev
åndene ut med et ord, og alle dem som hadde ondt, helbredet han, for at det
skulde oppfylles som er talt ved profeten Esaias, som sier: Han tok våre
skrøpeligheter (gr.astheneia) på seg og bar (ordet kan også bety «å bære
bort» våre sykdommer. Men da Jesus så meget folk omkring seg, bød han
disiplene å fare med ham over til hin side. (v. 16-18.)

Jesus drev ut de onde åndene og han helbredet ALLE som hadde sykdom
mer. Dette angikk jødene og ikke den kristne forsamlingen. Jødene hadde
løfter om at de skulle unngå sydommer, dersom de fulgte Torahens bud.
Dette baserer seg også på et løfte som er gitt i Esaias 53,4-5, hvor det står:
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«Sannelig, våre (jødenes) sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har
han båret, men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men
han er såret for våre (jødenes) overtredelser (synd), knust for våre misgjer
ninger (synd). Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår
har vi fått legedom (fra synden).» (Es.53,4-5.)
Hva som gjelder Esaias 53,4, så gjelder dette verset jødenes sykdommer og
jødenes plager. Messias skulle ta dem på seg og bære dem.
Hva som gjelder Esaias 53,5 så gjelder dette verset jødenes overtredelser
og synder. Messias skulle bli såret og bli knust i døden på grunn av jødenes
synder.
I disse to versene er det snakk om TO FORSKJELLIGE FORHOLD, som
ofte blir blandet sammen. Det er:

a) Jesus bar jødenes sykdommer og tok dem bort.
b) Jesus sonet jødenes synder på korset. Han måtte dø på grunn av jøde

nes og hele verdens synd.

Det «å bære» eller «ta bort» jødenes sykdommer, er ikke det samme som
«å forsone jødenes synder». Jesus bar (tok bort) jødenes sykdommer under
hele sin tjeneste på tre år, men han sonet jødenes synder på Golgata på
slutten av sin tjeneste. Han tilgav også synder, før de var sonet.
Det store spørsmålet blir derfor. Tok også Jesus med seg jødenes sykdom
mer opp på korset, eller var det bare synden som ble sonet der?
Jeg mener at det bare var synden som ble sonet på Golgata, og at en ikke
kan sette likhetstegn mellom helbredelser av sykdom og forsoningen av
synden.
Helbredelse av sykdom hørte med til Jesu TJENESTE blant jødene på
grunnlag av at de holdt Torahen eller Jesu lære og på grunn av den tro som
de hadde. Gud åpenbarte seg for jødene som deres LEGE (hebr.Yhvh.
Ropha.)
«Å helbrede» var en av de viktigste tjenestene som Jesus hadde ovenfor
det jødiske folket. Det var ett av Messias sine kjennetegn. Det jødiske fol
ket skulle GJENKJENNE Messias ved at han utførte helbredelser blant det

jødiske folket.
Vi skal i det følgende se på noen momenter som tilsier at helbredelse av
sykdommer og forsoningen av synd ikke er det samme. Vi kan ikke sette
likhetstegn mellom helbredelser av sykdom og forsoningen av synd. Forso
ningen av synd er TOTAL, mens helbredelse av sykdommer er bare DEL
VIS.
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Sykdom og syndenes forlatelse:
a) Sykdom er ikke det samme som synd. Sykdommen er en følge av syn

den. Døden er også en følge av synden, «men treet til kunnskap om
godt og ondt, det må du ikke ete av, for på den dag du eter av det, skal
du visselig (helt sikkert) dø.» (l.Mos.2,16.)
Vi skiller mellom den legemlige, den åndelige og den tidsalderlige (evige)
død.

Dersom helbredelse av sykdommer er det samme som forsoningen av
synd, så har både jødene og vi hedningetroende KRAV PÅ helbredelse
på samme måten som vi har krav på syndenes forlatelse, når vi kommer
til tro på Jesus.
Vi kan ikke sette likhetstegn mellom synd og sykdom. Den som tror på
Jesus, kan være syk, men til tross for det, så er han frelst. Vi skal be om
helbredelse, men vi kan ikke kreve det.

b) Verbet «å bære» i forbindelse med sykdommer er på gresk «bastazo»,
mens verbet for «å bære» i forbindelse med synden er «anaphero». Det
er brukt to forskjellige verb for «å bære».
Det første verbet beyr «å bære bort», som er det samme som «å ta
bort».

Det andre verbet betyr «å bære» opp på korset, «for at det skulle opp
fylles som er talt ved profeten Esaias: Han tok våre skrøpeligheter
(gr.astheneia, som betyr «sykdom», «svakhet» og bar (gr.ebastasen)
våre sykdommer (gr.nosus.)» (Mat.8,17.)
«således skal og Kristus, etter å ha vært ofret en gang for å bortta
(gr.anenenkein) manges (i betydningen «alles») synder, annen gang
åpenbare seg, uten synd, til frelse for dem som venter på ham.»
(Hebr.9,28.)

«han som bar (gr.anenenken) våre synder på sitt legeme opp på treet,
for at vi skal avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten, han ved
hvis sår (forsoningen) dere er legt (har syndenes forlatelse.)»
(l.Pet.2,24.)

Jesus bar ikke jødenes sykdommer og synder på den samme måten.
Dersom han hadde gjort det, så hadde de som «skrev» disse Bibel-ste-
dene, brukt det samme verbet om disse forholdene, men det har de ikke

gjort. Grunnen til det er at dette angår to forskjellige forhold og begiven
heter.

Hva som gjelder Johannes 1,29, så står det at Jesus «tar bort» eller
«Qemer» verdens synd. Det står ikke at han har fjernet sykdommene,
som vi fortsatt har mer enn nok av. «Dagen etter ser han Jesus komme
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til seg og sier: Se, der Guds lam, som bærer (bort)(gr.airo, som betyr «å
ta bort» eller «å Qeme») verdens synd.»

c) I forbindelse med de helbredelsene, som Jesus gjorde i Matteus 8,16-17,
så blir det henvist til Esaias S3,4, hvor det står at Messias tok på seg
jødenes skrøpeligheter og bar jødenes sykdommer. Dette skjedde TO
ÅR FØR Jesus bar både jødenes og alle verdens synd opp på korset på
Golgata. Dette viser også at vi må skille mellom disse to tjenestene, som
Jesus hadde.

Jesus tok bort jødenes sykdommer under hele sin virksomhet på 3 år i
Israel, mens synden ble sonet på slutten av hans virksomhet.

d) Jesus sonet og tok bort all verdens synd på Golgata, men han tok ikke
bort sykdommene. De eksisterer fortsatt. De fleste av oss må dø på
grunn av en eller annen sykdom, «fordi Gud i Kristus FORLIKTE VER
DEN MED SEG SELV, så han ikke tilregner dem deres overtredelser
og har nedlagt i oss ordet om forlikelsen.» (2.Kor.5,19.)

e) Apostelen Paulus roste seg av sine skrøpeligheter. Dersom hans
slorøpeligheter var fullstendig forsonet ved Jesu død, kunne han ikke ha
gjort det. «Må jeg endelig rose meg, da vil jeg rose meg av det som hø
rer min skrøpelighet (gr.astheneia) til.» (2.Kor. 11,30.)

Paulus godtok de skrøpelighetene som han hadde. Dette kunne være forføl
gelser, fengselsopphold, tortur, farer, strev, hunger, tørste, kulde, nakenhet
og omsorg for menighetene.» (2.Kor. 11,23-29.)
Se boka: Understanding the Gospels. Av Charles F.Baker. s.67-68, hvor han
skriver om forholdet mellom sykdom og forsoning av synden.)

Vi som tror på Jesus, er forløst fra synden. Dette gjelder både den synden
som vi har begått, den synden som vi begår nå og den synden som vi kom
mer til å begå i framtiden, men vi er ikke forløst fra sykdom og død. Det er
en stadig kamp mot den i våre legemer.
Hva som gjelder den kristne menigheten, så får vi heller ikke våre helbre
delser på grunn av at vi holder Torahen, eller på grunn av at vi har en sterk
tro. Vi får våre helbredelser på grunn av GUDS NÅDE. «Han som altså
gir dere Ånden og virker KRAFTIGE GJERNINGER (helbredelser) blant
dere, gjør han det ved lovgjeminger eller ved TROENS FORKYN
NELSE?» (Gal.3,5.)

Det er ikke alle som oppnår helbredelse. Dette betyr ikke at Gud ikke er
glad i dem, som ikke blir helbredet. Det betyr ganske enkelt at Gud gir oss
det som gangner oss best. Han ser våre liv i et STØRRE PERSPEKTIV
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enn vi er i stand til å gjøre det. Han ser hele vårt liv i et evighetsperspektiv.
Han trekker også inn vurderinger som vi ikke greier å se og å forstå. «Og
vi vet at ALLE TING TJENER (TIL SAMMEN) DEM TIL GODE som
elsker Gud, de som etter hans råd (plan) er kalt.» (Rom.8,28.)
Vi har ikke fått løfter om at vi kan oppnå alt det som vi ber om, men vi har
fått løfter om at Gud skal BEVARE OSS SOM TROENDE. «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.)

Det forholdet at de 12 apostlene og de 70, som ble utsendt foran Jesus, når
han besøkte de forskjellige byene i Israel, gjorde de samme undergjerninger
som Jesus, viser også at helbredelse av sykdom og forsoningen av synden
er to forskjellige ting. «Og når dere (de 12) går av sted da forkynn dette
budskap. Himlenes rike er kommet. HELBRED SYKE, oppvekk døde, driv
ut onde ånder. For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det.»
(Mat. 10,7-8.)

«Og hvor dere (de 70) kommer inn i en by og de tar imot dere, der skal
dere ete hva de setter fram for dere, og HELBRED DE SYKE som er der
og si til dem: Guds rike er kommet til dere.» (Luk. 10,8-9.)
I Jakobs brev, som hører med til de messianske Skriftene, gav han jødene
den rette prosedyren for at helbredelser kunne komme ei stand. Dersom
noen i den messianske menigheten ble syk, så skulle følgende skje:

a) Han skulle be til seg menighetens eldste (i flertall).
b) De skulle be for ham.

c) De skulle salve ham med olje, som er et bilde på Den Hellige Ånds
kraft.

d) TROENS BØNN skulle hjelpe den syke, slik at han ble frisk.
e) Dersom han hadde gjort spesielle synder, så skulle de bli ham tilgitt.
f) Helbredelsen var også gjort avhengig av at de bad for hverandre og be

kjente sine synder for hverandre. (Jakob 5,14-16.)

Det forholdet at syndenes forlatelse var gjort avhengig av at jødene be

kjente sine synder, kommer også til uttrykk i 1.Johannes 1,9, hvor det står:
«dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forla
ter oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.»
Vi kan ikke anvende disse utsagnene på den kristne menigheten i dag. De
angår den messianske menigheten og hører med til Riket for Israel. Vi be-
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høver ikke denne prosedyren for å bli helbredet. Vi blir helbredet på grunn
av Guds nåde, og vi har syndenes forlatelse på grunn av Guds nåde og
troen på Jesus. Så lenge som vi er «i Kristus», har vi automatisk syndenes
forlatelse.

«Og en skriftlærd kom til ham og sa: Mester (gr.didaskalos). Jeg vil følge
(gr.akoloutheo) deg hvorhen du går. Og Jesus sa til ham. Revene har huler,
og himmelens fugler reder, men Menneskesønnen (gr. hyios tu antrophu)
har ikke det han kan helle sitt hode til.» (v. 19-20.)

Den skriftlærde ønsket å følge Jesus. Han kalte ham for «mesteD>
(gr.didaskalos), som er det samme som «rabbi» på hebraisk. Når han ville
følge Jesus, måtte han også dele Jesu kår. Jesus sa til ham at han eide in
gen ting. Revne hadde sine huler og fuglene hadde sine reder, men Men
neskesønnen hadde ikke noe som helst- ikke engang en hodepute.» (v.20.)
Den som ville følge Jesus, måtte leve som han gjorde.
Dersom dette kravet ble satt til oss som lever i den frie nådens tidsperiode,
så hadde få av oss vært frelst, for det er helt urealistisk å kreve dette av de

troende i dag. Vi behøver ikke å selge alt det som vi eier eller overlate våre
eiendommer til Guds rike, for å bli frelst. Vi er frelst av bare nåde. Nåde

pluss ingen ting.

Dette var også Søren Kjerkegaard sitt store problem. Han så at Jesu lære
inneholdt DE STØRSTE UTFORDRINGER til jødene på en rekke onu"å-
der, men han innsåg også at verken han selv eller andre greidde å leve opp
til dette. Han påstod derfor at Jesus ikke hadde vunnet en eneste virkelig
etterfølger, og at kristendommen derfor ikke eksisterte, for menneskene
levde ikke samsvar med Jesu lære. Han tvilte derfor også på sin egen
frelse. (Se hans Samlede Verker. 2. Bind 14. s.359.)
Det samme sa Bjørnstjerne Bjørnson om Jesus lære- at den var OVER
EVNE. Han vendte seg bort fra kristendommen og skrev to bøker om dette
med tittelen: Over Evne. Bind 1 og 2.
Jonas Lie sa derimot at den som ville oppleve den åndelige befrielsen som
lå i kristendommen, den måtte gå ÅNDELIG KONKURS. Jeg er enig med
ham. En får ikke tak i kristendommens egentlige budskap, før en selv har
lagt helt til side sitt eget strev og sine egne teologiske vurderinger og bedt
Jesu om utfrielse fra sine synder.
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Som så mange andre så blandet Søren Kjerkegaard sammen to tidsperioder
i Guds rike, og det var:
a) Den messianske perioden og
b) Den frie nådens periode.
Dersom han hadde forstått at vi lever i den frie nådens tidsperiode i dag, så
ville han ha vært et LYKKELIGERE MENNESKE enn det som han var.

Han ville ha forstått at den som tror på Jesus, er frelst, og at gjerningene er
lagt til side som indirekte frelseskrav i vår tidsperiode. Han ville også ha
vurdert sine medmennesker på en mer positiv måte.
Dersom vi blander sammen de to tidsperiodene, som N.T. omhandler, så vil
dette bestandig føre til forvirring og frustrasjon.

Dette gjelder også Thorleif Boman, som jeg har den største respekt for.
Han blandet også sammen de to trosretningene som er beskrevet i N.T.
Han sier i sin bok: Jødenes Messias. Grekernes Kristus: «Men nå da den

hvite manns hegemoni er brutt for bestandig, er kristendommens organiske
bundenhet til den europeiske kultur en stor og unødvendig belastning. Den
var jo opprinnelig knyttet til gresk kultur og tenkning, men ble tvunget til det
fordi jødene som folk IKKE MAKTET Å REALISERE JESU BUDSKAP
i en jødiske form.
DETTiE HAR VART LENGE NOK. DET ER PÅ TIDE Å FØRE KRIS
TENDOMMEN TILBAKE TIL DENS OPPRINNELIGE JØDE-

KRISTNE FORM. Det er ingen oppgave for teologer og religions
historikere, men for kristne mennesker, som står i den hårde virkelighet og
kjenner problemene på kroppen, for den jødiske kristendommen er LANGT
MER KREVENDE, LANGT VANSKELIGERE Å PRAKTISERE ENN
DEN GRESKE.

Det var ingen tilfeldighet at Jesus i hele sitt liv ikke greidde å vinne flere
enn 120 disipler i en befolkning på 1 million jøder.»
Det er riktig at kristendommen kom på grunn av at jødene ikke greidde å
realisere Jesu læreform, men det er ikke riktig at vi skal forsøke å få kris
tendommen tilbake til den «jødekristne form».
Den messianske jødedommen og den paulinske kristendommen er to for
skjellige læreformer, som begge har sin egenart, som ikke skal blandes
sammem

Den messianske jødedommen vil nok komme tilbake, men de vil ikke skje
før den kristne menigheten er bortrykket til Gud før den 7-årige trengsels
tiden, som skal komme over hele verden, for å prøve de som bor på jorden.
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MENNESKESØNNEN.

Benevnelsen «Menneskesønnen» betyr ganske enkelt «et menneske» eller
«sønn av et menneske». Vi vet at Jesus er både Gud og menneske i en og
samme person. Disse to sidene ved Jesus kan aldri skilles. Menneskesøn
nen var den benevnelsen som Jesus helst brukte om seg selv. Den er brukt
30 ganger i Matteus evangeliet. I det hele er den brukt 88 ganger i N.T.
Denne tittelen knyter Jesus til jorden og til hans oppgaver her. Utgangs
punktet for denne tittelen er et profetisk utsagn i Daniel 7,13, hvor det står:
«Fremdeles fikk jeg i mine nattlige syner se hvorledes en som lignet en
MENNESKESØNN, kom med himmelens skyer. Han gikk bort til den
gamle av dager (Gud) og ble ført fram for ham.»
Når Jesus helst brukte denne tittelen om seg selv, så betyr det at Riket for
Israel kunne ha blitt opprettet allerede ved Jesu første komme. Det var
jødene som selv bestemte, om de ville anerkjenne kongen i det davidiske
riket eller ikke. De fikk tilbudet, men de forkastet Jesus, og de forkastet
dermed den fulle opprettelsen av Riket for Israel.

Dette tilbudet varte helt til Paulus sin omvendelse utenfor Damaskus i år

37. (Ap.gj.9.) Da var nådetiden for jødene slutt, for da hadde de forkastet
Gud gjennom hele GT.s periode. De hadde forkastet Jesus i hans tjeneste
for det jødiske folket og Den Hellige Ånds store gjerninger i begynnelsen
av perioden for Apostlenes Gjerninger. Stefanus uttrykte dette på følgende
måte: «Dere hårde halser og uomskåme på hjerter og ører! Dere står alltid
Den Hellige Ånd imot, som deres fedre, således også dere.» (Ap.gj.7,51.)
Tiden fra år 37 og fram til år 70 var en AVVIKLINGSTID for forkynnel
sen av Riket for Israel og Moseloven. Hele Paulus sin forkynnelse gikk ut
på dette. Hebreerbrevets forfatter skrev også at tiden var snart slutt for
Mose Torah. Den ble endelig slutt ved templets ødeleggelse i år 70. «Idet
han (Gud) sier: en ny, har han dømt den første (Mose Torah) til å være
gammel, men det som blir gammelt og foreldes, er NÆR VED Å BLI
BORTE.» (Hebr.8,13.)

Da romerne inntok og ødela Jerusalem og templet der i år 70, ble jødene
sendt ut i den store diasporaen, som varte helt fram til slutten av det forrige
århundrede. Da begynte de første jødene å innta landet igjen, etter at de
hadde vært i landflyktighet i 1800 år. Dette peker framover mot Jesu gjen
komst og opprettelsen av Riket for Israel.
De messianske jødene forstod ikke fiillt ut at det var kommet en NY TID
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med Paulus. De forstod ikke Paulus sitt budskap om den frie nåden fullt ut.
De respekterte Paulus og hans budskap, men de var ikke selv i stand til å
forkynne det. Det var heller ikke deres oppdrag.De fortsatte å forkynne det
budskapet som Jesus hadde lært dem. Det angikk Riket for Israel. (Se
2.Peters brev 3,14-16.)

Tittelen «Menneskesønnen» beskriver følgende forhold ved Jesus:

1.) Jesus er kommet fra himmelen og ned på jorden. «Og dog er ingen ste
get uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er
i hinmielen.» (Joh.3,13.)

2.) Den beskriver Jesu fornedrelse og menneskelighet. «Og Jesus sa: Re
vene har huler, og himmelens fugler har reder, men Menneskesønnen
har ikke det han kan helle sitt hode mot.» (Mat.8,20.)

3.) Den beskriver Jesu lidelse og død for all verdens synd. «Dere vet at om
to dager er det påske, og da skal Menneskesønnen overgies til korsfes
telse.» (Mat. 26,2.) «for Menneskesønnen er kommet for å frelse det
som var fortapt.» (Mat. 18,11.)

4.) Den beskriver Jesus som tjeneren, «likesom Menneskesønnen ikke er
kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løse
penge for mange (i betydningen «alle».)» (Mat.20,28.)

5.) Den beskriver Jesu makt til å forlate synder på grunnlag av forsonings-
verket. «Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jor
den (i Israel) til å forlate synder- da sier han til den verkbrudne: Stå opp
og ta din seng og gå hjem til ditt hus.» (Mat.9,6.)

6.) Jesus kan oppheve eller fortolke det som står i Mose Torah, for han er
Gud. Han kunne også korrigere de oppfatningene som jødene hadde om
Guds ordninger i Mose Torah. «For Menneskesønnen er herre også
over sabbaten.» (Mat. 12,8.)

7.) Den beskriver Jesu gjenkomst til Israel. «Og da skal Menneskesønnens
tegn vise seg på himmelen, og da skal alle landets slekter janu-e seg, og
de skal se Menneskesønnen konune i himmelens skyer med kraft og
megen herlighet.» (Mat.24,30.)

8.) Gud har gitt Jesus makt til å dømme menneskene, «og han (Gud) har
gitt ham makt til å holde dom, fordi han er en menneskesønn.»
(Joh.5,27.)

9.) Den beskriver Jesus som den framtidige kongen på Davids trone. «Da
sa Jesus til dem (de 12 apostlene): Sannelig sier jeg dere: Dere som har
fulgt meg, dere skal i gjenfødelsen (oppstandelsen) når Menneskesøn-
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nen sitter på sin herlighetstrone (i Jerusalem) også sitte på 12 troner og
frelse (dømme) Israel 12 stammer.» (Mat. 19,28.)

Paulus brukte ALDRI denne tittelen på Jesus. Det betyr at denne tittelen
ikke angår de himmelske forhold. Den angår derimot jordiske forhold.
«Menneskesønnen» er Jesu jordiske tittel.

N.T bruker også to andre Sønne-titler på Jesus og de er:
a) «DAVIDS SØNN». Denne tittelen beskriver Jesu jødiske navn. «Og da

Jesus gikk derfra, fulgte det ham to blinde (som er bilder på Juda og
Israel), som ropte: Miskunn deg over oss, du Davids Sønn.» (Mat.9,27.)

b) «GUDS SØNN». Denne tittelen beskriver Jesu guddommelige navn.
«Og se, de (de onde åndene) ropte: Hva har vi med deg å gjøre Jesus,
du Guds Sønn? Er du kommet hit for å pine oss før tiden?» (Mat.9,27.)

Jesus brukte også tittelen «MENNESKET» om seg selv. Det er det samme
som «Menneskesønnen», som betyr «sønn av et menneske». «Men han
(Jesus) svarte og sa: Det er skrevet: MENNESKET (Jesus selv) lever ikke
av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» (Mat.4,4.)
«Men da folket (mengdene) så det, ble de forferdet og priste Gud,, som
hadde gitt MENNESKET en sådan makt.» (Mat.9,8.)

Det er en del liberale Bibel-granskere som sier at Jesus aldri brukte tittelen
MESSIAS om seg selv. Dette er ikke riktig. Jesus brukte også ved noen få
anledninger Messias-tittelen om seg selv, eller han bekreftet at han var
Messias. «Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds
Sønn. Og Jesus svarte og sa til ham: Salig er du, Simon, Jonas sønn, for
kjød og blod har ikke åpenbart dette for deg, men min Fader i himmelen.»
(Mat.16,16-17.)

«Da bød han sine disipler at de ikke skulle si til noen, at HAN VAR MES
SIAS.» (Mat.16,20.9

«Da sa han til dem (de to Emmaus-vandreme): Dere dårer og senhjertede
til å tro alt det profetene har talt. Måtte ikke Messias lide alt dette og så gå
inn i sin herlighet (som er 1000 års-riket.)»(Lukas 24,25-26.)
Jesus var selv bevisst på at han var Messias, men grunnen til at han ikke
brukte denne tittelen så ofte på seg selv, var at jødene hadde en politisk-
nasjonal messiasforventning, som Jesus ikke anerkjente.
I forhøret for Sanhedrin anvendte Jesus selv de tre titlene «Messias»,
«Menneskesønnen» og «Guds Sønn» om seg selv. «og sa: Er du MESSIAS,
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da si oss det. Men han sa til dem: Om jeg sier dere det, tror dere det ikke,
og om jeg spør, svarer dere ikke. Men fra nå av skal MENNESKESØN-
NEN sitte ved Guds krafts høyre hånd. Da sa de alle: Er du GUDS
SØNN? Han sa til dem: Dere sier det. JEG ER .» (Luk.22,67-70.)
Rabbinerne mente at tittelen «Menneskesønnen» betyr at «Guds Sønn har
et forhold til menneskene», og at tittelen «Guds Sønn» betyr at «Guds Sønn
har et forhold til Gud». (Se Mal Couchs bok: A Bible Handbook To Revelat-

ion. S.67.)

De mente også at tittelen "Guds Sønn" var det sanune som "Gud".

«Men en annen, en av hans disipler, sa til ham: Herre! gi meg først lov til å
gå bort og begrave min far! Men Jesus sa til ham: Følg meg, og la de døde
begrave sine døde!» (v.21-22.)

Jesus hadde ikke noe imot at denne mannen skulle få lov til å begrave sin
far. Det femte budet gikk ut på man skulle hedre sin far og mor, så skulle
en få leve lenge i landet. Jesus var derimot mot en hedenske skikken, som
hadde utviklet seg hos jødene i det første århundrede etter Messias. Denne
skikken gikk ut på følgende: Etter at et menneske var død, og etter at kjøt
tet var råtnet fra beina, så skulle den eldste sønnen grave opp beina og
gravlegge dem enten i Jerusalem eller på familiegravstedet. Dette ble kalt
DEN ANDRE BEGRAVELSEN.

Jødene mente at når kjøttet var skilt fra beina, så betydde det at synden var
sonet for dette mennesket, for synden var knyttet til kjøttet.
Jesus var imot denne begravelsen, for det var bare hans forsoningsverk
som kunne sone for synden.
Jesus sa til denne mannen, som var en disippel av Jesus, at de åndelige
døde kunne delta i den andre begravelsen. Han derimot skulle ikke delta i
dette, men følge Jesus, (v.22.)

«Han gikk da i båten, og hans disipler (gr.mathetes) fulgte ham. Og se, det
blev en stor storm på sjøen, så at båten skjultes av bølgene; men han sov.
Da gikk disiplene til ham og vekket ham og sa: Herre, frels (gr.sozo)! vi går
under. Og han sa til dem: Hvorfor er dere redde, dere lite troende? Så stod
han opp og truet vindene og sjøen, og det blev blikkstille. Men mennene
undret sig og sa: Hva er dette for en, som både vindene og sjøen er lydige?
(v.23-27.)
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Det var ingen begrensninger på de undergjerningene som Jesus kunne
gjøre. Han kunne helbrede alle typer sykdom. Han kunne gi mat til tusener
av mennesker på samme tid. Han kunne utdrive demoner. Han kunne frelse
et menneske. Han kunne stille stormen på Genesaret-sjøen.
Det forholdet at «han truet vinden og sjøen» viser, at det stod demoniske
krefter bak denne stormen. Det var Satan, som ønsket å ødelegge Jesus og
hans disipler.
Dersom dette hadde vært en vanlig storm, så hadde han bare BEFALT
stormen og sjøen om å legge seg, men nå TRUET han både stormen og
sjøen at de skulle legge seg. Han sendte også dermed et signal til Satan og
demonene som gav beskjed om at han var sterkere enn dem.
Disiplene burde ha greidd dette selv, for Jesus hadde gitt dem stor makt.
Det «å være redd» var et uttrykk for «vantro» eller «liten tro». De burde ha
hatt en større tro, etter at de hadde vært sammen med Jesus og sett hva
han kunne utføre av undergjerninger.

«Og da han kom over på hin side, til gadarenemes bygd, møtte der ham to
besatte, som kom ut av gravene, meget ville, så ingen var i stand til å
konune frem den vei. Og se, de ropte: Hva har vi med deg å gjøre, Jesus,
du Guds Sønn? Er du kommet hit for å pine oss før tiden? Men et langt
stykke fra dem gikk en stor svinehjord og beitet; og de onde ånder bad ham:
Dersom du driver oss ut, da gi oss lov til å fare inn i svinehjorden! Og han
sa til dem: Far av sted! Og de for ut og for i svinene. Og se, hele hjorden
styrtet sig ut over stupet ned i sjøen og døde i vannet. Men gjeterne tok
flukten og kom inn i byen og fortalte alt sammen, og sa hvorledes det var
gått med de besatte. Og se, hele byen kom ut og møtte Jesus, og da de så
ham, bad (gr.parakaleo) de ham gå bort fra deres landemerker, (v.28-34.)

Gadara lå på østsiden av Genesaret-sjøen. Den hørte med til de ti byene
(dekapolis), som er omtalt i Matteus 4,25. Det bodde en del jøder i denne
byen, men den hadde også en stor hedensk befolkning.
De to besatte, som kom ut av gravene, sperret veien for Jesus. De onde
åndene som var i dem, visste at Jesus var Guds Sønn. (v.29.), men store
deler av det jødiske folket forkastet Jesus som deres Messias. En av grun
nene til det var det forholdet at de hadde dannet seg et galt bilde av Mes
sias. De tenkte seg at når Messias kom, så ville han nedkjempe romerne og
opprette det davidiske riket med det samme. De hadde glemt at før Jesus
kunne opprette Riket fullt ut for dem, så måtte han sone all verdens synd på
et kors på Golgata. (Se min bok: Jesu Gjenkomst: Bind 4. Kapittel: De for-
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skjellige jødiske vurderingene av Messias første komme.)
På samme måten som demonene anerkjente Jesus som Guds Sønn, hadde
også Satan på et tidligere tidspunkt gjort det samme. «Og fristeren kom til
ham og sa: Er du GUDS SØNN, si at disse steinene skal blir til brød.»
(Mat.4,3.)

De besatte bad ikke en gang om at Jesus skulle drive demonene ut av dem,
men han gjorde det fordi han var kommet for å befri både dem og det jø
diske folket fra syndens makt.
Det var ikke de besatte som talte til Jesus, men det var demonene. De

kjente til at de var dømt til en evig pine, på grunn av at de hadde gjort opp
rør mot Gud i forbindelse med Satans fall. De hadde frivillig valgt å følge
Satan, og derfor så måtte de dømmes til et opphold i avgrunnen
(gr.abyssos), som er deres oppholdsted i 1000 års-riket. Etter den tid skal
de dømmes til et evig opphold i «sjøen som brenner med ild og svovel».
(Joh.Åp, 20,10.)
«Ildsjøen» var ikke ment å være et oppholdssted for menneskene, men for
Satan og demonene. «Da skal han også si til dem ved sin venstre side: Gå
bort fra meg, dere forbannede, i den tidsalderlige ild (dommen skal skje i en
bestemt tidsalder), som er beredt djevelen og hans engler.» (Mat.25,41.)
I stedet for å sende demonene til avgrunnen, så sendte Jesus dem inn i en
stor svinehjord, som beitet i nærheten. Grunnen til at Jesus ikke sendte dem
til avgrunnen med det samme, var at deres tid for dom ennå ikke var kom
met. Den skal skje rett før Jesus oppretter Riket for Israel i forbindelse
med sitt andre komme. «Og han (engelen) grep dragen, den gamle slange,
som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år og kastet ham i av
grunnen (gr.abyssos) og lukket til og satte segl over ham, for at han ikke
lenger skulle forføre folkene inntil de tusen årene var til ende, og etter den
tid skal han løses for en kort stund.» (Joh.Åp.20,2-3.)
Det var de onde åndene selv som bad Jesus, om at han måtte sende dem

inn i svinene. Svinene var ureine dyr i jødedommen. Det var forbudt for
jødene å spise kjøttet på disse dyrene. Det som er karakteristisk for det
som demonene bad om, er det forholdet at det som var ureint (demonene),

ønsket å få en bolig i andre levende skapninger som var ureine. Når de
måtte gi slipp på de to besatte mennene, så søkte de det nest beste alterna
tivet.

Vi legger merke til at det ikke bare er mennesker, som kan være besatt av
demoner. Dette gjelder også dyr.
Det verste var ikke at eierne av svinene mistet sine dyr, men det tragiske
var at alle innbyggeme i denne byen bad Jesus om å forlate deres by og
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deres område. De foretrakk svinene og demonene framfor Jesus, som
kunne befri dem fra Satan og alt hans vesen og frelse dem inn i sitt rike,
som i dette tilfellet var Riket for Israel.

De to besatte mennene er bilder på hedningeverdenen som også skal bli
frelst og få sin tilknytning til Riket for Israel.
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KAPITTEL 9.

«Og han gikk i båten og for over og kom til sin egen by. Og se, de førte til
ham en mann som var verkbrudden, og som lå på en seng; og da Jesus så
deres tro, sa han til den verkbrudne: Vær frimodig, sønn! dine synder
(gr.hamartia) er deg forlatt (gr.aphiemi). Og se, noen av de skriftlærde sa
ved sig selv: Denne spotter (gr.blasphemeo) Gud. Da Jesus så deres tanker,
sa han: Hvorfor tenker dere så ondt (gr.poneros) i eders hjerter (gr.kardia)?
For hva er lettest, enten å si: Dine synder er deg forlatt, eller å si: Stå opp
og gå? Men for at dere skal vite (gr.eido) at Menneskesønnen har makt
(gr.exousia) på jorden (i Israel) til å forlate synder - da sier han til den verk
brudne: Stå opp og ta din seng og gå hjem til ditt hus! Og han stod opp og
gikk hjem til sitt hus. Men da folket så det, blev de forferdet og priste Gud,
som hadde gitt Mennesket en sådan makt.» (v. 1-8.)

Da Jesus kom til Kapernaum, som var hans «egen by», førte de til ham en
mann som var helt eller delvis blind, for at Jesus kunne helbrede ham. Da

Jesus så deres tro, som var en betingelse for helbredelse i den messianske
forsamlingen, så gav han denne mannen både syndenes forlatelse og hel
bredelse.

Dette behøver ikke å bety at det var noen sammenheng mellom synd i
mannens liv og den sykdommen, som han hadde, men Jesus så på syndenes
forlatelse som viktigere enn helbredelsen. Han ville gi ham begge delene,
men han gav ham syndenes forlatelse først, (v.2.)
Fariseerne tenkte med seg selv at Jesus spottet Gud, når han tilgav denne
mannens hans synd, for de tenkte at det bare var Gud, som kunne tilgi synd.
De forstod ikke at Jesus var Gud selv, som i følge det profetiske ordet var
kommet til jødene.
Jesus spurte fariseerne hva som var LETTEST Å SI: Enten at mannens
synder var ham forlatt, eller at han skulle stå opp og gå (v.5.) I utgangs
punktet er det like lett å si begge deler, men i praksis var det lettere å si at
mannens synder var ham forlatt, for det kunne ikke kontrolleres av noen.
Dersom Jesus derimot sa at hans sykdom var blitt helbredet, så kunne
hvem som helst se at mannen var blitt frisk.

For Jesus var det LIKE LETT å tilgi synd som å helbrede et menneske,
derfor sa han til den syke: «Stå opp og ta din seng og gå hjem til ditt hus»
(v.6.)

Helbredelsen av denne mannen ble derfor et bevis på at Jesus også hadde
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makt til å TILGI SYNDER. Folket som så at Jesus utførte disse to un
drene, forstod sammenhengen, og de priste Gud for at han hadde gitt men
nesket Jesus en slik makt. (v.8.)
Fariseerne derimot mente at Jesus gjorde sine under ved Satan. «Men fari
seerne sa: Det er ved de onde ånders fyrste han driver de onde ånder ut.»
(Mat-9,34.)

«Og da Jesus gikk videre derfra, så han en mann ved navn Matteus sitte på
tollboden; og han sa til ham: Følg meg! Og han stod opp og fulgte ham.
Og det skjedde da han satt til bords i hans hus, se, da kom mange tollere og
syndere (gr.hamartolos) og satt til bords med Jesus og hans disipler. Og da
fariseerne så det, sa de til hans disipler: Hvorfor eter deres mester med
tollere og syndere? Men da Jesus hørte det, sa han: De friske trenger ikke
til lege, men de som har ondt. Men gå bort og lær hva det er: Jeg har lyst til
barmhjertighet (gr.eleos) og ikke til offer. For jeg er ikke kommet for å kalle
(gr.kaleo) rettferdige (gr.dikaios), men for å kalle syndere, «(v.9-13.)

Kapernaum var et viktig knutepunkt på veien fra Damaskus til Middelha
vet. Det ble innkrevd de forskjellige typer toll og avgifter der. Matteus, som
også ble kalt for Levi, var overtoller der, og da Jesus så ham sitte på toll
boden, kalte han på ham. Han stod opp med det samme og fulgte Jesus.
(V.9.)
Det kom mange tollere og syndere av forskjellig slag til det gjestebudet som
Matteus holdt for Jesus. (v. 10.)
Fariseerene, som var ute etter å finne ankepunkter mot Jesus, spurte Jesu
disipler, hvorfor Jesus spiste samme med tollere og syndere. Det var de
som var etisk ureine, (v. 11.)
Tollerne ble sett på som de verste synderne i samfunnet, for de samarbeidet
med okkupasjonsmakten, Roma. Dessuten var de uærlige og beriket seg på
folkets penger.
Tollerne var så foraktet i Israel at deres penger ikke ble godtatt som almis
ser. De kunne heller ikke vitne i en jødisk rettssak.
Jesus sa til fariseerne at han ikke var kommet for å kalle de egenrettferdige
inn i Guds rike, men de som hadde problemer med sin synd. Han var kom
met for å befri dem fra synden. Han tok på seg deres synd. Han gjorde
dem fri. (v. 13.)

Jesus sa videre at han ønsket at fariseerne skulle vise barmhjertighet i ste
det for å gi tomme offer. Barmhjertigheten var større en ofrene, (v. 13.) De
som viste barmhjertighet, skulle arve Guds rike. «Salige er de barmhjertige,
for de skal finne barmhjertighet.» (Mat.5,7.)»
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DET ER JØDENE SOM ER JESU BRUD.

«Da kom Johannes' disipler til ham og sa: Hvorfor faster vi og fariseerne så
meget, men dine disipler faster ikke? Og Jesus sa til dem: Kan vel brude-
svennene sørge så lenge brudgommen er hos dem? Men de dager skal
komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste. Ingen setter
en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klede; for lappen river med sig et
stykke av klede, og riften blir verre. Heller ikke fyller de ny vin i gamle
skinnsekker; ellers revner sekkene, og vinen spilles, og sekkene ødelegges;
men de fyller ny vin i nye skinnsekker, så blir begge deler berget.» (v.l4-
17.)

Jakob og Johannes hadde vært disipler av Johannes. De gikk over til å bli
Jesu apostler. Til tross for at døperen Johannes satt i fengsel, så fortsatte
likevel en del av hans disipler hans virksomhet. De gikk rett til Jesus og
spurte om hvordan det kunne ha seg, at de og fariseerne fastet så mye,
mens Jesu disipler ikke fastet.
Hva som gjelder fasten i Israel, så var den uttrykk for sorg. En skulle
nærme seg Gud og be både om beskyttelse og syndenes forlatelse i forbin
delse med fasten.

Jesus lærte at en ikke skulle vise verden at en fastet, men fasten skulle gi
uttrykk for et åndelig forhold mellom den enkelte og Gud. Den skulle foregå
i det stille. (Mat.6,16-17.)

Det var bare fastsatt en fastedag i året Torahen, og det var Yom Kippur.
Dessuten fastet jødene dagen før Purimfesten og den 9.av. På den dagen
ble begge jødenes tempel ødelagt og brent opp. (Se min bok: Kristendom-
menes Jødiske Røtter. Kapittel: De 7 første månedene symboliserer 7000
o  \

ar.)

Fariseerne derimot fastet to ganger i uken. Hvor ofte Johannes sine disipler
fastet, vet vi ikke, men de fastet sannsynligvis i forbindelse med den sorgen
som de hadde, på grunn av at Johannes var i fengsel.
De som deltok i et bryllup, skulle ikke faste. Dette var grunnen til at Jesu
disipler ikke fastet. De kunne ikke faste så lenge som bryllupet, som er et
bilde på Riket for Israel, var etablert. Det ble etablert ved Jesu første
komme.

Jesus var «brudgommen» i dette bryllupet. Det blir kalt for «Kongesønnens
bryllup». «Himlenes rike er å ligne med en konge (Gud) som gjorde BRYL
LUP for sin Sønn (Jesus).» (Mat.22,2.)

«Forloveren» i dette bryllupet var døperen Johannes. Han skulle berede et

123



velskikket folk for Herren, slik at ikke Herren skulle komme og slå landet
med forbannelse. (Malakias 4,6.)

Johannes ble kalt for «brudgommens venn».
«Bruden» i dette bryllupet var det jødiske folket. «Den som har BRUDEN,
han er brudgom, men BRUDGOMMENES VENN, som står og hører på
ham, gleder seg storlig over brudgommenes røst. Denne min glede er nå
blitt fullkommen.» (Joh.3,29.)

«Brudesvennene», som var apostlene, skulle ha bestemte funksjoner i bryl
lupet. De skulle blant annet være sammen med brudgommen når han skulle
hente bruden i hennes hjem.
Bruden visste ikke når brudgommen ville komme, så hun måtte være beredt
til at brudgommen kom. Han kunne komme når som helst. «Og Jesus sa til
dem: Kan vel BRUDESVENNENE (egentlig «brudekammerets sønneD>)
sørge så lenge som brudgommen er hos dem? Men de dager skal konrnie,
da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste.» (Mat.9,15.)
Når både brudgommen, forloveren og brudesvennene var jøder, er det
HELT INNLYSENDE at også BRUDEN MÅ VÆRE JØDE.
Da Jesus kom første gangen, så hadde Gud til intensjon å opprette Riket for
jødene, men bruden var ikke rede til at det kunne skje. «Og han sendte sine
tjenere (apostlene og disiplene) for å be de innbudne (jødene) komme til
bryllupet, men de VILLE IKKE KOMME.» (Mat.22,3.)

Det er ikke den kristne menighet som er «bruden» i «Kongesønnens bryl
lup», men det er jødene. Jødene har bestandig vært Herrens brud. Det er et
TYVERI å si og å mene at det er den kristne menigheten, som har denne
funksjonen. Dett har med erstatningsteologien å gjøre. Den går ut på å
frata Israel dets oppgaver, kall, funksjoner og benevnelser.
Den kristne menighet er derimot Jesu åndelige legeme.
Hele Jesu virksomhet i Israel var både et bevis på at Jesus var Messias og
en invitasjon til jødene om at Guds riket var etablert, og at de kunne få del i
det i troen på Jesus. Men som vi vet, så tok ikke jødene imot Jesus som sin
Messias. Både folkets åndelige ledere og store deler av folket mente at
Jesus var en falsk Messias og forkastet ham.
Jesus brukte her to bilder på å sammenligne den religiøse jødedommen med
hans nye lære. Han sammenlignet jødedommen med «et gammelt klede» og
«gamle skinnsekker». En kunne ikke sette et nytt tøystykke, som var hans
lære, på et gammelt klede, for da ville det nye tøystykket rive et stykke av
det gamle glede, og riften ville bli enda større enn den allerede var. (v. 16.)
En kunne heller ikke fylle ny vin, som var et uttrykk for hans lære, i gamle
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skinnsekker. Dersom en gjorde det, ville de gamle skinnsekkene sprekke, og
vinen ville gå til spille. En skulle derimot fylle den nye vinen i nye skinn
sekker. Når de gjorde det, ville begge delene bli berget, (v. 17.)
Jesus ville FORNYE JØDEDOMMEN. I løpet av de årene som var gått
siden Mose Torah ble gitt, så hadde det kommet en rekke forordninger og
fortolkninger inn i Torahen, som ikke var fra Gud. Det var et verk av farise
erne og de skriftlærde. Jesus ville reformere jødedommen, slik at den kom i
samsvar med Guds vilje og den nye tiden, som var etablert i Israel. Jesus
kom med lovene og læren for Riket for Israel.
Hva som gjelder ordet «ny», som er brukt i sammensetningen «ny vin», så
er dette ordet «neos» på gresk. Det betyr «ny» i den betydningen at dette
«er noe helt nytt- noe som ikke hadde vært føD>. Jesu lære er altså en NY
LÆRE.

Hva som gjelder ordet «ny» som er brukt i sammensetningen «nye skinn-
sekkeD>, så er dette ordet på gresk «kainos». Det betyr «ny» i den betyd
ningen at skinnsekkene var «av en ny kvalitet». De «nye skinnsekkene» er
også et bilde på den nye læren.
Jesu lære er både en HELT NY LÆRE og EN LÆRE SOM HAR EN
HELT ANNEN KVALITET enn den rabbinske jødedommen, som hadde
utviklet seg til å bli en religion, som la større vekt på menneskelige ordnin
ger enn det som Gud hadde sagt i sitt ord i Tanach,

«Mens han talte dette til dem, se, da kom en synagoge-forstander og falt
ned for ham og sa: Min datter er nettopp død; men kom og legg din hånd på
henne, så vil hun leve. Og Jesus stod opp og fulgte ham, og hans disipler
gikk med. Og se, en kvinne som hadde hatt blodsott i tolv år, trådte til bak
fra og rørte ved det ytterste av hans klede; for hun sa ved seg selv: Kan jeg
bare få røre ved hans klede, så blir jeg helbredet. Men han vendte sig om,
og da han så henne, sa han: Vær frimodig, datter! din tro (gr.pistis) har
frelst (gr.sozo) deg. Og kvinnen blev helbredet fra samme stund. Og da
Jesus kom inn i synagoge-forstanderens hus og så fløytespillerne og hopen
som larmet, sa han til dem: Gå bort! Piken er ikke død; hun sover. Og de lo
ham ut. Men da han hadde drevet hopen ut, gikk han inn og tok henne ved
hånden; og piken stod opp. Og ryktet om dette kom ut i hele landet der om
kring.» (v. 18-26.)

Det var alle typer folk som kom til Jesu med sine problemer. De så at han
kunne hjelpe dem. I dette tilfellet så var det er synagoge-forstander, som
het «Jairus», som kom til Jesus. (Mark.5,22.).

125



Dette vil si at han hørte med til jødedommen, og at han hadde en meget
betrodd stilling. Han var utvalgt av det lokale Sanhedrin til å påse at syna
gogen var i orden, og at de var ro og orden i synagogen under Guds-tjenes-
ten.

Han hadde ikke i oppdrag å preke eller å lære, men det var han som be
stemte, hvem som skulle få lov til å lese opp tekstene i synagogen og pre
dike i den.

Selve ordet «synagoge» betyr «forsamling» eller «samlingsplass.» Denne
institusjonen ble utviklet etter at jødene måtte ut i landflyktigheten til Baby
lon. Jødene som var i diasporaen, søkte sammen i synagogene, for templet i
Jerusalem var for langt borte, til at de kunne dra dit, for å delta i Guds-tje-
nesten og i ofringene. Etter templets fall i år 586 før Messias, ble gudstje
nesten i synagogene en erstatning for tempeltjenesten- både for jødene i
Israel og for jødene i diasporaen.
Etter at templet ble bygd opp igjen, etter at det hadde blitt ødelagt av baby
lonerne, fortsatte Guds-tjenesten i synagogene. Den ble en komplettering av
tempeltjenesten.
For de jødene som bodde i diasporaen, og det var halvparten av alle jøder,
så ble det å delta i Guds-tjenesten i synagogen nesten det samme som å
delta i Guds-tjenesten i templet.
Synagogene ble plassert på det høyeste punktet i terrenget, og de vendte
mot Jerusalem.

I Jerusalem, hvor man også hadde templet, var det ikke mindre enn 394
eller kanskje til og med 480 synagoger. Dette viser at det ikke var noe mot
setningsforhold mellom templet og synagogene.
Jesus anerkjente Guds-tjenesten i synagogen og underviste selv der. «Og
Jesus gikk omkring i hele Galilea og lærte folket i deres synagoger, og for
kynte evangeliet om Riket og helbredet all sykdom og all skrøpelighet hos
folket.» (Mat.4,23.)

Til tross for at Jesus kritiserte fariseerne og de skriftlærde, så kritiserte han
aldri Guds-tjenesten i synagogen. Grunnen til det måtte være at Guds-tje
nesten i synagogen hadde blitt bevart fra den fariseeiske fortolkningen og
innflytelsen opp gjennom årene.
Jesus kritiserte derimot ofte Guds-tjenesten i templet.

Til tross for at Jairus hørte med til den offisielle jødedommen, så kom han
til Jesus da hans eneste datter lå for døden. Han visste at Jesus var den

eneste som kunne hjelpe ham. Jesus på sin side sa ikke nei til å hjelpe. Han
tok seg ofte av den enkelte, som var i nød. (v. 18-19.)
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KVINNEN SOM RØRTE VED JESU KLÆR

På veien til synagoge-forstanderens hjem rørte en kvinne, som hadde hatt
en blodsykdom i 12 år, ved en av de 4 duskene, som han hadde på de 4
hjørnene på sin kappe, og hun ble helbredet ved denne berøringen. Hun
tenkte (trodde) at dersom hun fikk røre ved en av disse duskene, som på
hebraisk heter «tzitzit», så ville hun bli frisk, (v.20-21.)
Kvinnen var i en desperat situasjon:
a) Hun hadde vært syk i 12 år.
b) Hun var urein.

c) Denne sykdommen var også en grunn til skilsmisse. (Se 5.Mos.24,l.)

Jesus bebreidet ikke denne kvinnen for at hun hadde rørt ved hans klær.

Han roste hennes tro og sa til henne: «...Vær frimodig datter. Din tro har
frelst (helbredet) deg.» (v.22.)
Denne kvinnen ble helbredet da Jesus uttalte disse ordene. (v.21.)

Troen var det midlet som Jesus brukte, til at menneskene kunne bli helbre

det. Kraften til å helbrede var den kraften som gikk ut ifra ham selv. «Og
Jesus kjente straks hos seg selv den KRAFT som gikk ut fra ham, og han
vendte seg om i hopen og sa: Hvem var det som rørte ved mine klær?»
(Mark.5,30.)

Det var ikke bare denne kvinnen som ble helbredet ved at hun rørte ved

duskene på Jesu klær. Ved en anledning ble alle som rørte ved disse dus
kene, helbredet. «Og da folket på dette sted kjente ham igjen, sendte de bud
til hele landet der omkring, og de førte til ham alle som hadde ondt, og bad
ham at de bare måtte få røre ved DET YTTERSTE av hans klær. Og
ALLE de som rørte, BLE HELBREDET.» (Mat. 14,35-36.)

«Og alt folket søkte å få røre ved ham, for en kraft gikk ut fra ham og han
HELBREDET ALLE.» (Luk.6,19.)

Alle jøder hadde et slikt ytterplagg med 4 knuter i hvert hjørne. Dette var
påbudt i Mose Torah. Når jødene så på duskene, skulle de huske på ALLE
BUDENE, som Herren hadde gitt dem. «Tal til Israels barn og si til dem at
de skal gjøre seg DUSKER på kanten av sine klær, slekt etter slekt, og de
skal sette en BLÅ SNOR på hver enkelt dusk. Slike dusker skal dere ha,
for at dere, når dere ser på dem, skal KOMME I HU ALLE HERRENS
BUD og HOLDE DEM, og ikke fare hit og dit etter deres hjerte og etter
deres øyne, som lokker dere til utroskap.» (4.Mos. 15,38-39.)
Hver dusk skulle bestå av 4 dobble knuter og 8 snorer (tråder). Den skulle
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bestå av 13 deler. Tallverdien av ordet «tzitzit» er 600. Når vi legger
sammen disse to tallene, får vi 613, som er det totale antallet av budene i

Tanach. Disse knutene skulle minne jødene om alle Herrens bud.
14.Mosebok 15,38 er det hebraiske ordet «kanaph» brukt for «dusker».
Dette ordet kan også oversettes med «vinger». I Malakias 4,2 står det føl
gende om Jesus og hans helbredelser: «Men for dere som frykter mitt navn,
skal rettferdighetens sol (Messias) gå opp med legedom UNDER SINE
VINGER, og dere skal gå ut og hoppe som gjøkalver (på grunn av helbre
delsene).»

Det var ingen regler for hvor brede eller lange disse knutene skulle være.
Jesus kritiserte fariseerne og de skriftlærde for at de gjorde sine dusker
store, for at de skulle sees av menneskene. «Men de gjør alle sine gjernin
ger for å sees av menneskene, for de gjør sine minnesedler brede og sine
dusker STORE.» (Mat.23,5.)

På hver dusk skulle det være en BLÅ SNOR. Den skulle minne jødene om
Gud. Rabbi Meir har sagt følgende om dette: «Hvorfor var blåfargen valgt
framfor alle de andre fargene? På grunn av at blå ligner havet. Havet ligner
himmelen, og himmelen ligner Herlighetens Trone.»
Den blåe tråden i knutene måtte være akkurat den samme blåfargen som
det var på yppersteprestens kjole, som var helt blå. «Overkjortelen som
hører med til livkjortelen, skal du gjøre helt gjennom av blå ull.»
(2.MOS.28.31.)

Den blåe tråden på knutene skulle også minne jødene om at de var utvalgt
til å være prester og konger for Gud i hele verden. På samme måten som
ypperstepresten og levittene skulle lede Guds-tjenesten i Israel, skulle re
sten av jødene være prester og konger for Gud i hele verden. «Og dere skal
være for meg et kongerike av prester og et hellig folk, for hele jorden hører
meg til.» (2.MOS.6.)
«Men dere, dere skal kalles Herrens prester, vår Guds tjenere skal de kalle
dere. Folkenes gods skal dere ete, og deres herlighet skal gå over til dere.»
(Es.6I,6.)

«Men dere (de messianske jødene) er en utvalgt ætt, et kongelig preste
skap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans dyder
(Jesu lære), som kalte dere fra mørke til sitt underfulle lys.» (I.Pet.2,9.)
«og som gjorde oss (de messianske jødene) til et kongerike og til prester for
Gud og sin Fader, ham tilhører æren og styrken i tidsaldrene. Amen.
«(Joh.Åp.I,6.)
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Da Jesus kom inn i synagoge-forstanderens hus, var piken allerede død.
Jesus sa at hun bare sov. Han sammenlignet døden med en søvn, for han
kunne vekke opp en død fra døden like lett som han kunne vekke opp et
menneske fra en søvn. (v.24.)

I forbindelse med et dødsfall og en begravelse ble det samlet sammen
fløytespillere og gråtekoner, som skulle gråte og sørge over den som var
død. Begravelsen skulle finne sted på den samme dagen som et menneske
døde. Jesus jaget disse menneskene ut av huset, gikk inn til piken, tok
henne ved hånden og ropte: «Pike, stå opp (aramaisk «Talitha cumi»)»
(Luk.8,54.) og hun stod opp fra de døde. (v.25.)
I dette tilfellet befalte Jesus at døden skulle gi slipp på piken, og det
skjedde. Det var ikke rart at ryktet om dette ble kjent i de områdene, som lå
rundt Kapernaum, (v.26.)

«Og da Jesus gikk derfra, fulgte der ham to blinde, som ropte: Miskunn
(gr.elleo)deg over oss, du Davids sønn! Og da han var kommet inn i huset,
gikk de blinde til ham og Jesus sa til dem: Tror (gr.pistevo) dere at jeg kan
gjøre dette? De sa til ham: Ja, Herre! Da rørte han ved deres øyne og sa:
Det skje eder etter deres tro! Og deres øyne blev opplatt. Og Jesus talte
strengt til dem og sa: Se til at ingen får vite det! Men de gikk ut og utbredte
ryktet om ham i hele landet deromkring.» (v.27-31.)

De to blinde mennene er et bilde på Juda og Israel. På samme måten som
disse to mennene var blinde på det fysiske området, så var Juda og Israel
blinde på det åndelige området. De kunne ikke forstå at Jesus kunne være
Messias, for han stemte ikke med det Messias-bildet som tradisjonen og
fortolkningen hadde skapt.
De tiltalte Jesus med tittelen «Davids Sønn», (v.27.) Denne tittelen har

sanunenheng med Jesus som konge på Davids kongetrone. Det var helt
greit at de brukte denne tittelen, for Jesus kunne også helbrede dem i egen
skap av Israels konge.
Jesus spurte dem om de trodde, at han kunne gi dem synet tilbake, og de
svarte bekreftende på dette. Jesus rørte ved deres øyne, og de fikk synet
tilbake, (v.28-29.)
Det var deres tro som var midlet til at dette kunne skje, men det var Den
Hellige Ånds kraft som gjorde selve underet.
Jesus bad dem om at de ikke skulle si det til noen, for han ville ikke bli kjent
som en som bare utførte mirakler. Han ville først og fremst bli kjent som
jødenes frelser og forsoner.
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I sin glede over at de var blitt helbredet, fortalte de om dette til de mennes
kene som de møtte. (v.31.)

På samme måten som disse to mennene ble helbredet, skal hele det jødiske
folket bli frelst en gang i fremtiden. Dette skal skje i løpet av en dag.
«Hvem har hørt slikt? Hvem har sett slike 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.)

Da nå disse gikk bort, se, da førte de til ham et stumt menneske, som var
besatt. Og da den onde ånd var drevet ut, talte den stumme. Og folket un
dret sig og sa: "Aldri har slikt vært sett i Israel. Men fariseerne sa: Det er
ved de onde ånders fyrste han driver de onde ånder ut." (v.32-34.)

Både helbredelse av spedalskhet (Mat.8,2-4) og utdrivelse av et stumt men
neske, som var besatt av en ond ånd, hørte med til de messianske under

gjerningene, som bare Messias kunne gjøre. Da nå Jesus drev ut denne
onde ånden av et stumt menneske, så hadde han gjort en spesiell messiansk
undergjerning, som pekte på ham selv som jødenes Messias.
Folket anerkjente Jesus som Messias, for de sa: Aldri har slikt vært sett i
Israel.» (v.33.), men fariseerne, som selv hadde vært med på å bestemme,
at den som gjorde disse undergjerningene, måtte være Messias, de hevdet
at det var ved Satans hjelp, at Jesus drev ut de onde åndene, (v.34.)
Dette er et eksempel på syndens store makt over menneskene. På grunn
av syndefallet har menneskene kommet HELT BORT fra Gud. De kan
ikke forstå Guds veier. Det må en «ny fødsel» til for at menneskene skal
kunne konune i kontakt med Gud.

«Og Jesus gikk omkring i alle byene og landsbyene og lærte folket i deres
synagoger og forkynte (gr.kerysso) evangeliet (gr.evangelion) om riket
(gr.basileia) og helbredet all sykdom og all skrøpelighet (gr.asthenia). Og da
han så folket, ynkedes han inderlig over dem; for de var ille medfarne og
forkomne, lik får som ikke har hyrde. Da sa han til sine disipler: Høsten er
stor, men arbeiderne få; bed derfor høstens herre (gr.kyrios) at han vil drive
arbeidere ut til sin høst!» (v.35-38.)

Jesus gikk ikke bare omkring i de store byene. Han gikk også omkring i
landsbyene i Galilea. Hans oppgave var tredelt, og det var:
a) Han UNDERVISTE folket om det som hadde med Guds rike å gjøre.
b) Han FORKYNTE det glade budskapet om at Riket for Israel var opp-
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rettet gjennom døperen Johannes og Jesu virksomhet,
c) Han HELBREDET alle typer sykdom og skrøpeligheter blant folket. De

mange helbredelsene peker på at Guds rike var etablert. Vi vet at når
Guds rike blir etablert på nytt i Israel og i verden, så skal ingen mennes
ker i Jerusalem være syke lenger. «Og ingen innbygger skal si: Jeg er
syk. Det folk som bor der (i Jerusalem) har fått sin misgjerning forlatt.»
(Es.33,24.)

Jesus syntes synd på folket. De var ille medfarne og forkomne som får,
som ikke hadde noen hyrde, (v.36.) De som var satt til å lede folket på det
åndelige området, hadde selv kommet langt bort fra den bibelske jødedom
men. Dette førte til at de ikke anerkjente Jesus som jødenes Messias, for
han hadde ikke de kjennetegn, som de mente, at Messias skulle ha. De så
ikke på Messias som forsoneren, men som en politisk hersker, som skulle
befri dem fra romernes styre.
Ordet for «høst» er på gresk «therismos». Det betyr også «innhøsting».
Tiden var kommet så langt at innhøstingen til Riket for Israel allerede var
begynt. Innhøstingen var stor, men arbeiderne var få. Jesus sa til sine disi
pler at de skulle be Gud, at han måtte sende ut arbeidere, som kunne høste
jødene inn i Guds rike. De skulle be Gud at han måtte utruste dem til denne
gjerningen. Til nå var det bare Jesus som høstet inn. Hans forløper, døpe
ren Johannes, var fengslet, (v.38.)
Gud kunne ikke sende ut arbeidere før de selv var villige til det. Jesus ut
fordret sine apostler og disipler til at de skulle be Gud, om at han måtte gi
dem kraft og utrustning til å være med i arbeidet om utbredelsen av Guds
rike i Israel.

Det er tre innhøstinger i Israel til Riket for Israel:

a) Hele tiden fra Abraham og til døperen Johannes var en innhøsting til
Guds rike. Selv om Riket for Israel ikke ble etablert før enn ved døpe
ren Johannes sin forkynnelse, så var de jødene og de proselyttene, som
ble vunnet for Guds rike, også medlemmer i dette riket. De skal stå opp i
oppstandelsen på den siste dagen (Joh. 11,24.) og få del i Riket for Israel,
som skal etableres fullt ut i forbindelse med Jesu gjenkomst.

b) Det er den innhøstingen til Guds rike som begynte med døperen Johan
nes, Jesus, de 12 apostlene (Mat.10,1-4.) og de 70 utsendingene
(Luk.10,1-11.) Denne innhøstingen varte fram til år 70 etter Messias.
Ved Jerusalem og templets ødeleggelse i dette året var nådetiden for
jødene slutt.
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c) Den siste innhøstingen får vi i forbindelse med Jesu gjenkomst. I
trengselstiden på 7 år vil igjen de messianske jødene gå ut- både i Israel
og i hele verden- med det messianske budskapet om Jesu gjenkomst og
opprettelsen av Riket for Israel.

Dette kommer også til uttrykk i den andre lignelsen om «himmlenes rikes
hemmeligheteD> (Mat. 13,2-53.), hvor det står: «La dem begge vokse
sammen inntil HØSTEN (gr.therismu), og når HØSTTIDEN kommer, vil
jeg si til HØSTFOLKENE: Sank først ugresset (de vantroe) sammen og
bind det i bunter for å brenne det opp, men samle hveten i min låve (som er
et bilde på Riket for Israel.)» (Mat. 13,30.)
Den siste innhøstingen skal bli STØRRE enn de to første, for det er ikke
bare i Israel at denne innhøstingen vil finne sted. Den vil finne sted i hele
verden. I den store trengselstiden, som skal komme over hele verden, vil de
144000 beseglede fra Israels 12 stammer både forkynne i Israel og i ver
den, mens de to vitnene vil forkynne og gjøre store undergjerninger i Israel.
«Og jeg hørte tallet på dem som var beseglet: 144000 tusen beseglede av
Israels barns stammer. «(Joh.Åp.7,4.)
«Og jeg vil gi mine to vitner at de skal være profeter i tusen to hundrede og
seksti dager (som er 3,5 år), kledd i sekk.» (Joh.Åp.l 1,3.) (Se min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 4, hvor jeg skriver mer om dette.)
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KAPITTEL 10.

DE TOLV APOSTLENE

«Og han kalte sine tolv disipler til seg og gav dem makt (gr.exousia) over
ureine ånder, til å drive dem ut, og til å helbrede all sykdom og all skrøpelig
het (gr.astheneia). Men dette er de tolv apostlers navn: Først Simon, som
kalles Peter, og Andreas, hans bror; Jakob, Sebedeus' sønn, og Johannes,
hans bror; Filip og Bartolomeus; Tomas og Matteus, tolleren; Jakob, Alfeus'
sønn, og Lebbeus med tilnavnet Taddeus; Simon Kananeus og Judas
Iskariot, han som forrådte (gr.paradidomi) ham. Disse tolv sendte Jesus ut
og bød dem: Gå ikke ut på veien til hedningene (gr.ethnos), og gå ikke inn i
noen av samaritanenes byer, men gå heller (bare) til de fortapte (gr.
appolymi) får av Israels hus! Og når dere går av sted, da forkynn (gr.
kerysso) dette budskap: Himlenes rike er kommet nær! Helbred syke, opp
vekk døde, rens spedalske, driv ut onde ånder! For intet har dere fått det,
for intet skal dere gi det. Dere skal ikke ta gull eller sølv eller kobber med i
deres belter, ikke skreppe til reisen, ikke to kjortler, ikke sko, ikke stav; for
arbeideren er sin føde verd. Og hvor dere kommer inn i en by eller landsby,
der skal dere spørre etter hvem som er det verd i den by; og bli hos ham til
dere drar bort derfra! Og når dere kommer inn i et hus, da skal dere hilse
det; og dersom huset er det verdt (gr.axios), da konune deres fred over det;
men dersom det ikke er det verd, da vende deres fred (gr.eirene) tilbake til
dere! Og om noen ikke tar imot (gr.dechmai) dere og ikke hører på deres
ord, da gå ut av det hus eller den by, og ryst støvet av deres føtter! Sanne
lig sier jeg dere: Det skal gå Sodomas og Gomorras land tåleligere (bedre)
på dommens (gr.krisis) dag (gr.hemera) enn den by.» (v. 1-15.)

Selve ordet «disippel» betyr «etterfølger». Av sine mange disipler utvalgte
Jesus 12, som ble kalt «apostleD>. Det betyr «en som er utsendt». De ble
også kalt for «disipler».
Grunnen til at Jesus utvalgte seg akkurat 12 apostler, har sammenheng med
at det var 12 stammer i Israel. 11 av disse var fra Galilea, mens Judas

Iskariot var fra Judea. De ble utsendt i grupper på to og to. (Mark.6,7.)
De ble utsendt med akkurat den SAMME FULLMAKTEN som Jesus

hadde. De skulle:

a) Drive ut de onde åndene.
b) Helbrede all sykdom og alle skrøpeligheter, (v.l.)
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c) Undervise om den messianske læren.

e) Forkynne «evangeliet om Riket», (v.7.)
Vi vet ikke hvorfor Jesus utvalgte seg akkurat disse 12 til sine nærmeste
medarbeidere. Det er Guds hemmelighet. At han utvalgte Peter, Andreas,
Jakob, Johannes og Matteus er naturlig, for de var de 5 første disiplene som
Jesus hadde.

Jesus utvalgte seg følgende 12 apostler:
1.) Simon Peter. Han het opprinnelig Simon, men Jesus hadde gitt ham nav

net «Kefas». Det er det samme som «PeteD>. (Joh. 1,42.). Det er et
gresk ord som betyr «liten klippe». Peter var ikke den store klippen
(gr.petros), som den katolske kirken hevder. Det er Jesus som er den
store klippen. Han er selve GRUNNSTEINEN i både den messianske
menigheten og den kristne menigheten. (Mat. 16,17-19.) Peter ble etter
hvert lederen for de 12. Etter apostelmøtet i Jerusalem i året 49 (50), så
overlot han ledelsen for menigheten i Jerusalem til Jakob. Han overlot
denne oppgaven til Jakob, og han ble deretter en omreisende evangelist,
som forkynte «evangeliet om Riket» for de messianske menighetene-
både i Israel og i diasporaen. Han og de andre apostlene forkynte ikke
det paulinske budskapet. Det var ikke deres oppgave. De hadde et nært
samarbeid med Paulus og hans medarbeidere, men vi kan ikke se at de
opptrådte i de samme menighetene.

2.) Andreas var bror til Peter. Deres far var Jonas. Det var Andreas som

hadde ledet Peter til Jesus. (Joh. 1,41-42.) Han var opprinnelig fisker.
Det samme var hans bror Peter. De var begge disippler av døperen Jo
hannes. De var fra byen Betsaida i Galilea.

3.) Jakob og Johannes var brødre. Deres far var Sebedeus. Jesus gav dem
navnet «Boanerges». Det er et aramaisk ord og betyr «tordensønnene».
Dette navnet gav uttrykk for deres iver og nidkjærhet i arbeidet med å
følge Jesus.

4.) Filip er et gresk ord som betyr «hesteelsker». Filip var fra byen Betsaida
i Galilea. Det var også hjembyen til Peter og Andreas.

5.) Bartelomeus er et hebraisk navn. Det betyr «sønn av Tolmai». Han het
også Natanael. Det var Filip som førte Natanael til Jesus. Jesus sa om
ham: «Se, der er en ekte israelitt (jøde), som det ikke er svik i.»
(Joh.1,48.)

6.) Tomas betyr «tvilling».
7.) Matteus var overtoller i Kapernaum.
8.) Jakob var sønn av Alfeus.
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9.) Judas med tilnavnet Lebbeus kommer av ordet «leb», som betyr
«hjerte». Det kan bety at han var hengiven og elsket Jesus. Han hadde
også et annet navn, og det var Taddeus.

10.)Simon. Han hadde tilnavnet Kananeus. «Kanaanitt» er det hebraiske

ordet for det greske ordet «zelotes», som betyr «ivrig». Dette kan bety
at han hadde vært medlem av det nasjonalistiske partiet, som gjorde opp
rør mot romerne ved hjelp av vold. Judas.

11 .)Det var han som forrådte Jesus for 30 sølvpenninger.

De 12 apostlene ble sendt ut med et begrenset geografisk oppdrag. De
skulle verken gå til hedningene eller til samaitaneme, men de skulle gå til
«Israels hus» (som er en betgnelse på jødene i Israel) med «evangeliet» om
Guds rike. Det var det samme budskapet som både døperen Johannes og
Jesus hadde, (v.5-6.)

Dette betydde ikke at hedningene ikke skulle få høre med til Guds rike, men
det betydde at apostlene FØRST skulle forkynne for jødene. Det var de
som var FØRSTEARVINGER til himlenes rike.

De hadde heller ikke nok kunnskaper til at de kunne gå til hedningene med
evangeliet. Jesus forkynte også evangeliet for hedningene til tross for at
også han var utsendt bare til jødene. Guds planer var at FØRST SKULLE
RIKET ETABLERES IISAREL. Deretter skulle det etableres i hele ver

den.

De skulle ikke ta betaling når de underviste, forkynte, drev ut onde ånder
eller helbredet, for de hadde fått denne kraften gratis av Herren.
Når det gjelder apostlene og Jesu disipler, kan vi ikke snakke om nådegaver,
for de hadde en TOTAL KRAFT til å gjøre det samme som Jesus gjorde.
De hadde den samme myndighet som Jesus hadde. Ordet «nådegave»
forekommer heller ikke i evangeliene.
Vi som tilhører den kristne forsamlingen, har ikke denne totaliteten i vår
tjeneste. Både nådegavene og vår profetiske tjeneste er begrenset.
(2.Kor.l2-14.) Vi kan ikke sette likhetstegn mellom de 12 apostlene og den
kristne menigheten. De forkynte Riket for Israel med de medfølgende tegn,
mens den kristne menighetens primære oppgave er å være med på å ta ut
Kristi legeme.
Apostlene skulle ikke ta med verken penger, mat, to kjortler eller sko med
på reisen, for de skulle forvente at Herren ville sørge for dem. De skulle
lære seg til ikke å være bekymret for hva de skulle ete og drikke eller for
hva de skulle kle seg med. (Mat.6,25.)
På et senere tidspunkt ble denne instruksjonen forandret slik at de nå skulle
ta med seg det som var nødvendig på sine reiser. «Han sa da til dem: Men
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NÅ skal den som har pung, ta den med, likeså kappe, og den som har
sverd, han selge sin kappe og ta den med.» (Luk.22,36.)
Ordet «nå» innledet en ny fase i Guds planer med verden. Dette betyr føl
gende:
a) At de ikke lenger kunne regne med å bli forsørget av den jødiske

befolkningen. De skulle både sørge for mat og klær selv, og de skulle
forsvare seg.

b) At motstanden mot dem blant det jødiske folket hadde blitt større.
c) At de nå skulle ut til hedningene med evangeliet om Riket- først til de

som bodde i Israel- og senere til alle hedningefolk i hele verden.
Dette konuner også til uttrykk i den NYE MISJONSBEFALINGEN
som Jesus gav i Mat.28,18-20.

Vi skal konrnie tilbake til denne misjonsbefalingen, men det som vi allerede
nå kan legge merke til, er det forholdet at Jesus sa til apostlene, at de skulle
lære hedningene alt det som Jesus hadde lært dem. (v.20.) Det betyr at
også hedningene skal holde Jesu Torah og Jesu undervisning i 1000 års-
riket, når det kommer en gang i framtiden.
Når de kom inn i en by, skulle de ikke bo hos hvem som helst. De skulle bo
hos den som var det «verdt». Det betyr at de skulle ta inn hos den som ven
tet på «Israels trøst», og som anerkjente Jesus som jødenes Messias.
(v.ll.)
Når de kom inn i et hus, skulle de hilse de som bodde i huset med den jø
diske hilsenen «Shalom». Selve hilsenen betyr «fred». I denne hilsenen lig
ger det et ønske om at de måtte ha det godt på alle områder i livet- både på
det åndelige og det materielle området.
Dersom menneskene i dette huset ikke var verdt denne velsignelsen, så
skulle denne velsignelsen bli gitt til apostlene, (v. 13.)
Dersom menneskene i et hus eller i en by ikke tok imot apostlene og deres
budskap, da skulle de ryste støvet av sine føtter. Dette betydde at de hadde
vært der, og at de ikke mer hadde ansvaret for dette huset eller denne byen.
(V.14.)

Hva som gjelder ordet «hus», så har det følgende betydninger på hebraisk:
Det kan bety «hus», «hjem», «hushold», «familie», «stamme», «dynasti»,
«en rabbinskole», «et sted» og «templet i Jerusalem».
Hva som gjelder bruken av ordet «hus» med et substantiv i genitiv i tillegg,
så er dette en så utbredt grammatikalsk konstruksjon at det hebraiske språ
ket har mer enn 200 idiomatiske uttrykk av denne typen. Uttrykket «Israels
hus» (hebr. «beit Israel»(v.6.) er et eksempel på dette.
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Det skulle gå Sodomas og Gomorras land bedre på dommens dag enn
denne familien og denne byen. (v. 15.)
Dette betyr at det er grader av lidelser i fortapelsen. I de land og i de områ
der hvor kunnskapen om Guds rike har vært stor, skal straffen bli større enn
de stedene der kunnskapen om Guds rike ikke har vært så stor. Mennes
kene skal bli dømt i forhold til hvilke kunnskaper de har hatt om Guds ord
ninger i sine respektive tidsperioder. Dette er et RETTFERDIG PRINSIPP,
som vi også kjenner til fra vårt eget rettssystem.
Den dommen det her er snakk om, er den endelige dom over alle ufrelste
mennesker. Den skal skje etter at 1000 års-riket er avsluttet. Disse men
neskene skal dønunes foran Guds domstol, som i dette tilfellet er satt i luft-

himmelen. «Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åp
net og en annen bok ble åpnet, som er Livets bok, og de døde ble dømt et
ter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger... Og viss ikke noen
ikke fantes oppskrevet i Livets bok, da ble han kastet i ildsjøen.»
(Joh.Åp.20,12ogl5.)

«Se, jeg sender dere som får midt i blant ulver; vær derfor kloke
(gr.phronimos) som slanger og enfoldige som duer! Men vokt dere for men
neskene! for de skal overgi dere til domstolene og hudstryke dere i sine
synagoger; og dere skal føres frem for landshøvdinger og konger for min
skyld, til vitnesbyrd for dem og for hedningene. Men når de overgir dere, da
vær ikke bekymret (gr.merimnao) for hvorledes eller hva dere skal tale; for
det skal gis dere i samme stund hva dere skal tale. For det er ikke dere som
taler, men det er deres Faders Ånd som taler i dere.» (v. 16-20.)

Jesus pekte på at det oppdraget, som han gav apostlene og utsendingene
sine, ikke var lett. De skulle møte mange motstandere, som skulle prøve å
hindre dem i å utføre det oppdraget de hadde fått av Jesus. (v. 15.)
Jesus bad dem om å være både kloke og enfoldige i den forstand at de
skulle være rettskafne, (v. 16.)

Apostlene ble bedt om å passe seg for menneskene, for de skulle torturere
dem og føre dem fram for sine domstoler, for å dømme dem der. Dette
skulle bare føre til at apostlene skulle vitne om Jesus- både for jødene og
for de bedingene, som styrte i Israel, (v. 18.)
Apostlene skulle ikke være bekymret for hva de skulle si til sitt forsvar, for
de ordene som de skulle si, ville komme til dem, når de behøvde dem.(v. 19.)
Dette kaller vi for Den Hellige Ånds inspirasjon, og det kjenner vi godt til.
Gud gir oss det som vi behøver, når vi skal forsvare vår tro, skrive en artik-
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kei eller holde en tale, for det er ikke vi som taler, men det er Den Hellige
Ånd som taler i oss. Det er det samme som Guds Ånd. (v.20.)
«Og bror skal overgi bror til døden, og en far sitt barn, og barn skal reise
sig mot foreldre og volde deres død; og dere skal hates av alle for mitt
navns skyld; men den som holder ut (gr.hypomeno) til enden (gr.telos), han
skal bli frelst (berget) (gr.sozo). Men når de forfølger dere i den ene by, da
fly til den andre! for sannelig sier jeg eder; Dere skal ikke komme til ende
med Israels byer før (gr.heos an) Menneskesønnen kommer.» (v.21-23.)

Det voldsomme hatet mot Jesus og apostlenes forkynnelse skulle føre til at
familiene ble splittet i synet på Jesus. Det skulle være stor motstand innen
for den enkelte familie. Dette skulle til og med føre til at noen av Jesu til
hengere måtte bøte med livet. (v.21.)
Dette skulle gå så langt at apostlene skulle bli hatet av alle, på grunn av at
de trodde på Jesus. Dette utsagnet går på endetiden.(v.22.)
Jesus var ikke kommet for å sende fred i Israel, nei, han var kommet for å
sende strid. «Tror dere at jeg er konunet for å gi fred på jorden (i Israel).
Nei, sier jeg dere, men strid. For fra nå av skal fem være i strid i et hus, tre
mot to og to mot tre, far mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og dat
ter mot mor, svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor.»
(Luk. 12,51-53.)

Det var rett det som gamle Simeon sa i forbindelse med at Jesus ble båret
fram i templet, for å bli løskjøpt som den førstefødte.Alt som var første
født, tilhørte Herren og måtte innløses med et offer. «Og Simeon velsignet
dem og sa til hans mor Maria: Se, denne er satt til FALL og OPPREIS
NING for mange i Israel, og til et TEGN som blir motsagt.» (Luk.2,34.)
Dette hatet mot de messianske jødene skulle tilta i Israel, «men den som
holdt ut inntil enden (gr.telos), skulle bli frelst.» (v.22.)
Dette utsagnet betyr at endetiden allerede var kommet til Israel som kall og
utfordring til å anerkjenne Jesus som Messias. Dersom jødene hadde tatt
imot Jesus, så ville vi ha fått endetiden med den fulle opprettelsen av Riket
for Israel. Det var jødene som skulle få bestemme dette, men som vi vet,
så forkastet de fleste av jødene Jesus som deres Messias.
Dette betydde at tilbudet om opprettelsen av Riket ble trukket tilbake, og vi
fikk menighetens tid. Den har nå vart i snart 2000 år. Etter den kristne me
nighets bortrykkelse, vil igjen endetiden komme til Israel og til verden.
I den tiden vil det bli en stor forfølgelse av jødene. Det vil dessverre bli et
nytt Holocaust. I den tiden vil både de messianske jødene og store deler av
det jødiske folket bli hatet av alle verdens nasjoner. Vi ser klare spor til
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dette i dag. Stadig flere mennesker og nasjoner vender seg mot Israel og
mener at de behandler de såkalte palestin-arabeme dårlig, og at jødene er
en fare for verdensfreden.

Utsagnet «men den som holder ut til enden, han skal bli frelst» (v.22.), betyr
ikke at alle messianske jødene skal bli berget gjennom denne trengselstiden,
men det betyr at alle som holder fast på sin tro på Jesus, skal få del i frel
sen i 1000 års-riket.

Mange messianske jøder skal også bli drept i denne tiden, mens en del skal
også overleve den store trengselstiden, som skal komme over jorden. Dette
kommer blant annet til uttrykk i Johannes Åpenbaring, kapitlene 2-3, som er
en beskrivelse av en del av de messianske menighetene i endetiden. Noen
av dem er lovet utfrielse fra trengselen, mens andre må gjennomgå
martyriet. «Fordi du (den messianske menigheten i Filadelfia) har tatt vare
på mitt ord om tålmodighet, vil jeg og fri deg ut (bevare deg) fra (gr.ek som
betyr «ut fra») den trengselens tid som skal komme over hele jorderike, for
å prøve dem som bor på jorden.» (Joh.Åp.3,10.)
«Frykt ikke for det du (den messianske menigheten i Smyma) skal lide. Se,
djevelen skal kaset noen av dere i fengsel, for at dere skal prøves, og dere
skal ha trengsel i 10 dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets
krone.» (Joh-Åp.2,10.)
I endetiden skal de messianske jødene bli forfulgt og jaget fra den ene byen
til den andre byen i Israel. De skal ikke «komme til ende (gr.telos) med Is
raels byer, før (gr.heos an) Menneskesønnen kommer.» (v.23.)
Mange av Jesu utsagn har et TOSIDIG aspekt. De går både på den
NÆRE FRAMTID og den FJERNE FRAMTIDEN (endetiden). De kunne
ha blitt oppfylt i Israel i den nære framtiden, men på grunn av at jødene ikke
tok imot Jesus som sin Messias, så ble begivenhetene utsatt til den Qeme
framtiden.

For at utsagnene kunne bli oppfylt i den nære framtid, så knyttet det seg en
forutsetning eller et krav til dem, og det var at jødene tok imot Jesus. Slik er
det også med dette utsagnet.
I dette utsagnet er det en partikkel, som på gresk heter «an». Den blir dess
verre ikke oversatt i våre Bibler, men den gir uttrykk for en HYPOTETISK
MULIGHET, som er basert på en BETINGELSE. Vi kan oversette denne
partikkelen med «eventuelt» eller «muligens».
Dersom vi tar med denne partikkelen i den norske teksten, så kommer tek
sten til å lyde: «Dere skal ikke komme til ende med Israels byer, før (even
tuelt, muligens) Menneskesønnen kommer.»
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Dette betyr at det var en mulighet for at Jesus kunne komme tilbake og
opprette Riket for dem allerede i den nære framtiden. Betingelsen var at
jødene anerkjente Jesus. Da ikke dette skjedde, så ble denne begivenheten
utsatt til den Qeme framtiden, som er det samme som endetiden.
Vi kan derfor operere med TO ENDETIDER i den bibelske profeti, og det
er:

a) Den «nære» eller den «hypotetiske endetid»,
som var basert på en betingelse.

b) Den virkelige endetiden.

Vi kan derfor si at endetiden begynte med døperen Johannes og Jesu for
kynnelse. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. Kapittel: Det historiske og
eskatologiske Gudsriket kunne ha blitt opprettet ved Jesu første komme.)
Vi kan også si at i og med at døperen Johannes og Jesus innledet endetiden,
så lever vi også i endetiden i dag. Det er ikke den profetiske endetiden, for
den gjaldt bare Israel, men det er endetiden for menigheten.
Mens endetiden for jødene avsluttes med det greske ordet «telos», som
betyr «absolutt ende» og «avslutning», så avsluttes endetiden for den kristne
menigheten med det greske ordet «synteleia», som betyr «endetid».

«En disippel er ikke over sin mester, heller ikke en tjener (gr.doulos) over
sin herre; det er nok for disippelen at han blir som sin mester, og tjeneren
som sin herre (gr.kyrios); har de kalt husbonden Be'elsebul, hvor meget
mere da hans husfolk! Frykt derfor ikke for dem! for ikke noe er skjult som
ikke skal bli åpenbart, og ikke noe er dulgt som ikke skal bli kjent.; Det jeg
sier dere i mørket, det skal dere si lyset, og det som hviskes dere i øret, det
skal dere forkynne på takene. Og frykt ikke for dem som slår legemet
(gr.soma) i hjel, men ikke kan slå sjelen (gr.psyke) i hjel; men frykt heller
for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i gehenna!» (v.24-28.)

En disippel er ikke over sin herre. Det betyr at han får den samme behand
lingen som sin herre. Når fariseerne kalte Jesus for Belsebul, hvor meget
mer skal ikke hans tjenere bli kalt med det samme navnet, (v.24-25.)
Selve navnet «Belsebul» går tilbake til de hebraiske ordene «Baal» som
betyr «herre» og «sebul», som betyr «hus». Baal var en øverste guddom
men i den kanaaneiske religionen. I noen oversettelser er ordet «Belsebub»
brukt. Ordet «sebub» betyr «flue». Navnet betyr derfor enten «husets
Herre» eller «fluenes Herre». Det var i alle fall en benevnelse på Satan.
Å hevde at Jesus eller hans apostler hadde Belsebul som sin herre, eller at
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de var fylt med Belsebuls kraft, var derfor den høyeste grad av Guds-be-
spottelse.
Jesus oppfordret sine apostler at de ikke måtte være redd for sine fiender.
Alt det som Jesus hadde fortalt dem om Guds-riket, skulle bli åpenbart. Det
kan være enten Guds-rikets åndelige side, eller det kan være Guds-rikets
hemmeligheter, som blir behandlet i Mat. 13,3-52. (v.26.)
Det som Jesus fortalte apostlene og disiplene sine i hemmelighet, det skulle
de forkynne videre i det åpenbare. De skulle forkynne det fra takene, som
var en av de beste stedene for kunngjøringer, (v.27.)
Apostlene skulle ikke frykte for sine motstandere. De kunne bare slå i hjel
legemet (gr.soma) og ikke sjelen (gr.psyke). Det greske ordet «psyke» står
for både «sjelen» og «livet». Dette betyr at deres motstandere ikke kunne
ta fra dem det nye livet, som de hadde fått i troen på Jesus. (De som tror
på Jesus har ingen ting å frykte.)
De skulle derimot frykte Gud, som kunne «ødelegge både sjel og legeme i
gehenna.» (v.28.)
Dette betyr to ting, og det er:
a) Det er både sjelen og legemet som går fortapt. «Å gå fortapt» betyr i

denne sammenhengen at man ikke fikk del i de rettferdiges oppstandelse
og Riket for Israel.

b) Det «å bli ødelagt» er ikke det samme som «å bli tilintetgjort.» Verken
sjelen eller legemet blir tilintetgjort, men de blir ødelagt i den betydning
at de ikke får del i de rettferdiges oppstandelse og Riket for Israel.

«Selges ikke to spurver for en øre? Og ikke en av dem faller til jorden uten
at dere Fader vil. Men endog hårene på deres hode er tellet alle sammen.
Frykt derfor ikke! Dere er mere enn mange spurver. Derfor, hver den som
kjennes ved meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved
(gr.homologeo) for min Fader i himmelen; men den som fornekter
(gr.ameomai) meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min
Fader i himmelen, (v.29-33.)

To spurver ble solgt for en «assarion», som var den minste pengenheten i
det romerske pengesystemet. Den var verdt 5 øre. Ikke engang en spurv
faller til jorden uten at Gud vet om det eller tillater det. Når Gud hadde om
sorg for spurvene, som er av en lavere skapning enn menneskene, hvor
mye mer omsorg har han da ikke ha for sine disipler. Han kjenner til og
med antall hår som vi har på hodet, (v.29-30.)
Apostlene skulle ikke frykte sine motstandere, for de var mer verdt enn
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mange spurver. (v.30.) De skulle derimot frykte Gud. «Å frykte» Gud betyr
«ikke at man er redd Gud», men det betyr at man har respekt for Guds ord
ninger og forkynner hans veier.(v.26.)
Den som vedkjente seg Jesus eller bekjente Jesus for menneskene, den
skulle også Jesus kjennes ved for Gud, som var i himmelen, men den som
fornektet Jesus for menneskene, den måtte også Jesus fomekte for Gud.
(v.32-33.)

Dette bety ganske enkelt at den som trodde på Jesus og bekjente Jesu
navn, skulle bli frelst. Den derimot som ikke trodde på Jesus og fomektet
ham, kunne ikke bli frelst og få del i Riket for Israel.

«Dere må ikke tro at jeg er kommet for å sende fred (gr.eirene) på jorden
(til Israel). Jeg er ikke kommet for å sende fred, men sverd. For jeg er
kommet for å sette splid mellom en mann og hans far, og mellom en datter
og hennes mor, og mellom en svigerdatter og hennes svigermor, og en
manns husfolk skal bli hans fiender. Den som elsker (phileo) far eller mor
mere enn meg, er meg ikke verd (gr.axios), og den som elsker sønn eller
datter mere enn meg, er meg ikke verd, og den som ikke tar sitt kors
(gr.stauros) og følger etter (gr.akoloutheo) meg, er meg ikke verd. Den som
finner sitt liv (gr.psyke), skal miste det, og den som mister sitt liv for min
skyld, skal finne det.» (v.34-39.)

I utgangspunktet var Jesus kommet for å gi fred til både Israel og resten av
verden, men det freden som han gav, ville ofte resultere i ufred, for de
ugjenfødte jødene i en familie ville reagere negativt på Jesu lære. Dette vil
da i sin tid føre til at Jesus måtte sende «sverdet», som er et uttrykk for
«dommen».

Når noen i en familie tok imot Jesus, så ville dette vekke motstand hos de
øvrige familemedlemmene, som ikke hadde fått tak i frelsen i Jesus Kristus.
Dette er en generell sannhet og den gjelder både Riket for Israel og den
kristne menighet.
Det var et krav i den messianske jødedommen at jødene måtte elske Jesus
høyere enn sine egne familemedlemmer. Den som ikke gjorde det, var ikke
verdig for Jesus. Det vil si at vedkonunende ikke var verdig til å få del i
himlenes rike, som allerede var etablert i Israel.

Slik er det ikke den kristne menighets tidsperiode. Vi har mange eksempler
på sløve kristne, som setter mange ting i livet høyere enn Jesus. Disse får
også lov å være Guds barn, for i vår tidsperiode er vi frelst utelukkende av
Guds nåde. Det settes ingen krav til det å være en kristen utenom det at
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man er født på ny og har Den Hellige Ånd i sitt hjerte, som bevis på at man
er gjenfødt. Den som TROR og BEKJENNER, den er Guds barn. (Romer
brevet 10,9-10.)

Vi skal også holde de budene som gjelder for vår tidsperiode, men vi må
ikke fokusere på dem i fohold til Guds nåde. Det er ikke vi som skal holde
dem, men det er Guds nåde som er i oss.

Romerbrevet, kapittel 7 beskriver en gjenfødt kristen som forsøker å leve
sitt kristenlivet i forhold til budene og ikke i frohold til Guds nåde. Vedkom
mende har det ikke godt. (Rom.7,18-25.)
I den messianske jødedommen ble den troende, som ikke bar åndelig frukt i
sitt liv, utestengt fra Guds rike. «Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir
hugget ned og kastet på ilden.» (Mat.7,19.)
Utenfor de romerske rettslokalene var det stilt opp en rekke kors. De som
ble dømt til døden, måtte selv bære sitt kors til retterstedet. Det måtte også
Jesus gjøre. «Å bære sitt kors» betydde derfor at en var «innvidd til dø
den», og at en måtte regne med «å lide martyrdøden» på grunn av troen på
Jesus.

Det var ikke noe krav at en måtte lide martyriet, for å få del i Guds rike,
men den som undrog seg martyriet, dersom en ble stilt på dette valget, fikk
ikke del i Guds rike.

De fleste av apostlene og mange av Jesu disipler ble drept på grunn av at
de forkynte Guds rike og trodde på Jesus. Vi skal i det følgende se hvordan
det gikk med dem;

Døperen Johannes ble halshugget på grunn av sin tro.
Stefanus ble steinet i Jerusalem i året 35.

Andreas ble korsfestet i Patria i Akaia.

Bartelomeus eller Natanael ble flådd levende i Albanapolis.
Filip ble hengt på en stolpe i Hieropolis i Frygia.
Jakob (den eldre) ble halshugget av Herodes Antipas. Han var den første
martyren. Dette skjedde i året 44.
Jakob (den yngre) ble kastet ut fra et utspring i templet og ble deretter stei
net.

Johannes ble kastet ned i en kjel med kokende olje i Roma, men han ble
reddet. Han ble seinere forvist til øye Patmos på grunn av sin tro. Han var
hyrde for den messianske menigheten i Efesus. Han var den eneste av
apostlene som døde en naturlig død.
Judas (Lebbeus Taddeus) ble skutt med piler i Persia.
Matteus ble enten levende brent i Arabia Felix, eller han ble slept omkring i
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Alexandrias gater til han døde.
Simeon Peter ble korsfestet i Roma med hode ned. Dette hendte under

Neros regjeringstid i året 67.
Simon, zeloten, ble korsfestet i Israel.

Tomas ble stukket i hjel i Koromandel i Øst-India mens han forkynte evan
geliet der. I Himmalaya-flellene finnes det fortsatt noen kristne som kaller
seg for «Tomas-kristne».
Mattias (Judas Iskariots etterfølger) døde i Etiopia.
Lukas ble hengt i et oljetre i Hellas.
Bamabas ble steinet og halshogd.
Paulus ble halshogd i Roma i året 67 under Neros regjeringstid.
Jakob (Jesu bror) ble korsfestet i Jerusalem.

I den frie nådens tidsperiode er det ikke slik at en ikke får del i Guds rike,
som for vår del er himmelen, om en undrar seg å dø for Jesu sak. Vi er
frelst av bare nåde, og det kreves ikke noe mer uten det å tro på Jesus og
leve i nåden.

Vi må respektere tidsperiodene og deres egenart, men det blir ikke gjort i
fortolkningen og forkynnelsen av Guds ord. Dette er også grunnen til at det
er så mye forvirring angående den kristne læren. Man blander inn i den
forhold som har med andre tidsperioder å gjøre, og dette fører til en stor
forvirring og frustrasjon blant de troende.
De fleste teologene og Bibel-forkynneme blander inn både jødedommen og
den messianske jødedommen i Paulus sin lære. Dette må føre til forvirring
på det teologiske området.
Denne forvirringen vil bare TILTA nå i endetiden. Endetiden betyr blant
annet FORVIRRING.

Dette fører også til at evangeliet MISTER SIN KRAFT. (l.Kor.1,17.) For
kynnelsen har nesten ingen kraft i vår tid.
I den messianske jødedommen ble det stilt krav om den FULLKOMNE
HENGIVELSE til Jesus. Den som ville følge Jesus, måtte oppgi helt det
gamle livet. Den som tapte det gamle livet, fikk tak i et nytt liv. Vedkom
mende skulle finne dette igjen i de rettferdiges oppstandelse og dermed få
del i Riket for Israel, (v.39.)
Slik er det heller ikke i vår tidsperiode. Vi kan få lov til å være Guds barn,
selv om vi ikke makter å etterleve Guds krav fullt ut, for vi er frelst av

Guds nåde og opprettholdes ved Guds nåde.

144



Det er ikke det minste rart at en tenkende mann som Søren Kirkegaard
mente, at det ikke fantes noen som kunne etterleve Jesu lære, og at det
dermed ikke fantes noen som kunne kalle seg for kristen. Dersom han
hadde regnet med de forskjellige tidsperiodene og deres egenart, så hadde
han forstått at Jesu lære angår Riket for Israel og ikke den kristne menig
hets tid.

Men han skal få ære for at han tok Jesu lære på alvor og forstod innholdet i
den. Det er tross alt bedre enn den blandingen av de to lærene, som vi har i
våre menigheter og i den forkynnelse, som blir gitt i de kristne menighetene.
Den som tok imot apostlene, tok imot Jesus selv, for de var utsendinger fra
Jesus og representerte det samme budskapet. De hadde også den samme
læren og de gjorde de samme undergjerningene. De 12 apostlene og de 70
utsendingene kunne til og med utføre de messianske undergjerningene, som
i utgangspunktet bare Jesus som jødenes Messias kunne utføre.
Den som tok imot Jesus, tok også imot Gud, fordi de representerte det
samme. Jesus er enhet med Gud. De er to forskjellige personer, men de er
likevel en enhet. (v.40.)

Jesus sa om sitt forhold til Gud: «Jeg og Faderen er ett (gr.hen).
(Joh. 10,30.) Jesus og Gud er den perfekte enhet, men i og med at den nøy
trale formen «hen» av tallordet «en» er brukt, så viser dette at de ikke er en

person, men to forskjellige personer.
På samme måte som Gud og Jesus er ett, dannet også de messianske jø
dene en enhet- både med seg selv og med Den Treenige Gud. «Jeg ber om
at de ALLE MÅ VÆRE ETT (gr.hen), slik som du. Far, er i meg, og jeg i
deg, at også de må være ETT (gr.hen) I OSS, for at verden skal tro at du
har utsendt meg.» (Joh. 17,21.)
Den messianske menigheten skulle utgjøre en enhet som var tilknyttet Den
Treenige Gud. Den kristne menighet skal ikke bare være en enhet, men den
skal også utgjøre Kristi legeme. Begge menighetene er «i Kristus». Det vil
si: De er podet inn i hans forsonings verk.
De messianske jødene utgjør «Jesu brud», mens vi utgjør «Jesu åndelige
legeme».
Alle som er frelst er podet inn i Jesu forsoning.

Det er umulig for oss å forstå Treenigheten, men det er lett å tro at det er
slik. Troen kan lett fange inn det som forstanden ikke kan fatte. Jeg vil i
den forbindelse sitere fra jødenes hellige bok, Zohar, Bind 3 om hva den
sier om Treenigheten: «Eliesers far sa til ham: Kom, se mysteriet i ordet G-
U-D (hebr.Yhvh): Her er TRE TRINN. Hvert av dem har SELVSTEN-
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DIG EKSISTENS. Ikke desto mindre er de ett, og de er slik forenet at det
ene IKKE KAN SKILLES fra det andre. Men hvordan kan tre vesen

(navn) være en? Er de vitterlig en, fordi vi kaller dem en? Hvordan tre kan
være en, kan bare erkjennes ved Den Hellige Ånd, og egentlig bare med
lukkede øyne (troens øyne).» (Se min bok: Kristendommenes Jødiske Røt
ter, hvor jeg skriver mye om rabbinernes forståelse av Guds vesen og ka
rakter.)

«Den som tar imot (gr.decomai) dere, tar imot meg, og den som tar imot
meg, tar imot ham som sendte meg. Den som tar imot en profet
(gr.prophetes) fordi han er en profet, skal få en profets lønn, og den som tar
imot en rettferdig fordi han er rettferdig (gr.dikaios), skal få en rettferdigs
lønn. Og den som gir én av disse små endog bare et beger kaldt vann å
drikke fordi han er disippel (gr.mathetes), sannelig sier jeg dere: Han skal
ingenlunde miste sin lønn.» (v.40-42.)

Den som tok imot en profet og han budskap fordi han var en profet, skulle
få en profets lønn, og den som tok imot en rettferdig, fordi han var en rett
ferdig, skulle få en rettferdigs lønn. (v.41.) De messianske jødene skulle få
den samme lønnen som disse.

Den lønnen som de messianske jødene skal få, er oppbevart i himmelen.
Den skal deles ut når Jesus kommer igjen. (Hebr. 11,26,2.Joh,8 og Johan
nes Åpenbaring 22,12.)
Om en messiansk jøde bare gav en av de 12 apostlene et glass vatn, skulle
han få nådelønn for det, for den som tok imot apostlene, den tok imot Jesus
selv. De var hans utsendinger.(v.42.)
Det er to typer lønn, og begge gjenspeiler menneskenes forhold til Jesus.
Det er:

a) Rettferdighets lønn.
b) Urettferdighets lønn.
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KAPITTEL 11.

EN SAMMENLIGNING MELLOM

JESU OG PAULUS LÆRE

«Og det skjedde da Jesus var ferdig med å gi sine tolv disipler disse for
skrifter, da drog han derfra for å lære og forkynne (gnkerysso) i deres byer.
Men da Johannes i fengslet hørte om Kristi gjerninger, sendte han bud med
sine disipler og lot si til ham: Er du den som skal komme, eller skal vi vente
en annen? Og Jesus svarte og sa til dem: Gå bort og fortell Johannes det
som dere hører og ser: Blinde ser og halte (lamme) går, spedalske renses
og døve hører og døde står opp, og evangeliet (gr.evangelion) forkynnes for
fattige; og salig (gr.makarios) er den som ikke tar anstøt av meg.» (v. 1-7.)

Da Jesus hadde gitt sine apostler de forskriftene som er gjengitt i kapittel
18, drog han videre for å lære, forkynne og helbrede i de andre byene i Ga
lilea. (v.l.)

Vi må huske på at Jesu lære ikke primært gjaldt den kristne menighets tid,
selv om en del av prinsippene er de samme. Jesu lære angikk jødene og
deres forhold til himlenes rike, som er det samme som Riket for Israel.

Rent tidsmessig gjelder denne læren tre perioder, og det er:
a) Fra døperen Johannes og til Paulus sin undervisning om de frie nåden.

Disse to forkynnelsen gikk parallelt fram til Jerusalems ødeleggelse i år
70. Etter Jerusalems og templets ødeleggelse ble «evangeliet om Riket»
trukket tilbake. Det skal komme tilbake igjen etter den kristne menighets
bortrykkelse.

b) I den kommende trengselstiden på 7 år.
c) 1 1000 års-riket, som er det samme som Riket for Israel.

Disse forskriftene finner vi i døperen Johannes, Jesu og apostlenes for
kynnelse i evangeliene, i første del av Apostlenes Gjerninger og i de jø
diske Skriftene i N.T. Den kristne menighets lære finner vi i Paulus sine
brever.

Der er både likheter og forskjeller på disse to lærene. Vi skal i det føl
gende beskrive de likheter som der er:

a) I begge lærene må et menneske fødes på ny for å få del i Guds rike.
(Joh.3,1-10.), men det som ligger til grunn for den nye fødselen,vil være
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forskjellig. I den messianske jødedommen måtte en både omvende seg,
angre sine synder, ta vanndåpen og tro på Jesus, for å få del i Guds rike.
I vår tid er det nok å tro på Jesus og bekjenne Jesu navn. En blir på
dette grunnlaget døpt inn i det kristne legemet av Den Hellige Ånd.
(l.Kor.12,13.)

b) I begge lærene må et menneske tro på Jesus, for å få del i Guds rike. Et
uttrykk for dette er å «VÆRE I KRISTUS». Dette uttrykket blir brukt
om begge typer menigheter. «For dere, brødre, er blitt etterfølgere av de
Guds menigheter (de messianske menighetene), som er I KRISTUS
JESUS i Judea, idet også dere har lidt det samme av deres landsmenn
som de har lidt av jødene.» (l.Tess.2,14.)
«Derfor, dersom noen er I KRISTUS, da er han del av en ny skapning.
Det gamle er borte. Se, det er kommet noe nytt i stedet.» (2.Kor.5,17.)

c) I begge lærene må et menneske ha Den Hellige Ånd som frelsespant
for å være frelst.

d) I begge lærene er det Guds nåde som frelser.
e) I begge lærene er de som blir frelst, gjort til nye mennesker. Etter pinse-

festens dag fikk vi en ny type mennesker, og det er det GJENFØDTE
MENNESKET.

f) Jesus oppfylte Torahen for både jøder og hedninger som grunnlag for
frelsen, for ingen kan frelse seg selv ved egne gjeminger. I vandringen
som troende jøder var ikke Torahen opphevet for de messianske jødene.
De ble testet på sin tro i forhold til Mose Torah og Jesu Torah.
Den kristne menighet er ikke bundet til jødenes Torah i vandringen som
troende.

Av ulikheter kan vi nevne følgende følgende forhold:
a) Mens den messianske forkynnelsen tok sikte på å utta medlemmer for

himlenes rike, så tar den paulinske læren ut medlemmer til Kristi legeme.
b) Mens den messianske forkynnelsen tok ut et folk av jøder og hedninger,

som kunne styre sammen med Jesus i Rikets tid, så tar den paulinske
læren ut et folk av hedninger og jøder, som ikke har en jordisk tilknyt
ning. Dette folket har en HIMMELSK TILKNYTNING I Rikets tid
skal vi styre sammen med Jesus ut fra himmelen. De messianske jødene
skal styre på jorden.

c) Mens den messianke læren tok ut et folk av den jødiske nasjonen, som
skal være prester og konger i Rikets tid, så tar den paulinske forkynnel
sen ut et folk som utgjør Kristi legeme.

d) Mens den messianske læren var knyttet til Jesu krav og forordninger,
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som var basert på en riktig fortolkning av Mose Torah, så er den
paulinske læren knyttet utelukkende til Guds nåde og Paulus sin under
visning.

e) Mens den messianske læren opererte med to rettferdighetsbegreper,
som var Guds rettferdighet og jødenes egen rettferdighet, så har den
paulinske læren bare ett rettferdighetsbegrep, og det er Guds rettferdig
het eller Guds nåde.

f) I den messianske læren måtte jødene holde Torahen, dersom de skulle
få del i Guds rike. I den paulinske læren er det nok å tro på Jesus.

g) I den messianske læren måtte jødene ta vanndåpen, for å bli medlemer i
Guds rike. I den kristne menighets lære er VANNDÅPEN AVSKAF
FET som indirekte frelsesmiddel, for den hører med til jødedommen.

h) I den messianske læren måtte jødene holde Jesu Torah, dersom de
skulle bli helbredet. I den paulinske læren blir en helbredet ved Guds
nåde. «Han som altså gir dere Ånden og VIRKER KRAFTIGE GJER
NINGER iblant dere, gjør han det ved lov-gjeminger eller ved Ånden?»
(Gal.3,5.)

i) I den messianske læren måtte jødene ha TRO som forutsetning for at
helbredelsene kunne finne sted. I den paulinske læren er ikke helbredel
sene knyttet til menneskenes tro, men til Guds nåde.

j) I den messianske læren ble jødenes forhold til Gud regulert ved at de
oppfylte Jesu lære og Jesu bud. I den paulinske læren blir forholdet til
Gud regulert gjennom Guds nåde.

k) I forholdet til medmenneskene og til samfunnet er begge lærene knyttet
til de reglene som Guds ord har satt opp for dette. De messianske jø
dene var knyttet til Mose Torah og til Jesu nye Torah. Hedningene har
aldri vært knyttet til Mose Torah.

1) I den messianske læren virket nådegavene som en TOTALITET. I den
paulinske læren virker nådegavene bare stykkevis. (l.Kor.13,9-13.)

m) I den messianske læren hadde de 12 apostlene den samme autoritet som
Jesus. De kunne til og med tilgi synd på Guds vegne. (Joh.20,23.) Denne
autoriteten har ikke den kristne menighet. (Se min bok: Kristendommens
Jødiske Røtter. Kapittel: En sammenligning mellom den messianske jø
dedommen og den kristne menighet.)

Vi, som hører med til den kristne menighet, er knyttet til den paulinske un
dervisningen, som naturligvis tar med seg en del jødiske elementer inn i læ
ren. Kristendommen er jødedom som er tilpasset hedningene i den frie nå
dens tidsperiode.
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Det er noen som tror og lærer, at vi ikke behøver noen bud eller noen regler
i vår tidsperiode, men dette er ikke riktig. Til tross for at alle Torahens bud
og forordninger blir oppfylt i det dobbelte kjærlighetsbudet om å elske Gud
og sin neste, så gir likevel Paulus mange formaninger til den kristne menig
heten. Det er ca. 400 bud og forordninger i Paulus sin undervisning. Disse
budene og forordningene blir kalt for «Kristi lov». (Se for eksempel Romer
brevet 12-14, som er full av formaninger om, hvordan en kristen skal leve
(Ef. 6,2.) (Se også Robert C. Brooks bok: The Commands of Christ for
Christian Living.»
Det er også noen som lærer, at vi behøver budene, for at kjødet (den
uomvendte naturen i oss) skal bli bedre. Dette er også uriktig, for ved utø
velse av gjerninger VOKSER KJØDET, og det minker ikke. Det er ved
Ånden at vi også skal minske kjødets påvirkning i en kristen, "men jeg sier:
Vandre i Ånden, så skal dere ikke fullbyrde kjødets begjering." (Gal. 5,16.)
«Å vandre i Ånden er det samme som «å ta på seg Guds fulle rustning».
(Ef.6,11.)

Jesus er også død for vårt kjød, så det har muligheter i seg for å bli svek
ket. Jesus døde for hele mennesket, «da vi jo vet at vårt gamle menneske
ble korsfestet med ham, for at synde-legemet skulle bli til intet, så vi ikke
mer skal tjene synden.» (Rom.6,6.)
Det forholdet at Mose Torah som et enhetlig trossystem er opphevet i vår
tid, betyr ikke at de enkelte bud i jødenes Torah er opphevet.
I Riket for Israel, når det kommer, må også hedningene underkaste seg
Jesu Torah og Jesu undervsning. (Se Mat.28,20.)

DØPEREN JOHANNES. DEL 2.

Døperen Johannes hadde på dette tidspunktet sittet ca. et år i fengselet.
Han var blitt fengslet av Herodes Antipas, fordi han offentlig hadde irette
satt ham for hans illegitime forhold til sin «kone». Han satt fengslet i Make-
rus, som lå i Perea ved Dødehavet. Det er mulig at Makerus-fengslet var
en del av Herodes Antipas sitt slott.
Til tross for at døperen Johannes både hadde hørt Guds stemme om at Je
sus var Messias, og hadde sett Guds Ånd fare ned over Jesus som en due
(Mat.3,16-17), så greidde han ikke å holde fast på denne åpenbaringen og
tro den fullt ut. Han ville ha en NY BEKREFTELSE av Jesus på at Jesus
var jødenes Messias.
Dette behøvde ikke å være uttrykk for mangel på tror, men det kan være et
uttrykk for en manglende forståelse for Jesu forsoning. Til tross for at Jo-
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hannes hadde uttalt at Jesus bar bort (tok bort) all verdens synd (Joh. 1,29),
så behøver dette ikke å bety at han kjente til alle sanunenhenger angående
Jesus som konge i Riket og Jesus som forsoner.
Dette kjente heller ikke apostlene til før etter Jesu død og oppstandelse.
(Luk.18,31-34.)

Johannes sendte derfor noen av sine disipler til Jesus, og de spurte ham rett
ut. «Er du den som skal komme eller skal vi vente en annen?» (v.3.)

Jesus svarte ikke direkte på dette spørsmålet, men han pekte på de
messianske undergjerningene, som han gjorde, (v.5.) De var bevis på at
Gud hadde sendt ham, og at han var jødenes Messias. «Men jeg har det
vitnesbyrd som er større enn Johannes har vitnet, for de gjerninger som
Faderen har gitt meg å fullbyrde, selve disse gjerninger som jeg gjør, de
vitner om meg at Faderen har utsendt meg. (Joh.5,36.)
Jesus sa også at evangeliet om riket ble forkynt for DE FATTIGE, (v.5.)

Når Jesus sa at evangeliet ble forkynt for de fattige, så betydde dette ikke
at evangeliet ikke ble forkynt for de rike. Det ble forkynt for alle mennes
ker, men det ble satt et krav til de jødene som ville arve Guds rike, at de
måtte selge det som de eide og gi det til fellesskapet.
De rikdommene som jødene hadde, var ikke deres eiendeler, men de skulle
forvalte dem på vegne av Gud til fellesskapets beste. Dette kommer tydelig
fram i Mose Torah og i Jesu lære.
«De fattige» var derfor de jødene som hadde gitt sine penger og sine rik
dommer til Guds rike.

I den vanlige fortolkningen har man ment at «de fattige», er de «fattige i
ånden». Dette er de som ingen ting har i seg selv, men er avhengig av Guds
ordninger og Guds nåde. Dette er ikke en riktig forståelse av hvem «de
fattige» var.
Esseeneme, som var en sekt i Israel på Jesu tid, lærte at «de fattige» var de
som hadde gitt sine penger og rikdommer til fellesskapet og til Guds rike.
Det ble stilt krav til de som ville være medlemmer i dette trossamfunnet, at

de måtte selge det som de eide og gi det til fellesskapet.

De beskrivelsene som Jesus brukte i Matteus 11,5, var til dels de samme

ordene som kommer til uttrykk hos profeten Esaias. «Da skal de blinde
øyne åpnes, og de døve ører opplates. Da skal den lamme springe som en
hjord, og den stumme tunge juble. For kilder bryter fram i ørkenen, og bek
ker i ødemarken. (Det siste skal skje på et senere tidspunkt.)» (Es.35,5-6.)
«Herrens, Israels Guds Ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å
forkynne et godt budskap for de saktmodige. Han har sendt meg for å for-
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binde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for den fangne
og løslatelse for de bundne, til å utrope et nådens år (1000 års-riket fra
Herren og en hevnenes dag fra Gud (det siste skal skje på et senere tids
punkt), til å trøste alle sørgende, til å gi de sørgende i Sion hodepryd i ste
det for aske (som er uttrykk for sorg), gledens olje (Den Hellige Ånd) i ste
det for sorg, lovprisnings klede i stedet for en vansmektet ånd, og de skal
kalles de rettferdiges terebinter, Herrens plantning til hans ære.» (Es.61,1-
3.)
I og med at bare en del av det som stod i disse profetiske utsagnene, ble
oppfylt i forbindelse med Jesu første komme, så er også dette et bevis på
at Riket for Israel kunne ha blitt opprettet ved Jesu første komme. I og med
at ikke jødene ville anerkjenne Jesus som deres Messias, så fikk han bare
gjennomført en del av sitt messianske program ved sitt første komme. Den
resterende delen av det profetiske ordet vil han gjennomføre ved sin gjen
komst.

Til slutt sa Jesus i sitt svar til Johannes: «Salige er de som ikke tar anstøt av
meg.» (v.6.)
Det ordet som er oversatt med «anstøt», er på gresk «skandalon». Dette
ordet beskriver «den pinnen i en snare, som det var festet lokkemat til», og
som gjorde at snaren ble utløst, når et dyr kom bort i denne pinnen. Dyret
ble da sittende fast i snaren.

Det var mye i Jesu lære som jødene verken forstod eller ville anerkjenne.
De som ville ha del i Guds rike, måtte anerkjenne Jesu lære og Jesus fullt
ut. Det var først og fremst fornedrelsessiden ved Jesus, som ble et anstøt
for mange jøder.
I Matteus 5,3-11 er det beskrevet 9 saligprisninger. I Matteus 11,6 har vi
den tiende saligprisningen i dette evangeliet. Selve ordet «salig» kommer av
det greske ordet «makarios». Det kan oversettes med «heldig» eller «lykke
lig». Dette ordet gir uttrykk for at den som har del i de forskjellige
saligprisningene, den har også del i Guds rike. «Å ha del i saligprisningene»
betyr det samme som «å være frelst».

«Da nå disse gikk bort, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: Hvorfor
var det dere gikk ut i ørkenen? for å se et rør som svaier for vinden? Eller
hvorfor var det dere gikk der ut? for å se et menneske kledd i fine klær?
Se, de som går i fine klær, er i kongenes hus. Eller hvorfor var det dere gikk
der ut? for å se en profet (gr.prophetes)? Ja, jeg sier dere, endog mere enn
en profet. Det er ham det er skrevet om: Se, jeg sender mitt bud for ditt
åsyn; han skal rydde din vei for deg» (v.7-10.)
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Jesus svarte ikke direkte på Johannes «sitt spørsmål», men han svarte med
å peke på de gjerningene som han gjorde. I og med at han var den første
som kunne gjøre disse gjerningene i Israel, så var gjerningene et bevis på at
Jesus var Messias. Han behøvde ikke å si rett ut at han var Messias. De

gjerningen som han gjorde, var svar nok.
Da Johannes sine disipler var gått bort, for å gi Johannes det svaret som
Jesus gav ham, stilte han 3 spørsmål til folket.
1.) Det første spørsmålet var: «Hvorfor var det dere gikk ut i ørkenen? For
å se et rør som svaier i vinden?» (v.7.)

Ved Jordans bredder vokste det siv. Disse plantene kunne bli opp til 6 meter
høye. Når vinden kom, bøyde sivene seg. Det var uttrykk for noe som var
skiftende og ikke stod fast.
Slik var det ikke med Johannes. Når motstanden kom, stod han fast i det

som han trodde på. Han lot seg ikke knekke av den motstanden og den for
følgelsen som han hadde. Han stod fast i troen på Jesus helt til døden be
fridde ham.

2.) Det andre spørsmålet var: «Eller hvorfor var det dere gikk der ut? For å
se et menneske kledd i fine klær? Se, de som går i fine klær, er i kongens
hus» (v.8.)

Det var ikke for å se en utsending fra Herodes Antipas at jødene gikk ut i
ødemarken, for å bli døpt av Johannes, men det var fordi de ønsket å om
vende seg og få del i Guds rike. Den Hellige Ånd overbeviste dem om de
res synd, og at de behøvde den renselsen som Johannes bød dem i sin dåp.
I tillegg til vanndåpen sa også Johannes til folket at de måtte tro på Jesus,
for å bli frelst. «Den som tror på Sønnen, har tidsalderlig liv (et liv i tidsal
deren), men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet (i Riket for
Israel), men Guds vrede bli over ham.» (Joh.3,36.)

3.) Det tredje spørsmålet som Jesus stilte folket, var: «Eller hvorfor var det
dere gikk der ut? for å se en profet? Ja, jeg sier dere, endog mer enn en
profet.» (v.9.)

En profet var et menneske som formidlet videre det som Gud ønsket å si til
sitt folk. De gamme-testamentlige profetene hørte Guds stemme. De opp
holdt seg i Guds nærhet. Det som de profeterte, var Guds ord, og det var til
å stole på.
De gammel-testamentlige profetene hadde også Guds Ånd og Guds sal
velse fullt ut i og over sine liv. I ny-testamentlig tid er Den Hellige Ånd et
generelt frelses-pant. Slik var det ikke i gammel-testamentlig tid. Den Hel
lige Ånd, som er Guds Ånd, var knyttet til oppgaven som profet.
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I gammel-testamentlig tid ble det profetiske ordet formidlet gjennom profe
tene. «For Herren, Israels Gud, gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt
lønnlige råd for sine tjenere, profetene.»(Amos 3,7.)
Johannes var selv en profet. Jesus sa at han var «endog mere enn en pro
fet». (v.9.) Det ordet som er oversatt med «mer» er på gresk «peristeron»,
betyr «meget mer».
Han var ikke bare en profet, men han var selv en del av det profetiske or
det. Han var selv oppfyllelsen av en del av det profetiske ordet. Han skulle
være forløperen for Messias. Hans forkynnelse skulle peke på Jesus som
Messias og berede Herren et velskikket folk, slik at han kunne opprette
Riket for dem. «Tal vennlig til Jerusalem og rop til det at dets strid er endt
(opprettelsen av riket har begynt), at dets skyld er betalt (landflyktigheten til
Babylon var straff på grunn av synd), og at det av Herrens hånd har fått
dobbelt for alle sine synder. Hør. Det er en (Gud) som roper: Rydd i ørke
nen vei for Herren. Gjør i ødemarken en vei for vår Gud (Jesus). Hver dal
skal heves og hver haug skal senkes. Det bakkete skal bli til slette og ham
rene til flatt land. (Johannes skulle berede Herren et velskikket folk.)»
(Es.40,1-3.)

«Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud (Johannes) Oppløft din røst
med kraft, du Jerusalems gledesbud. Oppløft den. Frykt ikke. Si til Judas
byer: Se, der er deres Gud (Messias). Se, Herren Israels Gud, kommer med
velde, og hans arm (Messias) råder. Se, hans lønn er med ham, og hans
gjengjeldelse går foran ham.» (Es.50,9-10.)
«Se, jeg sender dere Elias (Johannes), PROFETEN, før Herrens dag kom
mer, den store og forferdelige, og han skal vende fedrenes hjerte til barna
og barnas hjerte til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med for
bannelse.» (Mal.3,5-6.)
I de to siste Skriftstedene ser vi at Jesu første og andre komme er beskre
vet som om de skal skje sammenhengende, men i og med at ikke jødene
ville anerkjenne Jesus som deres Messias, så ble bare en del av det
profetiske ordet oppfylt i forbindelse med Jesu første komme. Den reste
rende del av det profetiske ordet vil bli oppfylt ved Jesu andre komme.
Dette viser også at Riket for Israel og endetiden kunne ha blitt realisert fullt
ut ved Jesu første komme.

Den kristne menighet, som er en parantes i Guds planer med Israel, er ikke
nevnt i Tanach.

«Sannelig sier jeg dere: Noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist
blant dem som er født av kvinner; men den minste (den mindre) i himlenes
rike er større enn ham. Men fra døperen Johannes dager inntil nå trenger
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de sig med makt inn i himlenes rike, og de som trenger sig inn, river det tii
seg. For alle profetene og Torahen har profetert inntil Johannes, og om dere
vil ta imot det (eller «han»): Han er den Elias som skal komme. Den som

har ører, han høre!» (v. 11-15.)

Johannes var den største som er født av kvinner. Han var mer enn en pro
fet. Han var selv en del av det profetiske ordet. Johannes var anerkjent av
hele folket til å være en Guds profet. Mange av fariseerne og sadduseeme
kom til ham, for å få del i hans dåp, men han avviste dem, for de var ikke
villige til å omvende seg og gjøre de gjerningene som vanndåpen og omven
delsen krevde. «Men da han så mange av fariseerene og sadduseeme kom
til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel. Hvem lærte dere å fly fra den kom
mende vrede? Bær derfor fmkt som er omvendelsen verdig.» (Mat.2,7-8.)
Det er ikke riktig det som mange hevder, at Johannes ikke hørte med til
himlenes rike. Han var en av DE FØRSTE MEDLEMMENE av dette Ri

ket på Jesu tid. Det går ikke an å si at Johannes var den største, som var
født av kvinner på den ene siden, og at enhver som er medlem i himlenes
rike, er større enn ham. Det blir inkonsekvent og lite logisk.
Det Jesus mente med dette utsagnet, var følgende: Dere mener at jeg er
den mindre (minste) i himlenes rike, men jeg er større enn han. Med uttryk
ket «den mindre» så henviste Jesus til folkets mening om seg selv. (v. 11.)
Johannes mente at Jesus var større enn ham selv. Han sa følgende om sitt
forhold til Jesus: «Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som
kommer etter meg, er sterkere enn jeg. Han viss sko jeg ikke er verdig til å
bære. Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild (dom)» (Mat.3,11.)
At Johannes hørte med til himlenes like, sees også av vers 12, hvor det står
at de messianske jødene trengte seg inn i himlenes rike FRA JOHANNES
SINE DAGER. Det er klart at også han er inkludert i dette riket.
Lukas sier det samme: «Torahen og profetene hadde sin tid INNTIL Johan
nes. Fra den tid forkynnes evangeliet om Guds rike, og enhver trenger seg
inn i det med makt.» (Luk. 16,16.)

HIMLENES RIKE BLIR STORMET.

Hva som gjelder forståelsen og fortolkningen av vers 12, så har det vært
mange ulike oversettelser av det. Vi skal her nevne noen:

a) «Himmelriket trenger seg fram og djerve menn gir seg i dets vold.
(Gærtner.)

b) «Himmelriket blir tatt med storm, og den voldsomme tar det med makt.»
(Barclay)
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c) «blir himlenes rike tatt med makt, og den voldsomme griper fatt i det.»
(Darby.)

d) «har lidt voldsomme angrep og voldsomme menn forsøker å innta det.»
(Good News.)

e) «utsatt for stormangrep.» (Hedegård.)
f) «Øves det vold mot himlenes rike. Det er voldsmenn som vil røve det til

seg. (Gunnes.)
g) «ivrige mennesker.» (Philips.)
h) «er blitt utsatt for vold, og de voldsomme tar det med storm.» (Jerusa

lem.)

i) «trenger himmelrike fram med storm.» (Svensk oversettelse)
j) «lider himmeriket under vold.» (Tysk oversettelse.)
k) «presser seg inn i himlenes rike- disse ivrige sjeler stormer det.»

(Moffatt.)

1) «voldsmenn forsøker å ta det med makt.» (Beck.)
m) «er gått fram med makt.» (International.)
n) «tas himmelriket med storm.» (Dansk oversettelse.)
o) «blir himmelriket tatt med makt.» (Færøyisk oversettelse,
p) «tas Gudsriket med storm, og de framstormende løper av med det.»

(Seidelin.)

q) «blir himmelriket tatt med storm, og de sterke og mektige legger med
iver beslag på det.» (Wuest.)

r) «har ivrige skarer samlet seg, for å gå mot himmelriket.» (Living.) (Se
Studiebibelen. Nr.l. s.326.)

Den norsk Bibel-oversettelsen fra 1930 har følgende ordlyd: «Men fra
døperen Johannes sine dager inntil nå trenger de seg med makt inn i
himlenes rike, og de som trenger seg inn, river det til seg.»

Det er klart at ikke alle disse oversettelsene kan være riktige. En del av
utsagnene motsier også hverandre. Disse utsagnene kan samles i 2 grupper,
og de er:
a) Himlenes rike blir utsatt for vold, og det er voldsmennene som forsøker

å rive det til seg, for å ødelgge det.
b) De som trenger seg inn i himlenes rike, river det til seg og blir medlem

mer av det.

Det er sant at himlenes rike ble utsatt for vold, og at mange forsøkte å øde
legge det. Jeg tenker da på alle de forsøk fra fariseerne og de skriftlærde
på å ødelegge Guds rike, slik som Jesus forkynte det.
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Jeg tror at den siste oppfatningen er den riktige. Johannes var den første
som forkynte at himlenes rike var kommet. Ved at jødene tok hans dåp og
omvendte seg, ble de medlemmer av dette riket. Det skulle en aktiv innsats
til fra jødene, for å få del i Guds rike og for å bli bevart som troende. De
måtte følge Mose Torah og Jesu nye Torah.

Professor David Flusser har ment at den rette forståelsen av dette utsag
net, er å finne i en gammel jødisk fortolkning (midrash) av Mika 2,12-13,
hvor det står: «Jeg vil samle deg, Jakob, samle dere så mange som dere er.
Sanke sammen vil jeg det som er igjen (levningen) av Israel. Jeg vil føre
dem sammen som får i en kve (innhegning), som en hjord til sitt beite, så
det larmer av mennesker. Veibryteren (hebr.poretz) går foran dem. De bry
ter gjennom og drar fram gjennom porten og går ut av den. Deres konge
drar fram foran dem og Herren i spissen fordem.»
Det som står i Mika 2,12-13, kan godt være en basis-profeti for Matteus
11,12. Vers 12 kan gå på jødenes vandring hjem til Eretz Israel- både fra
Egypt og fra Babylon.
Vers 13 har et videre siktemål. Etter rabbinsk oppfatning var «Veibryteren»
enten Elias eller Messias.Rabbineme gav uttrykk for begge oppfatningene.
Rabbi David Qhimi har sagt følgende om dette: «Den som åpner veien for
dem, er Elias, og deres konge er kvisten, Davids sønn.»
Rabbi Radak mente også at veibryteren var Elias, og at kongen var Mes
sias.

Rabbi Baa-al Hatturim har sagt følgende om denne veibryteren: «parets-
ordet» henviser til en konge som rydder vei for seg selv.»
Selve ordet «parets» betyr «brudd».

Etter min oppfatning er det Johannes som var veibryteren, så kan vi forstå
Matteus 11,12 på følgende måte: På samme måten som hyrden samlet sin
hjord i en innhegning, samlet også døperen Johannes store deler av det jø
diske folket for Guds rike.

Johannes laget en pasasje inn til Guds rike med sin dåp og sin forkynnelse,
slik at de jødene, som ønsket det, kunne få del i dette riket. Han innviterte
jødene til å bli medlemmer i Guds rike. Noen stormet fram for å få del i
Guds rike, mens andre igjen brukte en tid på å bestemme seg.
På bakgrunn av dette kan vi forstå bedre hva Jesus mente med utsagnene i
Matteus 11,12. Han mente at da himlenes rike bød seg fram for jødefolket,
så brøt mange av jødene seg inn i dette riket med makt. De måtte bryte
med den offisielle jødedommen, og det kunne til og med koste dem livet.
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Når døperen Johannes kom, så var det to store ting som skjedde i Isarel, og
det var:

a) Himlenes rike brøt seg fram som en mulighet til frelse og som en mulig
het til å få opprettet Davids rike på nytt.

b) De som trengte seg in i dette riket, fant frihet og fred i dette riket.
Denne fortolkningen at det var Elias som var veibryteren, stemmer også
med det som står i Malakias 3,1. «Se, jeg sender mitt bud, og han skal
RYDDE VEI for mitt åsyn (hele personen), og brått skal han (Messias)
komme til sitt tempel. Herren som dere søker, paktens engel (den nye
pakt i Jesu blod) som dere stunder etter. Se, han kommer, sier Herren,
hærskarenes Gud.»

Både Johannes og Jesus samlet jødene inn i den innhegningen som vi kaller
for «himlenes rike». Det var baset både på Abraham-pakten, David-pakten,
Mose Torah, Jesu nye Torah og den nye pakt i Jesu blod. «Sannelig sier jeg
dere: Den som (Jesus) ikke går inn i fårestien (himlenes rike) gjennom dø
ren (kravene i Mose Torah), men stiger over annensteds, han er en tyv og
en røver, men den som (Jesus) går inn gjennom døren (Mose Torah. Jesus
oppfylte alle Torahens krav for jødene), han er fårenes hyrde. For ham luk
ker dørvokteren (Gud) opp, og fårene (de messianske jødene) hører hans
røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut (til Golgata). Når han
har fått alle sine får ut, går han foran dem (til Golgata), og fårene følger
ham, fordi de kjenner hans røst.» (Joh. 10,1-4.)
På grunn av at Jesus oppfylte alle budene i Mose Torah for jødene, så ble
han også selve døren inn til Guds rike for jødene. «Jeg er døren. Den som
går inn gjennom meg, han bli frelst, og han skal gå inn og ut og finne føde.»
(Joh. 10,9.)
Jesus hadde også andre medlemmer, som ikke hørte med til den jødiske
innhegningen i Isarel. Når han sa dette, så tenkte han på de 10 STAM
MENE, som var ute i diasporaen. Også de skulle han føre fram. «Jeg har
også andre får, som ikke hører med til denne sti. Også dem skal jeg føre
fram, og de skal høre min røst, og det skal bli en hjord og en hyrde.»
(Joh.10,16.)

Dette passer også med det som står i Esekiel 37,21-22 om de 10 stammene
og deres forhold til Juda stamme, som er i landet. «Si så til dem: Så sier
Herren, Israels Gud: Se, jeg henter Israels barn (de 10 stammene) fra de
folk som de drog bort til, og jeg vil samle dem fra alle kanter og føre dem til
deres eget land. Og jeg vil gjøre dem til ETT FOLK i landet, på Israels Qell,
og en konge (Messias) skal være konge over dem alle, og de skal ikke mer
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være to folk og ikke mer dele seg i to riker.» (Se David Bi vin og Roy
Blizzard Jr.s bok: Understanding the Difficult Words of Jesus.» s.84-87. Se
også mine bøker: Jødenes Konge. Bind 4. Kapittel: Offertjenesten i ny
testamentlig tid og Kristendommens Jødiske Røtter. Kapittel: «Ben Parets»
De messianske jødene trengte seg inn i himlenes rike med makt. De brøt ut
av den tradisjonelle jødedommen og ble Jesu disipler. De fleste av farise
erne og de skriftlære var imot dette, og de forfulgte både Jesus og hans
disipler. De av jødene som trengte seg inn i Guds rike, de rev det til seg og
fikk tak i det. (v. 12.)

Det ligger også to andre aspekter i uttrykket at de messianske jødene
trengte seg inn i Guds rike med makt, og det er:
a) De gjorde alt de kunne for å få del i det. Ikke noe offer var for stort, for

å få del i det. Jesu forkynnelse var den ABSOLUTTE UTFORDRIN
GEN til jødene.

b) De bestrebet seg på å oppfylle Jesu lære og Jesu Torah. Vi vet at ingen
kan frelses ved lovgjeminger, men til tross for det ble det stilt STORE
KRAV til de messianske jødene i vandringen som troende.
Jesus sa at den byrden (Jesu Torah), som han la på de messianske jø
dene, var lett. «For mitt åk er gavnlig og min byrde er lett.»
(Mat. 11,30.)

Det samme sa Jakob om Jesu nye Torah. «Men den som skuer inn i
FRIHETENS FULLKOMNE TORAH og holder ved med det, så han ikke
blir en glemsom hører, men en GJERNINGENS GJØRER, han skal være
salig i sin gjerning.» (Jak.2,25.)
Mange Bibel-tolkere mener at «FRIHETENS FULLKOMNE TORAH er
det samme som «DEN FRIE NÅDEN», som Paulus beskrev, men det er
ikke en riktig fortolkning. «Frihetens fullkomne Torah» er Jesu lære. (Les
Jakobs Brev, kapittel 2, hvor han skriver mer om Jesu Torah, som er basert
på Mose Torah.)
Evangelisten Johannes sa også at Jesu lære, skulle FRIGJØRE de
messianske jødene. «Jesus sa da til de jøder, som var kommet til tro på
ham: Dersom dere blir i mitt ord (i min lære), da er dere i sannhet mine disi

pler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten SKAL FRIGJØRE
DERE.» (Joh.8,31-32.)

I N.T er det TO SANNHETER som blir beskrevet, og det er:
a) Sannheten angående den messianske forsamlingen.
b) Sannheten angående den kristne forsamlingen.
De fleste Bibel-granskeme blander disse to sannhetene sammen og tror at
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det bare er en sannhet, som er åpenbart i N.T., men det er ikke riktig. Dette
fører til at den «sannheten», som de forkynner, ikke er den virkelige sann
heten. Deres fokynnelse blir derfor en blanding av flere sannheter. Mye av
det som blir forkynt i vår tid, er dermed ikke sannhet, men det er vranglære.
Grunnen til at det er blitt slik, er at forkynnerne og Bibel-læreme ikke skiller
mellom det som Gud har sagt til og lovet jødene, og det som han har sagt til
og lovet den kristen menigheten.

DØPEREN JOHANNES OG ELIAS

At døperen Johannes hørte med til himlenes rike, kommer også til uttrykk i
vers 13, hvor det står: «For alle profetene og Torahen har profetert INNTIL
(fram til) Johannes.»

Profetene og Torahen har også profetert om forhold som gikk forbi Johan
nes og hans tid, men hva som gjaldt de profetiske utsagn om opprettelsen
av Riket, så profeterte de inntil Johannes. Dersom ikke det var tilfellet, så
hadde ikke Matteus brukt tidsadverbet «heos», som i denne sammenhengen
betyr «inntil», men han hadde brukt tidsadverbet «til og med».
Dersom jødene var villige til å godta Jesu budskap om dette, så var Johan
nes den Elias som skulle komme. (v. 14.)
Det var ikke Elias selv som skulle komme, men Johannes skulle gå fram i
den kraft og i den Ånd som Elias hadde, «og han (Johannes) skal gå i for
veien for ham (Jesus) i Elias ånd og kraft, for å vende fedres hjerte til barn
og ulydige til rettferdiges sinnelag, for å berede Herren et velskikket folk.
(Luk.1,17.)

Jesus bekreftet også at Elias både SKULLE KOMME, men han sa også at
Elias VAR KOMMET. «Han svarte og sa: Elias KOMMER SANT NOK
først (før Jesus) og skal sette alt i rette skikk, men jeg sier dere at Elias
ALT ER KOMMET, og de kjente ham ikke, men gjorde med ham hva de
ville. Det samme skal også Menneskesønnen lide av dem. « (Mat. 17,11-
12.)

Elias er dermed kommet, og jødene kan ikke vente noen annen Elias.
Mange Bibel-forskere mener at den ene av de to jødiske vitnene, som er
beskrevet i Johannes Åpenbaring, er Elias. (Se min bok: Jesu Gjenkomst.
Bind 3. Kapittel: De to jødiske vitnene i Jerusalem.)
Som vi vet ble Elias tatt levende opp til himmelen i en ildvogn.
(2.Kong.2,ll.)

I den rabbinske litteraturen er det skrevet mye om Elias sine funksjoner i
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himmelen. Han er ofte knyttet til navnet «Metraton». (Se min bok: Kristen
dommens Jødiske Røtter. Kapittel: «Metraton».)
I den jødiske bønneboka Siddur ha-Shalem er det nærmest satt likhetstegn
mellom Elias, Jesus og Metraton sine funksjoner. «Må det være Din vilje at
blåsingen fra dette hornet skulle nå Guds Tabernakel med hjelp av vår ut
sending Tardiel, hvis navn Elias- må hans minne være velsignet- har gitt til
ham. Og gjennom JESUS, som er Åsynets Fyrste, og Fyrsten Metraton, og
må velsignelsen bli oss til del. Vær velsignet, nådens Herre.»
Vi legger også merke til at ordet «Jesus» er brukt i den jødiske bønneboka.
Det er også noen av rabbinerne som benektet, at Elias ble tatt opp til him
melen. I Sukka 5 b står det: «R.Jose stadfestet: Verken steg Schekinah
noen gang ned til jorden, eller Moses og Elias steg opp til himmelen, som
det er skrevet: Himlene er Guds himler, men jorden har han gitt til mennes
kenes barn.»

På grunn av sin stolthet fikk Elias som straff 60 slag. Det samme er sagt
om Metraton, som ofte blir identifisert med Messias.

De fleste rabbinerne mente at Elias hadde en stor oppgave i hiommelen.
Han ble kalt «Den skriftlærde i himmelen», som har sin egen rettsinstans.
(Abodah Zarah 36 a.)

I himmelen har han den oppgaven at han skal skrive ned alle jødenes gode
gjerninger, som han skal vise fram for Gud.
I Midrash Rut er både Messias og Elias beskrevet som «De himmelske
Skritflærde». «I fortiden når en mann utførte en religiøs plikt, skrev profe
tene det ned, men nå når en mann gjør det, hvem skriver det da ned? Elias
skriver det ned, og Messias og Den Hellige (Gud), velsignet være han, un
derskriver det med sitt segl.»
Rabbineren lærte at dersom jødene greidde å holde Torahen to sabbatter
etter hverandre, så ville Messias komme. Det var Elias som skulle holde

styr på jødenes god gjerninger.

I den rabbinske litteraturen skilte man også mellom «Torahens gjerninger»
og «gode gjerninger». Det første er de gjerningene som Torahen krevde.
Det andre er de gjerningene som jødene gjorde, på grunn av at det ønsket å
være gode og kjærlige mot sine medmennesker. De gode gjerningene gav
uttrykk for at disse jødene var troende mennesker.
Slike gjeminger var å besøke de gamle, å gi husrom til de fremmede, å
støtte de nygifte, å delta i begravelser og brylluper og å støtte enkene og de
fattige i Israel.
Denne undervisningen kjenner vi godt til fra Paulus sine brever. Vi er frelst
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av nåde for å gjøre gode gjerninger, som er lagt ned foran oss, for at vi skal
vandre i dem. (Ef.2,10.)
I følge Talmud kjente også Elias til Messias sine hemmeligheter. Han visste
blant annet hvor jødene kunne finne Messias. Han satt blant de spedalske
foran Roms porter. (Sanhedrin 98 a.)
Ordtaket: «når Elias kommer, så vil han fortelle oss alle ting», er ofte gjen
tatt i Talmud.

Skriftet Metsudat Davis skilte mellom de to benevnelsene «Herrens engel»
og «paktens engel». Det beskrev Elias som «paktens engel». «Herren er
Messias Kongen, på hvem alles øyne venter og lengter etter og ventet på at
han kommer, men ved benevnelesen «paktens engel» er det ment Elias.»
Det samme Skriftet sier også at Elias vil komme før Messias. «Elias vil
komme før Frigjøringen og vende Israels hjerter til deres fedre.»
I mange bønner i den jødiske bønneboka Siddur blir Elias navn nevt
sammen med Messias. I en bønn som er lagte av Elazar Qalir heter det:
«Jeg jubler og gleder meg i hjertet og bring forløseren til Sion. La Kvisten
(Messias) springe ut, Elias og Messias- Kongen.»
Elias vil også komme og introdusere Messias. Dette vil skje ved jødenes
påskemåltid ved det tredje begeret, som blir drukket. I forbindelse med
dette måltidet så setter jødene fram en ekstra stol i tilfelle Elias vil konmie
og introdusere Messias. (Se Risto Santalas bok: The Midrah of the
Messiah. og min bok: Kristendommens Jødiske Røtter.)

Utrykket «den som har ører, han hører» (v. 15.), er brukt 14 ganger i N.T.
Det er bare brukt av Jesus. Det er en advarsel til det jødiske folket om at
de måtte gi akt på Jesu forkynnelse, for de ble gjort ansvarlig for den. Jesus
beskyldte det jødiske folket for at det ikke hadde åndelig opplatte ører.» Og
på dem oppfylles Esaias profeti, som sier: Dere skal høre og høre og ikke
forstå, og se og se, men ikke skjelne, for dette folks hjerte er sløvet, og med
ørene hører det tungt, og sine øyne lukker de, for at de ikke skal se med
øynene og høre med ørene og omvende seg, slik at jeg kunne få lege dem.»
(Mat.13,14-16.)
Dette uttrykket åpner også opp for den muligheten at riket kunne ha blitt
opprettet fullt ut, dersom jødene hadde forstått det budskapet, som Jesus
forkynte, på en rett måte og hadde tatt imot ham som jødenes Messias.
Jesu disipler derimot var salige fordi de hadde akseptert Jesus som deres
frelser og Messias. «Men salige er deres øyne (øyne står for hele perso
nen), fordi de ser, og deres ører, fordi dere hører.» (Mat. 13,16.)
Det samme uttrykket er også brukt i Johannes Åpenbaring. Da skal de
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messianske menighetene ikke lenger høre Jesu stemme, for han sitter ved
Faderens høyre hånd i himmelen, men de skal høre på Den Hellige Ånd,
som skal veilede dem til hele sannheten angående den messianske menig
heten. «Den som har øre, han høre hva Ånden sier til
menighetene.»(Joh.Åp,3.7.)

«Men hvem skal jeg ligne denne slekt (generasjon) med? Den ligner små
barn som sitter på torvene og roper til sine lekebrødre: Vi (Johannes og
Jesus) blåste på fløyte (forkynte nåden) for dere, og dere ville ikke danse;
vi sang sørgesanger (forkynte Torahen), og dere ville ikke gråte (angre de
res synder). For Johannes kom; han hverken åt eller drakk, og de sier: Han
er besatt. Menneskesønnen kom; han eter og drikker, og de sier: Se, for en
storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn! Men visdommen
(gr.sophia) er rettferdiggjort (gr.dikaioo) av sine barn.» (v. 16-19.)

Den generasjonen som levde i Israel på Jesu tid, var bestemt til å være den
generasjonen som skulle motta Jesus og opprettelsen av Riket for Israel.
Den var i utgangspunktet den generasjonen i Israel, som var utpekt til å
motta store velsignelser fra Herren, men på grunn av sin vantro, ble det en
generasjonen som Herren måtte straffe hardt. Straffen var følgende:
a) De fikk ikke del i frelsen, som i denne sammenhengen er et liv i Riket

for Israel.

b) Guds opprinnelige timeplan ble utsatt med 2000 år.
c) Kongen måtte dra til himmelen igjen.
d) Jerusalem og templet ble ødelagt av romerne.
e) Det ble lagt et åndelig dekke over jødene. (Rom. 11.)
f) Jødene måtte ut i den store landflyktigheten, som nå har vart i snart

2000 år.

Jesus kalte denne generasjonen for en «vantro og vrang» generasjon. «Da
svarte Jesus og sa: Du vantro og vrange generasjon. Hvor lenge skal jeg
være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere...» (Mat.17,17.)
At denne generasjonen var uttenkt til å være den SISTE GENERASJO
NEN før opprettelsen av Riket, sees også av det som står i Matteus 24,34.
«Sannelig sier jeg dere: Denne generasjonen skal ingenlunde forgå før
(gr.heos an) alt dette skjer.»
I dette utsagnet forekommer partikkelen «an». Den kan oversettes med
«eventuelt» eller «muligens». Den uttrykker en hypotetisk mulighet som er
basert på en betingelse. Betingelsen var at jødene måtte omvende seg og
komme til tro på Jesus.
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I og med at Matteus 24 omtaler endetiden, så betyr dette at den generasjo
nen som levde i Israel på Jesu tid, kunne ha blitt endetidsgenersjonen i Is
rael med opprettelsen av Riket, men i og med at den ikke tok imot Jesus, så
ble den den generasjonen som måtte dømmes.
Den kom til å fylle opp de syndene som deres fedre hadde samlet opp gjen
nom mange generasjoner. «Fyll da også dere deres fedres mål (av synd)»
(Mat.23,32.)
Vi vet at når synden er fullmoden, så fører den til død og dom. Dette gjel
der både enkeltindividet og nasjonene. Det er de samme reglene som gjel
der for individet som for kollektivet.

Det er dermed TO ENDETIDSGENERASJONER i Israel. Den velsignel
sen som den første generasjonen hadde mulighet for å få del i, gikk over til
den siste generasjonen. Den må også gjennom store vanskeligheter og for
følgelser, men den vil på slutte av den syv-årige trengselstiden ta imot Jesus
som frelser og konge.
På hebraisk heter endetidsgenerasjonen «dor acharon». Det betyr «den
siste generasjonen». Det er mange Bibel-tolkere som mener at Salmene
inneholder profetiske budskap om vår tid. Første gangen at «den siste gene
rasjonen» er beskrevet, er i Salme 48,14, hvor det står: «Gi akt på dets (Je
rusalems) voller, vandre gjennom dets borger, for at dere kan fortelle om
det til den kommende (siste) generasjon.»

Vi vet at staten Israel ble opprettet den 14. mai 1948. Dette kan bety at den
siste generasjonen før opprettelsen av Riket begynte den 14. mai. 1948.
(Legg merke til at kapitelet og verset i Salmen stemmer overens med da
toen og årstallet for Israels opprettelse.)
Vi vet at en generasjon regnes for 40 år. Dersom vi legger 40 år til året
1948, kommer vi til året 1988. En generasjons levetid er imidlertid 70 eller
80 år. Dersom vi regner med det siste året, kommer vi til 2028.
Det er ingen som vet eksakt når alt dette skal skje, men at vi lever i den
ytterste endetid for den kristne menighet, er det vel ikke tvil om. Israel er
det store tegnet på den profetiske klokken. Når det kommer saft i dets gre
ner, da vet vi at sommeren, som er et bilde på innhøstingen og på Riket for
Israel. (Mat.24,32.) (Se min bok: Kristendommens Jødiske Røtter: Kapittel:
Den siste generasjonen.)

Det forholdet at jødene ikke tok imot Jesus, var den bespottelsen mot Den
Hellige Ånd, som det ikke var tilgivelse for. De kunne tale mot Jesus i
egenskap av et menneske. Det kunne bli tilgitt, men bespottelse mot Jesu
undergjerninger, som pekte på Den Hellige Ånds kraft, det kunne ikke bli
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tilgitt. «Derfor sier jeg dere: Hver synd og bespottelse skal bli menneskene
forlatt (dersom de bekjenner sin synd), men bespottelse mot Ånden skal
ikke bli forlatt. Om noen taler et ord mot Menneskesønnen, det skal bli ham

forlatt, med om noen taler mot Den Hellige Ånd, det skal ikke bli ham for
latt, verken i denne tidsalderen eller i den kommende (som er Riket for Is

rael.)» (Mat. 12,31-32.)

Både Ninives menn og dronningen av Saba skal stå fram som vitner på
dommens dag og fordømme denne generasjonen, for de omvendte seg når
de fikk høre om Guds planer og Guds dom. Det gjorde ikke denne genera
sjonen. (Mat. 12,41-42.)
At Johannes og Jesus representerte det samme budskapet, og at de begge
var medlemmer av Riket for Israel, som var etablert i sin spede begynnelse
i Israel, sees også av det forholdet at de hadde det SAMME BUDSKA
PET til jødene, men uansett hva de gjorde, så var ikke dette godt nok for
den onde og vantroe generasjonen, som levde i Israel på Jesu tid. De opp
førte seg som småbarn, som hele tiden kritiserte det budskapet som de
hørte. (v. 16.)

Både Johannes og Jesus «blåste på fløyte» for jødene, men de ville ikke
danse og glede seg over forkynnelsen. De forkynte det glade budskapet til
jødene om GUDS NÅDE, og at tiden var kommet så langt, at Riket kunne
ha blitt realisert fullt ut, men de vantroe jøder ville ikke godta det.
De «sang sørgesangeD> for jødene, men de vantroe jøder ville ikke gråte og
omvende seg av den grunn. De forkynte Torahen og straffen for jødene,
men det gjorde heller ingen virkning på dem. De var forherdet, (v. 17.)
Johannes ble kritisert for sin asketiske livsførsel. Han hadde på seg en
kappe av kamelhår og et lærbelte, og han åt gresshopper og vill honning.
(Mat.3,4.)

Jesus ble kritisert for at han spiste og drakk for mye, og at han var sammen
med synderne, (v. 18-19.)
Denne negative kritikken var naturligvis ikke sann. Vi kan ikke vente saklig
het og objektive vurderinger fra verden, for den ligger i det onde og må
følge de retningslinjene som «denne verdens fyrste» setter opp for sine
barn (tilhengere.)
Den visdommen som både Johannes og Jesus representerte, ble rettferdig
gjort (godtatt) av deres barn (tilhengere). (v.20.)
I noen oversettelser står at «visdommen er rettferdiggjort av sine gjernin
ger.» (v.20.) Det betyr at den visdommen som både Johannes og Jesus re
presenterte, viste at de hadde rett, i det som de sa og gjorde.
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På hebraisk kan ordet for «visdom», også bety «sluhet», «listighet» og til og
med «dumhet».

Når Jesus sa at «visdommen er rettferdiggjort av alle sine barn», så kan
ordet «visdom» her bety «dumhet». På grunn av den uholdbare argumenta
sjonen som de brukte mot Johannes og Jesus, så ble deres utsagn en «dum
het.

På hebraisk har vi et idiomatisk uttrykk som sier: «Du kan se om visdom
men er virkelig visdom eller dumhet på grunn av holdbarheten eller ikke-
holbarheten i argumentasjonen. Siden dine argumenter er så uholdbare, er
det en klar indikasjon på din dumhet.»

«Da begynte han å refse de byer hvor hans fleste kraftige (gr.dynamis)
gjerninger var gjort, fordi de ikke hadde omvendt (gr.metanoeia) seg: Ve
deg, Korasin! ve deg, Betsaida! Dersom de kraftige gjerninger som er gjort
i dere, var gjort i Tyrus og Sidon, da hadde de for lenge siden omvendt sig i
sekk og aske. Dog, jeg sier dere: Det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere (be
dre) på dommens (gr.krisis) dag enn dere. Og du, Kapernaum, som er blitt
opphøyet like til himmelen (gr.ouranos)! like til dødsriket (gr.hades) skal du
bli nedstøtt; for dersom de kraftige gjerninger som er gjort i deg, var gjort i
Sodoma, da var det blitt stående til denne dag. Dog, jeg sier dere: Det skal
gå Sodomas land tåleligere (bedre) på dommens dag enn dere.» (v.20-24.)

Jesus refset ikke bare den enkelte jøde fordi de ikke tok imot ham, men han
refset SAMTLIGE INNBYGGERE i de byene, hvor han hadde gjort sine
undergjerninger, og de ikke hadde tatt imot ham og omvendte seg. (v.20.)
Dette viser at Jesus ikke godtok at bare den enkelte jøde omvendte seg,
men hans oppgave var å frelse HELE ISRAEL.
I Rikets tid, når det blir gjenopprettet, så er det NASJONENE som skal
frelses og gå inn som medlemmer i Riket. Israel skal bli frelst som den før
ste nasjonen, og deretter skal de andre nasjonene følge etter. Israel skal
være den nasjonen som forkynner evangeliet om Riket for Israel til de an
dre nasjonene i 1000 års-riket. Israel skal være Guds misjonær i Rikets tid.
Dette kommer også fram i misjonsbefalingen i Matteus 28,18-20, hvor Jesu
disipler bli bedt om «å gjøre ALLE FOLKESLAG» til Jesu disipler, (v. 19.)
Misjonsbefalingen i Matteus 28,18-20 angår ikke den kristne menigheten.
Det er ikke den kristne menighets oppgave å utta folkeslagene for Guds
rike. Den oppgaven som menigheten har fått, er å være med å utta Kristi
legeme, som består av enkeltindivider fra mange folkeslag.
Allerede på apostelmøtet i Jerusalem i år 49 (50.) ble det slått fast at før
Israel kunne bli frelst, så måtte Gud ta seg ut et folk av hedninger for sitt
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navns skyld. Dette utsagnet angår den kristne menigheten. (Ap.gj.15,14.)
Etter at hedningene er blitt tatt ut, skal Israel bli frelst og Riket skal bli gjen
opprettet. «Og da de (Bamabas og Paulus) hadde holdt opp å tale, tok Ja
kob til orde og sa: Brødre. Hør på meg: Simeon (Peter) har fortalt hvorle
des Gud fra først av (ved Peters forkynnelse i Kornelius sitt hus) drog om
sorg for å få ET FOLK AV (gr. eks, som betyr «ut av») HEDNINGER for
sitt navn. Og dermed stemmer (gr.symfoneo, som betyr «å samstenune»
eller «å lyde sammen» profetenes ord overens, således som det er skrevet:
Deretter vil jeg vende TILBAKE IGJEN og oppbygge Davids falne hytte
(tabernaklet), og det nedbrutte av den vil jeg atter oppbygge, og jeg vil
IGJEN oppreise det, for at levningen av menneskene (jødene) skal søke
Herren (Israels omvendelse). Ja, alle hedningefolkene som mitt navn er
nevnt over, sier Herren, som gjør dette.» Ap.gj.15,14-17.)
At hedningene skulle takes ut før Israel, var ikke beskrevet i Tanach, men
det var likevel I SAMSVAR MED Guds ord. Det var ingen ting i Tanach
som tilsa, at slik skulle det ikke gå. Tanach holdt denne muligheten åpen.
At hedningene skal ha adgang til Riket for Israel, og at de skal tro på Gud
sammen med jødene, det kjenner vi godt til fra mange utsagn i
Tanach.»Lov Herren, alle hedninger. Pris ham, alle folk.» (Salme 117,1.)
«Se, min tjener (Jesus), som jeg (Gud) støtter, som min sjel har velbehag i.
Jeg legger min Ånd på ham. Han skal føre rett (Guds lov) ut til hedninge
folkene.» (Es.42,1.)

I og med at det var profetert i Tanach, at jødene ikke kom til å ta imot Mes
sias, når han kom første gangen, så er det innlysende at Jesus måtte ta seg
av hedningene, før Israel kunne omvende seg. «Han (Jesus) skjøt opp som
en kvist for hans åsyn (Gud) og som et rotskudd av tørr jord. Han hadde
ingen skikkelse og herlighet, og vi (jødene) så ham, men ha hadde ikke et
utseende så vi kunne har vår lyst i ham. FORAKTET VAR HAN og FOR
LATTE AV MENNESKER (jødene), en mann full av piner og vel kjent
med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, og VI AKTET
HAM FOR INTET.» (Es.53,2-3.)

Gamle Simeon i templet var også klar over den RIKTIGE REKKEFØL
GEN i frelsen. Før Israel ble frelst, skulle hedningene bli frelst, «for mine
øyne har sett din frelse (hebr.din Yeshuah), som du har beredt for alle folks
åsyn, et lys til åpenbarelse for hedningene og en herlighet for ditt folk, Is
rael.» (Luk.2,30-32.)

Når Paulus uttalte seg i Romerbrevet 15,8-12 om forholdet mellom hednin
gene og jødene, så er det ikke den kristne menighet han taler om, men det
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menneskenes felles tilbedelse av Gud i Rikets tid.

På samme måten som Peter referte til det profetiske ordet på apostelmøtet,
så gjorde også Paulus det her. Dette viser også at dette ikke angår den
kristne forsamlingen, for den er ikke omtalt i Tanach.
I Romerberevet 11,15-25 skrev derimot Paulus om den kristne menighets
forhold til jødene. Dette blir uttrykt som en «hemmelighet». «For jeg vil
ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet- for at dere
ikke skal tykkes dere kloke- at forherdelse delvis er kommet over Israel,
INNTIL FYLDEN AV HEDNINGENE er kommet inn (frelst, eller kom
met inn i legemet), og således skal HELE ISRAEL bli frelst, som skrevet
er: Fra Sion skal redningsmannen (Jesus) komme. Han skal bortrydde ugu
delighet fra Jakob.» (Rom. 11,25-26.)
Det er bare ETT KJENNETEGN på Jesu komme for den kristne menighet,
og det er det forholdet at legemet er OPPFYLT av de mennesker, som skal
høre med til legemet, og dette antallet er det bare Gud som kjenner til.

Jesus refset de byene som hadde sett hans store undergjerninger og likevel
ikke hadde omvendt seg. Han nevnte her tre byer, og det var Korasin,
Betsaida og Kapernaum. (v.21 og 23.)
Korasin lå nord for Kapemaum.
Betsaida lå helt nord i Galilea. Andreas, Peter og Filip var fra denne byen
(Joh. 1,45.) Selve navnet er et aramaisk ord som betyr «fiskehuset».
Kapemaum lå ca. 4 kilomter vest for Jordans utløp i Genesaretsjøen. Den
var en blomstrende by på denne tiden. Man regner med at den hadde 30000
innbyggere. Den hadde både en synagoge, en romersk forlegning og et toll
sted, hvor Matteus var overtoller.

Jesus tok ut denne byen som hovedsete for sin virksomhet i Galilea og i
Israel.

Jesus ropte et «ve» over disse byene (v.21), og særlig gjaldt det
Kapemaum, som hadde «blitt opphøyet like til himmelen» (v.23), i og med
at selve Frelseren hadde bosatt seg der. Det som himmelen representerte,
hadde blitt etablert i denne byen. Frelseren bodde der.
På gmnn av at denne byen ikke tok imot Jesu budskap, skulle den bli ned
støtt til dødsriket, (v.23.) Dette betyr at de fleste av innbyggeme i denne
byen, ikke skal få del i de rettferdiges oppstandelse og Riket for Israel, når
det kommer, men de skal fortsatt være i dødsriket (gr.hades) og vente på
den endelige dommen, som er de fortaptes oppstandelse og dom.
I dag er det bare minene til disse byene som er igjen. Det var rett det som
Jesus sa, at det skulle komme en spesiell dom over disse byene.
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Jesus sa videre at det skulle gå de hedenske byene lyms, Sidon og
Sodomas land bedre på dommens dag enn de tre jødiske byene, (v.22-24.),
for dersom de kraftige gjerningene som Jesus gjorde, var gjort i disse by
ene, da hadde de omvendt seg (v.21.)

Dette viser at det er grader av straff i fortapelsen. De som har hatt store
kunnskaper om Guds gjerninger og planer, skal få en hardere dom enn de
som har hatt mindre eller liten kjennskap til dette. Menneskene skal ikke
dømmes på grunn av at de ikke kjente til alle Guds planer med Israel, men
de skal dønunes fordi de ikke har benyttet seg av de vitnesbyrdene som
Gud har lagt ned i tidsperiodene, og som forteller om Guds eksistens. Slike
vitnesbyrd er den enkeltes samvittighet, menneskenes tanker og selve ska
perverket. (Rom.2,1-16.)
Gud dømmer ikke et menneskene på grunnlag av kunnskaper som de ikke
har. Gud er en rettferdig Gud. «for vel var det synd i verden før Torahen,
men synden tilregnes ikke hvor det ingen Torah er.» (Rom. 5,13.)

«På den tid tok Jesus til orde og sa: Jeg priser (gr.exomologeo) deg. Fader,
hinunelens og jordens skaper, fordi du har skjult dette for de vise
(gr.sophos) og forstandige, og åpenbart (gr.apokalypto) det for de umyn
dige, ja. Fader, fordi således skjedde det som var velbehagelig for deg. Alle
ting er meg overgitt, og ingen kjenner (gr.epigonosko) Sønnen, uten Fade
ren, heller ikke kjenner noen Faderen, utden Sønnen, og den som Sønnen vil
åpenbare det for.» (v.25-27.)

Til tross for den motstanden som Jesus møtte fra fariseerne, de skriftlærde

og store deler av folket, så tok han seg tid til å lovprise Gud, himmelens og
jordens skaper. Han lovpriste Gud fordi Gud hadde skjult sin frelse for «de
vise og forstandige», men åpenbart den for «de umyndige», (v.25.)
Med uttrykket «de vise og forstandige» tenkte Jesus på fariseerne og de
skriftlærde, som hadde teologisk utdannelse og skulle være spesialister på
Skriftene.

Med uttrykket «de umyndige» tenkte Jesus på de som ikke hadde denne
kunnskapen og innsikten i Guds ord, men som likevel fikk tak i frelsen i Je
sus Kristus. Dette viser oss at frelsen ikke er basert på utdannelse og kunn
skaper, men på ÅPENBARING.
Det «var velbehagelig» for Gud at den som trodde på Sønnen, skulle arve
det tidsalderlige livet. Gud vil lønne den som tar sin tilflukt til hans Sønn.
(V.26.)
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Gud har overlatt alle ting til Jesus. Faderen og Sønnen er det samme. De
har fullt kjennskap til hverandre, for de danner en enhet i vesen, men til
tross for det, så er de to forskjellige personer.
Sønnen kan åpenbare både Treenigheten og alle forhold angående frelsen
for den som kommer til tro på Jesus, (v.27.) «og dette er det tidsalderlige
livet (et liv i tidsalderen, som er Riket for Israel) at de kjenner deg, den
eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» (Joh. 17,3.) (Se min
bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5., hvor jeg skriver mye om Treenigheten.)

«Kom til mig, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere
hvile! Ta mitt åk på dere og lær av meg! for jeg er saktmodig (gr.pravs) og
ydmyk (gr.tapeinos) av hjertet (gr.kardia); så skal dere finne hvile for deres
sjeler. For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.» (v.29-30.)

Hva som gjelder utsagnet: «Kom til meg!», så er utrykket: «Kom heD> mye
brukt i både Tanach og i de rabbinske fortolkningene. Det står i Ruts bok
12,12: «Herren gjengjelde deg hva du har gjort. Gi du må få full lønn av
Herren, Israels Gud, til hvem du ER KOMMET», for å søke ly under hans
vinger.». Dette blir fortolket i Mishah Ruth til å bety at Ruth «var kommet
nær til Messias sitt kongedømme.»
Det samme uttrykket forekommer også i Rut 2,14, hvor det står: «Da tiden
var kommet til å holde måltid, sa Boas til henne: KOM HIT og et av brødet
og dypp ditt stykke i vinedikken! Så satte han seg ved siden av høstfolkene,
og han rakte henne ristet kom, og hun åt og ble mett, og enda hadde hun til
overs.»

Dette utsagnet blir fortolket på følgende måte i Misnhah Rut:
a) «Kom hit» betyr «at hun var kommet nær til kongedømmet.»
b) «Et av brødet» betyr «et av kongedømmets brød.»
c) « Dypp ditt stykke i vinedikken» referer seg til «lidelser og onde gjernin

ger.»

d) «Så satte hun seg ved siden av høstfolkene» betyr « at kongedømmet
ble tatt fra ham for en tid.»

e) «han rakte henne ristet kom» betyr «at han vil få igjen kongedømmet.»
f) «og hun åt» betyr «at hun spiste kongedømmets brød i den nåværende

verden.»

g) «og ble mett» betyr «at hun skal spise det i den Messianske tidsalderen»,
som er «Messias sine dager».

h) «og enda hadde hun til overs.» betyr «at hun skal ete det i den kom
mende tidsalderen.» Det er det samme som 1000 års-riket.
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Rabbi Jonathan som har skrevet dette, som vi har nevnt ovenfor, har også
gitt oss 6 forklaringer på hvem denne personen var, som ble frattat sitt kon
gedømme, og det var:
a) David.

b) Salomo.

c) Ezekias.

d) Manasse.

e) Messias.

f) Boaz.

Fortolkningen av Rut 4,12 er en korrekt fortolkning. Den er guddommelig
inspirert, og i den ligger det store sannheter angående Messias sitt forhold
til sitt folk og de forskjellige faser i opprettelsen av Guds-riket i Israel.
Hovedpersonen i Rut 4,12 er naturligvis Messias. Boas var et forbilde
Messias, og Rut representerte de av jøder og hedninger som skulle få del
Guds rike. (Rut var hedningekvinne fra Moab).
Vi vil i det følgende gi en korrekt fortolkning av Rut 4,12, som samsvarer
både med rabbinernes tanker og med Guds rikets utvikling i verden:
a) Rut var kommet nær til kongedømmet i og med at hun var kommet nær

til Boas, som var et forbilde på Messias.
b) Kongedømmet ble tatt fra Messias i og med at jødene ikke ville

anerkjenne Jesus som jødenes Messias.
c) Før Messias opprettet kongedømmet, måtte han sone synden for hele

verden.

d) I forbindelse med jødenes omvendelse så vil Jesus få igjen sitt konge
dømme. Dette vil skje i endens tid av vår tidsalder.

e) Den som har trodd på Jesus i denne tidsalderen, vil også ha del i både
den messianske tidsalderen og i den kommende tidsalderen.

Rabbinerne av Juda skole delte også tiden opp i 3 tidsaldere, og det var:
a) Den nåværende tidsalderen.

b) Messias sine dager.
c) Den kommende tidsalderen.

Vi vet at ordet «brød» i bibelsk sammenheng ikke bare angår «mat», men at
det også er en benevnelse på Jesus eller på Jesu legeme. Jesus er det
«overnaturlige brødet» som er kommet ned fra himmelen.
Jesus sa om seg selv at han var «det brødet som var kommet ned fra him
melen.» (Joh.6,33.) Dette brødet gav «verden liv.» (Joh.6,33.)
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Han sa videre om seg selv at han var «Livets brød» (Joh.6,35.), og at han
var det «Levende brødet.» (Joh.6,5L) Den som spiste av dette brødet,
skulle få leve i tidsalderen.» (Joh.6,51.)
Det brødet som han gav til verden, var «hans kjød». (Joh.6,51.) Den som
ikke spiste Jesu kjød og drakk hans blod, hadde ikke «tidsalderlig liv.»
(Joh.6,53.)

Det «å komme til Jesus», er det samme som «å komme nær til Guds rike».
De jødene som har trodd på Jesus, skal få del i både den messianske tidsal
deren og i de kommende tidsaldere.» (Se Risto Santalas bok: The Midrash
of Messiah. s.90-92 og s. 213-218. Se også min bok: Kristendonunens Jø
diske Røtter. Kapittel: Ruts bok peker på Messias to komme.)

Med uttrykket «mitt åk» tenkte Jesus her på sin lære og på sin Torah. De
jødene som kom til tro på ham, måtte underkaste seg hans lære. Når de
gjorde det, fikk de tak i frelsen, som er det samme som et liv i syndenes
forlatelse og Guds nåde.
Når en sammenligner det åket som Jesus la på de messianske jødene, så
var det LETT i forhold til det åket som fariseerne og de skriftlærde la på
folket. Ve siden av selve Torahen, som bestod av 613 bud, så hadde de la
get en rekke andre lover, som de krevde at jødene skulle holde. De hadde
bygd opp et gjerde rundt Torahen, slik at den var umulig å holde for det
vanlige folket.
Når en jødisk elev skrev seg inn hos en skriftlærd, ble et sagt at han tok på
seg et «åk». Det åket som det her siktes til, var Torahen.
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KAPITTEL 12.

«På den tid gikk Jesus gjennom en åker på sabbaten, og hans disipler var
sultne og begynte å plukke aks og ete. Men da fariseeme så det, sa de til
ham: Se, dine disipler gjør det som ikke er tillatt å gjøre på sabbaten. Men
han sa til dem. Har dere ikke lest hva David gjorde da han var sulten, han
og de som var med ham, hvorledes han gikk inn i Guds hus og åt skue-
brødene, som verken han eller de som var med ham hadde lov til å ete, men

alene prestene?» (v. 1-4.)

I følge Mose Torah var det tillatt å plukke aks og spise dem når en var sul
ten. «Når du kommer inn i din nestes kornåker, da kan du plukke aks med
din hånd, men sigd må du ikke bruke på din nestes kornåker.»
(5.Mos.23,25.)

Det som ikke var tillatt på sabbaten, var at man utførte arbeid. «Men den
syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da skal du INTET ARBEID
gjøre, verken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjeneste
pike eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innen dine porter.»
(2.Mos.20,10.)

De skriftlærde hadde definert det «å plukke aks» som det samme som det
«å utføre et arbeid», og det til tross for at Torahen sa det motsatte. De tok
mer hensyn til sine egne fortolkninger av Torahen enn det som Torahen selv
ga uttrykk for.
De mente at ved Sinai hadde Gud gitt jødene to sett av lover, og det var:
a) Den skriftlige Torahen som Gud gav Moses.
b) Den muntlige Torahen som også ble gitt til Moses, men som ikke ble

gjort kjent for jødene.

Det er ikke korrekt at Gud gav Moses to sett av Toraher på Sinai. Den
muntlige Torahen er ikke gitt av Gud, men den er de skriftlærdes fortolknin
ger av Mose Torah og hele Tanach. Den kommer til uttrykk Talmud. (Se
min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. Kapittel: De jødiske Skriftene.)
Mange av fariseeme og de skriftlærde mente også at den muntlige Torahen
var overordnet Mose Torah.

Jesus minte fariseeme om at David hadde gjort noe tilsvarende, som det
som disiplene hadde gjort. Da han og hans menn ikke hadde mat, gikk han
på kongens (Saul) befaling til presten Akimelek i Nob, hvor tabemaklet var,
og bad ham om brød til sine menn. Da presten ikke hadde brød, fikk David
utdelt de 12 skuebrødene, som var tatt ut av tabemaklet og skulle spises av
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prestene. (l.Sam.21,1-6.)
De 12 skuebrødene var bakt av fint mel. De var sannsynligvis bakt uten
surdeig. Surdeigen står for synden. Vi vet ikke helt sikkert hva de 12 brø
dene symboliserte, men det er sannsynlig å tro at de enten representerte de
12 stammene eller Guds menighet i Israel, som var uttatt fra de 12 stam
mene.

De 12 skuebrødene het på hebraisk «læheæm panim», som betyr «ansikts-
brød». De ble kalt dette fordi kakene skulle legges fram for «Herrens
åsyn». (2.Mos.25,30.)
De 12 brødene lå på skuebrødsbordet i to rekker i Det Hellige i tabernaklet.
Det var plassert på nordsiden midt imot den syvarmede lysestaken. Midt-
stolpen i lysestaken symboliserte Jesus, mens de 6 armene, som gikk ut ifra
midtstolpen, representerte den jødiske menighet. Når Aron skulle tenne
lysestaken, så tente han først lyset i midtstolpen. Deretter tente han de an
dre lysene fra dette lyset. Vi ser at det var en enhet mellom Jesus og den
messianske menigheten.
Skuebrødsbordet var et bilde på Jesu forsoning. Hver sabbat ble de 12 brø
dene spist av prestene og byttet ut med nye brød. Dette betydde at jødene
ønsket å FORNYE PAKTEN med Gud hver uke. Når prestene spiste de
12 brødene, så gjorde de det på vegne av den jødiske menigheten.
Det betydde videre at jødene forpliktet seg på å holde Torahen. (Se min
bok: Jødenes Konge. Bind 3. Kapitlene: Den syvarmede lysestaken og
Skuebrødsbordet.)

De 12 brødene på skubrødsbordet pekte også framover mot DET ENE
BRØDET, som er Jesus selv. Han skulle i sin tid sone synden til det jødiske
folket, som ble representert av de 12 brødene. De skulle skiftes ut hver
uke, men Jesus skal aldri skiftes ut. Han har en TIDSALDERLIG forso

ning.
Det som David og hans menn gjorde, var ikke tillatt i følge Torahen, men
det ble godtatt av fariseerne, fordi de anerkjente David som den store kon
gen i Israel, som Gud hadde utpekt til å opprette det davidiske kongedøm
met i Israel. Sermonilovene ble brutt, fordi David og hans menn hadde be
hov for mat. Kjærlighetsbudet var overordnet en absolutt overholdelse av
sermonilovene. «Å vise barmhjertighet» var større for Gud enn mange ord
ninger og offer i Torahen. Gud hadde mer lyst til barmhjertighet enn til of
fer. «For jeg har lyst til kjærlighet og ikke til slaktoffer, og til Guds-kunnskap
mere enn til brennoffer.» (Hos.6,6.)
Mange ting og forhold som fariseerne og de skriftlærde lærte, var ikke ulov
lig i seg selv, men de hadde mistet fokuset. Det viktigste var ikke lovene,
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men det var MENNESKET. Lovene skulle hjelpe jødene til et bedre liv og
fremme forholdet til Gud, men fariseernes og de skriftærdes mange fortolk
ninger av Torahen hadde ført til at dette ble en byrde for jødene.
Grunnen til at Jesus henviste til det som David hadde gjort, var at han ville
vise fariseerne deres hykleri og dobbeltmoral. De angrep Jesu disipler fordi
de hadde spist kom på en sabbat, som ikke var noen forbrytelse i følge
Torahen, men de angrep ikke David for det som han hadde gjort. Den «for
brytelsen» som han hadde gjort, var imot Torahens bud, men det som Jesu
disipler hadde gjort, var tillatt i følge Torahen.

«Eller har dere ikke lest i loven at prestene på sabbaten vanhelliger sabba
ten i templet og er dog uten skyld? Men jeg sier dere at her er det som er
større enn templet. Og dersom dere hadde visst (gr.ginosko) hva det er: Jeg
har lyst til barmhjertighet (gr.eleos) og ikke til offer, da hadde dere ikke for
dømt de uskyldige. For Menneskesønnen er herre over sabbaten.» (v.5-8.)

Det andre bmddet på Torahen, som Jesus henviste til var det forholdet at
prestene i templet «brøt» sabbaten. De bmkte sabbaten som en vanlig dag,
enda dette ikke var tillatt i følge et bud i Toarhen, om at jødene skulle holde
sabbaten hellig. Den som ikke holdt sabbaten i Israel, skulle miste livet.
«Derfor skal dere holde sabbaten. Den skal være hellig for dere. Den som
vanhelliger den, skal visselig late livet. Hver den som gjør noe arbeid på den
dag, han skal utryddes av sitt folk.» (2.Mos.31,15.)
På sabbaten var det mange aktiviteter som foregikk i templet. Det ble fore
tatt en rekke ofringer på denne dagen, og prestene måtte betjene folket på
mange måter.
Det ble også foretatt mange omskjærelser på denne dagen. De ble foretatt
av prestene i templet, «når nå et menneske blir omskåret på sabbaten, for
at Mose Torah ikke skal brytes, harmes dere da på meg, fordi jeg har gjort
et helt menneske friskt på sabbaten?» (Joh.7,22.)
Når Jesus sa at de «vanhelliget sabbaten», så betydde det at de brukte den
som en vanlig dag. (v.5.)
Fariseerne og de skriftlærde kritiserte ikke prestene fordi de «brøt» sabba
ten. Det var derfor ingen saklig grunn til at de skulle kritisere Jesus. Han
brøt ikke Torahen, men han brøt «de gamle vedtekter» og viste jødene den
sanne og egentlige hensikten med Torahen. En av Jesu oppgaver var «å
oppfylle Torahen». Det vil si «å tolke den på den rette måten».
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Jesus sa om seg selv at han var større enn templet (v.6.)
Han sa også at han var større enn:
a) døperen Johannes. (Mat. 11,11.)
b) profeten Jonas (Mat. 12,41.)
c) kong Salomo (Mat. 12,42.)

I og med at Jesus fortolket Torahen på en rett måte for jødene og til og
med «brøt» den den etter fariseernes og de skriftlærdes mening, så pekte
han på seg selv som LOVGIVEREN og som GUD SELV, for det var Gud
som hadde gitt jødene Mose Torah.
Dett var også i samsvar med det profetiske ordet. «En profet (Jesus) av din
midte, av dine brødre, likesom meg (Moses), skal Herren din Gud oppreise
deg. På ham skal dere høre.» (5.Mos.l8,15.)
Jesus sa om seg selv at han til og med var «herre over sabbaten» (v.8.) Det
som var det viktige for ham, var ikke en rigid overholdelse av sabbatsbudet,
men at han kunne betjene menneskene- uansett hvilken dag det var. Det
var lov å vise barmhjertighetsgjeminger på en sabbat.

«Og han gikk bort derfra og kom i deres synagoge. Og se, der var en mann
som hadde en vissen hånd; og de spurte ham: Er det tillatt å helbrede på
sabbaten? For at de kunde føre klagemål imot ham. Men han sa til dem:
Hvem er det vel i blant dere som har ett får, og om det på sabbaten faller i
en grøft, da ikke tar fatt i det og drar det opp? Hvor meget mere er da ikke
et menneske enn et får! Derfor er det tillatt å gjøre godt på sabbaten. Der
etter sier han til mannen: Rekk din hånd ut! Og han rakte den ut, og den
blev frisk igjen som den andre. Men fariseerne gikk ut og holdt råd imot
ham, hvorledes de skulle få ryddet ham av veien.» (v.9-14.)

Fariseerne og de skriftlærde voktet på Jesus for å se om han helbredet på
en sabbat, slik at de kunne anmelde ham for domstolen. De mente at det

var galt å helbrede på en sabbat, enda Torahen ikke sa noe om dette.
De mente videre at Jesus kunne bruke de andre dagene i uken til å hel
brede. «Da tok synagogeforstanderen til orde- han var vred over at Jesus
helbredet på sabbaten, og han sa til folket: Det er seks dager til å arbeide i.
Kom derfor på dem og la dere helbrede, og ikke på sabbatsdagen.»
(Luk.13,14.)

Jesus satte det hele i et rett perspektiv. Han sa til fariseerne at når en sau
falt ned i en grøft på sabbaten, hvem ville da ikke dra den opp av grøften?
Et menneske var mye mer verdt enn en sau. Det var lov å gjøre godt
(kjærlighetsgjeminger) på sabbaten, (v. 11.)
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Noen fariseere mente at det var galt å dra opp en sau av en grøft på sab
baten. De løste dette problemet med å gi sauen mat på sabbaten og så dra
den opp av grøften den neste dag.
Jesus helbredet denne mannen, som hadde en lam hånd. (v. 13.) Dersom
han ikke hadde gjort det, så ville Jesus etter sitt eget utsagn ha gjort en ond
gjerning, men han var ikke konunet for å gjøre onde gjerninger, men for å
gjøre det som var godt. Jesus gjorde bare gode ting. «hvorledes Gud salvet
Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og
GJORDE VEL og HELBREDET ALLE som var overveldet av djevelen,
fordi GUD VAR MED HAM.» (Ap.gj. 10,38.)
Jesus bad mannen om at han skulle rekke ut sin hånd. Da mannen gjorde
det, var dette et uttrykk for en troshandling fra mannens side. Han trodde at
Jesus kunne helbrede ham. Han fikk kraft til å rette hånden ut, og Jesus
helbredet ham uten at han sa noe eller berørte ham. (v. 13.)

Jesus hadde kraft til å helbrede. Det var ikke måten dette skjedde på som
hadde noen betydning, men at det skjedde. Det var ikke noe fastsatt møn
ster i Jesu forskjellige måter å helbrede på. Jesus varierte sine ytre møn
ster, for å vise SIN ALLMAKT.

Fariseerne og de skriftlærde hadde satt opp ikke mindre enn 38 forbud over
forhold som ikke var tillatt å utføre på sabbaten. Det var for eksempel ikke
lov «å pløye, å så, å høste, å treske, å bygge, å rive ned, å koke, å bake, å
tenne et lys, å slokke et lys, å skrive to bokstaver, å gå mer enn en sabbats-
reise ( som var ca. 1200 meter) og å bære noe».
De diskuterte i fullt alvor om det var tillatt å spise et egg, som en høne
hadde lagt på en sabbat.
I tillegg til dette kunne det også være lokale varianter om hva som var tillatt
eller ikke.

I stedet for å glede seg over at Jesus hadde gjort en velgjerning mot denne
mannen, så gikk fariseerne ut av synagogen og holdt råd med hverandre om
hvordan de skulle få tatt livet av Jesus.

«Å helbrede» et menneske på en sabbat anså de for å være en så stor for
brytelse at Jesus måtte avlives på grunn av det, men å planlegge et mord på
sabbaten, det syntest de var helt i orden.

«Men da Jesus fikk vite det, drog han bort derfra, og mange fulgte ham, og
han helbredet dem alle. Og han bød dem strengt at de ikke skulde gjøre
ham kjent, for at det skulde oppfylles som er talt ved profeten Esaias, som
sier: Se, min tjener, som jeg har utvalgt, min elskede, som min sjel har vel-
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behag i. Jeg vil legge min Ånd på ham, og han skal forkynne rett (gr.krisis)
for hedningene (gr.ethnos). Han skal ikke trette eller rope, og ingen skal
høre hans røst på gatene; han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke
en rykende tande, før han har ført retten (gr.krino) frem til seier. Og til
hans navn skal hedningene sette sitt håp (gr.elpizo).» (v. 15-21.)

Da Jesus fikk vite at fariseerne planla å ta livet av ham, drog han derfra.
Mange som hadde sykdommer, fulgte etter ham, og han helbredet alle.
(V.15.)

Ved sin forsonergjeming på Golgata tok Jesus på seg alle menneskenes
synder. Lidelser og sykdom er en følge av synden. Når vi kommer til tro på
Jesus, får vi våre synder tilgitt, men vi behøver ikke å bli kvitt våre sykdom
mer.

Slik var det ikke med jødene. De kunne være sikre på å bli helbredet for
sine sykdommer av følgende gmnner:
a) Både Jesus og hans apostler hadde den kraften som skulle til for å hel

brede. Jesus hadde gitt apostlene beskjed om at de skulle helbrede all
sykdom hos jødene.

b) Jødene hadde opprettet en kontrakt med Gud. Denne gikk ut på at der
som de holdt Torahen, så skulle de ikke bli syk. (2.Mos. 15,26 og
5.Mos.28,l-13.)

c) Dersom de hadde tro, så kunne de bli helbredet. Der troen manglet,
kunne ikke Jesus helbrede. Da Jesus kom til Nasaret, kunne han ikke
helbrede så mange mennesker der, for de manglet troen på at han
kunne helbrede dem. «Og han kunne ikke gjøre noen kraftige gjernin
ger der, unntatt at han la sine hender på noen få syke og helbredet
dem.» (Mark.6,5.)

d) De mange helbredelser som fant sted i Israel på Jesu tid, var et bevis
på at Riket for Israel var opprettet. Jødene hadde fått løfter om at in
gen skulle være syk i Rikets tid. «Og ingen innbygger (i Jerusalem) skal
si: Jeg er syk. Det folk som bor der, har fått sin misgjerning forlatt.
«(Es.33,24.) (Her ser vi også at det er sammenheng mellom syndenes
forlatelse og sykdom.)

Slik er det ikke i våre tidshusholdning. Når vi kommer til tro på Jesus, er vi
sikre på å få syndenes forlatelse (gr.afesin som betyr «bortsendelse»), men
vi kan ikke være sikre på at vi blir helbredet fra våre sykdommer. Vi skal i
det følgende nevne de grunnene til at det er slik:
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a) Vi har ingen kontrakt med Gud om at dersom vi holder Torahen, så skal
vi ikke bli syk. Mose Torah er ikke for oss hedningene.

b) Vi blir ikke helbredet i forhold til noen lov, men i forhold til Guds nåde.
«Han altså som gir dere Ånden og virker KRAFTIGE GJERNINGER
blant dere, gjør han det ved lovgjeminger eller ved troens (nådens) for
kynnelse? «(Gal.3,5.)

c) Mens Jesus og apostlene hadde en fylde av nådegaver, som virket hele
tiden, så er Åndens gaver i vår tidsperiode oppdelt i forskjellige nåde
gaver, som de troende kan ha i større eller i mindre grad og styrke.
(l.Kor.l2,l-lL)

«Men hver og en av oss er nåden (nådegaven) gitt etter det mål som
Kristi gave tilmåles med.» (Ef.4,7.)

Vi må ikke blande inn forkynnelsen i Rikets tid med forkynnelsen i vår tid.
Dette blir gjort i alt for stor grad i forkynnelsen, og dette fører til at forkyn
nelsen blir gal og virker ikke. Dette fører til frustrasjon både for den som
forkynner og for tilhørerne.
Når forkynnelsen ikke fungerer, så tyr man til forklaringer som man ikke
har dekning for i Bibelen, og som derfor ikke er korrekte. I mange av de
karismatiske miljøene og i trosmenighetene har det vært vanlig å si at når et
menneske ikke blir helbredet, så har det for liten tro. Dette er HLT GALT,

og det har ført mange mennesker inn i de dypeste fortvilelser og frustrasjo
ner.

Vi vet ikke hvorfor Gud bare helbreder enkelte mennesker i dag, mens an
dre ikke blir helbredet. Vi vet at dette har med Guds nåde å gjøre. Gud ser
lengre enn det som vi gjør. Han ser hva som er best for oss på lengre sikt.
Gud arbeider i et lengre perspektiv enn det som vi ̂ ør. Vi ser på de nåvæ
rende behov som de viktigste, men Gud ser på våre tidsalderlige behov.

Jesus ønsket ikke at folket skulle gjøre ham kjent som en undergjører, og at
jødene skulle søke ham bare for å bli helbredet, (v. 16.) Han ønsket at jø
dene skulle anerkjenne ham som Messias. Til tross for at han allerede
hadde opprettet Riket for dem, og til tross for at han gjorde mange under
gjerninger, så måtte ikke det får overskygge det forholdet at han også var
kommet for å sone folkets synder. Det var den viktigste oppgaven som han
hadde ved sitt første komme.

Jesus visste at jødene ikke kom til å ta imot ham, da han kom første gan
gen. Han siterte derfor Esaias 42,1, som sier, at Messias skal forkynne rett
(frelse) for hedningene. Jesus antydet allerede her at jødene ikke kom til å
ta imot ham som deres Messsias. (v. 17-18.)
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Hva som gjelder det greske ordet «krisis», så kan det både oversettes med
«rett», «dom» og «frelse». Her skal det oversettes med «frelse». Før Gud
dømmer hedningene, så skal han frelse alle de av bedingene som tror på
ham.

Jesus skulle ikke diskutere eller rope ut sitt budskap i Israel. Han skulle
heller ikke agitere for sitt budskap på Israels gater, men han skulle legge
fram sin lære på en rolig måte. De tegn som han gjorde, skulle understreke
lærens sannhet og gyldighet, (v. 19.)
Han skulle heller ikke «knuse et knekket røD>, som er et bilde på Juda, eller
«slukke en rykende tande», som er et bilde på Israel, før han hadde «ført
frelsen (gr.krisis) fram til seier» (i Israel).» (v.20.)
De to bildene «et knekket rør» og «en rykende tande» er bilder på Israel.
Jesus skulle ikke dømme dem med det samme, men han skulle gi dem god
tid slik at de kunne omvende seg. Her kommer Jesu nåde og omsorg for sitt
eget folk til uttrykk.
Men Gud viste ikke bare omsorg for sitt folk. Han viste også omsorg for
hedningene. Når jødene ikke ville ta imot ham, så vendte han seg til hednin
gene med sin frelse. (v.21.)

«Deretter førte de til ham en besatt som var blind og stum; og han helbre
det ham, så at den stumme talte og sa. Og alt folket blev ute av eig selv av
forundring og sa: Mon dette skulde være Davids sønn? Men da fariseerne
hørte det, sa de: Det er bare ved Be'elsebul, de onde ånders fyrste, han
driver de onde ånder ut. Men da Jesus visste deres tanker, sa han til dem:
Hvert rike (gr.basileia) som kommer i strid med eig selv, legges øde, og
ingen by og intet hus som kommer i strid med seg selv, kan bli stående. Og
dersom Satan driver Satan ut, da er han kommet i strid med seg selv; hvor
ledes kan da hans rike bli stående? Og driver jeg de onde ånder ut ved
Be'elsebul, ved hvem er det da deres barn driver dem ut? Derfor skal de

være deres dommere. Men er det ved Guds Ånd jeg driver de onde ånder
ut, da er jo Guds rike kommet til dere. Eller hvorledes kan noen gå inn i den
sterkes hus og røve hans gods, uten at han først har bundet den sterke? så
kan han plyndre hans hus.» (v.22-29.)

Etter at Jesus hadde antydet at Guds rike skulle taes fra jødene på grunn av
deres vantro (v. 18 og 21), så fortsatte han sine velgjerninger ovenfor det
jødiske folket. Han helbredet en mann som både var stum og blind, slik at
denne mannen både kunne se og høre. (v.22.)
Selv om dette ikke var en av de spesielle messianske undergjerningene,

180



som bare Messias kunne gjøre, så var dette likevel en STOR UNDER
GJERNING. Det er vanskelig å gradere Jesu undergjerninger, og si at den
ene er større enn den andre, for de hører alle med til Guds rikets gjerninger,
som det bare er Gud som kan utføre.

Folket som var vitne til denne undergjerningen, var «ute av seg selv av for
undring» over det som hadde skjedd. De stilte seg det spørsmålet om «dette
kunne være Davids Sønn», som var en betegnelse på Messias, (v.23.)
Fariseerne og de skriftlærde som var til stede og så denne mektige helbre
delsen, sa at det var ikke i egenskap av Messias, at Jesus helbredet den
syke, men at det var ved hjelp av Belsebul, som var fyrsten over de onde
åndene, at Jesus helbredet og drev ut de onde ånder, (v.24.)
Fariseerne anerkjente dermed at det fantes et «Ondskapens rike», der Sa
tan var fyrsten over demonene. De tok derimot fullstendig feil når de
mente, at Jesus stod i forbindelse med Satan. Han stod ikke i forbindelse

med Satan, men han var kommet for å gjenopprette det som Satan hadde
forårsaket av lidelser blant det jødiske folket.
Fariseerne og de skriftlærde sa ikke noe til Jesus om dette, men han kjente
likevel til deres tanker. Det er bare Gud som vet hva som bor i et menneske

og hvilke tanker det har. Dette var nok en undergjerning, som fariseerne og
de skriftlærde kunne ha dratt lærdom av, men i og med at de hadde bestemt
seg for at Jesus stod i forbindelse med Satan, så var de ikke åpne for andre
vurderinger, (v.25.)

Jesus gav dem nok en grunn til at han ikke stod i forbindelse med Satan.
Han sa at «hvert rike som kommer i strid med seg selv, legges øde.» (v.25.)
Med dette mente han at det ikke var i Satans interesse å drive ut de onde

åndene av et menneske, for så lenge som de onde åndene var i et men
neske, tilhørte det mennesket Satan og hans rike. Dersom Satan var begynt
å drive de onde åndene ut av et menneske, da var hans rike kommet i strid

med seg selv og kunne ikke forsette å eksistere, (v.26.)
En del av fariseerne drev selv med åndsutdrivelse av mennesker som var

besatt av Satan. Dette ble godkjent av fariseerne og de skriftlærde, og der
som Jesus drev ut de onde åndene ved Satan, så måtte nødvendige de jø
diske åndemaneme også drive ut de onde åndene ved Satans kraft.
De jødiske åndemaneme drev heller ikke ut de onde åndene ved Satans
makt og kraft. De gjorde det ved den kraft som de hadde fått av Gud. De
skulle derfor være med på å dømme fariseerne og de skriftlærde for deres
feiltagelse med hensyn til Jesus, (v.27.)
Det var fariseeme og de skriftlærde som tok feil. De hatet Jesus, for de
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mente at han var en falsk Messias, som urettmessig gjorde seg lik med
Gud. «Derfor stod da jødene ham enn mer etter livet, fordi han ikke bare
brøt sabbaten, men også kalte Gud sin Fader og gjorde seg selv Gud lik.»
(Joh.5,18.)
Jesus drev ikke ut de onde åndene ved Satans hjelp, men han drev de ut
med Guds Ånd, som er det samme som Guds kraft. Det var bare ved Guds
kraft at dette kunne skje. Det var ingen andre forklaringer på dette. Når
dette skjedde, da var jo himlenes rike kommet til jødene og var blitt etablert
i Israel, (v.28.)

Når det gjelder uttrykket: «da er jo Guds rike kommet til dere.», så blir det
greske verbet «epthasen» brukt for «å være konunet». Det betyr «at det
NETTOPP ER KOMMET.»

Jeg vil i den forbindelse sitere det som Studiebibelen. Bind 1. s.341 sier om
dette: «»Er kommet» (epthasen) betegner i moderne gresk noe som nettopp
er kommet. Her vil det si at RIKET VAR KOMMET, MEN IKKE I SIN
FYLDE. Jesu død og oppstandelse lå ennå i framtiden. Uttrykket betegner
ikke bare en tidsangivelse, nærhet, men NÆRVÆR. Det kan også uttrykke
at det er kommet UVENTET over dem.»

Begge vurderingene er riktige, og de understreker det som vi før har hev
det, at Guds riket allerede var etablert i Israel.

Det som det jødiske folket hadde ventet på helt fra Abrahams tid av, det
var nå begynt å gå i oppfyllelse i Israel. «Abraham, deres far, frydet seg til
å se min dag, og han så den og gledet seg.» (Joh.8,56.)
«for jeg sier dere: Mange konger og profeter har villet se det dere ser, og
har ikke fått se det, og høre det dere hører, og har ikke fått høre det.»
(Luk. 10,24.)
Før Guds rike kunne bli etablert fullt ut i Israel, så måtte Satan, som er ver
dens fyrste, bli bundet, slik at Jesus kunne røve hans eiendom, (v.29.)
Nå ble ikke Satan bundet fullt ut i forbindelse med Jesu første konune. Det
var ennå mange jøder som ikke ville vende seg bort fra denne tidsalderens
fyrste og anerkjenne Jesus som jødenes Messias og som Gud.
I forbindelse med Jesu gjenkomst, skal Jesus binde Satan for 1000 år i av
grunnen. (Joh.Åp.20,2-3.)

«Den som ikke er med meg, han er imot meg, og den som ikke samler med
meg, han spreder. Derfor sier jeg eder: Hver synd (gr.hamartia) og bespot
telse (gr.blasphemia) skal bli menneskene forlatt (gr.aphiemi); men bespot
telse mot Ånden skal ikke bli forlatt. Og om noen taler et ord mot Mennes-
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kesønnen, det skal bli ham forlatt; men om noen taler mot den Hellige Ånd,
det skal ikke bli ham forlatt, hverken i denne tidsalderen (gr.aion) eller i den
kommende. La enten treet (Israel) være godt (gr.kalos) og dets frukt god,
eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig; for på frukten skal treet (Is
rael) kjennes, (v.30-33.)

Jesus utfordret fariseerne og de skriftlærde nok en gang, idet han sa til dem
at de som ikke var med ham, de var imot ham. De som ikke samlet

sammen jødene inn i Guds rike sammen med ham, de var med på å forføre
jødene, slik at de ikke fikk tak i Guds rike. (v.30.)
Han sa videre til dem at enhver bespottelse skulle bli jødene forlatt unntatt
det å tale bespottelig mot Den Hellige Ånd. Det betydde at når de så at
Jesus helbredet jødene og drev ut de onde åndene av dem, så skulle jødene
vite at dette var Guds verk og ikke Satans verk. (v.31.)
En slik vurdering av Jesu gjerninger viser at slike mennesker enten var helt
forherdet eller stod i ferd med å bli det. Dersom de omvendte seg før det
var for sent, så kunne også Gud tilgi en slik synd, men dersom jødene holdt
fast på en slik vurdering av Jesus, så var de for alltid tapt for Guds rike.
Dette er «den synd til døden», som både Hebreerbrevet og 1.Johannes brev
omtaler. I og med at disse Skriftene er jødiske Skrifter, som omhandler him
lenes rike, så er det også naturlig at de beskriver dette. «For det er umulig
at de som engang er blitt opplyst og har smakt den himmelske gave (frel
sen) og fått del i Den Hellige Ånd, og har smakt Guds gode ord og den
kommende tidsalderens krefter og så faller fra, atter kan fornyes til omven
delse, da de på ny korsfester Guds Sønn for seg og gjør han til spott.»

(Hebr.6,4-6.)

«Dersom noen ser sin bror gjøre en synd som ikke er til døden, da skal han
be, og han skal gi ham liv-jeg mener dem som ikke synder til døden. Der er
synd til døden. Det er ikke om den jeg sier at han skal bede.» (l.Joh.5,16.)
I utganspunktet finnes det ingen spesiell synd som er «til døden» i vår tids
periode unntatt det å avvise Den Hellige Ånds kall til frelse. Når et men
neske gjør det tilstrekkelig mange ganger, så forherder Gud selv det men
nesket, slik at vedkommende ikke får flere kall fra Gud. Ta derfor vare på
Guds kall i deres liv.

Dersom et menneske talte mot Jesus i egenskap av Menneskesønnen (som
et menneske), så skulle det bli tilgitt, men bespottelse mot Den Hellige Ånd
kunne ikke bli tilgitt- verken i denne tidsalderen (gr.aion) eller i den kom
mende tidsalderen, som er Riket for Israel, (v.32.)
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I og med at Jesus her skilte mellom denne tidsalderen, som er tidsalderen
for det første tilbudet av Riket for Israel, og den kommende tidsalderen, gir
han dermed til kjenne at den nåværende tidsalderen ikke kom til å utvikle
seg til det fullstendige Guds-riket på jorden. Det fullstendige Guds-riket på
jorden vil komme en gang i fremtiden.

Det greske ordet for «tidsaldeD> er «aion». Det blir uriktig oversatt med
«verden». Grunnen til at dette ordet blir oversatt galt, er at teologene og de
som oversetter Bibelen, ikke ønsker å regne med tidsperiodene i sin teologi.
De ønsker heller å se på Bibelen som en generell bok, som har et generelt
innhold, men slik er det ikke.

Dersom vi ikke deler opp Bibelens innhold i tidsperioder, så kan vi være
HELT SIKRE på at vi ikke forstår Bibelens innhold på en rett måte. Den
vanlige måten innenfor luthersk og reformert teologi å forstå Bibelens inn
hold på, er å dele den opp i det som Gud krever (Torahen) og det som Gud
gir (nåden).
Dette blir en altfor lettvint måte å lese Bibelen på, og en får ikke fram Bi
belens innhold ved en slik forståelse av Bibelen. En tar ikke Bibelens bud

skap på alvor.
Når Jesus reknet med tidsperiodene, så må også vi rekne med dem.
Jesus advarte både fariseerne, de skriftlærde og folket mot synd og bespot
telse av Den Hellige Ånd. De kunne ikke både være for og imot Jesu per
son og Jesus lære. (v.30.) Enten så var treet (som er et bilde på Israel)
godt, eller så var det ondt. Det var de fruktene som jødene hadde i sine liv,
som bestemte om de var gode eller onde. (v.33.)
De som var onde, fikk ikke del i Riket for Israel. De som var gode, hadde
allerede del i Riket.

De forskjellige trær symboliserer også de forskjellige åndelige tilstander
som jødene har hatt og skal ha i frelseshistorien:
a) Tornebusken symboliserer Israel i fornedrelsen.
b) Myrtebusken symboliserer Israel i landflyktigheten.
c) Fikentreet symboliserer Israels nasjonale gjenreising.
d) Oljetreet symboliserer Israels frelse.
e) Vintreet symboliserer de frelste i Israel i rikets tid. (Se min bok: Jesu

Gjenkomst. Bind 1. Kapittel: Fikentreets tegn.)

Messias ble også i de rabbinske skriftene betegnet som «det grønne treet».
Når Jesus i Lukas 23,31 brukte uttrykket (det grønne tre), så visste farise-
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eme og de skriftlærde at han pekte på seg selv som Messias. «For gjør de
så med det grønne tre (Messias), hvorledes skal det da gå med det tørre
(de vantroe jødene)?»
Når Jesus ikke så ofte sa rett ut at han var Messias, så var det så mange
andre måter som han kunne uttrykke dette på, og som jødene forstod.
«Orme-yngel! hvorledes kan dere tale godt (gr.agathos), dere som er onde
(gr.poneros)? for hva hjertet (gr.kardia) flyter over av, det taler munnen. Et
godt menneske bærer frem gode ting av sitt gode forråd, og et ondt men
neske bærer frem onde ting av sitt onde forråd. Men jeg sier dere at for
hvert unyttig ord som menneskene taler, skal de gjøre regnskap på dom
mens dag; for etter dine ord skal du kjennes rettferdig (gr.dikaio), og etter
dine ord skal du fordømmes.» (v.34-37.)

Jesus kalte fariseeme for «ormeyngel», som er det samme som «orme-
bam». vet at ormen har gift i seg, som enten kan skade et menneske
eller til og med drepe det. Den giften som var i fariseeme og de skriftlærde,
var det forholdet at de mente at Jesus stod i forbindelse med Satan. Denne

giften spredte de videre til jødene, slik at den ikke bare ble ødeleggende for
dem selv, men også for folket.
Det som bor i menneskets hjerte, som kjennetegner den innerste del av
menneskets sjel, kommer til uttrykk i det som mennesket taler eller gjør. Et
godt menneske taler og gjør det som er godt, mens et ondt menneske taler
og gjør det som er ondt. (v.34-35.)
«For fra hjertet kommer onde tanker: mord, hor, utukt, tyveri, falskt vitnes
byrd, bespottelse.» (Mat. 15,19.)
I forbindelse med Jesu gjenkomst skal jødene dømmes i forhold til hva de
har sagt og ment om Jesu person. «Ordene» er et uttrykk for hvilke tanker
de har hatt i sitt hjerte. Dersom de har trodd på og anerkjent Jesus, så skal
de gå fri i dommen og arve tidsalderlig liv, som er et liv i Riket for Israel.
Dersom de ikke har trodd på Jesus og har uttalt bespottelige ord om Jesu
kraft til å helbrede, så får de ikke del i Riket for Israel, (v.36-37.)

«Da svarte noen av de skriftlærde og fariseeme ham og sa: Mester! vi vil
gjeme se et tegn (gr.semeion) av deg. Men han svarte og sa til dem: En ond
og utro (gr.moichalis) slekt (generasjon) (gr.genea) krever tegn, og tegn
skal ikke gis den, uten profeten Jonas tegn. For likesom Jonas var tre dager
og tre netter i fiskens buk, således skal Menneskesønnen være tre dager og
tre netter i jordens skjød (gr.kardia).» (v.38-40.)
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Til tross for at Jesus hadde vist fariseerne og de skriftlærde mange tegn på
at han var Messias, ville noen av dem ha ennå ennå et tegn på at Jesus var
Messias. Jesus ville ikke gi dem dette tegnet, for de ville ikke tro på ham
uansett hvilket tegn han gav dem. De aller fleste av dem hadde allerede
forherdet sitt hjerte, slik at de hadde mistet muligheten til å bli medlemmer i
Guds rike. (v.38.)

Dersom Jesus gav dem enda et tegn på sin Gud-dom, så ville de bare hevde
at han stod forbindelse med Satan, og at det var ved Satans makt han både
helbredet og drev ut de onde åndene.
Det var ikke bare de skriftlærde og fariseerne som ikke ville ta imot Jesus.
Store deler av det jødiske folket forkastet også Jesus, slik at han kalte det
jødiske folket «for en ond og utro generasjon».
I stedet for å gi dem noe tegn, henviste Jesus til det som hadde skjedd med
profeten Jonas. På samme måten som han ble et tegn for den assyriske
nasjonen om Guds eksistens, så skulle også Jesus og det som skjedde med
ham i forbindelse med hans død og oppstandelse, være et tegn for jødene.
På samme måten som Jonas var 3 dager og 3 netter i fiskens buk, slik
skulle også Jesus være 3 dager og 3 netter i «jordens skjød» d.v.s. «i gra
ven». (v.39-40.)

Jesus bevitnet dermed at det var et HISTORISK FAKTUM, at Jonas
hadde blitt slukt av en stor fisk, og at han var borte fra jorden i 3 dager og 3
netter. Det var ingen tilfeldighet at dette skjedde med Jonas. Han skulle
være et forbilde på Jesus død og et tegn til jødene om at det samme skulle
skje med Jesus.
Dette var første gangen at Jesus antydet i dette evangeliet, at han skulle dø
og stå opp igjen på den tredje dagen.

«Ninives menn skal stå opp (stå fram som vitner) på dommens (gr.krisis)
dag (gr.hemera) sammen med denne slekt (generasjonen) (gr.genea) og
fordømme den; for de omvendte (gr.metanoeia) seg ved Jonas' forkynnelse
(gr.kerygma), og se, her er mere enn Jonas. Dronningen fra Syden skal stå
opp på dommens dag sammen med denne slekt og fordømme den; for hun
kom fra jordens ytterste ende for å høre Salomos visdom, og se, her er
mere enn Salomo. « (v.41-42.)

Ninives menn skal stå fram i dommen på den siste dagen og vitne mot inn
byggerne i Israel på Jesus tid og fordømme denne generasjonen, for de tok
ikke imot verken Jesus eller hans forkynnelse. Profeten Jonas ble sendt av
Gud til Ninive, som var Assyrias hovedstad. Innbyggerne i Ninive omvendte
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seg ved Jonas sin forkynnelse, men jødene omvendte seg ikke ved Jesu
forkynnelse, enda han representerte noe som var MYE STØRRE enn Jo
nas. Jonas var bare et forbilde på Jesus, men Jesus var selve oppfyllelsen
av det profetiske ordet. (v.41.)
Dronningen av Saba skal også stå fram i dommen på den siste dagen og
fordømme jødene, for hun kom «fra jordens ytterste ende». Hun omvendte
seg når hun fikk høre Salomos visdom og forkynnelse. Den var overordnet
den visdommen som hun hadde fra før. Salomo var også et forbilde på Je
sus, men Jesus var også mer enn Salomo, for han er Guds Sønn. (v.42.)
Både folket i Ninive og dronningen av Saba var hedninger, men de om
vendte seg fra sin synd. Jødene derimot ville ikke ta imot den som Gud
sendte til dem, enda han var større enn både profeten Jonas og kong Sa
lomo. Derfor skal også disse menneskene være vitner mot Israel på dom
mens dag.

«Når den ureine ånd er faret ut av et menneske, går den gjennom tørre
steder og søker hvile, men finner den ikke. Da sier den: Jeg vil vende til
bake til mitt hus (Israel), som jeg for ut av. Og når den kommer dit, finner
den det ledig og feid og pyntet. Så går den bort og tar med sig syv andre
ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre
med det menneske enn det første. Således skal det også gå denne onde
slekt (generasjon).» (v.43-45.)

Den onde ånden, som representerte avgudsdyrkelsen i Israel, ble tvunget til
å forlate Israel når jødene kom tilbake fra fangenskapet i Babylon. Da
hadde jødene sonet for overtredelsen av sabbaten og andre synder i 70 år.
«For så sier Herren. Når 70 år er gått til ende for Babel, vil jeg se til dere
(jødene) og oppfylle for dere mitt gode ord, at jeg vil føre dere tilbake til
dette sted (Israel).

Da den onde ånden ble drevet ut, så søkte den kvile på steder der det ikke
var noen mennesker (i ødemarken), men i og med at den helst ville ha sitt
tilhold i mennesker (i dette tilfellet jødene), så ønsket den å komme tilbake
til Israel. Den kom tilbake i forbindelse med jødenes forkastelse av Jesus.
(V.43.)

Når den kom tilbake, så fant den sitt hus, som er et bilde på det onde Israel
på Jesu tid, full av religiøsitet og tomme ritualer, men til tross for det så var
likevel «huset ledig». Det vil si at ennå var det muligheter for at Israel
kunne ta imot Jesus som frelser og Messias, (v.44.)
Dersom jødene hadde tatt imot Jesus og hans budskap, så hadde den onde
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ånden aldri kommet tilbake til Israel.

I endens tid vil denne onde ånden gå bort igjen og ta med seg 7 andre ån
der, som er verre enn den selv. De vil ta bolig i endetidens Israel, som helt
må overgi seg til disse onde åndene, slik at de til og med vil inngå en pakt
med Antikrist, som de tror er deres Messias, (v.45.)
«Mens han ennå talte til folket, se, da stod hans mor og brødre utenfor og
søkte å få ham i tale. Da sa en til ham: Se, din mor og dine brødre står
utenfor og søker å få deg i tale. Men han svarte den som sa det til ham:
Hvem er min mor, og hvem er mine brødre? Og han rakte sin hånd ut mot
sine disipler og sa: Se, det er min mor og mine brødre! For den som gjør
min himmelske Faders vilje, han er min bror og søster og mor.» (v.46-50.)

Grunnen til at Jesu mor og hans brødre oppsøkte Jesus, var at de ville
STOPPE HANS VIRKSOMHET, for de mente at han var besatt av Sa

tan. I Markus 3,21 står det at «han har Belsebul». (v.46-47.)
Det var ikke rart at Jesus avviste dem og ikke ville snakke med dem, for
han visste at han ikke stod i forbindelse med Satan, men at han derimot var

utsendt av Gud.

Jesus avviste ikke at han var i slekt med Maria og sine brødre, men han
pekte på det åndelige slekt- og fellesskapet, som var viktigere for ham enn
det familiære bånd. Han pekte på sine apostler som sine åndelige slektnin
ger. (v.48-49.)
De som gjorde Guds vilje, var Jesu slektninger. Dette betydde at den som
holdt Jesu nye Torah, den hørte med til den messianske familien. (v.50.)
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KAPITTEL 13.

HIMLENES RIKES HEMMLIGHETER

I de 7 påfølgende lignelsene, som Jesus kalte for «himlenes rikes hemmelig
heter» (v. 11.), fortalte han hvordan det ville gå med forkynnelsen og utbre
delsen av himlenes rike- helt fra den første tiden og inntil endens tid. Den
kristne menighets tid er ikke behandlet i disse lignelsene. Den kristne me
nighets tid er en parantes i Guds planer med jødene.
Den kristne menighet er heller ikke kalt for «himlenes rike». Den er kalt for
«Jesu legeme» eller «en ny skapning. Lignelsene forteller både om det som
er POSITIVT, og det som er NEGATIVT angående utbredelsen og motta
gelsen av Guds rike.
Det var ikke Jesu oppgave å forkynne den kristne menighets mange hem
meligheter. Han forkynte både himlenes Rike som nærværende for jødene,
men i og med at de fleste av dem ikke ville tro på ham, så skulle himlenes
Rike først opprettes på et senere tidspunkt.
Hva som gjelder begrepet «himlenes rike», så må vi også være oppmerk
somme på at dette heller ikke er det endelige Guds-riket. Det skal komme
etter at Riket for Israel er avsluttet. «Himlenes Rike» er et politisk-åndelig
rike med Jesus som konge på Davids trone i Jerusalem. Dette Riket skal
vare i 1000 år.

E.W.Bullingers beskrev himlenes rike på følgende måte:
a) Det har Messias som konge.
b) Det er fra himmelen, og det er under himmelen på jorden.
c) Det er begrenset i sin funksjon.
d) Det er politisk i sitt område.
e) Det er jødisk og eksklusivt i sin karakter.
f) Det er nasjonalt i sitt aspekt.
g) Det er det spesielle emne for GT.s profetier.
h) Det er husholdningsmessig i sin karakter. (Se Companion Bible.s. 155 i

Appendikset.) (Se også min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. Kapittel: 1000
års-rikets tidsalder.)

Vi må se på begrepet «himlenes rike» som en MULIGHET for jødene til å
få del i dette riket. I og med at Jesus var kommet, så var riket etablert i
Israel. I sin YTRE FORM kom det til å bestå både av frelste og ufrelste
mennesker, men det var bare de som hadde tatt på seg Guds rikets åk og
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var kommet til en personlig tro på Jesus, som var de VIRKELIGE medlem
mene i dette riket. Ved sin gjenkomst skal Jesus «sanke ut av sitt rike alt
det som volder anstøt og de som gjør urett (d.v.s. de som ikke holder Tora-
hen.)» (Matteus 13,41.)

Disse 7 lignelsene beskriver forskjellige sider ved dette riket- både det som
er positivt og det som er negativt.
I og med at kongen i riket var kommet, så var riket etablert, og det ble fylt
med både gode og onde mennesker. De gode menneskene var frelst og
gjenfødt av Den Hellige Ånd, mens de onde menneskene ikke var frelst.
De hadde ikke godt gjennom døren inn til dette riket, som er Jesus, men de
hadde klatret over muren inn til dette riket. Jesus sa: «Jeg er døren. Den
som går inn GJENNOM MEG, han blir frelst, og han skal gå inn og gå ut og
finne føde.» (Joh. 10,9.)
De fleste av jødene ønsket ikke å ta Guds Rikets åk på seg, men de ønsket
å leve med en fot i verden og en fot i Guds Rike, og det går ikke.
De 7 sendebrevene i Johannes Åpenbaring gir oss et innblikk i disse forhol
dene. Disse brevene er skrevet til jødiske menigheter og ikke til den kristne
forsamlingen. Fem av disse menighetene var delte menigheter, som hadde
både frelste og ufrelste medlemmer. Det var bare menighetene i Smyma og
Filadelfia som bestod av bare troende jøder.
Ved siden av at Guds-riket var etablert ved Jesu føste komme, så var det
også et ondt rike ved siden av, og det var Satans rike. Dette riket forsøkte å
infilitrere Guds rike, og de medlemmene i Guds rike som ikke var virkelige
medlemmer, de hørte med til Satans rike. Av en eller annen grunn ønsket
de å være medlemmer av Guds rike, men de hadde ikke gått gjennom
omvendelsens port, som bestod både av anger, omvendelse, vanndåp og
troen på Jesus.

Grunnen til at disse lignelsene ble kalt for «himlenes rikes hemmeligheter»,
var at de beskrev en del hemmelige sider ved Guds Rike. Disse hemmelig
hetene var ikke åpenbart FULLT UT i Tanach. Jødene kjente til fra Skrif
tene i Tanach at de ikke kom til å ta imot Messias, da han kom første gan
gen. De kjente også til at hedningene kom til å ta imot ham, men de visste
ikke at det skulle være et opphold på 2000 år mellom Jesu første og andre
komme. De visste ikke at Messias skulle komme to ganger.
Hva som gjelder selve ordet «lignelse», så kommer det av det greske ordet
«parabole», som er sammensatt av ordene «para», som betyr «ved siden
av» eller «parallelt med», og «ballo», som betyr «jeg setter». Det vil si at
man «setter noe ved siden av selve fortellingen» i den hensikt å sammen-

190



ligne to begivenheter eller to størrelser.
I evangeliene ser vi at Jesus ofte brukte lignelser når han underviste om de
forskjellige ting. Han var en mester i bruken av disse.
I den rabbinske litteraturen har vi nesten 5000 lignelser. Det var ofte store
likheter mellom rabbinemes lignelser og de lignelsene som Jesus brukte.
Dette hadde følgende fordeler:
a) Begge partene hadde en felles historisk og eksegetisk

(fortolkningsmessig) plattform.
b) Fariseerne og de skriftlærde kunne bedre forstå det som Jesus mente,

når han brukte lignelser. (Se David Bivins og Roy Blizzard. Jr.s bok:
Understanding the Difficult Words of Jesus, s.46-50.)

Himlenes Rikes forkynnelse var basert på døperen Johannes, Jesu og
aspostlenes forkynnelse fra år 29 inntil år 70. Da var nådetiden for jødene
ute. Forkynnelsen om himlenes rike ble trukket tilbake, og det kristne
legemet tok over jødenes rolle som Guds spesielle utsendinger på jorden.
Jødene ble satt til side på grunn av sin vantro.
Etter den kristne menighets bortrykkelse, så vil himlenes rikes budskap igjen
bli forkynt i Israel og ut over hele jorden av de to vitnene og de 144000
beseglede av Israels 12 stammer. På samme måten som på Jesu tid må
både jøder og hedninger ta stilling til forkynnelsen. De som kommer til tro
på Jesus, får del i Riket for Israel. De som motsetter seg forkynnelsen, får
ikke del i riket, men blir dømt til å gå fortapt for Guds rike. «Og dette
EVANGELIUM OM RIKET skal forkynnes over hele jorderike til et
vimesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden (gr.telos) komme.»

(Mat.24,14.)

DEN FØRSTE LIGNELSEN.

«Samme dag gikk Jesus ut av huset og satte seg ved sjøen, og meget folk
samlet seg om ham, så at han gikk ut i en båt og satte seg der, og alt folket
stod på stranden. Og han talte meget til dem i lignelser og sa: Se, en så
mann gikk ut for å så, og da han sådde, falt noe ved veien; og fuglene kom
og åt det opp. Og noe falt på stengrunn, hvor det ikke hadde meget jord; og
det kom snart opp, fordi det ikke hadde dyp jord; men da solen gikk opp,
blev det avsvidi og da det ikke hadde rot, visnet det. Og noe falt blant tor
ner, og tomene skjøt opp og kvalte det. Og noe falt i god (gr.kalos) jord; og
det bar fmkt, noe hundre fold, og noe seksti fold, og noe tretti fold. Den
som har ører, han høre! Og disiplene gikk til ham og sa: Hvorfor taler du til
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dem i lignelser? Han svarte og sa til dem: Fordi dere er det gitt å få vite
himlenes rikes hemmeligheter (gr.mysterion); men dem er det ikke gitt. For
den som har, ham skal gis, og han skal ha overflod; men den som ikke har,
fra ham skal endog tas det han har. Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi
de ser og dog ikke ser, og fordi de hører og dog ikke hører og ikke forstår.
Og på dem oppfylles Esaias' profeti, som sier: Dere skal høre og høre og
ikke forstå, og se og se og ikke skjelne; for dette folks hjerte er sløvet, og
med ørene hører de tungt, og sine øyne lukker de, for at de ikke skal se
med øynene og høre med ørene og forstå med hjertet og omvende sig, så
jeg kunde få lege dem. Men salige (gr.makarios) er deres øyne fordi de ser,
og deres ører fordi de hører. For sannelig sier jeg dere: Mange profeter og
rettferdige (gr.dikais) har attrådd (gr.epithymia)å se det dere ser, og har
ikke fått se det, og å høre det dere hører, og har ikke fått høre det. Så hør
da dere lignelsen om såmannen: Hver gang noen hører ordet om riket og
ikke forstår det, kommer den onde (gr.poneros) og røver det som er sådd i
hans hjerte; dette er den som blev sådd ved veien. Men den som blev sådd
på stengrunn, det er den som hører ordet og straks tar imot det med glede;
men han har ikke rot i seg, og holder bare ut til en tid; blir det trengsel
(gr.thelipsis) eller forfølgelse for ordets skyld, da tar han straks anstøt
(gr.skandalizo). Men den som blev sådd blant tomer, det er den som hører
ordet, og tidsalderens (gr.aion) bekymring (gr.merimna) og rikdommens
forførelse kveler ordet, og det blir uten frukt. Men den som blev sådd i den
gode jord, det er den som hører ordet og forstår det; han bærer frukt, og en
gir hundre fold, en seksti fold, en tretti fold (v. 1-23.)

Etter at Jesus hadde hatt en KRAFTIG KONFRONTASJON med både

fariseeme, de skriftlærde og hele det jødiske folket i kapittel 12, så gikk han
ut av huset (som også er et bilde på det jødiske huset) og satte seg ved
sjøen (som er et bilde på hedningeverdenen.) (v.l.)
Ved at Jesus gikk ut av huset og satte seg ved sjøen, så gav han dermed til
kjenne at Guds riket ikke skulle få sin fulle opprettelse Israel med det
samme. «Huset» var ikke bare hans hjem i Kapemaum, men det var også
et bilde på det «jødiske huset», som er Riket for Israel.
«Sjøen» var ikke bare et ord på Genesaret-sjøen, men det var også et bilde
på hedingeverdenen. Både Tanach og Jesus selv hadde forkynt at jødene
ikke kom til å ta imot hans budskap om riket.Hedningene derimot ville ta
imot det. (Mat. 12,18 og 21.)
«Såmannen» var et bilde på Jesus. Han sådde ordet om Riket for Israel i
Israel i ca. 3 år.
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Noe av Jesu forkynnelse falt ved veien og fuglene kom og åt det opp. (v.4.)
Jesus forklarte denne lignelsen til sine disipler på følgende måte: Det som
var sådd ved veien, var de som ikke forstod Jesu forkynnelse. Satan kom
og røvet det som var sådd. (v. 19.)
«Fuglene» var et bilde på «onde åndsmaktene». (Se v. 19.)
Noe av Jesu forkynnelse falt på steingrunnen. Da det skulle spire, ble det
snart ødelagt, fordi solen svidde det av, fordi det ikke var plantet i dyp nok
jord. (v.5-6.)
Jesus forklarte dette på følgende måte: Det som ble sådd på steingrunnen,
var et bilde på de som tok imot evangeliet om riket med glede, men de holdt
ikke fast på budskapet. Når det ble forfølgelse mot den messianske menig
heten, så falt de ifra. (v.20-21.)
Noe av Jesu forkynnelse falt blant tomer, og tornene kvalte det. (v.7.)
Jesus forklarte dette på følgende måte: Det som ble sådd blant tomer, var
de som hørte ordet, men forfølgelse og rikdom forårsaket at de ikke holdt
ut. (v.22.)

Noe av Jesu forkynnelse falt i god Jord, og det bar fmkt. Noen bar 100 fold,
noen 60 fold og noen 30 fold. (v.8.)

Jesus forklarte dette på følgende måte: Det som ble sådd i den gode jorden,
var de som hørte ordet om riket, forstod det og holdt fast på det.
Fmkten ville variere fra person til person, for det var ikke alle som hadde
fått utrettet like mye i tjenesten for Herren, men det som var felles for dem,
var at de var frelst og medlemmer i himlenes rike. (v.23.)
Etter denne vurderingen var det bare EN FJERDEDEL av jødene som tok
imot Jesu forkynnelse. Tre Qerdeler trodde at Jesus var en falsk Messias og
forkastet dermed hans budskap.
Det var dette Johannes behandlet i sitt evangelium, når han skrev: «Hver
grein på meg som ikke bærer fmkt, den TAR HAN BORT, og hver den
som bærer fmkt, den renser han, for at den skal bære mere fmkt.»

(Joh.15,2.)

«Om ikke noen blir i meg, da kastes han ut som en grein og visner, og de
sankes sammen, og de kastes på ilden, og de brenner.» (Joh. 15,6.)
Disiplene spurte Jesus hvorfor han talte til folket i lignelser. Han svarte at
det ikke var gitt dem å forstå rikets hemmeligheter, men disiplene skulle
forstå alt dette. Den som forstod det, skulle få store oppgaver i Guds rike,
men den som ikke forstod det, fra ham skulle det endog takes det som han
hadde fått utrettet, (v. 10-12.)
I forbindelse med Jesu gjenkomst skal både jøder og hedninger stilles fram
for Jesu domstol i Jemsalem. Jødene skal dømmes i forhold til hva de har
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utrettet for Guds rike. Hedningene skal dømmes for hvordan de har stilt seg
til jødene i den store trengselen. «Ta derfor talenten fra ham og gi den til
ham som har 10 talenter.» (Mark.25,28.)

«Og kongen (Jesus) skal svare og si til dem (hedningene): Sannelig sier jeg
dere: Hva dere har gjort mot en av disse mine minste brødre, det har dere
gjort mot meg.» (Mat.25,40.)
Jesus sa videre at han talte til folket i lignelser, fordi de ikke forstod hans
budskap. Han henviste til det som profeten Esaias hadde sagt om jødene, at
de skulle «høre og høre og ikke forstå og se og se, men ikke skjelne».
(Es.6,9-10.)

Slik som det var på Esaias sin tid, slik var det også ved Jesu første konune.
Flertallet av jødene hørte budskapet om riket, men de forstod det ikke. De
så de messianske undergjerningene, men de kunne ikke forstå at Jesus var
Messias, (v. 13-14.)

Folkets åndelige øyne og ører var sløvet, slik at de ikke kunne se hva som
virkelig hendte og høre budskapt om riket på en rett måte, slik at de kunne
omvende seg og komme til tro på Jesus. (15.)
Profeten Esaias spurte også Herren hvor lenge dette skulle vare. Han fikk
følgende svar: «... inntil byene er folketomme og ødelagte, og husene uten
mennesker, og landet er ødelagt og blitt til en ørken.» (Es.6,11.)
Dette betyr at jødene ikke skal forstå budskapet om riket, før ved Jesu
gjenkomst på slutten av trengselstiden. Da skal de omvende seg til Herren.
De skal skue opp på ham som de har gjennomstunget. (Sak. 12,10.)

I motsetning til folket så var disiplene «salige», for de forstod både Jesu
forkynnelse og lignelsenes skjulte betydning. De hadde opplatte åndelige
ører og øyne. Det var Den Hellige Ånd som hadde åpnet deres øyne. Den
som ikke er født av Ånden, kan ikke se Guds rike. (Joh.4,16.)
Mange profeter og rettferdige fra gammel-testamentlig tid hadde ønsket å
få se Messias komme, men de hadde ikke fått se det, for tiden var ennå
ikke kommet til at det kunne skje. (v. 17.)
Det er akkurat dette store deler av det profetiske ordet går ut på, at Mes
sias skulle konune for å forsone jødenes synder, at hedningene og jødene
skulle underkaste seg Messias, og at Messias skulle opprette Riket for Is
rael. Profetene så dette i ETT PERSPEKTIV, og de kunne ikke tenke seg
at det skulle gå 2000 år mellom Messias første komme og opprettelsen av
Riket for Israel.

Profetene profeterte om alt dette, og de så fram til at dette kunne skje, men
de fikk også beskjed om at disse tingene hadde med framtiden å gjøre. De
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betjente ikke seg selv, men de betjente de messianske jødene på Jesu tid.
«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, for
det ble dem åpenbart at de ikke tjente seg selv, men oss (de messianske
jødene), med dette som nå er blitt kunngjort ved dem som har forkynt dere
evangeliet (evangeliet om Riket) ved Den Hellige Ånd, som ble sendt fra
hinunelen- dette som englene attrår (som betyr «å like» og «å ville gjeme»)
å skue inn i.» (1 .Pet. 1,11-12.)
Vi må skille mellom det profetiske ordet, som var åpenbart i Tanach, og
som gikk i oppfyllelse i forbindelse med Jesu første komme, og de paulinske
henunelighetene, som først ble åpenbart av Paulus.
Til og med englene likte gjeme å skue inn i det profetiske ordet, for det var
ingen hemmelighet for dem. Det paulinske budskapet derimot var ikke kjent
for englene. De lærte det gjennom den kristne menighets forkynnelse, «for
at Guds mangfoldige visdom NÅ VED MENIGHETEN skulle bli KUNN
GJORT for maktene og myndighetene i himmelen.» (Ef.3,10.)

DEN ANDRE LIGNELSEN.

«En annen lignelse fremsatte han for dem og sa: Himlenes rike er å ligne
med en mann (Jesus) som hadde sådd god sæd (Rikets bam) i sin åker;
men mens folkene sov, kom hans fiende (Satan) og sådde ugress (den on
des bam) blant hveten, og gikk så bort. Men da strået skjøt opp og satte
aks, da kom også ugresset til syne. Da gikk husbondens tjenere (apostlene)
til ham og sa: Herre! sådde du ikke god (gr.kalos) sæd i din åker? hvorfra
kommer det da ugress i den? Han sa til dem: Det har en fiende gjort. Da sa
tjeneme til ham: Vil du da vi skal gå og sanke det sammen? Men han sa:
Nei, for at dere ikke også skal rykke opp hveten når dere sanker ugresset
sammen. La dem begge vokse sammen inntil høsten (gr.theresimo), og når
høsttiden (endens tid) kommer, vil jeg si til høstfolkene (englene): Sank
først ugresset sanunen og bind det i bunter for å brenne det opp; men
samle hveten i min lade (Riket for Israel)!» (v.24-30.)

Den «mannen» som det her er snakk om, er den samme som «såmannen» i

den første lignelsen. Det er Jesus. Den «gode sæden» som han sådde, var
«Rikets bam» eller «sønner» som det står i gmnnteksten. Dette uttrykket
betyr at de var «sønner av dette riket». De skulle arve Guds Rike», (v.24

og 38.)
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Det ugresset som det her er snakk om, var sannsynligvis et degenerert
hveteslag, som på hebraisk het «zunim». På gresk heter det «zizanion». Det
var så likt den vanlige hveten at man I BEGYNNELSEN ikke kunne
skjelne det fra hveten. Dersom man begynte å rive det opp, stod man i fare
for å rive opp hveten også. (v.25-26.)
Når strået vokste opp og fikk aks, viste det seg at det var ugress i åkeren.
Tjenerne spurte sin herre om hvem som hadde sådd ugresset, ettersom de
res herre hadde sådd god sæd i åkeren. Han svarte at det hadde en fiende
(Satan) gjort, (v.27-28.)
Satan er Guds store motstander. På samme måten som Gud har sine tje
nere, har også Satan det. Han sår sin sæd i alle tidsaldere og i alle menighe
ter.

Han sådde også sin sæd i Israel på Jesu tid. Han arbeidet blant annet gjen
nom de skriftlærde og fariseerne. De motsatte seg Jesu forkynnelse. De
forkynte den offisielle jødedommen, men Jesus kunne ikke godta deres for
kynnelse. Den var kommet langt bort fra den jødedommen som er beskre
vet i Tanach. De ble derfor et redskap for Jesu fiende, som er Satan.
Tjenerne som var apostlene og Jesu tilhengere, ønsket å rive opp ugresset
med makt, men Jesus sa at de ikke skulle gjøre det. Han begrunnet det med

to forhold:

a) De kunne rive opp noe av hveten, (v.29.)
b) Det var først når høstiden var kommet, at innhøstingen kunne skje. Da

ville han selv ta seg av dette problemet. Han ville be høstfolkene sine,
som er englene, om å begynne innhøstingen. Først skulle de samle
sammen ugresset og brenne det opp. Deretter skulle de samle sammen
hveten i hans låve, som er et bilde på riket. (v.30.)
Apostlene og disiplene til Jesus ønsket at Riket skulle bli etablert i Is
rael med det samme. Ja, de kunne til og med tenke seg å bruke makt til
å utrydde de som ikke ville underkaste seg Jesus og rikets bam. «Da
hans disipler Jakob og Johannes så det (at innbyggerne ikke ville ta imot
Jesus), sa de: Herre, vil du at vi skal byde ild (som er et uttrykk for
«dom») fare ned fra himmelen og fortære dem, likesom Elias gjorde?
Men han vendte seg om og talte strengt til dem og sa: Dere vet ikke
hva Ånd dere er. For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge
menneskeliv, men for å frelse. Og de gikk til en annen by.» (Luk.9,54-
56.)

Før riket kunne bli opprettet i sin fylde, måtte den endelige dommen
komme. «Høsten», som på gresk heter «therismo», er «tidsalderens ende»
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(v.39.) Det var ikke høstid ved Jesu første komme. Da var det SÅTID.
Evangeliet om Riket ble forkynt- først i Israel og deretter i diasporaen blant
jødene der. Denne forkynnelsen varte helt til år 70 etter Messias.
Etter den tid ble ikke evangeliet om Riket forkynt lenger. Da var nådetiden
for jødene ute. I endens tid- etter den kristne menighets bortrykkelse-, skal
igjen rikets barn forkynne evangeliet om Riket både i Israel og i resten av
verden. På slutten av denne tiden skal den store dommen over Israel og
nasjonene konune, og Riket for Israel skal bli etablert.

DEN TREDJE LIGNELSEN.

«En annen lignelse fremsatte han for dem og sa: Himlenes rike er likt et
sennepskom som en mann tok og sådde i sin åker. Det er mindre enn alt
annet frø; men når det vokser til, er det større enn alle maturter og blir til et
tre, så himmelens fugler kommer og bygger rede i dets grener, «(v.31-32.)

Sennepskomet er det minste av alle maturter, men når det vokser til, blir det
til en stor plante. Det blir ikke stort i forhold til andre trær, men det blir stort
i forhold til plantene. I forhold til sitt utgangspunkt som et lite frø, har denne
planten en stor vokster. Ja, til og med fuglene kan bygge sine reir i dette
treet.

Denne lignelsen forteller oss om den HURTIGE VEKSTEN som Guds
Rike hadde den første tiden i Israel. Det var mange jøder som tok imot
riket og kom til tro på Jesus.
I følge den første lignelsen (v.8 og 23.) var det en fjerdedel av det jødiske
folket som tok imot Jesus som jødenes Messias, men dessverre så ble etter
hvert utbredelsen av Guds rike motarbeidet og infiltrert av den offisielle
jødedommen, slik at den positive mottagelsen som Guds rike hadde den
første tiden, ikke varte ved.

På samme måten som sennepsplanten lever bare EN SESONG og deretter
dør den, så forteller også denne lignelsen om den NEGATIVE UTVIK
LINGEN, som utbredelsen av Guds rike fikk etter hvert- både i Israel og
blant jødene i diasporaen..
«Himlenes fugleD>, som er et bilde på «onde åndsmakter» (v.4 og 19.), kom
og bygde sine reir i dette treet.
Et stadig større antall av jødene vendte seg bort fra forkynnelsen om Guds
rike- både i Israel og i diasporaen.
At dette er riktig ser vi av beskrivelsen av de 7 lilleasiatiske messianske
menighetene i Lille-Asia. Dette er ikke paulinske menigheter, men de er
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jødiske messianske menigheter.
Både menighetene i Efesus, Pergamum, Tyatira og Sardes var infiltrert av
falsk lære. I disse menighetene var Guds rike delt i to. De bestod både av
troende messianske jøder og vantroe jøder. På samme måten som Guds
rike var delt, var også disse menighetene delt. Menighetene gjenspeilte
Guds rikes stilling på jorden.
Menigheten i Laodikea hadde fornektet fullt ut Jesu forkynnelse om Riket.
Den var verken kald eller varm, men den var lunken. Den stod helt utenom

fellesskapet med Jesus. Rent formelt var den også en del av Himlenes rike,
men den hørte ikke med til de som var frelst.

Det var bare menighetene i Smyma og Filadelfia som holdt fast på Jesu
undervisning. De representerte den positive delen av Guds rike. (Se Johan
nes Åpenbaring 2-3.)

DEN FJERDE LIGNELSEN.

«En annen lignelse sa han dem: Himlenes rike er likt en surdeig som en
kvinne tok og skjulte i tre skjepper mel, til de blev syret alt sammen.»
(V.33.)

Denne lignelsen beskriver det TOTALE FRAFALLET som Himlenes rike
fikk til slutt- både i Israel og i diasporaen.
«Surdeigen» var et bilde på «falsk lære». Jesus definerte selv dette. «Da sa
Jesus til dem: Se dere for og ta dere i vare for fariseernes og sadduseemes
surdeig. «(Mat. 16,6.)
«Kvinnen» var et bilde på «avgudsdyrkelse» og «frafallet». Det var ikke
Himlenes rike som ble lignet med en surdeig, men det var det forholdet at
denne kvinnen tok en surdeig og blandet den med melet, slik at det ble syret
alt sammen.

Det denne kvinne gjorde, var at hun blandet melet, som var rent, med sur
deigen, som stod for falsk lære. Det førte til at ALT BLE SYRET. Slik gikk
det også med tilslutningen til Himlenes rike- både i Israel og i diasporaen.
Den ble stadig mindre og til slutt greidde Satan å gjennomsyre hele den
messianske menigheten, slik at den døde ut.
I lignelsen om de urene åndene i Mat. 12,43-45 tar den første ånden med
seg 7 andre ånder, som er verre enn den selv, og besetter HELE HUSET,
som også er et bilde på Israel.
Vi møter igjen denne kvinnen i beskrivelsen av den messianske menigheten
i Tyatira. «Men jeg har imot deg at du lar KVINNEN Jesabel råde. Hun

198



som sier at hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å
drive hor og ete avgudsoffer.» (Joh.Åp.2,20.)
I endens tid vil himlenes rike bli bydd fram for verden igjen. Denne gangen
møter vi denne kvinnene som DEN STORE SKJØGEN, som er en sam
menslutning av sataniske religioner og filosofiske systemer. Den Romerske
Katolske Kirken vil være sentrum i denne konstellasjonen. Den store skjø
gen og Antikrist vil være Guds hovedmotstandere i endens tid. (Joh.Åp.17.)
(Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 3, hvor jeg skriver mye om dette.)

«Alt dette talte Jesus i lignelser til folket, og uten lignelser talte han ikke noe
til dem, for at det skulde oppfylles som er talt ved profeten, som sier: Jeg vil
opplate min munn i lignelser, jeg vil utsi det som har vært skjult fra verdens
grunnvoll blev lagt.» (v.34-35.)

Det hørte også med til Himlenes rikes hemmeligheter at Jesus ikke ville tale
rett ut til folket, men at han ville tale til dem i lignelser. Dette var profetert
av Salme-dikteren og profeten Asaf, som uttalte følgende: «Jeg vil opplate
min munn med tankespråk (i lignelser). Jeg vil la utstrømme gåtefulle ord
fra fordums tid.» (Salme.78,2.)

Tidsangivelsen «fra verdens grunnvoll ble lagt» går på «himlenes rike». De
messianske jødene er uttatt «fra verdens grunnvoll ble lagt», mens den
kristne menigheten er uttatt «før verdens grunnvoll ble lagt.» «likesom han
utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hel
lige og ulastelige for hans åsyn.» (Ef. 1,4.)
Det var ikke kunnskapene om Guds rike som var skjult, men det var de
forskjellige hemmelighetene angående Guds-riket i Israel.
Etter at Jesus hadde hatt den STORE KONFRONTASJONEN med fari

seerne, de skriftlærde og jødene i kapittel 12, så begynte han å tale i lignel
ser til det jødiske folket. Dette gir uttrykk for to forhold, og det er:
a) Guds riket kom ikke til å bli etablert i Israel fullt ut ved Jesu første

komme.

b) Det var et uttrykk for en dom over jødene på grunn av deres vantro. På
grunn av at de ikke ville forstå Jesu forkynnelse og Jesu undergjerninger,
så ville det forholdet at han talte i lignelser til dem, forsterke denne dom
men.

«Deretter lot han folket fare og gikk inn i huset. Og hans disipler gikk til
ham og sa: Tyd oss lignelsen om ugresset i åkeren! Han svarte og sa: Den
som sår den gode sæd, er Menneskesønnen.
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Åkeren er verden (gr.kosmos), den gode sæd, det er rikets (gr.basileia)
barn; men ugresset er den ondes barn; fienden som sådde det, er djevelen
(gr.diabolos), høsten er tidsalderens (gr.aion) ende (gr.synteleia), høst
folkene er englene. Likesom da ugresset sankes og brennes opp med ild,
således skal det gå til ved verdens ende: Menneskesønnen skal utsende
sine engler, og de skal sanke UT AV HANS RIKE alt det som volder an
støt (gr.skandalizo), og dem som gjør urett (gr.anomia), som betyr «lovløs
het», som er det sanune som «å ikke holde Torahen), og de skal kaste dem i
ildovnen; der skal være gråt og tenners gnissel. Da skal de rettferdige
skinne som solen i sin Faders rike. Den som har ører, han høre! (v.36-43.)

Etter at Jesus hadde fortalt 4 lignelser til jødene, lot han folket dra av sted.
Han gikk inn i huset (det jødiske huset) igjen. Dette betyr at han gav jødene
enda EN MULIGHET til å omvende seg.
Jesu disipler hadde også behov for at Jesus forklarte den andre lignelsen for
dem, for de forstod heller ikke alt det som Jesus sa til dem i denne lignel
sen. (v.36.)

I og med at de bare bad om å få forklart den andre lignelsen, må en gå ut
ifra at de hadde forstått budskapet i de andre lignelsene
Jesus hadde ikke noe imot å forklare lignelsen for dem, for det var gitt dem
«å få vite himlenes rikes hemmeligheten). Det jødiske folket skulle ikke få
vite dem. (v. 11.)
Det var Jesus som sådde den gode sæden, som er Rikets barn. «Å være
barn av noe» er et hebraisk uttrykk for «tilhørighet». «Rikets barn» blir der
for de som skal «arve Guds rike», (v.37.)
«Ugresset» var et bilde på den ondes barn. Det var han og demonene som
hadde sådd dem ut i åkeren.

«Åkeren» var et bilde på verden (gr.kosmos.) Israel hører også med til ver
den. Dessuten skal dette Guds-riket forkynnes over hele verden i endens
tid.(v.24.)
«Høsten», som på gresk heter «therismos», er «tidsalderens ende». På
gresk heter dette uttrykket «synteleia tu aionas».
«Høstfolkene» var englene, (v.38-39.)
På gresk har vi to ord for «ende», og det er «synteleia» og «telos». Det
første betyr «endetidens varighet», men det andre betyr «avslutningen av
endetiden». Endetiden vil derfor vare en stund. Den vil vare i 7 år. Disse 7

årene er en høstid for Guds rike- både i Israel og i hele verden.
Jeg vil sitere hva Studie-Bibelen Bind 1. s.363 sier om det greske ordet
«aion». «Verdens ende» er et uttrykk som er ganske spesielt for dette evan
gelium. Aion angår alder eller tidsperiode, lang eller kort. Det menes slutten
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av denne tidsalder.» (Se også mine bøker: Jesu Gjenkomst. Bind 1-5, hvor
jeg skriver mye om dette.)
Dette er en korrekt oversettelse av ordet «aion», men dessverre så er ikke

Bibel-oversetteme konsekvente med oversettelsen av dette ordet. De over

setter det som oftest med «verden» eller «evigheten». En slik oversettelse
er helt gal og fører til at verken de selv eller resten av kristenfolket får den
fulle forståelsen av Guds ord.

Det er ikke «verdens ende» vi venter på, men det er «tidsalderens ende».
Denne tidsalderen begynte med døperen Johannes og strekker seg inn i
endens tid. Den kommende tidsalderen er riket for Israel.

Når endetiden kommer, vil Jesus sende ut sine engler, for å samle sammen
«den ondes barn». De skal skilles helt ut fra rikets barn og «brennes opp
med ild.» «Ilden» var et bilde på «dommen». De skal ikke tilintetgjøres, men
de skal bli ødelagt. (v.40.)
Englene skal «sanke ut av (gr.ek) Guds rike» både de som legger anstøt for
andre, slik at de ikke får del i Guds rike, og de som gjør urett. Det betyr
«de som ikke holder Torahen». Det er det samme som Jesu undervisning.
(V.41.)

Uttrykket «å sanke ut av Guds rike», betyr at Guds rike allerede var eta
blert i verden. Det ble etablert ved døperen Johannes, Jesu og apostlenes
forkynnelse for snart 2000 år siden. Når kongen i riket var kommet, så var
riket et historisk faktum.

Den ondes barn skal ikke tilintetgjøres, men englene «skal kaste dem i ild-
ovnen. Der skal det være gråt og tenners gnissel.» (v.42,)
«Ildovnen» var et bilde på «den endelige dommen» over den ondes barn.
«Rikets barn» derimot skal skinne som solen skinner i sin Faders rike.»

(v.43.) At «de skal skinne som solen skinneD> betyr at de får del i de rett
ferdiges oppstandelse og i Riket for Israel.
Profeten Daniel uttalte seg også om dette. «På den tid (i endens tid) skal
Mikael stå fram, den store fyrste som vernes om ditt folks barn (jødene), og
det skal konune 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 de av ditt folk bli frelst
som finnes oppskrevet i boken (Livets bok). Og de mange som sover i jor
dens mold (det er legemet som er gjemt i jorden mold) skal våkne opp,
somme til tidsalderlig liv og somme til skam og tidsalderlig avsky (De får
ikke del i tidsalderen, som er Riket for Israel.) Men de forstandige skal
SKINNE som himmelhvelvingen skinner, og de som har ført de mange til
rettferdighet, skal SKINNE som stjernene i tidsaldrene». (Dan. 12,1-3.)
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Den som har åndelig opplatte ører, den hører budskapet om himlenes rike
og får del i det. Det gjaldt å høre på en rett måte. (v.43.)

DEN FEMTE LIGNELSEN.

«Himlenes rike er likt en skatt som var gjemt i en åker, og som en mann
fant og skjulte, og i sin glede gikk han bort og solgte alt det han hadde, og
kjøpte åkeren.» (v.44.)

Etter at Jesus hadde sendt fra seg folket, fortalte han enda 3 lignelser til
sine disipler. «Åkeren» var et bilde på «verden», (v.38.)
«Skatten» var et bilde på «Israel». Israel er Guds kjæreste skatt. «Dersom
dere nå lyder min røst og holder min pakt, da skal dere være min eiendom
(engelsk oversettelse: «min spesielle skatt») framfor alle folk. For hele jor
den (åkeren) hører meg til.» (2.Mos.l9,5.)
«For Herren har utvalgt seg Jakob, Israel til sin eiendom (engelsk overset
telse: «til sin spesielle skatt.» (Salme. 135,4.)
Israel var gjemt i åkeren, som var verden. Verden visste ikke at Israel var
Guds spesielle skatt. Den var som sådan gjemt (skjult) i verden.
Den mannen som fant denne skatten, var Jesus. Da jødene ikke ville ta
imot ham som folk og nasjon, så spredte han dem ut i verden og skjulte dem
der til en SENERE ANLEDNING I endens tid skal han grave opp igjen
denne skatten fra åkeren. Jødene skal da bli Guds folk fullt ut.

Til tross for at jødene ikke ville ta imot Jesus første gangen som sin frelser
og konge, så solgte han alt det som han eide og kjøpte åkeren. Det betyr at
han forsonte hele verden med seg selv og kjøpte tilbake hele verden, som
var blitt overgitt til Satan på grunn av Adams og alle menneskers synd og
ulydighet, «og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men
og for hele verdens.» (l.Joh.2,2.)
Det forholdet at jødene ikke ville ta imot Jesus første gangen han kom, er
blitt en rikdom for hele verden, for når jødene ikke ville være Guds folk, så
tok Gud seg ut et NYTT FOLK, og det er den kristne menigheten, «men er
deres fall en rikdom for verden, og er tapet av dem et rikdom for hednin
gene, hvor meget mer da deres fylde (hvor meget større rikdom for verden
skal ikke jødenes omvendelse bli.)» (Rom. 11,12.)
Gud har ikke glemt sitt folk. Hele Israel skal bli frelst i endens tid. «således
skal HELE ISRAEL bli frelst, som skrevet er:
Fra Sion skal redningsmannen (Jesus) komme. Han skal bortrydde ugude
lighet fra Jakob.» (Rom. 11,26.)
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DEN SJETTE LIGNELSEN.

«Atter er himlenes rike likt en kjøpmann som søkte etter gode (gr.kalos)
perler, og da han fant en kostelig perle, gikk han bort og solgte alt det han
hadde, og kjøpte den.» (v.45-46.)

Det er Jesus som er kjøpmannen i denne lignelsen. Da Jesus kom første
gangen, søkte han etter gode perler blant det jødiske folket. Han fant den
gode perlen i de jødene og de hedenske proselyttene som kom til tro på
ham. De tilhørte deN messianske forsamlingen, som representerte Guds
riket i Israel, (v.45.)
Da han hadde funnet den gode perlen, forsonte han også den med seg selv
og gav sitt liv for den. (v.46.)
Den gode perlen symboliserer også den levningen av jødene som vil bli
frelst i endens tid. «Og Esaias roper ut over Israel: Om tallet på Israels
barn er som havets sand, så skal bare LEVNINGEN bli frelst.»
(Rom.9,27.)
Lignelsene nr. 5 og 6 beskriver den POSITIVE siden ved himlenes rike, og
det er:

a) Gud har skjult Israel i verden.
b) Hele Israel skal bli frelst.
c) En Qerdedel av Israel kom til tro på Jesus ved hans første komme.
d) Israel skal bli frelst som rest og levning i endens tid.

DEN SJUENDE LIGNELSEN.

«Atter er Himlenes Rike likt en not som kastes i havet og samler fisk av
alle slags. Når den er blitt full, drar de den på land og setter sig ned og sam
ler de gode sammen i kar, men de råtne kaster de bort. Således skal det gå
til ved verdens ende: Englene skal gå ut og skille (gr.aphorizo) de onde fra
de rettferdige og kaste dem i ildovnen; der skal være gråt og tenners gnis
sel. Har dere forstått alt dette? De sier til ham: Ja. Da sa han til dem: Der

for er enhver skriftlærd som er opplært for Himlenes Rike, lik en husbond
som bærer frem nytt og gammelt av det han har.» (v.47-52.)
Denne lignelsen angår de hedningene som får høre forkynnelsen om himle
nes rike. «Havet» står i bibelsk profeti ofte for «hedningeverdenen», mens
«jorden» og «landet» står for «Israel». Dennelignelsen angår hele tidsrom
met fra Jesu første komme og til Jesu andre komme. Den kristne menig
hets tidsperiode er ikke tatt med her.
Denne noten fanget alle typer fisk, men det var ikke alle som var gode. Slik
var det også med de menneskene som hadde sluttet seg til himlenes rike.
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Noen av dem var gode (gjenfødt av Den Hellige Ånd), mens noen ikke
hadde Ånden som pant og innsegl i sitt hjerte.
Når noten er full av fisk, blir den dratt på land, for å bli vurdert om fiskene
er gode eller dårlige.
«Landet» står for «Israel». Det er der den tidsalderlige dommen over både
jøder og hedninger skal finne sted. (v.47-48.)
I forbindelse med denne dommen, så har englene fått to oppgaver, og det
er:

a) De skal samle sammen både de gode og de onde menneskene.
b) Etter at de er dømt av Jesus for Jesu herlighetstrone i Jerusalem, skal

englene kaste de onde i ildovnen, som er det samme som ildsjøen, (v.49-
50.)

Jesus spurte sine disipler om de forstod innholdet i disse lignelsene. De
svarte bekreftende på det. Dette behøver ikke å bety at de forstod hele det
åndelige innholdet i lignelsene, og hva de symboliserte, men de forstod i alle
fall den ytre framstillingen av det som Jesus hadde lært dem. (v.51.)
Som en oppsummering på lignelsene sa Jesus til dem: «Derfor er enhver
skriftlærd som er opplært for himlenes rike lik en husbond som bærer fram
nytt og gammelt av det han har.» (v.52.)
Noen Bibel-granskere oppfatter v.52 som en ny lignelse. Jeg oppfatter det
som en oppsummering og som en utfordring til apostlene og disiplene. Det
var de som var opplært for himlenes rike og ikke fariseerne og de skrift
lærde. Disiplene skulle være lik «en husbond», som er et bilde på «Jesus».
På samme måten som han underviste både om det som var «nytt» og det
som var «gammelt» om himlenes rike, skulle også de gjør det. «Det nye»
står for Jesu undervisning angående riket, mens «det gamle» står for det
som var åpenbart i Tanach om riket.
Dessuten fikk apostlene løfte om at de skulle få Den Hellige Ånd. Han
skulle veilede dem til hele sannheten. (Joh. 16,13.) Dette går ikke på den
kristne menighets mange hemmeligheter, men det går på forhold som angår
den messianske menigheten. Dette kommer blant annet til uttrykk i Johan
nes Åpenbaring.
På samme måten som disiplene skulle forstå og forkynne himlenes rike,
skal vi også i dag forstå Paulus sin undervisning om den kristne menigheten
og ikke blande dette sammen med forkynnelsen om Riket for Israel. Det
behøves også i dag skriftlærde som kan greie denne oppgaven, for det skjer
i dag en STOR SAMMENBLANDING av Guds ord.
Når dette skjer, MISTER EVANGELIET SIN KRAFT. (1.Kor. 1,17.)
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«Og det skjedde da Jesus hadde endt disse lignelser, da drog han bort der
fra. Og han kom til sitt hjemsted og lærte dem i deres synagoge, så de blev
slått av forundring og sa: Hvorfra har denne mann slik visdom (gr.sophia)
og slike kraftige gjerninger (gr.dynamis)? Er ikke dette tømmermannens
sønn? heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon
og Judas? Og hans søstre, er de ikke alle her hos oss? Hvorfra har han da
alt dette? Og de tok anstøt (gr.skandalizo) av ham. Men Jesus sa til dem:
En profet blir ikke foraktet annensteds enn på sitt hjemsted og i sitt hus. Og
han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der, for deres vantros skyld.»

(v.55-58.)

Da Jesus hadde avsluttet sin forkynnelse om himlenes rikes hemmeligheter,
drog han til sin bamdomsby by, Nasaret, hvor han var blitt oppfostret. Han
underviste om himlenes rike i deres synagoge, og de undret seg over hans
store visdom og undergjerningene som han gjorde, for han hadde ingen for
mell utdannelse, (v.53-54.)

På samme måten som Josef var snekker, er det sannsylig å tro at også Je
sus var opplært i dette yrket. Hans søsken, både brødre og søster, var også
vanlige mennesker, som bodde i Nasaret, (v.55-56.)
Jesus behøvde ingen formell utdannelse. Han eide all visdom og kunn

skap, for han er Gud. «i hvem alle visdommens og kunnskapens skatter er
skjult til stede.» (Kol.2,3.)
«For i ham bor hele Gud-dommens fylde legemlig.» (Kol.2,9.)
De jødene som bodde i Nasaret, tok anstøt av Jesus og ville ikke aner
kjenne ham som Messias. Av den grunn kunne han heller ikke gjøre mange
undergjerninger der. (v.57-58.)
I Jesu forkynnelse og praksis var undergjerningene basert på tro og på
Guds kraft. Det var troen som ofte utløste Guds kraft. Slik er det ikke i vår

tid. I dag er undergjerningene basert utelukkende på Guds nåde. Han altså
som gir dere Ånden og virker KRAFTIGE GJERNINGER blant dere, gjøre
han det ved lov-gjeminger eller ved TROENS (nådens) forkynnelse?»
(Gal.3,5.)

Paulus brukte ofte «troen» og «nåden» som synonyme begreper. «Troen»
var det motsatte av «Torahen».
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Kapittel 14.

«På den tid fikk Qerdingsfyrsten Herodes høre ryktet om Jesus, og han sa
til sine tjenere: Dette er døperen Johannes; han er oppstanden fra de døde,
og derfor er det disse krefter er virksomme i ham. Herodes hadde grepet
Johannes og bundet ham og kastet ham i fengsel for Herodias' skyld, som
var hans bror Filips hustru. For Johannes hadde sagt til ham: Det er deg
ikke tillatt å ha henne. Og han ville gjeme slå ham i hjel, men fryktet for
folket; for de holdt ham for en profet (gr.prophetes). Men da det var
Herodes' fødselsdag, danset Herodias' datter for dem, og Herodes syntes
om henne, derfor lovte han med ed å gi henne hva hun ville be om. Men
hun sa etter sin mors råd: Gi meg hit døperen Johannes' hode på et fat! Og
kongen blev ille til mote, men for sine eders og for gjestenes skyld bød han
at det skulde gis henne, og han sendte sine folk av sted og lot Johannes
halshugge i fengslet. Og de kom med hans hode på et fat og gav det til pi
ken, og hun bar det til sin mor. Og hans disipler kom til og tok hans legeme
og begravde det; og de gikk og fortalte det til Jesus.» (v. 1-12.)

Herodes Antipas var den yngste av Herodes Den stores tre sønner. Han
regjerte over Galilea og Perea fra år 4-39 etter Messias. Da han fikk høre
ryktet om Jesu undegjeminger, mente han at døperen Johannes hadde opp
stått fra de døde, og at Jesus hadde overtatt de åndelige kreftene som var i
Johannes, (v. 1-2.)
Herodes Antipas hadde skilt seg fra sin kone, som var datter til
nabateerkongen Aretas (2.Kor. 11,32.) Han levde sammen med Herodias,
som var gift med hans halvbror Herodes Filip. Johannes hadde refset ham
flere ganger for dette forholdet, for det var iike, tillatt i følge Mose Torah.
Herodes Antipas hadde latt Johannes bli fengslet på grunn av dette og øn
sket å slå ham i hjel, men han vegret seg for å gjøre det, for jødene holdt
ham for å være en profet.(v.3-5.)
I følge Mose Torah hadde ikke Herodes Antipas lov til gifte seg med Hero
dias av to grunner:
a) For det første hadde han skilt seg fra sin første kone uten noen spesiell

grunn til det. Han hadde bare møtt en kvinne, som han syntes var mer
atraktiv enn sin første kone.

b) For det andre var Herodes Antupas hennes onkel, for hun var datter til
en av hans halvbrødre, Aristobulus. I følge Mose Torah hadde ikke
svogere og svigerinner lov til å gifte seg med hverandre. «Når en mann
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tar sin brors hustru, da er det skamløs ferd. Han har vanæret sin bror.

De skal være barnløse.» (3.Mos.20,21.)

På Herodes Antipas sin fødeselsdag eller på dagen for hans innsettelse, så
danset Herodias datter, som het Salome (Luk.3,1.), for ham og resten av
selskapet. De likte alle dansen, for den var sensuell og eggende. Dessuten
var de sannsynligvis beruset av vin og alkohol. I sitt overmot lovet Herodes
Antipas å gi henne hva hun så bad om. Etter sin mors råd, så bad hun om å
få døperen Johannes hode på et fat. (v.6-8.)
Kongen vegret seg for å gjøre dette, men på grunn av sine eder og på
grunn av at gjestene hadde hørt på hans løfter, så lot han Johannes bli avli
vet i fengslet og brakte hans hode til Salome og Herodia. (v.9-11.)
Noen av Johannes sine disipler begravde Johannes sitt legeme og gikk og
fortalte til Jesus hva som hadde skjedd, (v. 12.) Dermed var den oppgaven
som Johannes hadde fått, fullført. Han hadde vært forløperen for Jesus.
Han hadde pekt på Jesus- både som det Guds lam som bar all verdens
synd, og som kongen i Riket for Israel.
Noen av Johannes sine disipler fortsatte Johannes sin virksomhet og for
kynnelse, og vi møter noen av dem igjen i Apostlenes Gjerninger. Apollos
var en av dem. «Han var opplært i HERRENS VEI (som er rikets forkyn
nelse), og da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Je
sus, enda han bare kjente Johannes dåp.» (Ap.gj. 18,25.)

JESUS METTET 5000.

«Da Jesus hørte det, drog han derfra i en båt avsides til et øde sted, og da
folket fikk høre det, fulgte de etter ham til fots fra byene. Og da han gikk i
land, så han meget folk, og han ynkedes inderlig over dem og helbredet de
res syke. Men da det var blitt aften, gikk hans disipler til ham og sa: Stedet
er øde, og det er alt sent på dagen, la derfor folket fare, så det kan gå bort i
byene og kjøpe seg mat! Men Jesus sa til dem: De har ikke nødig å gå bort;
gi dere dem å ete! De sa til ham: Vi har ikke mere her enn fem brød og to
fisker. Men han sa: Hent dem hit til meg! Og han bød at folket skulde sette
sig ned i gresset, tok de fem brød og de to fisker, så opp mot himmelen
(gr.ouranos) og velsignet (gr.evlogeo) dem, og han brøt brødene og gav
dem til disiplene, og disiplene gav dem til folket. Og de åt alle og blev mette;
og de tok opp det som blev tilovers av stykkene, tolv kurver fulle. Men de
som hadde ett, var omkring fem tusen menn foruten kvinner og barn. (v.l3-

21.)
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Da Jesus fikk høre om Johannes død, drog han til et øde sted på østsiden
av Genesaretsjøen, for å være for seg seiv sammen med sine disipler. Da
folket fikk vite det, fulgte de etter ham i store mengder, og da han gikk i
land på den andre siden av sjøen, var de allerede samlet der. De ventet på
Jesus. Jesus syntes synd på folket og helbredet alle som var syke. (v.l3-
14.)

Jesus avviste ingen som kom til ham for å få hjelp. Han lot bestandig an
dres behov komme foran sine egne behov. Han kunne også bli sliten og
trenge kvile og fellesskap sammen med sine disipler.
Da det var blitt kveld, foreslo disiplene at Jesus skulle sende bort folket, for
det var allerede begynt å bli kveld. Den «kvelden», som det her er snakk
om, begynte klokken 15 om ettermiddagen. Jødene regnet med to typer
«kveldeD>. Den første begynte klokken 15, og den andre begynte klokken
18. Det er den siste vi leser om i vers 23.

Dessuten hadde folket ikke spist. De kunne gå og kjøpe seg mat i de byene
som lå der.

Jesus sa da til sine disipler at det var ikke nødvendig, at folket drog bort, for
disiplene kunne gi dem mat, men disiplene sa at de bare hadde fem brød og
to små fisker. Det var ikke nok, men Jesus sa at de skulle hente brødene og
fiskene, (v. 15-18.)
Jesus visste hva han ville gjøre, men han ville først UTFORDRE disiplene
på deres tro. Dersom de hadde hatt stor nok tro, kunne de ha bedt Gud om
at han skulle gjøre denne undergjerningen å forvandle de fem brødene og
de to fiskene til mat for flere tusen mennesker.

De hadde fått den samme fullmakten som Jesus hadde (Mat. 10,1-8.), og de
hadde mulighet til å gjøre denne undergjerningen, for de hadde allerede ut
ført en rekke undergjerninger på egen hånd, men ingen av dem tok tak i
denne utfordringen fra Jesus. De hadde ikke stor nok tro til det.
De forstod ikke at selv om deres ressurser og utgangspunkt var lite og be
skjedent, så kunne Guds kraft forvandle dette til noe stort. Disiplene så ikke
på mulighetene til å gjøre en undergjerning, men de så på de begrensninger
som lå på det naturlige området.
Jesus bad om å få fiskene og brødene. Han bød folket om å sette seg ned i
graset. Han tok fiskene og brødene, bad en takkebønn over maten, brøt
brødene og delte det ut til disiplene, som gav det videre til folket, (v. 18-19.)
Det var vanlig å be en bordbønn i begynnelsen av hvert måltid. Den mest
vanlige bordbønnen i Israel, var følgende: «Velsignet er du, Yahve vår Gud,
verdens konge, som sørger for at brød kommer fra jorden.»
Da alle hadde spist og var blitt mette, samlet disiplene sammen det som var
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til overs, og det var 12 kurver med mat. De som hadde spist, var 5000
menn foruten kvinner og barn. (v.20-21.)

Denne undergjerningen har 7 aspekter:
a) Den pekte på det som virkelig skjedde.
b) Den pekte bakover på jødenes historie, hvor Gud gav jødene både vann,

brød og kjøtt i ørkenen i 40 år.
c) Den pekte på Jesus som jødenes konge, som skulle gi jødene brød, når

han kom. «som hjelper de undertrykte til deres rett, som gir DE HUN
GRIGE BRØD. Herren løser de bundne.» (Salme. 146,7.)

«han (den rettferdige) skal bo på høye steder, fjellfestninger er hans
borg. SITT BRØD SKAL HAN FÅ. Vannet skal ikke slippe opp for
ham.» (Es.33,16.)

d) Den peker framover mot den endelige opprettelsen av riket, hvor det
skal være nok av mat for alle mennesker. «Men jeg sier dere at mange
skal komme fra øst og vest og sitte til bords med Abraham, Isak og Ja
kob i himlenes rike.» (Mat.8,11.)

e) Den pekte også på Jesus som Livets brød. (Joh.6,35.)
f) Den uttrykte også de trosmessige og læremessige aspektene ved denne

teksten, og de er følgende: Disiplenes tro hadde kunne utløse dette un
deret. For Jesus er alt mulig.

g) De forskjellige tallene i denne fortellingen hadde også en skjult betyd
ning. De 12 korgene med mat, som ble til overs, symboliserte Israels 12
stammer. Israel skal ikke mangle mat i himlenes rike, når det kommer.
Nå symboliserer brød ikke bare mat, men det står også for alt som en
behøver, både på det timelige og det åndelige området. Jødene skal ikke
mangle noe som helst i rikets tid, for Jesus skal sørge for dem.
De 5000 mennene foruten kvinner og barn, som ble mette, symboliserte
GUDS NÅDE mot sitt eget folk, som er jødene. 5-tallet symboliserer
Guds nåde. 4-tallet står for det som er fullstendig og helt. Gud legger sitt
eget tal, som er 1-tallet, til 4-tallet, og vi får nådens tall.
Når vi legger sammen 5 og 2, får vi fullstendighetens tall.(Se min bok:
Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapittel: Bibelens tallsymbolikk og matematisk
mønster.)

Vi vet at i følge rabbinerne er det 4 forskjellige nivåer mange av de bibelske
fortellingene, og disse er:
a) «Pashat». Den uttrykker den bokstavelige betydning.
b) «Remez». Den uttrykker den skjulte betydningen.
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c) «Drosh». Den uttrykker de moralske lærdommer som en kan slutte av
en tekst.

d) «Sohd». Den uttrykker den hemmelige meningen med en tekst. (Se min
bok: Kristendommens Jødiske Røtter. Kapittel: De forskjellige nivåene i
Guds ord. Se også min artikkel: Kunskap om jødedommen og bibelsk
fortolkning. Del 1.)

Fortellingen om at Jesus mettet de 5000 jødiske mennene med 5 brød og 2
fisker, har alle disse 4 nivåene i seg.
Johannes evangelium forteller at når folket så denne undergjerningen, så
ville de gjøre ham til konge, men Jesus ønsket ikke det. Før jødene kunne
gjøre ham til konge, måtte han sone all verdens synd. «Da nå Jesus skjønte
at de ville komme og ta ham med makt, for å gjøre ham til konge, gikk han
fra dem og opp i pellet igjen, han selv alene.» (Joh.6,15.)

«Og straks nødde han sine disipler til å gå i båten og sette over til hin side
før ham, inntil han hadde latt folket fare. Og da han hadde latt folket fare,
gikk han avsides opp i pellet for å bede (gr.prosevchmai), og da det var blitt
aften, var han der alene. Men båten var alt midt ute på sjøen og arbeidet
hårdt mot bølgene, for vinden var imot. Men i den Qerde nattevakt kom han
til dem, vandrende på sjøen. Og da disiplene så ham vandre på sjøen, blev
de forferdet og sa: Det er et spøkelse, og de skrek av redsel. Men Jesus
talte straks til dem og sa: Vær frimodige; det er meg, frykt (gr.phobeo)
ikke! Da svarte Peter ham og sa: Herre! er det deg, da byd meg komme til
deg på vannet! Han sa: Kom! Og Peter steg ut av båten og gikk bortover
vannet, for å komme til Jesus. Men da han så det hårde vær, blev han redd
og begynte å synke. Da ropte han: Herre, frels (gr.sozo) meg! Og Jesus
rakte straks hånden ut og tok fatt i ham og sa til ham: Du lite troende! hvor
for tvilte du? Og da de steg i båten, la vinden seg. Men de som var i båten,
kom og falt ned for ham og sa: Sannelig, du er Guds Sønn. (v.22-33.)

Etter at Jesus hadde gjort denne undergjerningen, sendte han både disiplene
og folket fra seg. Han ønsket å være alene med Gud i bønn og
meditasjon.(v.22-23.)
Det blåste opp til en sterk storm på Genesaretsjøen, og selv om de hadde
rodd i 9 timer, så var de bare kommet midt ute på sjøen. De var i stor fare.
I den 4. nattevakten kom Jesus vandrene til dem på sjøen, (v.24-25.)
Denne fortellingen peker framover mot den store trengselstiden, som jø
dene skal gjennom. Vinden og bølgene er bilder på selve trengselstiden på 7
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år. I denne perioden er jødene SKILT FRA Jesus. De skal KJEMPE I
EGEN KRAFT mot sine motstandere fra begynnelsen av trengselstiden og
til Jesu gjenkomst. Når de er i den YTTERSTE FARE, skal han komme og
berge dem.
Det forholdet at Jesus gikk på eller over bølgene, betyr at han vil under
tvinge og seire over jødenes fiender. Han skal komme til dem og frelse dem
på slutten av trengselstiden- i den fjerde nattvakten.
Romerne delte opp natten i 4 deler, og de var:
a) Kvelden, som varte fra kl. 18-21.

h) Midnatt, som varte fra kl.21-24.

i) Hanegal. Som varte fra kl.24-03.
j) Morgen, som varte fra kl.03-06.

Da disiplene så at han kom vandrende på sjøen, ble de forferdet og trodde
at de så et spøkelse, men Jesus så til dem: «Vær frimodige. Det er meg
(gr.ego eimi. hebr.Yhvh), frykt ikke. (v.26-27.)

Jesus brukte her Guds hovedtittel på seg selv, som er «Yhvh». Den er brukt
6855 ganger i Tanach. Selve ordet betyr: «Den alltid eksisterende». Det er
det samme som: «Den som er». (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Ka
pittel: Guds navn i Tenach.)
Det var ingen grunn for disiplene til at de skulle frykte, for Gud selv var hos
dem. Han skal også være med sitt folk i den store trengselstiden, som ligger
foran.

Da Peter så at Jesus gikk på vannet, så ønsket han også å gjøre det. Han
bad Jesus om tillatelse til å gjøre det. Jesus så at han hadde en sterk nok
tro til at dette kunne la seg gjøre. Han bad Peter om å komme til seg på
vannet. Peter gikk ut i vannet i tro på at han skulle greie det. Han gikk et
stykke, men da han så de høye bølgende og det hårde været, så begynte
han å synke. Han ropte til Jesus at han måtte frelse (berge) ham. (v.28-30.)
Til tross for at Peter hadde begynt vandringen på sjøen i tro, så han på de
naturlige omstendighetene, som sjøen og bølgene representerte, og han be
gynte å synke. Jesus rakte Peter hånden og berget ham opp i båten. Han
bebreidet Peter for at han hadde hatt for liten tro. (v.30-31.)

I den store trengselstiden som ligger foran både Israel og resten av verden,
vil også mange mennesker gå til grunne i de mange «stormer» og «bølger»,
som da kommer. De vil gå til grunne fordi de ikke tror at Jesus er Yhvh.
Han vil være i stand til å berge dem- både I og GJENNOM trengselstiden.
Med det samme de steg opp i båten, la vinden seg. Uværet var over. (v.32.)
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Peters frelse peker framover på ISRAELS FRELSE på slutten av
trengselstiden. Så snart som jødene anerkjenner Jesus som sin frelser og
konge, så avsluttes trengselstiden. En av hensiktene med trengselstiden er
at den skal TVINGE jødene til å akseptere Jesus som konge og frelser, for
tiden er nå kommet så langt at det profetiske ordet må oppfylles.
De andre av disiplene, som var i båten, falt ned for Jesus og anerkjente
ham som Guds Sønn. (v.33.)
«Å være sønn av» er det samme som «å være lik med».
Etter at Jesus har frelst jødene, så vil de falle ned for ham og tilbede ham
både som Guds Sønn, frelser, profet, prest og konge.

«Og da de var faret over, kom de til Gennesarets land. Og da folket på
dette sted kjente ham igjen, sendte de bud i hele landet deromkring, og de
førte til ham alle dem som hadde ondt, og bad ham at de bare måtte få røre
ved det ytterste av hans kledebon; og alle de som rørte ved det, blev hel
bredet (gr.diasozo).» (v.34-36.)

Da de var kommet over til Genesaret-landet, så samlet det seg en mengde
folk igjen. De førte til ham alle de som var syk, og alle som rørte ved de 4
bønneknutene, som han hadde på kappen sin, ble helbredet for sine syk
dommer.

De 4 bønneknutene hadde ikke i seg selv noen magisk kraft til å helbrede,
men det var Guds kraft som helbredet disse menneskene. Deres tro var det

MIDLET som Gud brukte, til at de kunne bli helbredet. (Se Mat.9,20-22,
hvor jeg skriver utfyllende om dette.)
Det står at de ble «helt igjennom helbredet». De greske verbet som her er
brukt, er «diasozo». «Dia» betyr «gjennom» og «sozo» betyr «å frelse».
Dette pekte også på de mange helbredelse, som vil finne sted blant jødene i
det framtidige Riket for Israel. I Rikets tid vil det ikke mer finnes noen som
er syk i hele Jerusalem. «Og ingen innbygger skal si: Jeg er syk. Det folk
som bor der, har fått sin misgjeming forlatt.» (Es.33,24.)
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KAPITTEL 15.

JESU FORHOLD TIL FARISEERNE

OG DE SKRIFTLÆRDE. DEL 1.

«Da kom fariseerne og skriftlærde fra Jerusalem til Jesus og sa: Hvorfor
bryter dine disipler de gamles vedtekt? De vasker jo ikke sine hender når
de holder måltid. Men han svarte og sa til dem: Og dere, hvorfor bryter
dere Guds bud for deres vedtekts skyld? For Gud har gitt det bud: Hedre
din far og din mor; og: Den som banner far eller mor, skal visselig dø; men
dere sier: Den som sier til far eller mor: Det du skulle hatt til hjelp av mEg,
det gir jeg til templet - han skylder ikke å hedre sin far eller sin mor. Og
dere har gjort Guds Torah til intet for deres vedtekts skyld. Dere hyklere
(gr.hypokrites) ! rett profeterte Esaias om dere da han sa: Dette folk ærer
mig med leppene; men deres hjerte (gr.kardia) er langt borte fra meg; men
de dyrker (gr.sebomai) meg forgjeves, idet de lærer lærdommer som er
menneskebud.» (v. 1-9.)

De fariseerne og de skriftlærde som kom fra Jerusalem, var muligens ut
sendt fra Det Høye Rådet, for å undersøke Jesu lære og praksis nøyere,
(v.l.)

Vi vet at de hadde en prosedyre på tre trinn, når de skulle undersøke om en
person kunne være Messias eller ikke:
a) Først skulle de undersøke vedkommendes lære og praksis. Dette var

OBSERVASJONSFASEN. I denne fasen skulle de ikke stille noen

spørsmål til vedkommende som ble undersøkt. De meldte videre til Det
Høye Rådet om det var sannsynlig eller ikke om vedkommende kunne
være Messias. Dersom denne tilbakemeldingen var positiv, ble den neste
fasen satt i verk. (Det var dermed åpnet opp for muligheten av at Jesus
kunne være Messias.)

b) Den neste fasen var UNDERSØKELSESFASEN. Da var det utsendin

ger fra Det Høye Rådet i Jerusalem som tok seg av undersøkelsen. I
denne fasen var det anledning til å stille spørsmål til vedkommende om
hans praksis og lære, for å finne ut om vedkommende kunne være Mes
sias eller ikke.

c) Den siste fasen var selve KONKLUSJONEN. Det var Det Høye Rå
det som tok den endelige avgjørelsen i slike spørsmål. (Se min bok: Jesu
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Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: De messianske undergjerningene.)
Det som de kritiserte Jesus for, var at hans disipler ikke vasket hendene
før de spiste. Ved at de ikke gjorde det, så brøt de rabbinernes forord
ning om dette, (v.2.)

Fariseerne og de skriftlærde mente at Mose Torah bestod av to deler, og at
begge var like bindene. De to delene var:
a) Den skriftlige Torahen.
b) Den muntlige Torahen. Den bestod av rabbinernes fortolkninger av den

skrevne Torahen. Den var etter deres mening like bindende som den
skriftlige delen. Den muntlige delen ble senere samlet i Talmud. (Se min
bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. Kapittel: De jødiske Skriftene.)
I følge den skriftlige Torahen så var det bare prestene som behøvde en
renselse før de spiste. De måtte rense seg fra det som var ureint.
(2.Mos.22,l-16.)

I følge den muntlige Torahen og de gamles vedtekter så måtte jødene øse
vann over sine hender to ganger før de spiste. Rabbinerne mente at de
også måtte vaske hendene etter måltidet. Dersom jødene ikke gjorde etter
deres forskrifter, så ble det regnet som en like stor synd som brudd på selve
Mose Torah.

Rabbineme mente videre at det i løpet av natten festet seg en ond ånd til
hendene. Den som ikke vasket hendene før måltidet, kom til å spise den
onde ånden.

Til vanlig kunne jødene nøye seg med å vaske hendene i 1 deciliter vann,
men når de kom fra torget, måtte de vaske hendene i 486 liter vann, for de
hadde vært i berøring med mange mennesker.
Jesus godtok bare den skrevne Torahen som bindene. Han henviste til
denne og spurte dem om hvorfor de brøt Guds bud på grunn av de gamles
vedtekt, (v.2.)

I følge den skriftlige Torahen var jødene forpliktet på at de skulle ære sine
foreldre. Den som ikke gjorde det, skulle dø. «hedre din far og din mor, så
dine dager må bli mange i det land Herren din Gud gir deg.» (2.Mos.20,12.)
«Den som forbanner sin far eller sin mor, skal visselig late livet.»
(2.Mos.21,17.)
Rabbinernes vedtekt gikk ut på at de som gav et løfte om å gi sin eiendom
og sine penger til templet (en korban), var løst fra den skriftlige Torahen om
å hjelpe sine foreldre, (v.5.)
Den som forpliktet seg på dette uttalte følgende: «Mitt gods er korban for
alle mennesker.» Det betydde at man ikke kunne gi bort noe av det, som en
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eide, til andre mennesker. Templet skulle ha alt det som vedkommende
eide.

Da dette var et frivillig løfte, var det heller ikke sikkert at templet fikk disse
eiendelene. Dette kunne ganske enkelt være et påskudd til ikke å hjelpe
sine foreldre.

Fariseerne og de skriftlærde brøt Guds Torah (den skriftlige Torahen) og
satte sine egne forskrifter høyere enn det som Gud hadde befalt. De satte
Guds Torah til side på grunn av sine mange fortolkninger av budene. Deres
forskrifter var viktigere enn Mose Torah (v.6.)
Mens andre kalte dem for lærere og rabbinere, så kalte Jesus dem for «hy
klere». (v.7.)

En «hykler» var i religiøs betydning et menneske som hadde to sett av re
gler i sitt Guds-forhold. Ovenfor sine medmennesker gav vedkommende
skinn av være Gud-fryktig. Han oppfylte de ytre budene, men brydde seg
ikke om det som hadde større betydning enn budene, og det var et levende
Guds-forhold og kjærlighet til sine medmennesker.
Det var mange hyklere i Israel på Jesu tid. Et jødisk ordtak sa: «Hvis hy
klerne ble delt opp i 10 partier, ville 9 av disse være i Jerusalem og det ti
ende i verden for øvrig.»
Ordet «hykleD> er på gresk «hypokrites», og det betyr «en som svarer».
Det ble brukt om skuespillerne som svarte på andres replikker. De greske
skuespillerne brukte en maske, slik at lyden skulle bli forsterket.
Etter hvert kom ordet «hykleD> til å bety «en som spilte en rolle, som ikke

var hans egen», og «som gjemte seg bak en maske.»
Allerede Esaias hadde advart mot det hykleriet som han så utviklet seg i
Israel. Han kritiserte både folket og de lovkyndig for deres læresetninger,
som ikke var i samsvar med Torahen. «Og Herren sier: Fordi dette folk
holder seg nær til meg med sin MUNN og ærer meg med sine lepper, men
holder sitt HJERTE langt borte fra meg, og deres frykt for meg er et
MENNESKEBUD, som de har lært, se, derfor vil jeg bli ved å gå underlig
fram mot dette folk, underlig og forunderlig, og dets VISMENNS VISDOM
SKAL FORGÅ, Og dets forstandige menns forstand skal skjule seg.»
(Es.29,13-14.)

Denne omskrivningen og fortolkningen av Torahen hadde utviklet seg enda
mer på Jesu tid. Rabbinernes mange fortolkninger viste seg å være en
FORBANNELSE over Israel, for de kom til å stå i motsetning til det som
Jesus sa. Han ville føre jødene tilbake til den skriftlige Torahen, som Gud
hadde gitt jødene ved Sinai.
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Av den grunn sa også Jesus til folkets religiøse ledere at de dyrket Gud
forgjeves, for de lærte bud som var laget av menneskene, (v.9.)
Slik er det også blitt i store deler av den kristne kirken. Etter som tiden har
gått, har den tatt opp i seg en rekke læresetninger, som enten er rent heden
ske elementer, eller som er basert på kirkens fortolkninger av Bibelen.
Dette gjelder særlig de katolske kirkesamfunnene, men det gjelder også den
reformerte og den lutherske kirken. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 3,
hvor jeg skriver mye om Den Romersk Katolske Kirken.)

«Og han kalte folket til sig og sa til dem: Hør dette og forstå det: Ikke det
som kommer inn i munnen, gjør mennesket urent; men det som går ut av
munnen, det gjør mennesket urent. Da gikk hans disipler til ham og sa: Vet
du at fariseerne tok anstøt (gr.skandalizo) ved å høre dette ord? Men han
svarte og sa: Enhver plante som min himmelske Fader ikke har plantet, skal
rykkes opp med rot. La dem fare! de er blinde veiledere for blinde; men når
en blind leder en blind, faller de begge i grøften.» (v. 10-14.)

Etter at Jesus hadde talt til fariseerne og skriftlærde, som var utsendt fra
Jerusalem, så kalte han til seg folket og sa til dem, at det var ikke det som
kom inn i munnen som gjorde mennesket ureint, men det som kom ut av
munnen, (v. 10-12.)

Det var ikke maten som gjorde menneskene ureine, men det var det som
kom innenfra (fra hjertet), som gjorde menneskene ureine. Med dette
tenkte Jesus både på onde tanker og på rabbinernes fortolkninger.
Fariseerne og de skriftlærde tok anstøt av det som Jesus sa. De likte ikke
og var ikke vant til at noen motsa deres læresetninger og satte spørsmåls
tegn ved deres lære. (v. 13.)
Jesus sa videre at enhver plante (læresetning), som ikke var kommet fra
Gud, skulle rykkes opp med roten. (v. 13.)
Dette betydde at rabbinernes muntlige Torah ikke var kommet fra Gud, og
at det lå en dom over denne læren.

Når Jesus sa til sine disipler, at de skulle «la fariseerne og de skriftlærde
fare» (v. 14), så betydde det følgende: Disiplene skulle ikke ha noe med de
res læresetninger å gjøre. De skulle følge Jesu undervisning.
Jesus så på fariseerne og de skriftlærde som BLINDE VEILEDERE for
andre blinde. Når en blind ledet en annen som er blind, falt de begge i grøf
ten. (v. 14.)
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Her tenkte Jesus på to forhold, og det var:
a) Når den åndelige blinde rabbiner veiledet en åndelig blind jøde, så gikk

det galt med begge to.
b) Når en åndelig blind rabbiner veiledet andre blinde rabbinere, så gikk

det også galt.

«Da svarte Peter og sa til ham: lyd denne lignelse for oss! Men han sa: Er
også dere ennå uforstandige? Skjønner dere ikke at alt det som kommer inn
i munnen, går i buken og kastes ut den naturlige vei? Men det som går ut av
munnen, det kommer fra hjertet, og dette er det som gjør mennesket urent.
For fra hjertet kommer onde (gr.poneros) tanker: mord, hor (gr.moicheia),
utukt (gr.pomeia), tyveri, falskt vitnesbyrd, bespottelse (gr.blasphemia)
Dette er det som gjør mennesket ureint; men å ete med uvaskede hender
gjør ikke mennesket ureint. Og Jesus gikk bort derfra, og trakk sig tilbake
til landet ved Tyras og Sidon.» (v. 15-21.)

Peter bad Jesus om å tyde denne lignelsen for disiplene, (v. 15.) Det var en
sammenligning av det som kom inn i munnen, og det som om gikk ut av
munnen (v. 11.). Det var ikke maten som gjorde et menneske ureint, men
det som kom fra hjertet.
Jesus refset disiplene fordi de ikke forstod dette. (v. 16.
Jesus tydet det som han hadde uttalt i vers 11, på følgende måte: Maten
gikk bare ned i menneskets mage. Den hadde ikke kontakt med mennes
kets hjerte. Når maten hadde gjort sin virksomhet med å gi næring til lege
met, så ble den kastet ut på den naturlige måten. Dette kunne ikke gjøre et
menneske ureint, (v. 17.)
Det var det som kom ut av menneskets munn, som gjorde mennesket
ureint, for fra hjertet kom de onde tankene. Dette kunne være mord, hor,
utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd (bla. falske læresetninger) og bespottelse,
(v. 19.)

Jesus henviste her til 7 av de 10 budene i Mose Torah. Det var brudd på
disse budene, som gjorde jødene ureine, og ikke den maten som de spiste.
Jesus konkluderte med å si at det å ete med uvaskede hender, det gjorde
ikke menneskene ureine. (v.20.)

DEN KANAANEISKE KVINNEN

«Og Jesus gikk bort derfra, og trakk seg tilbake til landet ved Tyros og
Sidon. Og se, en kanaaneisk kvinne kom fra de landemerker og ropte:
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Herre, du Davids sønn! miskunn (gr.eleeo) deg over meg! min datter plages
ille av en ond ånd. Men han svarte henne ikke et ord. Da gikk hans disipler
til ham og bad ham og sa: Skill deg av med henne! for hun roper etter oss.
Men han svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte
(gr.apollemy) får av Israels hus. Men hun kom og falt ned for ham og sa:
Herre, hjelp meg! Men han svarte og sa: Det er ikke rett å ta brødet fra
barna og kaste det for de små hunder. Men hun sa: Det er sant. Herre! for
de små hunder eter jo av de smuler som faller fra deres herrers bord.
Da svarte Jesus og sa til henne: Kvinne! din tro (gr.pistis) er stor; deg skje
som du vil! Og hennes datter blev helbredet fra samme stund, (v.21-28.)
Jesus drog nordvestover til landet ved TVros og Sidon. (v.21.)
Disse to byene lå ved Middelhavskysten. Innbyggerne der var fønikere.
Dette hadde vært store sjøfartsbyer, men dere betydning hadde minket.
Disse byene og dette området var hedenske, og ble betraktet av jødene
som ureine områder.

Det står ikke noe om hvorvidt Jesus gikk inn i disse landområdene, eller om
han holdt seg på jødenes landområde.
Der møtte han en «kanaaneisk» kvinne (Mark.7,26.). Hun ropte til Jesus og
bad ham om at han måtte hjelpe hennes datter, som var plaget av en ond
ånd. Hun tiltalte Jesus med titlene: «Herre, du Davids Sønn.» (v.22.)
Denne kvinnen ble kalt for «kanaaneisk», for dette området ble kalt for Ka

naan før Israel tok det i besittelse. I Markus evangelium står det at kvinnen
var «syrofønisisk». (Markus 7,26.)
Til tross for at denne kvinnen ikke bodde i Israel, så hadde hun hørt ryktet
om at Jesus kunne helbrede og hjelpe mennesker.
Hun hadde en riktig vurdering av Jesus. Hun kalte ham både for «Herre»
og for «Davids Sønn».
Ordet «herre» er på gresk «kyrios». På hebraisk er det det samme som
«Yhvh».

Betegnelsen «Davids Sønn» er det samme som Messias. Han skal i sin tid
opprette Riket for Israel, som var en gjenopprettelse av Davids rike.
Denne kvinnen hadde en HELT RIKTIG OPPFATNING av hvem Jesus

var. Det som verken fariseerne eller de skriftlærde forstod, det forstod en

enkel hedensk kvinne.

Dette får oss til å forstå at det er ikke kunnskaper og tradisjoner, som får et
menneske til å forstå, at Jesus er jødenes Messias, men Den Hellige Ånd,
som taler til alle mennesker gjennom samvittigheten og tankene deres.
Jesus svarte henne ikke et ord, og disiplene bad om at Jesus måtte skille
seg av med denne kvinnen, for hun ropte etter dem. (v.23.)
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Det at Jesus ikke svarte henne noe med det samme, kan være et uttrykk
for at han ville PRØVE HENNES TRO, for kvinnens kjennskap til Jesus
var ENORM og KOLOSSAL.
Disiplene derimot ville sende henne bort og ikke hjelpe henne.
Jesus sa som en forklaring på at han ikke kunne hjelpe henne: «Jeg er ikke
utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.» (v.24.
Dette betydde ikke at han ikke ville hjelpe denne kvinnen, men hun hadde
ikke noe krav på ham som «Davids Sønn». Han kunne ikke hjelpe henne i
egenskap av at han var jødenes Messias. Messias var utsendt av Gud til
jødene både for å sone deres synder og opprette Riket for dem.
Kvinnen gav seg ikke. Hun falt ned for ham og sa: «Herre», hjelp meg.
(V.25.)

Kvinnen forstod det som Jesus hadde ment med sitt utsagn i vers 24. Hun
FORANDRET TAKTIKK og tiltale ham som Gud (Yhvh). Da hadde hun
en mulighet for at Jesus kunne hjelpe henne, for Yhvh er også hedningenes
Gud.

Jesus ville utfordre kvinnen enda mer. Han sa: «Det er ikke rett og ta brø
det fra bama og gi det til de små hundene, (v.26.)
«Brødet» er her et uttrykk for «Jesus selv». Jesus er livets brød. «Jesus sa
til dem (jødene): Jeg er livets brød» (Joh.6,35.)
«Bama» er et uttrykk for «jødene». De skulle forsyne seg først. De skulle
være de FØRSTE som skulle bli velsignet i Riket for Israel. Når de hadde
tatt imot Jesus, så skulle også hedningene få slutte seg til riket som prose
lytter. Dette var Guds opprinnelige plan med jødefolket.
«De små hundene» er et uttrykk for «hedningene». Hundene ble betraktet
som ureine, men Jesus hadde ikke denne vurderingen. Han betraktet ikke
noe menneske som ureint i seg selv.
Jesus bmkte det samme uttrykket om hedningene som jødene gjorde, men
han la ikke det samme i uttrykket.
Kvinnen gav Jesus rett i dette. Hun sa at det var SANT, det som Jesus sa,
men hun sa også at de små hundene åt av de smulene som falt fra DERES
HERRES bord. (v.27.)

Kvinnen innrømet at det var sant det som Jesus sa, at det var jødene som
først skulle arve Rikets velsignelser, men før jødene tok imot Jesus, måtte
hedningene nøye seg med de små velsignelsene, som kunne bli gitt dem.
Kvinnen innrømmet at det var jødene som var Herrer i Riket for Israel, og
at frelsen bare kunne komme i stand ved at hun underkastet seg de
messianske ordningene.
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Hun kunne ikke kreve noe av Jesus i egenskap av at han var jødenes Mes
sias, men hun kunne kreve noe av ham i egenskap av at han var Gud, for
han var ikke bare jødenes Gud, men hele verdens Gud.
Da Jesus så den STORE TEOLOGISKE INNSIKTEN, den STORE UT

HOLDENHETEN og DEN STORE TROEN, som hun hadde, da helbredet
han hennes datter, (v.28.)

Jesus berønunet denne kvinnen for hennes store tro. Dette var det andre

tilfellet hvor han berømmet noen for stor tro. Den første var den romerske

offiseren i Kapernaum. Jesus sa om hans tro: «Ikke engang i Israel har jeg
funnet så stor en tro.» (Mat.8,10.)
Jesus refset ofte jødene og til og med sine disipler for at de hadde for liten
tro. Denne kvinnen som var en hedning, og som ikke hadde sett Jesu under
gjerninger, men bare hørt om dem, hun hadde større tro enn de fleste jø
dene. Det er sant det som Johannes skrev i sitt evangelium: «Han kom til
sitt eget (sine egne ting) og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem
som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. De som tror på
hans navn.» (Joh. 1,11-12.)

Denne kvinnen hadde den store pågåenheten og utholdenheten som Jakob
hadde, da han kjempet med Messias. Han sa: «Jeg slipper deg ikke, uten at
du velsigner meg.» (1 .Mos.32,26.)
I den kristne menighets tid har ikke jødene noen forrett til Guds rike fram
for hedningene. Jøder og hedninger er LIKESTILT i Jesu legeme, «idet
han ved sitt kjød (legeme) avskaffet den Torah som kom med bud og for
skrifter, for at han ved seg selv kunne skape de to (jøder og hedninger) til
et NYTT MENNESKE, idet han gjorde fred.» (Ef.2,15.)
Paulus gikk først til jødene med det nye budskapet om den kristne menighe
ten. Det var naturlig for ham å begynne hos sine egne. Hans forkynnelse
førte ofte til at den jødiske synagogen ble delt i to, slik at en del av jødene
gikk over til den paulinske forkynnelsen, mens resten av jødene forble i den
jødiske synagogen og motarbeidet Paulus sitt budskap.
Når Paulus skrev at evangeliet er FØRST for jødene og deretter for hed
ningene, så betyr ikke dette at jødene har noen forrett på evangeliet. Det
betyr at han forkynte først for jødene. «For jeg skammer meg ikke ved
evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for enhver som tror, både for
jøde først og så for greker.» (Rom. 1,16.)
Mens Paulus gikk først til jødene, så gikk Peter og de andre apostlene til de
messianske menighetene med det messianske budskapet. Paulus gikk aldri
til disse menighetene med sitt budskap.
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JESUS METTET 4000.

«Og Jesus gikk bort derfra og kom til Den Galileiske Sjø, og han gikk opp i
fjellet og satte seg der. Og meget folk kom til ham, og de hadde med seg
halte, blinde, stumme, vanføre og mange andre; og de la dem for hans føt
ter, og han helbredet dem, så at folket undret seg da de så stumme tale,
vanføre helbredes, halte gå og blinde se, og de priste Israels Gud. Men Je
sus kalte sine disipler til seg og sa: Jeg ynkes inderlig over folket; for de har
alt vært hos meg i tre dager, og de har ikke noe å ete; og la dem fare fas
tende fra meg vil jeg ikke, for at de ikke skal vansmekte på veien. Og hans
disipler sa til ham: Hvorfra skal vi her i ørkenen få brød nok til å mette så
meget folk? Og Jesus sa til dem: Hvor mange brød har dere? De sa: Syv,
og noen få småfisker. Da bød han folket sette seg ned på jorden, og han tok
de syv brød og fiskene, takket og brøt dem og gav dem til disiplene, og disi
plene til folket. Og de åt alle sammen og blev mette, og de tok opp det som
blev tilovers av stykkene, syv kurver fulle. Men de som hadde ett, var fire
tusen menn foruten kvinner og barn. Og da han hadde latt folket fare, gikk
han i båten og kom til landet ved Magadan. (v.29-39.)

På veien tilbake til Kapernaum fra områdene rundt Tyrus og Sidon, kom
han til landet ved Genesaretsjøen, (v.29.) Før han nådde fram til selve
Genesaretsjøen, måtte han passere «Dekapolis-landet» (Mark.7,31.)
Dekapolis betyr «de ti byene». Disse byene hadde en stor hedensk befolk
ning. Ni av disse byene lå øst for elven Jordan, mens en lå vest for elven.
(Se Mat.4,25.)

De kom med sine mange syke. De la dem ned for hans føtter, og han hel
bredet dem. (v.30.)

Jesus helbredet på mange forskjellige måter. Han viste oss at Gud ikke er
avhengig av noen bestemt metode for å helbrede. Vi skal beskrive de meto
dene som han brukte:

a) Den personlige tro måtte være til stede for at Jesus kunne helbrede.
b) Jesus helbredet også gjennom andres tro. (Mat. 15,28.)
c) Jesus helbredet ved at han sa et ord, at vedkommende var helbredet.

d) Jesus helbredet ved at jødene fikk røre ved de 4 bønneknutene, som han
hadde på sin kjortel. (Mat. 14,36.) Dette er et uttrykk for tro.

e) Jesus helbredet ved at jødene la sine syke foran ham. (Mat. 15,30.)
f) Jesus helbredet ved at han la sine hender på de syke. (Luk.4,40.)
g) Jesus helbredet en mann, som var stum og hadde en ond ånd, ved at han

stakk sine fingre inn i mannens ører, spyttet ham i ansiktet og rørte ved
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hans tunge. (Mark.7,31-37.)
h) Jesus helbredet en mann, som var blind, ved at han spyttet inn i mannens

øyne og la hendene på ham. (Mark.8,23-26.)
i) Jesus helbredet en mann, som var født blind, ved at han spyttet på jor

den og laget en deig av jord og spytt, som han smurte på mannens øyne.
(Joh.9,6-7.)

Disiplene helbredet også ved at de salvet de syke med olje. (Mark.6,13.)
Dette skal vise oss at Jesus ikke var avhengig av noen bestemt metode, når
han helbredet menneskene. Han helbredet både direkte og ved hjelp av ytre
hjelpemidler.
Da folket, som for det meste var hedninger, så Jesu mange og store under
gjerninger, priste de «Israels Gud.» Ordet for «Gud» er på gresk «theos».
Det er det samme som det hebraiske ordet «Yhvh».

Dette kan bety at de priste både Jesus og Israels Gud, men det kan også
bety at de priste Jesus som Israels Gud. Denne hyllingen av Israels Gud
pekte framover mot rikets tid. Da skal alle hedningene prise Jesu navn.
«Hans navn skal bli i tidsalderen. Så lenge solen skinner, skal hans navn
skyte friske skudd. Og de (hedningene) skal velsigne seg ved ham. Alle
hedninger skal prise ham salig.» (Es.72,17.).
Folket hadde vært sammen med Jesus i tre dager, og de hadde lite å spise.
Jesus kalte sammen sine disipler og sa at han ville gi dem mat, slik at de
ikke skulle lide nød på veien hjem. (v.32.)

Jesus hadde ikke bare omsorg for at de syke skulle bli helbredet. Han
hadde også omsorg for menneskenes daglige behov. Han kalte sammen
sine disipler for å utfordre dem på dette. De hadde vært vitne til at Jesus
hadde gitt mat til 5000 menn foruten kvinner og barn. (Mat. 14,14-21.)
Jesu disipler sa at det var umulig for dem å skaffe mat til så mange men
nesker. Dessuten var området, der de var, en ørken, (v.33.)
Disiplene hadde tydeligvis glemt det første matunderet, der Jesus hadde
mettet 5000 menn foruten kvinner og barn ved hjelp av 5 brød og 2 fisker.
(Mat. 14,17.) De så på de ytre omstendighetene nok en gang og hadde
glemt at Jesus kunne gi mat til så mange mennesker. Dersom de hadde hatt
stor nok tro, så hadde de også ha kunnet gjørt det. «Men Jesus sa til ham:
Om jeg formår? Alt er mulig for den som tror.» (Mark.9,23.)
«Derfor sier jeg til dere: Alt det dere ber om og begjærer, tro bare at dere
har fått det, så skal det vederfares dere.» (Mark. 11,24.)
Jesus spurte sine disipler hvor MANGE brød og fisker de hadde, og de
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svarte at de hadde 7 brød og noen FÅ småfisker. Han bød at folket skulle
sette seg ned, og han brøt brødene og fiskene og bad til Gud om at han
måtte mangfoldiggjøre maten. Deretter gav han maten til sine disipler, som
delte den ut til folket, (v.34-36.

Jesus gjorde akkurat det samme som han hadde gjort ved det første brød-
underet. (Mat. 14,14-21.) Selv om 7 brød og noen småfisker ikke var et
stort antall, så fokuserte ikke Jesus på det lille antallet, men han spurte om
hvor MANGE brød og fisker de hadde. Disiplene svarte at de hadde 7 brød
og noen FÅ SMÅFISKER. Jesus så på mulighetene og ikke på begrensnin
gene. De var tross alt bedre utrustet enn ved det første matunderet, hvor
de hadde hatt 5 fisker og 2 brød.
De som hadde spist, var 4000 menn foruten kvinner og barn, og de ble
mette alle sammen. Da de var ferdig med måltidet, samlet disiplene
sammen 7 fulle korger med mat. (v.37-38.)

Mens det første matunderet angikk jødene og symboliserte det forholdet at
Gud var i stand til å gi dem mat, og at han ville ville gi dem mat i det kom
mende Riket for Israel, så symboliserte det andre matunderet at også hed
ningene skal bli velsignet med nok mat i 1000 års-riket.
Nå symboliserte maten ikke bare det menneskene behøver for å leve, men
den symboliserer alle de velsignelser og goder som menneskene trenger.
I Riket for Israel, når det kommer, skal ikke bare hedningene nøye seg med
«de smuler som faller fra deres Herrers bord.» (Mat. 15,27.) Nei, de skal på
samme måten som jødene ha overflod med mat.

Hva som gjelder tallet 4000, så er 4-tallet verdens tall. Det betyr at hele
verden skal underlegge seg Jesu styre i rikets tid.
4-tallet symboliserer også det som er enhetlig og fullstendig.
7-tallet står for det som er fullstendig og helhetlig. De 7 store korgene som
var fulle med mat, symboliserer at det skal være nok av mat og andre vel
signelser for hedningene i Riket som kommer. (Se min bok: Jesu Gjen
komst. Bind 1. Kapittel: Bibelens tallsymbolikk og matematiske mønster.)
De korgene (gr.spuris), som det her er snakk om, var mye større enn de
korgene (gr.rkophinos), som ble brukt ved det første matunderet. Det var
små flettede kurver som jødene kunne bære på armen, mens den kurvene,
som ble brukt ved det andre matunderet, var store kurver som kunne

romme et menneske (Ap.gj.9,25.)
Dette symboliserer at når Jesu skal mette hedningene i rikets tid, så behø
ves det mye mer mat enn når han skal gi mat til jødene.
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Da Jesus hadde mettet de 4000, lot han folket fare hjem til sine landsbyer.
Selv gikk han i båten og kom til landet ved Magadan, som lå på vestsiden
av Genesaretsjøen, (v.39.)

Når vi ser på Jesu undergjerninger og de undergjemingene som disiplene til
Jesu kunne utføre, og når vi sammenligner det med de begrensningene, som
vi troende i dag har til å utføre undergjeminger, så er det lett for at vi blir
frustrert og deprimert. Det skjer så lite blant oss, mens det skjedde så store
ting på Jesu tid.
Det er blitt gitt følgende svar på dette problemet:
a) Vi har for liten tro.

b) Vi lever et dårlig kristenliv.
c) Vi har en altfor materialistisk livsførsel.

d) Vi ber ikke om de forskjellige nådegavene.

Det kan være en del sannhet i alle disse forklaringene, men de gir ikke den
FULLE og RIKTIGE FORKLARINGEN. Den riktige forklaringen er at
det her dreier seg om to forskjellige tidsperioder. Jesus og apostlene for
kynte Riket for Israel med dets mange UNDER og TEGN, mens vi som
lever i nådens tidsperiode, ikke skal ha så mange under og tegn. Det viktig
ste i vår tidsperiode er ikke under og tegn, men at mennesker kommer til tro
på Jesus, slik at Jesu legeme kan bli fylt opp.
Gud har bestandig handlet med den jødiske nasjonnen ved under og tegn.
Når de skjedde, så var det et bevis for jødene at GUD HANDLET, og at
JØDENE VAR HANS FOLK. Jeg tenker da på de mange undergjeminger
som Gud viste jødene i ganunel-testamentlig tid.

I den messianske perioden fortsatte undergjemingene å skje i Israel. Både
Jesus og de 12 apostlene og de 70 utsendingene gjorde de samme under
gjemingene som Jesus. De hadde fått løfter om at dette skulle skje. «Og
disse TEGN skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ån
der. De skal tale med tunger. De skal ta slanger i hendene, og om de drik
ker noe giftig, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender,
og de skal bli helbredet.» (Mark.16,17-18.)
Denne misjonsbefalingen angår ikke den kristne menigheten. Dersom den
hadde gjort det, så hadde alt dette skjedd i STOR UTSTREKNING i våre
menigheter, men det gjør det ikke.
Alle disse forhold, som her er beskrevet, var YTRE TEGN på at Gud hand
let, og at jødene fortsatt var Guds folk.
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Den kristne menigheten har ikke fått disse ytre tegn som beviser på at den
hører Herren til. Herren handler med oss i forhold til sin STORE NÅDE.
Vi er allerede her og nå satt inn i himmelen og er arvinger til ALL DEN
ÅNDELIGE VELSIGNELSEN SOM HIMMELEN HAR. (Ef. 1,3.)
Det er forskjell på ytre tegn og himmelens mange velsignelser. Det første
blekner mot det andre.

Det merkelige er at mange troende mennesker søker de ytre tegn og ikke
den store kraften og velsignelsen som ligger i Paulus sitt evangelium.
Det forholdet at Gud kan gjøre og også gjør undergjerninger i vår tid, er en
annen sak. Han gjør undrene ut ifra sin nåde og ikke ut ifra løfter til jø
dene.
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KAPITTEL 16.

JESU FORHOLD TH. FARISEERNE OG DE

SKRIFTLÆRDE. DEL 2.

«Og fariseerne og sadduseeme gikk til ham og fristet (gr.peirazø) ham, og
bad at han ville la dem få se et tegn (gr.semeion) fra himmelen
(gr.ouranos). Men han svarte og sa til dem: Når det er blitt aften, sier dere:
Det blir godt vær, for himmelen er rød; og om morgenen: I dag blir det
uvær, for himmelen er rød og mørk. Himmelens utseende vet dere å tyde,
men tidenes (gr.ton kairon) tegn kan dere ikke tyde. En ond (gr.poneros) og
utro (gr.moichalis) slekt (generasjon) krever tegn, og tegn skal ikke gis den,
uten Jonas' tegn. Og han forlot dem og gikk bort. «(v. 1-4.)

Fariseeme og sadduseerene kom til Jesus for å sette ham på prøve. De bad
om å få se et tegn fra himmelen av Jesus.» (v.l.)
Fariseeme og sadusseeme representerte motsetningene i den jødiske teolo
gien. Mens fariseeme var de KONSERVATIVE, så var sadduseeme de
LIBERALE. De trodde verken på engler eller tidsalderlig fortapelse. De
godtok heller ikke den muntlige Torahen og fariseemes og de skriftlærdes
fortolkninger av Mose Torah. Av Skriftene i Tanach godtok de bare de 5
Mose-bøkene.

I sitt hat mot Jesus, hadde de slått seg sammen. Tertullian har sagt: «Kris
tus er alltid blitt korsfestet mellom to røvere.»

De bad Jesus om at han måtte vise dem et TEGN FRA HIMMELEN. Det

var et tegn direkte fra Gud. Av pietet for Guds navn så nevnte ikke jødene
dette navnet direkte, men de bmkte andre navn på Gud, som for eksempel
«himmelen», «kraften» eller «makten».

Etter jødisk overtro kunne demonene gjøre undergjeminger på jorden, men
det var bare Gud som kunne gjøre undergjeminger fra himmelen.
De skriftlærde og fariseerene hadde også bedt Jesus på et tidligere tids
punkt om å vise dem et tegn. (Mat. 12,38.), men det var ikke et tegn fra
himmelen.

Denne gangen bad de Jesus om et tegn fra Gud. De håpet at Jesus ville
forsøke seg på det, og dersom han feilet, så hadde de avdekket ham som
en falsk Messias.

Jesus sa til dem at himmelens utseende kunne de tyde, men tidenes tegn

226



kunne de ikke tyde. Når himmelen var rød om kvelden, så visste de at det
ville bli fint vær den neste dagen, og når himmelen var rød og mørk om
morgenen, så visste de at det ville bli uvær. (v.2-3.)
Det var ingen prestasjon å tolke «himmelens utseende» med hensyn til hvil
ket vær det skulle bli, for disse værtegnene var bestandig de samme. De
hørte med i den naturlige sværen og kunne tolkes av alle.
De som skulle være «spesialister» på Guds ord og det profetiske ordet,
burde også ha kunnet tyde «tidenes tegn.» Det greske ordet som her er
brukt er «kairos». Det betyr «tidens egenart» eller «det som kjennetegner
tiden».

Det andre ordet som er brukt om tid, er «kronos». Det betyr «tiden som
går» eller «løpende tid». Vi finner det igjen i vårt ord «kronologi».
Det som var spesielt med denne tiden, var at Messias var kommet, men at
folkets religiøse ledere ikke kunne forstå dette på grunn av sin vantro.
Et ugjenfødt menneske kan ikke forstå det som hører Guds rike til, mens et
menneske som er opplyst av Den Hellige Ånd, kan forstå mange ting i
Guds ord. De kan også på grunnlag av Guds ord tyde de tegn som vi har i
tiden.

Mange kristne i dag er også veldig flinke til å snakke om været og tyde det,
mens Guds ord bryr de seg lite om og kan ikke tolke det som står der. Jesus
gjorde ikke noe tegn eller noen undergjerning på bestilling. Han kalte folkets
religiøse ledere som så ofte før «for en ond og utro generasjon». De skulle
ikke få noe tegn fra Jesus uten Jonas-tegnet. Jesus forlot dem og gikk bort
fra dem. (v.4.)

Profeten Jonas ble sendt til Ninive for å frelse folket der. De tok imot hans

budskap om dommen som skulle komme, dersom de ikke omvendte seg.
Jesus ble sendt til jødene med det samme budskapet. Dersom ikke jødene
anerkjente ham som jødenes Messias og frelser, så ville dommen konune,
og den skulle komme i denne onde generasjonen.
Selve Jonas-tegnet gikk på Jesu død og oppstandelse. På samme måten
som Jonas var tre dager og tre netter i fiskens buk, skulle også Menneske-
sønnen være tre dager og tre netter i jordens skjød, og deretter skulle han
oppstå fra de døde. (Mat. 12,40.)
Dette tegnet var det ENDELIGE BEVISET på Guds dom over Jesus og
Jesu seier. Det var et tegn som ennå lå i framtiden.
Jesus forlot de religiøse lederne og ville ikke ha noe med dem å gjøre. Han
overlot dem til seg selv. Til tross for at de hadde vært vitne til og hørt om de
mange undergjerninger og tegn, som Jesus hadde gjort, så ville de ikke tro.
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De hadde forherdet sitt hjerte. Det var deres teologi og læresystemer som
hadde ført dem på avveier.

«Og da disiplene kom over til hin side, hadde de glemt å ta brød med. da sa
Jesus til dem: Se dere for og ta dere i vare for fariseernes og sadduseemes
surdeig! Da tenkte de ved seg selv og sa: Det er fordi vi ikke har tatt brød
med. Men da Jesus merket det, sa han til dem: Dere lite troende! hvorfor

tenker dere ved dere selv at det er fordi dere ikke har tatt brød med?
Skjønner (gr.noeo) dere ennå ikke, og kommer dere ikke i hu de fem brød
til de fem tusen, og hvor mange kurver dere da fikk, eller de syv brød til de
fire tusen, og hvor mange kurver dere da fikk? Kan dere da ikke skjønne at
det ikke var om brød jeg talte til dere? Men ta dere i vare for fariseernes
og sadduseemes surdeig! Da forstod de at han ikke hadde talt om at de
skulde ta seg i vare for surdeigen i brød, men for fariseemes og
sadduseemes lære.» (v.5-12.)

Jesus og hans apostler drog over til østsiden av Genesaret-sjøen, og de
hadde glemt å ta med brød. Jesus sa til dem at de måtte ta seg i vare for
fariseerenes og sadduseemes surdeig, (v.5-6.)
Disiplene trodde at Jesus snakket om det forholdet, at de hadde glemt å ta
med brød, men Jesus snakket om noe som var langt farligere- nemlig falsk
lære. (v.7.)

Jesus var ikke så opptatt av det daglige brødet. Det kunne han lett lage i
stand- enten det var til de mange eller til de få. Det som han var mer inter
essert i, var å advare sine disipler mot folkets religiøse ledere og deres læ
resetninger. De stod i motsetning til Jesu undervisning som var «Evangeliet
om Riket». (Mat.24,14.)
Han var bekymret for at også hans disipler skulle bli influert av det som var
galt. De skulle tross alt føre videre hans lære og læresetninger etter hans
himmelfart.

«Surdeigen» var et bilde på «falsk lære». (Se Mat. 13,33.)
Rabbineme sa også at surdeigen vat et bilde på falsk lære.
Paulus bmkte også bildet om surdeigen på den samme måten. Da gjaldt det
ikke den messianske læren, men det gjaldt den kristne menighets teologiske
sannheter. «Rens derfor ut den gamle surdeig, slik at dere kan være ny
deig, likesom dere er usyrede (uten synd i Jesus Kristus), for vårt påskelam
er jo slaktet, Kristus. La oss derfor holde høytid, ikke med gammel surdeig
eller med ondskaps og ugudelighets surdeig, men med renhets og sannhets
usyrdebrød.» (l.Kor.5,7-8.)
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Jesus bebreidet sine apostler for at de hadde for liten tro. Jesus hadde ikke
talt om å ta med brød, men han hadde advart mot fariseernes og
sadduseemes falske læresetninger, (v.8.)
Dersom disiplene hadde hatt stor nok tro, så hadde de forstått at Jesus ikke
snakket om brød, men om falsk lære. Det var ikke noe problem for ham å
framskaffe brød.

Hva som gjelder troen, var det ikke nok for apostlene å se at Jesus kunne
gjøre undergjerninger. De måtte også stole 100 prosent på at han ville gjøre
det, som han ønsket å utføre. Troen måtte bli en del av deres personlighet.
Troen måtte bli internalisert i deres liv. «Tro er full visshet om det som

håpes, overbevisning om ting som ikke sees.» (Hebr. 11,1.)
På samme måten som Peter ble kritisert av Jesus, fordi han hadde for liten

tro, da han ville gå på vannet (Mat. 14,31.), ble nå alle disiplene kritisert for
det samme, og det til tross for at de hadde vært sammen med Jesus i to år.
Tvil er det motsatte av tro.

Jakob sa følgende om den som tvilte: «Men han be i tro, uten å tvile, for
den som tviler, han ligner havsbølgen, som drives og kastes av vinden. For
ikke må det menneske tro at han skal få noe av Herren, en slik tvesinnet

mann (en mann med to sinn), ustø på alle sine veier.» (Jak. 1,6-8.)
Jesus minnet sine disipler om de 2 brødundrene som han hadde gjort. Det
kunne derfor ikke være om brød han snakket til dem, når han bad dem om

å ta seg i vare for fariseernes og sadduseerens surdeig. Etter at Jesus
hadde forklart dem dette, så forstod de at Jesus ikke hadde snakket om

surdeigen i brødet, men om fariseernes og saduseemes lære. (v.9-12.)

Jeg vil sitere hva Charles F.Baker sier om brødundrene og Jesu kapasitet til
å forsørge sine disipler i sin bok: Understanding the Gospels. s.l38: «Hvor
for skulle de noensinne være engstelige på grunn av mangel på mat i lyset
av slike erfaringer (som matundrene, min kommentar). Her igjen ser vi for
skjellen hva som gjelder tidsperiodene. Disiplene fikk mat på en overnaturlig
måte, mens Jesus var sammen med dem legemlig under Rikets program.
Senere under Kirkens program finner vi den store apostel Paulus ofte hun
grig, tørst, naken og kald (1 .Kor.4,11,2.Kor. 11,27 og Fil.4,12.)
Israel var lovet FYSISKE VELSIGNELSER på grunnlag av ADLYDELSE
(5.Mos.28,l-4.), men vi har ikke noe slikt løfte som medlemmer av Kristi

legeme. Han vil dekke våre behov, takk Gud (Fil.4,19.), men det er en stor
forskjell på dette og de rike løftene som Israel har fått.»
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CESAREA FILIPPI

«Men da Jesus var kommet til landet ved Cesarea Filippi, spurte han sine
disipler og sa: Hvem sier folk at Menneskesønnen er? De sa: Noen sier
døperen Johannes, andre Elias, andre igjen Jeremias eller en av profetene.
Han sa til dem: Men dere, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter
og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn. Og Jesus svarte og sa til
ham: Salig er du, Simon, Jonas' sønn! for kjød og blod har ikke åpenbart
deg det, men min Fader i himmelen. Og jeg sier deg at du er Peter; og på
denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få
makt over den. Og jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder
på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være
løst i himmelen. Da bød han sine disipler at de ikke skulde si til noen at han
var Messias.» (v. 13-20.)

Da Jesus var kommet til Cesarea Filippi, spurte han sine disipler hva folk sa
om Menneskesønnen. (v. 13.)

Cesarea Filippi lå nord for Genesaret-sjøen. Det var et sentrum for den
greske guden Pan. Denne byen var blitt bygget av tetrarken Herodes Filip.
Han kalte den for Cesarea til ære for keiser Agustus. For å skille den fra en
annen by som het Cesarea og som lå ved Middelhavet, fikk den tilnavnet
Filippi.
Jesus brukte her den tittelen som han foretrakk å bruke om seg selv- nemlig
Menneskesønnen. Denne tittelen inneholder mange sider ved Jesu liv. Selve
ordet «Menneskesønnen» betyr «sønn av et menneske « eller bare «men
neske».

Jesus spurte ikke hva fariseerne og de skriftlærde mente om dette, for det
svaret visste han. De mente stort sett at Jesus stod i forbindelse med Satan.

Jesus spurte om hva den vanlige jøde mente om dette. Han var interessert i
å vite hva folket syntes om hans messianitet. Selv om fariseerne og de
skriftlærde hadde forkastet ham som jødenes Messias, så var det ikke sik
kert at folket hadde forkastet ham.

Jesus fikk 4 forskjellige svar på sitt spørsmål:
a) Noen mente at han var døperen Johannes.
b) Andre mente at han var Elias.

c) Andre igjen mente at han var profeten Jeremias.
d) Den Qerde gruppen mente at han var en av de andre profetene, (v. 14.)

Herodes Antipas mente for eksempel at døperen Johannes hadde komme-
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tilbake i Jesu skikkelse. (Mat. 14,2.)
Elias skulle være forløperen til Messias. «Se, jeg sender dere Elias, før
Herrens dag kommer, den store og forferdelige.» (Mal.4,5.) (Jesus hadde
sagt at Elias var kommet i døperen Johannes sin tjeneste. Mat. 17,12.)
Jeremias var en av de store profetene i Tanach. Han var etter jødisk opp
fatning den som lignet mest på Jesus. Jødene forbandt denne profeten med
den profeten som Gud ville sende, og som Moses hadde sammenlignet med
seg selv. «En profet av din midte, av dine brødre, likesom meg (Moses),
skal Herren din Gud oppreise deg. På ham skal dere høre.» (5.Mos.l8,15.)
Det visste seg at store deler av det jødiske folket hadde HØYE TANKER
om Jesus, men ingen av svarene tilkjennegav at Jesus var Messias. (Det
også mange blant jødene som mente at Jesus var Messias, men det svaret
er ikke tatt med her.)

I de rabbinske Skriftene er det 3 oppfatniger på hvem denne personen
kunne være, som ble sammenlignet med Moses. Og svarene var: Josva,
Jeremias eller Messias.

Jesus spurte sine disipler om hva de mente om dette, og Peter svarte på
vegne av disiplene: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.» (v. 15-16.)
Disiplene hadde naturligvis oppdaget hvem Jesus var. De hadde vært
sammen med ham i mer enn to år og sett hans undergjerninger og hørt hans
taler. Det var ingen tvil hos dem hvem Jesus var. Han var Messias. Selve
ordet Messias kommer av det hebraiske ordet «ha Masiach», og som betyr
«Den Salvede». Han var den «sønnen» av David som skulle komme og
regjere i Israel, og som alle profetene og alle Skriftene i Tanach hadde om
talt. Han var den levende Guds Sønn. Selve begrepet «Sønn av», betyr at
vedkommende er «lik med den som man er sønn av.»

Både folkets religiøse ledere og folket burde ha forstått at Jesus var jøde
nes Messias- ikke bare ut ifra de undergjerningene som han gjorde, men
også ut ifra de forskjellige Skriftene i Tanach, som belyste de forskjellige
sider ved Messias. Det som var skrevet om Messias, stemte fullstendig
overens med Jesu liv.

TANACHS FRAMSTILLING AV MESSIAS.

Vi skal i det følgende bare kort gjengi det som de forskjellige Skriftene i
Tanach sier om Messias:

1) 1 .Mosebok framstilte Messias som «Kvinnens sæd», som skulle knuse

slangens hode. (3,15.)
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2) 2.Mosebok framstilte Messias som Påskelammet og som Herrens
Engel, som passet på jødefolket i ørkenen i 40 år. (12,13 og 13,21-22.)

3) 3.Mosebok framstilte Messias i de mange ofringene i templet og i Yp
persteprestens tjeneste for det jødiske folket. (16,15 og 16,20-21.)

4) 4.Mosebok framstilte Messias som Klippen, som fulgte jødene i ørke
nen, som Kopperslangen, som frelste jødene og som Kongen, som
skulle stige opp over Jakob. (20,11,21,9 og 24,17-18.)

5) 5.Mosebok framstilte Messias som den store Profeten, Torah-læreren
og Formidleren mellom Gud og jødene. (18,18,33,10.)

6) Josvas bok framstilte Messias som Høvdingen over Herrens hær.
(5,13-14.)

7) Dommernes bok framstilte Messias som Donuneren over Israel. Han
skulle ikke først og fremst dømme jødene, men frelse og beskytte
dem. (3,9.)

8) Ruts bok framstilte Messias som Forløseren, som skal utløse jøde
folket. (2,20.)

9) 1. og 2. Samuels bok framstilte Messias som Kongen over Davids hus,
som skal ha et tidsalderlig kongedønune. (2.Sam.7,12-16.)
l.og 2.Kongebok framstilte Messias som den som skal være Konge
over Israel for bestandig. (l.Kong.9,4-5.)

10) 1 .og 2.Krønikebok framstilte Messias som Kongen, som bestandig skal
være på Israels trone, og som skal bygge Herrens tempel. (l.Kr.22,9-
10.)

11) Esras bok framstilte Messias som den som skal gjenoppbygge templet i
Jerusalem og som den store Skriftlærde. (5,2 og 7,10.)

12) Nehemias bok framstilte Messias som Jerusalems Gjenoppbygger.
(6,15-16.)

13) Esters bok framstilte Messias som jødenes Frelser. (3,6 og 8,16-18.)
14) Jobs bok framstilte Messias som den som helbreder og frelser Job og

velsigner ham med Rikets velsignelser. (42,10-13 og 19,25.) Job er
både et forbilde på Jesus og på hedningenes velsignelser i rikets tid.

15) Salmenes bok framstilte Messias som Israels Sanger, som Den lidende
Messias, som jødenes Frelser, som den Oppstandne Frelseren og som
Israels Konge. (22,1,40,7-9,46,10-12 og 72,8-9.)

16) Salomos Ordspråk framstilte Messias som Visdommen, som var verks
mester hos Gud fra evighet av. (8,22-25 og 30-31.)

17) Predikerens bok framstilte Messias som Vismannen, som formante
jødene å frykte Herren og holde hans bud. (12,13-14.)

18) Salomos Høysang framstilte Messias som Brudgommen og Israel som
Bruden. (5,2-3 og 8,5.)
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19) Esaias framstilte Messias som både Barnet, som ble født av en jomfru,
som Fredsfyrsten, som Den lidende Messias og som Kongen, som skal
tilintetgjøre Israels fiender og styre i Rikets tid. (7,14,9,6,2,4,53,5 og
10 og 63,6.)

20) Jeremias framstilte Messias som Pottemakeren, som på nytt tar seg
av Israel, og som Den Rettferdige Spire av Davids ætt. (18,6 og 33,15-
16.)

21) Klagesangene framstilte Messias som Den gråtende og sørgende Pro
feten, som klager over jødenes synder. (1,3 og 4,6.)

22) Esekiel framstilte Messias som Herrens Herlighet, som sitter på Guds
trone i himmelen, og som templets Gjenoppbygger i rikets tid. (1,26,
43,1 og 7.)

23) Daniel framstilte Messias som Menneskesønnen, som konuner med
himmelens skyer og som Kongen i Riket for Israel. (7,13-14.)

24) Hoseas framstilte Messias som Israels Ektemann og Gjenløser. (2,16-
19 og 6,2.)

25) Joel framstilte Messias som Den som strider for Israel og som Lære
ren til Rettferdighet. (2,11-12 og 2,2 og 23.)

26) Amos framstilte Messias som Den som bygger opp igjen Davids falne
hytte. (9,11.)

27) Obadias framstilte Messias som rikets Herre. (v.21.)

28) Jonas framstilte Messias som Forsoneren, som skulle være 3 dager og
3 netter i dødsriket og som den store Hedningemisjonæren. (2,1-3 og
3,4-5.)

29) Mika framstilte Messias som Barnet som skulle fødes i Betlehem og
som Herskeren over Israel (5,1.)

30) Nahum framstilte Messias som et Vern på trengselens dag og som
Den nidkjære og hevnende Gud. (1,2 og 1,7.)

31) Habakuk framstilte Messias som Israels Frelser på nødens dag. (3,3-6
og 3,12-13.)

32) Sefania framstilte Messias som Den som gjør ende på Israels fangen
skap, som Den som tar bort Israels straff og som en Kjempe, som frel
ser jødene (2,7,4,14-15 og 3,17.)

33) Hagai framstilte Messias som Den som skal fylle det nye templet i ri
kets tid med herlighet. (2,7-9.)

34) Sakarias framstilte Messias som Jødenes Konge, som rir inn i Jerusa
lem på aseninnens fole, som Den gode Hyrde, som frelser Israel, som
Den som blir forrådt for 30 sølvpenninger, som Den Hyrden som skulle
bli slått, som Den gjennomstugne Messias og som Den som skulle
komme tilbake til Oljeberget. (9,9,9,16,11,12,13,7,12,10 og 14,4.)

233



35) Malakias framstilte Messias som Paktens engel og Rettferdighetens
sol, som skal gå opp over Israel med legedom under sine vinger. (3,1
og 4,2-3.) (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 4. Kapittel: Messias i de
gammeltestamentlige Skrifter., hvor jeg skriver mer om dette.)

I det hele har vi 456 profetiske utsagn i Tanach om Messias, hans funksjo
ner og hans kongedømme. Av disse gikk 333 profetiske utsagn i oppfyllelse
ved Jesu første komme. De øvrige 123 profetiske utsagnene kommer til å
gå i oppfyllelse i forbindelse med Jesu gjenkomst.
Dersom jødene hadde tatt imot Jesus som sin Messias, hadde alt dette blitt
oppfylt ved Jesu første komme, men nå har jødene måtte vente på resten
av oppfyllelsen i snart 2000 år.

Da Peter svarte at Jesus var Messias, ble han prist SALIG av Jesus, for
dette hadde han ikke kunnet forstå av seg selv, men Gud hadde ved Den
Hellige Ånd åpenbart det for ham. (v. 17.)
Den som ville forstå det at Jesus var Messias, måtte værei «født på ny»
eller «født ovenfra» (gr.anothen), som det står i grunnteksten. (Joh.3,3.)
Ordet for «salig» er på gresk «makarios». Dette ordet innebærer at en har
del i frelsen, utvelgelsen, velsignelsen og lykken. Dette er den første per
sonlige saligprisningen som vi har i N.T. (Se Saligprisningene i Mat.5,3-11.)
Jesus sa til Peter at han var Peter (gr.petros), at han ville bygge sin menig
het (gr.ekklesia, som betyr «utkalt forsamling») på denne klippe (gr.petra)
og at «dødsrikets porter» ikke skulle få makt over denne menigheten.
(V.18.)

Ordet «petros» var det navnet som Jesus gav Simon, Jonas sønn. Det betyr
«stein» eller «mannen som har steinens kvalitet». Jesus sa ikke at han ville
bygge sin menighet på Peter eller på noen av de andre apostlene, men han
sa at han ville bygge sin menighet på «denne klippen». Her brukte Jesus et
annet ord, og det er ordet «petra», som er hokjønnsformen for «Qell». Det
er selve «pellet» og ikke en enkelt stein at han vil bygge sin menighet på.
Han ville bygge sin menighet på seg selv og sitt frelsesverk.
Peter bekreftet i sitt første brev at det var ikke på ham, at Guds menighet
var bygd, men på Jesus Kristus. Jesus var «den levende stein», mens de
messianske jødene var «levende steiner». «Kom til ham, den LEVENDE
STEIN (gr.lithon), som vel ble forkastet av mennesker, men er utvalgt og
kostelig for Gud, og bli også dere (de messianske jødene) oppbygget som
LEVENDE STEINER til et åndelig hus (den messianske menigheten), et
hellig presteskap til å frambære åndelige offer, som tekkes Gud ved Jesus
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Kristus. For det heter i Skriften: Se, jeg legger i Sion en HJØRNESTEIN
(gr.lithon akrogoniaion), utvalgt, kostelig, og den som tror på ham, skal in
genlunde bli til skamme.» (l.Pet.2,4-6.)
Den menigheten, som det her er snakk om, er verken den generelle Guds
menighet, som består av alle frelste mennesker opp gjennom hele frelses-
historien, eller den kristne menigheten, men det er den messianske menig
heten av jøder. Den paulinske menigheten var ikke åpenbart, da dette ble
sagt.

Når Jesus sa at han «vil bygge sin menighet» på denne klippen, så mente
han den messianske menigheten i rikets tid. Jesus både bygde og vil videre
bygge denne menigheten på seg selv og sitt frelsesverk
På grunn av at denne menigheten var bygd på Jesu frelsesverk, så skulle
«dødsrikets porter», som er et bilde på «døden», ikke få makt over denne
menigheten. «Dødsrikets porteD> er inngangen inn til dødsriket, som på
gresk heter «hades». Det er den fysiske død som er inngangen til dødsriket,
men på grunn av Jesu oppstandelse fra de døde (v.21.), så skulle også med
lemmene i denne menigheten oppstå på et senere tidspunkt. Døden kunne
verken holde på Jesus eller på den messianske menigheten.
De «døde» av den messianske menigheten skal oppstå i oppstandelsen på
«den siste dagen» (Joh. 11,24.) i forbindelse med Jesu gjenkomst for Israel,
mens den kristne menighet skal bli bortrykket til Gud før trengselstiden på 7
år. (l.Kor.15,50-51 og l.Tess.4,14-17.)
Den Romersk Katolske Kirken mener at den klippen, som Jesus vil bygge
sin menighet på, var Peter og Den Romersk Katolske Kirken. Denne kir
ken anser Peter for å være den første paven i Roma.
Dette betyr videre at denne kirken vil ha monopol på sannheten, og at den
aldri kan ta feil i lærespørsmål. Når vi ser på denne kirkens mange dogmer
og læremessige grunnlag, ser vi at dette ikke kan stemme. Er det noen som
har tatt grundig feil i læremessige spørsmål, så er det nettopp Den Romersk
Katolske Kirken med sine mange hedenske læresetninger og sin hedenske
tradisjon. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 3, hvor jeg skriver mye om
dette.)

Den Protestantiske Kirken mener at Jesus ikke bygger sin kirke på Peter,
men på Jesus selv. Dette har den rett i, men den tar feil når den hevder, at
den menigheten, som det her er snakk om, er den kristne menigheten. De
jødiske Skriftene omhandler ikke den kristne menigheten, men de omhand
ler den messianske menigheten.
Begge disse kirkesamfunnene hevder at den kristne menighet begynte på
pinsefestens dag. (Ap.gj.2.) Det er også galt. Den kristne menigheten be-
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gynte ikke før enn ved Paulus sin omvendelse. DEN KRISTNE MENIG
HET BEGYNTE UTENFOR DAMASKUS.

Jesus sa videre til Peter at han ville gi ham NØKLENE til HIMLENES
RIKE, og det som han bandt på jorden (i Israel), skulle være bundet i him
melen, og det som han løste (gav tillatelse til) på jorden (i Israel), skulle
være tillatt i himmelen, (v. 19.)
Selve ordet «nøkleD> går på autoritet til å utføre bestemte handlinger. Det
var ikke nøklene til den kristne menighet, som ble gitt til Peter. De ble gitt til
Paulus. Det var han som åpnet Guds rike for hedningene i den paulinske
sammenhengen.
De nøklene, som det her er snakk om, angikk «himlenes rike» og ikke den
kristne menigheten. Det hadde derfor vært mer korrekt å oversatt ordet
«jorden» (gr.ge) med ordet «landet». Det vil si «landet Israel».
Det var ikke bare Peter som fikk nøklene til himmlenes rike. De ble også
gitt til de andre apostlene. «Sannelig, sier jeg dere: Alt det dere binder på
jorden (i Israel) skal være bundet i himmelen, og alt det dere løser på jorden
(i Israel) skal være løst i himmelen.» (Mat. 18,18.)
Vi vet at i Rikets tid skal de 12 apostlene sitte på 12 troner og dømme
(frelse) Israels 12 stammer. (Mat. 19,28.)
Hva som gjelder binde- og løsemakten, så var apostlene forvaltere av
denne. De kunne ikke på eget initiativ ta sine egne bestenunelser, men de
skulle annonsere det som Gud hadde bestemt i enhver sak.

Når det for eksempel oppstod problemer i den messianske menigheten,
skulle to eller tre av apostlene gå sammen i bønn over dette problemet, og
Gud skulle gi dem løsningen på dette. «Atter sier jeg dere: Alt det to av
dere på jorden (i Israel) blir enige om å be om, det skal gis dem av min Fa
der i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt i
blant dem.» (Mat. 18,19-20.)
Her er det ikke snakk om at de messianske troende skal få alle ting, som de
ber om, men det er snakk om at Gud vil gi apostlene løsningen på de for
skjellige læremessige problemstillingene, etter at de hadde bedt over det.
Sammenhengen i teksten viser at denne tolkningen er den riktige.
Hva som gjaldt nøkkelmakten, som var uttrykk for den autoritet som apost
lene hadde, så ble den brukt på følgende områder:
a) De skulle forkynne evangeliet om riket.
b) De skulle drive ut de onde åndene.

c) De skulle helbrede alle typer sykdom.

236



d) De skulle oppvekke de døde.
e) De skulle rense de spedalske.
f) De kunne tilgi synd. (Joh.20,23.)
g) De kunne fastholde synden for et menneske. (Mat. 18,17.)
h) De kunne foreta læremessige justeringer. (Ap.gj. 15,20.) (Se min bok:

Kristendommenes Jødiske Røtter. Kapitlene: Makten til å løse og binde,
og: Paulus hadde sin egen nøkkelmakt.)

Det er galt det som blir hevdet, at Peter åpnet opp for kristendommen på
pinsefestens dag, da Den Hellige Ånd ble utgydt. Det var ikke Peter som
åpnet opp for dette, men det var Gud. Han sendte Den Hellige Ånd til den
messianske forsamlingen. Peter bare forklarte det som hadde skjedd.
(Ap.gj.2.)
Det var døperen Johannes som først åpnet opp for himlenes rike for jø
dene. «Loven (Torahen) og profetene hadde sin tid INNTIL Johannes.
FRA DEN TID forkynnes evangeliet om Guds rike, og enhver trenger seg
inn i det med makt.» (Luk. 16,16.)

Det er derimot sant at Peter åpnet opp himlenes rike for hedningene, da
han forkynte evangeliet om riket for hedningene i Kornelius sitt hus i år 40.
Disse hedningene kom ikke til å tilhøre den kristne menigheten, men de
kom til å tilhøre Israel. (Ap.Gj.lO.)
Peter forkynte ikke den frie nåden til disse menneskene, men han forkynte
Mose Torah og den messianske jødedommen. «Peter opplot da sin munn og
sa: Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør froskjell på folk, men blant et
hvert folkeslag tar han imot den som FRYKTER HAM og GJØR RETT
FERDIGHET (holder Mose Torah eller deler av den.)» Ap.gj. 10,35.)

Jesus forbød sine disipler at de skulle si til folket at han var Messias. (v.20.
Grunnen til at han gjorde det, var at verken hans apostler eller resten av
folket forstod, hva det innebar å være Messias. Tiden var ikke moden til

det. Slike utsagn ville bare vekke uro blant folket, slik at romerne kunne
straffe dem for det.

I og med at jødene hadde en gal oppfatning av Messias, ville ikke Jesus at
Messias-tittelen skulle skygge for hans forsonergjeming. Før Messias
kunne opprette Riket for Israel, så måtte han sone all verdens synd.
Når det gjaldt apostlene, så hadde de ennå ikke forstått at Jesus måte dø og
sone synden, før han kunne bli kongen i Det Messianske Riket.
(Mat.16,22.)

Dette var også en av grunnene til at Jesus foretrakk å bruke tittelen «Men-
neskesønnen» om seg selv (v. 13.), men han sa også at han var Messias
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(v.20.) I disse to versene kombinerte han disse to titlene og gav uttrykk for
at de var identiske.

Det er mange liberale Bibel-forskere som mener at Jesus ikke brukte Mes-
sias-tittelen om seg selv, men det er galt.
Vi kan også legge merke til at alle disiplene mente, at Jesus var Messias,
for han sa at de ikke skulle si det til noen, at han var Messias.

«Fra den tid begynte Jesus å gi sine disipler til kjenne at han skulde gå til
Jerusalem og lide meget av de eldste og yppersteprestene og de skriftlærde,
og slåes i hjel, og oppstå på den tredje dag. Da tok Peter ham til side og
begynte å irettesette ham og sa: Gud fri deg. Herre! Dette må ingenlunde
vederfares deg! Men han vendte sig og sa til Peter: Vik bak mig. Satan
(gr.satanas)! du er meg til anstøt (gr.skandalon), for du har ikke sans
(gr.proneo) for det som hører Gud til, men bare for det som hører mennes
kene til. Da sa Jesus til sine disipler: Vil noen komme etter meg, da må han
fornekte (gr.apameomai) seg selv og ta sitt kors opp og følge
(gr.akoloutheo) meg. For den som vil berge sitt liv (gr.psyke), skal miste
det; men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. For hva gag
ner det et menneske om han vinner den hele verden (gr.kosmos), men tar
skade på sin sjel? eller hva vil et menneske gi til vederlag for sin sjel? For
Menneskesønnen skal komme i sin Faders herlighet (gr.doxa) med sine
engler (gr.angelos), og da skal han betale enhver etter hans gjerning. San
nelig sier jeg dere: Noen av dem som her står, skal ikke smake døden før
(gr.heos an) de ser Menneskesønnen komme i sitt rike (gr.basileia).» (v.21-
28.)

Fra den tid begynte Jesus å fortelle sine disipler at han skulle gå til
Jesusalem og lide meget. Han skulle bli slått i hjel, men han skulle oppstå på
den tredje dagen. (v.21.)
Uttrykket «FRA DEN TID» betyr at Jesus nå gav til kjenne at jødene ikke
kom til å ta imot ham som jødenes Messias. De ansåg ham for å være en
falsk Messias, som måtte dø.

Matteus evangelium deles i 3 naturlige deler:
a) Kap. 1-2 beskrev Jesu slektsliste og barndom.
b) Fra kap.3 og til 16,20 ble Jesus presentert som jødenes Messias.
c) Fra kap. 16,21 og ut evangeliet ble det gjort helt klart at Jesus kom til å

bli forkastet av det jødiske folket, og at de religiøse lederne kom til å
dømme ham til døden.

Det var Jesus selv som kom med denne opplysningen, at han kom til å bli
forkastet og måtte dø. Han hadde også før antydet dette, men disiplene
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hadde ikke forstått det. «Og Jesus sa til dem: Kan vel brudesvennene sørge
så lenge brudgommen er hos dem? Men de dager skal komme da brudgom
men skal bli TATT FRA DEM, og da skal de faste.» (Mat.9,15.)
«For likesom Jonas var tre dager og tre netter i fiskens buk, således skal
Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens skjød.»
(Mat. 12,40.)

Det var etter Guds vilje at dette skulle skje. Jødefolket skulle være et red
skap til at Jesus kunne sone all verdens synd. De kan derfor ikke lastes for
at de korsfestet herlighetens Herre. Det var nødvendig at Jesus måtte dø.
«Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og
DØR, så blir det ene kom, men hvis det dør, bærer det meget fmkt.»
(Joh. 12,24.)
Det var ikke bare jødene som korsfestet Jesus. Romerne var de som ut
førte selve handlingen. De representerte hedningefolkene i det som ble
gjort, «ja, i sannhet, i denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus,
som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus med hedningene (romerne)
og Israels folk, for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet
skulle skje.» (Ap.gj.4,27-28.)
Jødene og hedningene blir ikke gjort ansvarlig for Jesu korsfestelse og død,
for det var i samsvar med Guds planer. Etter Jesu oppstandelse og himmel
fart fikk jødene en ny mulighet til at Riket kunne bli opprettet. Dette tilbudet
varte helt fram til Paulus sin omvendelse i år 37. Etter den tid var mulighe
ten stengt for opprettelsen av Riket. Det ble imidlertid vunnet jøder for him
lenes rike helt fram til Jemsalems ødeleggelse i år 70.

Da Jesus fortalte det rett ut at han skulle dø, tok Peter ham til side og be
gynte å irettesette Jesus og sa at dette ikke måtte skje. (v.22.)
Dette viser hvor lite Peter forstod av sin egen bekjennelse at Jesus var
Messias. (v.21.) Han forstod ikke forsoningssiden ved Messias. Dette for
stod ikke apostlene før enn etter at Jesus hadde stått opp fra de døde. Disi
plene var fokusert på opprettelsen av Riket for Israel og forsto ikke at Jesu
forsoning var det åndelige fundamentet, som Riket måtte bygges på.
Til tross for at forsoningen var i samsvar med Guds planer, så forstod ikke
Peter dette. Han sa at Gud måtte bevare Jesus, fordi han sa noe så blasfe
misk, som at han måtte dø. Han skulle ikke dø etter Peters oppfatning. Nei,
han skulle leve og opprette Riket for jødene.
Jesus sa til Peter at han var inspirert av Satan, når han ville forhindre, at
Jesus gikk dødens vei. Verken Peter eller Satan hadde noen forståelse for
det som hørte Guds rike til. De tenkte ikke som Gud, men de tenkte slik
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som jødene tenkte- at Guds rike kunne opprettes i Israel uten å ha det rette
åndelige fundamentet, (v.23.)
Dette var en VOLDSOM REAKSJON fra Jesu side, og den var både ret
tet mot Peter og mot Satan. Vi vet at Satan hadde ikke noe imot at riket ble
opprettet, men det måtte skje på hans premisser. (Se Mat.4,8-10.)
Den som ville følge Jesus, måtte fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge
Jesus, for den som ville berge sitt liv, skulle miste det, men den som tapte
det, skulle finne det. (v.24-25.)

Jesus gav med dette uttrykk for at det var ikke bare han som skulle dø,
men disiplene skulle også dø på grunn av det oppdraget som de hadde fått.
Den som sa «ja» til Jesus, hadde allerede tatt opp sitt kors og var på vei til
retterstedet.

Utenfor de romerske rettslokalene var det stilt opp trekors. De som ble
dømt til døden, måtte selv bære tverrbjelken på sine kors til retterstedet.
Slik gikk det også med disiplene til Jesus. De ble alle henrettet unntatt Jo
hannes, som døde en naturlig død i Efesus. Han betjente der en messiansk
menighet til sin død.
Den som ikke ville følge Jesus, ville komme til å miste sitt liv. Det betydde
at vedkommende ikke fikk del i de rettferdiges oppstandelse og i Riket for
Israel. Den derimot som døde for Guds rikets sak, skulle få del i denne opp
standelsen og få del i riket. «Å bli frelst» var det samme som det «å få del i
Riket for Israel».

Slik er det ikke i vår tidsperiode. «Å bli frelst» betyr i den paulinske læren
at en blir en del av Jesu legeme og får del i det himmelske Jerusalem. Jø
dene er Guds folk på jorden, mens den kristne menighet er Guds folk i him
melen.

I og med at Jesus sa at den som ville følge ham, den var på vei til retter
stedet, så pekte han dermed på at den tiden, som lå foran både Jesus og
apostlene, kom til å bli en tid med mange forfølgelser. Det kom til å bli en
vanskeligere tid enn det som de til nå hadde opplevd.
Jesus sa videre: Det hadde ingen betydning om et menneske vant hele ver
den, men tok skade på sin sjel (gr.psyke), som også betyr «liv». Hva kunne
mennesket gi til vederlag for sin sjel? (v.26.)
Her kommer det tydelig fram at ethvert menneske var mer verdt enn hele
verdens rikdommer. Rikdommen var ofte det som stod i veien for Guds-

forholdet. En kunne ikke betale seg ut av synden med sine rikdommer, men
det kunne en bare ved å tro på Jesus.
Den som ville vinne Riket for Israel, måtte prioritere på en helt annen måte.
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Vedkommende måtte holde Jesu bud, selge det som en eide og følge Jesus.
(Mat.l9,16-26.)
Jesus skulle komme tilbake i sin Faders herlighet sammen med englene. Da
skulle han holde dom over jødene. De skulle dømmes etter sine gjerninger.
(V.27.)

Dette var første gangen at Jesus talte om sin gjenkomst. Han hadde tidli
gere talt om sin død. (v.21.). Han skulle komme tilbake sammen med en
glene. De skulle først samle sammen de ugudelige, som skal dømmes av
Jesus foran Jesu herlighetstrone i Jerusalem. Englene skal deretter kaste
dem i ildsjøen. (Mat. 13,41-42.)
Allerede profeten Bnok profeterte om dette. «Disse var det også Bnok, den
syvende fra Adam profeterte om da han sa: Se, Herren kommer med sine
mante tusen hellige (englene), for å holde dom over alle og refse alle de
ugudelige for alle de ugudelige gjerningene, som de gjorde, og for alle de
hårde ord som de talte mot ham, de ugudelige syndere.» (Judas v. 14-15.)
Det er Jesus som skal dømme jødene og verden, men det er englene som
skal utføre den dommen som Jesus har avsagt over den enkelte. (Se
Mat.13,41-42.)

Før dommen foran Jesu herlighetstrone i Jerusalem (Mat.25.), skal englene
hente de jødene som fortsatt er igjen ute i diasporaen etter den store
trengselstiden, hjem til Israel. «Og han skal sende ut sine engler med basun
ens veldige røst, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner
(fra hele verden), fra himmelbryn til himmelbryn.» (Mat.24,31.)
«Hvem er disse som kommer flyvende som skyer, som duer til sine du
eslag? «(Bs.60,8.) (Svaret er: Det er jødene.)
Jesus skal komme tilbake «i sin Faders herlighet», (v.27.)
Det er den herligheten som han hadde hos Gud, før verdens grunnvoll ble
lagt, og som han fikk tilbake ved sin himmelfart.

I forbindelse med Jesu første komme, så måtte han avkle seg noe av den
herligheten, som han hadde, for jødene var ikke i stand til å motta den i
dens fylde. Apostelen Johannes sa følgende om denne herligheten. «Og
Ordet ble kjød og tok bolig i blant oss, og vi så hans herlighet- en herlighet
som den en enbåren Sønn har fra sin far- full av nåde og sannhet.»
(Joh. 1,14.)
I Jesu uppersteprestelige bønn bad Jesus Faderen om at han måtte få igjen
fylden av den herligheten, som han hadde hos Faderen, før verden ble til.
«og nå, herliggjør du meg. Fader, med den herlighet jeg hadde hos deg før
verden ble til.» (Joh. 17,5.)
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Når Jesus kommer tilbake, kommer han med fylden av sin herlighet. Alle vil
da se og forstå at Jesus er jødenes Messias.
I tillegg til at Jesus vil få tilbake sin herlighet, vil han også få av Faderen
alle de jødene som er kommet til tro på ham. «Jeg har herliggjort deg på
jorden (i Israel), idet jeg har fullbyrdet den gjerning, som du har gitt meg å
gjøre, og nå, herliggjør du meg med den herlighet som jeg hadde hos deg,
før verden var til. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du gav
meg av verden. De var dine, og du gav meg dem, og de har holdt ditt ord
(dine bud). (Joh.17,4-6.)

Det er denne herlighet Jesus skal fylle jorden med i 1000 års-riket. Han
skal ikke ha den for seg selv, men han skal dele den med alle som tror.
De messianske jødene skal dømmes i forhold til sine gjerninger. I den
messianske jødedommen skal menneskene dømmes i forhold til både tro og
gjerninger. De som verken har tro eller gode gjerninger, skal dømmes til et
evig liv i ildsjøen. De som både har tro og gode gjerninger, skal dømmes til
et liv i Riket for Israel.

I den messianske jødedommen opererte man med to rettferdighetsbegreper,
og det var Guds rettferdighet og menneskets egen rettferdighet. Det var
nødvendig å ha begge delene, for å bli frelst. «La således deres lys skinne
for menneskene (jødene), for at de kan se deres GODE GJERNINGER og
prise deres Fader i himmelen.» (Mat.5,16.)
«For jeg sier dere: Dersom deres rettferdighet (almissegivning) ikke over
går de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere ingenlunde inn i himlenes
rike.» (Mat.5,20.)
I den kristne menighets tidsperiode er det nok at en tror på Jesus, for å bli
frelst. Vi lever i dag i den perioden som vi kaller for den «frie nådens pe
riode», men i og med at de fleste ikke ser og forstår, at det er to forskjellige
Toraher og to forskjellige tidsperioder, som er beskrevet i N.T., så blir dette
dessverre blandet sammen i forkynnelsen.
Til slutt i dette kapittlet sa Jesus at noen av apostlene skulle få oppleve, at
Menneskesønnen skulle komme tilbake til sitt rike. (v.28.)
Det har vært flere tolkninger på dette verset, og vi skal nevne dem.
a) Det går på Jerusalems ødeleggelse i år 70 etter Messias.
b) Det går på pinsefestens dag og Den Hellige Ånds komme.
c) Det går på Jesu forklarelse på berget. (Mat. 17,1-8.)
d) Det går på Jesu gjenkomst.
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Den riktige tolkningen av dette verset er den siste forståelsen. Dersom jø
dene hadde tatt imot Jesus, så hadde han kommet tilbake og opprettet Riket
for dem etter en tid. I dette verset er uttrykket «heos an» brukt. Det uttryk
ker en mulighet som er basert på en betingelse. Betingelsen for at dette
kunne skje, var at jødene tok imot Jesus. (Se kommentar under Mat. 10,23.
Se også min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. Kapittel: Det historiske og
eskatologiske Guds-riket kunne ha blitt opprettet ved Jesu første komme.)
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KAPITTEL 17.

JESU ÅPENBARELSE PÅ FJELLET

«Og seks dager deretter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Jo
hannes og førte dem avsides opp på et hølt Qell. Og han blev forklaret
(gr.metamorphoo) for deres ølne, og hans åsyn skinte som solen, og hans
klær blev hvite som lyset. Og se. Moses og Elias viste sig for dem og talte
med ham. Da tok Peter til orde og sa til Jesus: Herre! det er godt (gr.kalos)
at vi er her; vil du, så skal jeg gjøre tre boliger (gr.skene) her, en til deg og
en til Moses og en til Elias. Mens han ennå talte, se, da kom det en lysende
sky og overskygget dem, og se, det kom en røst ut av skyen, som sa: Dette
er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag, hør haml Og da disi
plene hørte det, falt de ned på sitt ansikt og blev meget forferdet. Og Jesus
gikk bort og rørte ved dem og sa: Stå opp, og frykt (gr.phobeo) ikke! Men
da de så op, så de ingen uten Jesus alene. Og da de gikk ned av pellet, bød
Jesus dem: Dere skal ikke fortelle noen om dette syn før Menneskesønnen
er oppstanden fra de døde. Og disiplene spurte ham og sa: Hvorfor sier da
de skriftlærde at Elias først må komme? Han svarte og sa: Elias kommer
visstnok og skal sette alt i rette skikk; men jeg sier dere at Elias er alt kom
met, og de kjente (gr.epignionosko) ham ikke, men gjorde med ham hvad de
ville. Det samme skal også Menneskesønnen lide av dem. Da forstod disi
plene at det var om døperen Johannes han talte til dem. «(v. 1-13.)

Seks dager etter at Jesus hadde åpenbart for sine disipler, at han skulle lide,
dø og oppstå på den 3. dagen, så tok han med seg Peter, Jakob og Johan
nes avsides opp på et høyt fjell. Oppe på dette fjellet ble han forklaret for
deres øyne, slik at både hans legeme og hans klær ble kvite som lyset, (v.l-
2.)
Vi vet ikke hvilket Qell dette var. Tradisjonen har utpekt Tabor til å være
dette fjellet, men det kan også være Hermon, da dette Qellet lå i nærheten
av Cesarea Fillipi. (Mat. 16,13.)
Matteus sa at dette skjedde etter 6 dager, mens Lukas sier at det skjedde
«omkring åtte dager» etter. (Luk.9,28.) Det er ingen motsetninger mellom
disse to tidsangivelsene. Lukas reknet med både den dagen da samtalen om
Jesus død og oppstandelse fant sted og den dagen, da forklarelsen skjedde.
Dette pellet er et bilde på Sion i rikets tid. Det skal bli forvandlet til å bli det
høyeste Qellet i Israel.
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Det verbet, som er brukt for «å bli forklaret», er på gresk «metamorpho».
Det er sammensatt av to ord, og det er «meta», som betyr «etter» og «et
terpå» og «morfe», som betyr «form», «skikkelse» og «eksistensform.
Dette betyr at den herligheten, som Jesus hadde i himmelen, og som han
måtte avkle seg, ble synlig for de tre apostlene. Det var ikke bare hans le
geme som ble forklaret, men også hans klær. Slik som de så ham, slik vil
han framstå som kongen i Riket for Israel.

Apostlene fikk se ham slik som han i virkeligheten er. Han er «avglansen av
hans (Guds) herlighet og avbildet av hans vesen.» (Hebr. 1,3.)
Etter at Jesus hadde blitt forklaret for deres øyne, så kom Moses og Elias
og talte med Jesus, (v.3.)
Lukas forteller oss at de talte med Jesus om hans bortgang. Det er hans
død. (Luk.9,31.) Dette var det viktigste som skulle skje i frelseshistorien.
Alt var avhengig av Jesu forsoning.

Det var ikke bare Jesus som viste seg for dem i sin herlighet. Det samme
var tilfellet med Moses og Elias, men de hadde naturligvis ikke den samme
herligheten som Jesus hadde. Da apostlene fikk se dette, så ble de fullt
våkne. Før hadde de vært nær ved å sovne. (Luk.9,30-32.)
Moses representerte Torahen, og Elias representerte profetene. Disse to
representerte DE TO LINJENE som vi har i jødenes frelseshistorie. Det er
GUDS KRAV og GUDS NÅDE. Guds krav kommer til uttrykk i Sinai-
pakten, mens Guds nåde kommer til uttrykk i Abraham-, David-, Land-
pakten og i Den Nye Pakt i Jesu blod.
Disse paktene er helt forskjellige. Mens den første er en betinget nåde-
spakt, er de 4 andre ubetingede nådepakter. Den første pakten kunne ikke
frelse jødene. Den lovet dem et godt liv dersom de fulgte forpliktelsene i
denne pakten. Ordet «DERSOM» er et sentralt ord i denne pakten. «Men
DERSOM du (Israel) ikke hører på Herrens, din Guds røst, så du akter vel
på å holde hans bud og hans lover, som jeg gir deg i dag, da skal alle disse
forbannelser komme over deg og nå deg.» (5.Mos.28,15.)
Dessuten måtte jødene følge Mose Torah, dersom de skulle få tak i frelsen
og bli bevart i den. Gud kanaliserte sin frelse gjennom overholdelsen av
pakten. Den ble dermed en indirekte frelsespakt.
De fire andre paktene er nådepakter, og de har med Israels løfter og frelse
å gjøre. Alle paktene er basert på Den Nye Pakt i Jesu blod, som også er
en pakt som var lovet jødene, men som også vi hedningene får lov til å
gjøre oss nytte av.
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Denne hendelsen er et bilde på Jesu gjenkomst i herlighet. Jesus represen
terte kongen i Riket for Israel, mens Moses og Elias representerte de tro
ende jøder og hedninger, som har vært bevart i hinunelen, og som Jesus
skal føre med seg i forbindelse med sin gjenkomst.
De tre apostlene, som var med Jesus, representerte de av jødene som er i
livet, når Jesus kommer tilbake.

Peter som var den fremste talsmannen for apostlene, foreslo at de kunne
bygge tre boliger til Jesus, Moses og Elias, så de kunne bli boende der på
pellet. Dette viser også hvor lite Peter hadde forstått av Jesu død og opp
standelse. Han forstod ikke forsoningens betydning før etter at Jesus hadde
stått opp fra de døde. Dette gjaldt også de andre apostlene og disiplene.

Når Peter foreslo at de skulle bygge tre boliger på Qellet, så tenkte han at
dersom de gjorde det, så ville det være en mulighet for at Riket for Israel
kunne bli etablert med det samme. På Løvsalenes høytid, som også er et
bilde på 1000 års-riket, pleide jødene å bygge hytter av løv og bo i dem så
lenge som festen varte. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapittel:
Løvhyttefesten.)
Peter hadde ikke forstått at Riket for Israel ikke kunne bli opprettet fullt ut,
før etter Jesu forsoning og Den Hellige Ånds komme på pinsefestens dag.
Mens Peter ennå talte, da kom det en lysende sky over dem og overskyg
get dem. Ut av skyen kom det en røst som sa: «Dette er min Sønn, som jeg
har velbehag i. Hør ham.» (v.5.)
Denne lysende skyen ble kalt for «Schekina». Det var «Guds nedad-
stigende herlighet». Vi må skille mellom Gud selv, som var inne i skyen, og
selve skyen. menneskene kan ikke se Gud slik som han i virkeligheten
er. Han bor i et lys som ikke vi kan komme inn i. Når Gud gjestet sitt folk,
så skjulte han seg i denne skyen av lys.
Gud selv talte til dem ut av skyen, og det som Gud sa, var følgende:
«Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har velbehag i. Hør ham.» (v.5.)
Allerede i forbindelse med Jesu dåp hadde Gud eller Guds stemme erklært
at Jesus var hans Sønn, og at han hadde velbehag i Jesus. (Mat.3,17.)
Den rabbinske jødedommen som kommer til uttrykk i Talmud, regnet med 5
mellomvesener mellom Gud og menneskene, og de er:
a) «Metraton», som er det samme som «Herrens engel», som igjen er det

samme som «Messias».

b) «Memra», som er Guds ord. Det er det samme som Messias.

c) «Schekina», som er «Guds nedadstigende herlighet».
d) «Ruach ha Kodesh», som er «Den Hellige Ånd».



e) «Bath Kol», som er den himmelske åpenbaringsrøsten, som er «Guds
stemme». (Se mine bøker: Kristendommens Jødiske

Røtter. Kapittel: Metraton. og Jødenes Konge. Bind 3. Kapittel: Messias
er Herrens herlighet.)

Apostlene visste at Jesus var jødenes Messias. (Mat. 16,17 og 20.) Proble
met for apostlene var ikke å vite hvem Jesus var, men å forstå alt det som
han underviste dem om. De var bundet opp i uriktige teologiske vurderinger,
og de kan det være store problemer med å kvitte seg med.
Slik er det også i dag. Når vi i våre artikler og bøker skiller mellom Jesu
undervisning og Paulus sin undervsining, så er det bare et FÅTALL AV
KRISTENFOLKET som forstår dette, for det passer ikke inn i den teolo
gien som de er blitt undervist i gjennom mange år.
Gud poengterte derfor ovenfor apostlene at de måtte høre på og forstå det
som Jesus underviste om. Han henviste til det profetiske ordet i
S.Mos. 18,15, hvor det står: «En profet av din midte, av dine brødre, likesom
meg (Moses), skal Herren din Gud oppreise deg. På ham skal dere høre.»
Den eneste trosbekjennelsen som jødedommen har, er Shema, som betyr
«Hør». Den er blant annet bygget opp rundt 5.Mos.l8,15, og den lyder:
«Hør Israel, Herren vår Gud (våre Guder. hebr.»elohim». Ordet Gud står
her i flertall). Herren er en.» (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. Kapittel:
Den Treenige Gud i Tanach.)
De som skulle forkynne om Riket, måtte kjenne til det åndelige fundamentet
for riket. De skulle føre videre Jesu undervisning- både for jødene i Israel
og for jødene i diasporaen. Gjennom egne erfrainger, gjennom Jesu under
visning og gjennom Den Hellige Ånds undervisning fikk de etter hvert
kjennskap til rikets åndelige fundament.
Da de tre apostlene hørte Guds stemme ut av skyen, ble de så forferdet, at
de falt ned på sitt ansikt, (v.6.)

Når et menneske kommer i kontakt med Den hellige Gud, så blir reaksjonen
bestandig den samme. Det kommer redsel og ærefrykt over mennesket. En
oppdager sin egen uverdighet i møtet med Gud. Dette var både reaksjonen
til profeten Elias, til Peter, til Paulus og til Johannes. «Da sa jeg (Esaias):
Ve meg! Jeg er fortapt, for jeg er en mann med ureine lepper, og jeg bor
midt i blant et folk med ureine lepper, og mine øyne har sett Herren, hær
skarenes Gud.» (Es.6,5.)

«Men da Simon Peter så det, falt han ned for Jesu knær og sa: Herre, gå
fra megl, for jeg er en syndig mann.» (Luk.5,8.)
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«Men på reisen så skjedde det at han (Paulus) kom nær til Damaskus, og
med ett strålte et lys fra hinunelen (Schekina-herligheten) om ham, og han
falt til jorden og hørte en røst som sa til ham: Saul! Saul! hvorfor forfølger
du meg?» (Ap.gj.9,3-4.)
«Og da jeg (Johannes) så ham, falt jeg ned for hans føtter som en død, og
han la sin høyre hånd på meg og sa: Frykt ikke! Jeg er den første og den
siste og den levende, og jeg var død, og se, jeg er levende i tidsaldrenes
tidsaldere. Og jeg har nøklene til døden og til dødriket.» (Joh.Åp.1,17-18.)

Jesus gikk bort til de tre apostlene, rørte ved dem og sa: «Stå opp! Frykt
ikke.» (v.7.)

Uttrykket «Frykt ikke» forekommer ofte gjennom hele Bibelen. Den som
tror på Jesus, har ingen grunn til å frykte, for den som tror på Jesus, har
fått den fullkomne kjærligheten lagt ned i sitt hjerte, og den driver frykten
ut. «Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver fryk
ten ut, for frykt har straffen i seg, men den som frykter, er ikke blitt full
kommen i kjærlighet.» (1. Joh.4,18.)
Vi blir oppfordordret til å frykte og å elske Gud. «Å frykte Gud» er ikke det
sanune som som «å være redd Gud», men det betyr det motsatte. Det betyr
«å elske Gud og hans ordninger» slik at vi passer på, at vi etterlever dem.
Da apostlene så opp, så de ingen der unntatt Jesus, (v.8.)

Både Moses, Elias og Schekina-skyen var forsvunnet. Det var alt ved det
normale, men Jesus var der.

Slik er det også med alle Guds menn og kvinner, som har hatt åpenbaringer
fra Gud. Synet forsvinner, men Jesus er der hele tiden. I vår tid opperer
Jesus gjennom Den Hellige Ånd.
Da de gikk ned av Qellet, så forbød Jesus dem å fortelle noen om dette sy
net, før etter at han var stått opp fra de døde. (v.9.)
Dette var det femte forbudet som de hadde fått, og som er nevnt i dette
evangeliet. Grunnen til at de ikke fikk lov å si det- verken til de andre apost
lene eller til noen av jødene, var det forholdet at det bare ville føre til at
forventningene om opprettelsen av Riket for Israel ville overskygge det
faktumet, at Jesus først måtte lide og dø.

Etter at Jesus var oppstanden fra de døde, så skrev Peter om dette synet.
Det ble da åpenbart for alle. «For han fikk ære og herlighet fra Gud Fader,
idet en sådan røst kom fra den opphøyde herlighet: Dette er min Sønn, den
elskede, i hvem jeg har velbehag, og denne røst hørte vi kom fra himmelen,
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da vi var sammen med ham på det hellige fjell.» (2.Pet.l,17-18.)
I Matteus 17,9 også tidsadverbet «heos» brukt. Det betyr «føD>, men her er
det brukt uten patikkelen «an», som uttrykker en mulighet, som det er knyt
tet en betingelse til. Det var med andre ord ingen usikkerhet angående Jesu
død og oppstandelse. Han skulle dø for alle verdens synd uten noen som
helst forpliktelse fra jødenes side. (Se Mat. 16,28.)
De tre apostlene spurte Jesus hvorfor de skriftlærde sa at Elias måtte
komme før Messias. Jesus svarte at Elias skulle komme, ja, ikke bare det,
men at han var kommet, for å sette alt i den rette skikk, men store deler av
jødene ville ikke anerkjenne ham som Elias, og Herodes Antipas tok livet av
ham. Jødene skulle også ta livet av Menneskesønnen.(v.l0-12.)
Det var rett det som fariseerne og rabbinerne hadde sagt, at Elias skulle
komme før Messias, men i og med at de ikke anerkjente Jesus som jødenes
Messias, ville de heller ikke anerkjenne døperen Johannes som den Elias
som skulle komme. Det var en sammenheng i dette.
Dessuten mente de at Elias ville komme ned fra hinunelen, og det gjorde
ikke Johannes.

Johannes var ikke den samme som Elias, men han gikk fram «i Elias ånd og
kraft». (Luk. 1,17.) Det vil si at han hadde den samme åndelige dristigheten
og integriteten, som Elias hadde hatt. Han var ikke redd for å bringe det
budskapet som han hadde fått fra Herren.
Når det står at Johannes skulle sette «alt i rette skikk», så betyr det at han
skulle være det redskapet, som skulle gjenopprette det åndelige fundamen
tet i Israel, slik at Jesus kunne gjenopprette Davids kongerike.
De tre apostlene forstod at Jesus hadde talt til dem om døperen Johannes.
(V.13.)
Det var bra at Jesus forklarte dem dette, for den Elias som de hadde sett

på fjellet, hadde åpenbart seg ETTER AT Messias var kommet. De var i
villrede

om dette, men nå fikk de et svar som de kunne slå seg til ro med. Det som
de fortsatt ikke forstod, var at Messias måtte lide og dø for jødenes synder.
(Se det som jeg skriver om Elias under Matteus 11,10-14.)

«Og da de kom til folket, kom en mann til ham og falt på kne for ham og sa:
Herre! miskunn (gr.elleeo) deg over min sønn! Han er månesyk og lider
storlig; ofte faller han i ilden og ofte i vannet. Og jeg førte ham til dine disi
pler; men de kunde ikke helbrede ham. Da svarte Jesus og sa: Du vantro
(gr.apistis) og vrange slekt! hvor lenge skal jeg være hos dere? hvor lenge
skal jeg tåle dere? Før ham hit til meg! Og Jesus truet ham, og den onde
ånd fér ut av ham, og gutten blev helbredet fra samme stund. Da gikk disi-
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piene til Jesus i enrom og sa: Hvorfor kunne ikke vi drive den ut? Jesus sa
til dem: For deres vantros skyld; for sannelig (gr.amen) sier jeg dere: Har
dere tro (gr.pistis) som et sennepskom, da kan dere si til dette Qell: Rytt
deg derfrå og dit! og det skal flytte seg, og ingen ting skal være umulig for
dere. Men dette slag farer ikke ut uten ved bønn og faste. (v. 14-21.)

Da apostlene og Jesus kom ned til folket, kom en mann til Jesus med sin
sønn. Han hadde en eller annen form for epelepsi. Dette gjorde at han ofte
falt i ilden og i vannet. Mannen falt på kne for Jesus og bad ham om å hel
brede gutten. Mannen hadde ført gutten til Jesu apostler, men de var ikke i
stand til å helbrede ham.(v.l4-16.)
Denne mannen visste at Jesus var i stand til å hjelpe ham. Han oppsøkte
først disiplene til Jesus, men de var ikke i stand til å helbrede ham. I forbin
delse med sin utsendelse hadde alle disiplene fått makten til å helbrede «all
sykdom», men til tross for det, så var de ikke i stand til det. Det manglet
noe i deres utrustning, og det var TRO.
I følge Markus 9,23 sa Jesus til denne mannen på hans forespørsel om han
kunne helbrede hans sønn: «Om jeg formår? Alt er mulig for den som tror.»
Mannen svarte: «Jeg tror. Hjelp min vantro.» (Mark.9,24.)
Det substantivet som her er brukt, for «vantro», er «apistis». Det betyr
«ikke-tro». Det er blitt oversatt med «vantro», men det er ikke helt rett, for
han hadde tro til å komme til Jesus, men han hadde ikke den tro som det
krevdes, til at hans sønn skulle bli helbredet.

Jesus bebreidet også sine apostler, for at de ikke hadde den sterke troen,
som skulle til for at gutten kunne ha blitt helbredet. Han sa til dem: «Du
vantro og vrange slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal
jeg tåle dere?» (v. 17.)
I dette utsagnet ble også fariseerene og det jødiske folket tatt med, for or
det «slekt» (gr.genea) går på et «bestemt slektsledd» eller «generasjon» av
det jødiske folket. Det var den generasjonen som levde på Jesu tid.

Til tross for at både fariseerne og det jødiske folket var tatt med i dette ut
sagnet av Jesus, så var det likevel en stor forskjell på den tro (gr.pistis) som
disse hadde og den tro som Jesu apostler hadde. Apostlene hadde for liten
tro, mens mange av folket ikke hadde tro i det hele tatt. Det blir «vantro».
I vår tid kreves det ikke en spesiell tro, for å bli helbredet. Det er Guds
nåde som helbreder, og helbredelser blir gitt til både troende og ikke-tro-
ende. «Han altså som gir dere Ånden og virker KRAFTIGE GJERNIN
GER blant dere, gjør han det ved Torahens gjerninger eller ved troens (nå
dens) forkynnelse?» (Gal.3,5.)
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Jesus truet den onde ånden som var i gutten. Den for ut av ham, og gutten
var helbredet, (v. 18.)

Hele denne begivneheten var en stor kontrast til det som de tre apostlene
hadde opplevd oppe på fjellet. Mens de var på pellets topp, hadde Jesus
åpenbart sin herlighet for dem. Når de nå kom ned fra fjellet, så de at dje
velen var i full virksomhet ved å plage denne gutten. Guds gjerninger og
Satan sine gjerninger er motsetninger. Mens Satan var kommet for å plage,
pine og og ødelegge, så var Jesus kommet for å gi liv, styrke og helbredel
ser. Han var kommet for å gjenopprette det som Satan hadde ødelagt.
Apostlene gikk til Jesus og spurte ham om hva som var grunnen til at de
ikke kunne drive ut denne onde ånden. Jesus svarte tre ting på dette spørs
målet:

a) De kunne ikke drive den ut på grunn av vantro.
b) De kunne ikke drive den ut uten bønn.
c) De kunne ikke drive den ut uten faste.

Jesus sa videre at dersom disiplene hadde hatt tro som et senepskom, så
hadde de kunnet si at dette fjellet skulle flytte seg fra sitt sted. Ingen ting
skulle være umulig for den som trodde, (v. 19-21.)
Det var ikke nok å ha tro for å drive ut denne onde demonen. Han var spe
sielt sterk. Det måtte både bønn og faste til.
Det var ikke størrelsen på troen som betydde noe, men det var KVALITE
TEN på troen. «Å ha tro som et senepskom» betyr «å ha en liten tro av
kvantitet, men å ha en stor tro av kvalitet».

«Å flytte fjell» er et hebraisk uttrykk for «å løse problemer». Det betyr ikke
at disiplene skulle forandre topografien i Israel, men det betyr at de skulle
løse alle problemene for folket. Jødene bmkte ofte konkrete uttrykk for
abstrakte forhold. Det har vi mange eksempler på. (Se min bok: Kristen
dommens Jødiske Røtter. Kapittel: Den hebraiske tenkemåten. Se også min
artikkel: Kunnskap om jødedommen og bibelsk fortolkning.)

Det merkelige er at Paulus ikke nevner i sine brever, at vi skal kaste ut de
moner av menneskene. Det betyr ikke at vi ikke skal gjøre det, men han
legger heller vekten på at vi skal med Den Hellige Ånds hjelp kjempe mot
de onde kreftene, som forsøker å ødelegge oss. «Ude dere Guds fiille mst-
ning, så dere kan stå imot djevelens listige angrep, for vi har ikke kamp mot
kjød og blod (mennesker), men mot makter, mot myndigheter, mot verdens
herrer i denne tidsalderen, mot onskapens ånde-hær i himmelrommet.»
(Ef.3,11-12.)
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Hovedgrunnen til at Pauls ikke nevnte det at den kristne menigheten skal
drive ut de onde åndene, er det forholdet at det viktigste, som skjer i vår
tidsperiode, er uttagelsen av den kristne menigheten og ikke demonenes
underleggelse under Guds rike. Vi greier ikke å kristne verden i vår tidspe
riode. Det går fra vondt til verre med verdensforløpet. Satan vil i tiden som
ligger foran, bare forsterke sitt grep på de ufrelste. Det vil ende i den store
trengsel og Harmageddon.
Hva som gjelder forholdet mellom demonene og den som tror på Jesus, så
har de ikke anledning til å trenge inn i den troende. Den Hellige Ånd, som
bor i oss, vil sørge for det. Demonene derimot kan virke gjennom vårt kjød.
Dersom vi ikke legger vårt kjød under Den Hellige Ånds innflytelse, så
skjer det at vi tar avgjørelser i våre liv, som Den Hellige Ånd ikke er enig i.
Vi gjør Den Hellige Ånd sorg, og vi får dårlig samvittighet.

«Men mens de ferdedes i Galilea, sa Jesus til dem: Menneskesønnen skal

overgis i menneskers hender, og de skal slå ham i hjel, og på den tredje dag
skal han oppstå. Og de blev meget bedrøvet, (v.22-23.)

Disiplene visste om dette. Jesus hadde fortalt dem dette ved Cesarea Fillipi.
Da hadde Peter på vegne av de 12 apostlene tatt Jesus til side og irettesatt
ham for det. (Mat. 16,21.) Nå når Jesus fortalte dem dette på nytt, ble de
«meget bedrøvet», (v.23.)
De reagerte på en NY MÅTE, men til tross for det så forstod de ikke for
soningens nødvendighet før etter Jesu oppstandelse. «Og de forstod ikke
noe av dette, og dette ord var skjult for dem (om Jesu død og oppstandel
sen), og de skjønte ikke det han sa.» (Luk. 18,34.)
Dette betyr at Jesu disipler ikke forkynte Jesus død og oppstandelse under
Jesu jordeliv. Det som en ikke forstår, det bør en heller ikke forkynne.

«Men da de kom til Kapernaum, gikk de som krevde inn tempelskatten, til
Peter og sa: Betaler ikke deres mester tempelskatt? Han sa: Jo. Og da han
kom inn i huset, kom Jesus ham i forkjøpet og sa til ham: Hvad tykkes deg,
Simon? av hvem tar kongene på jorden toll eller skatt? av sine barn eller av
de fremmede? Han sa: Av de fremmede. Da sa Jesus til ham: Så er jo
barna fri. Men for at vi ikke skal gi dem anstøt, så gå ned til sjøen, kast ut
en krok, og ta den første fisk som kommer opp, og når du åpner munnen på
den, skal du finne en stater; ta den og gi dem for meg og deg!» (v.24-27.)
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Da Jesus og hans disipler kom til Kapernaum, kom de som krevde inn
tempelskatten og spurte, om Jesus ikke betalte tempelskatten? (v.24.)
I følge 2.Mos.30,13 skulle alle jødiske menn, som var innført i mantallet,
betale en halv shekel i året i tempelskatt. Denne skatten ble kalt
«didrakma», som betyr «dobbelt drakma». En dobbel drakma var det som
man tjente på to dager.
Peter svarte at hans mester betalte denne skatten. Da han kom inn i huset,
så spurte Jesus ham: «Hvem tar kongene på jorden (i Israel) skatt av- av
sine barn eller av de fremmede? Peter svarte: «Av de fremmede». Jesus

sa: «Så er jo barna fri.» (v.25-26.)
Peter tok det som en selvfølge at også Jesus skulle betale denne skatten,
for han var jo en borger av Israel. Peter svarte Jesus at kongene tok skatt
av de fremmede, og som en konsekvens av dette skulle ikke barna betale
denne skatten.

Med dette viste Jesus Peter to ting, og det var:
a) Jesus var herre over templet og skulle derfor ikke betale noen skatt til

templet.
b) Jesus inkluderte Peter i sitt eget fellesskap og opphøyet ham til sønne-

skap. På samme måten som Jesus var herre over templet, var Peter
også delaktig i dette eierskapet.
Dette gjalt ikke bare Peter, men det gjaldt de 12 apostlene. De skulle i
gjenfødelsen sitte på 12 troner i templet og frelse Israels 12 stammer
(Mat. 19,28.)

Jesus ba Peter om å gå ned til Genesaret-sjøen og kaste ut en krok. Den
første fisken som han fikk, skulle han ta opp. Han skulle finne en stater i
munnen på den. Den skulle han ta ut og gi til skatteinnkreverne for Jesus og
Peter. (v.27.)

Jesus som både vet og visste alt, kjente til at det var en fisk i Gensaret-
sjøen, som svømte omkring med en stater i sin munn. Han visste til og med
hvem som hadde kastet den ut i sjøen. Han visste hva den skulle brukes til.
Alt er åpenbart for Jesus.
En stater var 4 drakmer. Det var akkurat nok til å dekke skatten for Jesus

og Peter.
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KAPITTEL 18.

«I samme stund kom disiplene til Jesus og sa: Hvem er den største i himle
nes rike? Og han kalte et lite ham til sig og stilte det midt iblandt dem og sa:
Sannelig (gr.amen) sier jeg dere: Uten at dere omvender dere og blir som
barn, kommer dere ingenlunde inn i himlenes rike. Derfor, den som gjør sig
liten (gr.tapeinoo) som dette barn, han er den største i himlenes rike; og den
som tar imot (gr.dechmai) ett sådant barn for mitt navns skyld, tar imot
meg, men den som forfører (gr.skandalizo) en av disse små som tror på
meg, for ham var det bedre at det var hengt en kvemsten om hans hals og
han var nedsenket i havets dyp. Ve verden (gr.kosmos) for forførelser
(gr.skandalon)! for forførelser må komme; men ve det menneske som
forførelsen kommer fra! Men om din hånd eller din fot frister

(gr.skandalizo) deg, da hugg den av og kast den fra deg! det er bedre
(gr.kalos) for deg å gå halt eller vanfør inn til livet (gr.zoe) enn å ha to hen
der eller to føtter og bli kastet i den evige (gr.aionios) ild. Og om ditt øie
frister deg, da riv det ut og kast det fra deg! det er bedre for deg å gå
enøiet inn til livet enn å ha to øine og bli kastet i helvedes (gr.gehenna) ild.
Se til at dere ikke forakter en av disse små! for jeg sier dere at deres en
gler i himmelen ser alltid min himmelske Faders åsyn. For Menneskesønnen
er kommet for å frelse (gr.sozo) det som var fortapt. Hvad tykkes dere?
om et menneske har hundre får, og ett av dem forviller seg, forlater han da
ikke de ni og nitti i pellet og går bort og leter efter det som har forvillet seg?
Og hender det at han finner det, sannelig sier jeg dere: Han gleder sig mere
over det enn over de ni og nitti som ikke har forvillet seg. Således er det
heller ikke deres himmelske Faders vilje at en eneste av disse små skal
fortapes.» (v. 1-14.)

Apostlene spurte Jesus om hvem som var den største i himlenes rike. (v.l.)
De hadde på forhånd diskutert hvem av dem som var den største i himlenes
rike. Da Jesus spurte dem ,om hva de hadde snakket om på veien, så ville
de ikke svare på det (Mark.9,33-34), men han visste om alt dette. Jesus
behøvde ikke å spørre noen om noe som helst. Alt er åpenbart for ham som
vi har å gjøre med.
Apostlene hadde et galt bilde av hva STORHET var i Guds rike. De hadde
ment at det største i Guds rike måtte være STYRKE, VELTALENHET,
MOT, KUNNSKAP og VISDOM. De var med andre ord misunnelige på
hverandre angående den posisjonen som hver enkelt hadde fått av Jesus.
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De var misunnelige på Peter, som hadde blitt gjort til den ledende blant
dem. Jesus hadde kalt ham for en «klippe». (Mat. 16,18.). Jesus hadde også
utvalgt tre av apostlene til å være sammen med ham på «Det hellige fjel
let». (Mat.17,1.)

Jesus tok et lite barn og stilte det mellom dem og sa: «Uten at dere omven
der dere og blir som barna, kommer dere ingenlunde inn i himlenes rike.»
Den som gjorde seg liten som dette barnet, var den største i himlenes
rike.(v.2-4.)
Det som kjennetegner et lite barn er YDMYKHET og AVHENGIGHET
av andre. På samme måte som et lite barn er avhengig av sine foreldre,
skulle apostlene være avhengige av Gud og ikke fremme Guds rike i egen
makt og kraft.
Jesus som var den største i Guds Rike, underkastet seg også under Guds
vilje- både ved at han avsa seg sin egen herlighet hos Faderen, og ved at
han tok på seg all verdens synd. Derfor ble han også opphøyet av Gud til å
være den største. (Fil.2,6-9.)Apostlene burde ha visst dette. Det stod i
Tanach. «Forut for undergang går overmot, og forut for fall stolt mot. Det
er bedre å være ydmyk sammen med dem som er i nød, enn å dele bytte
med de overmodige.» (Orsdsp. 16,19-20.)
«Han har åpenbart deg menneske, hva godt er, og hva krever Herren av
deg uten at du skal gjøre rett og gjeme viser kjærlighet og vandrer ydmykt
med din Gud.» (Mika 6,8.)
Det var også dette Saligprisningene i Bergprekenen gikk ut på, at de var
salige, som underkastet seg Guds vilje. (Mat.5,3-11.)

I den greske verden var det «å være ydmyk» sett på som en svakhet. I
Guds rike er det motsatt. Den som var ydmyk, den var sterk, for han hadde
sin styrke fra Gud. Jesu lære var en ny lære. Den som ville være sterk,
måtte bli som barnet. Martin Luther har sagt: «Tenk ikke på å bli stor, men
liten. Blir du det, kommer storheten av seg selv.»
Jesus sa videre at den som tok imot et bam for Jesu navns skyld, den tok
imot Jesus selv. Den som førte et bam til fall, for ham var det bedre at det
var hengt en kvemstein mndt hans hals, og at han var senket ned i havets
dyp. (v.6-7.)
Det var to typer kversteiner i Israel. Det var den lille, som husmoren selv
kunne dreie, når hun ville male kom. Her er det snakk om den store kvem-

steinen (gr.mulos onikos). Ordet kommer av «onos», som er det greske or
det for «esel» og «mulos», som betyr «kvemstein». Det betydde at denne
typen kvemstein ble drevet mndt av et esel eller et annet dyr. Den var mye
større enn den lille mursteinen.

255



«Å forføre» er på gresk «skandalen». Det betyr «å sette en felle foD>.
«Skandalen» var den pinnen med lokkemat, sem skulle lekke et dyr inn i
fellen.

Jesus ropte ut et «Ve» ever den sem ble forført, eg ever den sem forførte
et menneske til fall. Jesus sa videre at dersom din hånd, fet eller øye frister
deg (fører til fall fer deg), så var det bedre at du kvittet deg med disse
legemsdelene eg på den måten fikk del i livet, enn at du beheldt dem begge
eg ble kastet «i den tidsalderlige ild», (v.7-9.)
Her er det ikke snakk em at en skal lemleste seg, fer å få del i Guds rike,
men denne uttryksmåten beskriver et fortolkningsprinsipp sem jødene
hadde, eg sem de kalte fer «kall ve chemer». Det kan oversettes med «lett
eg tung». Det betyr at ved å ta en viktig avgjørelse på et tidlig tidspunkt, så
kan en forhindre at nee verre skjer med en på et senere tidspunkt. (Se min
artikkel: Kunnskap em jødedommen eg bibelsk fortolkning. Del 1.)
«Livet» var her et uttrykk fer «himlenes rike». «Den tidsalderlige ild» er
både t utrykk fer «dommen» eg «fortapelsen». Dommen gikk ut på at jø
dene ikke fikk del i Riket fer Israel. De fikk ikke del i de rettferdiges opp
standelse eg bli innbygger i det jordiske Jerusalem, men de måtte vente i
dødriket til de urettferdiges oppstandelse på den siste dagen, hver de ville
bli dømt til et evig oppheld i ildsjøen. (Jeh.Åp.20,11-15.)
1 Paulus sin forkynnelse går fortapelsen ut på at en ikke får del i det him
melske Jerusalem, som er det samme sem himmelen.

Jesus sa videre til sine apostler at de måtte se til, at de ikke foraktet en av
disse små, sem tredde på ham, fer deres engler var alltid i Guds nærhet,
«fer Menneskesønnen er kommet fer å frelse det sem var fortapt. (v.lO-

11.)
Med uttrykket «en av disse små» tenkes det både på barna eg de sem
hadde blitt sem barn (v.4.). Dette ble begrunnet med te forheld:
a) Deres engler var bestandig i Guds nærhet. De kunne be Gud em både å

bevare de små, sem ble forfulgt eg å straffe den sem forfulgte de små.
b) Jesus var kommet fer å frelse alle mennesker- også de sem ble ansett

fer å være små.

Vi må passe ess fer at vi ikke forakter eller ser ned på nee menneske. Vi
skal hjelpe eg veilede alle eg peke på Jesus sem er redningen fer alle men
nesker. Vi har ikke nee med å dømme eller forakte, fer dommen hører Je

sus til.

Jesus fortalte en lignelse om en mann hadde 100 sauer. Da den ene forvillet
seg fra de andre, så forlet mannen de 99 eg lette etter den ene. Dersom
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han han fant denne sauen, så skulle han glede seg mer over denne ene enn
over de 99. Det var ikke Guds vilje at noen av «disse små» skulle gå for
tapt. (v. 12-14.)
Jesus forlot ikke de 99 som var trygt bevart i flokken. De ble passet på av
de andre gjeterne, men Jesus gikk på leiting etter den ene som hadde forvil
let seg, og dersom han fant den, så ble det en større glede, når han fant den
ene, som han hadde hatt problemer med, enn de 99 som hadde oppført seg
ordentlig.
Den samme problemstillingen kommer til uttrykk i lignelsen om de to bort-
konme sønnene. (Luk. 15,11-32.)

«Men om din bror synder (gr.hamartano) mot deg, da gå bort og irettesett
(gr.elegcho) ham i enrom! hører han på deg, da har du vunnet din bror, men
vil han ikke høre, da ta ennå en eller to med deg, for at enhver sak skal stå
fast ved to eller tre vidners ord. Men hører han ikke på dem, da si det til
menigheten (gr.ekklesia)! men hører han heller ikke på menigheten, da skal
han være for deg som en hedning og en tolder. (v. 15-17.)

I den messianske jødedommen var det tre trinn i opprettelsen av en som
hadde syndet mot en troende bror:
a) Den som det hadde blitt begått en synd mot, skulle først gå til den som

hadde syndet mot ham- i et forsøk å få ham til å innse dette. Hoved
hensikten var ikke at vedkommende skulle få oppreisning, men at syn
deren skulle bli frelst.

b) Dersom dette ikke hjalp, skulle han ta med seg to andre fira menighe
ten. De skulle være vitner mot ham som hadde syndet. Ved to eller tre
vitner skulle enhver sak stå fast. (5.Mos.l9,15.)

c) Dersom ikke dette hjalp, skulle saken legges fram for den messianske
menigheten, som skulle forsøke å legge press på den som hadde syn
det. Dersom dette ikke hjalp, skulle han bli utstøtt fra forsamlingen og
være som en synder og en toller (en frafallen jøde) både for den som
han hadde syndet mot og for menigheten.

Paulus hadde også lignende prosedyrer for medlemmene av den kristne
menigheten, som hadde begått en synd. Enten kunne menigheten dømme
ham, eller så kunne enhver kristen dømme ham. «Våger noen av dere, når
han har sak mot sin neste, da å søke dom hos de urettferdige og ikke hos
de hellige? Eller vet dere ikke at de hellige skal dømme verden?, og dersom
verden blir dømt ved dere, er dere da uverdige til å dømme i de ringeste
saker?» (l.Kor.6,1-2.)
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«Brødre, om også et menneske blir overlistet av noen synd, da hjelp ham til
rette, dere åndelige, med saktmodighets ånd, men se til deg selv at ikke du
og blir fristet.» (Gal.6,1.)
«Ta ikke imot noen klage mot en eldste uten etter to eller tre vitner. Dem
(av de eldste) som synder, skal du refse så alle (alle eldste) hører på det,
for at også de andre må frykte.» (l.Tim.5,19-20.)
«Et menneske som gir seg av med vranglære, skal du vise fra deg, etter at
du har formant ham en gang og en gang til. (Tit.3,10.)

MAKTEN HL Å LØSE OG BINDE

«Sannelig sier jeg dere: Alt det dere binder på jorden (gr.ge), skal være bun
det i himmelen (gr.ouranos), og alt det dere løser på jorden, skal være løst i
himmelen. Atter sier jeg dere: Alt det to av dere på jorden blir enige om
(gr.symphoneo) å bede om, det skal gis dem av min Fader i himmelen. For
hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblandt dem.» (v.l8-
20.)

Binde- og løsemakten hadde opprinnelig blitt gitt til Peter (Mat. 16,18-19.)
Her ble den gitt til alle de 12 apostlene. (Se hva jeg skriver om nøkkel-
makten i forbindelse med Mat. 16,18-19.)
I rikets lære var bønnen betinget. Det ble stilt en rekke krav til at den kunne
bli oppfylt. Slike krav var:
a) Bønnen måtte være i Jesu navn. (Joh. 14,13.)
b) De måtte samles i Jesus navn. Det skulle være 2 eller 3 som bad om

det samme. (Mat. 18,16 og 19-20.)
c) De måtte være enige om hva de skulle be om. (Mat. 18,19.)
d) De måtte be i tro. (Jakob 1,6.)
e) De måtte holde Jesu bud, for at bønnen kunne bli oppfylt. (Joh. 15,7 og

10. l.Joh.3,20)
f) De måtte be etter Jesu vilje. (l.Joh.5,14.)

Apostlene fikk ikke alt det som de bad om. Dersom ikke bønnen innehold-
disse betingelsene, så ble den ikke oppfylt.

skal nevne noen eksempler på uoppfylte bønner. «Da gikk Jakob og Jo
hannes, Sebedeus sønner, til ham og sa: Mester, vi vil gjeme at du skal
gjøre for oss, det vi ber deg om. Han sa til dem: Hva vil dere da at jeg skal
gjøre for dere? De sa til ham: Gi oss at den ene av oss må sitte ved din
høyre (som var æresplassen) og den andre ved din venstre side i din herlig-
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het (i Riket for Israel). 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 dø
pes med? De sa til ham: Det kan vi. Men Jesus sa til dem: Den kalk jeg
drikker, skal dere drikke, og den dåp som jeg døpes med, skal dere døpes
med, men å sitte ved min høyre eller ved min venstre side, det tilkommer
det ikke meg å gi noen, men det gies dem som det er beredt.» (Mark. 10,35-
40.)

«Da hans disipler Jakob og Johannes så det, sa de: Herre, vil du at vi skal
byde ild fare ned fra himmelen og fortære dem, likesom Elias gjorde? Men
han vendte seg om og talte strengt til dem og sa: Dere vet ikke hva Ånd
dere er av. For Menneskesønnen er ikke konunet for å ødelegge liv, men
for å frelse. Og de gikk til en annen by.» (Luk.9,54-56.)
I Paulus sin undervisning er ikke bønnen betinget av ytre regler. Vi kan be
om hva vi vil, men det blir opp til Gud om han vil gi oss det eller ikke. Det
eneste løftet som han har gitt oss i forbindelse med bønn, er at han VIL
BEVARE OSS. «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres be
gjæringer (inderlige bønner) komme fram for Gud i påkallelse og bønn med
takksigelse, og Guds fred som overgår all forstand, skale bevare deres hjer
ter og deres tanker i Kristus Jesus.» (Fil.4,6-7.)
I vår tid er det mange bønner, som IKKE BLIR BESVART, og hovedgrun
nen til det er at Gud gir oss det som er best for oss på lang sikt. Det som vi
ber om, har ofte kortsiktige perspektiver, men han ser alt i det lange per
spektivet. Vi må holde fast på det prinsippet at alt tjener dem til gode, som
elsker Herren. (Rom.8,28.)

«Da gikk Peter til ham og sa: Herre! hvor ofte skal min bror synde mot
meg og jeg tilgi (gr.sphiemi) ham det? så meget som syv ganger? Jesus sa
til ham: Jeg sier deg: Ikke syv ganger, men sytti ganger syv ganger.» (v.21-
22.)

Rabbinerne mente at det var nok å tilgi 3 ganger. Peter foreslo 7 ganger og
tenkte seg at det var det riktige antallet. Jesus sa at han skulle tilgi 70 gan
ger 7 ganger, som er 490 ganger. Det er uttrykk for at en skal tilgi så ofte
som det er behov for det.

I den messianske læren var tilgivelsen avhengig av at man tilgav selv. Den
som ikke tilgav sine medmennesker, fikk ikke selv tilgivelse. «For dersom
dere forlater menneskene deres overtredelser, da skal deres himmelske

Fader også forlate dere, men dersom dere ikke forlater menneskene deres
overtredelser, skal heller ikke deres himmelske Fader forlate dere.»

(Mat.6,14-15.)
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I den frie nådens tidsperiode er ikke tilgivelse av synd avhengig av om vi
greier å tilgi vår neste eller ikke. Vi har syndenes forlatelse på grunn av
Guds godhet og nåde mot oss.
Dette betyr ikke at vi skal tilgi hverandre, men det betyr at tidsperiodene er
forskjellige.

DEN SOM IKKE TILGAV SELV,
FIKK IKKE TILGIVELSE.

«Derfor er himlenes rike å ligne med en konge som ville holde regnskap
med sine tjenere. Men da han begynte på opgjøret, blev en ført frem for
ham, som skyldte ti tusen talenter. Men da han ikke hadde noe å betale
med, bød hans herre at han skulde selges, han og hans hustru og barn og alt
det han hadde, og at der skulde betales. Da falt denne tjener ned for ham
og sa: Vær langmodig (gr.makrothymeo) med meg, så skal jeg betale deg
alt sammen! Da ynkedes (gr.splagcnizomai) denne tjeners herre inderlig
over ham, og lot ham løs og ettergav ham gjelden. Men da denne tjener
gikk ut, traff han en av sine medtjenere, som skyldte ham hundre penninger,
og han tok fatt på ham og holdt på å kvele ham og sa: Betal det du skylder!
Da falt hans medtjener ned og bad ham og sa: Vær langmodig med meg, så
skal jeg betale deg! Men han ville ikke; han gikk bort og kastet ham i feng
sel, til han betalte det han var skyldig. Men da hans medtjenere så hvad
som skjedde, blev de meget bedrøvet, og de kom og fortalte sin herre alt
det som var skjedd. Da kalte hans herre ham for seg og sa til ham: Du onde
(gr.poneros) tjener! all din gjeld eftergav jeg deg, fordi du bad meg; burde
ikke også du forbarme deg over din medtjener, likesom jeg forbarmet meg
over deg? Og hans herre blev vred, og overgav ham til dem som piner, inntil
han betalte alt det han var ham skyldig. Således skal også min himmelske
Fader gjøre med dere om ikke enhver av dere av hjertet tilgir sin bror.
(v.23-35.)

Denne lignelsen illustrerer det som Jesus hadde sagt ovenfor, at den som
ikke var villig til å tilgi selv, den fikk ikke tilgivelse. «Kongen» i denne lignel
sen er «Jesus» og «tjeneme» er «jødene». Dommen er Guds dom over Is
rael i forbindelse med Jesu gjenkomst.
Den første tjeneren var skyldig sin herre 10000 talenter, som utgjorde 60
millioner kroner. Dette var en gjeld som han ikke greidde å betale, (v.24.)
Da han ikke greidde å betale sin gjeld, bestemte hans herre at alt det som
han eide, skulle selges. Dette gjaldt både hans hustru og hans bam.(v.25.)
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Den utroe tjeneren bad om utsettelse. Han sa: «Vær langmodig mot meg,
så skal jeg betale deg alt sammen.» (v.26.)
Denne tjeneren var ikke bare utro, men han var også urealistisk. Han kunne
aldri greie å betale tilbake til sin herre det som han var skyldig.
Hans herre syntes synd på ham og ettergav ham hele gjelden (v.27.)
Gud tilgav jødene all deres synd på grunn av sin store nåde. Han så at syn
den bare kunne tilgies på grunn av Jesu forsoning og Guds nåde.
Denne tjeneren hadde en medtjener, som var skyldig ham 100 penninger,
som utgjorde 70 kroner. Han tok fatt på ham og holdt på å kvele ham og
forlangte at han skulle betale tilbake straks, det som han var skyldig ham.
Han fikk ham kastet i fengsel.(v.28-30.)
Da hans herre fikk høre om dette, kalte han denne tjeneren til seg og sa til
ham at på grunn av at han hadde ettergitt ham hele gjelden, så burde også
han ha tilgitt sin neste, (v.32-33.)
Hans herre, som her er Jesus, ble vred på ham og satte ham i fengselet til
de som pinte og sa til ham at han ikke slapp ut av fenslet, før han hadde
betalt tilbake hele sin gjeld, for den som ikke tilgav selv, den fikk ikke tilgi
velse av Gud. (v.34-35.)
I vår tidsperiode er ikke tilgivelsen betinget av at vi tilgir hverandre. Vi skal
tilgi hverandre fordi Jesus har tilgitt oss. «men vær gode mot hverandre,
barmhjertige, så dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kris
tus.» (Ef.4,32.)

«Så dere tåler hverandre og tilgir hverandre om noen har klagemål imot
noen. Som Kristus har tilgitt dere, således og dere.» (Kol.3,13.)
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KAPITTEL 19.

SKILSMISSE OG GJENGIFTE

«Og det skjedde da Jesus hadde endt denne tale, da drog han bort fra Gali
lea og kom til Judeas landemerker på hin side Jordan. Og meget folk fulgte
ham, og han helbredet dem der. Og fariseerne kom til ham, fristet
(gr.peirazo) ham og sa: Har en mann lov til å skille sig fra sin hustru for
enhver saks skyld? Han svarte og sa: Har dere ikke lest at han som skapte
dem, fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne og sa: Derfor skal
mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett
kjød (gr.sarx). Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som
Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke atskille. De sa til ham:
Hvorfor bød da Moses å gi hustruen skilsmissebrev og skille sig fra henne?
Han sa til dem: For deres hårde hjertes skyld gav Moses dere lov til å skil
les fra deres hustruer; men fra begynnelsen av har det ikke vært således.
Men jeg sier dere at den som skiller seg fra sin hustru, uten for hors
(gr.pomeia) skyld, og gifter seg med en annen, han driver hor
(gr.moichaomai), og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver
hor. Hans disipler sa til ham: Står saken så mellom mann og hustru, da er
det ikke godt å gifte seg. Men han sa til dem: Ikke alle fatter dette ord, men
bare de som det er gitt. For der er gildinger som er født slik av mors liv, og
der er gildinger som er gildet av menneskene, og der er gildinger som har
gildet seg selv for himlenes rikes skyld. Den som kan fatte dette ord, han
fatte det!» (v. 1-12.)

Det var forskjellige oppfatninger i Israel hva som kunne være den lovlige
grunnen til skilsmisse. Shammai og han skole mente at det bare var hor som
var skilsmissegrunn.
Hillel og hans skole mente at også andre ting kunne være skilsmissegrunn-
til og med at mannen ikke likte sin kone lenger.
Fariseerne spurte Jesus om hva han mente om dette, (v.3.)
De spurte ikke fordi de ønsket, at Jesus skulle undervise dem om, hva som
var Guds vilje i denne saken, men for å få noe å anklage ham for.
I sitt svar gikk Jesus tilbake til skapelsesberetningen og sa: At fra begynnel
sen av så skapte Gud menneskene til mann og kvinne. Når de giftet seg,
skulle de ikke lenger være to, men være ett kjød. Det som Gud hadde sam
menføyd, det måtte ikke menneskene atskille, (v.4-6.)
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Dette betyr at de skulle være to individer, men de skulle være sammenføyd
i en enhet, som bare døden kunne oppheve.
Farieseeme henviste til Moses, som hadde gitt jødene anledning til å skrive
ut skilsmissebrev til sine hustruer, når de ville skille seg fra dem. (v.7.)
Jesus sa at dette var på grunn av jødenes «hårde hjerter», men det var ikke
slik fra skapelsen av. (v.8.)
Den første som brøt dette påbudet om enegifte, var Lamek. «Og Lamek
tok seg to hustruer. Den ene varte Ada, og den andre var Sila.»
(l.Mos.4,19.)

Jesus sa at den som skilte seg fra sin hustru for en annen grunn enn hor, og
giftet seg med en annen kvinne, han drev hor, og den som giftet seg med en
fraskilt kvinne, drev hor. (v.9.)
Jesus godtok bare hor som skilsmissegrunn.
Apostlene kommenterte Jesu svar på følgende måte: Dersom saken lå slik
an, som Jesus hadde lært, så var det ikke godt å være gift. (v. 10.)
Apostlene så dette ut fra mannens ståsted. De hadde et mer liberalt syn på
dette enn Jesus hadde, og det til tross for at han hadde undervist dem om
dette på et tidligere tidspunkt. (Mat.5,32.)
Jesus sa videre at det var tre kateogorier mennesker, som ikke hadde behov
for å gifte seg, og det var:
a) De som ikke hadde seksuelt begjær fra fødselen av.
b) De som hadde blitt kastrert.

c) De som hadde lagt det seksuelle begjæret helt inn under Den Hellige
Ånds innflytelse, slik at de ikke kjente til den seksuelle lysten. Disse
skulle utelukkende leve for Guds Rikes skyld og ikke gifte seg. (v. 12.)
Paulus hadde en annen lære enn det som Jesus hadde angående skils
misse og gjengifte. Han mente at en ikke skulle gifte seg igjen, uten at
den ene ektefellen var død. (Se l.Kor.kap.7.) (Se mine kommentarer
under Matteus 5,32.)

Når vi sammenligner disse 3 tidsperiodene hva som angår skilsmisse og
gjengifte, så ser vi at reglene for dette ikke er like:
a) Under Mose Torah var det bare mannen som kunne skille seg.
b) Under Jesu Torah, som angår Riket for Israel, så var skilsmisse tillatt i

de tilfeller der en av partene hadde drevet hor.
c) Under Paulus Torah var skilsmisse bare tillatt ved at en av ektefellene

døde. Dersom ektefolkene ikke ønsket å leve sammen i ekteskapet,
kunne de bo hver for seg, men det var ikke tillatt at de kunne gifte seg
med en annen.

263



«Da bar de små barn til ham, for at han skulde legge sine hender på dem og
bede; men disiplene truet dem. Men Jesus sa: La de små barn være og hin
dre dem ikke fra å komme til meg! for himlenes rike hører sådanne til (be
står av slike). Og han la sine hender på dem og drog derfra.» (v. 13-15.)

Mødrene kom til Jesus med sine barn, for at han skulle legge sine hender
på dem og velsigne dem. Apostlene, som ikke likte at mødrene kom til Je
sus med sine barn, truet dem. (v. 13.)
Det var vanlig at de jødiske mødrene bar sine barn til rabbinerne på ett-
årsdagen for deres fødsel, for at de skulle velsigne dem. De som kom til
Jesus med sine barn, måtte tro at han var jødenes Messias.
Ordet for «barn» er på gresk «paidion». Det betyr «små barn». Det ordet
som er brukt hos Lukas 18,15, er «prephe», som betyr «et nyfødt barn».
Jesus sa til disiplene sine at de ikke skulle hindre, at barna kom til ham, for
«himlenes rike er (består) av slike.» (v. 14.)
Det står ikke i teksten at «Guds rike» hører slike til», men det står at «Guds
rike består av slike.» Det betyr at Guds rike er fylt opp av barn. Barna er
Guds barn helt fra unnfangelsen av.
Disiplene hadde glemt det som Jesus hadde undervist dem om barna i
Matteus 18,1-14. Der står det følgende om barna:
a) Barna er de største i Guds rike. (v. 1 og 4.)
b) Den som omvendte seg og gjorde seg liten som et barn, fikk del i Guds

rike. (v.3.)
c) Den som tok imot et barn for Jesu navns skyld, tok imot Jesus selv.

(V.5.)

d) Den som forførte barna, skulle få en streng straff, (v.6.)
e) Den som foraktet barna, gjorde seg skyldig til straff, for deres engler var

bestandig i Guds nærhet, (v. 10.)
f) Gud ville at alle barna skulle bli frelst og få del i Riket for Israel, (v. 14.)
g) Barna kunne tro på Jesus. Troen er ikke noen åndelig prestasjon, men

den er en gave. (v.6.)
Disse reglene gjelder også barna i nåværende tidsperiode.

VANNDÅPENS BETYDNING

Det er helt galt det som både Den Romerske og Den Lutherske Kirken
hevder, at barna først blir Guds barn i dåpen. Vanndåpen var en jødisk for
ordning, som ble brukt ved følgende anledninger.
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a) Jødene renset seg selv ved en vannbad i forbindelse med Guds-tjenesten
i synagogen og i templet.

b) Både jødedommen og esseneme krevde at de hedningene, som ville gå
over til deres tro, måtte ta vanndåpen. Dette gjaldt både menn, kvinner
og barn.

c) Johannes døperen innførte en OBLIGATORISK VANNDÅP i Israel
for de som ville ha del i Riket for Israel. Vi vet ikke om barna var inklu

dert i denne dåpen, men det er naturlig å tro det, for dersom de ikke tok
vanndåpen, så var de ikke medlemmer i Guds rike. (De første kirke
fedrene sa at barnedåpen gikk tilbake til Jesu og apostlenes tid. (Se min
bok: Kristendommens Jødiske Røtter. Kapitlene: Vanndåpen var obliga
torisk i den messianske menigheten og De forskjellige typer dåp.)

Da Paulus kom, døpte han noen få mennesker med vann (1.Kor. 1,14-16.),
men han innså etter hvert at vanndåpen- verken for barna eller for de
voksne- hørte med til den læreformen som han representerte. «For Kristus
har IKKE UTSENDT MEG FOR Å DØPE, men for å forkynne evange
liet, ikke med vise ord, for at Kristi kors (Jesu forsoning) ikke skulle tape
sin kraft.» (1.Kor. 1,17.)

Paulus skrev i sine brever om en ANNEN DÅP- og det var ikke vann
dåpen-, men det var GJENFØDELSENS DÅP. «For vi er jo alle (alle som
hører med til Kristi legeme) døpt med («i» eller «ved») en Ånd til å være
ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, enten vi er treller eller frie. Vi
har alle fått en Ånd å drikke.» (l.Kor.12,13.)
Den dåpen som er omtalt i Romerbrevet 6,3-6 og i Kolossenserbrevet 2,11-
12, er ikke vanndåpen, men det er gjenfødelsens dåp.
I Paulus sin undervisning er VANNDÅPEN ERSTATTET MED GJENFØ-
DELSEN.

Det er heller ikke riktig det som noen hevder, at vanndåpen har erstattet
omskjærelsen, for jødene både døpte seg selv med vann og omskar sine
gutter. Dette var tilfellet både i den offisielle jødedommen og i den
messianske jødedommen, som ble forkynt helt fram til år 70 etter Messias.
Vanndåpen hører med til SYMBOLENE og SKYGGENE av det som
skulle komme og hører ikke med til den paulinske læren. Dette gjelder både
barne- og voksendåpen. Paulus sier selv at det bare er EN DÅP, og det var
gjenfødelsens dåp. «en Herre, er tro, EN DÅP.» (Ef.4,5.)
Paulus oppfordret også de messianske jødene i Hebreerbrevet at de skulle
«gå forbi» (Hebr.6,1.) «læren om de forskjellige typer dåp». (Hebr.6,2.), slik
at de kunne «skride fram mot DET FULLKOMNE» (Hebr.6,1.). Det full
komne var den paulinske læren om den frie nåden.
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Vanndåpen har INGEN BETYDNING i vår tidsperiode. Den har bare ført
til at Guds folk er blitt splittet, og den har gitt verden et FALSKT HÅP om
at menneskene blir gjenfødt i dåpen, og at de fortsatt står i sin «dåpspakt»,
dersom de er villige til å gå tilbake til «dåpens nåde». Dette er en nåde som
ikke eksisterer. Det er et falskt håp.

Den Romersk Katolske kirken lærer at det er gjenfødelse i barnedåpen, og
at arvesynden blir tatt bort ved vanndåpen.
Den Lutherske Kirken lærer at det er frelse og gjenfødelse for barna i
vanndåpen. Den lærer at barna får Den Hellige Ånd ved vanndåpen. Dette
er GAL LÆRE. Bibelen sier ikke noe om at vannet virker på denne måten.
Begge kirkesamfunnene lærer at det er Guds ord, som er lagt ned i vannet,
som gjør dette. Dette er også gal lære. De bruker blant annet et Skriftord
fra den messianske læren, for å bevise dette. «Jesus svarte: sannelig, san
nelig sier jeg deg: Uten at noen blir født av (ut av) vann og Ånd, kan han
ikke komme inn i Guds rike.» (Joh.3,5.)
Det er flere tolkninger på dette verset. Personlig mener jeg at det her er
snakk om den naturlige fødselen og den åndelige fødselen. Det er snakk
om «fostervannet», som omgir et menneske før fødselen, og det er snakk
om Den Hellige Ånd, som tar bolig i et menneske ved gjenfødelsen, for
«det som er født av (ut av) kjødet (mennesket) er kjød (menneske), og det
som er født av Ånden, er ånd.» (Joh.3,5.)
De bruker videre det som står i Titus brev 3,5, for å vise at frelsen eller
gjenfødelsen ligger i vanndåpen. «frelste han oss, ikke for rettferdige
gjerningers skyld som vi hadde gjort, men etter din miskunn (nåde), ved
badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd.
I dette Skrift-ordet er det heller ikke snakk om vanndåpen, men om gjenfø
delsen. Jeg kan ikke forstå annet enn at mange prester er dypt fortvilet, når
de forretter barnedåpen og blir «tvunget» til å føre videre denne STORE
VRANGLÆREN.

Den Reformerte Kirken tar avstand fra barnedåpen og hevder at voksen-
dåpen er det eneste riktige. Den ser på dåpen enten som en pakt mellom
Gud og menneskene eller som en bønn fra menneskets side om å få en god
samvittighet ovenfor Gud. Den bruker følgende Bibel-vers for å bevise
dette. «Det som nå frelser oss i sitt motbilde (Jesu legeme eller Jesu død).
Dåpen er ikke avleggelse av kjødets (legemets) urenhet, men en god sam
vittighets pakt (gr.eperotema, som betyr «svæ», «bønn» eller «begjæring»)
med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse.» (l.Pet.3,21.)
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Det var ikke vannet som frelste Noah og hans famile, men det var arken.
Den var et bilde på Jesus. Vannet kan ikke frelse menneskene. Det eneste
som kan frelse er Jesu død og Jesu forsoning.

Det er ikke vanndåpen som er beskrevet i l.Pet.3,21, men det er Jesu død
for all verdens synd. Vanndåpen kan ikke bervirke at vi får en god samvit
tighet ovenfor Gud. Det er det bare Jesu forsoning som kan. «hvor meget
mer skal da KRISTI BLOD, han som ved en tidsalderlig (Det skjedde i en
bestemt tidsalder) ånd, bar seg fram som et ulastelig offer for Gud, RENSE
DERES SAMVITTIGHET fra døde gjerninger til å tjene den levende
Gud.»(Hebr.9,14.)

Hele sammenhengen i l.Pet.3,18-21 viser at det her er snakk om Jesu død
som en forsoning for all verdens synd.
Det er merkelig at Den Reformerte Kirken, som mener at vanndåpen ikke
gir frelse, skulle mene at vanndåpen gir en god samvittighet. Det er bare
Jesu forsoning, som kan gi en god samvittighet.
Vanndåpen er heller ingen «pakt» mellom Gud og menneskene. Det greske
ordet som er brukt i l.Pet.3,21, og som er oversatt med «pakt», er på gresk
«eperotema». Det betyr ikke «pakt», men det betyr «svar», «bønn» eller

«begjæring».
Den rette oversettelsen av l.Pet.3,21 blir derfor: «... Dåpen (Jesu død og
Jesu forsoning) er ikke avleggelse av kjødets urenhet, men en god
samvittghets svar ovenfor Gud ved Jesu Kristi oppstandelse.»
Vi har et annet ord på gresk som betyr «pakt», og det er «diatheke».
Vanndåpen har aldri vært verken noen pakt eller pantet på noen pakt mel
lom Gud og menneskene. I jødedonunen var vannet det renselsmidlet som
tok bort den ytre eller den kjødelige synden.
I den messianske jødedommen var vanndåpen obligatorisk. Ved siden av
vanndåpen ble det også krevd at jødene måtte angre sine synder, omvende
seg og komme til en personlig tro på Jesus. Det siste leddet i denne prose
dyren var vanndåpen.

Metodistene lærer at vi skal døpe barna, fordi de allerede er Guds barn.
Dette er et fornuftig argument, men vanndåpen hører ikke med til den
paulinske læren, så dette argumentet faller også bort.
Gjenfødelsen av et menneske skjer bare i forbindelse med at mennesket
kommer til en personlig tro på Jesus. Bama, som også er født med et syn
dig natur, må fødes på ny, slik som de voksne må det. Et barn går ikke for
tapt for Guds rike om det ikke blir døpt. Gud holder barna i sin varetekt helt
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til de får et personlig kall fra ham om å omvende seg. Gud har ikke gitt oss
noen bestemt dato for dette. Det kan være individuelt.

Dersom ikke barna tar imot det personlige kallet, så begynner den proses
sen i barnets liv, som vi kaller for «forherdelsen». Når den er fullmoden,
arver den døden.

Det er også noen som sier, at de ikke vil lære barna sine om den kristne
troen, for de vil ikke påvirke dem i deres valg av trosretning. Dette er det
samme som å BEDRA SINE BARN. Jesus sier at barna skal komme til
ham så snart som mulig- også spebama.
Jesus la sine hender på barna og velsignet dem. (v. 15.)

JØDENE MÅTTE HOLDE MOSE TORAR
FOR Å BLI FRELST.

«Og se, det kom en til ham og sa: Mester! hva godt (gnagathos) skal jeg
gjøre for å få evig (tidsalderlig) liv? Men han sa til ham: Hvorfor spør du
meg om det gode? Det er bare en som er god. Men vil du gå inn til Livet
(gr.zoe), da hold budene! Han sa til ham: Hvilke? Jesus sa: Du skal ikke slå
i hjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke si falskt vitnes
byrd, hedre din far og din mor, og: du skal elske (gr.agapao) din neste
(gr.plesion) som deg selv. Den unge mann sa til ham: Alt dette har jeg holdt;
hva fattes meg ennå? Jesus sa til ham: Vil du være fullkommen (gr.teleios)
(etisk fullkommen), da gå bort og selg det du eier, og gi det til de fattige, så
skal du få en skatt i himmelen; kom så og følg (gr.akoloutheo) meg! Men
da den unge mann hørte det, gikk han bedrøvet bort; for han var meget rik
(han hadde mange eiendommer). Og Jesus sa til sine disipler: Sannelig sier
jeg dere: Det vil være vanskelig for en rik å komme inn i himlenes rike. At
ter sier jeg dere: Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for
en rik å gå inn i Guds rike. Men da disiplene hørte det, blev de meget for
ferdet og sa: Hvem kan da bli frelst (gr.sozo)? Men Jesus så på dem og sa
til dem: For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig. (v. 16-26.)

Det kom en rik, ung man til Jesus og spurte ham hva han skulle gjøre for å
få tak i «det evige livet.» (v. 16.)
Det han spurte Jesus om var følgende: Hva skal JEG GJØRE for å få tak i
«det tidsalderlige livet», som var et liv i Riket for Israel.
Jesus svarte ham på følgende måte:
a) «Hvorfor spør du meg om det gode?»
b) «Det er bare en som er god.»
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c) «Men vil du gå inn til livet, da hold budene», (v. 17.)

Jesus svarte først med et motspørsmål. Dette gjorde han ofte i forbindelse
med sine samtaler med fariseerne og de skriftlærde. Dette gjorde han for at
han ville utfordre dem med hensyn til både deres egen Skrift-forståelse og
motivene for deres spørsmål. Han ville gi dem den rette forståelsen av
Guds ord.

Når Jesus sa at det bare var en som var god, og det var Gud, så hadde han
dermed pekt på at han var jødenes Messias og likestilt med Gud. Det er
ikke sikkert at denne mannen hadde tenkt på det, men det ble i alle fall en
av konsekvensene av hans spørsmål.
Jesus sa videre til ham. Dersom du vil ha del i Riket for Israel, da må du

holde budene. Etter jødisk vurdering var det 613 bud i Tanach.
Det er umulig å holde budene eller jødenes Torah til egen frelse, så det var
ikke det Jesus mente, men han mente at han måtte gjøre så godt som han
kunne med en ytre overholdelse av budene. Dette er et uttrykk for mennes
kets egen rettferdighet.
Det var et krav i den messianske jødedommen at en måtte holde budene,
for å få del i Riket for Israel. «For eg sier dere: Dersom ikke deres rettfer
dighet (almissegivning) overgår de skriftlærdes og fariseernes (rettferdighet
eller almissegivning), kommer dere ikke inn i himlenes rike.» (Mat.5,20.)
Den jødiske Torah hadde flere hensikter. I denne sammenhengen skal vi
bare nevne tre av dem:

a) Dersom jødene holdt Torahen, skulle de ikke bli syke.
b) Dersom jødene holdt Torahen, skulle de få leve et godt liv i Israel.
c) Dersom jødene holdt Torahen, skulle de få del i Riket for Israel.

Både selve livet og livet i Riket for Israel var betinget av overholdelse av
Torahen. Gud kanaliserte både sine velsignelser og deltagelse i Riket ved
overholdelse av Torahen. Dette har med LYDIGHET å gjøre.
I vår tidsperiode, som er den frie nådens tidsperiode, stiller ikke Gud slike
krav. Det er nok å tro på Jesus, for å få del i frelsen.
Det er flere ganger i N.T. at dette spørsmålet er blitt stilt: Hva skal vi gjøre,
for å bli frelst? Det svaret som vi får, er avhengig av hvilken tidsperiode
spørsmålet angår.
Da jødene spurte Peter om hva de skulle gjøre for å bli frelst, svarte Peter
følgende: «Omvend dere (hold Torahen), og enhver av dere la seg døpe på
Jesus Kristi navn til syndenes forlatelse (bortsendelse), så skal dere få Den
Hellige Ånds gave.» (Ap.gj.2,38.)
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Da fangevokteren i Filippi spurte Paulus og Silas om det sanune, svarte de:
«Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus.» (Ap.gj. 16,31.)
Det første utsagnet angår den messianske jødedommen, mens det andre
utsagnet angår den frie nådens tidsperiode. I vår tid kreves det ikke over
holdelse av budene eller vanndåpen for å bli frelst, men BARE TRO.
Den unge, rike mannen spurte Jesus om hvilke bud han skulle holde, for å
arve tidsalderlig liv. Jesus siterte 5 av Torahens 10 bud. De angikk mennes
kets plikter ovenfor sine medmennesker, (v. 18-19.)

Mannen svarte Jesus at han hadde holdt budene. Hva manglet han ennå på
at han kunne arve det tidsalderlige livet? (v.20.)
Det var IKKE RETT det som mannen sa, at han hadde holdt 5 av de bu

dene som Jesus nevnte. Han hadde brutt det 10. budet om at han skulle

elske sin neste som seg selv og ikke begjære hans eiendom.
Det var et krav både i jødedommen (3.Mos.l9,18 og 5.Mos.l5,8-ll.) og i
den messianske jødedommen at den som ville arve Guds rike, måtte dele
sine eiendommer med de andre jødene. Dette kommer tydelig til uttrykk
mange steder i evangeliene. «Gi (lån ut) hver den som ber deg, og om en
tar fra deg det som er ditt, da krev det ikke igjen.» (Luk.6,30.)
«Men elsk deres fiender, og gjør vel og lån uten å vente noe igjen, så skal
deres lønn (i himmelen) være stor, for dere skal være Den Høyestes barn,
for han er god mot de utakknemmelige og onde.» (Luk.6,35.)
Jesus sa videre til denne mannen at dersom han ville være fullkommen

(etisk fullkommen), da skulle han gå bort og selge alt det som han eide og gi
det til de fattige. Dersom han gjorde det, skulle han få en skatt i himmelen.
Deretter skulle han komme og følge Jesus. (v.21.)
Den unge rike mannen ble bedt om å «gå», «selge», «gi» og «følge Jesus».
Dette var Torahens krav til jødene.

Den skatten som denne mannen skulle få, skulle oppbevares i himmelen
inntil Jesu gjenkomst. Da skulle den utbetales foran Jesu herlighetstrone i
Jerusalem. «Se, jeg kommer snart (under forutsetning av at jødene tok imot
Jesus), og min lønn er med meg, til å gi enhver igjen etter som hans gjerning
er.» (Joh.Åp.22,12.)
Den unge rike mannen gikk bedrøvet bort, for han var meget rik (han
hadde mange eiendommer.) (v.22.)
Denne mannen kunne ikke få del i Riket for Israel, for han ønsket ikke å

dele det som han hadde med de andre. Han hadde brutt Mose Torah og
Jesu forordninger, som bygde på Mose Torah.
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Jesus sa til sine disipler at det var vanskelig for en rik å komme inn i himle
nes rike. Det var lettere for en kamel å gå inn gjennom et nåløye, enn for
en rik å komme inn i Guds rike. (v.23-24.)
Det var ikke umulig for en rik å konune inn i himlenes rike, men det var
vanskelig, for de fleste av de som var rike, ønsket ikke å dele sin rikdom
med andre.

I byporten inn til Jerusalem var det en port som ble kalt for «Nåløyet». Om
natten, når de andre portene var stengt for trafikk, var denne porten åpen.
Den var så liten at en kamel bare kunne komme gjennom den, når den
hadde fått lasten sin tatt av seg.
Den unge, rike mannen måtte også få lesset av seg sin rikdom, før han
kunne få del i Guds rike

Da disiplene hørte dette, ble de meget forferdet og spurte Jesus om hvem
som da kunne bli frelst. Jesus svarte at dette var umulig for menneskene,
men for Gud var dette mulig.(v.25-26.)
Det burde ikke være vanskelig for disiplene til Jesus å forstå dette, for de
kjente til Mose Torah og de hadde hørt Jesu undervisning i snart 3 år, men
til tross for det, så var det mye de ikke forstod.
Når det gjelder selve frelsen, så er det Gud som gir den. Ikke noe men
neske kan fortjene sin egen frelse på grunnlag av gode gjerninger. Det er
bare Gud som kan frelse et menneske. Dette er Guds rettferdighet, og den
får vi ved troen på Jesus.
I den messianske jødedommen var frelsen betinget. Det kravet som ble stilt

til jødene, var at de både gikk inn under GUDS KRAV og GUDS NÅDE.
Slik er det ikke i vår tidsperiode. I vår tid er Guds nåde ubetinget. Det er
nok å tro. «Men NÅ er Guds rettferdighet, som både Torahen og profetene
vitnet om, åpenbart uten Torahen (uten at det kreves etterlevelse av
Torahens bud.) Det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for
alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell.» (Rom.3,21-22.)

«Da svarte Peter ham: Se, vi har forlatt alt og fulgt deg; hva skal da vi få?
Da sa Jesus til dem: Sannelig sier jeg dere: Dere som har fulgt meg, dere
skal i gjenfødelsen, når Menneskesønnen sitter på sin herlighets (gr.doxa)
trone, også sitte på tolv troner og dømme (frelse) (gr.krino) Israels tolv
stammer. Og hver den som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far
eller mor eller bam eller åkrer for mitt navns skyld? skal få mangefold igjen
og arve (gr.kleronomeo) evig liv (tidsalderlig liv). Men mange som er de
første, skal bli de siste, og de siste de første, (v.27-30.)
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Peter spurte Jesus hva apostlene skulle få. De hadde forlatt alt og fulgt
Jesus, (v.27.)

På samme måten som kamelen måtte bli tatt av sin last, for å konune inn i
Jerusalem gjennom «Nåløyet», på samme måten hadde apostlene gitt avkall
på alle ting og fulgt Jesus.
Jesus sa til dem at de skulle etter de rettferdiges oppstandelse få sitte på 12
troner og dømme (frelse) Israels 12 stammer.(v.28.)
De rettferdiges oppstandelse skal skje etter at den store trengselen er av
sluttet. Da skal de 12 apostlene sitte på 12 troner i templet i Jerusalem og
dømme (frelse) Israles 12 stammer.

Jesus sa videre at hver den som hadde forlatt sin familie eller sine gjøremål
for Jesu navns skyld, skulle få det mangfoldig igjen og arve tidsalderlig liv.
(V.29.)

Dette var et løfte til alle jøder, som trodde på Jesus og fulgte ham. De
skulle arve Riket for Israel i sin endelige manifestasjon og få store oppga
ver i det.

Til slutt sa Jesus at «mange som er de første, skal bli de siste, og de siste
de første.» (v.30.)
Dette betyr at mange av de som ble ansett som de største i Guds rike, de
skulle degraderes til å være de minste, for de hadde ikke tjent Jesus på en
rett måte. De hadde ikke hatt det rette tjenersinnet. (Mat.20,27.)
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KAPITTEL 20.

ARBEIDERNE I VINGÅRDEN

«For himlenes rike er likt en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å
leie arbeidere til sin vingård (Isarel). Og da han var blitt enig med arbei
derne om en penning om dagen, sendte han dem bort til sin vingård. Og han
gikk ut ved den tredje time og så andre stå ledige på torvet, og til dem sa
han: Gå også dere bort til vingården, og hva rett er, vil jeg gi dere. Og de
gikk av sted. Atter gikk han ut ved den sjette og den niende time og gjorde
likeså. Og han gikk ut ved den ellevte time og fant andre stående der, og
han sa til dem: Hvorfor står dere her ledige hele dagen? De sa til ham:
Fordi ingen har leid oss. Han sa til dem: Gå også dere bort til vingården!
Men da det var blitt aften, sa vingårdens herre til sin forvalter: Kall arbei
derne frem og gi dem deres lønn; begynn med de siste og end med de før
ste! Så kom de som var leid ved den ellevte time, og de fikk hver sin penn
ing. Men da de første kom, tenkte de at de skulde få mere; men de fikk
hver sin penning de også. Men da de fikk den, knurret de mot husbonden og
sa: Disse siste har bare vært her en time, og du har gitt dem like med oss
som har båret dagens byrde og hete. Men han svarte en av dem og sa: Min
venn! jeg gjør deg ikke urett, blev du ikke enig med mig om en penning? Ta
ditt og gå! Men jeg vil gi denne siste like så meget som deg. Eller har jeg
ikke lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? eller er ditt øye ondt (gr.poneros)
fordi jeg er god (gr.agathos)? Således skal de siste bli de første, og de før
ste de siste; for mange er kalt, men få utvalgt, (v. 1-17.)

Denne lignelsen blir innledet med det som står i Matteus 19,30. «Men
mange som er de første, skal bli de siste, og de siste de første», og den blir
avsluttet med Matteus 20,16, hvor det står: «Således skal de siste bli de

første, og de første de siste, for mange er kalt, men få er utvalgt.»
Både Matteus 19,27-29 og Matteus 20,1-16 omhandler den samme saken.
De angår VILLIGHETEN TIL Å TJENE i Guds rike eller det å være helt
underkastet Herrens vilje i dette riket. (Mat.20,27.)
Himlenes rike VAR likt med en husbond som gitt tidlig ut om morgenen, for
å leie arbeidere til sin vingård, (v.l.)
«Husbonden» her symboliserte Gud, og vingården var Israel eller Riket for
Israel. Gud behøvde vingårdsmenn, som kunne høste inn avlingen, som var
jødene. Vi vet at høsten var stor, men at arbeiderne var få i Israel. Apost-
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lene skulle derfor be høstens Herre om å sende ut arbeidere til sin høst.
(Mat.9,37-38.)
Selve ordet «husbond» heter på gresk «oikodepotes». Det «huset»
(gr.oikos), som ofte var beskrevet i evangeliene, var Israel eller Riket for
Israel. Jesus var husbonden i dette riket. (Se min bok: Kristendommens
Jødiske Røtter. Kapittel: Bruken av ordene «Husets Herre» og «Hus
bond».)

Vinhøsten begynte i slutten av september og varte til den første regntiden
kom. Det var nødvendig å berge inn vinen. Selve arbeidsdagen varte fra
klokken 6 om morgenen og til klokken 18 om kvelden. Denne husbonden
gitt ut for å leie inn disse vingårdsmennene klokken 6 om morgenen.
Disse arbeiderne stod ledige på torget. De bad ikke om arbeid, men hus
bonden kalte dem til å arbeide i sin vingård. Det betyr at uten et KALL
FRA GUD, kunne de ikke arbeide for Herren.

Etter at husbonden hadde blitt enig med arbeiderne om en penning om da
gen, sendte han dem bort, for at de skulle arbeide i hans vingård, (v.2.)
De hadde en KONTRAKT med husbonden om at de skulle få en penning
for sitt arbeid. En penning var en vanlig dagslønn for en arbeider og for en
romersk soldat. Det ble ansett for å være en god lønn for et arbeid. Den
var verdt en krone i våre penger. En kunne kjøpe et lam for 4 penninger.
På gresk ble denne penningen kalt for «denar». Den var den viktigste ro
merske sølvmynten. Den hadde også bildet av den herskende keiseren og
bar hans innskrift.

Denne husbonden gikk også ut ved den 3. timen, for å leie enda flere arbei
dere til sin vingård. Han avtalte ikke noen bestemt lønn med dem, men han
sa bare at han skulle gi dem det som var rett (rettferdig), (v. 3-4.)
Han gikk ut ved 9-tiden og leide flere arbeiderne. De stolte på at han skulle
gi dem den riktige lønnen. Dette var en RIKTIG INNSTILLING (Vi må
alle kunne stole på at Gud gjør det som er rett.)
Husbonden gikk også ut ved den 6. og ved den 9.timen og leide nye arbei
dere til sin vingård, (v.5.)
Klokken var da henholdsvis 12 og 15. Han avtalte heller ikke noe med dem
om lønnen.

Husbonden gikk også ut ved den 11. timen og leide nye arbeidere til sitt
arbeid. Han spurte dem hvorfor de stod arbeidsledige hele dagen. De
svarte at ingen hadde tilbudt dem arbeid, (v.6-7.)
Den 11.timen var klokken 17 om ettermiddagen. Det var da bare 1 time
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igjen av arbeidsdagen. Disse arbeiderne var ikke late. De hadde ventet på
arbeid hele dagen, men da ingen hadde bydd dem arbeid, så måtte de bare
vente til det skjedde.
Det er lite sannsynlig at en arbeidsgiver ville leie folk for bare en time, men
denne gjorde det. Det viser at han hadde OMSORG for både vingården og
for arbeiderne.

Da det var blitt kveld, sa husbonden til sin forvalter at han skulle kalle

sammen arbeiderne, for å gi dem deres lønn. Han skulle begynne med de
siste og avslutte med de første, (v.8.)
«Kvelden» var et bilde på «tiden for utbetalingen». Arbeiderne skulle få den
lønnen som tilfalt dem. Etter jødisk lov skulle arbeiderne få sin lønn ved
solnedgang. Det vårklokken 18. (3.Mos.l9,13 og 5.Mos.24,12.)
De som hadde blitt leid inn klokken 17, fikk en penning hver. (v.9.)
Da de første kom, tenkte de at de skulle få mer enn en penning, for de
hadde arbeidet hele dagen. Da de fikk en penning, protesterte de på dette.
(v.10-11.)

De hadde ingen grunn til å klage, for de hadde fått det som de hadde blitt
enige om. Husbonden hadde ikke brutt sin kontrakt med dem.
Disse arbeiderne hadde følgende anklage mot husbonden: De første arbei
derne hadde arbeidet bare en time og husbonden hadde vurdert deres ar
beid på linje med de som hadde arbeidet hele dagen. (v. 12.)
Husbonden svarte en av disse arbeiderne: «Min venn. Jeg gjør deg ikke
urett. Ble du ikke enig med meg om en penning? Ta ditt og gå. Jeg vil gi
den siste like meget som deg. Eller har jeg ikke lov til å gjøre med mitt som
jeg vil, eller er ditt øye ondt (som er et jødisk uttrykk for «grådighet») fordi
jeg er god?» (v. 13-15.)

Denne lignelsen handler IKKE OM FRELSEN. Den VAR lik for alle, og
den baserte seg ikke på arbeid og fortjeneste, men på Guds nåde.
Den handler heller ikke om den nådelønnen som jødene skulle få, men den
handler om VILLIGHETEN til å arbeide i Guds rike. Det blir en del av

nådelønnen, men ikke hele nådelønnen. Villigheten og troskapen i arbeidet
ble vurdert til å være lik med en penning.
Alle disse arbeiderne var troende jøder, for Gud hadde kalt dem til å ar
beide i Israel for Guds-rikets sak, men de første arbeiderne brukte
VERDSLIGE ARGUMENTER, når lønnen skulle utbetales. I løpet av ar
beidsdagen hadde de sannsynligvis vært glade over å arbeid i Guds rike,
men når de så at lønnen ble den samme for alle arbeiderne, så klaget de
over det.
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Det var ikke lengden på arbeidsdagen, som var avgjørende for Gud, men
villigheten og trofastheten til å tjene på en riktig måte. Arbeiderne skulle
ikke tenke på lønnen når de arbeidet i Guds rike, men de skulle tenke på det
Å FÅ TJENE sin herre på den rette måten.
Denne lignelsen blir avsluttet med følgende vers: «Således skal de siste bli
de første, og de første de siste, for mange (alle) er kalt, men få er utvalgt.»
(V.16.)

Dette betyr ganske enkelt at Jesus begynte med de som ble kalt sist, når
han skulle lønne dem for deres trofasthet. Han ville vise dem at han var

rettferdig, for denne lønnen baserte seg på Guds nåde og det som var rett.
Dersom lønnen hadde blitt utbetalt i forhold til lengden av arbeidsdagen, da
skulle de første hatt mest. Dette ville da være i samsvar med Torahen at

den som arbeidet mest, den skulle få mest lønn, men det er ikke det som
blir behandlet i denne lignelsen. Det er Guds nåde, og den er lik for alle.
Til slutt kommer det en advarsel i denne lignelsen: «for mange (alle) er kalt,
men få utvalgt.» (v. 16.)
Denne advarselen betyr at mange jøder (i betydningen «alle») var kalt til å
arbeide i Guds rike, men det var ikke alle som var villige til det.

«Og da Jesus drog opp til Jerusalem, tok han de tolv disipler til side og sa til
dem på veien: Se, vi går opp til Jerusalem, og Menneskesønnen skal overgis
til yppersteprestene og de skriftlærde, og de skal dømme ham til døden og
overgi ham til hedningene (gr.ethnos) til å spottes og hudstrykes og korsfes
tes; og på den tredje dag skal han oppstå.»(v.l7-19.)

Jesus var på vei til Jerusalem for å dø for både jødenes og hele verdens
synd. Han tok de 12 apostlene til side og fortalte dem at han skulle bli over
gitt til yppersteprestene og de skriftlærde, og at hedningene (romerne)
skulle spotte, hudstryke og korsfeste ham. Han skulle stå opp igjen på den
tredje dagen. (v. 17-19.)
Dette var TREDJE GANGEN at han fortalte sine disipler dette, men de
forstod det ikke. De forstod ikke forsoningen før etter hans død og opp
standelse. «Og de forstod ikke noe av dette, og dette ord var skjult for dem,
og de skjønte ikke det han sa.» (Luk. 18,31.)
Dette betyr at apostlene og disiplene til Jesus ikke forkynte forsoningen, før
etter at Jesus var oppstått fra de døde. Dette er hovedgrunnen til at de jø
diske brevene ble skrevet. De skulle orientere de messianske jødene om
Jesu forsoning Dette gjelder på en særlig måte Hebreerbrevet, som sam
menligner Jesu forsoning med de gammel-testamentlige ordningene for for-
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soning. «Men da Kristus kom som yppersteprest for de kommende goder
(som har med Riket å gjøre), gikk han gjennom det større og fullkomnere
telt, som ikke er gjort med hender. Det er: Som ikke er av denne skapning,
og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, en gang inn i
helligdonunen og fant en tidsalderlig forsoning.» (Hebr.9,11-12.)
«Han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men for hele
verden.» (l.Joh.2,2.)

De forstod ikke forsoningen, men de hørte Jesu ord og forstod at det kom
til å skje noe forferdelig. De var «forferdet» og de «fryktet». (Mark. 10,32.)
Det var yppersteprestene og de skriflærde i Det Høye Rådet (Sanhedrin),
som skulle dømme Jesus til døden, men de hadde ikke noe makt til å ta livet

av Jesus. Retten til å ta liv hadde de mistet i året 7 etter Messias, da de ble

fratatt av romerne retten til å ta liv. Da Sanhedrin så at det hadde mistet

denne retten, ble det en stor fortvilelse i Rådet. Rabbi Rakmon har uttalt

følgende om dette: «Da Rådets medlemmer så at de var fratatt retten til å
råde over liv og død, ble de grepet av en allmenn bestyrtelse. De dekket
sine hoder med aske og sin kropp med filler og ropte: Ve oss. Juda spir er
tatt bort fra oss, og Messias er ennå ikke kommet.» (Se mine bøker: Jesu
Gjenkomst. Bind 4: Kapittel: Jakob profeterte om Messias, og Kristendom
mens Jødiske Røtter. Kapittel: Jakobs 7 barn med Lea.)
Det var jødene som dømte Jesus til døden, men da de hadde mistet retten
til å ta liv, så overlot de dette til Herodes og til Pilatus. Herodes spottet Je
sus (Luk.23,11.), og Pilatus var den som var formelt ansvarlig for hud-
strykningen og korsfestelsen av Jesus. (Luk.23,24.)

«Da gikk Sebedeus-sønnenes mor til ham med sine sønner, falt ned for ham
og bad ham om noe. Han sa til henne: Hva vil du? Hun sa til ham: Si at
disse mine to sønner skal sitte, den ene ved din høyre og den andre ved din
venstre side i ditt rike! Men Jesus svarte og sa: Dere vet ikke hva det er
dere ber om. Kan dere drikke den kalk jeg skal drikke? De sa til ham: Det
kan vi. Han sa til dem: Min kalk skal dere nok drikke; men å sitte ved min

høyre og ved min venstre side, det tilkommer det ikke meg å gi noen, men
det gis dem som det er beredt av min Fader. Da de ti hørte dette, blev de
harme på de to brødre.» (v.20-24.)

Mor til de to Sebedeus-sønnen gikk til Jesus og bad ham om at hennes to
sønner måtte få sitte ved Jesu høyre og venstre side i hans Rike. (v.20-21.)
Denne kvinne het Salome (Mark. 15,40.) og var gift med Sebedeus. Hun
fulgte Jesus på hans reiser. Hun snakket på vegne av sine sønner. Hun øn-
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sket at de skulle få ÆRESPLASSENE i Riket for Israel, som var etablert
ved Jesu første komme, men som ennå ikke var kommet i sin fylde.
Dersom hun hadde forstått det som Jesus nettopp hadde fortalt om sin li
delse og død, da hadde hun ikke spurt om dette. Da hadde hun heller spurt
om FORSONINGENS BETYDNING Det var det Moses og Elias snakket
med Jesus om på fjellet (Mat. 17,3.)
Hun hadde kanskje tenkt at i og med at Jesus hadde sagt, at han skulle stå
opp på den tredje dagen, så skulle han etablere Riket for Israel med det
samme, og da var det viktig at hennes to sønner fikk en overordnet posisjon
i dette riket.

Vi vet at også apostlene hadde diskutert seg imellom, om hvem som var den
største i Guds rike. (Mat. 18,1.)
Jesus henvendte seg til brødrene og sa at de visste ikke, hva de bad om.
Kunne de drikke den kalk som han skulle drikke? De svarte at det kunne

de. Jesus svarte bekreftende på det. De skulle drikke den kalken som han
skulle drikke, men det var Faderen som bestemte hvem som skulle ha æres-

plassene i Guds rike. (v.22-23.)
Når vi ber Jesus om noe, må vi vite hva vi skal be om. Vi må be rett. Det

gjorde ikke disse menneskene. De kunne ikke be Jesus om dette, fordi det
var Faderen som skulle bestemme hvilken plassering de skulle få i Guds
rike.

At noen skal ha æresplassene i Riket for Israel, er sikkert, men det er Fa
deren som skal bestemme dette i Sønnens rike. De som er beredt til det,
skal få æresplassene i Guds rike.
Dette betyr ikke at Sønnen ikke er med på å bestemme dette, men det be
tyr at der er en enhet mellom Faderen og Sønnen. De mener og tror det
samme. «Men den som seirer, vil jeg gi å sitte med meg på min trone (i Je
rusalem), likesom jeg og har seiret og satt meg med min Fader på hans
trone.»

Apostlene burde være fornøyd med det løftet som de allerede hadde fått av
Jesus. Når han kom tilbake, skulle de få sitte på 12 troner i templet i Jeru
salem og frelse Israels 12 stammer. (Mat. 19,28.)
Sebedeus-sønnene hadde rett i at de skulle komme til å drikke den kalken,
som Jesus skulle drikke. Alle apostlene med unntak av Johannes kom til å
lide martyrdøden. På samme måten som sin Mester, så ble de forfulgt og
led nød. Jakob ble den første av apostelen, som ble drept. Dette skjedde i
året 44. (Ap.gj.12,2.)
Johannes var den eneste av apostlene som ikke ble drept. Han ble etter
hvert den ledende i den messianske menigheten i Efesus. Han ble på grunn
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av sin tro forvist til Patmos, hvor han skrev ned innholdet i Åpenbarings
boken. (Joh.Åp.1,1 og 10-19.) Han kom senere tilbake til Efesus, hvor han
døde som en gammel mann i troen på Jesus.
Da de andre apostlene hørte dette, ble de sint på Sebedeus-sønnene.(v.24.)
Det var rivalisering mellom apostlene om hvem av dem som var den største
i Guds rike. Jesus hadde svart dem på et tidligere tidspunkt at den største i
Guds rike, var den som gjorde seg liten og ubetydelig som et lite bam.
(Mat. 18,4.) Den største i Guds rike måtte underlegge seg Guds vilje full
stendig og være helt avhengig av Gud.

«Men Jesus kalte dem til seg og sa: Dere vet at fyrstene hersker over sine
folk, og deres stormenn bruker makt over dem. Så skal det ikke være blant
dere; men den som vil bli stor i blant eder, han skal være deres tjener
(gr.diakonos), og den som vil være den første blant dere, han skal være de
res trell (gr.doulos), likesom Menneskesønnen ikke er kommet for å la seg
tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge (gr.lytron) for
mange.» (v.25-28.)

Jesus kalte sine apostler sammen og sa at de verdslige kongene og
stormennene brukte makt over sine folk. Slik skulle de ikke være blant

apostlene. Jesus graderte storheten i Guds rike i to grupper:
a) Den som ville være STOR, skulle være tjener (gr.diakonos).
b) Den som ville være DEN STØRSTE, skulle være alles trell (gr.dolous.)

(v.25-27.)

Storheten i verden er ikke den samme som storheten i Guds rike. Stor

heten i verden går ut på herske over andre og skaffe seg posisjoner.
Slik var det ikke i Guds rike. Den som ville være den største i Riket for

Israel, den måtte kvitte seg med feilaktige og verdslige tanker om posi
sjon. Den måtte gå inn i trellens rolle. Han var HELT UNDERLAGT
sin herre. I dette tilfellet var herren Jesus.

Mange av Jesu disipler kommer ikke til å bli de største i Guds rike, for de
har ikke tjent i Guds rike som treller, men de har enten tjent som tjenere
eller som herrer. Mange av de første skulle bli de siste. (Mat.20,16.) «Der
skal være gråt og tenners gnissel, når dere får se Abraham, Isak og Jakob
og alle profetene i Guds rike, men dere selv kastet utenfor. Og det skal
komme folk fra øst og vest og nord og syd, og de skal sitte til bords i Guds
rike. Og se, der er de som er mellom de siste skal bli de første, og der er de
som er mellom de første og skal bli de siste.» (Luk. 13,28-30.)
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I Guds rike i dag gjelder de samme reglene for storhet. Paulus forkynte det
samme som Jesus gjorde, hva som gjelder dette. «La dette sinn være i dere,
som og var i Kristus Jesus. Han som da han var i Guds skikkelse
(gr.morfe), som betyr «likhet med Gud», ikke aktet det for et rov (en røvet
skatt) å være Gud lik, men av seg selv (frivillig) gav avkall på det, og tok en
tjeners skikkelse (gr.morfe) på seg, idet han kom i menneskers lignelse.»
(Fil.2,5-7.)

Heller ikke Jesus var kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi
sitt liv som en løsepenge for mange. (v.28.
Dette er første gangen at Jesus snakket om sin død som en STEDFOR
TREDENDE DØD.

En betalte løsepenger når en ville ha en fange eller en trell frigitt. Løsepen
ger skulle også bli betalt når et liv hadde gått tapt (2.Mos.21,30.) En slave
kunne også bli kjøpt tilbake med løsepenger. (5.Mos.25,51.), men det var
forbudt å gi Gud løsepenger for et menneske. «En mann kan ikke utløse en
bror. Han kan ikke gi løsepenger for ham.» (Salme 49,8.) Dette betyr at et
menneske ikke kan løskjøpe (forsone) et annet menneske ovenfor Gud.
Det var det bare Jesus som kunne gjøre, og han gjorde det med sitt liv og
sin død.

Når det står at Jesus skulle være «en løsepenge for mange», så er dette en
hebraisk måte å uttrykke «alle» på. Jesu offer gjaldt alle mennesker.

«Og da de gikk ut fra Jeriko, fulgte meget folk ham. Og se, to blinde satt
ved veien, og da de hørte at det var Jesus som gikk forbi, ropte de: Miskunn
(gr.eleeo) deg over oss. Herre, du Davids sønn! Folket truet dem at de
skulde tie, men de ropte enda mere og sa: Herre, miskunn deg over oss, du
Davids sønn! Og Jesus stod stille og kalte på dem og sa: Hva vil dere jeg
skal gjøre for dere? De sa: Herre! at våre øyne må bli opplatt! Da ynkedes
(gr.splagchnizomai) Jesus inderlig og rørte ved deres øyne; og straks fikk

de sitt syn igjen, og de fulgte (gr.akoloutheo) ham.» (v.29-34.)

Da Jesus gikk ut av Jeriko på veien til Jerusalem, fulgte det meget folk med
ham. (v.29.)

Jeriko var det siste stoppestedet på veien til Jerusalem. Disse folkene skulle
til Jerusalem, for å feire påskefesten der. Det var greit å være i følge med
Jesus, for det skjedde bestandig mye der han for fram.
Det satt to blide menn ved veien, og de bad Herren om at han måtte mis
kunne seg over dem, slik at de kunne få sitt syn igjen. Folket, som ikke var
innstilt på å hjelpe disse to blinde mennene, truet dem. (v.30-32.)
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Jeriko var en forbannet by (Josva 6,26), men der Jesus gikk fram, der ble
forbannelsen opphevet. Han gav disse to mennene deres syn tilbake. Det
var det de ønsket aller mest.

Disse to mennene representerte Juda og Benjamin stamme og de 10 stam
mene, som stort sett ennå er i utlendigheten. Jødene som sådan er ennå
blind i deres forhold til Jesus. De anser ham for å være en falsk Messias,
enda han er jødenes Messias. På grunn av deres forherdelse ovenfor Jesus,
så har Gud forblindet deres øyne, slik at store deler av det jødiske folket
ennå ikke kan se, at Jesus er deres Messias. (Rom. 11.)
Når Jesus kommer tilbake, så skal dette sløret bli tatt bort fra jødene, og de
skal forstå at Jesus ikke er en falsk Messias, men at han er jødenes Mes
sias.

Disse to blinde mennene, som var jøder, henvendte seg til Jesus som
Davids Sønn. De hadde derfor et krav på at han skulle helbrede dem. I
tillegg til dette hadde de tro på at Jesus kunne gjøre det.
I motsetning til den kanaaneiske kvinnen (Mat. 15,22-28.), som også hen
vendte seg til Jesus som Davids Sønn, og som ikke fikk noen hjelp fra ham
med det samme, så fikk disse to mennene det som de ønsket- nemlig sitt
syn tilbake med det samme. Denne kvinnen fikk først hjelp av Jesus etter
at hun hadde erkjent, at jødene var Guds spesielle utvalgte folk, og at
hedningefolkene måtte hente sin velsignelse gjennom Israel. Slik skal det
også bli i 1000 års-riket.
Jesus spurte de to blinde mennene om hva de ville, at han skulle gjøre for
dem. De sa at de ønsket, at han skulle gi dem deres syn tilbake. Jesus syn
test synd i dem, rørte ved deres øyne, og de fikk straks sitt syn igjen. De
fulgte etter Jesus, (v.33-34.)
Mens Matteus skrev at det var to blinde menn, så nevnte både Markus og

Lukas at dette gjalt en bind mann.

Det er ikke noen motsetning i disse utsagnene. I Markus 10,52 konuner det
også fram at det var MANNENS TRO, som hadde helbredet ham. «Da sa
Jesus til Ham: Gå bort! Din tro har frelst deg. Og straks fikk han sitt syn
tilbake og fulgte ham på veien.» (Mark. 10,52.)
Vi har før nevnt at troen var nødvendig i den messianske jødedommen, for
at Jesus kunne helbrede et menneske. Slik er det ikke i vår tid. Nå er det

Guds nåde som helbreder et menneske, for vi lever i den frie nådens tidspe
riode. (Gal.3,5.)
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KAPITTEL 21.

PALMESØNDAG

«Og da de kom nær til Jerusalem og var kommet til Betfage ved Oljeberget,
da sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem: Gå inn i den by som ligger
rett for dere, og straks skal dere finne en aseninne bundet og en fole hos
den; løs dem, og før dem til meg! Og dersom noen sier noe til dere, da skal
dere si: Herren har bruk for dem; så skal han straks sende dem. Men dette

skjedde for at det skulle oppfylles som er talt ved profeten, som sier: Si til
Sions datter: Se, din konge kommer til deg, saktmodig (gr.pravs) og ridende
på et asen og på trelldyrets fole. Disiplene gikk da av sted og gjorde som
Jesus bød dem. De hentet aseninnen og folen, og la sine klær på dem; og
han satte sig oppå. Og størstedelen av folket bredte sine klær på veien, an
dre hugg grener av trærne og strødde dem på veien, og folket som gikk
foran og fulgte etter, ropte: Hosianna Davids sønn! Velsignet være han som
kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste! Og da han drog inn i Je
rusalem, kom hele byen i bevegelse og sa: Hvem er dette? Men folket sa:
Dette er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea.» (v. 1-11.)

Da Jesus og hans disipler var kommet til Betfage ved Oljeberget, bad han
to av sine apostler om å gå inn i Jerusalem og hente en aseninne og hennes
fole til ham. Dersom noen hadde innvendinger mot at de to apostlene gjorde
dette, så skulle de bare si at «Herren (gr.kyrios) (hebr. Yhvh.) hadde bruk
for dem.(v.l-3.)

Dette skjedde på den FØRSTE DAGEN i Jesu lidelsesuke. Det var den 10.
nisan (b.april) i året 32 etter Messias. Profeten Daniel hadde profetert at
Messias skulle stilles fram for det jødiske folket på denne dagen. «Og du
skal vite og forstå: Fra den tid ordet (hebr.dabar, aramaisk memra) utgår
om å gjenreise og ombygge Jerusalem (det skjedde den 14. mars i året 445
før Messias), inntil en Salvet (Masiach) STÅR FREM, skal det gå 7 uker
og 62 uker (det blir 69 uker, hver på 7 år)...» (Dan.9,25.)
Når en regner ut tiden for at denne profetien skulle gå i oppfylleles, kom
mer en fram til at dette skjedde den 10. nisan i året 32 etter Messias. (Se
min bok: Jødenes Konge. Bind 4. Kapittel: Tidspunktet for Messias første
komme.)
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Vi kristne kaller denne dagen for «Palmesøndag».
Den lO.nisan skulle også påskelammet, som jødene skulle spise den 14.
nisan, bli tatt ut. (2.Mos.l2,3.)
Jødene skulle betrakte det i 5 dager, for å se om det var noe lyte på det.
Det sanune skjedde også med Jesus. I tillegg til at jødene hadde betraktet
hans gjerninger i over 3 år, så skulle han nå få den ENDELIGE VURDE
RINGEN om de anså ham for å være Messias eller ikke. Dessverre så tok

de feil når det gjaldt dette, og de ble straffet på det forferdeligste på grunn
av sin feiltagelse. Jerusalem og templet ble ødelagt og brent i år 70 etter
Messias, og jødene måtte ut i den store landflyktigheten.

«Betfage», som betyr «det umodne fikeners hus», lå på østsiden av Olje
berget. Vi kjenner ikke til denne landsbyen i dag, men det lå en symbolsk
betydning i dette navnet. Vi vet at fikentreet er et bilde på Israels nasjonale
gjenreisning. Det kunne ha skjedd i forbindelse med Jesu første komme at
Messias hadde opprettet Riket for Israel fullt ut for jødene, men på grunn
av deres umodenhet på det åndelige området, så skjedde ikke det. 1000
ÅRS-RIKET BLE UTSATT MED CA. 2000 ÅR, og vi fikk kirkens tid.
Den har ikke vært noen vellykket periode på det åndelige området.

Allerede Jakob hadde profetert at Messias skulle ha et bestemt forhold til
aseninnen og hennes fole. «Han (Messias) binder til vintreet (Israel) sitt
unge asen og til den edle ranke (Jerusalem) sin aseninnes fole. Han tvetter i
vin sin kledebon (han fortolker Torahen for dem) og i druers blod sin kjortel
Han dømmer deres feil.)» (l.Mos.49,11.)
Rabbinerne Juda og Nehemja, som levde ca. 150 etter Messias, har utlagt
dette på følgende måte: «Jeg, Gud, har behag i vintreet (det er Israel) og i
dens stads vinranke (det er Jerusalem)... Han tvetter sine klær i vin, for
han utlegger Torahens ord klart, og sin kjortel i druers blod, for han dømmer
deres mistak.»

Den Babylonske Talmud kommenterer dette på følgende måte: «Den som
ser en vinrankes gren, om så bare i drømme, han venter på Messias, for det
er sagt: Han binder sitt asen, sin asenfole til vintreet, og den som ser et
fikentre i drømme, hans lære bevares i hjertet, for det er skrevet, den som
passer sitt fikentre, får ete dets frukt (i Riket for Israel, min kommentar).»
(Berkaot 57.)

Berakot 57 b sier følgende om asenet: «Om noen ser et asen i drømmen,
kan han ønske seg en messiansk frelse.» (Se min bok: Jesu Gjenkomst.
Bind 4. Kapittel: Jakob profeterte om Messias.)
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Jesus visste både om aseninnen og hennes fole, og at noen kom til å gjøre
innsigelser på at Jesus ville låne dem, for han vet alt på forhånd. Han er
ALLVITENDE.

Han visste også at eieren var en, som trodde på ham. Så snart som han fikk
vite at det var Jesus, som skulle ha dyrene, så gav han avkall på dem.
(Mark.lI,l-7.)
Dette skjedde for at det skulle oppfylles, det som var skrevet hos profeten
Sakarias, at Messias skulle komme til jødene saktmodig og ridende både på
aseninnen og hennes fole. (Sak.9,9.)
De to disiplene til Jesus hentet aseninnen og hennes fole, la sine klær på
dem og Jesus satte seg på klærne, (v.4-7.)
Det står i grunnteksten at Jesus rei både på aseninnen og på hennes fole.
(V.5.)

Eselet var ride- og trelldyret i Israel. Symbolikken er klar. At Jesus benyttet
seg av trellldyret, når han skulle ri inn i Jerusalem, symboliserte det forhol
det at han kom som alles tjener. Han kom som den løsepengen (gr.l3m"on),
som skulle sone jødenes synder.

Det forholdet at han rei både på eselet og på dets fole, betyr at han skulle
bli utsatt for en DOBBEL FORNEDRELSE. Først den fornedrelsen som
han hadde i sitt liv, og deretter den fornedrelsen som han fikk i forbindelse
med sin lidelse og død.
Dersom han hadde kommet i kongelige prakt og triumf, hadde han ridd på
en hest.

Talmud sier følgende om jødenes forhold til Messias: «Dersom jødene
hadde noen fortjeneste, da kommer Messias på HIMMELENS SKYER,
men viss de ikke har fortjenester, kommer han RIDENDE PÅ ET ASEN.»
Neste gang Messias kommer, da kommer han «med himmelens skyeD>, for
da har jødene den fortjenesten å vise til, at de har mottatt Jesus fra Nasaret
som deres Messias.

At Jesus skulle komme til Jerusalem på denne måten, var profetert hos pro
feten Sakarias, hvor det står: «Fryd deg storlig, Sions datter. Se, rop høyt
Jerusalems datter! Se, DIN KONGE kommer til deg. Rettferdig er han og
full av frelse, fattig og ridende på et asen og på aseninnens unge fole.
(Sak.9,9.)

Uttrykkkene «Sions datter» og «Jerusalems datteD> er et uttrykk for «det
jødiske folket».
De fleste av folket la sine klær på veien foran Jesus eller hogg av greiner
av trærne, som de la på veien. Både de som gikk foran Jesus, og de som
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gikk etter ham ropte: «Hosianna Davids Sønn! Velsignet være han som
kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!» (v.8-9.)
Hele opptoget ble en MESSIANSK MANIFESTASJON. Jesus kom fra
Oljeberget og i følge det profetiske ordet skulle Messias komme fra dette
fjellet. «På den dag skal hans føtter stå på Oljeberget...» (Sak. 14,4.)
Ved påsketider kunne det være opptil 3 millioner jøder i Jerusalem. De jø
dene som gikk foran og etter Jesus, var jøder fra Judea og Perea og folk
fra Jerusalem. Dette var en SPONTAN HYLLEST fra folket. Den var

ikke arrangert. De hadde en verdslig vurdering av Messias og hans opp
drag. De mente at han skulle opprette Riket for Israel med det samme uten
å gå lidelsens og fornedrelsens vei om Golgata.
Selve ordet «hosianna» betyr «frels nå». Det stammer fra Hallel salmene
(113-118), som ble sunget i påsken. De ble også kalt «Lovsangen».
(Mat.26,30.)

Selve ordet «hosianna» var opprinnelig en bønn om hjelp og frelse. Den ble
gjeme stilt til en konge (2.Kong. 16,7), men også til Gud (Salme 20,10 og
118,25.)
Under Løvsalenes Fest pleide man å rope «Hosianna» i 7 dager. På den
8.dagen ble det «Det Store Hosianna» ropt.
I følge Isidor Calarius pleide prestene, når de slaktet slaktofferet, å si: «Ho
sianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn.»
Odene «han som kommer i Herrens navn», (Salme 118,25-26.) referer seg
til enhver pilgrim som kom til Jemsalem, men det hadde også en messiansk
betydning.
I dette tilfellet så hadde det en messiansk betydning, for folket mente at det
var Davids Sønn, som var kommet, for å opprette Riket for dem
(2.Sam.7,11-17.) Det første var rett, men ikke det siste.

Da Jesus drog inn i Jemsalem, spurte folk hvem dette var. Det ble svart at
det var «profeten Jesus fra Nasaret i Galilea», (v. 10-11.)
Da Jesus drog inn i Jemsalem, kom, hele byen « i bevegelse». Det verbet
som her er bmkt, er «seio». Det bt .>r å «riste» og å «skjelve». Det er det
samme ordet som bmkes om «jordskjelv». Ordet «seismisk» kommer av
dette verbet.

Hele byen kom i bevegelse som om det skulle være et jordskjelv der, og de
spurte i fomndring om hvem dette kunne være, som satte byen i slik en be
vegelse.
Det ble svart at det var «profeten Jesus fra Nasaret i Galilea». Det var
sant, men det var bare en HALV SANNHET. Han var mye mer enn en
profet. Han var Messias.
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Han var den profeten som Gud skulle sende. «En profet av din midte, av
dine brødre, likesom meg (Moses), skal Herren din Gud oppreise deg. På
ham skal dere høre.» (5.Mos.l5,15.)
I Lukas står det at Jesus gråt over byen, for den kjente verken ham eller sin
egen besøkelsestid. «Og da han kom nær og så byen, gråt han over den og
sa: Visste også du, om enn først på denne din dag (kallets dag), hva som
tjener til din fred. Men nå er det skjult for dine øyne. For de dager skal
komme over deg da dine fiender (romerne) skal kaste en voll opp om deg
og kringsette deg og trenge deg fra alle sider, og slå deg til jorden og dine
barn i deg, og ikke levne stein på stein i deg, fordi du ikke kjente DB^ BE
SØKELSESTID.» (Luk.19,41-44.)
At jødene fikk en NY BESØKELSESTID etter Jesu oppstandelse fra de
døde, sees av det som Peter skrev i sitt første brev. «så dere (de
messianske jødene) lar deres ferd i blant hedningene være god, for at de
mens de baktaler dere som ugjerningsmenn, kan se deres gode gjeminger
og for deres skyld prise Gud på BESØKELSENS DAG» (l.Pet.2,12.)
Det jødiske folket burde ha forstått at Jesus fra Nasaret, var deres Mes
sias. På grunn av de ikke så det, har Gud forblindet deres åndelige øyne i
snart 2000 år. Ved avslutningen av denstore trengsel skal jødene bli frelst.
«For jeg (Paulus) vil ikke, brødre, at dere skal uvitende om denne hemme
lighet- for at dere ikke skal tykkes dere selv kloke- at forherdelse er delvis
kommet over Israel, inntil fylden av hedninger er kommet inn, og således
skal hele Israel bli frelst, som skrevet er: Fra Sion skal redningsmannen
komme. Han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob, og når jeg borttar deres
synder, da er dette min pakt med dem.» (Rom. 11,25-27.)

«Og Jesus gikk inn i Guds tempel og drev ut alle dem som solgte og kjøpte i
templet, og pengevekslernes bord og duekremmemes stoler veltet han, og
han sa til dem: Det er skrevet: Mitt hus skal kalles et bedehus. Men dere

gjør det til en røverhule. Og det kom blinde og halte til ham i templet, og
han helbredet dem. Men da yppersteprestene og de skriftlærde så de un
dergjerninger han gjorde, og barna som ropte i templet: Hosianna Davids
sønn! da blev de vrede og sa til ham: Hører du hva disse sier? Men Jesus
sa til dem: Ja! Har dere aldri lest: Av umyndiges og diendes munn har du
beredt deg lovprisning? Og han forlot dem og gikk utenfor byen til Betania,
og var der natten over.» (v. 12-17.)

Jesus gikk inn i templet og drev ut alle de som drev handel der. Han veltet
deres bord og stoler, og han sa til dem at templet skulle være et bedehus for
alle folk, men at de hadde gjort det til en røverhule. (v. 13-14.)
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Jesus renset templet to ganger. Den først gangen ved begynnelsen av sin
gjerning (Joh.2,13-17.), og den siste gangen ved avslutningen av sin gjer
ning.
Det forholdet at han kalte templet for «Guds tempel» og «mitt hus», viser at
ennå var ikke nådetiden for jødene ute. De kunne ennå omvende seg å
komme til tro på Jesus.
Det var ikke noe galt i at det var pengevekslere og duehandlere i templets
forgård, for de skulle tjene folket med å veksle inn penger og selge duer til
de fattige, som skulle ofre i templet. Det som var galt, var det forholdet at
de beriket seg på andres bekostning.
Ved påsketiden pleide jødene å betale en halv sekel i tempelskatt. De jø
dene som var bosatt i diasporaen, kunne for eksempel veksle inn sine pen
ger her.

Templet skulle være et bedehus for alle mennesker, men de hadde gjort det
til et tilholdssted for røvere og bedragere. Jesus henviste til det som stod i
Esaias 56,7: «dem (de hedningene som holder Torahen) vil jeg føre til mitt
hellige berg (Sion) og glede dem i MITT BEDEHUS. Deres brennoffer og
slaktoffer skal være til velbehag på mitt alter, for mitt hus skal kalles et BE
DEHUS FOR ALLE FOLK.»

Også Paulus skrev i Romerbrevet 2,17-24 at det var Guds hensikt, at jø
dene skulle være ÅNDELIGE VEILEDERE for hedningene. «Men om du
kalles jøde og setter din lit til Torahen og roser deg av Gud, og kjenner hans
vilje og dømmer om de forskjellige ting, idet du LÆRER av Torahen, og
trøster deg av å være en VEILEDER FOR BLINDE (hedningene), et LYS
for dem som er i mørket (hedningene), en OPPDRAGER for dårer (hed
ningene), en LÆRER for umyndige (hedningene), da du har DEN RETTE
FORM FOR KUNNSKAP og SANNHET( i Torahen). Du som altså LÆ
RER en annen (hedningen), lærer du ikke deg selv? Du som PREKER at
en (hedningen) ikke skal stjele, stjeler du? Du som SIER at en (hedningen)
ikke skal drive hor. Du som HAR MOTBYDELIGHET for avgudene, ra
ner du avgudenes templer? Du som ROSER DEG av Torahen. Du vanærer
Gud ved å bryte Torahen! For for deres (jødenes) skyld spottes Guds navn
blant hedningene,...»
Da yppersteprestene og de skriftlærde så at Jesus helbredet mange men
nesker i templet, og da de hørte at barna i templet hyllet Jesus, ble de sint.
De sa til Jesus at han skulle irettesette dem, for de ropte: «Hosianna Davids
Sønn.», men Jesus svarte dem: «Av umyndiges og diendes munn har du
beredt deg lovprisning.» (v. 14-16.)
Etter at Jesus hadde renset templets forgård, så helbredet han mange blinde
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og halte, som kom til ham. Dette var en naturlig del av hans virksomhet.
Han måtte gjøre den gjerning som Faderen hadde pålagt ham inntil det
siste.

De «barna» som det her er snakk om, var gutter. De kunne være 12 år, og
de var kommet til Jerusalem på sitt første obligatoriske besøk i påske
festen. Det var tre obligatoriske besøk til Jerusalem for alle jødiske mann
folk, og det var Påsken, Yom Kippur og Løvsalenes Høytid.
Dette kunne også være gutter som fikk sin konfirmasjonsundervisning i
templet.
De ropte det samme som folket hadde ropt: «Hosianna du Davids Sønn.»
De ventet på Messias.
Det var en STOR MESSIAS-FORVENTNING i Israel på Jesu tid. Jødene
hadde ikke hatt noen profet siden Malakias for ca.400 år siden, og han
hadde profetert at Messias skulle komme brått til sitt tempel. «Se, jeg sen
der mitt bud, og han skal rydde vei for mitt åsyn (hele personen), og brått
skal han (Messias) komme til sitt tempel. Herren, som dere søker, paktens
engel, som dere stunder etter. Se, han kommer, sier Herren, hærskarenes
Gud.» (Mal.3,1.)

Dessuten kjente jødene til Daniels profeti om de 70 åruker (Daniel 9,24-27),
og de kunne lett regne ut tiden for Messias komme. Tiden var kommet til at
dette kunne skje. Det er derfor UFATTELIG landets religiøse ledere ikke
så at Jesus var jødenes Messias. Det kunne ikke være noen annen. (Se min
bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: De forskjellige jødiske vurderingene
av Messias første komme.)

Da de religiøse lederene ville at Jesus skulle irettesette guttene, som lov
priste i templet, svarte han dem et motspørsmål, (v. 15-16.) Det gjorde han
ofte når han ble spurt eller utfordret angående et teologisk problem. Han
spurte dem om hva deres egen Bibel (Tanach) sa om dette. Han henviste til
Salme 8,3, hvor det står: «Av barns og diebams munn har du grunnfestet en
makt for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den
hevngjerrige.»
Med dette hadde Jesus gitt til kjenne at det var BARNA SOM HADDE
RETT, og at de religiøse lederne tok feil.
Jesus gjentok ikke helt ordrett det som står i Salme 8,3, men han parafras
erte det som stod der. Det vil si at han brukte teksten på en litt annen måte.
Han forandret den etter som det var behov for det. Dette er en teknikk som

både er brukt og anerkjent i arbeidet med Bibelen.
Dette er ikke det samme som å allegorisere (billedliggjøre) det som står
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der. Det er noe helt annet. Da bruker man teksten på en billedlig måte, og
det er ikke Bibelens uttrykksmåte. Den skal forståes først og fremst bok
stavelig, for den er skrevet til menneskene, som behersker bokstavene som
sitt fremste hjelpemiddel i forståelsen av en tekst.
Jesus forlot templet og gikk til Betania og overnattet der. (v. 17.)
Betania lå øst for Jerusalem. Han gikk derfor ut av den østre porten, som
er kalt Løveporten eller Den Gylne Porten. Den er muret igjen i dag i på
vente av Messias komme. Når jødene ser at den er brutt, så vet de at Mes
sias er kommet, for når han kommer tilbake, så vil han komme til Oljeber
get. (Sak. 12,) Han vil dra inn i Jerusalem gjennom den østre porten.
Jesus kan ha overnattet hos sine venner Maria, Marta og Lasarus, men han
kan også ha overnattet ute i det fri. Uttrykket «han var der» brukes om å
«overnatte ute.»

«Om morgenen, da han gikk til byen igjen, blev han hungrig, og da han så et
fikentre ved veien, gikk han bort til det, men fant ikke noe på det uten bare
blad. Da sa han til det: Aldri i evighet (i tidsalderen) skal det mere vokse
frukt på deg. Og straks visnet fikentreet. Og da disiplene så det, undret de
seg og sa: Hvorledes gikk det til at fikentreet straks visnet? Men Jesus
svarte og sa til dem: Sannelig (gr.amen) sier jeg eder: Dersom (gr.ean) dere
har tro og ikke tviler, da skal dere ikke alene kunne gjøre dette med fiken
treet, men endog om dere sier til dette Qell (Oljeberget): Løft deg opp og
kast deg i havet, så skal det skje; og alt det dere beder om med tro i deres
bønn, det skal dere få.» (v. 18-22.)

Neste morgen var mandag den ll.nisan. Jesus gikk inn i Jerusalem igjen.
Han var sulten. Han så et fikentre ved veien og håpet på å finne frukt på
det, som han kunne spise. Han fant ikke noen fiken på det, men bare blad.
Han sa at det ikke mer skulle vokse frukt på det i tidsalderen. Fikentreet
begynte å visne med det samme. (v. 18-20.)
Jesus var sulten fordi han hadde ikke spist noe denne dagen, i og med at
han sannsynligvis hadde overnattet ute i det fri.
Fikentreet fikk frukten før bladene. Det at det hadde blader, vitnet om at
det hadde fikener, enda det ikke var fikentid så tidlig på året. (Markus
11,13.) Det vil si at tiden for å høste inn fikenene var ennå ikke kommet.
Det kunne også være igjen fikener på treet fra det forrige året. De kunne
man også spise.
Fikentreet var FULLSTENDIG UTEN FRUKT. Det var ufruktbart. Det

lovte mer enn det som det kunne holde.
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Fikentreet var et bilde på Israels åndelige tilstand. Det var som en nasjon
uten åndelige frukter. Det kunne ikke høstes inn før på et senere tidspunkt.
Dette skal skje i forbindelse med Jesu gjenkomst.
Jesu sa ikke at fikentreet aldri mer skulle få frukt. Han sa at det skulle ikke

bære mer frukt «i tidsalderen». Denne tidsalderen angår nådens tid.
Når teologene mener at Israel ikke skal bære mer frukt i det hele tatt, så
har dette med den såkalte «erstatningsteologien» å gjøre. Den går ut på at
kirken har overtatt alle løftene og oppgavene, som Gud har gitt til Israel.
I dette arbeidet med å ta fra Israel deres løfter og oppgaver, tar teologene i
bruk alle hjelpemidler. I dette tilfellet så oversetter man det greske substan
tivet «aion» galt. Det går tilbake til det hebraiske ordet «olam», som ikke
skal oversettes med «evighet», men med «tidsaldeD>. Verken hebraisk eller
gresk har noe ord som gjengir tiden i forhold til evigheten, men det gjengir
tiden i forhold til andre tidsperioder. Tidsuttrykket som blir oversatt med «i
evighet», betyr ikke det, men det betyr «inn i tiden» eller «inn i tidsalderen».
Dette kan være en kort eller en lengre tidsperiode.
Når det hebraiske og det greske språket vil gjengi ordet «evighet», så bru
ker de uttrykkene «i tidsaldrene» eller «i tidsaldrenes tidsaldere». (Se mine
bøker om dette.)

Dette burde teologene ha greie på. Det er en stor skam og en stor skandale
at de ikke oversetter dette ordet rett. De fører både seg selv og den vanlige
leseren av Bibelen på ville veier, når dette viktige ordet blir galt oversatt.
11000 års-riket skal Israel igjen bære mye frukt.
De av de messianske jødene som ikke bar frukt, skulle også Jesus ta bort
fra det gode jødiske vintreet. «Jeg er det sanne vintre, og min Fader er vin-
gårdsmannen. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, den tar han (Gud)
bort, og hver den som bærer frukt, den renser han, for at den skal bære mer
frukt.» (Joh. 15,1-2.)
Da disiplene til Jesus så dette, undret de seg over hvorfor fikentreet be
gynte å visne med det samme. Jesus svarte ikke på det, men han sa at der
som de hadde tro og ikke tvilte, da skulle de kunne si til dette Qellet (Olje
berget), at det skulle heve seg og kaste seg i havet (Middel-havet). Alt det
som de bad om i tro, det skulle de få. (v.20-22.)
Det ordet som er oversatt med «dersom» i vers 21, er partikkelen «ean».
Den gir uttrykk for en betingelse som er hypotetisk. Apostlene hadde ikke
den typen av tro, for for den som tror, er alt mulig, (v.22.) Når en rabbiner
løste vanskelige åndelige problemer, ble han kalt for en «oppriver av trær».
Disiplene var ikke opptatt med HVORFOR dette skjedde med fikentreet,
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men HVORDAN det skjedde. Jesus gav ikke noe svar på det, men han sa
at dersom de hadde nok tro, så skulle de være i stand til å gjøre alt mulig- til
og med at Oljeberget skulle forsvinne i Middel-havet.
Dette betyr ikke at disiplene skulle forandre på topografien i Israel. Dersom
de hadde begynt å kaste om på fjellformasjonene Israel, så hadde dette
forårsaket store ulykker for folket, men det betydde at de kunne «løse alle
problemene».
Apostlene skulle også være slike som løste de åndelige problemene for fol
ket. Det var de også i stand til i den grad som de hadde TRO til det.
Etter hvert rev de også opp store «Qell» av den rabbinske tradisjon, som
f.eks læren om jødenes reinhet i forhold til hedningene, og kastet dem i
«havet», men det var etter at Den Hellige Ånd hadde veiledet dem til hele
sannheten, «men når han, sannhetens Ånd kommer, skal han veilede 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.)

Dette angår ført og fremst det som har med den messianske jødedommen
å gjøre. Apostlene kjente naturligvis mer eller mindre den paulinske læren,
men det var ikke den de skulle forkynne. De skulle forkynne til det jødiske
folket at opprettelsen av Riket kunne bli en realitet, dersom det jødiske fol
ket omvendte seg og kom til tro på Jesus.
Etter at Den Hellige Ånd var kommet, så kom de messianske jødene til å få
vite ALT om den messianske læren. «Og dere har salvelse av Den Hellige
og VET ALT.» (l.Joh.2,20.)
Dersom den jødiske nasjonen hadde hatt denne typen tro, som det her er
snakk om, kunne de også ha løst alle problemene i verden som krig, sult og
katastrofer, for da hadde Riket for Israel kommet, og verden ville ha gått
inn i de gylne tider.
Ved Israels endelige forkastelse i år 70 etter Messias så var denne mulighe
ten ikke til stede lenger. Nå må vi vente til Israels frelse og Jesu gjenkomst
før dette kan skje.

«Og da han var kommet inn i templet og lærte der, gikk yppersteprestene og
folkets eldste til ham og sa: Med hva myndighet (gr.exousia) gjør du dette,
og hvem har gitt deg denne myndighet? Jesus svarte og sa til dem: Også jeg
vil spørre dere om en ting; sier dere meg det, da skal også jeg si dere med
hva myndighet jeg gjør dette. Johannes' dåp, hvorfra var den? fra hinunelen
(gr.ouranos) (fra Gud) eller fra mennesker? Da tenkte de ved seg selv og
sa: Sier vi: Fra himmelen, da sier han til oss: Hvorfor trodde dere ham da
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ikke? Men sier vi: Fra mennesker, da frykter vi for folket; for alle holder
Johannes for en profet. De svarte da Jesus og sa: Vi vet det ikke. Da sa
også han til dem: Så sier heller ikke jeg dere med hva myndighet jeg gjør
dette, (v.23-27.)

Mens Jesus lærte i templet om morgenen den 12. nisan, kom ypperstepres
tene og folkets eldste til ham og spurte ham med hvilken myndighet han
gjorde dette? (v.23.)
De tenkte da både på det forholdet at han dagen i forveien hadde renset
templet, og at han nå underviste i templet. Vanligvis måtte en som under
viste i templet, ha godkjennelse fra Sanhedrin til å gjøre det.
Jesus svarte med å si at han hadde et spørsmål til dem. Dersom de svarte
på det, så ville han svare dem direkte på deres spørsmål, (y.24.)
Dette betyr ikke at Jesus ikke ville svare på deres spørsmål, men det var en
rabbinsk teknikk å svare på et spørsmål med et motspørsmål. I stedet for å
legge ut om en rekke forhold, for å svare på et spørsmål, kunne en ved å
stille et motspørsmål få spørsmålsstilleren til selv å forstå det riktige svaret.
Det rette svaret lå i selve motspørsmålet.
Jesus spurte dem om Johannes dåp (virksomhet) var fra himmelen (fra
Gud), eller om den var fra mennesker. De tenkte ved seg selv. Dersom vi
sier «fra Gud», da ville Jesus spørre dem: «Hvorfor trodde dere ham da
ikke?» Dersom de sa: «Fra menneskeD>, da var de redd for folket, for de
trodde at Johannes var en profet. De svarte at de visste ikke. Da sa Jesus
til dem at da fikk de heller ikke svar på sitt spørsmål, (v.25-27.)
Dersom de hadde svart at Johannes dåp og virksomhet kom fra Gud, da
hadde de ikke behøvd å spørre Jesus om hans autoritet, for Johannes hadde
sagt at han var forløperen for Messias, at Jesus var Messias, og at Guds
Rike hadde blitt etablert i Israel ved Johannes forkynnelse.
Dersom de hadde sagt at Johannes dåp og virksomhet var fra mennesker,
da kunne folket steine dem, for de trodde at Johannes var en profet, som
var utsendt fra Gud.

Dette betydde imidlertid ikke at hele folket trodde, at Johannes var utsendte
fra Gud. Det var flere jøder som «trodde» på Johannes enn på Jesus. «Å
tro på Johannes» betydde at de trodde «på hans budskap». «Å tro på Je
sus» betydde at de trodde at han var jødenes Messias og deres forsoner.
Det er lettere å tro på et budskap enn på en person.
Hva som gjaldt selve Johannes-dåpen, så hadde den 3 aspekter, som vi må
være oppmerksomme på, og de er:
a) Den kom fra Gud.
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b) Sammen med anger og omvendelse gav den syndenes forlatelse.
c) Den pekte på at Jesus var Messias, for jødene ble døpt til Jesu navn.

Som medlemmer av Sanhedrin så burde fariseerne og de skriftlærde vite
det rette svaret på Jesu spørsmål, for de var folkets høyeste åndelige veile
dere, men de var feige og unndrog seg den autoritet som de hadde. Uansett
hva de svarte på Jesu spørsmål, så kom de i et dilemma. De var ikke ver
dige til å være medlenuner av Sanhedrin, for de gikk utenom sannheten.
Jesus behøvde heller ikke å svare noe som helst ovenfor et autoritetsorgan,
som var korrupt og ikke holdt seg til sannheten.

«Men hva tykkes dere? En mann hadde to sønner, og han gikk til den ene
og sa: Sønn, gå i dag og arbeid i min vingård! Men han svarte: Jeg vil ikke.
Men siden angret han det og gikk. Og han gikk til den andre og sa det
samme til ham. Han svarte: Ja, herre! men gikk ikke. Hvem av de to gjorde
nå farens vilje? De sier: Den første. Jesus sier til dem: Sannelig sier jeg
dere at tollere og skjøger kommer før inn i Guds rike enn dere. For Johan
nes kom til dere på rettferdighets (gr.diakaiosyne) vei, og dere trodde
(gr.pistevo) ham ikke, men tollerne og skjøgene trodde ham, men dere enda
dere så det, angret (gr.metamelomai) dere det ikke siden, så dere trodde
ham. (v.28-32.)

Jesus spurte disse menneskene om følgende problemstilling: En mann
hadde to sønner. Han sa til den ene sønnen at han skulle gå og arbeide i
hans vingård, som er et bilde på Israel. (Es.5,1-7.) Først sa han at ikke ville
det, men senere så angret han det og gikk til arbeidet. Denne mannen sa
det samme til den andre sønnen. Han sa at han ville arbeide, men han
gjorde det ikke. Jesus spurte dem om hvem av de to sønnene som gjorde
sin fars vilje? De svarte at det var den første som gjorde det som var rett.
Da sa Jesus til fariseerne at tollerne og skjøgene kom før inn i Guds rike
enn de, for Johannes kom til dem på rettferdighetens vei, men de ville ikke
tro på ham, men skjøgene og tollerne trodde på Johannes. Fariseerne kunne
også ha angret sine synder og ha kommet til tro på Johannes og Jesus, men
de ønsket ikke det. (v.28-32.)
Jesus svarte ikke direkte på de skriftlærdes og fariseemes spørsmål i v.23,
for de var ikke verdt det, men han svarte både med et motspørsmål og med
en lignelse. Den mannen som det her er snakk om, er Gud. Han hadde to
sønner, og de representerte to folkegrupper. Det var de elendige i samfun
net, og det var de religiøse lederne. Vingården var et bilde på Israel. De
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første hadde sagt nei til Johannes og Jesus sin invitasjon om å få del i Guds
rike, men de hadde ombestemt seg og hadde blitt medlemmer av Guds rike.
De religiøse lederne var i begynnelsen positivt innstilt til både Johannes og
Jesus, men etter hvert forandret dette seg. «Han (Johannes) var det bren
nende lys, men dere ville bare en tid fryde dere i hans lys.» (Joh.5,35.)
«Og Jesus gikk fram i visdom og alder og yndest hos Gud og mennesker.»
(Luk.2,52.)

De religiøse lederne ønsket også å arbeide i Guds vingård, men de ønsket å
gjøre det på en annen måte enn det som Gud hadde bestemt. De ønsket å
fremme Guds rike gjennom overholdelse av Torahen, og de forstod ikke at
ingen kan oppfylle Guds Torah for å fremme sin egen frelse og Guds rikets
komme. «Israel derimot som søkte rettferdighetens lov (Mose Torah), de
vant ikke fram til denne lov. Hvorfor ikke? Fordi de ikke søkte den ved tro,
men ved gjerninger, for de støtte an mot snublesteinen (som er Jesus).»
(Rom.9,31-32.)
Jesus uttalte en forferdelig dom over de religiøse lederne, og det var at tol
lerne og skjøgene kom før inn i Guds rike enn dem, for de ønsket å gjøre
Guds vilje. Dette betyr ikke at enhver toller og enhver skjøge i Israel fikk
del i Guds rike, men det var bare de som angret, omvendte seg, tok vann-
dåpen og kom til tro på Jesus, som fikk del i Guds rike.
«Å få del i Guds Rike» betydde at jødene «forpliktet seg både på Jesu krav
og Jesu nåde». Det var det rikets forkynnelse går ut på.
Når vi kommer til Paulus, er vi kommet til en ny tid, der Gud har forandret
sitt frelsesskjema. Nå er det bare GUDS NÅDE som frelser. Den både
frelser, veileder, oppdrar og fullfører et menneskes frelse.

LIGNELSEN OM VINGÅRDEN.

«Hør en annen lignelse: Det var en husbond som plantet en vingård, og han
satte et gjerde omkring den og gravde en vinperse i den og bygget et tårn,
og så leide han den ut til vingårdsmenn og drog utenlands. Da det nu led
mot frukttiden, sendte han sine tjenere til vingårdsmennene, for å ta imot
den frukt som han skulde ha; og vingårdsmennene tok hans tjenere: En slo
de, en drepte de, en steinet de. Atter sendte han andre tjenere, flere enn de
første, og de gjorde likeså med dem. Men til sist sendte han sin sønn til dem
og sa: De vil unnse seg for min sønn. Men da vingårdsmennene så sønnen,
sa de seg imellom: Dette er arvingen; kom, la oss slå ham i hjel, så vi kan få
hans arv! Og de tok ham og kastet ham ut av vingården og slo ham i hjel.
Når nå vingårdens herre kommer, hva skal han da gjøre med disse vin-
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gårdsmenn? De sier til ham: Die skal han ødelegge disse illgjerningsmenn,
og vingården skal han leie ut til andre vingårdsmenn, som gir ham frukten i
rette tid. Jesus sier til dem: Har dere aldri lest i skriftene: Den stein som

bygningsmennene forkastet, den er blitt hjørnestein; av Herren er dette
gjort, og det er underfullt i våre øyne? Derfor sier jeg dere: Guds rike skal
tas fra eder og gis til et folk som bærer dets frukter. Og den som faller på
denne stein, han skal knuses, men den som den faller på, ham skal den
smuldre til støv. Og da yppersteprestene og fariseerne hørte hans lignelser,
skjønte de at han talte om dem. Og de søkte å gripe ham, men fryktet for
folket; for det holdt ham for en profet (gr.prophetes). (v.33-46.)
Jesus fortalte en annen lignelse til de religiøse lederne. Det var en husbond
som plantet en vingård, som er et bilde på Israel. Han satte et gjerde om
den. Han gravde en vinperse i den og han bygde et tårn i den. Så leide han
den ut til vingårdsmenn og reiste selv utenlands, (v.33.)

«Husbonden» var «Gud». I grunnteksten står det «oikodespotes». I de jø
diske Skriftene i N.T. er ordet «hus», som på gresk er «oikos», enten brukt
om «Israel» eller «Guds-riket i Israel». Det greske ordet «despotes» er en
ten brukt om Jesus eller Gud.

Gud plantet en «vingård», som var «Israel». Han tok seg ut et folk som han
ville skulle være hans eget.
Han satte et «gjerde» omkring Israel, og det var «den mosaiske Torahen»
med sine mange bud.
Han gravde en vinperse i den. Der ble vindruene presset, slik at vinen
kunne bli produsert. «Vinpersen» var et bilde på «den mosaiske læren» og
«vinen» var et bilde på «de troende jødene».
Han satte også opp et tårn i vingården. Dette skulle ha til funksjon å passe
på at ikke andre trengte seg inn i vingården. «Tårnet» er også et bilde på
«Mose Torah».

Etter at han hadde gjort alt dette ferdig, overlot han vingården til «vingårds-
mennene», som var et bilde på «de religiøse lederne».
De hadde blitt enig om en kontrakt. Husbonden skulle få vin igjen etter hver
innhøsting.
At vingårdens herre «drog utenlands», betydde at «han trakk seg tilbake»,
når det gjaldt stellet av vingården.
Da det led mot frukttiden, sendte vingårdens herre sine tjenere til vingårds-
mennene, for at de skulle kreve inn den vinen som tilkom deres herre, men

de drepte hans tjenere, (v.34-36.)
«Tjenerne» var et bilde på «profetene». Gud sendte sine profeter til Israel
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både for å samle inn i Guds rike de troende jødene, og for å forkynne Guds
Torah og Guds planer med Israel, men mange av dem ble drept. «Og jeg
sendte til dere alle min tjenere, profetene, tidlig og seint, og sa: Vend om,
hver fra sin onde vei, og bedre deres gjerninger og følg ikke andre guder
for å tjene dem. Så skal dere få bo i det land jeg har gitt dere og deres fe
dre. Men dere vendte ikke deres øre til og adlød meg ikke.» (Jer.35,15.)
Jødene med de religiøse lederne i spissen både slo, drepte og steinet profe
tene.

Da Gud ikke hadde igjen flere profeter å sende, sendte han sin egen sønn,
for han tenkte at de ville behandle hans eneste Sønn på en ordentlig måte,
men de gjorde akkurat det samme med Sønnen, som de hadde gjort med de
andre tjenerne. De tok ham, slo ham i hjel og kastet ham ut av vingården.
(v.37-39.)
«Sønnen» var «Jesus». Da Jesus kom, skjedde det sanune med ham. Han
ble hengt på et kors og døde der den virkelige død, men på grunn av at han
ikke hadde personlig synd, så kunne ikke døden holde fast på ham.
Guds kjærlighet til sitt eget folk kommer her til uttrykk på en spesiell måte.
Til tross for at Gud visste, at jødene kom til å behandle hans Sønn på denne
måten, så sendte han likevel sin Sønn. «For så har Gud elsket verden
(gr.kosmos) at han gav sin Sønn, for at hver den som tror på ham, ikke skal
fortapes, men hatidsalderlig liv.» (Joh.3,16.)
Den «arven» som de religiøse lederne håpet på å overta, var «de ledende
åndelige stillingene» i Guds Rike, når det kom. De ønsket å være de største
i Guds rike, men det er Gud som skal bestemme, hvem som skal være de
største i Guds rike. Vi kan i alle fall være helt sikre på at Israels åndelige
ledere ikke får denne posisjonen. De fleste av dem kommer heller ikke inn i
Guds rike, ikke fordi de korsfestet Jesus, for det var i samsvar med Guds
planer, men fordi de ikke ville angre dette og omvende seg. Peter sa at de
gjorde det I UVITENHET. «Og nå, brødre, jeg vet at dere gjorde det i uvi
tenhet, likesom deres rådsherrer.» (Ap.gj.3,17.)
At de kastet ham «ut av vingården» (v.39.), varer et bilde på at Jesus
«måtte lide døden utenfor selve byporten» i Jerusalem, «for de dyr viss blod
bæres inn i helligdommen ved ypperstepresten til å sone for synd, deres
kropper brennes opp UTENFOR LEIREN, derfor led også Jesus UTEN
FOR PORTEN, for at han ved sitt eget blod kunne hellige folket.
(Hebr.13,11-12.)

Jesus spurte de som hørte denne lignelsen, om hva vingårdens herre skulle
gjøre med disse vingårdsmennene. Det kunne være de religiøse lederne
eller det kunne være tilhengere av Jesus som her uttalte seg. De svarte at
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han kom til å ødelegge disse vingårdsmennene og leie vingården ut til an
dre. De skulle gi ham hans frukt i den rette tid. (v.40-41.)
Her kommer det fram at vingårdens herre ikke bare var Gud (v.33.), men
at han også var Jesus. Det var Jesus som kom til jødene, for å overta et
velskikket folk, som han kunne bygge sitt rike på.
Her kommer også læren om Guds sammensatte vesen klart til uttrykk. Det
er bare EN GUD, men han opptrer som 3 PERSONER. Dette greier vi
ikke å forstå med vår tanke, men vår tro har ingen problemer med å forstå
dette. Dessuten så må vi forstå at vi ikke forstår alle ting, slik som de skal
forståes.

I Zohars bok er dette beskrevet som «HEMMELIGHETEN MED 3-TAL-

LET».

De som hørte på at Jesus fortalte denne lignelsen, syntes at det var riktig,
at vingårdens herre skulle straffe de urettferdige vingårdsmennene. Der
som det var de religiøse lederne som svarte, så avsa de dermed sin egen
dødsdom.

Dersom det var tilhengere av Jesus som svarte, så var deres svar rettferdig
og rett.

De andre som skulle overta vingården og gi vingårdens herre hans frukt i
den rette tid, var apostlene og de messianske jødene i Israel. De skulle
OVERTA DET ÅNDELIGE LEDERSKAPET I ISRAEL fra fareiseeme
og de skriftlærde, som hadde vanskjøttet det i lang tid. «Frykt ikke, du lille
hjord! For det har behaget deres Fader å GI DERE RIKET.» (Luk. 12,32.)

Jesus spurte videre de religiøse lederne om de ikke hadde lest i Skriftene,
som fortalte at den steinen som byggningsmennene hadde forkastet, den
hadde blitt hjørnesteinen. Dette var gjort av Herren, «og det er underfullt i
våre øyne», (v.42.)
Jesus siterte her fra Salme 118,22-23, og han utfordret bygningsmennene på
det som stod i Skriftene, og som de skulle være eksperter i, men i og med
at de ikke ønsket å bruke Skriftene på en rett måte, så forstod de heller
ikke at dette Skrift-ordet, var en profeti om at de skulle komme til å for
kaste Jesus, men at Gud likevel ville gjøre ham til hjørnesteinen i Riket for
Israel.

De hadde innrømmet at vingårdsmennene, som ikke ville gi vingårdens
herre hans frukt, måtte få en streng straff (v.41.), men de så ikke at disse
vingårdsmennene var de samme som bygningsmennene. Bygningsmennene
skulle derfor få den samme straffen som vingårdsmennene.
Jesus sa videre til de religiøse lederne at Guds rike skulle taes fra dem og
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gies til et folk, som skulle bære fram Rikets frukter, (v.43.)
Dette folket er ikke den kristne menighet, for den var ikke gjort kjent ennå.
Dessuten består den kristne menighet ikke bare av et folk, men av mange
folkeslag (gr.ethnos).
Det folket, som det her er snakk om, er den messianske menigheten med
apostlene i spissen. Det var det NYE ISRAEL. «Hvem har hørt slikt?
Hvem har sett sådanne 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.)
«Men dere (den messianske menigheten) er en utvalgt ætt, et kongelig pre
steskap, et HELLIG FOLK, et FOLK TIL EIENDOM, for at dere skal
forkynne hans dyder, som kalte dere fra mørke til sitt underfulle lys.»
(l.Pet.2,9.)

Fariseerne og de skriftlærde satt på MOSE STOL, men den posisjonen
skulle takes fra dem, for de hadde skjøttet sine verv på en dårlig måte. Da
Messias kom, så kjente de ham ikke, for de hadde ikke det rette bildet av
ham. De trodde at han skulle bestige Davids trone uten å gå veien om kor
set, lidelsen og døden.
Dette var også Satans forslag til Jesus at dersom han tilbad ham, så skulle
han få kongedømmene i verden. (Mat. 4,8-9.) Dersom Jesus hadde gjort
det, så hadde han ikke løst problemet med synden, som er det største pro
blemet i verden.

Jesus sa videre om hjørnesteinen at den som falt på denne steinen, skulle bli
knust, og at den som denne steinen falt på, skulle smuldres til støv. (v.44.)
Dette var en profeti om det som skulle skje med jødene i forbindelse med
Jesus første og andre komme. Da jødene ikke ville ta imot Jesus ved hans
første konmie, så ble de knust til støv ved at romerne ødela landet og byen
i år 70 og førte store deler av befolkningen ut av Israel.
I forbindelse med Jesu andre komme så vil han selv ødelegge store deler av
det jødiske folket. Det skal bli igjen en liten rest av både jødene og av de
andre folkene. Folk skal bli så sjeldne som gull fra Ofir. «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.)
«Jeg vil gjøre folk sjeldnere enn fint gull og mennesker sjeldnere enn gull
fra Ofir. (Es. 13,11.)
Når de religiøse lederne hørte at Jesus brukte ordet «snublestein», så asso
sierte de dette ordet med de andre Bibel-steder, hvor ordet «stein» ble

brukt. Dette var en metode som de brukte, når de fortolket Skriften. Fra et
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ord eller en setning bygde de opp en gruppe eller en familie av Bibel-steder,
der dette ordet eller lignende ord forekom. Når et spesielt Bibel-ord ble
nevnt, så kunne de med det samme plassere det i den gruppen der det hørte
hjeirune.
Dette er det tredje prinsippet for Bibel-tolkning, som Hillel hadde satt opp.
Det heter på hebraisk «Binyan Av mi-Katuv Ehad.» (Se min artikkel: Kunn
skap om jødedommen og bibelsk fortolkning. Del 1.)
For de messianske jødene var Jesus blitt en «hjørnestein». (Mat.21.42.)
For de verdslige jødene var Jesus blitt en «snublestein» og en «anstøts-
klippe». (Es.8,14-15.) og (Rom.9,32-33.)
For den kristne menighet er Jesus blitt en «hjørnestein». (Ef.2,20-22.)
For verden og verdensrikene er Jesus den «ødeleggende stein». (Dan.2,34-
35.)

Da yppersteprestene og de skriftlærde hørte Jesu lignelser, skjønte de at
han talte om dem. De forsøkte å gripe ham, men de fryktet for folket, for
de mente at han var en profet, (v.45-46.)
På samme måten som folket holdt Johannes for å være en profet (v.26.), så
mente de det samme om Jesus. En profet var en som hadde et profetisk
budskap, og som var utsendt av Gud, for å formidle et bestemt budskap. En
skulle dermed ikke ta livet av profetene, men en skulle høre nøye etter hva
de sa, for det budskapet som de kom med, var et budskap fra Gud.
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KAPITTEL 22.

LIGNELSEN OM KONGESØNNENS BRYLLUP.

«Og Jesus tok atter til orde og talte til dem i lignelser og sa: Himlenes rike
er å ligne med en konge som gjorde bryllup for sin sønn. Og han sendte
sine tjenere ut for å be de innbudne (de kalte) komme til bryllupet; men de
ville ikke komme. Atter sendte han andre tjenere ut og sa: Si til de innbudne:
Se, jeg har gjort i stand mitt måltid: mine okser og mitt gjø-fe er slaktet, og
alt er ferdig; kom til bryllupet! Men de brydde sig ikke om det og gikk sin
vei, den ene til sin åker, den annen til sitt kjøpmannskap; og de andre tok
fatt på hans tjenere, hånte dem og slo dem i hjel. Men kongen blev harm, og
sendte sine krigshærer ut og drepte disse manndrapere og satte ild på deres
by. Deretter sier han til sine tjenere: Bryllupet er vel ferdig, men de inn
budne var det ikke verd (gr.axios). Gå derfor ut på veiskjellene og be til
bryllups så mange dere finner! Så gikk da disse tjenere ut på veiene og fikk
sammen alle dem de fant, både onde og gode, og bryllupshuset blev fullt av
gjester. Da nå kongen gikk inn for å se på dem som satt til bords, så han
der en mann som ikke hadde bryllupskledning på. Og han sa til ham: Min
venn! hvorledes er du kommet inn her og har ikke bryllupskledning på! Men
han tidde. Da sa kongen til tjenerne: Bind hender og føtter på ham og kast
ham ut i mørket utenfor! Der skal være gråt og tenners gnissel. For mange
er kalt, men få er utvalgt.» (v. 1-14.)

Jesus fortalte enda en lignelse til de religiøse lederne og til folket. Himlenes
rike var å ligne med en konge som gjorde bryllup for sin sønn. Han sendte
ut sine tjenere for å be de innbudne om å komme til bryllupet, men de ville
ikke komme. (v. 1-3.)
Denne lignelsen er kalt for «Kongesønnens bryllup». «Kongen» var «Gud»,
og «sønnen» var «Jesus». «Bryllupet» var et bilde på «himlenes rike», og
«tjenerne» var «profetene og apostlene». «Bruden» i dette bryllupet var «de
messianske jødene». Bruden er ikke nevnt i denne lignelsen, for hoved
fokuset i denne lignelsen er det jødiske folks avslag på å delta i bryllupet.
Den første invitasjonen gjaldt fram til Jesu forsoning på Golgata.
Jødene hadde fått invitasjon til dette bryllupet i lang tid allerede. Hele
Tanach forteller om dette bryllupet, som skulle opprettes i forbindelse med
Messias første komme, men da Messias kom, så var det delte meninger
blant jødene om hans messianitet. De fleste av jødene ville ikke ta imot
ham som jødenes Messias.
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Da jødene ikke ville ta imot den første invitasjonen, så sendte Kongen ut
andre tjenere, som inviterte til bryllup på nytt. De sa at feet var
slaktet, og at alt var ferdig, til at bryllupet kunne holdes, men de innbudne
ville ikke komme denne gangen heller. De gikk heller til sin egen nærings
virksomhet. Noen av de innbudne slo også hans tjenere i hjel. (v.4-6.)
Denne invitasjonen gjaldt tiden fra Golgata og fram til Jerusalems ødeleg
gelse i år 70 etter Messias.
I den første invitasjonen så ble det jødiske folket invitert til å komme inn i
Riket, men i den andre invitasjonen så ble det sagt at «ALT ER FERDIG»
til at bryllupet kunne holdes. Det som ikke var ferdig til at riket ikke kunne
opprettes fullt ut etter den første invitasjonen, var det forholdet at JESU
FORSONING ikke hadde funnet sted ved den første invitasjonen.
Dette betyr at riket kunne ha blitt opprettet fullt ut etter Jesu forsoning. Alt
var ferdig til at dette kunne skje. Dersom jødene hadde angret sine synder,
omvendt seg, kommet til tro på Jesus og tatt vanndåpen, så hadde Jesus
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.» (Ap.hj.3,19-20.)
«Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet (i rikets tid).»
(Luk.24,26.)

«idet de (profetene) ransaket hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var
i dem, viste fram til når Han forut vitnet om Kristi lidelser og herligheten
deretter (Rikets tid).» (1 .Pet. 1,11.)

Da jødene ikke ville ta imot tilbudet om Riket for Israel, så fikk vi etter
hvert kirkens tid. Denne tiden hører med til de paulinske hemmelighetene,
og de kjente ikke jødene til. Det var husholdningen med en SPESIELLE
GUDS NÅDE (Ef.2,7.) for alle og over alle som kom til tro på Jesus
(Rom.3,22.) etter den paulinske forkynnelsen. (Ef.2-3.)
Da de innbudne ikke ville ta imot det andre tilbudet om opprettelsen av ri
ket, ble Gud sint og sendte ut sine krigshærer, drepte disse manndrapeme
og tente ild på deres by, som var Jesusalem. (v.7.)
Jødene fikk en NY INVITASJON og en NY MULIGHET fra Gud om å ta
imot Guds rike fram til Paulus sin omvendelse i år 37. Da var nådetiden ute

for jødene til at riket kunne bli opprettet.
I tiden fra år 37 og til Jerusalems ødeleggelse i år 70 gikk disse to forkyn
nelsene parallelt. De messianske jødene forkynte Jesu forsoning, men de
holdt fast på Mose Torah i vandringen som troende jøder.
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Paulus forkynte også forsoningen i Jesu blod, men han forkynte ikke Mose
Torah i vandringen for de troende. Den var opphevet for den kristne menig
heten ved Jesu død på korset. (Ef.2,14-16 og Kol.2,14.)
I år 70 var nådetiden ute for jødene for bevarelsen av staten Israel. Gud
sendte «SINE SOLDATER» og drepte mange jøder og tente på deres by,
som var Jerusalem.

Det var de romerske soldatene som utførte dette, men i og med at de ut
førte donunen etter Guds vilje, så ble de kalt for «Guds soldateD>. Gud kan
bruke hva han vil og hvem han vil, for å utføre sine planer.
Deretter sa Gud til sine tjenere at bryllupet var ferdig til å holdes, men de
innbudne var ikke verdig til å få del i det. De skulle derfor gå ut på hoved
veiene og be inn så mange som de fant. De samlet sammen alle som de
fant, både onde og gode, og bryllupshuset ble fullt av gjester, (v.8-10.)
Etter at den kristne menighets tidsperiode er over, kommer det en TREDJE
INVITASJON til jødefolket om å få del i Riket for Israel. Vi vet at denne
gangen vil de ta imot invitasjonen som en rest og som en levning.
Tjenerne inviterte alle typer jøder- både de som var onde og de som var
gode. Dette betyr at det ikke var deres egen fortjeneste, som gjorde at de
fikk del i Guds rike, men det var Guds nåde. Alle de tre invitasjonene var
uttrykk for Guds nåde.

I rikets tid skal bryllupshuset i Israel bli fylt av gjester. «Men jeg sier dere
at mange skal komme fra øst og vest (hedningene) og sitte til bords med
Abraham, Isak og Jakob i Guds rike, men rikets barn skal kastes ut i mør
ket utenfor. Der skal være gråt og tenners gnissel.» (Mat.8,Il-12.)
Da kongen kom inn i bryllupshuset, så han der en mann som ikke hadde
bryllupskledning på. Han bebreidet ham for det, men han tidde. Da sa kon
gen til sine tjenere at de skulle binde hender og føtter på ham og kaste ham
utenfor, hvor det skulle være gråt og tenners gnissel, for mange var kalt til å
få del i riket, men få var utvalgt til det. (v. 11-14.)
Ved et bryllup i Israel var det vanlig at verten hadde bryllupskledningene
klar for alle gjestene. De ble delt ut ved inngangen til bryllupshuset, og den
var lik for alle gjestene. Denne mannen hadde også fått tilbudet om
bryllupskledningen, men han hadde nektet å skifte ut sine egne klær og ta
den på.
«Bryllupskledningen» var uttrykk for «Guds nåde». Den var lik for alle-
både onde og gode.
Ellers så har de troende jøder, som får del i riket, også en annen
rettferdighetsdrakt, men den er ikke omtalt her. Det er de gode gjerningene
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som de har gjort. Denne rettferdighetsdrakten har med EGEN INNSATS i
Guds rike å gjøre, «og det er (bruden) gitt henne å kle seg i reint og skin
nende fint lin. For det fine linet er de helliges rettferdige gjerninger.»
(Joh.Åp.19,8.)
Disse to rettferdighetsdraktene gjenspeiler de to rettferdighetsbegrepene
som vi har i den messianske jødedonunen. Det er Guds rettferdighet, og det
er jødenes egen rettferdighet. De må ha begge rettferdighetsdraktene for å
få del i Guds rike.

Den mannen, som det her er snakk om, hadde bare på seg sin egen
rettferdighetsdrakt, og det var ikke nok. Det forstod han også, for han
TIDDE, da Jesus spurte ham, hvorfor han ikke hadde noen rettferdighets
drakt på seg. Han visste godt hva som hadde skjedd i sitt liv, og hva som
hadde hindret ham fra å få del i frelsen, men han ville ikke fram med det.

Han ville heller ikke unnskylde seg. Han erkjente at dommen var riktig og
tok den. Han ble kastet «utenfor» som er et bilde på «hades» eller «dødsri
ket». Han fikk ikke del i Riket for Israel.

I nådens tidsperiode behøver vi bare en frelsesdrakt og det er TROEN PÅ
JESUS, «i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse,
etter hans NÅDES RIKDOM.» (Ef. 1,7.)
Alle jødene som levde innenfor rikets tidsramme, var kalt til å bli medlem
mer i Guds rike, men i og med at de ikke tok imot Jesus, så ble de heller
ikke utvalgt til å få del i Guds rike.

«Da gikk fariseerne bort og holdt råd om hvorledes de kunde fange ham i
ord. Og de sendte sine disipler av sted til ham sammen med herodianeme
og lot dem si: Mester! vi vet at du er sanndru og lærer Guds vei i sannhet,
og ikke bryr deg om noen, for du gjør ikke forskjell på folk; Si oss da: Hva
tykkes deg? er det tillatt å gi keiseren skatt, eller ikke? Men Jesus merket
deres ondskap og sa: Hvorfor frister dere mig, hyklere (gr.hipokrites)? Vis
mig skattens mynt! De rakte ham da en penning. Og han sier til dem: Hvis
billede og påskrift er dette? De sier til ham: Keiserens. Da sier han til dem:
Gi da keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er! Og da de hørte det,
undret de sig, og forlot ham og gikk bort.» (v. 15-22.) Fariseerene gikk bort
og holdt råd om hvordan de kunne fange Jesus i ord. De sendte da sine
disipler sammen med herodianeme til Jesus og sa til ham at de visste, at
han var en lærer, som var sanndru, at han lærte Guds vei i sannhet, at han
ikke brydde seg om hva andre mente, og at han ikke gjorde forskjell på folk.
De hadde et spørsmål til ham om det var tillatt å gi keiseren skatt eller
ikke? (v.15-17.)

Etter at fariseeme allerede flere ganger hadde forsøkt å utfordre Jesus på
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hans teologi, ønsket de nå «å fange ham i ord», slik at de kunne anklage
ham- enten for de religiøse eller for de verdslige myndighetene. Uttrykket
«å fange» er på gresk «pagideu». Det er det samme som «å legge en snare
fOD>.

Denne gangen gikk ikke fariseerne selv, men de sendte sine disipler
sammen med herodianeme. Herodianeme hadde sitt navn fra Herodes den

Store, og de støttet ham som jødenes konge. De var ROJALISTENE i Is
rael.

Det var et stort fiendskap mellom fariseerne og herodianeme, men nå
hadde de slått seg sanunen i kampen mot Jesus. Hans lære utfordret begge
gruppene. Dersom han var Messias og jødenes konge, så kunne ikke etter
følgerne av Herodes den Store være Israels rettmessige konger.
Dersom Jesu lære var rett, så var mange av tilleggene til Torahen, som fari
seerne hadde utformet, ikke korrekte. Dessuten mente de helt bestemt at

Jesus ikke var jødenes Messias. Fariseerne var de som holdt seg til tradi
sjonen. De var RITUALISTENE i Israel. De la like stor vekt på Mose
Torah som på sine egne fortolkninger.
De overøste Jesus med positive karakteristikka, men de mente ikke det
som de sa, for hadde de ment det, da hadde de ikke stilt et spørsmål, som
hadde til hensikt å fange ham i ord, slik at de kunne stille ham for retten.
Dersom de hadde trodd på ham, så hadde de lyttet til hele hans undervis
ning og underkastet seg den.
I Israel var det på denne tiden 4 typer skatter, og det var:
a) En gmnnskatt, som bestod av en tiendedel av komet og en femtedel av

oljen og vinen, som jødene produserte.
b) En inntekstsskatt, som utgjorde en prosent av inntekten.
c) Templeskatten, som ble betalt med en jødisk shekel.
d) En koppskatt, som skulle betales av alle menn fra 14-65 år og alle kvin

ner fra 12-65 år. Det var denne skatten det var tale om her, og den be
stod av en denar. Romeme hadde selv latt prege sølvmynter, som jø
dene skulle betale denne skatten med.

Herodianeme var for denne skatten, mens fariseeme var imot denne skat
ten.

Dersom Jesus svarte at han var for denne skatten, så ville han få fariseeme
og stor deler av folket imot seg. Dersom han svarte at han var imot denne
skatten, så ville han få de romerske myndigheten mot seg. Uansett hva han
svarte, så ville han komme i et dilemma.
Når de spurte om det «var tillatt» å gi denne skatten, så var spørsmålet om
det «var tillatt» i forhold til Mose Torah.
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Jesus, som merket deres ondskap, sa til dem at de skulle vise ham skattens
mynt. De gav ham en penning, og han spurte dem om hvilket bilde og hvil
ken innskrift, som var på mynten. De svarte at det var keiserens. Da svarte
Jesus at de skulle gi keiseren det som han skulle ha, og Gud det som han
skulle ha. De undret seg og gikk bort fra ham. (v. 18-21.)
Jesus svarte ikke direkte på deres spørsmål. Ingen kunne tvinge ham til å
svare på noe som helst, og dessuten så gjennomskuet han dem og kalte
dem for «hyklere». Han så klart hvilke konsekevenser det ville få, dersom
han svarte «ja» eller «nei» på dette spørsmålet.
Han bad dem om å få se en slik mynt, som ble brukt for å betale denne
skatten. De viste ham den, og på denne mynten stod det bildet av keiser
Tiberius med inskripsjonen: «Divus et Potifex Maximus», som betyr «Her
sker og Yppersteprest.»
Dette betydde at til og med de, som var imot denne skatten, bar med seg
denne mynten. Den skatten, som de selv var imot, den betalte de selv.
Dette betydde at de var tvunget til å være for denne skatten.
Jesus var ikke imot denne skatten, og derfor så kunne han si at de skulle gi
til keiseren, det som han skulle ha, og til Gud det som han skulle ha. Den
verdslige myndighet skulle ha skatten, mens Gud skulle ha det jødiske fol
ket. Han ønsket å gjøre jødene til det nye folket, som skulle være medlem
mer i det Messianske Riket, som var etablert i Israel.

Dersom det jødiske folket hadde sagt ja til Jesus, så hadde han befridd dem
både fra den romerske skatten, det romerske åket og fra et åk som var
enda verre, og det var syndens åk.

«Samme dag kom noen sadduseere til ham, de som sier at det ikke er noen
oppstandelse, og de spurte ham og sa: Mester! Moses har sagt: Når en
mann dør og ikke har barn, da skal hans bror gifte seg med hans hustru og
oppreise sin bror avkom. Nå var det hos oss syv brødre; og den første gif
tet sig og døde, og da han ikke hadde avkom, etterlot han sin hustru til bro
ren. Likeså den annen og den tredje, like til den syvende. Men sist av alle
døde kvinnen. Men i oppstandelsen, hvem av de syv skal da få henne til
hustru? for de har jo hatt henne alle sammen. Men Jesus svarte og sa til
dem: Dere farer vill fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds
kraft (gr.dynamis). For i oppstandelsen hverken tar de til ekte eller gis de til
ekte, men de er som Guds engler i himmelen. Men om de dødes oppstan
delse, har dere da ikke lest hva som er sagt dere om den av Gud, som sier:
Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud? Han er ikke de dødes
Gud, men de levendes. Og da folket hørte det, var de slått av forundring
over hans lære.» (v.23-33.)
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På den «samme dagen» kom sadduseeme til Jesus. Det var tirsdag den 12.
nisan. De mente at det ikke var noen oppstandelse fra de døde. De hen
viste til Mose Torah som sier, at når en mann dør og ikke har barn, da skal
hans bror gifte seg med enken. Når de får et barn sammen, skal dette bar
net tilhøre hans bror.

De fortalte en historie om 7 brødre som etter tur hadde vært gift med den
samme enken (kvinnen), i den hensikt at deres avdøde bror kunne få et
bam. Alle disse døde uten at de hadde fått barn med kvinnen. Til slutt døde

også kvinnen. De spurte Jesus om hvem av de 7 brødrene som skulle være
gift med henne, etter at oppstandelsen hadde funnet sted? (v.23-28.)
Rabbineme lærte at dersom en kvinne hadde hatt to menn, så skulle hun ha
sin første ektemann etter oppstandelsen.
Om sadduseeme hadde funnet opp denne fortellingen eller ikke, vet vi ikke.
Jesus kommenterte ikke selve den ytre fortellingen. Han skjønte at
sadduseeme ville gjøre narr av oppstandelsen, som de ikke trodde, skulle
finne sted.

Sadduserene var det tredje partiet i Israel. De trodde verken på at det
skulle være noen oppstandelse, eller at engler og ånder eksisterte. Av
Tanach så godtok de bare de 5 Mose-bøkene. De var RASJONALIS
TENE i Israel.

De henviste til det som Moses hadde sagt, om at når en mann døde og ikke
hadde bam, så skulle den eldste broren hans gifte seg med enken, for å få
bam med henne. Dette bamet ble betraktet som brorens bam. (5.Mos.25,5-

10.)

Dette blir kalt for «levirat-ekteskap». Det kommer av det latinske ordet
«levir», som betyr «svogeD>. Hensikten med denne typen ekteskap var at
stanunene i Israel ikke skulle bli blandet, slik at de kunne bli bevart.
Den oppstandelsen som det her er snakk om, er ikke den kristne menighets
bortrykkelse, for den skal skje før trengselstiden på 7 år, men det er «de
rettferdiges oppstandelse». Den skal finne sted etter at trengselstiden på 7
år er forbi. Dette er en oppstandelse av alle troende døde helt fra Adam og
helt fram til endens tid.

De som har del i de rettferdiges oppstandelse, har del i Riket for Israel. Det
er det frelsen går ut på for disse menneskene. De får ikke del i himmelen,
slik som vi får det.

Det er to linjer i frelseshistorien, som vi må holde klart for oss, og det er:
a) Den jordiske linjen med sine frelste.
b) Den himmelske linjen med sine frelste. Det er her Paulus sin teologi

kommer inn. «Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som
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har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.»
(Ef.1,3.)
«og oppvakt oss med ham og satt oss i himmelen i Kristus.» (Ef.2,6.)

Jesus sa til dem at de for vill, fordi de ikke kjente Skriftene og heller ikke
Guds kraft. I oppstandelsen skulle det ikke være noe giftemål, men de tro
ende skulle være som englene (gr.angelos). (v.29-30.)
Dette var den eneste gangen, som vi kjenner til, at Jesus hadde noen kon
frontasjon med sadduseeme. I sitt svar til dem var han ikke så hard mot
dem, som han pleide å være mot fariseeme. Sadduseeme var ikke hyklere,
men de sa det som de mente. Fariseeme derimot var hyklere. De sa en ting
og gjorde noe helt annet. De stod ikke for det som de sa. De hadde sin lære
som et levebrød for seg selv, og da var hovedhensikten med det, å leve så
godt som mulig selv. Sannheten var ikke i sentmm hos dem.
Ellers så vet vi at Jesus også har sagt, at det var bedre å være kald eller
varm enn det å være lunken i en sak. Det var det verste, for det å være
lunken i åndelig sammenheng betyr at man tar det av læren, som passer en
selv og blander det med hedenske og fremmede elementer. Det var det
som hadde skjedd med hele menigheten i Laodikea. (Joh.Åp.3,15-16.)
(I parantes gjør vi oppmerksom på at de 7 lilleasiatiske menigehetene ikke
var paulinske menigheter, men de var messianske menigheter. Det var ikke
Paulus som besøkte disse, men det var de av apostlene, som hadde ansva
ret for forkynnelsen i denne del av verden.)
Jesus begrunnet sin milde refs av sadduseeme med det forholdet at de for
vill, fordi de ikke kjente til to meget vesentlige ting i Guds rike, og det var:
a) Skriftene og
b) Guds kraft.

Dersom vi ikke kjenner til dette, så farer vi vill. Det er viktig å ha kunnska
per om Guds ord, og det er viktig å kjenne Guds kraft både i sitt eget liv og
Guds kraft til å gjøre alle slags undergjerninger- til og med å oppreise men
nesker fra de døde.

Jesus sa videre til dem at i oppstandelsen skulle de troende være som en
glene. Det skulle ikke være noe ekteskap mellom mann og kvinne, for det
var ikke behov for det. Når en ikke lenger skulle dø, så var det heller ikke
behov for at slekten skulle formere seg.
Sadduseeme trodde heller ikke på at englene eksisterte. Her fikk også Je
sus slått fast at deres lære, om at englene ikke eksisterte, heller ikke var
korrekt.
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Jesus henviste nok en gang til det som Moses hadde skrevet. Gud hadde
sagt til ham, at han ER Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Han var ikke de
dødes Gud, men de levendes Gud. (v.31-32.)
Det var i forbindelse med Guds møte med Moses i den brennende torne

busken, at Gud sa dette til ham. (2.Mos.3,l-6.) Dette burde sadduseeme ha
kjent til, for de anerkjente det som Moses hadde skrevet.
Abraham hadde vært død i 329 år, Isak i 224 år og Jakob i 198 år da Moses
opplevde dette. Gud sa ikke at han HADDE VÆRT, men han sa at han ER
Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Gud er ikke bare de levendes Gud, men
han er også de dødes Gud, for de lever alle for ham. Det vil si at de lever
alle for hans åsyn eller for hans person.
Da folket hørte på alt det som Jesus hadde sagt i templet denne dagen, var
de slått av FORUNDRING over hans lære. (v.33.)
Folket var slått av forundring over Jesu lære under hele hans jordeliv. Han
lærte med makt og med myndighet, og ingen kunne sette ham fast i de teo
logiske spørsmål. Dette begynte allerede da han var 12 år. I templet i Jeru
salem både stilte han spørsmål til landets religiøse ledere og besvarte
spørsmål fra dem. De var slått av undring over hans store teologiske kunn
skaper. «og alle som hørte ham, var ute av seg selv av forundring over hans
forstand og svar.» (Luk.2,47.)
Jesus sa selv at hans lære ikke var hans egen, men at den var Guds lære.
Han var utsendt av Gud. «Jesus svarte dem og sa: Min lære er ikke min,
men hans som har sendt meg.» (Joh.7,16.)

DET STORE BUDET I TORAHEN.

«Men da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på sadduseeme,
kom de sammen; og en av dem, en lovkyndig, spurte for å friste (gr.peirazo)
ham: Mester! hvilket bud er det største (gr.megale, som betyr «stort») i
Torahen? Han sa til ham: Du skal elske (gr.agapo) Herren (gnkyrios) din
Gud av alt ditt hjerte (gr.kardia) og av all din sjel (gr.psyke) og av all din hu
(gr.dianoia). Dette er det største (det store) og første bud. Men det er et
annet som er like så stort (det andre er lik dette): Du skal elske din neste
som deg selv. På disse to bud hviler hele Torahen og profetene, (v.34-40.)

Da fariseeme hørte at Jesus hadde stoppet munnen på sadduseeme, kom
de sammen, og en av de lovkyndige blant dem spurte Jesus, for å sette ham
på prøve, om hvilket bud i Torahen som var det virkelig store budet, (v.34-
36.)

Fariseeme var fomøyd med at Jesus hadde stoppet munnen på
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sadduseerne, som de hatet på grunn av deres rasjonalisme, men tii tross for
det så fortsatte de å motarbeide Jesus.

Dette spørsmålet var en stor problemstilling. Rabbinerne hadde også disku
tert hvilket av Torahens 613 bud, som var det virkelig store. De hadde ikke
blitt enige om dette. Det var tre oppfatninger av dette:
a) Noen mente at det gjaldt budene, som angikk ofringene.
b) Andre mente at det gjaldt budene, som angikk omskjærelsen.
c) Andre igjen mente at det gjaldt budene, som angikk renselsen. (Se

Eaias.33,15, Amos 5,4, Mika 6,8 og Habakuk.2,4, som forsøker å gi svar
på dette spørsmålet.)

Jesus svarte dem at det store budet i Torahen, var at jødene skulle elske
Herren sin Gud av hele sitt hjerte, av all sin sjel og av hele sin forstand,
men det var et annet som var like stort som dette, og det var at jødene
skulle elske sin neste som seg selv. På disse to budene kvilte hele Torahen
og profetene, (v.37-40.)
«Å elske Herren av hele sitt hjerte, av all sin sjel og av all sin forstand»
betyr «å elske Herren av hele sin personlighet.» Hjertet er midtpunktet for
menneskets indre liv. Sjelen gir uttrykk for tanker, følelser og vilje. Forstan
den gir uttrykk for menneskets intellektuelle virksomhet.
Jesus gav ikke uttrykk for at noe bud i Torahen var større enn noe annet.
Han anså alle budene for LIKE VIKTIGE, men han samlet alle budene i to

store bud. De omfattet alle budene. De to store budene i Torahen var «å

elske Gud» og «å elske sin neste som seg selv». Jesus henviste til
5.Mos.6,4 og til 3.Mos. 19,18.
Det første Skrift-stedet er kalt for «Shema». Det kommer av det hebraiske

ordet «hør». Dette Skrift-stedet var meget viktig for jødene, og de gjentok
det i sine bønner: «Hør Israel, Herren vår Gud (ordet står i flertall). Herren
er en.»

Dette ble ansett for å være ett av de viktigste Skrift-stedene for jødene.
Det er den ENESTE TROSBEKJENNELSEN som de har.

Det andre Skrift-stedet, som Jesus siterte, lyder som følgende: «Du skal
ikke hevne deg og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal
elske din neste som deg selv. Jeg er Herren.»
Dette Skrift-stedet var ikke noe nytt, men det hadde blitt LITE RESPEK
TERT av jødene, for de utnyttet både de fremmede og sine jødiske med
borgere til egen fordel. De rike utnyttet de fattige, og de religiøse lederne
utnyttet folket, for å leve så godt som mulig selv. (Se Jakobs brev om
dette.)

Dessuten foraktet jødene de fremmede, og hevdet at de var ureine og ikke
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likestilt med jødene. Tanach derimot sier at Gud både er jødenes og hednin
genes Gud, og at han er Gud for alle, som tar sin tilflukt til ham.
Jesus gav ikke jødene noe nytt bud, men han løftet fram et gammelt bud og
gav det en ny aktualitet.
Når det står at hele Torahen og profetene kviler på disse to budene, så
mente Jesus at all lov-givningen i Tanach var basert på disse to budene.
Det verbet som er brukt for å «henge» eller å «kvile», er på gresk
«kremao». Det betyr at hele Torahen kviler på disse to budene, liksom en
dør henger på sine hengsler.
I følge Markus 12,32-34 var den skriftlærde, som hadde stilt dette spørsmå
let (v.36.), enig i det som Jesus hadde svart. Jesus sa til ham at han ikke
var langt borte fra Guds rike, som var Riket for Israel.
Dette får oss til å forstå at det også blant fariseerne og de skriftlærde var
de, som anerkjente Jesus og hans lære og så storheten i hans person. Vi
kan ikke skjære alle over den samme kammen. Ethvert menneske er selv
ansvarlig for hva de vil gjøre med Jesus- om de vil forkaste ham eller aner
kjenne ham. «Å anerkjenne Jesus» behøver ikke å være det samme som å
komme til en personlig tro på Jesus. Det er det siste som gir frelse.

«Men mens fariseerne var samlet, spurte Jesus dem: Hva tykkes dere om
Messias? hvis sønn er han? De sier til ham: Davids. Han sier til dem: Hvor

ledes kan da David i Ånden kalle ham herre (gr.kyrios), når han sier: Her
ren sa til min herre: Sett deg ved min høyre hånd, inntil (gr.heos an) jeg får
lagt dine fiender under dine føtter! Kaller nå David ham herre, hvorledes
kan han da være hans sønn? Og ingen kunne svare ham et ord, og heller
ikke vågde noen å spørre ham mere fra den dag.(v.41-46.)

Mens fariseerne var samlet, spurte Jesus dem om hva de mente om Mes
sias? De svarte ham at han var Davids sønn. Jesus spurte dem videre om
hvordan det kunne ha seg, at David i Ånden kalte ham herre. David hadde
skrevet følgende om sin herre i Salme 110,1: «Herren sa til min Herre: Sett
deg ved min høyre hånd, inntil jeg får lagt dine fiender under dine føtter.»
Det store spørsmålet var: Når David kalte Messias for sin Herre, hvorledes
kunne han da være hans sønn?

Jesus siterte her Salme 110,1. Det svaret som fariseerne gav, at Messias
var Davids sønn, var rett, men det var ikke utfyllende nok. Messias var
mye enn bare et menneske. Han var også Guds Sønn. Han var både Gud
og menneske i en og samme person. Han skulle sitte ved Guds høyre hånd i
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himmelen, inntil Gud hadde lagt alle hans fiender til skammel for hans føt
ter.

I følge Salme 110,1 var det TO HERRER i himmelen. Den ene var Herren
Yhvh, og den andre var Herren Yeshuah. Det var Herren Yhvh som sa til
Herren Yeshuah, at han skulle sette seg ved hans høyre hånd, til han fikk
lagt alle hans fiender til skammel for hans føtter.
De greske ordet for «inntil» er «heos». Det følges av partikkelen «an», som
uttrykker en betingelse. Vi kan oversette det med «eventuelt» eller «muli
gens». Dette betydde at Messias skulle sitte ved Guds høyre hånd i himme
len, inntil jødene hadde tatt imot Messias som sin konge. Dersom jødene
hadde tatt imot Jesus som sin Messias første gangen, da han kom, så hadde
han kommet tilbake og opprettet riket for dem. (Se min bok: Jesu Gjen
komst. Bind 5. Kapittel: Det historiske og eskatologiske Guds-riket kunne
ha blitt opprettet ved Jesu første komme.)
Dersom de skriftlærde hadde forstått at Messias både var Gud og men
neske, så måtte de ha søkt blant jødene, for å finne Messias. Han måtte
også være et menneske.
Og dersom de hadde søkt blant jødene, for å finne Messias, så var det in
gen blant dem som var bedre skikket til å være Messias enn Jesus. Han er

også Messias.
Det opprinnelige synet på Messias blant rabbinerne, var at Messias var
Herrens lidende tjener. Han var det mennesket, som var beskrevet i Esaias
53. Dette synet var det ENERÅDENE blant rabbineme helt til rabbi Rashi
(1040-1105) hevdet at det var det jødiske folket, som var Herrens lidende
tjener.

Det er i dag 9 forskjellige vurderinger av hvem som er Herrens lidende tje
ner, men bare en av dem er korrekt. Jesus er Herrens lidende tjener. (Se
min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: Rabbinernes syn på Messias
som Herrens lidende tjener.)
Både profeten Esaias og døperen Johannes brukte benevnelsen «lam» om
Messias (Jesus). «Han ble mishandlet enda han var elendig, og han opplot
ikke sin munn, lik et LAM som føres bort for å slaktes, og lik et får som
tier, når de klipper det. Han opplot ikke sin munn.» (Es.53,7.)
«Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier: Se, der GUDS LAM,
som bærer bort verdens (gr.kosmos) synd.» (Joh. 1,29.)
(I parantes gjør vi oppmerksom på at ordet «lam» bare forekommer i de
jødiske Skriftene. Paulus brukte aldri dette ordet. Dette betyr bl.a. at vi
bare ut fra et eneste ord i teksten kan bestemme, om et Skrift hører med til
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den messianske jødedommen, eller om det hører med til den paulinske kris
tendommen.)

Dette var SISTE GANGEN at Jesus diskuterte med jødene om sin person
og sin lære. Neste gang han møtte dem, så var det foran deres domstol. Da
måtte han forsvare seg for deres anklager mot ham. Dette gjorde han også
mer eller mindre, men hovedfokuset for ham var hele tiden GOLGATA.

Han holdt fast på at forsoningen var det viktigste. Det var mange som for
søkte å få ham til å tenke annerledes, men han stod fast på dette helt inntil
sin død.

Det var heller ikke anledning til å spørre ham mer om teologiske vurderin
ger fra denne dagen av, for tiden var kommet så langt, at han hadde begynt
på den tunge veien til Golgata.
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KAPITTEL 23.

JESU FORHOLD TIL FARISEERNE

OG DE SKRIFTLÆRDE. DEL 3.

«Da talte Jesus til folket og til sine disipler (gr.mathetes) og sa: På Mose
stol sitter de skriftlærde og fariseerne. Derfor skal dere gjøre og holde alt
det de byder dere; men etter deres gjerninger skal dere ikke gjøre. For de
sier det, men de gjør det ikke. De binder svære byrder, som er vanskelige å
bære, og legger dem på menneskenes skuldrer, men selv vil de ikke røre
dem med sin finger. Men de gjør alle sine gjerninger for å sees av mennes
kene; for de gjør sine minnesedler brede og sine dusker store, og de vil
gjeme sitte øverst ved gjestebudene og ha de øverste seter i synagogene og
få hilsninger på torvene og kalles rabbi av menneskene. Men dere skal ikke
la dere kalle rabbi; for en er deres mester, men dere er alle brødre. Og dere
skal ikke kalle noen på jorden (i Israel) deres far; for en er deres far, han
som er i himmelen. Heller ikke skal dere la dere kalle lærere; for en er de
res lærer, Kristus. Men den største blant eder skal være deres tjener
(gr.diakonos). Den seg selv opphøyer, skal fornedres (gr.tapeinoo), og den
sig selv fornedrer, skal opphøyes.» (v. 1-12.)

Jesus talte til folket og sine disipler om fariseerne og de skriftlærde. De satt
på Mose stol og derfor så skulle folket gjøre og holde alt det, som de bød
dem, men etter deres gjerninger skulle de ikke gjøre, for de gjorde ikke det
som de sa. De bandt svære byrder på menneskene, men selv ville de ikke
bære disse byrdene, (v. 1-4.)
Det er to forklaringer på hvorvidt jødene skulle gjøre alt, det som fariseeme
og de skriftlærde bød dem å gjøre:
a) De skulle gjøre det så lenge som dette var i samsvar med den skriftlige

Torah.

b) Det er også en mulighet for at første del av vers 3 er galt oversatt i våre
Bibler. Bare ved å flytte på noen ord i setningen, blir betydningen en helt
annen. Den blir da: «På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseeme.
Dere gjør derfor alt det som de byder dere, men gjør ikke etter deres
gjeminger.»

Jesus kunne umulig oppfordre folket til at de skulle holde alt det, som de
skrifflærde og fariseeme bød dem, for han var ikke enig i en rekke av deres
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læresetninger. Jesus godtok bare Mose Torah. Han godtok ikke den munt
lige Torah. Fariseerne og de skriftlærde mente at den var like viktig som
den skrevne Torah.

At de skriftlærde og fariseerne satt på Mose stol, betyr ikke at det var de
som skulle ha sittet der. De hadde etter hvert tatt denne plassen. Fra Esras
tid og utover var det prestene som utla Torahen for folket, men etter hvert
ble det de skriftlærde med sine forskjellige skoler.
Selve begrepet «Mose stol» betyr to ting.
a) I enhver synagoge var det en stol, som ble kalt for Mose stol. Når de

skritlærde lærte eller utla Torahen, så satt de i denne stolen. Når de leste

opp fra Torahen, så stod de.
b) Dette uttrykket betyr også at de hadde autoritet til å legge ut Torahen

for folket.

De fleste skritlærde var fariseere, men det var ikke alle skriftlærde som var

fariseere. På Jesus tid var det ca. 6000 skriftlærde i Israel.

De så ned på folket og lesset store byrder på jødene, men folket skulle ikke
bry seg om dette, så lenge som det ikke harmonerte med Mose Torah.
Fariseerene og de skriftlærde gjorde alle sine gjerninger for at folket skulle
legge merke til dem. De gjorde sine minnesedler og sine dusker store. De
ville sitte øverst ved gjestebudene og ha de beste plassene i synagogene.
De ville ha hilsninger når de var ute på gatene, og de ville bli kalt «rabbi» av
folket, (v.5-7.)

I følge Mose Torah skulle jødene binde Guds ord på sin hånd og sitt hode.
Dette tok jødene bokstavelig. På Jesu tid bar alle jødene med unntak av
karaitene deler av Torahen på sin kropp. De versene som de bar, var
2.M0S. 13,1-10,13,11-16,5.Mos.6,4-9 og 11,13-21. Disse avsnittene ble
skrevet på pergament på hebraisk med blekk. Disse Skrift-stedene ble lagt
i to esker og hold på plass av remmer. Disse ble også kalt for «bønne-
remmer».

Det vanlige folket hadde disse bønneremmene på bare under bønn, men
fariseeme og de skriftlærde bar dem hele dagen.
Ved siden av dette hadde de også 4 bønneknuter på kanten av sitt ytter
plagg. Disse ble kalt for «zitzit».

De skriftlærde og fariseeme kunne ikke få nok av anerkjennelse av folket.
De ville ha de beste plassene ved gjestebudene og i synagogene. De ville
ha hilsninger på gatene og kalles for «rabbi» av folket.
Selve ordet «rabbi» betyr «min lærer», «min hersker» eller «min store».
Ingen av profetene hadde bmkt denne tittelen. Hverken Shammai eller
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Hillel brukte den. Det blir hevdet at den første som brukte den, var
Gamaliel.

Det var tre former av ordet, og de var «rab», «rabbi» og «rabbon», som
betyr «mesteD>, «min mesteD> og «vår mesteD>. Titlene gav uttrykk for for
skjellige grader av verdighet.

Når det gjelder selve tittelen «rabbi», så var dette en ny tittel i Israel. Det
hadde blitt mote å gi de skriftlærde slike titler. Jesus gikk imot dette. Det
var bare Jesus som skulle være lærer for den messianske menigheten. Det
betydde at fariseerene og de skriftlære hadde ingen autoritet over denne
forsamlingen.
Jesus sa videre til sine disipler at ingen av dem skulle bruke tittelen «rabbi»,
for det var bare Jesus som var rabbi. De skulle være «brødre».

De skulle heller ikke la noen i Israel kalle dem for «far» (åndelig far), for
det var Gud som var deres far. De skulle heller ikke la noen kalle dem for

«læreD>, for Jesus var deres lære, for den som ville være størst av dem,
skulle være «tjener». Den som opphøyet seg selv, skulle bli fornedret, men
den som fornedret seg selv, skulle bli opphøyet, (v.8-12.)
At ingen skulle bli kalt for far, går naturligvis ikke på forholdet mellom barn
og foreldre, men det går på det åndelige farskap. Det var bare Gud som
skulle ha denne tittelen.

Jødene skulle heller ikke bruke tittelen lærer, for det var Jesus som skulle
være deres lærer. Dette betyr ikke at Jesus ikke anerkjente det lærembetet
som f.eks Peter og de 12 hadde, for det var også innstiftet av ham, men det
betydde at Jesus skulle være DEN ØVERSTE LÆREREN. Det som de
andre lærte, måtte ikke komme i konflikt med det som Jesus lærte.

Jesus gjentok at den som ville være den største blant dem, skulle være tje
ner, for den som seg selv opphøyet, skulle bli fornedret. Det er den ydmyke
Gud gir nåde.
Slik er det også i den paulinske læren.

«Men ve dere, dere skriftlærde og fariseere, dere hyklere, dere som lukker
himlenes rike for menneskene! for selv går dere ikke der inn, og dem som
er i ferd med å gå der inn, tillater dere ikke å gå inn.» (v. 13.)

Mer begynte Jesus de 8 ve-ropene over fariseerne og de skriftlærde. De
svarer til de 9 saligprisningene, som er beskrevet i Matteus 5,3-11.
Det grekse ordet for «ve» er «ouai», og det gir også uttrykk for «sorg».
Gud ønsket ikke å straffe fariseerne og de skriftlærde. Han ønsker å frelse
dem, men når de ikke vil ta imot, så må han dømme dem for det.
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DET FØRSTE VE-ROPET.

Der første ve-ropet gikk på det forholdet at fariseerene og de skriftlærde
stengte Guds rike for jødene. Med sin fornektelse av Jesus som jødenes
Messias og sine mange tillegg til Mose Torah, så hindret de mange av jø
dene å gå inn i Riket for Israel, og selv så ønsket de ikke å gå inn i dette
riket.

DET ANDRE VE-ROPET.

«Ve dere, dere skriftlærde og fariseere, dere hyklere, dere som oppeter
enkers hus og for et syns skyld holder lange bønner! Derfor skal dere få
dess hårdere dom.» (v. 14.)

Det andre ve-ropet gikk ut på at fariseerne og de skriftlærde tilegnet seg
andres eiendom gjennom bedrag. De hadde kjennskap til Torahen, og
mange enker kom til dem med spørsmål om eiendomen i forbindelse med
dødsfall av deres ektemake. Fariseerene og de skriftlærde kunne påvirke
enkene, slik at de gav bort sine eiendommer til dem og ikke til dem som
rettmessig skulle ha dem, og det var arvingene.
De ble også kritisert av Jesus fordi de holdt lange bønner for syns skyld.
De gjorde det for at andre kunne se det, og ikke fordi de ønsket å samtale
med Gud.

En del av fariseerne bad både en time før bønnen i synagogen og en time
etter. På grunn av at det var tre bønnetimer, så bad de 9 timer for dagen.
Jesus hadde for øvrig sagt at jødene ikke skulle be lange bønner. Det var
hedningene som gjorde det, og de trodde at når de bad lange bønner, så ble
de bønnhørt av sine guder. Jesus lærte jødene å be Fadervåret (Mat.7,9-
13.) Det var nok for dem å be denne bønnen.
Vi som tilhører den paulinske kristendomsforståelsen, ber også ofte Her
rens bønn, og det er ikke noe galt i det, men det er ikke en bønn som først
og fremst angår oss. Det var en bønn som angikk jødene, og som tok sikte
på å bevare dem som troende jøder i den messianske forkynnelsen.
Denne bønna tar også sikte på å bevare jødene i den trengselstiden som
ligger foran.
De fleste av oss, som ber denne bønna, vet ikke hva den går ut på. (Se
mine kommentarer under Matteus 7,9-13.)
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DET TREDJE VE-ROPET.

«Ve dere, dere skriftlærde og fariseere, dere hyklere, dere som farer over
hav og land for å vinne en eneste tilhenger, og når han er blitt det, gjør dere
ham til et gehennas barn, to ganger verre enn dere selv er!» (v. 15.)

De skriftlærde og fariseerne var ivrige etter å vinne proselytter blant hed
ningene for sin tro. Det var mange av hedningene som var tiltrukket av den
tanken, at det bare var EN GUD i en verden som var full av avguder. Disse
hedningene var de såkalte «Gud-fryktige» eller «de som dyrket Gud.» Disse
hadde ikke gått over til jødedommen.
De som hadde gått over til jødedommen, ble kalt for «proselytter». Selve
ordet proselytt betyr «en som har kommet over til» eller «en som er næD>.
Det var 4 typer proselytter, og det var:
a) «Portens proselytter». Det er på hebraisk «Ger ha-shaar». De forpliktet

seg på de 7 noakittiske budene. De stod i porten inn til Guds rike.
b) Det var de hedningene som bodde blant jødene. De ble kalt for «Ger

toshabah».

c) Det var «rettferdighetens proselytteD>. De ble kalt for «Ger hatszedek».
d) Det var «paktens proselytteD>. De ble kalt for «Ger haberrith».

De to førstnevnte gruppene behøvde ikke å ta vanndåpen eller la seg
omskjære. «Rettferdighetens proselytteD> måtte ta vanndåpen og
omskjærelsen. Etter at det hadde skjedd, ble de «paktens proselytter». De
forpliktet seg på å holde hele Mose Torah. (Se min bok: Kristendommens
Jødiske Røtter, s.355.)
De skriftlærde og fariseerne arbeidet iherdig for å værve hedningene til
proselytter. De for både over hav og land, for å få tak i disse menneskene,
og når de hadde gjort vedkommende til en proselytt, så gjorde de ham til «et
gehennas barn», som var to ganger verre enn dem selv.
De som ble gjort til proselytter, ble verre enn sine læremestre, for de hadde
brent alle broer bak seg til hedenskapet, og de var prisgitt sine læremestre
med hensyn til det læremessige.
Når jeg foretrekker å bruke ordet «gehenna» framfor ordet «helvete», så
har jeg begrunnet det før. «Helvete» er ikke et jødisk ord, men det er et ord
som forekommer i den norrøne mytologien. Det er best å bruke de hebraisk
og de greske ordene, når en skal arbeide med de bibelske tekstene.
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DET FJERDE VE-ROPET.

«Ve dere, dere blinde veiledere, som sier: Om noen sverger ved templet, det
er ingen ting; men den som sverger ved gullet i templet, han er bundet!
Dere dårer og blinde! hva er størst, gullet, eller templet som helliger
(gr.hagiazo) gullet? Og: Om noen sverger ved alteret, det er ingen ting, men
den som sverger ved den offergave som ligger på det, han er bundet. Dere
blinde! hva er størst, offergaven, eller alteret som helliger gaven? Derfor,
den som sverger ved alteret, han sverger ved det og ved alt det som ligger
på det, og den som sverger ved templet, han sverger ved det og ved ham
som bor i det, og den som sverger ved hinunelen, han sverger ved Guds
trone og ved ham som sitter på den.» (v.16-22.)

Jesus kalte farieseeme og de skriftlærde for blinde veiledere. De lærte at
om noen sverget ved templet, så var ikke denne eden bindene, men den
som sverget ved gullet, som var i templet, var bundet til eden. Jesus spurte
dem: Hva er størst av gullet eller templet, som helliget gullet? (v. 17-19.)
Dette var ikke det gullet som ble brukt til å utsmykke templet, og som der
for var en del av templet, men det var gaver som hadde blitt gitt til templet.
Fariseerne og de skriftlærde mente at de var mer verdt enn selve templet,
og at eden skulle settes i forbindelse med gavene og ikke med templet selv,
hvor Gud «bodde».

Gullet hadde ingen hellighet i seg selv, men på grunn av at det var plassert i
templet, så fikk det del i templets hellighet.
Selve ordet «hellig» er på gresk «hagios». Det betyr «noe som er atskilt til
et bestemt formål». Det betyr ikke «uten synd», men det betyr at det skal
ha en bestemt funksjon i Guds-tjenesten.
De sa videre at om noen sverget ved alteret i templet, så var det ingen ting
å bry seg om, men om noen sverget ved offergaven, som lå på alteret, da
var han bundet til eden. Jesus spurte dem om hva som var størst- gaven
eller alteret? (v. 18-19.)

Problemstillingen var den samme som den som Jesus tok opp i versene 16-
17. Han brukte her et annet eksempel. Fariseerne hadde snudd helt om på
det som kunne binde en ed. De mente at det var de sekundære tingene,
som kunne binde eden, og ikke de primære.
Jesus sa videre til dem at den som sverget ved alteret, sverget ikke bare
ved alteret, men ved alt det som lå på alteret, og den som sverget ved tem
plet, sverget ved det og ved Gud, som «bodde» i templet. Den som sverget
ved himmelen, sverget ved Guds trone og ved Gud, som bor der. (v.20-22.)
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En kunne heller ikke skille ut den ene delen fra den andre. Alt som lå på
alteret, var hellig, for alteret hadde gitt det sin hellighet og reinhet.
Den som sverget ved templet, sverget ikke bare ved templet, men også ved
Gud som «bodde» der. Det gikk ikke an å skille ut det som hadde med Guds
rike å gjøre. Det ene bandt eden likeså mye som det andre.
Den som sverget ved himmelen, sverget ved Guds trone og ved ham som
satt der. Til tross for at Guds trone var større enn selve himmelen, så gikk
det ikke an å skille disse tingene, slik som fariseerne og de skriftlærde
gjorde. De ønsket ikke å se helheten i Guds ordninger, men de ønsket å
dele opp Guds ordninger og finne smutthuller, hvor de selv kunne berike
seg.

DET FEMTE VE-ROPET.

TIENDENS BETYDNING.

«Ve dere, dere skriftlærde og fariseere, dere hyklere, dere som gir tiende av
mynte og anis og karve, og ikke enser det som veier tyngre i loven: rett
(gr.krisis) og barmhjertighet (gr.eleos) og trofasthet (gr.pistis)! Dette burde
gjøres, og det andre ikke lates ugjort. Dere blinde veiledere, som avsiler
myggen, men sluker kamelen!» (v.23-24.)

Fariseerne og de skriftlærde gav tiende av mynte, anis og karve, men de
brydde seg ikke om det som veide tyngre i Torahen, og det var rett, barm
hjertighet og trofasthet. Man burde både gi tiende og gjøre det som var rett.
(V.23.)

I følge Torahen skulle det gies tiende av olje, frukt, kom og fe. Fareisseme
hadde bestemt at det til og med skulle gies tiende av grønnsaker. Talmud
sier at til og med urtene i kjøkkenhagen skulle det gies tiende av.
De urtene som her er nevnt, var av liten verdt. «Mynte» var en urt, som
man pleide å strø på gulvene i husene og i syngogene. Den hadde en
velluktende lukt.

«Anis» var det samme som dill.

«Karve» var et krydder som ble brukt mye.
Selve ordet «tiende» kommer av det hebraiske ordet «maaser». Det tilsva

rende greske ordet er «apodekato». Det betyr «en tiendepart av.» Dette
skulle gies tilbake til Gud som en leie for jorda. Den tilhørte Gud. Det var
levittene som fikk tienden, for de hadde ikke noe jord i Israel. De skulle gi
10 prosent av den til prestene. (4.Mos. 18,21.)
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Det var bare jordbruksprodukter som var dyrket i Israel, som det skulle
betales tiende av. De jødene som bodde i diasporaen skulle ikke betale ti
ende. (3.MOS.27-30-34.)
De som drev andre yrker enn jordbruk, skulle ikke betale tiende. Slike grup
per som sjømenn, fiskere, gruvearbeidere, soldater, vevere, handelsmenn,
politikere, åndelige ledere og prester skulle ikke betale tiende.
En bonde som hadde bare 9 dyr, skulle ikke betale tiende, for det var bare
«det som gikk under hyrdestaven», som skulle være belastet med tienden.
(3.Mos.27,32.)
Dersom en bonde hadde 19 dyr, betalte han for bare ett dyr til Herren.
De jødiske bøndene kunne også kjøpe tilbake tiende av avlingen sin med å
betale en avgift. Den skulle være lik verdien av tienden pluss en femtedel
av den. (3.Mos.27,31.)

Den jødiske bonden kunne heller ikke ta tilbake eller bytte ut den tiendede
len av dyrene, som gikk «under hyrdestaven». En kunne heller ikke bytte ut
et friskt dyr med et sykt dyr. (3.Mos.27,33.)
Det var straffbart at noen andre enn medlemmene av Levi stamme tok

imot tienden. Slike personer som profetene, de religiøse lederne eller kon
gene kunne ikke ta imot tienden.
Jesus bad ikke sine tilhenger om at de skulle betale tiende til ham, for han
var ikke av Levi stamme. Han var av Juda stamme. (Hebr 7,14.)
Verken Peter eller Paulus kunne kreve at deres tilhengere betalte tiende til
dem.

Jødene praktiserer heller ikke tiende i dag, for det er ingen levitter i Israel i
dag. Templet er ødelagt, og prestetjenesten ligger nede i Israel. De jødiske
rabbinerne vet godt at det å kreve inn tienden i dag er ulovlig, som betyr
«mot Torahen». (Mange av disse punktene er tatt fra Ken Lawsons artik
kel: Fakts om tienden. The Berean Searchlight. November 2003.)
Til tross for dette så er det mange trossamfunn i dag som pålegger sine
medlemmer å betale tiende av sin inntekt. De referer spesielt til det som
står i Malakias 3,7-10, hvor det står: «Like fra deres fedres dager har dere
veket av fra mine lover og ikke holdt dem. Vend om til meg, så vil jeg vende
om til dere, sier Herren, hærskarenes Gud. Og dere sier: Hva skal vi vende
om fra? Skal et menneske rane fra Gud, siden dere raner fra meg? Og dere
sier: Hva har vi ranet fra deg? TIENDEN og DE HELLIGE GAVER. For
bannelse har rammet dere, og fra meg raner dere, ja hele folket. Bær
HELE TIENDEN inn i forgårdshuset (i templet), så det kan finnes mat i
mitt hus (templet), og prøv meg på denne måte, sier Herren, hærskarenes
Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens sluser for dere og utøse velsignelser
over dere i rikelig mål.»
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Det er en helt gal bruk av Skriften når en tar dette Skrift-stedet til inntekt
for, at de troende i dag skal betale tienden. En kan ikke ta Bibel-ord, som
hører med til en helt annen tidsperiode, og plassere det i menighetens tid. I
vår tid er de velsignelsene som vi får, ikke betingede, men ubetingede. Vi
får alt av GUDS NÅDE og ikke på grunn av at vi gir tiende.

Det er mye ubibelsk teologi som blir forkynt i våre forsamlinger, og hoved
grunnen til det er at forkynneme ikke vil skille mellom tidsperiodene. Særlig
gjelder det forskjellene mellom Israel og den kristne menighet.
Paulus sa mye om at den kristne forsamlingen skulle gi penger til den
kristne tjenesten, men han bandt dette aldri opp mot Mose Torah. «Har vi
sådd for dere de åndelige goder, er det da noe stort om vi høster deres ti
melige goder?» (1 .Kor.9,11.)
«Men dette sier jeg: Den som karrig sår, skal karrig høste, og den som sår
med velsignelser, skal høste med velsignelser. Hver gi som HAN SETTER
SEG FORE 1 SITT HJERTE, ikke med sorg eller av tvang, for Gud elsker
en glad giver. Og Gud er mektig å Gl DERE ALL (ALLE TYPER) NÅDE
1RIICELIG MÅL, for at dere alltid i alle ting kan ha alt det dere trenger til,
og således rikelig kan gjøre all god gjerning.» (2.Kor.9,6-8.)
Jesus sa videre til fariseerne og de skriftlærde at de silte av myggen, men at
de slukte kamelen (v.24.)
De strengeste av dem silte vinen, eddiken og annet flytende, slik at de ikke
skulle drikke noe som var ureint. De hengte seg opp i uvesentlige ting, men
de overså det som var av større betydning i Torahen.
Både flua og kamelen var ureine dyr i følge Mose Torah. Jesus nevnte ett
av de minste og ett av de største dyrene, som jødene kjente til. Et gammelt
bud blant jødene lød slik: «Den som dreper en flue på sabbaten, er like skyl
dig som den som dreper en kamel.»

DET SJETTE VE-ROPET.

«Ve dere, dere skriftlærde og fariseere, dere hyklere, dere som renser be
ger og fat utvendig, men innvendig er de fulle av rov og griskhet! Du blinde
fariseer! rens først begeret og fatet innvendig, for at det også kan bli rent
utvendig!» (v.25-26.)

Fariseerne og de skriftlære renset fatene utvendig, for at de skulle være
sermoniell reine. Fatene står her symbolsk for legemet. De mente at syn-

321



den kom inn i et menneske fra utsiden, men det gjorde den ikke i følge Jesu
lære. Den kom fra hjertet.
Et legeme som bare har del i den ytre renheten, er full av «rov og griskhet»
på innsiden. Det gresk ordet som er brukt for «griskhet», er «akrasias».
Ordet er blant annet brukt om ektefolk som ikke greier å leve avholdene på
det seksuelle området. (l.Kor.7,5.)
Jesus brukte entallsformen i vers 26: «Du blinde fariseer». Dette gjorde at
saken ble mer personlig og alvorlig. En måtte først rense legemet innven
dig. Da først hadde en mulighet for at den ytre siden ved legemet også ble
reint.

Både den messianske menigheten og den kristne menigheten er reine i det
som Jesus gjorde for oss. Begge menighetene er «i Kristus», men til tross
for det så finner vi likevel et dobbbelt både rettferdighets- og hellighets-
begrep hos den messianske menigheten. Grunnen til det er at disse to me
nighetene tilhører hver sin tidsperiode.
I rikets tidsperiode ble ble det stilt det kravet til jødene at de skulle oppfylle
Mose Torah i vandringen som troende. Dette kravet blir ikke stilt til den
kristne menigheten. Fokuset er blitt forandret fra kravet om oppfyllelse av
Mose Torah til Den Hellige Ånds gjerning i den troendes liv. Alt dette har
vi når vi er «i Kristus».

I den kristne menighetens tidsperiode blir menneskene frelst bare ved tro.
De kan tape hele nådelønnen, men likevel blir de frelst, «om ens verk bren
ner opp, da skal han tape lønnen, men selv skal han BLI FRELST, dog så
ledes som gjennom ild.» (l.Kor.3,15.)
Slik er det ikke i den messianske menigheten. Det blir stilt krav til de tro
ende både hva som gjelder frelsen og vandringen. «Hver grein på meg som
ikke bærer frukt, den TAR HAN BORT, og hver den som bærer frukt, den
renser han, for at den skal bære mer frukt.» (Joh. 15,2.)

«Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.» (Mat.5,8.)
«Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal
ingen se Gud.» (Hebr.12,14.)
Greier vi å se forskjellene på frelsesprinsippene i den messianske forsamlin
gen og i den kristne menigheten, eller har erstatnings- eller sammen-
blandings-teologien ødelagt vårt åndelige gangsyn?

DET SJUENDE VE-ROPET.

«Ve dere, dere skriftlærde og fariseere, dere hyklere, dere som ligner
kalkede graver, som utvendig er fagre å se til, men innvendig er fulle av
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dødningeben og all urenhet! Således synes også dere utvendig rettferdige
(gr.dikaios) for menneskene, men innvendig er dere fulle av hykleri og
urettferdighet (gr.anomia).» (v.27-28.)
Jødene pleide å kalke gravene, slik at jødene skulle vite hvor de var, og ikke
bli ureine ved at de kom i nærheten av dem. (4.Mos.l29,16-18.) I forbin
delse med påskefeiringen ble gravene i Jerusalem kalket, slik at pilgrimene
skulle se hvor de var og ikke bli ureine.
Jesus sanmienlignet fariseerne og de skriftlærde med slike graver. Utvendig
var de fine å se til, men innvendig var de fulle av dødningebein og all
urenhet.

Ovenfor jødene syntes fariseerne og de skriftlærde å være rettferdige, men
Jesus så deres DOBBELTHET. De var fulle av hykleri og urettferdighet på
innsiden.

Den som ville få del i Riket for Israel, den måtte være rein innvendig, og det
var bare troen på Jesus som kunne skape denne reinheten. «Salige er de
reine av hjertet, for de skal se Gud.» (Mat.5,8.

DET ÅTTENDE VE-ROPET.

«Ve dere, dere skriftlærde og fariseere, dere hyklere, dere som bygger
profetenes graver og pryder de rettferdiges gravsteder og sier: Hadde vi
levd i våre fedres dager, da hadde vi ikke vært medskyldige med dem i
profetenes blod! Så gir dere da dere selv det vitnesbyrd at dere er deres
barn som slo profetene i hjel; fyll da også dere deres fedres mål! Dere slan
ger! dere ormeyngel! hvorledes kan dere unnfly gehennas dom? Derfor, se,
jeg sender til dere profeter (gr.prophetes) og vismenn (sophos) og skrift
lærde. Noen av dem skal dere slå i hjel og korsfeste, og noen av dem skal
dere hudstryke i deres synagoger og forfølge fra by til by, for at det skal
komme over dere alt det rettferdige blod som er utøst på jorden, fra den
rettferdige Abels blod inntil Sakarias', Barakias' sønns blod, han som dere
slo i hjel mellom templet og alteret; sannelig (gr.amen) sier jeg dere: Alt
dette skal komme over denne slekt (gr.»genea», som betyr «generasjon»).
Jerusalem! Jerusalem! du som slår i hjel profetene, og steiner dem som er
sendt til deg! Hvor ofte jeg ville samle dine bam, likesom en høne samler
sine kyllinger under sine vinger! Og dere ville ikke. Se, deres hus skal lates
dere øde. For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se mig før (gr. heos
an) dere sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn!» (v.29-39.)
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De skriftlærde og fariseerne bygde fine graver til profetene og de rettfer
dige. De hevdet at dersom de hadde levd på profetenes tid, da hadde de
ikke kommet til å bli medskyldige i profetenes blod. I og med at de kalte
disse ugjerningsmennene for «fedre», så var de selv av samme kvalitet som
dem. Til slutt oppfordret Jesus dem til å fylle opp det målet av synd som
deres fedre hadde, (v.29-32.)
Ved foten av Oljeberget var det mange graver fra ganunel tid. Etter tradi
sjonen skal både Sakarias, Absalom, Josef og Jakob være gravlagt her.
De tok offentlig avstand fra det som deres fedre hadde gjort, når de drepte
profetene og de hellige. Det er mulig at de mente det, men Jesus som gjen
nomskuet dem, sa at de var av den samme kvaliteten. De kom til å gjøre
det samme.

I tillegg til dette så kalte de også disse manndrapeme for sine «fedre».
(V.30.)

Jesus oppfordret dem til å legge sine egne synder til fedrenes synder, slik at
syndemålet kunne bli fullt, slik at dommen kunne komme. Det ordet som
her er brukt for syndemålet, er «metron». Det betyr «mål», «kvantum» eller
«mengde». Dommen kom også i år 70 etter Messias. Vi vet at når synden
er fiillmoden, kommer dommen.

Dette målet av synd fylte de opp når de først forkastet og drepte Jesus og
siden apostlene.
Jesus kalte dem for slanger og ormebam. De kunne ikke unnslippe
gehennas dom, for de kom til å slå i hjel og korsfeste mange av de profe
tene, skriftlærde og vismennene, som Gud ville sende til dem. De skulle
forfølge noen av dem i deres synagoger og forfølge dem fra den ene byen
til den andre byen, slik at de rettferdiges blod, som var utøst, helt fra Abel
og til Sakarias, som de slo i hjel mellom templet og alteret, skulle hevnes på
dem. Alt dette blodet skulle komme over denne generasjonen.» (v.33-36.)
De kunne ikke unnfly eller flykte bort fra gehennas straff og dom, for de
kom til å forfølge, jage, slå i hjel og korsfeste de hellige, som Gud sendte til
dem på samme måten som deres fedre hadde gjort. Det begynte med dra
pet på Johannes og Jesus. Det fortsatte med drapet på Stefanus. (Ap.gj.7.)
Hele denne tiden fram til år 70 var en sammenhengende historie om drap
på dem som Gud sendte til jødene.
Etter år 70 og fram til Bar Kochba-opprøret i 132-135 ble det en enda
verre periode for jødene.
Alt blodet som var utøst fra Abel og fram til Sakarias skulle bli hevnet på
denne generasjonen. Når synden er fullmoden, kommer dommen. Denne
generasjonen var den verste, for den forkastet til og med Jesus.
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Dessuten måte dommen komme i en bestemt generasjon. Dersom jødene
hadde ønsket det, kunne de ha brutt den forbannelsen som lå over den jø
diske nasjonen. Det kunne de ha gjort ved å omvende seg og kommet til
bake til Torahen og troen på Jesus. Vi vet at Guds nåde er over 1000 ledd
for de som elsker Herren, men vi vet også at det kommer en særlig straff
over barna (når de blir voksne) inntil den 3. og den 4. generasjonen for de
som hater Gud. (2.Mos.20,5-6.)
Dette gjelder reglene for straff og velsignelse for jødene, og dette må ikke
blandes sanunen med de åndelige reglene for den kristne menigheten.
Dette er også blitt gjort. Det er i det hele tatt ikke den tingen eller det for
holdet i Bibelen, som ikke er blitt blandet sammen. FORVIRRING ER

ERSTATNINGSTEOLOGIENS PRIS.

Abel var den første som led en uskyldig død på grunn av sin tro og den
siste var Sakarias. Han er omtalt i 2.Krønikebok 24,21. Dette var ikke pro
feten Sakarias, for den hebraiske Bibelen ble avsluttet med 2. Krønikebok

og ikke med profeten Malakias.
Denne donunen skulle konune over «denne slekt», som er det sanrnie som

«denne generasjon». En generasjon i bibelsk betydning er ca. 40 år. 40-
tallet er også tallet for «prøving». Det er ikke bare enkeltindividene som må
prøves. GUD PRØVER OGSÅ GENERASJONENE.
Gud hadde gitt jødene mange forvarsler om at dommen ville komme over
jødene. Ca. 40 år før templets ødeleggelse skjedde det en del interessante
og for jødene sjokkerende ting i templet:
a) Det røde kledet, som jødene la ut på Yom Kippur, og som skulle symbo

lisere deres synder, ble ikke kvitt slik som før. Det forble å være rødt.
Det betydde at syndene ikke ble tilgitt lenger.

b) Ofrene i templet mistet sin forsonende kraft.
c) Dørene inn til templet åpnet seg av seg selv.
d) Den venstre lampen, som var den lampen i midten, som man tente de

andre lampene med, sloknet av seg selv. Denne lampen ble kalt for
«shamash», som betyr «tjeneren» Den er et bilde på Jesus.
Dette betyr at Jesus hadde etablert en annen Guds-tjeneste i Israel fra
år 30 av. Det var troen på ham selv og hans budskap som frelste jø
dene. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: Jakob profeterte
om Messias.)

Jesus var i sitt eget tempel og henvendte seg til byen Jerusalem og sa: «Je
rusalem. Jerusalem. Du som slår i hjel profetene og steiner de som er sendt
til deg. Hvor ofte jeg ville samle dine barn, likesom en høne samler sine
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kyllinger under sine vinger! Og dere ville ikke.» (v.37.)
På grunn av dette skulle «deres hus» bli ødelagt. Dette skjedde i år 70 etter
Messias. Fra nå av skulle de ikke se Jesus, før de sa: «Velsignet være han
som kommer i Herrens navn. (v.39.)

Guds nærvær eller «Schekina-herligheten» var til stede i Salomos tempel.
Gud selv var til stede i det andre templet. Han «bodde» over de to kjeru
bene i Det Aller Helligste. Guds Sønn var også personlig til stede i det an
dre templet. Han henvendte seg til Jerusalem med medynk og gråt. «Og da
han var kommet nær og så byen, gråt han over den og sa. Visste også du,
om enn først på denne din dag (palmesøndag), hva som tjener til din fred.
Men nå er det skjult for dine øyne.» (Luk. 19,41-42.)
Når Jesus nevnte navnet Jerusalem TO GANGER, så betydde det at denne
profetien har en DOBBEL OPPFYLLELSE. Det var en dom over både
det Jerusalem, som var da, og det framtidige Jerusalem, som heller ikke
konuner til å ta imot Jesus. Det er først ved avslutningen av trengselstiden
at jødene vil ta imot Jesus som sin konge og Messias.
Jesus brukte det samme verbet for «å ville» (gr.thelo) i begge tilfellene.
Han ville samle Jerusalems innbyggere inn i sitt Rike, men jødene ville ikke.
Gud kan ikke tvinge noe menneske eller noen nasjon inn i sitt rike, når de
selv ikke ønsker det.

Nå kalte Jesus templet ikke lenger for «sitt hus», men for «deres hus».
(v.38.) Han sa at det «skal lates øde». Her tenkte ikke Jesus bare på tem
plet. Han tenkte også på byen Jerusalem, som også ble kalt «Guds hus».
Han tenkte også på Riket for Israel, som i evangeliene og i de jødiske Skrif
tene er framstilt som «Guds hus».

Til slutt sa Jesus at fra nå av skulle jødene ikke se ham før de sa: Velsignet
være han som kommer i Herrens navn.» (v.39.)

I den greske grunnteksten består det ordet, som er oversatt med «føD>, av
to ord ord, og det er «heos» og «an». Disse to ordene utrykker en mulighet
som er basert på en betingelse. Dette betyr at dersom jødene hadde tatt
imot ham etter hans oppstandelse, så hadde han opprettet Riket for dem på
daværende tidspunkt.
Dette betyr videre at nådetiden for jødene ikke var slutt ennå, men i og med
at jødene heller ikke tok imot ham etter hans død og oppstandelse, så måtte
opprettelsen av Riket for Israel bli utsatt med ca. 2000 år.
Ved avslutningen av denne 2000-årige perioden skal jødene ta imot Jesus
fra Nasaret som deres Messias.
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DE FORSKJELLIGE TYPER NADE.

I mellomtiden taes den kristne menigheten ut. Den er basert på Paulus sine
Skrifter om den ufattelige store nåden, som vi har i Jesus Kristus. «For at
han i den kommende tidsaldere kunne vise SIN NÅDES OVERVETTES
RIKDOM i godhet mot oss i Kristus Jesus.»(Ef.2,7.)
Det greske ordet som her er oversatt med «overvettes», kan like godt bli
oversatt med «USPORLIGE». Det vil si: Vi kan ikke spore dem opp. Det
vil si at vi kan ikke finne denne nåden, som Paulus omtaler, i Tanach sine

Skrifter eller i de jødiske Skriftene i N.T.
Den nåden som Paulus forkynte, var en SPESIELL TYPE NÅDE, som
ikke hadde vært før i frelseshistorien. (Se Robert C. Brocks bok: The
Importance of the Apostel Paul. s.l4.)
Gud er mektig til å oss ALLE TYPER NÅDE I RIKELIG MÅL. «Og Gud
er mektig til å gi oss ALL NÅDE i rikelig mål, for at dere ALLTID I
ALLE TING kan ha ALT det dere trenger til og således RIKELIG kan
gjøre alle god gjerning.» (l.Kor.9,8.)
Alt det som Kristus og Den Hellige Ånd gir oss, er uttrykk for Guds nåde. I
Paulus sin forkynnelse er ofte ordet «nåden» identisk med ordet «troen».
Vi har følgende typer nåde i den kristne menighets periode:
a) «DEN FRELSENDE NÅDEN», «og de blir rettferdiggjort uforskyldt av

hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.» (Rom.3,24.)
b) «DEN BEVARENDE og OPPBYGGENDE NÅDEN». «Og nå overgir

jeg dere til Gud og hans ord om nåden. Han som er mektig til å opp
bygge dere og gi dere arv blant alle dem som er blitt helliget.»
(Ap.Gj.20,32.)
«Ved hvem vi har fått adgang ved troen til den nåde i hvilken vi står, og
vi roser oss av håp om Guds herlighet.» (Rom.5,2.)

c) «DEN VOKSENDE NÅDEN». «Men loven kom til for at fallet skulle
bli stort, men hvor synden ble stor, ble nåden enda større.» (Rom.5,20.)

d) DEN HERSKENDE NÅDEN», «for at likesom synden hersket ved
døden, så skulle også nåden herske ved rettferdighet til et tidsalderlig liv
ved Jesus Kristus, vår Herre.» (Rom.5,21.)

e) «DEN VIRKENDE NÅDEN», «men av Guds nåde er jeg det jeg er, og
hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mer
enn de andre, dog ikke jeg, men Guds nåde som er med meg.»
(l.Kor.15,10.)

f) «DEN KALLENDE NÅDEN». «Men da han som utvalgte meg fra
mors liv og kalte meg ved sin nåde.» (Gal. 1,15.)
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g) «DEN ÅNDS-GIVENDE NÅDEN». «Bare dette vil jeg få vite av
dere: Var det ved lov-gjeminger dere fikk Ånden eller ved troens (nå
dens) forkynnelse?» (Gal.3,2.)

h) «DEN KRAFTGIVENDE og HELBREDENDE NÅDEN». «De ble nå
en lang tid der og talte frimodig i Herren, som gav sitt vitnesbyrd om
nåden, idet han lot tegn og under skje ved deres hender.» (Ap.gj.14,3.)
«Han altså som gir dere Ånden og virker kraftige gjerninger blant dere,
gjør han det ved lov-gjeminger eller ved troens (nådens) forkynnelse.»
(Gal.3,5.)

i) «DEN TRØSTENDE og HÅP-GIVENDE NÅDEN.» «Og han, vår
Herre Jesus Kristus, og Gud vår alles Fader, som elsket oss og gav oss
en tidsalderlig trøst og et godt håp i nåde.» (2.Tess.2,16.)

j) «DEN EVIGE NÅDEN», «han som frelste oss og kalte oss med et hel
lig kall, ikke etter våre gjeminger, men etter sitt eget forsett og den nåde
som er oss gitt fra evige tider av.» (2.Tim.l,9.)

k) «DEN STYRKENDE NÅDEN». «Så bli da du, min sønn, sterk ved
nåden i Kristus Jesus.» (2.Tim.2,l.)

1) «DEN IBOENDE NÅDEN». «Den Herre Jesus være med din ånd.
Nåden være med dere!» (2.Tim.4,22.)

m) «DEN ÅPENBARTE NÅDEN». «For Guds nåde er åpenbart til frelse
for alle mennesker.» (Titus 2,11.)

n) «DEN OPPTUKTENDE og OPPDRAGENDE NÅDEN», «idet den
(nåden) opptukter oss til å fomekte ugudelighet og de verdslige lyster og
leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nåværende tidsalderen.»
(Titus 2,12.)

Den kristne menigheten kommer til å bli et UTSTILLINGSVINDU for
verden i de kommende tidsaldere, for å vise hvor ufattelig stor hans nåde
har vært mot denne frelsesforsamlingen, og for å vise den ufattelig store
kjærligheten han har lagt ned i denne menigheten.
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KAPITTEL 24.

JESU ESKATOLOGISKE TALER.

«Og Jesus gikk ut av templet og drog derfra, og hans disipler kom til ham
for å vise ham templets bygninger. Men han svarte og sa til dem: Ser dere
ikke alt dette? Sannelig sier jeg dere: Her skal ikke levnes stein på stein
som ikke skal brytes ned.» (v. 1-2.)

Det var fortsatt tirsdag den 12 nisan. Jesus gikk UT AV TEMPLET for
siste gangen. Da Jesus gikk ut, så var dette en illustrasjon på at templet
etter hvert skulle miste den åndelige kraften som det hadde. (Mat. 23,38.)
På samme måten som Schekina-herligheten forlot det andre templet i etap
per, forlot også Jesus det andre templet i lignende etapper. Schekina-herlig
heten flyttet seg først fra Det Aller Helligste til døren mot Det Hellige.
(Esek.9,3.). Deretter flyttet den seg til den ytre forgården (Esek.10,5.) Der
etter flyttet den seg til inngangen til den østre porten i templet (Esek.10,19.)
og til Oljeberget (Esek. 11,23.) Til slutt forlot den byen og for opp til himme
len.

Dette skjedde også med Jesus. Som Gud var Jesus i Det Aller Helligste.
Han ble fortrengt derfra og til mennenes forgård, hvor han samtalte med de
skriftlærde og fariseerne. Derfra drog han gjennom den østre porten og til
Oljeberget. Det var også fra Oljeberget han for opp til himmelen. Han skal
også komme tilbake til Oljeberget. (Sak.14,4 og Ap.gj.1,11-12.)
Fire av Jesu apostler kom til Jesus da han satt på Oljeberget og så ut over
byen. Disse apostlene var i følge Markus 13,3 Peter, Jakob, Johannes og
Andreas. De viste ham templets bygninger, men han sa til dem at det skulle
ødelegges fullstendig. Her skulle det ikke «levnes stein på stein som ikke
skulle brytes ned.» (v.2.)
Templet i Jerusalem ble ansett som ett av verdens 7 underverker. Talmud
sier at den som ikke hadde sett Herodes tempel, hadde aldri sett en fin byg
ning.
Det var ufattelig for apostlene at templet skulle bli ødelagt. Det var nå en
fredstid i Israel. Roma, som hadde okkupert mange land, hadde påtvunget
sine kolonier en fredstid. Det var den såkalte «Pax Romana».

Til tross for denne freden, så var det romeme som skulle komme til å øde

legge templet. Dette skjedde både i år 70, i år 135 og på 400-tallet.
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Mens andre tempel og historiske bygninger, som har blitt ødelagt, har etter
latt seg levninger, så finnes det ingen ting på selve tempelområdet i Jerusa
lem som kan fortelle oss, at jødenes templet har ligget der. Det eneste som
er igjen, er den såkalte «Vestmuren», som er en forstøtningsmur til templet.
Templet ble ødelagt i år 70. Tempelplassen ble pløyd opp i forbindelse med
Bar Kocba-opprøret i årene 132-135. På 400-tallet ble den siste rest av
steinene flyttet fra tempelplassen. Det gikk slik som Jesus hadde sagt. (Se
min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4: Kapittel: Historiske forsøk på å bygge
opp templet igjen.)
Noen av steinene, som var i templet, hadde en størrelse på 40 ganger 12
ganger 20 fot. Josefus forteller at noen av steinene var 60 fot lange. Det
var ufattelig at alt dette skulle bli ødelagt.

«Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enrom og sa: Si
oss: Når skal dette skje? og hva skal tegnet (gr.semeion) være på ditt
komme (gr.parousia) og på tidsalderens ende (gr.synteleia)? Og Jesus
svarte og sa til dem: Se til at ikke noen fører dere vill! For mange skal
konune i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill. Og
dere skal høre krig og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme!
for det må så skje, men enden (gr.telos) er ikke enda. For folk skal reise sig
mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her
og der. Men alt dette er begynnelsen til veene.» (v.3-8.)

Da Jesus satt på Oljeberget, kom de fire apostlene til Jesus til ham. De
stilte ham følgende 3 spørsmål:
a) Når skal templet bli ødelagt.
b) Hva skal TEGNET (gr.semeion) være på Jesu gjenkomst.
c) Hva skal TEGNET være på tidsalderens ende. (v.3.)

De stilte Jesus 3 spørsmål. Han svarte ikke på det første spørsmålet om
når templet skulle ødelegges. Dette ble besvart i Luk.21,12-24.
Disiplene var ute etter ett SPESIELT TEGN, men Jesus gav dem MANGE
TEGN.

I Markus 16,32 får vi også hvite hva dette spesielle tegnet gikk ut: «Jesus
sa: Jeg er, og dere skal se MENNESKESØNNEN SITTE VED KAR
AFTENS HØYRE HÅND og KOMME MED HIMMELENS SKYER.»
Det har vært foreslått at dette spesielle tegnet kunne være følgende:
a) At Elias ville konune før Messias. Det er Elias-tegnet.
b) At Gud ville sende ild fra himmelen. Det skulle være et tegn på at Elias

var aktiv.
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c) At Schekina-herligheten kommer tilbake til Jerusalem i forbindelse med
Jesu gjenkomst.

d) At Antikristen skal inngå en pakt med Israel. (Dan.9,27.)
e) At Betlehem-stjemen vil vise seg på nytt.
f) At Jesu kors vil vise seg på hinunelen.
g) At hinunelhvelvingen vil åpne seg i forbindelse med Jesu gjenkomst.
h) At Jesus selv vil åpenbare seg for jødene ved sin gjenkomst. «Jesus sa

til ham (Kaifas). Du har sagt det. Dog, jeg sier dere: Fra nå av skal dere
se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme med him
melens skyer.» (Mat.26,64.)

i) At Jesus vil komme sammen med «skyene», som er et bilde på de tro
ende.

Vi merker oss at apostlene hadde forstått at Jesus skulle KOMME TIL
BAKE. Det ordet som her er brukt for «komme», er det greske ordet
«parousia». Det betyr både det «å komme med autoritet og mak^> og det «å
være personlig til stede». Det kommer av to ord, og det er: «Para», som
betyr «med» og «ousia», som betyr «å være». Det kommer av verbet
«eimi», som betyr «å være til stede».
Hva som gjelder det siste spørsmålet, så spurte ikke apostlene om når «ver
dens ende» ville konrnie, men de spurte om når «avslutningen av endetiden»
ville komme. Her har igjen Bibel-oversetteme gjort en STOR TABBE i
oversettelsen. De har oversatt det greske ordet «aion» med «verden». Det
skal ikke oversettes med «verden», men med «tidsalder». På gresk har vi et
annet ord for verden, og det er «kosmos».
De spurte ikke om «verden ende», men de spurte om når denne tidsalderen,
som de selv levde i, ville få sin avslutning.
Grunnen til at Bibel-oversetteme oversetter dette ordet galt, er at de ikke
har noe syn for Guds-riket i Israel. De vil heller ikke gjøre noe med dette
og det til tross for at vi gang etter gang har gjort dem oppmerksomme på
dette. De unnlater med vilje å rette opp det som er galt.
Apostlene spurte heller ikke om den ENDELIGE AVSLUTNINGEN av
denne tidsperioden, men de spurte om TIDSALDERENS ENDETID. Den
er på 7 år. Det ordet som er bmkt her, er «synteleia». Det betyr «endetiden
i sin utstrekning».
Dersom vi skal uttrykke selve tidspunktet for avslumingen av endetiden, så
bmker vi ordet «telos». Det er også bmkt i vers 6.
Spørsmål 2 og 3 er ikke identiske. «Tidsalderens endetid» skal skje 7 år før
Jesu gjenkomst.
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Jesus advarte sine apostler at de skulle passe på, at ikke noen førte dem
vill. Han pekte på følgende endetidstegn:
a) Mange skulle gi seg ut for å være Messias.
b) Det skulle være krig og rykter om krig, men avslutningen av endetiden

(gr.teols) skulle ikke være med det samme.
c) Folkeslag (gr.ethnos) skulle reise seg mot folkeslag. Rike (gr.basileia)

skulle reise seg mot rike, og det skulle være hunger og jordskjelv mange
steder, men dette var bare «begynnelsen til veene», (v.4-8.)

Jesus advarte flere ganger i denne talen sine apostler at de måtte passe på
at de ikke måtte bli «ført vill». Dette uttrykket kommer av det greske ver
bet «planao», som betyr «å narre» og «å bedra». Det betyr «å lure en til å
tro noe som ikke er sant.»

Den passive formen av dette verbet er «planetes», som betyr
«omflakende». Ordet «planet» kommer av dette.
Det FØRSTE TEGNET, som de skulle passe på, var at det skulle komme
mange falske messiaser, som skulle føre mange vill. (v.5.) Helt fra den før
ste tiden av og framover til i dag, har det vært mange som har utgitt seg for
å være jødenes Messias. Dette vil tilta i endens tid. (Se min bok: Jesu Gjen
komst Bind 2. Kapittel: En oversikt over en del falske messiaser. og min
bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: Jødiske utregninger for tidspunktet
for Messias komme og byggingen av templet.)
Det ANDRE TEGNET var at det skulle være «krig og rykter om krig»,
men de messianske jødene måtte ikke la seg skremme, for dette måtte skje.
(v.6.)

Det skulle være krig i nærområdene av Israel, og det skulle være krig ute i
verden. Jødene skulle høre ryktene om disse krigene.
Det TREDJE TEGNET var at folkeslagene skulle reise seg mot andre fol
keslag. Det samme skulle skje med rikene eller statene. De skulle også
reise seg mot hverandre. Dette er en utvidelse og en forklaring på det an
dre tegnet, (v.7.)
Det FJERDE TEGNET var at det skulle være hunger og jordskjelv, (v.7.)
Dette var en følge av krigene.
Disse 4 tegnene var bare «begynnelsen til veene», (v.8.) Disse tegnene var
bare et FORSPILL på det som skulle komme. Det skulle bli enda verre.
Disse trengslene er beskrevet som en «kvinnes fødselsveeD>. Den kvinnen
som det her er snakk om, er Israel. «Og et stort tegn ble sett i himmelen:
En kvinne (Israel), kledd med solen, og månen under hennes føtter, og på
hennes hode en krone av 12 stjerner )(de 12 stammene), og hun var frukt
sommelig og skrek i BARNSNØD og FØDSELSVEER. (Joh.Åp.l2, 1-2.)
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Det som skulle fødes fram, er følgende:
a) Jødenes omvendelse til Messias.

b) Messias som kongen i Riket for Israel.
c) Israel som konger og prester over hele jorden.
d) Hedningenes underkastelse under Israel og Messias.
e) En fredstid på jorden i 1000 år.
f) Israel som sentrum i verden.

g) En tid med grøde og rikdom.
h) En tid med et rettferdig styre.

i) En tid da en igjen skal se at det er forskjell på den rettferdige og den
urettferdige.

j) En tid da Satan og de onde åndene skal fengsles i avgrunnen for 1000
år.

k) En tid da lyset på jorden skal være 7 ganger sterkere enn det er i dag i
dag. Dette kan også være uttrykk for det perfekte lyset. 7 tallet står for
det som er perfekto fullkonmient.

1) En tid da hedningene skal tilbe i Jerusalem,
m) En tid da Messias skal styre. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5.

Kapittel: 1000 års-rikets tidsalder.)

«Da skal de overgi dere til trengsel (gr.thlipsis) og slå dere i hjel, og dere
skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Og da skal mange ta an
støt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre; og mange falske pro
feter skal oppstå og føre mange vill. Og fordi urettferdigheten (gr.anomia,
som betyr «lovløsheten») tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de
fleste. Men den som holder ut (gr.hypomeno) inntil enden (gr.telos), han
skal bli frelst.» (v.9-13.)

Jesus fortsatte her med å fortelle sine disipler om tegnene i endetiden.
Det FEMTE TEGNET var at de messianske jødene skulle bli overlatt til
trengsel og bli slått i hjel. (v.9.)
Det SJETTE TEGNET var at de skulle bli hatet av alle folkeslag for Jesu
navns skyld, (v.9.)
Det SJUENDE TEGNET var at mange av de messianske jødene skulle ta
anstøt av Jesu lære og begynne å forråde og å hate hverandre, (v. 10.)
Det SJUENDE TEGNET var at mange falske profeter skulle oppstå og
føre mange av de messianske jødene vill. (v. 10.)
Det ÅTTENDE TEGNET gikk ut på at kjærligheten skulle bli kald hos de
fleste i den messianske forsamlingen, fordi urettferdigheten i Israel var så

333



stor, men den som hold ut inntil enden, den skulle bli frelst (v. 12-13.)
Dette er ikke sagt til den kristne menigheten, men det er sagt til de
messianske menighetene i Israel og i diasporaen i endens tid. Ved den
kristne menighets bortrykkelse starter endetiden for Israel. Det er ikke Is
rael som blir forfulgt på dette stadium av endetiden, men det er de
messianske forsamlingene. Jødene skal overgi dem til trengsel og slå dem i
hjel. I tillegg til dette skal de bli hatet av «alle folkeslag», (v.9.)
I begynnelsen av trengselstiden skal Israel eller de verdslige jødene greie
seg brukbart, for de har inngått en pakt med Antikrist og er under hans be
skyttelse. (Dan.9,27.) De kan føle seg trygge inntil de bryter pakten med
Antikrist. Det skjer etter 3,5 år. Da skal også de bli forfulgt av Antikrist og
av hele verden, slik som de messianske jødene også blir det.
På grunn av det store presset som det blir mot de messianske forsamlin
gene, vil mange troende jøder falle fra og begynne å hate og forfølge hver
andre. (v. 10.)

Mange falske profeter vil også oppstå og føre mange vill. Disse koiiuner
både fra de messianske forsamlingene og fra andre religioner og filosofiske
systemer, (v. 11.)

Johannes sa om disse: «Mine ham! Det er den siste time, og som dere har
hørt at Antikristen konuner, så er det og nå kommet mange antikrister.
Derav skjønner vi at det er den siste time. De er gått UT FRA OSS, men
de var ikke av oss, for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss, men
det skulle bli åpenbart at ikke alle er av oss.» (l.Joh.2,18-19.) (Se mine re
symeer over de 3 Johannes-brevene på min Internettside, www.home.no/
oeindergaard.)
På grunn av at det er så stor urettferdighet mot de messianske jødene, skal
kjærligheten mellom dem bli kald. (v. 12.)
Det verbet som er oversatt med «å bli kald», er på gresk «psycho». Det
betyr «å blåse», «å puste» og «å avkjøle». Den isnende vinden som skapes
av urettferdigheten, gjør at den innbyrdes kjærligheten i de messianske me
nighetene avtar. Det blir en alles kamp mot alle for å overleve som indivi
der.

Det er på bakgrunn av dette vi må forstå de 7 sendebrevene til de lillasia-
tiske menighetene. De er ikke skrevet til den kristne menigheten, men de er
skrevet til 7 messianske menigheter i Lille-Asia.
Det er også på bakgrunn av dette at vi må forstå de forskjellige bønnene i
Fadervåret. Den er en jødisk bønn, som angår de messianske jødene. I
trengselstiden vil innholdet i denne bønna bli aktualisert på en spesiell måte.
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De messianske jødene vil da være i den YTTERSTE NØD, og de vil be
Jesus om at;

a) Han må opprette Riket for dem. (Mat.5,10.)
c) Han må gi dem deres daglige brød (Mat.5,11.)
d) Han må ikke føre dem inn i trengselstidens prøvelser. (Mat.5,13.)
e) Han må fri dem fra den Onde, som både er Antikrist og Satan selv i

endens tid.(Mat.5,13.)
De messianske jødene som holdt ut i trengselen, skulle bli frelst, (v. 13.)
Den kristne menighet og den messianske menigheten har to forskjellige
måter å bli frelst på. Den kristne menighet skal rykkes bort før trengse
len, mens den messianske menigheten skal gjennomleve hele trengsels
tiden på 7 år. De som greier å holde ut gjennom alle trengslene, skal bli
frelst og få del i Riket for Israel.

«Og dette evangelium (gr.evangelium) om riket (gr.basileia) skal forkynnes
over hele jorderike (gr.oikumene) til et vitnesbyrd for alle folkeslag
(gr.ethnos), og da skal enden (gr.telos) komme.» (v. 14.)

Dette var det NIENDE TEGNET. Evangeliet om Riket for Israel skal for
kynnes for hele verden som et VITNESBYRD. Dette er ikke evangeliet
om den frie nåden, men evangeliet om at Jesus skal opprette Riket for Is
rael på basis av sin forsonergjeming.
Det skal forkynnes over «hele verden». Det greske ordet som her er brukt,
er «oikumene», og det betyr «den bebodde verden.» Dette strekker seg
lenger enn til Romer-riket, som også ble beskrevet med det samme uttryk
ket (Luk.2,1).
På Jesu tid og i den etterfølgende tid ble dette evangeliet om Riket forkynt
over store deler av Romer-riket. I endens tid skal det bli forkynte over hele
verden. Det skal bare bli forkynte «som et vitnesbyrd». Dette betyr at det
ikke skal være tid, til at det blir etablert gjennom lengre tid, men det skal
forkynnes av mennesker som har DÅRLIG TID, for det skal nå ut til hele
verden på 7 år.
De menneskene som forkynner Rikets evangelium i endens tid, er de
144000 beseglede av Israels 12 stammer (Joh.Åp.7,3-8.) og de 2 vitnene.
(Joh.Åp.11,2-12.)
De skal forkynne både for jødene og for hedningene, og store skarer av
hedningene vil ta imot dette budskapet i endens tid. (Joh.Åp.7,9-17.)
I og med at det paulinske budskapet er tmkket tilbake, så er dette det
eneste evangeliet som blir forkynt i denne tiden med unntak av det
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tidsalderlige evangeliet. Det blir forkynt av en engel, som kommer til å flyge
under det høyeste av himmelen. (Joh.Åp. 14,6-7.)
De som tar imot Rikets evangelium i endens tid, kommer fra «alle ætter og
stammer og folk og tungeD>. Det er en så stor skare at ingen kan telle den.
(Joh.Åp.7,9.)
De kommer «ut av den store trengsel» og «har tvettet sine kjortler og gjort
dem kvite i Lammets blod». (Joh.Åp.7,14.) Det første betyr at «de har tatt
vanndåpen». Det andre betyr at «de har kommet til en personlig tro på Je
sus.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 3, hvor jeg skriver mye om alt
dette.)
Når de 144000 beseglede av Israels 12 stanuner har nådd hele verden med
dette evangeliet, da skal enden komme. Da konuner Jesus tilbake for å
opprette sitt Rike.

ANTIKRISTEN

«Når dere da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har
talt om, stå på hellig (gr.hagios) grunn - den som leser det, han se til å
skjønne det! - da må de som er i Judea, fly til Qells, og den som er på taket,
ikke stige ned for å hente noe fra sitt hus, og den som er ute på marken,
ikke vende tilbake for å hente sin kappe. Ve de fruktsommelige og dem som
gir die, i de dager! Men bed at deres flukt ikke må skje om vinteren eller på
sabbaten! for da skal det være så stor en trengsel som ikke har vært fra
verdens (gr.kosmos) begynnelse inntil nå, og heller ikke skal bli. Og blev
ikke de dager forkortet, da blev intet kjød (gr.sarx) frelst (gr.sozo), men for
de utvalgtes (gr.eklegomai) skyld skal de dager bli forkortet.» (v. 15-22.)
Når jødene ser at «ødeleggelsens vederstyggelighet» står på hellig grunn,
da må de som er i Judea, fly til iQells. De som er på takene, må flykte med
det samme uten å ta tid til å hente noe fra sitt hus. (v. 15-19.)

«Ødeleggelsens vederstyggelighet» var et bilde på Antikrist. Dette uttrykket
betyr at han er «en vederstyggelighet, som både «ønsker å ødelegge og
kommer til å ødelegge». Det som han ønsker å ødelegge, er først og fremst
Israel, jødene, Jerusalem og templet. Templet blir gjenoppbygd i løpet av
endetiden.

Hva som gjelder selve ordet «vederstyggelighet», så kommer det av det
greske ordet «bdelugma», som betyr «å føle kvalme», «å stinke» og «å føle
motbydelighet mot».
Jesus henviste til en profeti fra Daniels bok 9,26-27, som delvis fikk sin opp-
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fyllelse under syrer-kongen Antiokus den 4.Epifanes. Han skjendet templet
i Jerusalem i år 168 før Messias, idet han ofret en gris på alteret i templet
og bygde et nytt alter der for de greske gudene. Men denne profetien har
også et videre perspektiv. Den skal oppfylles helt i endens tid.
Antikristen skal gjøre noe tilsvarende som det som Antiokus den
4.Epifanes gjorde.
I det hele tatt må vi være oppmerksomme på det forholdet at Jesus beskrev
endetiden som NÆR FORESTÅENDE for jødene. Dette hadde sin årsak i
at nådetiden for jødene ikke var slutt ennå, og at det profetiske ordet kunne
ha gått i oppfyllelse i forlengelse av Jesu død, oppstandelse og himmelfart.
Det profetiske innholdet i Matteus 24,3-13 angår det som skal skje i den
første halvdel av trengselstiden på 7 år.
Hva som gjelder vers 14 gjelder det hele trengselstiden på 7 år.
Hva som gjelder versene 15 til og med 20, så gjelder det profetiske innhol
det i disse versene den store trengselen.
Jerusalem ble beleiret 3 ganger under den store jødiske krigen. Det var i
årene 66, 68 og i året 70 etter Messias. Etter at romerne hadde erobret
Jerusalem i året 66, trakk de seg plutselig og uventet tilbake. Dette gjorde
at de messianske jødene fikk en mulighet til å rønune unna. De rømte til
Pella og andre byer som lå øst for Jordan-elva. Pella lå i Perea og var en
av de 10 byene (dekapolis).
På samme måten må også de messianske jødene fly ut av Jerusalem, når
de ser at Antikristen «står på hellig grunn.» (v. 15.). Det er templet i Jerusa
lem.

Antikristen vil inngå en pakt med de verdslige jødene. Jødene tror at Anti
kristen er deres Messias, for han gjør en del av de tegn, som Messias skal
gjøre, når han konuner. Denne pakten vil holde i 3,5 år. Etter den tid vil han
sette seg i templet i Jerusalem. (Dan.9,27.) Da vil jødene forstå at de har
tatt feil. De vil da gjøre opprør mot Antikrist, men da er det for seint. Fra
den tid av vil han forfølge både de sekulære jødene og de messianske jø
dene.

Da må jødene fly ut fra Jerusalem og Judea. De må ikke tenke på noe an
net enn å komme seg ut av Jerusalem til et sikkert sted.
De som vil få det spesielt vanskelig i denne tiden, er de som skal føde og de
som har småbarn. Jødene blir oppfordret til å be om at denne flukten ikke
må skje på vinteren eller på sabbaten, for da skal det være en så stor treng
sel, som det aldri har vært før. Dersom ikke denne tiden ble forkortet, da

kunne ingen jøde overleve dette, men for de messianske jødene skyld, så
skulle denne tiden bli forkortet, (v. 19-22.)
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Fra vers 15 og utover er vi kommet inn i den store trengselen, som de aller
fleste av profetene har beskrevet i sine Skrifter. De som skal føde eller har
småbarn, vil få det ekstra vanskelig i denne tiden på grunn av flukten fra
Jerusalem.

Jødene må også be om at denne flukten ikke må skje om vinteren eller på
sabbaten. På vinteren ville det være vanskeligere å flykte, og på sabbaten
kunne en ortodoks jøde ikke gå mer enn 1000 lange eller 2000 korte skritt.
Dette er ca.l kilometer. Det var de ortodokse jødene som hadde funnet opp
dette. Det børte med til deres mange tradisjoner.
Den store trengselen er også kalt for «Jakobs trengsel». (Jer.30,7.) Det vil
være en trengselstid både for jødene og for hedningene. (Esek.30,3.)
Det skal bli en så stor trengselstid over verden som det ikke bar vært før og
beller aldri skal bli. Det er en DOMMENS TID. Det er Guds vrede som

får sin utløsning. Job.Åp.2-19 beskriver denne tiden.
Lukas 21,22 sier at det er «gjengjeldelsens dager», som er kommet.
Dersom disse dagene ikke hadde blitt forkortet, da hadde ingen jøde blitt
berget, men for de messianske jødenes skyld, så skal denne tiden bli forkor
tet (v.22.)

Det verbet som er brukt for «å bli forkortet» er på gresk «koloboo». Det
betyr «å forkorte», «å amputere» og «å skjære av». Det betyr at Antikrists
forfølgelse av det jødiske folket plutselig blir opphevet. Det skjer ved Jesu
gjenkomst.(v.30.)
Det betyr at disse dagene ble færre enn det som både forfølgerne og de
forfulgte hadde trodd. Jesus skal gripe inn og forkorter dagene, slik at det
ikke blir så mange av dem.

«Om noen da sier til dere: Se, her er Messias, eller der, da skal dere ikke

tro det. For falske messiaser og falske profeter skal oppstå og gjøre store
tegn og under (gr.teras), så at endog de utvalgte skulle føres vill, om det var
mulig. Se, jeg har sagt dere det forut. Om de da sier til dere: Se, han er ute
i ørkenen, da gå ikke der ut. Se, han er inne i kammeme, da tro det ikke!»
(v.23-26.)

Det TIENDE TEGNET var at mange falske profeter og messiaser skulle
oppstå og gjøre store tegn, slik at til og med de utvalgte skulle føres vill,
dersom det var mulig, (v.24.)
På samme måten som det oppstod mange falske messiaser i forbindelse
med Jerusalems fall i år 70, skal det samme skje i endens tid. De utvalgte
er her de messianske jødene. De som er utvalgt av dem, skal ikke kunne
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føres vil, men en stor del av de messianske jødene skal også bli ført vill i
denne tiden. Når vi leser om de messianske jødene i Johannes Åpenbaring
2-3, ser vi den moralske og åndelige tilstanden i disse menighetene i endens
tid. De representerer ikke bare seg selv men også de messianske menighe
tene ut over hele verden.

Jesus advarer bestandig sitt folk om det som skal skje. (v.25.)
Det vil være rykter om at Messias er ute i ørkenen, eller at han er inne i
kamrene (rommene) i templet. De messianske jødene skal ikke tro på disse
ryktene, for Jesu gjenkomst vil ikke skje i det skjulte, men det skal skje i full
åpenhet, (v.26.)

JESU GJENKOMST.

«For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal Mennes-
kesønnens komme være. Hvor åtselet er, der skal ømene samles. Men

straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi
sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter
skal rokkes. Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da
skal alle landets (gr.ge) slekter (gr.phule) jamre sig, og de skal se Mennes-
kesønnen komme i himmelens skyer med kraft og meget herlighet.» (v.27-
30.)

Jesu gjenkomst skal være slik at alle i Israel skal se det. Likesom lynet fa
rer fra øst og til vest, slik skal Jesu gjenkomst være. (v.27.) Jesu gjenkomst
skal sees av alle jødene i Israel.
På samme måten som det samlet seg gribber og andre rovfugler i forbin
delse med Jerusalems ødeleggelse i år 70, vil det samme skje i forbindelse
med Jerusalems ødeleggelse i endens tid. Det er Antikrist og hans hærer
som skal ødelegge byen. (v.28.)
Dette verset er en beskrivelse av alt det som går inn under benevnelsen
«Antikrist-krigene». Slaget ved Harmageddon vil være en del av dette.
(Joh.Åp.16,16.) Det siste slaget vil være kampen om selve Jerusalem, og
den er beskrevet blant annet i Sakarias 12-14.

Selve ordet «åtsel» kommer av det greske ordet «pipto», som betyr «et fal
lent legeme» eller «et lik». Det vil være mange lik i og omkring Jerusalem i
forbindelse med denne krigen.
På samme måten som det var romerne som ødela Jerusalem i år 70, vil det

også være romerne som kommer til å ødelegge byen og folket i endens tid.
Det Romerske Riket vil komme tilbake i endens tid. Vi ser at dette utvikler
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seg i opprettelsen og utvidelsen av EU.
Straks etter at kampen om Jerusalem er slutt, vil det skje at solen, månen
og stjernene vil falle ned fra himmelen. Himmelens krefter vil bli rokket.
(V.29.)
Dette vil både få en konkret oppfyllelse og en oppfyllelse i overført betyd
ning. Det betyr at den gamle verdensorden vil gå til grunne. «Solen» står
for den «høyeste autoritet», som til nå har vært Romerriket. Det vil gå til
grunne.

«Månen og stjernene» står for «mindre autoriteter og statsdannelser». De
vil også gå til grunne. På samme måten som månen og stjernene får sitt lys
fra solen, har disse fått sin makt fra Antikristens rike.

«Himmelens krefteD> er det samme som «ondskapens åndehær i himmel-
rommet». (Ef.6,12.) Satan og de onde åndene, som har hatt sitt tilhold i luft-
hinunelen, skal miste sin autoritet og bli kastet ned på jorden. I forbindelse
med Jesu gjenkomst skal de bindes i avgrunnen (gr.abyssos) i 1000 år.
Jesus skal stride mot de antikristelige kreftene fra himmelen i denne tiden.
Etter at Gud har lagt alle Jesu fiender til skammel for hans føtter (Salme 2
og Salme 110,1.), skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Alle
jødene som er i Israel skal se, at Jesus kommer tilbake med «kraft og
megen herlighet.» (v.30.)
Markus 14,62 gir oss det rette svaret svaret hva dette tegnet går ut på.
Det har vært foreslått følgende ting:
a) Han selv i skyen.
b) Jesu kors.

c) «Skyene» som er et bilde på de «troende». (v.30.)
d) «Ild fra himmelen», som er «Elias-tegnet».
e) Elias komme før Messias.

f) Schekina-herligheten.
g) Antikristens pakt med jødene. (Dan.9,27.)
h) Betlehemstjemen.
i) Himmelhvelvingen som åpner seg.
j) Jesu komme for jødene . (Mat.26,64.)

Jesus snakket også om et SPESIELT TEGN i forbindelse med sin gjen
komst. Han presiserte ikke hva dette tegnet ville være, men det er satt i
sammenheng med hans komme «i himmelens skyer med kraft og megen
herlighet.» (v.30.)
Alle jøder som er i Israel, vil være vitne til Jesu gjenkomst. I de vanlige Bi-
bel-oversettelsene står det at «alle jordens slekter» skal se det. Dette er en
GAL OVERSETTELSE. Det greske ordet «ge» skal her oversettes med

340



«landet» Israel. Når det står at «alle landets slekteD> skal se det og jamre
seg, så betyr det at medlemmer av alle de 12 stammene er kommet tilbake
til Israel i endens tid. Vi har også i dag jøder fra de 12 stammene i Israel.
Gud har heller ikke glemt de 10 stammene som fortsatt lever ute i diaspor
aen. Han skal selv samle jødene til Israel.
De messianske jødene vil juble over at Jesus kommer tilbake, men de vant
roe jøder vil jamre seg over Jesu gjenkomst. Det verbet som her er brukt,
er «kopto». Det betyr at en «slår seg for brystet i sorg og fortvilelse». De
begynner å forstå at Jesus skal dømme dem, fordi de har forkastet sin egen
Messias, og fordi de begynner å forstå at jødenes forkatelse av Jesus har
betydd, at det har gått snart 2000 år uten at jødene har fått være i sentrum
av frelseshistorien. Jødene har på en måte tapt 2000 år av sin egen frelses-
historie.

Jødene har tilført seg selv mange plager ved å forkaste Jesus fra Nasaret,
men forkastelsen er heldigvis ikke endelig. Den er heller ikke total. Jødene
vil komme inn igjen i Guds planer. 11000 års-riket vil jødene igjen være I
SENTRUM for Guds planer.
Når det står at Menneskesønnen skal komme tilbake på himmelens skyer
med kraft og megen herlighet, så betyr det blant annet at alle de troende
skal være med Jesus, når han kommer tilbake. Det skal bli litt av en demon

strasjon av KRAFT og HERLIGHET. «... Se Herren kommer med sine
mange tusen hellige, for å holde dom over alle og å refse alle de ugudelige
for alle de ugudelige gjerninger, som de gjorde, og for alle de hårde ord, som
de talte mot ham, de ugudelige syndere.» (Judas 14-15.)

«Og han skal sende ut sine engler med basunens veldige røst, og de skal
samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner (fra de fire vinder), fra him
melbryn til himmelbryn.» (v.31.)

Dette betyr at Jesus skal sende ut sine engler, for å hente de resterende av
jødene hjem til Israel. De skal hentes fra hele verden, hvor de til nå har
vært gjemt. (Mat. 13,44.). De skal dit for å bli bedømt av Menneskesønnen.
Noen av dem skal bli dømt til et evig opphold i fortapelsen, mens andre skal
få oppleve frelsen i 1000 års-riket.
Dette verset har ingen ting med den kristne menighets bortrykkelse å gjøre,
men det har med DEN SISTE INNSAMLINGEN av jødene å gjøre. Det
er englene som skal hente dem hjem til Israel. «Hvem er disse som kom
mer flyvende som skyer, som duer til sine dueslag?» (Es.60,8.)
Det står ikke at englene skal ta dem ut av verden og til himmelen, men det
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står at englene skal samle dem.
Englene skal samle dem ved hjelp av «basunene», som står for deres stem
mer. Basunene ble i gammel-testamentlig tid brukt på følgende måter:
a) Når folket skulle samles til krig.
b) Når folket skulle samles til de store høytidene.
c) Når en ny måned skulle begynne.

LIGNELSEN OM FIKENTREET.

«Lær en lignelse av fikentreet: Så snart det kommer saft i dets greiner, og
dets blader springer ut, da vet (gr.ginosko) dere at sommeren er nær; såle
des skal også dere, når dere ser alt dette, vite at han er nær for døren. San
nelig sier jeg dere: Denne slekt (gr.genea) skal ingenlunde forgå før (gr.
heos an) alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal in
genlunde forgå. Men hin dag og time vet ingen, ikke engang (gr.ei me) him
melens engler, men alene min Fader.» (v.32-35.)

«Fikentreet» var et bilde på «Israels nasjonale gjenreisning». Dette var det
ELLEVTE TEGNET, som Jesus gav de 4 apostlene sine angående de 3
spørsmålene, som de hadde stilt til Jesus, (v.3.)
Så snart som det kom saft i fikentreets greiner og dets blader sprang ut, så
visste de at sommeren var nær. (v.32.)
Hva som gjaldt fikentreet, så kom frukten før bladene. Slik vil det også
være med Israel. Israel vil bli frelst som en rest og som en levning, før riket
for Israel blir opprettet. Det blir opprettet ved Jesu gjenkomst.
«Sommeren» var et bilde på «1(X)0 års-riket».
Lukas sier at vi ikke bare skal se på «fikentreet», men også på «alle trær.»
«Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere at sommeren er
nær.»(Luk.21,29-30.)

Dette betyr at det er ikke bare i Israel at det skal være messianske vekkel
ser og innhøstning til Riket. Dette skal skje i hele verden. I endens tid skal
det være STORE VEKKELSER i hele verden.

Ellers så er det også andre trær som er bilder på de forskjellige sider ved
Israel. I min bok: Jesu gjenkomst. Bind 2. Kapittel: Fikentreets tegn. har jeg
nevnt både tornebusken, myrtebusken, fikentreet, oljetreet og vintreet som
symboler på Israel.
Når de 4 apostlene så dette, så skulle de vite at «han» (Jesus) eller «det»
(1000 års-riket) var «nær for døren.» (v.33.) Det vil si at det var nær sin
oppfyllelse.
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Jesus sa videre at denne slekt (generasjon) ikke skulle dø, før alt dette
hadde skjedd, (v.34.)
Hva som gjelder dette utsagnet av Jesus, så har det vært følgende tolknin
ger på dette:
a) Den generasjon som hørte dette av Jesus, skulle oppleve Jerusalems

ødeleggelse, som kom ca. 38 år senere.
b) Den jødiske rasen skulle ikke dø ut før alt dette var skjedd.
c) De jødene som Jesus forkynte for den 12. nisan, skulle ikke dø ut før alt

dette skjedde.
d) Den generasjonen som så at disse tingene begynte å skje, skulle også få

se avslutningen av disse begivenhetene.

Det er den siste fortolkningen som er rett, men vi må være oppmerksomme
på det forholdet at også i vers 34 har vi de to ordene «heos an», som ut
trykker en mulighet for oppfyllelse på bakgrunn av en betingelse. Dersom
jødene hadde tatt imot Jesus etter hans oppstandelse og himmelfart, så
hadde han kommet tilbake og opprettet Riket for dem.
Jesus sa videre at himmelen og jorden skulle forgå (gå bort), men at Guds
ord ikke skulle gå bort. (v.35.)
En generasjon er ca.40 år etter Bibelens måte å rekne på. Dersom vi leg
ger 40 år til 1948, så kommer vi til 1988. En generasjons levetid er ca. 80
år. Dersom vi legger 80 år til 1948, så kommer vi til året 2028.
Vi vet ikke eksakt hva som kommer til å skje i årene framover, men at vi
lever i endens tid av denne tidshusholdingen, er det liten tvil om.
Israels opprettelse som stat i 1948 er det STORE ENDETIDSTEGNET,
som vi har. Det er «fikentreets tegn». Den som har opplevd dette, skal også
få oppleve at alt det som er omtalt i Matteus 24, skal skje. Vi som lever nå,
er selve ENDETIDSGENERASJONEN.

Vi vet at himmelen (atmosfæren og stjemehimmelen) og jorden skal foran
dre seg ved to framtidige hendelser, og det er:
a) Når Riket kommer, skal begge disse bli forandret. 11000 års-rikets tid

vil vi få en forandret og fornyet verden. I denne tiden er det rettferdig
heten som styrer. (Es.66,22.)

b) Etter at 1000 års-riket er slutt, vil vi få en ny himmel og en ny jord. I den
tiden bor rettferdigheten hos menneskene. (Joh.Åp.21.)

Jesus sa videre at dagen og timen for hans gjenkomst, var det ingen som
visste unntatt Faderen. Ikke engang englene visste om dette, (v.36.)
Det er mange Bibel-granskere som hevder, at ikke engang Jesus visste om
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dagen og timen for sin gjenkomst. Dette er galt. Det står ikke noe om det i
dette verset. Det står derimot at Gud visste det, og da visste også Jesus om
det, for han vet alt det som Gud vet.

Dersom vi går til Markus 13,32 og oversetter dette verset rett, så står det at
også Jesus vet om dette. «Men hin dag og time vet ingen, ikke engang
(gr.ude) englene, ikke engang (gr.ude) Sønnen, men alene (gr.ei me) Fade
ren.» Uttrykket «ei me» er her galt oversatt. Det skal oversettes med
«VISS IKKE». Det skal ikke oversettes med «ikke engang». Betydningen
blir da: Hvis ikke Faderen vet det, så vet heller ikke Sønnen om dette.

Det er også noen som hevder at i egenskap av Gud, visste Jesus om dette,
men som menneske så visste han det ikke. Vi må ikke tro at Guds Sønn er
en spaltet personlighet, som forstår alt på det guddommelige plaanet, mens
han ikke forstår alt på det menneskelige planet. Jesus er både full Gud og
fullt menneske i den samme personen.

«Og som Noahs dager var, således skal Menneskesønnens konune være;
for likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til
ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke av før
vannflommen kom og tok dem alle, således skal også Menneskesønnens
komme være. «(v.37-39.)

Jesus sa videre at tiden for Jesu gjenkomst skulle være som tiden på Noahs
tid. Menneskene åt og drakk, de giftet seg og arrangerte ekteskap like til
den dagen da Noah og hans familie gikk inn i arken. De ante ikke at
vannflonunen skulle ta dem med til dommen. Slik skulle det også være når
Menneskesønnen kom, for å dømme verden.(v.37-39.)
Til tross for at Noah bygde på arken i 120 år og forkynte om den kom
mende syndflod, så brydde de fleste seg ikke om dette. De levde ubekym
ret videre. Slik skal det også være på den tid da Jesus skall komme tilbake.
Slik er det også i dag. Det hjelper lite at vi holder fram Bibelens sannheter.
Folk vil ikke høre på det. Dette blir bare verre og verre jo lenger vi kommer
inn i endens tid. Til slutt vil menneskene TRO LØGNEN, fordi de ikke har

hatt kjærlighet til sannheten. (2.Tess.2,10-ll.)
Da syndfloden kom, var de bare 8 mennesker som ble frelst. De andre gikk
under i vannflommen. Slik vil det også bli i endens tid. Den kristne menighe
ten vil bli tatt bort. De to vitnene og de 144000 beseglede av Israels 12
stanuner vil berge en STOR MENNESKEMENGDE fra alle land. Til tross
for det vil det store flertallet av menneskene omkomme i trengselen og gå
fortapt for Guds rike.
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«Da skal to være ute på marken; en blir tatt med, og en blir latt tilbake. To
kvinner skal male på kvernen; en blir tatt med, og en blir latt tilbake. Våk
derfor! for dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Men det skal dere
vite at dersom husbonden visste i hvilken nattevakt tyven kom, da ville han
våke, og ikke la noen bryte inn i sitt hus. Derfor vær også dere rede! for
Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.» (v.40-44.)

På den tiden skal det være to jøder som arbeider sammen ute på marken,
og to som arbeider sammen på kvernen. Den ene skal bli tatt med til dom,
og den andre skal bli latt tilbake, for å gå inn i 1000 års-riket. (v.40-41.)
Det er mange Bibel-tolkere som hevder, at dette angår den kristne menig
hets bortrykkelse, men det er det ikke av følgende grunner:
a) Den kristne menighet skal ikke inn i trengselstiden. Den skal bortrykkes

før trengselen.
b) De som blir tatt med, blir tatt med til dommen. Dette kommer tydelig

fram i Lukas 17,37, hvor de 4 apostlene spurte Jesus hvor de ble tatt
med? Jesus svarte at de ble tatt med til dommen. «Da svarte de og sa til
ham: Hvor, Herre? Han sa til dem: Hvor åtselet (de døde kroppene) er,
skal ørnene samles.» (Luk. 17,37.)

c) De som ble tatt med i Noahs tid, ble også tatt med til dommen i vannet.
(l.Pet.3,20-21.)

Jesus oppfordret sine disipler til å våke, for de visste ikke hvilken dag eller
hvilken time Jesus kom tilbake. Dersom husbonden visste i hvilken nattvakt

tyven kom, så ville han våke og passe på sitt hus. (v.42-43.)
Når det gjelder «å våke», så angår det både de messianske jødene og den
kristne menighet. De messianske jødene skal våke og se etter de
messianske tegnene. Vi skal våke og være rede, slik at vi kan få være med
når Jesus henter sine. (l.Tess.5.)
Opprinnelig delte jødene natten inn i 3 deler, men her er natten delt inn i 4
deler, slik som romerne gjorde. De 4 vaktene var:
a) Kveld (kl. 18-20.)
b) Midnatt (kl.21-24.)

c) Hanegal (kl.24-03.)
d) Morgen (kl.03-06.)

Jødene måtte være rede, for de visste ikke i hvilken time at Menneskesøn
nen kom. (v.44.)

Det « å våke» og det «å være rede» er det samme. De messianske jødene
visste ikke NÅR Jesus kom tilbake, men de visste AT han kom tilbake. Et
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gammelt rabbinsk ordtak sa: «Tre ting kommer uventet:
a) Messias.

b) Oppdagelsen av en skatt.
c) En skorpion.»

Den messianske menigheten med de 12 apostelene i spissen kunne ikke vite
når Jesus kom tilbake, for det var to muligheter for hans gjenkomst, og de
var:

a) Han kunne komme tilbake i nær framtid.

b) Han kunne komme tilbake i en ̂ em framtid. Alt dette var avhengig av
om jødene tok imot Jesus som sin Messias eller ikke.

Den kristne menighet har ikke noe spesielt tegn, som de kan knytte sin år
våkenhet til. Jesu komme for den kristne menighet har bestandig vært
immanent (overhengene.) Jesus kommer og henter den kristne menighet
når menigheten er full av de mennesker, som skal tilhøre Jesu legeme.
De messianske jødene derimot har mange tegn i tiden, som de kan orien
tere seg ut ifra. Jesus nevnte en rekke slike tegn i Matteus 24, men til tross
for at de har så mange tegn, skal det likevel vise seg at Jesus kommer i den
timen, som de ikke kan tenke seg, at han kommer. Det er ingen som vet
helt eksakt dagen eller timen for Jesu gjenkomst, men tiden skal vi kjenne
til. Den er kjent gjennom sin egenart og kvalitet,

«Hvem er da den tro (gr.pistos) og kloke (gr.phronimos) tjener, som hans
husbond har satt over sine tjenestefolk for å gi dem deres mat i rette tid?
Salig (gr.makarios) er den tjener som hans husbond finner å gjøre så når
han konuner. Sannelig sier jeg dere: Han skal sette ham over alt det han
eier. Men dersom den onde (gr.kaokos) tjener sier i sitt hjerte: Min herre gir
sig tid, og så gir sig til å slå sine medtjenere og eter og drikker med dran
kerne, da skal denne tjeners herre komme en dag han ikke venter, og en
time han ikke vet, og hugge ham sønder og gi ham lodd og del med hy
klerne (gr.hipokrites). Der skal være gråt og tenners gnissel.» (v.45-51.)

Jesus stilte spørsmålet om hvem som var den tro og kloke tjeneren, som
Gud hadde satt over sine tjenestefolk, for at tjeneren skulle gi dem deres
mat i rette tid. Den tjeneren som gjorde dette, skulle være salig
(gr.makarios). Hans herre skal sette ham over alt det som han eier. (v.45-
47.)

I Tanach var jødene beskrevet som Herrens tjenere. Jesus var også be-
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skrevet som det. Gud hadde dermed TO TJENERE i gammel-testamentlig
tid.

I ny-testamentlig tid hadde Gud fortsatt de samme to tjenerne, men Israel
som Guds tjener fungerte ikke, og derfor satte Gud inn den messianske me
nigheten med de 12 apostlene som ledere for det NYE ISRAEL.
Denne utfordringen om å vente på Jesu gjenkomst, ble gitt til det nye Israel
og særlig til apostlene, som var hovedansvarlig for utformingen av læren.
Den som gav de messianske jødene deres åndelige mat i rett tid, skulle arve
alle ting, når Jesus kom tilbake. De 12 apostlene skal sitte på 12 troner og
frelse Israels 12 stammer. De andre messianske jødene skal være konger
og prester utover hele jorden. Jødene skal disponere alt det som Jesus har,
og han eier alle ting.
Den kristne menighet skal i Rikets tid være med på å styre hele verden
(gr.kosmos) ut ifra himmelen. Vi skal ha OVERODNEDE STYRING
SOPPGAVER alt etter den nådelønn vi får. «Eller vet dere ikke at de hellig
skal dømme (styre over) verden (gr.kosmos), og dersom verden blir styrt av
dere, er dere da uverdige til å dømme i de ringeste saker? Vet dere ikke at
vi skal styre over engler? Hvor meget mer da ikke i timelige ting?»
(l.Kor.6,2-3.)

«For at han i de kommende tidsaldere kunne vise sin nådes overvettes rik

dom mot oss i Kristus Jesus.» (Ef.2,7.)
Den onde tjeneren derimot sa i sitt hjerte at Jesus kom ikke tilbake med det
samme. Han kom til å gi seg god tid. Av den grunn begynte han å mis
handle sine medtjenere og begynte å drikke sammen med drankerne.
Denne tjeneren skal Jesus, når han uventet kommer tilbake, for ingen kjen
ner dagen eller timen for hans gjenkomst, hugge sønder og gi ham del med
hyklerne. Det skal være gråt og tenners gnissel der disse blir plassert.
Den onde tjeneren hørte også med i den messianske menigheten. Av en
eller annen grunn så begynte han å mishandle de andre i den messianske
menigheten, slik at de ikke fikk sin åndelige mat i rett tid. Han begynte også
å drikke sammen med drankerne. Dette betydde at han ikke brydde seg om
den tjenesten, som han hadde fått.
Denne tjeneren skal Jesus straffe når han kommer tilbake. Han skal ikke få
del i Riket for Israel, men han skal kastes utenfor i mørket, hvor det skal

være gråt og tenners gnissel.
Dette betyr at han først skal kastes i dødsriket, og deretter skal han kastes
i ildsjøen, som er tilholdsstedet for Satan og de onde åndene. (Mat.25,41.)
Det verbet som blir oversatt med «å hugge sønder», er på gresk
«dichtomeo». Det kommer av to andre verb, som er «dicha» og «temno».
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De betyr henholdsvis «å skille» og «å skjære». I overført betydning betyr
dette at disse menneskene skal skilles fra de andre og bli satt til side i en
annen tilværelse eller dimensjon.
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KAPITTEL 25.

LIGNELSEN OM DE 10 JOMFRUENE.

«Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og
gikk ut for å møte brudgommen. Men fem av dem var dårlige (gnmoros) og
fem kloke (gr.phronimos). De dårlige tok sine lamper, men tok ikke olje med
seg, men de kloke tok olje i sine kanner sammen med lampene. Men da
brudgommen gav seg tid, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød
der et rop: Se, brudgommen konuner! gå ham i møte! Da våknet alle jom
fruene og gjorde sine lamper i stand. Men de dårlige sa til de kloke: Gi oss
av deres olje! for våre lamper slukner. Men de kloke svarte: Nei; det ville
ikke bli nok både til oss og til dere; gå heller til kjøpmennene og kjøp til dere
selv! Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var
rede, gikk inn med ham til bryllupet; og døren blev lukket. Til sist kom da
også de andre jomfruer og sa: Herre! herre! lukk opp for oss! Men han
svarte og sa: Sannelig sier jeg dere: Jeg kjenner dere ikke. Våk derfor! for
dere vet ikke dagen eller timen.» (v. 1-13.)

Ved tiden for Jesu gjenkomst skal himlenes rike være å ligne med 10 jom
fruer, som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem
var UFORSTANDIGE og fem av dem var KLOKE, for de første tok med
seg bare lampene sine, mens de siste tok med seg både lampene og olje til
lampene, (v. 1-4.)
Dette er en lignelse om Kongesønnens bryllup. Vi har to lignelser om det,
og det er Matteus 22,1-14 og i Matteus 25,1-13. Den første lignelsen be
skriver INVITASJONEN til å bli med i bryllupet og hvordan jødene tok
imot denne invitasjonen.
Den andre lignelsen beskriver den ÅNDELIGE TILSTANDEN, som det
vil være i den messianske menigheten i endens tid.
De 10 jomfruene er et bilde på den messianske menigheten. Den var delt i
to leire. Det var de som hadde en kontinuerlig og levende forventning på
Jesu gjenkomst, og så var det de som ikke hadde denne forventningen. De
hadde den bare for en tid.

«Oljen» i lignelsen var et bilde på «Den Hellige Ånd». De ufomuftige jom
fruene hadde også olje på sine lamper, men de greidde ikke å holde fast ved
sin tro inntil Jesu komme.
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Da brudgommen gav seg tid med å komme, så sovnet alle jomfruene, men
midt på natten lød der er skrik, og det lød: «Se brudgommen kommer! Gå
ham i møte.» (v.5-6.)
Uttrykket «å gi seg tid» kommer av det greske verbet «chronizo». Det er
beslektet med ordet «chronos», som betyr «den løpende tid». Det betyr at
brudgommen «drøyde tiden» eller at han «nølte med å komme.»
«Natten» var her et bilde på «den store trengselstiden», som ligger foran
både jøder og hedninger.
Når to mennesker skulle gifte seg i Israel, så ble de først forlovet. Deretter
reiste «brudgommen» fra «bruden» ca. et års tid. Han skulle bygge hus til
dem på sin fars eiendom.
Da året var gått, skulle han hente sin brud som var i sin fars hus. Hun
skulle vente på sin brudgom og gjøre seg i stand til å være med ham til de
res eget hus. Han kom bestandig UVENTET på henne. Han kom ofte om
natten. Av den grunn måtte hun holde seg rede til enhver tid.
Selve bryllupsfesten ble holdt i hennes fars hus. Dersom bruden var jomfru,
ville festen vare i 7 dager. Dersom hun var enke, skulle festen bli feiret i 3
dager.
Etter festen i brudens hjem, så drog bruden, brudgonunen og brudefølget til
hans fars hjem, hvor det også var en fest.
De 10 jomfruene som er omtalt i denne lignelsen, kom fra brudgommens
hjem, for å møte bruden og brudgommen, og for å være sammen med dem,
når de kom til deres nye hjem. Dette opptoget skjedde om natten. (Se min
bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapitlene: Israel er Herrens brud og hustru,
og Den jødiske bryllupsfesten peker på Jesu første og andre komme.»
Da de 10 jomfruene hørte dette ropet om at brugommen skulle komme, da
våknet de alle sammen og stelte i stand sine «lamper», som er et uttrykk for
selve «Guds-livet». De uforstandige jomfruene bad de kloke jomfruene om
at de måtte få olje av dem, for deres lamper holdt på å slokne, da de ikke
hadde tatt med seg nok olje. De kloke sa at det kunne de ikke gjøre, for da
ville også deres lamper slokne. De gav dem det rådet at de skulle gå til
kjøpmennene, for å kjøpe ny olje til sine lamper, (v.7-9.)
Til tross for at alle de 10 jomfruene hadde sovnet i påvente av Jesu gjen
komst, så var likevel de 5 kloke jomfruene rede, når Jesus kom tilbake, for
de hadde Den Hellige Ånd i sine hjerter.
De 5 uforstandige jomfruene hadde av en eller annen grunn tapt det frel-
ses-pantet, som de hadde hatt- nemlig Den Hellige Ånd.
Dette minner oss den første lignelsen som Jesus fortalte i Matteus 13,3-8
og i 18-23. Det såkornet (Guds ord) som ble sådd på steingrunnen og blant
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tomer, holdt seg bare for en tid. Når det kom forfølgelse eller andre fristel
ser, som for eksempel rikdom og bekymringer, så gikk disse jødene bort fra
Jesus. De mistet Den Hellige Ånd som de hadde fått dei i.
De fem uforstandige jomfmene fikk det rådet at de skulle gå til kjøpmen
nene, for å kjøpe ny olje til sine lamper. De kunne ikke få noe av den oljen,
som de fem kloke jomfmene hadde.
Dette betyr at ingen kan dele med andre Den Hellige Ånd, som en har i sitt
hjerte. Det er et individuelt frelses-pant, som ikke kan deles ut til andre.
Fra Matteus 13,45 vet vi hvem «kjøpmannen» er. Det er «Gud». «Kjøp
mennene «må derfor være et bilde på Den Treenige Gud.» Han kunne gi de
5 jomfmene tilbake Den Hellige Ånd og troen på Jesus som jødenes Mes
sias.

Mens de fem ukloke jomfmene gikk til kjøpmennene, for å kjøpe ny olje til
sine lamper, kom bmdgommen, og de fem kloke jomfmene gikk med ham
inn til bryllupsfesten, og dørene ble lukket. Til sist kom de fem ukloke jom
fmene. De banket på døren inn til bryllupet, men bmdgommen svarte dem
at han kunne ikke lukke opp for dem, for han kjente dem ikke. (v.9-10.)
Da de 5 ukloke jomfmene kom tilbake, så ville ikke bmdgommen lukke opp
for dem, for han kjente dem ikke. De hadde ikke fått kjøpe den oljen som
de ønsket. Nådetiden var ute for de fem ukloke jomfmene, for de hadde
begått den synden, som det ikke var tilgivelse for i Israel, nemlig at de
hadde forkastet Jesus i egenskap av Den Hellige Ånd. (Mat. 12,31.)
Dette får oss også til å se forskjellen på den kristne menigheten og den
messianske menigheten. Den kristne menigheten er rede til å bli med i
bortrykkelsen, når Jesus kommer tilbake, for den har Den Hellige Ånd i sitt
hjerte til pant og innsegl til forløsningens dag. Den er rede til enhver tid og
stund, «men vi som hører dagen (Kristi dag) til, la oss være edme, ikledd
troens og kjærlighetens brynje og med håpet om frelse som hjelm, for Gud
bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kris

tus.» (l.Tess.5,8.)
De troende i den messianske menigheten har også Den Hellige Ånd i sitt
hjerte, men i tillegg til det så kreves det at holder ut i alle de trengslene, som
der er i den store trengselen. Det blir et krav om å holde ut dag for dag.
Dette viser oss også at endetiden representerer en annen tidshusholdning
enn den vi har i dag. Endetiden på 7 år hører med til den messianske hus
holdningen. I den tiden kreves det en AKTIV INNSATS fra jødenes side
for å få del i frelsen og i Riket for Israel.
Av den gmnnen blir også denne lignelsen avsluttet med ordene: «Våk der
for! For dere vet ikke dagen eller timen.» (v. 13.)
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JESU DOM OVER JØDENE,

«For det er likesom en mann som ville drage utenlands og kalte sine tjenere
for sig og overgav dem sin eiendom, og en gav han fem talenter, en annen
to, og atter en annen en, hver etter som han var duelig (gr.dynamis) til, og
så drog han utenlands. Den som hadde fått de fem talenter, gikk da straks
bort og kjøpslo med dem, og tjente fem talenter til. Likeså den som hadde
fått de to. Han tjente to til. Men den som hadde fått den ene, gikk bort og
gravde i jorden og gjemte sin herres penger. Lang tid deretter kom da disse
tjeneres herre og holdt regnskap med dem. Da kom han frem som hadde
fått de fem talenter, og hadde med sig fem talenter til og sa: Herre! du gav
meg fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sa til ham:
Vel, du gode (gr.agathos) og tro (gr.pistos) tjener! Du har vært tro over lite,
jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede! Da kom også han
frem som hadde fått de to talenter, og sa: Herre! du gav meg to talenter.
Se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sa til ham: Vel, du gode og tro
tjener! du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din
herres glede! Men også han kom frem som hadde fått den ene talent, og sa:
Herre! Jeg visste at du er en hård mann, som høster hvor du ikke sådde, og
sanker hvor du ikke strødde. Derfor blev jeg redd, og gikk bort og gjemte
din talent i jorden. Se, her har du ditt. Da svarte hans herre og sa til ham:
Du dårlige (gr.poneros) og late tjener! Du visste at jeg høster hvor jeg ikke
sådde, og sanker hvor jeg ikke strødde! Derfor burde du ha satt mine pen
ger ut hos pengeveksleme, så hadde jeg fått mitt igjen med renter når jeg
kom. Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har de ti talenter!
For hver den som har, ham skal gis, og han skal ha overflod, men den som
ikke har, fra ham skal tas endog det han har. Og kast den unyttige tjener ut i
mørket utenfor! Der skal være gråt og tenners gnissel, (v. 14-30.)

Himlenes rike var likt en mann som ville drage utenlands. Han kalte sine
tjenere til seg og overgav til dem sin eiendom, som var et bilde på Israel.
Den ene gav han 5 talenter. Den andre gav han 2 talenter, og den siste gav
han 1 talent. Talentene ble utdelt i forhold til deres DUELIGHET. (v. 14-

15.)
Den mannen som ville dra utelands, var Jesus. Han drog til himmelen. Han
overlot hele sin eiendom i Israel til disse tre mennene i henhold til deres

MULIGHET og TROFASTHET til å forvalte hans eiendom på en god
måte. Her er mulighetene kombinert med NÅDEGAVER.
Det ordet som er oversatte med «duelig til» er på gresk «dynamis». Det
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betyr «kraft». Det er «makt til å utføre en ting» eller «evnen til å utføre et
oppdrag».
Det ble ikke gjort noen forskjell på disse tjenerne. De fikk antall talenter i
forhold til din duelighet. Det var ikke antallet talenter som betydde noe, men
deres trofasthet til å bruke dem på en rett måte.
En talent var ikke en pengeenhet, men en vektenhet. Verdien av talentene
var avhengig av hvilket metall som var i dem. Her var de av sølv.
I den kristne menighets tidsperiode er det Den Hellige Ånd som deler ut
nådegavene. Han deler dem ut etter sin egen vilje. «Alt dette virker den
ene og samme Ånd, idet han utdeler til hver især etter som han vil.»
(l.Kor.12,11.)
Den av tjenerne som hadde fått de 5 talentene, gikk STRAKS bort og kjøp-
slo med dem og tjente 5 talenter til.
Den som hadde fått de 2 talentene, gjorde det samme og tjente 2 til, men
den som hadde fått den ene talenten, gikk bort og gravde den ned i jorden
og gjemte bort sin herres penger.
Lang tid deretter kom herren tilbake, for å holde regnskap med sine tjenere.
(v.16-19.)

De to første tjenerne gikk straks bort og fordoblet de mulighetene som de
hadde til å forøke sin herres eiendom. Den tredje tjeneren gikk bort og
gravde ned de muligheter som han hadde, til å øke sin herres eiendom. Han
var ikke uærlig, men LAT.

Etter en lang tid kom Jesus tilbake, for å holde regnskap med de
messianske jødene. Det var de som hørte med til Guds rike, han holdt regn
skap med og ikke de som stod utenfor. De skulle også dømmes, men denne
dommen kommer på et senere tidspunkt. Den kommer først etter at rikets
tid er slutt. Det er de urettferdiges dom foran Guds trone i himmelrommet.
(Joh.Åp.20,11-15.)
Den som hadde fått 5 talenter, ble kalt fram for sin herre. Han hadde tjent 5
talenter til. Hans herre sa til ham: Du gode og tro tjener. Du har vært tro
over LITE. Jeg vil sette deg OVER MEGET. Gå inn til DIN HERRES
GLEDE.» (v.20-21.)
Jesus sa til ham at han hadde vært trofast i det lille, som han hadde fått.

Han ville sett ham over mye i sitt rike. Uttrykket «din herres glede» er det
samme som «Riket for Israel». Det betyr at han skulle nyte av den gleden
som hans herre hadde.

De messianske jødene skal være konger og prester i rikets tid. Det er ikke
den kristne menighet som skal ha denne funksjonen. (Se l.Pet.2,9.)
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Vi som er frelst i vår tid, hører med til Kristi legeme. Vi hører med til den
nye skapningen. «Derfor, dersom noen er i Kristus, da tilhører han en ny
skapning. Det gamle er borte, se det er kommet noe nytt i stedet.»
(2.Kor.5,17.)

Den nye skapningen er det samme som Kristi legeme, som er den kristne
menigheten. Den gamle frelsesordningen er borte. Det nye er at jøder og
hedninger er forenet i ett legeme med Jesus, «idet han ved sitt kjød avskaf
fet (satte til side) den lov (Mose Torah) som kom med bud og forskrifter,
for at han ved seg selv kunne skape DE TO TIL ETT NYTT MEN
NESKE, idet han gjorde fred.»(Ef.2,15.)
Jesu sa det samme til den som hadde fått de 2 talentene. Han også skulle
gå inn til sin herres glede, (v.22-23.)
Han skulle få den samme nådelønnen i Guds rike som den som hadde fått

de 5 talentene, for de hadde begge oppnådd det samme i forhold til de mu
lighetene som de hadde, til å utbre Guds Rike i Israel.
Den tjeneren som hadde fått den ene talenten, kom også fram for sin herre.
Han begynte å anklage sin herre for at han var en hård herre, som høstet
der som han ikke sådde og sanket der som han ikke strødde. Av den grunn
ble han redd og gravde talenten i jorden. Han ga talenten tilbake til sin
herre, (v.24-25.)

Den tjeneren anklaget Jesus for at han var en hård herre. De anklagene
som han rettet mot Jesus, var ikke sanne, for Jesus er ingen hård herre.
Han har medynk med menneskene og vil ikke at noen skal gå fortapt for
Guds rike, men at alle skal komme til erkjennelse om sannheten.
Dette er et generelt trekk ved Jesus. Selv om forpliktelsene for å få del i
Guds rike, ikke var de samme for den messianske menigheten som de er
for den kristne menigheten, så er ikke Jesus en hård herre. Han gjør alt det
som han kan for å frelse menneskene. Det er ikke Jesu feil at menneskene

går fortapt for Guds rike, men det er menneskenes egen feil.
Denne tjeneren var redd Jesus. Dette gir uttrykk for at hans forhold til Je
sus ikke var rett. Vi skal ikke være redd Jesus, men vi skal elske Gud av all
vår makt, styrke og energi.
Det «å være frelst» betyr at menneskene har «en god samvittighet ovenfor
Gud». Det «å ha en god samvittighet ovenfor Gud», ligger ikke på det
følelesesmessige planet, selv om det kan gi seg utslag i gode følelser, men
det betyr at en er frelst og har kommet i et rett forhold til Gud. En har fått
sin samvittighet renset. En har ikke lenger synder på sin samvittighet. De
har man i sitt kjød.

Det er ikke vanndåpen som gir den gode samvittigheten. Det er gjenfødel-
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sen og troen på Jesus som gir den gode samvittigheten. De som mener at
vanndåpen, gir en god samvittighet, har misforstått det som står i l.Peter-
brev 3,21: «... Dåpen er ikke avleggelse av kjødets urenhet, men et svar
fra Gud om en god samvittighet ved Jesu Kristi oppstandelse. (l.Pet.3,21.)
Paulus sa at vi fikk denne gode samvittigheten ved troen på Jesus, «slike
som har troens hemmelighet i en god samvittighet.» (l.Tim.3,9.)
Hebreerbrevet sier at menneskene får den gode samvittigheten på grunnlag
av Jesu forsoning, «hvor meget mer skal da KRISTI BLOD, han som ved
en tidsalderlig Ånd bar seg selv fram som et ulastelig offer for Gud, rense
deres samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud.»
(Hebr.9,14.)

Grunnlaget for å få en god samvittighet for både den messianske menighe
ten og den kristne menigheten er Jesu forsoning, men til tross for det så
oppnådde disse to menighetene en god samvittighet på to forskjellige måter,
og det er:
a) Den messianske menigheten oppnådde den gjennom anger, omvendelse,

vanndåpen og troen på Jesus.
b) Den kristne menighet oppnår den gjennom troen på Jesus.

Når vi sammenligner disse to menighetene, så ser vi at der er store for
skjeller på dem, hva som gjelder det teologiske innholdet som er knyttet
til dem. Det er dette vi forsøker få fram i våre bøker og i våre artikler.

Den late tjeneren GAV TILBAKE til Jesus de sannhetene som han kjente
til om Guds-riket i Israel. Han ville ikke være med på å vinne andre jøder
for den messianske menigheten.
Jesus brukte den samme argumentasjonen ovenfor denne tjeneren som han
hadde brukt ovenfor Jesus. Fordi han sa, at Jesus var en streng herre, så
burde han ikke ha gravd ned sin talent, men gitt den til pengevekslerne, slik
at han kunne få igjen talenten med renter, (v.26-27.)
Jesus sa at de skulle ta talenten fra denne tjeneren og gi den til han som
hadde fått de 10 talentene. «For den som har, den skal gies, og han skal ha
overflod, men den som ikke har, fra ham skal takes endog det som han
har.» (v.28-29.)
Her konuner det også fram en forskjell på den messianske menigheten og
den kristne menigheten. I den messianske menigheten måtte jødene ha opp
arbeidet seg nådelønn, for å få del i Guds Rike. «Hver grein på meg som
ikke bærer frukt, den tar han bort, og hver den som bærer frukt, den renser
han, for at den kan bære mer frukt. (Joh. 15,2.)
I den kristne menighet kan vi bli frelst til tross for at vi ikke har gode gjer
ninger å vise til. Vi er frelst av nåde ved tro. «For av nåde er dere frelst,
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ved tro, og det er ikke dere selv, men det er Guds gave, ikke av gjerninger,
for at ikke noen skal rose seg.» (Ef.2,8-9.)
Dersom predikantene, prestene og Bibel-tolkeme hadde sett den store for
skjellen som det er mellom disse to menighetstypene, og forkynt dette, så
hadde vi fått en EKSPLOSJON av velsignelser og vekkelser. Er det noe
folk lengter etter, så er det å få forkynt et budskap, som ikke legger vekt på
gjerninger, men på Guds nåde.
Dette budskapet hadde også FRIGJORT GUDS FOLK til tjeneste og til
glede over Guds gode ordninger i vår tidsperiode.
Den late tjeneren ble kastet utenfor, hvor det skulle være gråt og tenners
gnissel. (v.30.)
Dette betyr at han får ikke del i Guds rike, når Jesus kommer tilbake. Det
«å bli frelst» betyr for den messianske menigheten «å få del i Riket for Is
rael». Det «å gå fortapt» betyr at en «får ikke del i dette riket», men at en
blir kastet utenfor.

Det «å bli frelst» betyr for den kristne menighet «å få del i himmelen og
dets herligheteD>. Vi er allerede nå satt inn i de himmelske ting i Jesus Kris
tus. (Ef. 1,3 og 2,6.)

Det var først ved Paulus at det kom et SKILLE mellom den jordiske og
den himmelske fasen av Guds rike. Hele veien fra Adam og til Paulus var
det «å få tak i frelsen» det samme som «å få del i Riket for Israel.» De

som fikk del i de rettferdiges oppstandelsen på den siste dagen (Joh. 11,24.),
de fikk del i dette Riket.

Hverken Tanach eller de jødiske Skriftene i N.T. gir uttrykk for at det er
himmelen som er de troendes hjem. Det er Gud og englene som bor i him
melen. Når tiden er inne til det, skal Messias komme ned fra hinunelen og
opprette Riket for jødene. «Fremdeles fikk jeg i mine nattlige syner se hvor
ledes en som lignet en Menneskesønn, kom med himlenes skyer. Han gikk
bort til den gamle av dager (Gud) og ble ført fram for ham. Og det ble gitt
ham herredømme og ære og rike, og alle folk og ætter og tungemål skal
tjene ham. Hans herredømme er et tidsalderlig herredømme, som ikke for
går, og han rike et er rike som ikke ødelegges.» (Dan.7,13-14.)
Da Paulus kom, kom han med et NYTT BUDSKAP om at frelsen betydde
at en ikke skulle få del i et jordisk rike, men at en skulle bli innbygger av det
himmelske Jerusalem. Dersom vi ikke hadde hatt Paulus sine Skrifter og
Paulus sin forkynnelse, hadde vi ikke visst noe om den nye tids-
husholdningen, som vi kaller for «menighetens tid».
Dette burde både jødene og de kristne se og forstå. Jødene forstår ikke
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Paulus sitt budskap, og de hevder at Guds rike utelukkende vil bli etablert
på denne jorden, mens de kristne mener at Guds rike utelukkende er i him
melen.

JESU DOM OVER FOLKESLAGENE.

«Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet (gr.doxa), og alle en
glene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone i Jerusalem). Og
alle folkeslag (gr.ethnos) skal samles for hans åsyn, og han skal skille dem
fra hverandre, likesom hyrden skiller fårene fra geitene, og han skal stille
fårene ved sin høyre side, men geitene ved den venstre. Da skal kongen si
til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere min Faders velsignede
(gr.evlegeo)! Arv (gr.kleronomeo) det rike som er beredt dere fra (gr.apo)
verdens (gr.kosmos) grunnvoll blev lagt! For jeg var hungrig, og dere gav
meg å ete. Jeg var tørst, og dere gav mig å drikke. Jeg var fremmed, og
dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og
dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg. Da skal de rettfer
dige (gr.dikaios) svare ham og si: Herre! når så vi deg hungrig og gav deg
mat, eller tørst og gav deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg,
eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg.
Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg dere: Hva dere har
gjort imot en av disse mine minste brødre, det har dere gjort imot meg. Da
skal han også si til dem ved den venstre side: Gå bort fra meg, dere forban
nede, i den tidsalderlige (gr.aionios) ild, som er beredt djevelen og hans en
gler! For jeg var hungrig, og dere gav meg ikke å ete. Jeg var tørst, og dere
gav meg ikke å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg
var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så
ikke til mig. Da skal også de svare ham og si: Herre! når så vi deg hungrig
eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel og tjente deg
ikke? Da skal han svare dem og si: Sannelig sier jeg dere: Hva dere ikke
har gjort imot en av disse minste, det har dere heller ikke gjort imot meg.
Og disse skal gå bort til tidsalderlig pine, men de rettferdige til tidsalderlig
liv. (v.31-46.)

Når Menneskesønnen kommer sammen med englene og han sitter på sin
herlighetstrone i Jerusalem, da skal han samle ALLE FOLKESLAGENE
for sitt åsyn (sin person), skille dem fra hverandre og dømme dem. Han
skal stille fårene (de av nasjonene som blir frelst) ved sin høyre side og
geitene (de av nasjonene som ikke blir frelst) ved sin venstre side. (v.31-
33.)
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Her er det NASJONENE som skal dømmes. Denne dommen gjelder ikke:
a) Enkeltindividene i nasjonene. De skal få sin individuelle dom.
b) Israel, for de hører ikke med til nasjonene. «For fra Qellets tinde ser jeg

ham (Messias), og fra høydene skuer jeg ham. Se, det er et folk som
bor for seg selv, og blant hedningefolkene regner de seg ikke.»
(4.Mos.23,9.)

c) Den kristne menighet, for den er opprykket til Gud før trengselstiden
begynner. Dessuten blir betegnelsen «Menneskesønnen» aldri brukt i
forbindelse med den kristne menighet.

Jesus skal stille de av nasjonene som blir frelst, på sin høyre side. Den
høyre siden blir regnet som æresplassen.
I rettssaker i Israel ble den frikjente stilt på den høyre siden, mens den skyl
dige ble stilt på den venstre siden.
I Israel beitet sauene og geitene sammen om dagen, men om natten ble de
skilt.

Da skal kongen si til dem som stod på den høyre siden: «Kom hit dere min
Faders velsignede! Arv det Rike som er beredt dere FRA (gr.apo) verdens
grunnvoll ble lagt.» (v.34.)
Dette er den eneste gangen at Jesus kaller seg selv for KONGEN. Denne
tittelen ble brukt i en del lignelser.
Disse nasjonene skulle få del i Riket for Israel. Dette var beredt dem helt
fra verdens begynnelse av. Dette betyr at Jesus visste om hvilke nasjoner,
som skulle få del i 1000 års-riket- helt fra verdens grunnvoll ble lagt.
Den kristne menighet derimot er ikke uttatt fra verdens grunnvoll ble lagt.
Den er uttatt FØR verdens grunnvoll ble lagt. «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. 1,4.)
Det er altså noen nasjoner som skal få del i Riket for Israel, mens andre
nasjoner ikke skal få del i dette riket. De skal bli dømt av Jesus og gå til
grunne. «Fordi du (Israel) er dyrebar i mine øyne, fordi du er aktet høyt, og
jeg elsker deg, så GIR JEG MENNESKER 1 DITT STED og FOLKE
SLAG 1 STEDET FOR DITT LIV.» (Es.43,4.)

Grunnen til at disse nasjonene blir frelst, var at de har HJULPET de
messianske jødene i den store trengselen og ikke forkastet og forfulgt den
jødiske nasjonen. Det er den jødiske nasjonen som er PRØVESTEINEN
på om de blir frelst eller ikke.
Jesus identifiserte seg selv med de messianske jødene og sa at han var na
ken, og de kledde på ham, at han var syk, og de så til ham, at han var frem
med og de tok imot ham. (v.35.)
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Her er det ikke bare snakk om å ha tro på Jesus. En måtte også ha en posi
tiv innstilling til de messianske jødene i trengselstiden. En måtte også hjelpe
dem. Her kommer også gjemingsaspektet inn. Det er dette som skiller de
troende i endens tid fra den kristne menigheten. Vi som hører med til den
kristne menigheten, vi trenger ikke gjerninger for å bli frelst eller for å bli
bevart som troende. Det er utelukkende troen som frelser oss.

At gode gjerninger er en naturlig følge av vår tro, det er en annen sak.
Når det gjelder uttrykket «tok imot meg», så heter det på gresk
«synegagete me». Dette verbet kommer av «synago», som betyr «å føre
sammen». Det betyr at disse menneskene har tatt imot de messianske jø
dene i sine hjem. Man har vist dem GJES l hRIHET.
Når en har tatt imot gjester i sitt hjem, har en gått god for dem og identifi
sert seg med dem. Det er ikke våre fiender som vi hilser velkommne i våre
hjem, men det er våre venner.

Jesus sa videre at han var naken, og de kledde på ham, at han var syk, og
de så til ham, at han var i fengsel, og de kom til ham. (v.36.)
Dette gir uttrykk for det samme som er beskrevet i vers 35. De hadde hatt
omsorg for de messianske jødene i trengselstiden.
Det «å være naken» betyr «å ha dårlige klæD>, eller at «en ikke har ytter
klær.» Disse jødene blir kledd opp av disse hedningenasjonene.
Av dette ser vi hvor viktig det er, at vi har EN POSITIV INNSTILLING
TIL JØDENE. Når vi ser på hedningenasjonene i dag, har de allerede be
gynt «å løfte på Israel» og på jødene. Dette vil føre til undergang for disse
nasjonene. «Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en
stein å løfte på for ALLE FOLKENE, alle som løfter på den, skal SÅRE
SEG SELV. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det.»
(Sak. 12,3.)

De rettferdige nasjonene forstod ikke at de hadde gjort alt dette mot Jesus,
som er omtalt i versene 35-36. De spurte Jesus om når de hadde gitt ham
mat, når de hadde gitt ham drikke, når de så ham fremmed, når de tok imot
ham, når de kledde ham, når de pleide ham, når han var syk, eller når de
besøkte ham i fengselet? (v.37-39.)
De visste naturligvis at de hadde gjort dette mot de messianske jødene, for
dette var bevisste gjerninger, men de kunne ikke forstå at de hadde gjort
dette mot Jesus.

Jesus svarte følgende på deres spørsmål: «... Sannelig sier jeg dere: Hva
dere har gjort imot en av disse mine MINSTE BRØDRE, det har dere gjort
mot meg.» (v.40.)
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Jesus hadde på et tidligere tidspunkt identifisert seg med de messianske
jødene. «Den som TAR IMOT DERE, TAR IMOT MEG, og den som tar
imot meg, tar imot ham som sendte meg.» (Mat. 10,40.)
For å vise hvor verdifulle de messianske jødene er for Gud, så skal de som
har tatt imot dem i trengselstiden, få en STOR NÅDELØNN. De skal få
den samme nådelønnen som den får, som de har hjulpet. «Den som tar imot
en profet fordi han er en profet, skal få en profets lønn, og den som tar imot
en rettferdig fordi han er rettferdig, skal få en rettferdiges lønn. Og den
som gir en av disse endog bare et beger kaldt vann å drikke, fordi han er en
rettferdig, skal få en rettferdiges lønn.» (Mat. 10,41-42.)
I tillegg til at disse nasjonene har utført barmhjertighets- og kjærlighets-
gjeminger ovenfor jødene ut over den hele verden, så har de også tatt imot
«Evangeliet om Riket», som skal blir forkynt over hele verden i endens tid.
«Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderike til et vit
nesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme.» (Mat.24,15.)
Det er forskjell på evangeliet om den frie nåden og evangeliet om Riket for
Israel. Begge har sin basis i Jesu forsonergjeming, men de er forskjellige
både hva som gjelder det teologisk innholdet. De har også forskjellige sikte
mål. Det første evangeliet tar sikte på å ta ut den kristne menigheten, som
er Jesu legeme, mens det andre evangeliet skal ta ut jødene og hedningene
til Riket for Israel.

Disse frelste hedningenasjonene er også beskrevet i Johannes Åpenbaring.
«Deretter så jeg, og se en STOR SKARE, som ingen kunne telle, av alle
ætter og stammer og folk og tunger som stod for tronen (i Jerusalem) og for
Lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegreiner i sine hender.»
(Joh.Åp.7,9.)
«Og en av de eldste tok til orde og sa til meg (Johannes): Disse som er
kledd i de lange kvite kjortler, hvem er de? Og hvor er de kommet fra? Og
jeg sa til ham: Herre! Du vet det. Og han sa til meg: Dette er de som kom
mer UT AV (gr.ek) DEN STORE TRENGSEL, og de har tvettet sine kjort
ler (som er et uttrykk for vanndåpen) og gjort dem kvite i Lammets blod.»
(Joh.Åp.7,13-14.)
I dette siste utsagnet kommer også det dobbelte rettferdighetsbegrepet i
den messianske jødedommen til uttrykk. Disse menneskene har gjort to
ting, som var nødvendige for å få del i Riket.
a) De hadde tatt vanndåpen.
b) De hadde kommet til tro på Jesus og gjort seg nytte av hans forsoner

gjeming. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: Den store ska
ren. Den første parantesen.)

Etter at Jesus har dømt de rettferdige nasjonene til å få del i Riket for Is-
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rael, så er tiden kommet til at han skal dømme de nasjonene som ikke har
vist kjærlighet mot de messianske jødene i trengselstiden på 7 år. Han sa til
dem: «... Gå bort fra meg, dere forbannende, i den tidsalderlige ild, som er
beredt djevelen og hans engler.» (v.41.)
Dette er selve fortapelsen eller ildsjøen. Det er den endelige dom. De blir
ikke kastet i ildsjøen før etter 1000 års-riket, men de FÅR DOMMEN alle
rede før Rikets opprettelse. De må være utenfor riket i 1000 år.
Antikrist og den falske profeten blir derimot kastet i ildsjøen med det
samme. (Joh.Åp. 19,20.)
Satan blir bundet i avgrunnen (gr.abyssos) i 1000 år. (Joh.Åp.20,2-3.)
Disse nasjonene blir dømt til «den tidsalderlige ild». «Ilden» står for «dom
men». Det betyr at de får ikke del i tidsalderen, som er Riket for Israel.
Den som ikke får del i tidsalderen, som er Riket for Israel, får heller ikke
del i de kommende tidsaldere. Ethvert menneske legger grunnlaget for sin
egen frelse i den tidsalderen som han lever i.
«Ildsjøen» er ikke beredt for menneskene, men den er beredt for djevelen
og hans engler. (v.41.) Ikke noe menneske behøver å komme dit. Dersom

de gjør det, så har de seg selv å takke for det. Alle mennesker har mulighe
ten for å bli frelst. JESU FORSONING GJELDER ALLE MENNESKER.

Grunnen til at disse nasjonene ikke kan bli frelst, er at de ikke har hjulpet de
messianske jødene i trengselstiden. Jesus identifiserte seg også her med
jødene, (v.42-43.)
Disse nasjonene skal også spørre Jesus om når de så, at han var hungrig
eller tørst eller naken eller syk eller i fengsel, men han skal svare dem: «...
Sannelig sier jeg dere: Hva dere ikke har gjort mot en av disse minste, det
har dere heller ikke gjort imot meg.» (v.44-45.)
Disse nasjonene skal gå bort til tidsalderlig pine, mens de rettferdige nasjo
nene skal gå bort til tidsalderlig liv. (v.46.) De nasjonene som har motarbei
det jødene i trengselstiden, får ikke del i Riket for Israel, mens de nasjo
nene som har hjulpet jødene, får del i dette Riket.
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KAPITTEL 26.

«Og det skjedde da Jesus hadde endt hele denne tale, da sa han til sine disi
pler: Dere vet at om to dager er det påske, og da skal Menneskesønnen
overgis til å korsfestes. Da kom yppersteprestene og folkets eldste sammen
hos ypperstepresten, som hette Kaifas, i hans gård, og de rådslo om å gripe
Jesus med list og slå ham i hjel. Men de sa: Ikke på høytiden, for at det ikke
skal bli oppstyr blant folket.» (v. 1-5.)

Jesus hadde undervist både det jødiske folket og de jødiske religiøse le
derne hele tirsdag den 12. nisan. Denne undervisningen strekker seg fra
Matteus 21,23 og til 26,5. Det hadde vært en anstrengende dag. Jesus
hadde lagt ut om forskjellige sider ved Guds-riket, og han utfordret hele det
jødiske folket på den mulighet som de hadde ,til at Riket for Israel kunne bli
opprettet etter hans død og oppstandelse.
Vi vet at inntil Jesu død, så ble ikke det jødiske folket gjort ansvarlig for
Jesu død, for dette var i overensstemmelse med Guds planer om en soning
for hele verden.

Helt på slutten av tirsdagen den 12. nisan sa Jesus at det var to dager til
påsken, (v.2.)
Påsken begynte torsdag den 14. nisan, og den varte i 7 dager. Det var jøde
nes store høytid, og den skulle minne dem om utgangen fra Egypten.
Påskelammet skulle slaktes i templet torsdag den 14.nisan, og det skulle
spises mellom solnedgang og midnatt den 14. nisan. På den samme dagen
skulle Jesus bli overgitt til å bli korsfestet, (v.2.)
Opprinnelig var dette to høytider. Det var påsken og det usyrede brøds
høytid. Den siste høytiden begynte den 15. nisan, men i og med at disse to
høytidene lå så nære hverandre i tid, så hadde de blitt slått sammen til en
høytid.
Vi vet ikke hva Jesus gjorde onsdag den 13.nisan. Det kan vi bare gjette
oss til. Vi kan tenke oss at han var sammen med sine apostler, og at de
snakket sammen, om det som skulle skje. Jesus var i alle fall ferdig med å
forkynne, undervise og helbrede, som var hans tre hovedgjøremål. Nå var
det forsoningen som lå foran ham.
Torsdag den 14.nisan kom yppersteprestene og folkets eldste sammen hos
ypperstepresten Kaifas i hans gård og rådslo om å gripe Jesus med list og
slå ham i hjel, men dette måtte ikke skje på selve høytiden, for at det ikke
skulle bli oppstyr blant folket, (v.3-5.)
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Mellom årene 37-67 etter Messias var det ikke mindre enn 28 ypperste
prester i Israel. Det var romerne som innsatte yppersteprestene, og de fort
satte å ha sine titler så lenge som de levde.
Kaifas var yppersteprest fra år 18-36. Han var gift med en datter av
Annas, som også var yppersteprest (Joh.18,13.)
Det møtet som yppersteprestene sammen med Sanhedrin nå hadde, var et
HEMMELIG MØTE. Det foregikk ikke på det vanlige stedet som de pleide
å ha møtene, men det foregikk i yppersteprestens gård eller i ypperstepres
tens palass. Det ordet som her er brukt, er på gresk «aula». Det betyr en
ten «gårdsplass» eller «palass».
De diskuterte HVORDAN de skulle greie å gripe Jesus med list og drepe
ham. (v.4.) De diskuterte ikke OM de skulle drepe Jesus, for det hadde de
allerede bestemt på et tidligere tidspunkt. (Mat. 12,14.), men de søkte etter
en mulighet til å få tatt livet av Jesus.
De ønsket ikke at dette skulle skje på selve høytiden, for da var det en
mengde folk i Jerusalem. De fryktet for at deler av folket skulle ta parti for
Jesus, og at dette skulle føre til opptøyer. Dette kunne i sin tid føre til at de
romerske myndighetene grep inn. Jødene kunne bli straffet for et slikt opp
rør, og de religiøse myndighetene kunne miste noe av den makt og posisjon
som de hadde.

Gud derimot hadde bestemt at Jesus skulle dø på denne høytiden. Jesus var
Guds store tilbud til det jødiske folket om syndenes forlatelse og opprettel
sen av Riket for dem.

MARIA FORSTOD AT JESUS MÅTTE DØ

«Men da Jesus var kommet til Betania og var i Simon den spedalskes hus,
da kom en kvinne til ham, som hadde en alabaster-krukke med kostelig
salve, og hun helte den ut over hans hode, mens han satt til bords. Men da
disiplene så det, blev de vrede og sa: Hva skal denne spille være til? Dette
kunde jo være solgt for mange penger og gitt til de fattige. Men da Jesus
merket det, sa han til dem: Hvorfor gjør dere kvinnen fortred? hun har jo
gjort en god gjerning mot meg. For de fattige har dere alltid hos dere, men
meg har dere ikke alltid. For da hun helte denne salve ut over mitt legeme,
gjorde hun meg i stand til min gravferd. Sannelig (gnamen) sier jeg dere:
Hvor som helst dette evangelium (gr.evangelion) forkynnes (gr.kerysso) i
all verden (gr.kosmos), skal også det hun gjorde, omtales til minne om
henne.» (v.6-13.)
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Da Jesus var kommet til Betania og var i Simon den spedalskes hus, kom
det en kvinne med en alabasterkrukke med kostelig salve og helte den ut
over Jesu hode. (v.6-7.)

Vi vet ikke hvem denne Simon var. At han var kalt for «en spedalsk», kan
tyde på at Jesus hadde helbredet ham på et tidligere tidspunkt. Han stilte i
alle fall sitt hjem til disposisjon for Jesus og hans apostler.
Den kvinnen, som det her er snakk om, er Maria (Joh. 12,4.), som også
hadde sitt hjem i Betania. Hun hadde med seg en alabasterkrukke med kos
telig salve. Denne salven var av nardus (Mark. 14,3.), som kom fra en urt,
som ble dyrket i India.

Markus forteller oss at den var verdt 300 denarer. Det var den lønnen som
en vanlig arbeider hadde på et helt år.
Hun helte denne salven over Jesu legeme mens han satt til bords og åt.
Matteus forteller at denne salven ble hellet over hans hode. (v.7.) Johannes
forteller at salven ble hellet ut over han føtter.(Joh.l2,3.). Det er ingen mot
setninger mellom disse to utsagnene. Jesus sa selv at denne salven ble hel
let ut over hele hans legeme, (v. 12.)
Johannes sier at det var et pund av denne salve. Det var nok til hele lege
met. (Joh. 12,3.)

De andre av Jesu apostler reagerte negativt på det som Maria gjorde. De
mente at denne oljen kunne ha blitt solgt for mange penger, som de kunne gi
til de fattige, (v.8-9.)
Dette utsagnet viser at de ikke hadde forstått, at Jesus skulle dø og oppstå
igjen på den tredje dagen, enda Jesus hadde sagt det ved flere anledninger.
Jesus tok Maria i forsvar og sa at hun ikke hadde gjort noe galt, da hun
helte salven over hans legeme. Hun hadde derimot gjort en GOD GJER
NING mot Jesus. De fattige hadde de alltid blant seg, men Jesus hadde de
ikke alltid blant seg. Ved denne gjerningen gjorde hun hans legeme ferdig til
å dø. (v.10-12.)

Maria var den eneste av Jesu disipler som hadde forstått, at Jesus skulle dø
og oppstå igjen. I forbindelse med Lasarus død så hadde Jesus sagt føl
gende til Marta: «Jesus sa til henne. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som
tror på meg, om han enn dør, skal han dog leve.» (Joh. 12,25.) Marta hadde
ikke forstått dette. Hun hadde tenkt på den generelle oppstandelsen på den
siste dagen, men Jesus hadde tenkt på sin egen død og oppstandelse.
Maria tok konsekvensen av dette og salvet Jesu legeme. Dette vitner både
om hengivelse og intelligens.
Judas Iskariot forstod også at Jesus kom til å dø, men han forstod ikke at
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han kom til å oppstå igjen på den tredje dagen. Dette var en av grunnene til
at han forrådte Jesus.

Uttrykket «å gjøre en i stand til ens gravferd» betyr «å gjøre en i stand til
graven». Dette verbet er på gresk «entapiazo». Det kommer av «en», som
betyr «i» og «taphos», som betyr «grav». Det er det samme som «å balsa
mere».

Det forholdet at Marta forstod og gjorde denne enestående gjerningen,
skulle føre til at overalt i verden (gr.kosmos), der dette evangeliet ble for
kynt, så skulle dette ble til et minne om henne. (v. 13.)

«Da gikk en av de tolv, som hette Judas Iskariot, til yppersteprestene og sa:
Hva vil dere gi meg, så skal jeg gi ham i deres vold? De gav ham da tretti
sølvpenninger. Og fra den tid av søkte han leilighet til å forråde
(gr.paradidomi) ham.» (v. 14-16.)

Judas Iskariot gikk til yppersteprestene og spurte dem hva de ville gi ham,
for at han skulle forråde Jesus. De gav ham 30 sølvpenninger. Han søkte
da en anledning til å forråde Jesus. (v. 14-16.)
Det var forutsagt i Skriften at en av de 12 skulle forråde Jesus, som er det
sanune som Messias. «Også den mann som jeg hadde fred med, som jeg
stolte på, som åt mitt brød, har løftet sin hæl mot meg.» (Salme 41,10.)
Dette betyr ikke at han var tvunget til å forråde Jesus, men han gjorde det
av egen fri vilje. Det er ingen som blir tvunget til å begå en ond handling,
men en gjør den av egen fri vilje.
Yppersteprestene lovte å gi ham 30 sølvpenninger for å forråde Jesus.
Dette tilsvarer ca. 60 kroner. Det var den verdien som en utslitt eller en

rømt slave hadde. (2.Mos.21,32.)
Det var også prisen for en kvinnelig slave.
Det var også forutsagt i Tanach at Messias skulle bli forrådt for 30
sølvpenninger. «Da sa Herren til meg: Kast den bort til pottemakeren, den
herlige pris som jeg er aktet verd av dem. Og jeg tok de 30 sølvpenningene
og kastet dem i Herrens hus til pottemakeren.» (Sak. 11,13.)
I det hele tatt så er det 465 profetiske utsagn i Tanach om Messias og hans
rike. Av disse gikk 313 i oppfyllelse i forbindelse med Jesu første komme.
Vi kan derfor være HELT SIKRE på at de resterende utsagn om Messias,
vil gå i oppfyllelse ved Jesu gjenkomst.
Når fariseerne og de skriftlærde ikke forstod , og mange jøder fortsatt ikke
forstår at Jesus fra Nasaret er jødenes Messias, så har det med 2 forhold å
gjøre, og det er:
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a) De ville (vil) ikke forstå det.

b) Deres fortolkning av Tanach og N.T. var (er) gal.

«Men på den første dag av de usyrede brøds høytid gikk disiplene til Jesus
og sa til ham: Hvor vil du vi skal gjøre i stand for deg til å ete påske
lammet? Han sa: Gå inn i byen til en mann der, og si til ham: Mesteren sier:
Min tid er nær; hos deg vil jeg holde påske med mine disipler. Og disiplene
gjorde som Jesus bød dem, og gjorde i stand påskelammet.» (v. 17-19.)

På den første dagen av de usyrede brøds høytid gikk disiplene til Jesus og
spurte ham om hvor de skulle gjøre i stand påskemåltidet til ham. Han
svarte at de skulle gå inn i byen. Der skulle de treffe en mann, som de
skulle si til, at Mesteren ville holde påskemåltidet hos ham sanunen med

sine disipler. De gjorde i stand påskemåtidet hos denne mannen, (v. 17-19.)
Den første dagen av de usyrede brøds høytid var torsdag den 14. nisan.
(Selve den usyrede brøds høytid varte fra 15-21 nisan, men i og med at
påsken og de usyrede brøds høytid hadde blitt slått sammen, så ble navnene
på disse to høytidene brukt om hverandre.)
På den dagen skulle det skje to viktige ting, og det var:
a) All surdeigen måtte fjernes fra alle jødiske hus. «Surdeigen» var et bilde

på «synden».
b) Påskelammet skulle slaktes mellom kl. 15 og 18. Det skulle slaktes i

templet i Jerusalem, og det måtte spises enten i Jerusalem eller i den
umiddelbare nærhet. En måtte se templet fra det sted man spiste det.
Den mannen som de skulle treffe, er ikke navngitt, men det var ingen
tilfeldig person. Det var en bestemt mann som hørte med til Jesu disi
pler. Uttrykket «ton deina» betyr «den og den» eller «den dere vet om».
Dette uttrykket ble nevnt, når en ikke ville bruke navnet på en person.
I følge Lukas 22,8 var det ikke alle disiplene til Jesus som fikk dette
oppdraget, men det var Peter og Johannes.
Påskelammet skulle spises mellom klokken 18 og midnatt. I og med at
den nye dagen begynte klokken 18 om ettermiddagen, så ble påske-
lanmiet spiste tidlig på torsdag morgen.
Disiplene gikk ikke bare til templet, for å få slaktet påskelanunet. De
stekte det også og gjorde i stand alle de tingene som hørte med til det

jødiske påskemåltidet.
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NATTTVERDSMALTIDET.

«Men da det var blitt aften, satte han seg til bords med de tolv. Og mens de
åt, sa han: Sannelig sier jeg dere: En av dere skal forråde (gr.paradidomi)
meg. Og de blev meget bedrøvet, og begynte å si til ham hver for seg: Det
er da vel ikke meg. Herre? Han svarte og sa: Den som dypper hånden i
fatet sammen med meg, han skal forråde meg. Menneskesønnen går bort,
som skrevet er om ham; men ve det menneske ved hvem Menneskesønnen

blir forrådt! Det hadde vært godt for det menneske om han aldri var født.
Da svarte Judas, som forrådte ham: Det er da vel ikke meg, rabbi? Han sa
til ham: Du har selv sagt det.» (v.20-25.)

I følge Johannes evangelium var det første som skjedde under påskemålti
det, at Jesus vasket føttene til sine apostler. Dette gjaldt også Judas.
(Joh.13,4-20.)

Det jødiske påskemåltidet skulle minne jødene om utgangen av Egypt. Det
var et måltid som varte i flere timer. Det hadde sin egen tradisjon med be
stemte ritualer og matretter. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Kapittel: Det
Jødiske Påskemåltidet.)
Da det var blitt aften, satte han seg til bords sammen med de 12. Mens de
åt, sa han til dem at en av dem skulle forråde ham. De ble meget bedrøvet
og begynte å spørre Jesus hvem det var, som skulle forråde ham.(v.21-22.)
Jesus svarte ikke direkte på deres spørsmål om hvem det var som skulle
forråde ham. Han sa at den som dyppet hånden i fatet sammen med ham,
den var det som skulle forråde ham. (v.23.)
Alle apostlene dyppet i det samme fatet sammen med Jesus. Han ville ikke
si med det samme hvem det var, som skulle forråde ham. Han ville at hver

enkelt skulle RANSAKE SEG SELV og sine motiver, om de eventuelt øn
sket å forråde Jesus. Han gav dermed Judas EN SJANSE til å forandre
sine onde planer.
Jesus sa videre at Menneskesønnen skulle dø, for dette var skrevet om

ham, at det skulle skje, men det hadde vært bedre for det mennesket, som
forrådte ham, at vedkommende ikke var blitt født. Da spurte Judas ham om
det var han, som skulle forråde Jesus. Jesus sa: «Du har selv sagt det.»
(v.24-25.

Det var meget frekt av Judas å stille dette spørsmålet, for han hadde alle
rede inngått avtalen med yppersteprestene om å forråde Jesus. Han hadde
til og med fått utbetalt pengene for det.
At Jesus skulle dø for all verdens synd, var etter Guds besluttede og forut-
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vitende råd. (Ap.gj.2,23.) Det var Guds planer at dette skulle skje, men til
tross for det, så skulle også den dømmes som forrådte Jesus. Alle mennes
ker er ansvarlig for sine gjerninger.
Uttrykket «Du har selv sagt det», er en bekreftelse på at det var Judas,
som skulle forråde Jesus. Det er det samme som at Jesus hadde sagt: «Ja,
det er du som skal forråde meg.»
Det har vært en del diskusjon blant Bibel-læreme om Judas var til stede
under selve nattverdsmåltidet eller ikke. Jeg mener at han var det. Det
kommer tydelig fram i Lukas at Judas var til stede under dette måltidet.
Etter at Jesus hadde delt ut brødet og de 4 begeme med vin, så sa han føl
gende om Judas. «Men se, hans hånd som forråder meg, er med meg over
bordet.» (Luk.22,21.)

Dette måtte også skje for at Salme 41,10 skulle bli oppfylt, hvor det står:
«Også den mann som jeg hadde fred med, som jeg stolte på, som åt mitt
brød, har løftet sin hæl mot meg.»
Judas står også som et bilde- ikke bare for de som forrådte Jesus- men
også for de som deltar i nattverden på en uverdig måte, og som ikke var i
stand til å skjelne mellom vanlig brød og vin og Jesu legeme og blod. Paulus
skriver om dette i 1 .Kor. 11,27-29.

«Men mens de åt, tok Jesus et brød, velsignet (gr.evlogeo) og brøt det, gav
disiplene og sa: Ta, et! Dette er mitt legeme. Og han tok en kalk og takket,
gav dem og sa: Drikk alle derav! For dette er mitt blod, den nye (gnkainos)
pakts (gr.diatheke) blod, som utgydes for mange (i betydningen «alle») til
syndenes (gr.hamartia) forlatelse (gr.aphesis). Men jeg sier dere: Fra nå av
skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt, før den dag da jeg skal drikke
den ny (gr.kaions) med dere i min Faders rike. Og da de hadde sunget lov
sangen, gikk de ut til Oljeberget.» (v.26-30.)

Mens de åt, tok Jesus et brød og brøt det og gav det til sine apostler og sa
at de skulle ete det, for det var (symboliserte) hans legeme. Han tok likele
des et beger med vin, takket og sa at de alle skulle drikke av vinen, for det
var (symboliserte) hans blod, som skulle utgydes til syndenes forlatelse for
alle mennesker, (v.26-27.)

Selve nattverdsmåltidet var ikke noe nytt. Den inngikk i det jødiske påske
måltidet, men det nye var at Jesus knyttet det sammen med sitt legeme og
sitt blod. Han knyttet det sammen med seg selv.
Nattverden var både for Jesus selv, for hans apostler og disipler og for dem
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som senere kom til tro på ham. Den er både for den messianske og den
kristne menigheten.
Jesu blod er grunnlaget for den nye pakten som Gud inngikk med jødene.
Det var ikke noen ny pakt, men det var en FORNYELSE AV Sinai-pakten.
Den nye pakten skulle tjene et nytt formål, og det nye formålet var oppret
telsen av Riket for Israel. Enhver som kom til tro på Jesus, ble medlem i
dette riket, som stod i ferd med å bli opprettet i hele sin fylde.
Denne pakten inngikk Gud med jødene og ikke med hedningene. Det var et
løfte om at Gud ville inngå en ny eller en fornyet pakt med dem i stedet for
Sinai-pakten, som de ikke greidde å holde, men som de brøt hele tiden. Den

skulle opprettes med Juda og Israel. (Jer.31.31-34.)

Denne pakten skulle gi jødene et nytt hjerte og en ny ånd. Han ville gi dem
Den Hellige Ånd. Dette skulle føre til to ting:
a) De skulle kjenne til Herrens vilje.
b) De skulle følge Guds bud og holde hans lover. (Esek.36,27.)

Det var Den Hellige Ånd som var i dem, som skulle føre til at de
greidde å holde Guds bud.
I vandringen som troende skulle jødene fortsatt holde nøye alle Guds
bud og regler. Det var Den Hellige Ånd som var i dem, som skulle
hjelpe dem til det.
Slik er det også i den kristne menighets tidsperiode, men den kristne me
nigheten er ikke knyttet til Mose Torah eller til Jesu Torah. Den er knyt
tet til Paulus sin Torah.

Den kristne menighet har ingen spesiell pakt med Gud. Den er opprettet i
henhold til Guds nåde og Guds hemmelige planer. Det er den STORE
HEMMELIGHETEN i Guds frelsesplan.
Det forholdet at den kristne menighet administrerer deler av den nye pakt i
Jesu blod, det er en helt annen sak. «som og gjorde oss duelige til å være
TJENERE for EN NY PAKT, ikke for bokstav, men for Ånd, for boksta
ven slår i hjel, men Ånden gjør levende.» (2.Kor.3,5-6.) (Se min bok: Kris
tendommens Jødiske Røtter. Kapittel: 4 forskjellige syn på den nye pakt.)
Når Jesus sa at den nye pakts blod ble utgydt for mange, så betyr det at det
ble utgytt for «alle». På dette tidspunkt ble frelsen kanalisert gjennom den
messianske jødedommen. Frelsen var for de jødene og de hedningene som
kom til tro på Jesus og sluttet seg til den messianske jødedommen. Hednin
gene måtte gå veien om jødedommen for å bli frelst.
På dette tidspunktet stod hedningene utenfor Israels løfter og pakter, men
etter den nye åpenbaringen som Paulus fikk, så er jødene og hedningene
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stilt på like linje i Guds planer som deler av en ny skapning, «at dere (hed
ningene) PÅ DEN TID stod utenfor Kristus, utelukket for Israels borger
rett og fremmed for paktene med deres løfte, uten håp og uten Gud i ver
den, men NÅ, i Kristus Jesus, er dere som FØR var langt borte, kommet
nær til ved JESU BLOD.» (Ef.2,12-13.)
Ordet «pakt» er på gresk «diatheke». På hebraisk er det «berit». Det
greske ordet kommer av et verb «diatidzemi», som betyr «å distribuere» og
«å disponere». En pakt er en avtale mellom to parter. Det kan være betin
gede eller ubetingede pakter. Alle paktene er nådespakter, for de kommer
fra Gud.

En kan aldri oversette ordet «diatheke» med «testamente», som det for ek

sempel er gjort i Hebr.9,16. Det er en gal oversettelse av dette ordet.
Jesus sa videre at han ikke skulle drikke mer av vintreets frukt (vinen), før
han drakk den på en ny måte sammen med apostlene i Guds rike. (v.29,)
Vinen ville være den samme, men den ville ha et NYTT INNHOLD, i og
med at forsoningen hadde funnet sted. Dette var siste gangen at Jesus
skulle drikke av vinen, før han døde. Han skulle drikke den på en ny måte i
Riket for Israel, som lå i forlengelsen av hans død og oppstandelse.
På gresk er det to ord for «ny». Det er:
a) «Neos», som betyr «ny» i den betydningen at det ikke har vært før.

F.eks en ny dag.
b) «Kaninos», som betyr «av en ny kvalitet».

Lukas sier dette på en litt annen måte. «For jeg sier dere: Fra nå av skal
jeg aldri mer drikke av det før GUDS RIKE er kommet.» (Luk.22,18.)

Dette betyr at Jesus også ventet på den endelige opprettelsen av Guds
Rike. Det var opp til det jødiske folket når dette skulle skje.
Nattverden var et PAKTSMÅLTID mellom Gud og de messianske jødene.
De 11 apostlene representerte de messianske jødene. Judas representerte
de jødene som ikke greidde å skjelne mellom brødet og vinen og Jesu le
geme og blod. Hele konteksten, som den står i, viser at det er tilfelle. De
messianske jødene skulle holde nattverden til MINNE OM JESUS.
(Luk.22,19.)
I evangeliene er det følgende aspekter ved det jødiske nattverdsmåltidet:
a) Brødet og vinen var både brød og vin, men det symboliserte samtidig

Jesu legeme og blod.
b) Vinen var den nye pakt i Jesu blod.
c) Blodet skulle være til en soning for alle.
d) Brødet skulle brytes.
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e) Jesus skulle ikke drikke av vinen før han drakk den på en ny måte i Ri
ket for Israel.

f) Nattverden skulle være til minne om Jesus.

Ved det jødiske påskemåltidet var det 4 beger med vin som ble skjenket:
a) Det var «Helliggjørelsens begeD>. Det ble skjenket i begynnelsen av

måltidet, etter at verten hadde vasket sine hender. I den forbindelsen så

vasket Jesus føttene til sine apostler. (Joh. 13,1-17.)
Dette begeret er beskrevet i Lukas 22,17. «Og han tok en kalk og, tak
ket og sa: Ta dette og del det mellom dere.»

b) Det var «Plagenes» eller «Minnenes beger». Det ble ikke drukket, men
det ble tømt ut av gjestene, etter at fortellingen om de 10 plagene i

Egypt hadde blitt lest opp.

Jesus drakk denne kalken i sin kamp i Getsemane og på korset. «Fader

om du vil, da la DENNE KALK gå meg forbi. Dog, skje ikke min vilje,
men din.» (Luk.22,44.)

Dette begeret kommer også til uttrykk i det som Jesus sa i Lukas 22,19.
«... gjør dette til minne om meg.»

c) Det var «Velsignelsens» eller «Forsoningens beger». Dette begeret ble
drukket etter at måltidet var avsluttet. Glassene ble fylt opp, slik at vinen
rant over i dem. Dette symboliserte Guds nåde, som var uten grenser.
«Likså kalken ETTER AT DE HADDE ETT, og sa: Denne kalk er den
nye pakt i mitt blod, som utgydes for dere. «(Lukas 22,20.)

d) Det var «Fullendelsens-» eller «Rikets beger». Det ble også kalt for
«Begeret for Guds ekteskap med det jødiske folket». Når jødene skulle
drikke det, så sa de høyt «Ja» til Guds forslag om giftemål.
Etter at Jesus hadde drukket de 4 begeme med vin sanunen med sine
apostler, så sa han at han ikke mer skulle drikke av vintreets frukt, som
er vinen, før han drakk den på en ny måte i Riket for Israel. Det betyr
at det som vinen symboliserte, skulle få sin fulle oppfyllelse i Riket for
Israel. «For jeg sier dere. Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets
frukt, før jeg drikker den ny med dere i Guds rike.» (Luk.22,18.) (Se
Risto Santalas bok: The Midrash of Messiah.s. 218-222. Se også min
bok: Kristendommens Jødiske Røtter, s.362-364.)

e) Jødene satte fram en stol til Elias, og skjenket opp et beger med vin til
ham. Det er «Elias beger». Det blir bare skjenket opp, men det blir ikke
drukket av noen. Det er Elias selv som skal drikke det, når han kommer

og innevarsler Messias komme og Rikets opprettelse. På slutten av mål
tidet blir dette begeret tømt ut.
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f) Det ble også skjenket opp et beger med vin til Messias. Barna fikk i
oppdrag å se etter om det var kommet krusninger i vinen i dette glasset.
Dersom de oppdaget det, da var dette et tegn på at Messias var kom
met.

«Vinen» er forøvrig et bilde på «jødenes frelse». (Se min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 1. Kapittel: Fikentreets tegn.)

Nattverden var både et fellesskapsmåltid, som skullel feires i tiden og et
måltid, som skal feires en gang i framtiden, når Guds rike er kommet. Det
riket som det her er tale om, er Riket for Israel.
Selv om rabbinerne ikke var enig i Jesu utleggelse og forståelse av nattver
den, så omtalte mange av dem også et FESTMÅLTID I DENNE VER
DEN, som skulle peke framover på et enda større FESTMÅLTID I DEN
KOMMENDE VERDEN. Den som deltok på en rette måte i festmåltidet i
denne verden, vil også få del i det i den kommende verden.
Vi kan finne mange fellesstrekk mellom det som Jesus sa om nattverden og
det som rabbinerne sa om dette festmåltidet

TANACHS BESKRIVELSE AV DET

ESKATOLOGISKE FESTMÅLTIDET.

Før vi går over til å beskrive det som rabbinerne og de forskjellige
trosmessige grupperingene i Israel mente om dette måltidet, vil vi se hva
profetene skrev- om både bakgrunnen for dette måltidet- og hva de sa om
selve måltidet og det eskatologiske aspektet ved det:

1.) Da Abraham kom tilbake med seier over de 4 kongene, som er forbilder
på de 4 verdensrikene, så kom Melkisedek, som var konge for den Høy
este Gud (her.El Elyon) i Jerusalem ut til ham med brød og vin, og de
hadde et fellesskapsmåltid der. (I.Mos. 14,1-20.)
Denne kongen er en teofani av Jesus fra Nasaret, som er jødenes Mes
sias. Han var virksom på mange måter i gammel-testamentlig tid. (Se
min bok: Kristendommenes Jødiske Røtter. Kapittel: Guds rike.)
Dette var et felleskapsmåltid som både pekte framover mot både
nattverdsmåtidet og Riket for Israel. Det er satt inn i en kontekst som
har med endetidskrigene og Jesu gjenkomst å gjøre.
Brødet var symbol på Jesu legeme, og vinen var symbol på Jesu blod.

2.) I forbindelse med Guds inngåelse av Sinai-pakten med jødene, så steg
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Moses, Aron, Nadab, Abihu og 70 av Israels eldste opp til Gud. «Og han
løftet ikke sin hånd mot de ypperste av Israels bam, med de skuet Gud
(Messias) og åt og drakk.» (2.Mos.24,ll.)
Israels åndelige ledere representerte her hele Israel. Dette måltidet
pekte også framover mot det store fellesskapsmåltidet, som skal feires
engang i Guds rike.
Dette er blant annet beskrevet i Matteus 8,11, hvor det står: «Men jeg
sier dere at mange skal komme fra øst og vest og sitte til bords med
Abraham og Isak og Jakob i Guds rike.»

3.) Jødenes vandring i ørkenen i 40 år, der Gud gav dem både vann og
brød, er et bilde på det store fellesskapsmåltidet som skal holdes i Guds
rike. Både brødet og vannet hadde en dobbel betydning. Det var både
vanlig brød og vann, men det var også overnaturlig (åndelig) brød og
vann, for det hadde kommet i stand på en overnaturlig måte. «og de åt
alle den samme åndelige mat og drakk alle den sanrnie åndelige drikk,
for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen av Mes
sias.» (1.Kor. 10,3-4.)

4.) De 12 skuebrødene og de mange forskjellige ofringene som foregikk i
templet, pekte også framover mot dette måltidet i Guds rike. De 12 brø
dene som ble spist av prestene hver uke, var et bilde på Jesu forsoning.
Prestene spiste dem på vegne av folket.

5.) I forbindelse med de blodige ofringene så var det ofte knyttet et felles-
kapsmåltid til dem. Etter at Gud hadde fått sin del av offeret, så var det
et måltid der både prestene og de ofrende deltok. Selve offeret var et
bilde på Jesus. Gud fikk sin del av offeret, og menneskene fikk sin del.
(Se min bok: Jødenes Konge. Bind 3, hvor jeg skriver mye om de for
skjellige ofringene.)

6.) I de gammel-testamentlige tekstene er det ofte snakk om at Gud vil
gjøre et gjestebud for alle folk på Sions fjell. Hedningene blir her likestilt
med jødene. «Og Herren, hærskarenes Gud skal på dett Qell (Sion)
gjøre et GJESTEBUD FOR ALLE FOLK, et gjestebud med fete retter,
et gjestebud med gammel vin, med fete, margfulle retter, med klaret
ganunel vin. Og han skal på dett Qell tilintetgjøre det slør som omslører
alle folkene, og det dekke som dekker alle hedningefolkene.» (Es.25,6

7.) Den jødiske påsken og det jødiske påskemåltidet ble også betraktet-
ikke bare som frelse fra Egypt- men også som en inngang til det framti
dige Guds- riket. Jødene ventet både på at Elias og Messias skulle
komme i forbindelse med påskemåltidet.
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JØDEDOMMENS BESKRIVELSE AV DET

ESKATOLOGISKE FESTMÅLTIDET.

1.) I Midrash Ruth blir Ruts bok kommentert. En Midrash er en kommentar

av ett eller flere Skrifter i Tanach. Det skal ikke bare være en kommen

tar, men det skal også fortelle oss noe om tiden, som den ble skrevet i,
den tiden som vi lever i nå og om framtiden. Den skal med andre ord
være aktuell til enhver tid. Den er for alle mennesker til enhver tid.

I Ruts bok 2,14 står det følgende: «Da tiden var kommet til å holde mål
tid, sa Boas til henne: Kom hit og et av brødet og dypp ditt stykke i
vinedikken! Så satte hun seg ved siden av høstfolkene, og han rakte
henne ristet kom, og hun åt og ble mett, og enda hadde hun til overs.»
Dette blir fritt oversatt fra min side, kommentert på følgende måte i
Midrash Rut: «Kom her nær til Riket. Spis Rikets brød. På gmnn av
lidelser og onde gjeminger, ble Riket tatt fra ham (Messias) for en tid.
Han vil bli gjeninnsatt i Riket.
Den som eter kongens brød i denne verden, vil ete det i den messianske
tidsalderen. Han vil også ete det i den kommende verden.
Her blir tiden delt opp i tre tidsperioder:

a) Det er DEN NÅVÆRENDE TIDSALDEREN. Det er tiden før Mes
sias kom.

b) Det er DEN MESSIANSKE TIDSALDEREN, hvor Messias vil styre.
Denne tiden vil i følge rabbinerne vare i 2 dager, som er det sanune som
2000 år.

c) Det er DEN KOMMENDE VERDEN. I DEN TIDEN vil Messias

styre som den fullkomne enehersker i verden. Det er bare han som er

opphøyet på den tiden. (Se min bok: Kristendommenes Jødiske Røtter.
Kapittel: Rabbineme delte opp frelseshistorien i 4 deler.)

Den som eter «kongens brød» i denne verden, vil også få ete det både i den
messianske tiden og i den kommende verden.
Vi ser at det er en sammenheng mellom det livet, som en har levd i denne
verden, og det livet, som en skal få i de kommende tidsaldere.
Vi ser at Messias forsoning og det forholdet at Riket ble tatt fra ham for en
tid, også blir behandlet her. Det samme skjedde med Jesus.
Dette måltidet, som blir behandlet i Midrahs Rut, har derfor store likheter
både med Jesu historie og det måltidet som han hadde sammen med sine
apostler. Den som åt og drakk av brødet og vinen, den hadde også del i den
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kommende verden. Troen på Messias eller Jesus måtte være til stede, for at
dette kunne skje.
Judas var også til stede under nattverdsmåltidet, men på grunn av at han
forrådte Jesus og manglet en hengivende tro på Jesus, så får han heller ikke
del i det framtidige Guds riket.

2.) I de rabbinske Skriftene i Talmud blir ofte det tredje måltidet under
sabbatsfeiringen kalt «Seudat David». Det betyr «Davids festmåltid.»
Det som spesielt er av interesse ved dette måltidet, når en sammenligner
det både med det som Jesus sa om nattverden, og det som senere
Paulus underviste om dette måltidet, var det forholdet at man måtte

passe å SKILLE MELLOM vanlig vin og den virkelige vinen, som var
Jesus, og vanlig brød og det virkelige brødet, som var Jesus. Denne pro
sessen ble på hebraisk kalt for «havdalah».
Dette var så viktig at rabbi Johanan har sagt: «Det er tre typer mennes
ker som kommer til å arve den kommende verden, og det er.

a) Den som bor i Eretz Israel.

b) Den som oppdrar sine sønner til å studere Torahen.
c) Den som leser opp «havdahla» over vinen ved slutten av sabbaten.»

Vi har også denne DOBBELTHETEN i betydningen av ordet «brød» i
Fadervåret. Når det står: «Gi oss i dag vårt daglige brød» (Mat.6,11.), så
går dette både på det daglige brødet og på Jesus selv.

Jesus sa ikke noe under selve nattverdsmåltidet om at apostlene måtte
passe på å skille mellom de to typene brød og de to typene vin, som var der,
men i hans undervisning for øvrig og særlig i Johannes evangelium kommer
dette tydelig fram. «Jesus sa til dem: Jeg er Livets brød. Den som kommer
til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri noensinne tør
ste.» (Joh.6,35.)

«Jesus sa til dem: Dersom dere ikke eter Menneskesønnens kjød og drikker
hans blod, har dere ikke liv i dere. Den som eter mitt kjød og drikker mitt
blod, har tidsalderlig liv, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag, for
mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. Den som eter
mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i meg og jeg i ham.» (Joh.6,53-56.)
Når det gjelder begrepene «å ete» og «å drikke», så betyr de også «å til
egne seg» og «å nyte av».
Jesus beskrev seg som det brødet som var kommet ned fra hinunelen. Den
mannaen som jødene åt i ørkenen i 40 år, var et forbilde på Jesus. «Jesus
sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Moses har ikke gitt dere brødet
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fra himmelen, men min Fader gir dere det sanne brød fra himmelen, for
Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir menneskene liv.»
(Joh.6,32-33.)
En behøver ikke nødvendigvis tenke på nattverden, når en leser disse
Skrift-stedene, men det er også dette som skjer i nattverden, at vi tilegner
oss Jesus og hans forsoning på en spesiell måte.
Hele kristenlivet er for øvrig en tilegnelse av Jesu legeme og blod. Det er
selve livsfellesskapet med ham.
I Paulus sin undervisning så behandlet han også nattverdsmåltidet. Det er et
måltid som også den kristne forsamlingen skal delta i. Han henviste til Jesu
nattverdsmåltid sammen med sine apostler. Det er 5 punkter i hans under
visning, som vi må legge merke til, og de er:
a) Nattverden skulle være til minne om Jesus.

b) Nattverden skulle være et fellesskapsmåltid.
c) Nattverden skulle være til minne om Jesu gjenkomst for den kristne

menigheten.
d) En måtte passe på å skille mellom de to typene brød og de to typene vin

som der er.

e) Den som ikke gjorde det, fikk ikke del i Guds rike, men den fikk del i
sykdom og en tidlig død.

I det siste ser vi en tydelig parallellitet til de mange jøder som både ble døpt
til Moses i skyen og i havet og åt av det åndelige brødet og vannet. Til tross
for at de hadde det ytre i orden, så omkom de i ørkenen. (l.Kor.10,1-
Judas deltok også i nattverdsmåltidet, men til tross for det så fikk han ikke
del i Guds rike.

Vi skal i det følgende sitere det som Paulus skrev om dette. «Velsignelsens
kalk som vi velsigner, er det ikke samfunn med Kristi blod? Brødet som vi
bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? Fordi der er ETT BRØD,
er vi ETT LEGEME, enda vi er mange, for vi har alle del i det ene brød.»
(l.Kor.10,16-17.)
«For så ofte som dere eter dette brød og drikker denne kalk forkynner dere
Herrens død, inntil han konuner. Derfor, den som eter brødet eller drikker
Herrens kalk uverdig (som ikke skiller mellom vanlig brd og vin og Jesu liv
og forsoningen), han blir skyldig i Herrens legeme og blod. Men hvert men
neske prøve seg selv, og så ete han av brødet og drikke av kalken, for den
som eter og drikker, han eter seg selv til dom dersom han ikke gjør forskjell
(skiller mellom) på Herrens legeme (og annet brød). Derfor er det mange
skrøpelige og syke blant dere, og mange sovner inn.» (1.Kor. 11,26-30.)
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I Talmud blir også uttrykket «Herrens bord» brukt om dette måltidet. I
Berakoth 55 a står det: «Dette er bordet som står foran Herren. Malakias

åpner med ordet «alter» og slutter med ordet «bord». Rabbinerne Jonathan
og Eleasar forklarte begge dette på føgende måte: Så lenge som templet
stod, så sonet alteret for Israel, men nå soner en manns bord for ham.

Dette betyr at så lenge som templet var ødelagt og ute av funksjon, så
tjente en manns sabbatsbord til soning for ham og hans familie. I og med at
dette måltidet ble kalt for «Herrens bord», så kan vi klart se at det er lik

heter mellom dette måltidet og nattverden, som Jesus holdt sammen med
sine apostler.
Paulus brukte også uttrykket «Herrens bord». «Dere kan ikke drikke Her
rens kalk og onde ånders kalk. Dere kan ikke ha del i Herrens bord og onde
ånders bord.» (1 .Kor. 10,21.)

3.) I Zohars bok, som betyr «Glansens bok», er også «seudat David», som
betyr «Davids festmåltid» behandlet. Det blir kalt for «Det hellige målti
det til Den Hellige Gamle, han som skjuler seg», «Måltidet til Den Hel
lige, velsignet være ham.», «Troens måltid» og «Kongens måltid».
I Zoahr, del 2 står det: «Derfor må en helhjertet glede seg over disse
måltidene (det var tre av dem), for de er måltider som gir uttrykk for
den perfekte tro, troen til den hellige sæd i Israel, deres overnaturlige tro,
som ikke er hedningenes tro.»
På grunn av at man fikk en overnaturlig tro i disse måltidene, fikk man
også en overnaturlig sjel som var perfekt. Den svarer til den sjelen som
man vil få i den kommende verden.

Dette kommer også til uttrykk i Talmud, Pesahim 102 a, hvor det står:
«Mennesket får en ny sjel på fredag, men ved sabbatens slutt blir den
tatt bort.»

Det tredje måltidet i sabbaten var et gledens måltid, og det skilte seg fra
alle andre måltid. Det var et måltid der jødene fikk en ektraordinær tro,
en overnaturlig tro, som ble knyttet til den kommende verden.
Dette måltidet ble også kalt for «Messias sitt måltid».

4.) Den jødiske bønneboka Siddur behandler også dette måltidet. Det
blir beskrevet på følgende måte: «... dette er kong Davids måltid.»
«Forbered troens måltid- måltidet til den hellige Kongen,...»
I selve bønnen til helliggjørelsen står det følgende om dette måltidet: «I
Gud Herren er den tidsalderlige Klippe, i Ham som har talt til sitt ut
valgte folk, for å helliggjøre det- må de som har frydet seg over feirin-
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gen, motta mye godhet, når Forløseren for den kommende verden kom
mer- må de fryde seg over den kommende verden, Sabbtaskvilens dag,
alle disse som fryder seg til det.
Må de motta stor glede på grunn av Messias lidelser, slik at de vil bli
frelst til frihet og vår forløsning vil øke.
Av din Klippe har vi spist, vår hyrde, vår Far. Vi har spist hans brød og
drukket hans vin, derfor så priser vi hans navn. O, klippe, i sanger og
høyt takker vi og velsigner vår Gud, som har gitt våre fedre et elskelig
og godt land, mat og bytte (hærfang) har gledet våre sjeler. O Klippe, ha
barmhjertighet i Din nåde over Ditt folk, vår Klippe. Slik at Davids Sønn
vil komme og frelse oss, selve Ånden i vår sjel. Guds Messias.»
I de vanlige sabbatsbønnene som ble lest hver morgen og hver kveld på
sabbaten, er også «Den tidsalderlig Klippen» beskrevet. «Må det være
din vilje at vi må holde dine bud i denne tidsalderen og få lønn for det og
leve og arve godhet og velsignelse i Messias to dager og i den kom
mende verden, fordi Gud Herren er en tidsalderlig Klippe.»
Hva som gjelder begrepet «Klippen», så var dette et kjent begrep fra
Tanach. Rabbineme forbandt det med Messias.

Paulus brukte også benevnelsen «Klippen» om Jesus. «For jeg vil ikke
brødre at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen
og gikk alle gjennom havet, og ble alle døpt til Moses i skyen og i havet,
og de åt alle den samme åndelige mat, og drakk alle den samme ånde
lige drikk, for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klip
pen var Kristus. Allikevel hadde Gud ikke behag i de fleste av dem, for
de ble slått ned i ørkenen.» (1.Kor. 10,1-5.)

5.) Qumran-menigheten hadde også et eskatologisk måltid, som pekte fram
over mot Messias komme. De bestod av brød og vin. Vinen var ikke
gjæret. Når Messias kom, ville medlemmene av Qumran-menigheten
storme Jerusalem og inneføre sin Guds-tjeneste med deres egen
messias som lederen.

Dette måltidet pekte framover mot Messias komme, men det pekte ikke
framover mot «den kommende verden». I Midrash Rut pekte «kongens
måltid» både framover mot både «Messias sine dageD> og «den kom
mende verden». Essenemes måltid kan derfor ikke helt sammenlignes
med det endelige måltidet i Guds rike, men en kan betrakte det som et
ledd i det endelige måltidet.
Det var ikke alle som fikk delta i dette måltidet. Det var forbeholdt bare

menn som hadde en hvis verdighet og hadde en god vandel. De som var
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mentalt tilbakestående, fikk ikke delta i dette måltidet. Kvinnene fikk

heller ikke delta i dette måltidet.

I IQsa, kol.2 står det følgende: «Ingen mann med et fysisk handikapp-
som er krøpling i begge hender eller føtter, lamme, blinde, døve, stumme
eller har en synlig svakhet i sitt legeme- eller en ganunel, syk mann, som
ikke kan utføre sin del i menigheten, kan ikke ta plass i menigheten til de
verdige menn, for de hellige engler tar del i deres menighet.»
Heller ikke hedningene fikk ta del i dette måltidet. 14Q501 står det: «Gi
ikke vår arv til hedningene eller våre avlinger til utlendingenes sønner.»
Midrash Rut derimot har en åpen og inkluderende holdning til hednin
gene, for den behandler blant annet Messias, som DEN SOM KOM
FRA MO AB, i og med at Rut kom fra dette landet. Messias hadde der
med en ikke-jødisk bakgrunn.
Både den messianske jødedommen og kristendommen har en mer
inkluderende holdning til både de gamle, de handikappede og de frem
mede enn det som Qumran-menigheten hadde. Det var de som under
kastet seg Herrens vilje, som skulle få delta i dette måltidet.
Qumran-menigheten regnet med to messiaser. Den ene ville være prest,
og den andre ville være hærfører.
Når Messias kommer til dette måltidet, så vil enhver ha sin bestemte

plass og posisjon i dette måltidet. I «Loven for Israel for de siste dager»
står det: «Prosedyren for plasseringen for de utvalgte menn i festmålti
det, som blir holdt av Fellesskapets Forsamling, når Gud føder Messias,
blant dem vil presten komme først. Han er lederen for Israels forsam
ling. Deretter alle de eldste sønnene til Aron, som er prester i festmålti
det til de utvalgte menn. Og de vil sitte foran ham enhver mann etter sin
verdighet. Deretter vil Israels Messias komme inn til festmåltidet...»
Vinen og brødet, som ble servert i dette måltidet, hadde ingen sakramen-
tal natur og betydning. Det var bare brød og vin. Medlemmene kunne
forsyne seg så mye som de ønsket av dette, bare dette skjedde etter en
godkjent prosedyre.
I «Loven for Israel for de siste dager» står det følgende om dette: «Når
de samles om det felles bordet, og har satt ut vin og brød, slik at det fel
les bordet er klart for spising av brødet og drikking av vinen, så må in
gen ta det første brødet eller den første vinen før presten. For han skal
velsigne den første porsjonen av brødet og vinen. Han skal ta av brødet
først. Etter det skal Israels Messias ta for seg av brødet. Til slutt skal
hvert medlem i menigheten av Fellesskapet lyse velsignelsen etter som
deres rang er...»
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6.)I Didache som er det eldste «kristne» skrivet, som vi kjenner til utenom
Skriftene i N.T., er også nattverden behandlet. Dette Skriftet er også
kalt for «De 12 apostlers læresetninger». Det er skrevet mellom år 90
og 120 etter Messias. Innholdet i dette Skriftet viser at det står mellom
jøde- og kristendommen.
Det var stilt to betingelser til de som ville delta i nattverden, og det var:
a) At de var døpt.
b) At de hadde en kristne bekjennelse.

Når det gjelder dåpen, står det følgende om dette i paragraf 7, 1-3: «Når
det gjelder dåpen, så døp på følgende måte: Etter at du har undersøkt
alle disse ting, så døp i navnet til Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd i
rinnende vann. Men dersom du ikke har noe rinnende vann, så døp i
annet vann, og dersom du ikke er i stand til å døpe i kaldt vann, så døp i
varmt vann. Men dersom du ikke har noen av delene, så hell vann over
hodet 3 ganger i navnet til Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.» (De
tenkte seg at rinnende vann både var rent vann, og at det førte synden
bort.)

Dette måltidet skulle foregå på søndagen. I paragraf 14,1-2 står det føl
gende om dette: «På Herrens egen dag kan dere samles, bryte brødet
og takke, etter at dere først har erkjent deres synder, slik at deres offer
kan være reint. Men la ingen mann som har ufred med sin neste, være
sammen med dere, før de er blitt forlikt.»

1 paragraf 9,2 står det følgende om vinen: «Vi takker deg, vår Far, for
den hellige vin til David din tjener, som du har gjort kjent for oss gjennom
Jesus, din tjener. For deg være æren for alltid.»
Hva som gjelder beskrivelsen av vinen, så er det her et fellestrekk med
Talmud. Vinen blir her beskrevet som Davids vin. 1 Talmud ble det siste
måltidet i sabbaten kalt for «Seudat David». Det betyr «Davids festmål
tid.

1 paragraf 9,3-4 står det følgende om det brutte brødet: «Vi takker, vår
far, for livet og kunnskapen som du har gjort kjent for oss gjennom Je
sus, din tjener. For deg være æren for alltid. Akkurat som dette brutte
brødet ble spredt over fjellene og deretter ble samlet sammen og ble en
enhet, så må din kirke bli samlet sammen fra alle verdens hjørner inn i
ditt kongedømme, for din er æren og makten gjennom Jesus Kristus for
alltid.»

Det «brutte brødet» var et bilde på Jesu forsoning. Under det vanlige
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jødiske påskemåltidet var det også vanlig at man brøt brødet og delte
det ut til hver enkelt av deltagerne.
Ved det vanlige jødiske påskemåltidet ble det satt fram 3 usyrede brød.
De var et bilde på Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. «Gjær» er et
bilde på «synden». At disse brødene var usyret, betyr at Den Treenige
Gud er uten synd.
I jødedommen tok husfaren det brødet som lå i midten og brøt det i 2
deler. Han gjemte det på et hemmelig sted. Det bler kalt for «afikomen»,
som er et gresk ord. Det betyr «Jeg kommer».
Dette var et bilde på Jesus. Han ble også gjemt på et hemmelig sted for
jødene, i og med at han både for ned til dødsriket, for opp til hinunelen
og forkynte for hedningene gjennom Paulus sin forkynnelse. (Se min
bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: Det jødiske påskemåltidet.)
Jesus tok også det usyrede brødet, brøt det og gav det til sine apostler
under nattverdsmåltidet. «men mens de åt, tok Jesus et brød, velsignet
og BRØT det, gav disiplene og sa: Ta et! Dette er mitt legeme.»
(Mat.26,26.) Det brutte brødet var et bilde på Jesus selv.
Også Midrash Rut behandler kongens brød, som ble brutt og gjemt. Når
det står i Ruths bok: «.. .Kom hit og et av brødet og dypp ditt stykke i
vinedikkenl,...», så blir dette kommentert på følgende måte: «Kom nær
til kongedømmet og et av kongedømmets brød. På grunn av synd og
misgjerning ble det brødet som skulle bli spist eller nytt under måltidet,
dyppet i synden og i misgjerningene, og kongedømmet ble tatt fra jødene
og utsatt til en senere tid.»
«Vinedikken» var en «sur vin». Jesus ble også tilbudt å drikke den på
korset, men han avslo.

Didache beskriver også brødet og vinen som åndelig brød og vin. I para
graf 10,3 og 5-6 står det følgende om dette: Til oss har du nådig gitt ån
delig mat og drikke og tidsalderlig liv gjennom din tjener. Samle kirken
fra de 4 vinder (de 4 verdenshjørner) inn i ditt kongedømme, som du har
forberedt. For din er makten og æren for alltid. Må nåden komme, og
må denne verden forgå. Hosianna til Davids Gud. Hvis noen er hellig,
kom. Hvis noen ikke er hellig, la han angre sine synder. Maranatha.
Kom!»

Hva som gjelder betegnelsen «de 4 vinder» eller «de 4 verdenshjørner»,
så ble dette brukt av rabbinerne for å betegne den «hjørnesteinen, som
er lagt ned i Sion (Salme 118,44.), og som skal regjere over hele verden.
Han skal regjere over «de 4 vinder» eller «de 4 verdenshjørner».
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Som vi har beskrevet ovenfor så behandlet både Talmud, Siddur,

Midrahs Rut, Jesus, Paulus og Didache brødet og vinen som åndelig.
Disse to elementene hadde en dobbelt betydning. De var både konkrete
og åndelige.
Qumran-menigheten derimot betraktet ikke brødet og vinen som ånde
lige elementer. De hadde utelukkende en konkret betydning for denne
menigheten. (Se Risto Santalas bok: The Midrahs of Messiah. s.l84-
291, hvor han skriver mer utfyllende om de forskjellige jødiske
menighetenes syn på problemstillingene rundt brødet og vinen og det
store eskatologiske festmåltidet, som jødene så fram til.)

JOHANNES ÅPENBARING BESKRIVER OGSÅ
DETTE FESTMÅLTIDET.

I forbindelse med Jesu gjenkomst for jødene, for å opprette Riket for Israel
for dem, så er dette festmåltidet beskrevet på følgende måte i Johannes
Åpenbaring 19,7-9: «La oss glede og fryde oss og gi ham æren! For Lam
mets bryllup er kommet, og hans hustru (de troende jødene) har gjort seg
rede, og det er henne gitt å kle seg i fint og skinnende fint lin. For det fine
lin er de helliges rettferdige gjerninger. Og han sier til meg: Skriv! Salige er
de som er innbudt til LAMMETS BRYLLUPSNATTVERD. Og han sier til
meg: Dette er Guds sanne ord.»
At dette angår Rikets forkynnelse og jødene, ser vi blant annet av det for
holdet at det her er snakk om menneskenes egen rettferdighet. Det er «det
skinnende kvite linet», som er «de helliges rettferdige gjemingeD>.
I den messianske jødedommen regnet man med to typer rettferdighet, og
det var:

a) Guds rettferdighet.
b) Menneskets egen rettferdighet.

Hva som gjelder den kristne menigheten, så regner vi bare med en type
rettferdighet, og det er Guds rettferdighet. Vi kaller det for «den frie nå
den».

Dette måltidet skal holdes i Guds rike i Israel. Alle troende skal delta i det,
men hver i sine egen avdeling. Dette er behandlet i Salomos Høysang, hvor
det står: «Seksti dronninger har jeg (Messias) og 80 medhustruer og unge
piker uten tall (de forskjellige menigheter av hedninger.) Men en er MIN
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DUE (hustruen eller de troende jødene), MIN RENE, sin mors eneste, hen
nes utkårede som fødte henne. Jomfruer så henne og priste henne lykkelig.
Dronninger og medhustruer så henne og hyllet henne.» (6,8-9.) (Se min
bok: Jesu Gjenkomst. Bind 3. Kapittel: Salomos Høysang.)
Den kristne menighet skal også være med i dette måltidet. Den er ikke be
skrevet i Tanach. Den hører med til den himmelske fasen av rikets tid. I

rikets tid skal det være en nær forbindelse mellom himmelen og jorden.
Himmelen vil også ligge mye nærmere til jorden, enn den er nå. Den kristne
menighet skal ha overordnede åndelige oppgaver i hele kosmos i denne ti
den. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 3.)

DEN RETTE FORSTÅELSEN AV
NATTVERDEN.

Det er forskjellige oppfatninger innenfor den kristne kirken om hvordan vi
skal forstå betydningen av brødet og vinen i nattverden. Det er tre oppfat
ninger av dette:
a) Den Romersk Katolske Kirken mener at det skjer en FULLSTENDIG
FORVANDLING av brødet og vinen, slik at det ikke lenger er brød og
vin, men at det utelukkende er Jesu legeme og blod, som er til stede i
nattverden. De kaller det som skjer med brødet og vinen for
«transsubstansiasjon». Det betyr «forvandling av substansen».

b) Den Lutherske Kirken mener at brødet og vinen både er BRØD OG
VIN, og at det samtidig er JESU LEGEME og BLOD. I utgangspunktet
er det brød og vin, men det blir ved Guds ord forvandlet til Jesu legeme
og blod. Dette kalles for læren om «konsubstansiasjonen». Det betyr
«den sanune substansen som».

c) Den Reformerte Kirken mener at brødet og vinen bare SYMBOLISE
RER Jesu legeme og blod. De begrunner dette med at Jesu legeme var
til stede under nattverdsmåltidet. Brødet kan derfor ikke være Jesu le

geme. Vinen kan heller ikke være Jesu blod, for det var også til stede i
hans legeme under nattverden. Brødet og vinen symoliserer derfor Jesu
legeme og blod.

Ut fra det som vi har sett ovenfor, om hva de forskjellige jødiske
trossamfunnene, Jesus og Paulus lærte om dette, kan det ikke være mye tvil
om at det er Den Reformerte Kirken som har DET RETTE SYNET på
brødet og vinen i nattverden. Den mener at de er symboler på Jesu legeme
og brød.
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Hva som gjelder verbet «estin», som betyr «å være», så utelates dette ver
bet både i hebraisk og i gresk når man skal uttrykke den konkrete betydnin
gen av verbet. I dette tilfellet er det tatt med. Det betyr at det skal forstås i
en symbolsk betydning. (Se min bok: Kristendommens Jødiske Røtter. Ka
pittel: Nattverden er felles for de to menighetene.)
Både Den Romersk Katolske Kirken og Den Lutherske Kirken åndeliggjør
nattverden i altfor stor grad. De tar feil i dette spørsmålet.

SALMENE 113-115.

Da Jesus og hans apostler de hadde sunget lovsangen, avsluttet de påske
måltidet og gikk ut til Oljeberget, (v. 30.)
Lovsangen bestod av Salmene 113-118, og de ble sunget, for å ære Herrens
navn, og for å framheve de velsignelsene som er beskrevet i disse Salmene.
Disse Salmene inneholder følgende momenter:
1.) Salme 113 er en lovprisning av Herrens navn.
2.) Salme 114 beskriver utgangen fra Egypt og de store under som skjedde

på vandringen inn i det lovede landet.
3.) Salme 115 er oppfordring til jødene om å stole fullt ut på Herren. Han vil

hjelpe dem.
4.) Salme 116 beskriver Messias sin kamp mot synden og en takk til Gud

for at han fridde ham ut.

5.) Salme 117 oppfordrer alle hedningefolkene til å prise Herrens navn, for
han er trofast.

6.) Salme 118 er en takk til Gud for at han har bevart Israel. Det er også en
Salme som beskriver Messias sine lidelser, men Gud fridde ham ut av
dem. (v. 10-19.)

Den beskriver også Messias som kongen (v.20-26.) «Den stein som byg
ningsmennene forkastet, er blitt hovedhjømesteinen. Av Herren er dette
gjort, og det er underfullt i våre øyne.» (v.22-23.)
Salmen avsluttes med en lovprisning til Messias. «Velsignet være han som
kommer i Herrens navn. Vi velsigner dere fra Herrens hus.» (v.26.) Første
del av dette verset ble brukt på Palmesøndag, da folket hyllet Jesus med de
samme ordene.

Salme 118 er av rabbinerne blitt kalt Kongesalmen. På aramaisk er denne
salmen blitt kalt for «shir matronitah», og det betyr «en kongelig sang». Den
avsluttet påskemåltidet.
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Denne salmen er vanligvis blitt assosiert med innvielsen av templet, men
den er også en messiansk salme, som peker på Messias som Israels konge.
Rabbi Akiba har sagt om denne salmen at den er blitt gitt av Den Hellige
Ånd, og at Israel sang denne salmen da de gikk gjennom Rødehavet.
Rabbinerne Jeuhudah Bar Simon og Shmuel Bar RavYitxhak har sagt føl
gende om denne salmen: «Profetene har sagt at Israel må synge denne
salmen på den dagen de blir frelst.»
Midrash Tehillim har sagt at denne salmen er gitt «av Den Hellige Ånd», og
at den går på kong David.
Zohar Shemot 54 a sier at det i denne salmen er det en referanse til «Den

som skal komme.» Derfor må Israel synge denne salmen til «ham som skal
komme»,og «Gud vil enda en gang rekke ut sin hånd og berge levningen av
sitt folk.» Da vil «de som har dødd på grunn av slangens bedrag, bli reist
opp, og de vil bli rådgivere til Messias-Kongen.» Denne Salmen er «en
konge-sang», og den snakker om «troens fellesskap og Messias komme.»
Zohar Shemot 54 b sier følgende om denne Salmen: «Vi har blitt lært at
enhver som synger denne salmen daglig med sann hengivelse, vil bli verdig
til å synge den ved Forløsningen som kommer, for den refererer seg til både
den verden som har vært, og den verden som ligger foran. Den inneholder
stadfestelse av troen og hemmeligheter, som er relatert til Messias sine da
ger.» (Se Risto Santalas bok: The Midrash of the Messiah. s. 122-126.)
Jesus selv mottok og anerkjente den hyllesten som han fikk på Palmesøn
dag, og han hevdet selv at han var den steinen, som hadde blitt forkastet av

bygningsmennene. «Jesus sier til dem: Har dere aldri lest i Skriftene (Salme
118,22-23). Den stein som bygningsmennene forkastet, er blitt hjørnestein.
Av Herren er dette gjort, og det er underfullt i våre øyne.» (Mat.21,42.)

De 4 evangeliene beskriver påskemåltidet, men det er bare de 3 synoptiske
evangeliene som beskriver innstiftelsen av nattverden. Johannes nevner den
ikke i sitt evangelium.
Johannes derimot beskrev Jesu avskjedstale for sine apostler (Joh. 14-16)
og Jesu yppersteprestelige bønn (Joh. 17.) Det er naturlig å tenke seg at
også disse talene ble holdt på den øvre salen, hvor Jesus holdt det siste på
skemåltidet sammen med sine apostler.
Noen Bibel-granskere mener at disse talene ble holdt på veien ut mot Olje
berget.
Det er uvesentlig å vite hvor talene ble holdt. Det viktige er at de ble holdt.
De angår først og fremst Jesu forhold til apostlene og Riket for Israel. Den
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kristne menighet er ikke nevnt i disse talene. Den var ennå i sin egen hem
melighet. Det var Paulus som skulle åpenbare disse hemmelighetene.
Vi skal ikke gå inn på Jesu taler i Johannes 14-17, men vi vil bare si at Jo
hannes 14,1-3 ikke angår den kristne menighets bortrykkelse, men det an
går Jesu gjenkomst til sine apostler og disipler.
På denne måten ser vi at de 4 evangeliene utfyller hverandre.
Etter at Jesus og apostlene hadde sunget Lovsangen, så gikk de ut til Olje
berget. Hver kveld i denne uken hadde Jesus og hans apostler trukket seg
tilbake til Oljeberget. Han skal også komme tilbake til Jerusalem fra Olje
berget.

«Da sier Jesus til dem: I denne natt skal dere alle ta anstøt av meg; for det
er skrevet: JEG VIL SLÅ hyrden, og hjordens får skal adspredes. Men når
jeg er oppstanden, vil jeg gå i forveien for dere til Galilea. Da svarte Peter
og sa til ham: Om alle tar anstøt av deg, så vil jeg aldri ta anstøt. Jesus sa
til ham: Sannelig sier jeg deg: I denne natt, før hanen galer, skal du fornekte
meg tre ganger. Peter sa til ham: Om jeg så skal dø med deg, vil jeg ikke
fornekte deg. Det samme sa alle disiplene, (v.31-35.)

Jesus sa at de alle skulle ta anstøt av ham denne natta, for det stod skrevet
i Sakarias 13,7 at Gud ville slå hyrden, som var Jesus, og hjorden, som var
apostlene, skulle bli adspredt. Etter at Jesus var oppstått fra de døde, skulle
de dra til Galilea. Peter sa til Jesus at om alle de andre tok anstøt av Jesus,
så skulle han ikke gjøre det. (v.31-33.)
Jesus visste at apostlene kom til å fornekte ham, men til tross for det, så
ville han ikke forlate dem. Han skulle møte dem igjen i Galilea- noe som
han også gjorde.
Her ser vi også at det var Guds planer, at Gud skulle «slå» Jesus. Verken
jødene eller romerne ble gjort ansvarlig for denne gjerningen, for den var i
samsvar med Guds planer. Det som de ble gjort ansvarlig for, var det for
holdet at de ikke ville tro på Jesus som jødenes Messias og verdens frelser.
Peter overvurderte sin tro og sitt mot, når han sa at han ikke ville svikte sin
herre. I og med at han sa det, sa sadde han også tvil om det som Jesus
hadde sagt på forhånd. Det er dumt å gå ut med forhåndsløfter, når vi vet
hvor lett, vi har for å svikte Jesus og falle i synd.
Jesus sa til Peter at før «hanen galer, skal du fornekte meg 3 gangeD>. Pe
ter sa at han ville dø sammen med Jesus, før han ville fornekte ham. Det

samme sa de andre apostlene. Judas hadde allerede fornektet sin mester.
(v.33-35.)
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Det er noen Bibel-granskere som mener, at Peters fornektelse av Jesus
ikke relaterte seg til en hane som gol tre ganger, men til den presten som
skulle rope ut fra templet i Jerusalem, at prestene og levittene måtte gjøre
seg klar til Guds-tjenesten, og at folket måtte komme til Guds-tjenesten. (Se
min bok: Kristendommens Jødiske Røtter. s.21.)
Etter sin oppstandelse møtte også Jesus sine apostler igjen i Galilea, og der
stilte han Peter like mange spørsmål som det antall ganger han hadde for
nektet ham. Der utnevnte også Jesus Peter til å være LEDER for den
messianske menigheten i Jerusalem. (Joh.21,1-17.)

JESU KAMP I GETSEMANE.

«Da kom Jesus med dem til et sted som heter Getsemane, og han sa til disi
plene: Sett dere her, mens jeg går der bort og beder! Og han tok Peter og
de to Sebedeus' sønner med seg og begynte å bedrøves og engstes. Da
sier han til dem: Min sjel er bedrøvet inntil døden; bli her og våk med meg!
Og han gikk et lite stykke frem, falt på sitt ansikt og bad og sa: Min Fader!
er det mulig, da la denne kalk gå meg forbi! Dog, ikke som jeg vil, men som
du vil! Og han kommer til disiplene og finner dem sovende og sier til Peter:
Så var dere da ikke i stand til å våke en time med meg! Våk og bed, for at
dere ikke skal komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.»
(v.36-41.)

Jesus kom sammen med sine apostler til Getsamene-hagen. Han bad dem
om å sette seg ned mens han gikk lenger inn i hagen for å be. Han tok med
seg Peter, Johannes og Jakob. Han begynte å bli bedrøvet og engstelig.
Han sa at hans sjel var bedrøvet inntil døden, og han bad de tre om at de
måtte våke sammen med ham. (v.36-38.)
«Getsemane» lå ved foten av Oljeberget. Det var en hage, og navnet betyr
«oljepresse».
Han tok med seg Peter, Johannes og Jakob litt lenger inn i hagen. Dette var
tredje gangen at han skilte ut disse tre apostlene fra de andre og tok dem
med seg, for å være alene sammen med dem. Han behøvde noen, som han
kunne dele dette med og noen, som kunne be og våke sammen med ham.
Han behøvde STØTTE fra noen av sine nærmeste.

Jesus begynte å bedrøves og bli engstelig. Han var bedrøvet over at jødene
ikke ville ta imot ham og tilbudet om opprettelsen av Riket for Israel. Han
var også bedrøvet over at hans apostler ikke forstod hans undervisning om
Riket og hans stedfordredende død.
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Han var også ENGSTELIG FOR DØDEN, og det til tross for at han hadde
fått et løfte av Gud, om at han ikke ville forlate hans sjel i dødsriket, «for
du skal ikke forlate min sjel i dødsriket, ei heller skal du overgi din hellige til
å se tilintetgjørelse.» (Ap.gj.2,27.)
Han var også engstelig på grunn av at han, som var uten synd og skilt fra
synden, skulle ta på seg hele verdens synd og skyld og bli gjort til ett med
synden, «han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal
avdø fra våre synder, og leve for rettferdigheten, han ved viss sår dere er
legt.» (l.Pet.2,24.)
«Han som ikke visste av synd, har han (Gud) gjort til synd for oss, for at vi i
ham skulle bli rettferdige for Gud.» (2.Kor.5,21.)
Jesu sjel var «bedrøvet inntil døden». «Sjelen» står for hele personen. Hele
hans person var nær opp til at han ikke kunne greie dette. Han bad de tre
apostlene om at de skulle våke og be sammen med ham. Det var hoved
hensikten med at han tok dem med seg.

«Og han gikk et lite stykke fram, falt på sitt ansikt og bad og sa: Min Fader,
er det mulig, da la denne kalk gå meg forbi. Dog ikke som jeg vil, men som
du vil! Og han kommer til disiplene og han finner dem sovende og sier til
Peter: Så var dere da ikke i stand til å våke en time med meg! Våk og bed,
for at dere ikke skal komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrø
pelig.» (v.39-41.)

Jesus gikk et lite stykke fra sine apostler, falt på sitt ansikt og bad til Gud
om at dersom det var mulig, så måtte Gud ta fra ham denne byrden av
synd, men han bad også: «Dog ikke som jeg vil, men som du vil.» (v.39.)
Dette trykket av synd og skyld lå så hardt på Jesus at han bad Gud, om at
han måtte finne en annen løsning på syndespørsmålet, dersom han kunne
det, men han innordnet også sin vilje under Guds vilje. Dette betyr ikke at
han ikke ønsket å underlegge sin vilje under sin Far, men det viser oss syn
dens konsekvenser i all sin heslighet og gru.
Jesus visste at denne kalken ikke kunne taes fra ham. Dette hadde han og
Faderen blitt enige om på et tidligere tidspunkt, at verdens synd bare kunne
sones på denne måten, at en som var helt ren og uskyldig, måtte dø for all
verdens synd. Til tross for det så bad han om at dette måtte bli tatt fra ham,
om det var mulig. Dette viser oss Jesu menneskelige side. Han var både
Gud og menneske i en og samme person.
1 egenskap av Gud så hadde Jesus ubegrensede ressurser, men som sant
menneske så hadde Jesus begrensede ressurser. Vi ser at han reagerte
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med forferdelse på døden- både ut fra sin guddommelige og sin menneske
lige side.
Han ønsket å dø for all verdens synd, men på grunn av at han selv var uten
synd og skyld, så kunne ikke døden holde fast på ham. Han ble frelst på
grunn av sin Guds-frykt. «Og han har i sitt kjøds dager med sterke skrik og
tårer frambåret bønner og nødrop til ham (Gud) som kunne frelse ham fra
døden, og han ble BØNNHØRT FOR SIN GUDS-FRYKT.» (Hebr.5,7.)
Denne kampen i Getsamene-hagen var så voldsom at Gud måtte sende EN
ENGEL fra himmelen, for å styrke Jesus. (Luk.22,43.) Den støtten som
han ønsket, at hans apostler kunne gi ham, den ble gitt ham fra hans Far i
himmelen.

Lukas forklarer den angsten som Jesus hadde på følgende måte: «Og han
kom i DØDSANGST og bad enda heftigere, og hans svette ble som blods
dråper, som falt ned på jorden.» (Luk.22,44.)
Etter at Jesus hadde bedt denne bønnen til Gud, kom han tilbake til de tre

apostlene. De hadde sovnet. Han sa til Peter: Så var dere da ikke i stand til
å våke en time med meg. Våk og bed, for at dere ikke skal komme i fris
telse. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.» (v.40-41.)
Det var flere grunner til at de hadde sovnet i den korte tiden, som Jesus
hadde vært borte fra dem og bedt:
a) De var utslitt etter alt det som de hadde vært gjennom den siste uka.
b) De kunne ikke forstå den voldsomme åndskampen som Jesus var inne i.
De forstod bare Jesu ytre ord om forsoningen, men ikke dets realitet.
Jesus måtte være alene om alt dette, men han ønsket at han kunne få litt

støtte av sine nærmeste venner.

Det var naturlig at han henvendte seg til Peter, for han hadde hatt den ster
keste bekjennelsen om at han ikke ville ta anstøt av Jesus, og at han ville dø
sammen med ham. (v-33-35.)

Jesus gav dem en NY MULIGHET mulighet til å våke og be sammen med
ham. Deres bekjennelse om at de heller ville dø sammen med Jesus enn å
fornekte ham, viser at deres ånd ønsket det, men kjødet var sterkere enn
deres ånd. Det var kjødet som kontrollerte deres vilje, og det som de innerst
inne hadde bestemt seg til å gjøre, nemlig å følge Jesus fullt ut- også i hans
kamp- men det gikk ikke, for kjødet var skrøpelig.

«Atter gikk han annen gang bort, bad og sa: Min Fader! kan ikke dette gå
meg forbi, uten at jeg må drikke det, da skje din vilje! Og han kom og fant
dem atter sovende; for deres øyne var tunge.» (v.42-43.)
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Jesus gikk bort for å be den andre gangen, og det skjedde akkurat det
samme som første gangen, da han bad. Han overgav sin vilje til Faderens
vilje, og de tre apostlene falt også denne gangen i en dyp søvn. Han fikk
ingen hjelp av dem. Han bebreidet dem ikke denne gangen for at de hadde
sovnet. Han visste at han måtte greie denne kampen alene.

«Og han lot dem være, og gikk atter bort og bad tredje gang og talte de
samme ord. Da kom han til disiplene og sa til dem: Dere sover altså og hvi
ler dere! Se, timen er nær da Menneskesønnen skal overgis i synderes hen
der; stå opp, la oss gå! Se, han er nær som forråder meg.» (v.44-46.)

Jesus gikk bort og bad en tredje gang. Han bad den samme bønnen og
overgav sin vilje til Faderen. Det betyr at han var enig med Faderen i det,
som skulle skje.
Da han kom tilbake til apostlene, hadde de også sovnet denne gangen. Je
sus konstaterte at de hadde sovet og kvilt seg. Det hadde ikke han gjort.
Han var i en INTENS ÅNDSKAMP. Han hadde bedt Faderen 3 ganger
om at han måtte ta denne byrden fra ham, men han hadde også bedt om at
Faderens vilje måtte skje.
Dette er den eneste gangen at vi hører, at Jesus gjentar seg selv i sine bøn
ner. Dette vitne om en intens åndskamp. Når man er i den dypeste nød, så
bruker man ikke så mange ord, men man gjentar de samme ordene flere
ganger.

Den første gangen at Jesus kom tilbake til sine apostler, så irettesatte han
dem for at de hadde sovnet (v.40). Den andre gangen «lot han dem være».
(v.44.) Det vil si at han bebreidet dem ikke for dette. Den tredje gangen
konstaterte han at de hadde kvilt seg. (v.45.)
Etter at Jesus hadde utholdt denne kampen og seiret over Satan, som

hadde gjort mange forsøk på å få Jesus til å gå utenom Golgata, så sa Jesus
etter at han hadde seiret: «Se, timen er nær da Menneskesønnen skal over

gis i synderes hender. Stå opp, la oss gå! Se, han er nær som forråder
meg.» (v.45-46.)
Satan satte inn store åndelige ressurser for å få Jesus til å gå veien utenom
forsoningen på Golgata, men Jesus holdt stand, for han underkastet seg
Faderens vilje, som også var hans vilje.
Nå da seiren var vunnet, sa han til sine apostler at de måtte stå opp fra kvi
len og gå ut av hagen, for å møte de andre apostlene og Judas. Han hadde
bestemt seg for å forråde sin Mester. Jesus flyktet ikke unna det som lå
foran, men han gikk aktivt inn i det.
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JUDAS FORRÅDTE JESUS.

«Og mens han ennå talte, se, da kom Judas, en av de tolv, og med ham
fulgte en stor hop med sverd og stokker. De kom fra yppersteprestene og
folkets eldste. Men han som forrådte ham, hadde gitt dem et tegn og sagt:
Den jeg kysser, ham er det. Grip ham! Og straks gikk han bort til Jesus og
sa: Vær hilset, rabbi! og kysset ham. Men Jesus sa til ham: Venn, hvorfor er
du her? Da trådte de til og la hånd på Jesus og grep ham. Og se, en av dem
som var med Jesus, grep til med hånden og drog sitt sverd, og han slo til
yppersteprestens tjener og hugg øret av ham. Da sa Jesus til ham: Stikk ditt
sverd i skjeden! for alle som griper til sverd, skal falle for sverd. Eller tror
du ikke at jeg i denne stund kan be min Fader, og han ville sende meg mere
enn tolv legioner engler? Hvorledes skulle da Skriftene oppfylles, at så må
skje? I samme stund sa Jesus til hopen: Dere er gått ut som mot en røver
med sverd og stokker for å gripe meg. Daglig satt jeg i templet og lærte, og
dere grep meg ikke. Men alt dette er skjedde for at profetenes Skrifter skal
oppfylles. Da forlot alle disiplene ham og flyktet.» (v.47-56.)

Judas kom ikke alene. Sammen med ham fulgte det en stor hop av mennes
ker. De hadde med seg stokker og sverd. De kom fra yppersteprestene og
de eldste, (v.47.)
Dette var ikke soldater fra Det Høye Rådet, for det hadde ikke soldater til
sin disposisjon, men det var soldater fra tempelvakten (Joh. 18,3) og ordi
nære romerske soldater. De eldste og rådsmedlemmene var også med.
De sverdene som her er omtalt, er korte sverd. Det var bare de romerske

soldatene som hadde disse. Stokkene var de våpen som tempel-politiet
hadde.

Judas hadde gitt soldatene et TEGN. Den som han kysset, skulle de gripe,
for han var Jesus. Straks gikk han bort til Jesus og sa: «Vær hilset, rabbi!».
Han kysset Jesus, (v.48-49.)
De fleste av de romerske soldatene kjente ikke Jesus. De måtte derfor ha
et tegn fra Judas sin side slik at de unne gripe den rette mannen. Det tegnet
som han hadde gitt dem, var at han skulle gi Jesus et kyss.
Uttrykket «vær hilset» kommer av verbet «chairo», som betyr «å glede», «å
fryde seg» og «å juble». Dette var den vanlige hilsenen på hebraisk, og den
svarte til den vanlige fredshilsenen, som var «Shalom».
Det var ikke uvanlig at en mester kysset sin disippel, men det var sjeldent at
en disippel kysset sin mester.
Det verbet som er brukt for «å kysse», er «kataphileo». Det består av
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«kata», som betyr «intens» og «phileo», som betyr «å elske» eller «å
kysse». Dette betyr at Judas kysset ham flere ganger på en intens måte.
Han lot det regne med kyss over Jesus.
Jesus møtte Judas på en vennlig måte. Han sa til ham: «Venn, hvorfor er du
her?» Soldatene grep da Jesus. (v.50.)
Vanligvis brukes ordet «venn», som på gresk er «hetairos», på en familiær
måte. Det kan også oversettes med ordet «kamerat».
Hver gang dette ordet brukes i Matteus evangelium, så brukes det ovenfor
en som har gjort vedkommende noe ondt. (Mat.20,13 og 22,12.) Det ligger
derfor en medlidenhet i dette ordet.

En av apostlene grep til et sverd og hugg øret av yppersteprestens tjener.
Da sa Jesus til ham: «Stikk ditt sverd i skjeden, for alle som griper til sverd,
skal falle for sverd.» (v.51-52.)
Det var Peter som gjorde dette. Den tjeneren som fikk avhugget sitt øre,
het Malkus. (Joh. 18,10.) Dette var det SIET HELBREDELSEUNDERET
som Jesus gjorde, før han gikk til Golgata.
Vanligvis hadde ikke apostelene med seg sverd. Jesus hadde sagt til dem i
begynnelsen av deres tjeneste at de ikke behøvde å ta med seg verken
pung eller skreppe eller sko, for de skulle få det som de manglet av sine
landsmenn. (Luk.22,35.)

På den øvre salen under nattverdsmåltidet hadde Jesus sagt til dem at de
skulle ta med seg både pung, skreppe og et sverd hver. (Luk.22,36.)
Grunnen til at de nå skulle ta med seg dette, var det forholdet, at etter Jesus
død og oppstandelse, så skulle de i følge misjonsbefalingen i Mat.28,18-20
gå ut i hele verden med evangeliet om Riket for Israel.
Dette viser at det hadde inntruffet en NY SITUASJON etter Jesu død og
oppstandelse. Nå skulle de ikke lenger forkynne evangeliet om Riket bare i
Israel, men i hele verden. De trengte da det vanlige utstyret som en rei
sende hadde med seg- til og med sverdet. De skulle ikke bruke sverdet til å
gå til angrep på noen, men til å forsvare seg med.
Dette betyr at EVANGELIET IKKE SKAL UTBREDES VED HJELP
AV SVERDET. Jesus sa at den som brukte sverdet på denne måten, skulle
selv falle for sverdet. Guds rike blir ikke utbredt ved hjelp av sverdet. Det
blir utbredt vet at Den Hellige Ånd overbeviser hvert menneske om sann
heten i evangeliet.
Gud har ikke gitt sverdet til den enkelte for at den enkelte skal gå til angrep
med det, men han har overgitt sverdet til øvrigheten.
Han har videre pålagt øvrigheten at den skal bruke sverdet på en rett måte,
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og det er at den skal handle i samsvar med Guds ord og Guds vilje, «for den
(øvrigheten) er Guds tjener, deg til gode. Men gjør du det som er ondt, da
frykt! For den bærer ikke sverdet for intet. For den er Guds tjener, en hev
ner til straff over den som gjør det som ondt er.» (Rom. 13,4.)
Dersom Jesus hadde ønsket, at Gud skulle fri ham fra soldatene, som

hadde grepet ham, så kunne han ha bedt sin Fader om hjelp. Han kunne
sende ham mer enn 12 legioner med engler, for å beskytte Jesus, men dette
ønsket ikke Jesus, for det måtte skje det som profetene hadde skrevet i
Tanach om dette.

En legion var den største enheten i den romerske hæren. Den bestod av
6000 soldater. Dette ble da mer enn 72000 engler. Til sammenligning ble
Jesus arrestert av en kohort, som var en enhet, som bestod av 600 soldater.

(Joh.18,3.)

Dersom Jesus hadde ønsket det, da hadde han fått disse englene fra Fade
ren, som hadde utfridt ham fra soldatene, men han ville ikke gjøre det, for
det var ikke i samsvar med Faderens vilje.
Det var heller ikke i samsvar med det som profetene i Tanach hadde skre
vet om Messias og hans lidelser i forbindelse med forsoningen. Alt det som
profetene hadde skrevet, måtte oppfylles, for det som de skrev, kom fra
Herren. De skrev ofte i sine Skrifter: «Så sier Herren».

Jesus sa til den menneskemengden som hadde gått ut, for å gripe ham, at
de hadde behandlet ham som en forbryter, i og med at de hadde gått ut med
stokker og sverd, for å gripe ham. Han satt daglig i templet og lærte folket.
Han var ingen forbryter. De kunne ha grepet ham da, men det skjedde ikke,
for Skriftene måtte oppfylles fullt ut. (v.55-56.)
Alle disiplene til Jesus forlot ham og flyktet bort. (v.56.) Dette var også
skrevet ned i Skriftene. «Sverd! Våkn opp mot min hyrde (Messias), mot
den mann som er min like! sier Herren, hærskarenes Gud. Slå hyrden, og
fårene (apostlene) skal adspredes, og jeg vil igjen ta meg av de små.»
(Sak.13,7.)

Den siste dagen før korsfestelsen og på selve dagen for oppstandelsen si
terte Jesus mer enn 30 Skrift-steder fra Tanach.

DE FORSKJELLIGE AVHØRENE AV JESUS.

«Men de som hadde grepet Jesus, førte ham til ypperstepresten Kaifas.
Der var de skriftlærde og de eldste samlet. Og Peter fulgte ham langt bak
etter like til yppersteprestens gård, og han gikk inn og satte seg hos tje
nerne, for å se hva enden ville bli. Men yppersteprestene og hele rådet
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søkte falskt vitnesbyrd mot Jesus, for at de kunde drepe ham; men de fant
ikke noe, enda mange falske vidner kom frem. Men til sist kom to frem og
sa: Denne mann har sagt: Jeg kan bryte ned Guds tempel og bygge det opp
igjen på tre dager. Da stod ypperstepresten opp og sa til ham: Svarer du
ikke på det som disse vidner mot deg? Men Jesus tidde. Og ypperstepres
ten tok til orde og sa til ham: Jeg tar deg i ed ved den levende Gud at du
sier oss om du er Messias, Guds Sønn. Jesus sa til ham: Du har sagt det.
Dog, jeg sier dere: Fra nå av skal dere se Menneskesønnen sitte ved Kraf
tens høyre hånd og komme i himmelens skyer. Da sønderrev ypperstepres
ten sine klær og sa: Han har spottet Gud, hva skal vi mere med vitner? Se,
nu har dere hørt gudsbespottelsen! Hva tykkes dere? De svarte og sa: Han
er skyldig til døden. Da spyttet de ham i ansiktet og slo ham med knyttet
neve. Andre slo ham med stokker og sa: Spå oss, Messias: Hvem var det
som slo deg?» (v.57-68.)

De som hadde grepet Jesus, førte ham til ypperstepresten Kaifas. Der var
Det Høye Rådet samlet, (v.57.)
Før dette skjedde, ble Jesus ført til ypperstepresten Annas, som var sviger
far til Kaifas. (Joh. 18,12-14 og 19-24.) Ingen av de synoptiske evangelis
tene forteller noe om dette forhøret. Ingen av apostlene var til stede ved
dette forhøret.

Deretter ble han sendt til Kaifas, hvor hovedrettergangen skulle finne sted.
Der var alle yppersteprestene og hele Rådet samlet. Peter og en annen av
apostlene fulgte etter Jesus til forhøret hos Kaifas. Den andre apostelen
var sannsynligvis Johannes. (Joh. 18,15.)

Johannes som var kjent med ypperstepresten, fikk den piken som voktet
døren, til å slippe Peter inn på gårdsplassen, hvor Jesus ble forhørt. Det var
i den forbindelsen av Peter fornektet Jesus 3 ganger. (Joh. 18,15-18 og 25-
27.)

Peter satt sammen med tjenerne, for å se hvilken utgang rettssaken mot
Jesus ville få. (v.58.)

Yppersteprestene og hele Rådet satte fram falske vitnesbyrd mot Jesus for
at de kunne drepe ham, men de kunne ikke finne noe galt med Jesus enda
de førte fram falske vitner, (v.59-60.)
Når det står at hele Rådet var samlet, så betyr ikke dette nødvendigvis at
alle medlemmene av Rådet var samlet. Det var nok medlemmer til stede til

at de kunne dømme Jesus til døden. Det er ikke sannsynlig at Nikodemus
og Josef fra Arimetea var til stede, for de var ikke enige i den dødsdommen
som Rådet avsa over Jesus. (Luk.23,51 og Joh. 19,39.)
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Dette var INGEN RETTSSAK, men det var et KOMPLOTT mot Jesus.

De hadde på forhånd bestemt seg for å drepe Jesus. De var i det hele tatt
ikke interessert i å få fram sannheten. De vitnet mot Jesus, og de stilte
fram falske vitner.

Til sist ble de stilt fram to vitner som sa, at Jesus hadde sagt, at han skulle
bryte ned Guds tempel og bygge det opp igjen på tre dager, (v.60-61.)
Jødenes Torah krevde at det skulle være to eller tre vitner, når det skulle
felles en dødsdom. «Etter to eller tre vitners utsagn skal den late livet som
skal dø. Han skal ikke late livet bare etter ett vitnes utsagn. (5.Mos.l7,6.)
Disse to vitnene var falske vitner, for Jesus hadde ikke sagt at han skulle
rive ned jødenes tempel og bygge det opp igjen på tre dager, men han
hadde sagt til jødene at de skulle bryte ned hans legeme, og at han ville
bygge det opp igjen på tre dager. «Jesus svarte og sa til dem: Bryt ned dette
templet, og på tre dager skal jeg gjenreise det.» (Joh.2,19.)
Dette var selve Jonas-tegnet. På samme måten som Jonas var tre dager og
tre netter i fiskens buk, på samme måten skulle Menneskesønnen være tre
dager og netter i jordens skjød. (Mat. 12,40.)
Da stod ypperstepresten fram og sa til Jesus: «Svarer du ikke på det som
disse vitner mot deg?», men Jesus tidde og sa ikke noe. (v.62-63.)
Dette var også i samsvar med det profetiske ordet at Jesus ikke skulle si
noe til sitt forsvar, for HAN VAR SKYLDIG. «Han ble mishandlet enda

han var elendig og han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å
slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn.»
(Es.53,7.)

Jesus var ikke skyldig for det som yppersteprestene og Rådet anklaget ham
for, men han var skyldig til å dø for jødenes og hele verdens synd. Dette
var et offer som han hadde tatt på seg helt frivillig.
Ypperstepresten tok Jesus i ed ved den levende Gud at han måtte fortelle
dem, om han var Messias, Guds Sønn, eller ikke.» (v.63.)
Da ypperstepresten la Jesus under ed ovenfor Gud om dette, så måtte Je
sus svare, for Torahen sa at den som ikke svarte, når han ble lagt inn under
ed, den var skyldig. (3.Mos.5,l.)
Jesus måtte fortelle dem at han var Messias, som er det samme som Guds
Sønn. Uttrykket «Guds Sønn» er det samme som «Gud selv».
Jesus sa til ham: Du har sagt det. Dog jeg sier dere: Fra nå av skal dere se
Menneskesønnen sitte ved kraftens (Guds) høyre hånd og komme med
himmelens skyer.» (v.64.)
Uttrykket «Du har sagt det» er et bekreftende uttrykk. Det er det sanune
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som at Jesus hadde sagt: «Jeg er Guds Sønn.» Han hadde dermed gitt til
kjenne at han var Messias.
I følge Markus 14,62 sa Jesus rett ut at han ER GUD. «Jesus sa: JEG ER,
og dere skal få se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og
komme med himmelens skyer.»
Uttrykket «Jeg er» heter på gresk «ego eimi.» Det er det sanrnie som
«Yhvh», som er en av grunntitlene på Gud.
Da Moses møtte Gud i den brennende tornebusken, så møtte han ham som
Yhvh. «Og Gud sa til Moses: Jeg er den jeg er, og han sa: Så skal du si til
Israels barn: Jeg er (hebr.»Yhvh») har sendt meg til dere.» (2.Mos.3,14.)
Videre skulle yppersteprestene og medlemmene i Rådet selv få se at han
skulle sitte ved Guds høyre hånd i himmelen og komme tilbake med himme
lens skyer. Dette er SELVE TEGNET på hans gjenkomst.
Jesus henviste her til to messianske profetier, som de religiøse lederne
kjente godt til. Den første står i Salme 110,1 «Herren (Gud) sa til min herre
(Messias): Sett deg ved min høyre hånd, til jeg få lagt dine fiender til skam
mel for dine føtter.»

Den andre står i Daniel 7,13. «Fremdeles fikk jeg i mine nattlige syner se
en som lignet på en Menneskesønn, kom med himmelens skyer. Han gikk
bort til Den gamle av dager (Gud) og ble ført fram for ham.»
Dersom jødene hadde tatt imot Jesus som sin Messias, så hadde dette villet
ha skjedd. Vi må huske på at mange av de profetiske utsagnene, som Jesus
kom med, var betinget av at jødene tok imot ham.
Da jødene ikke ville ta imot Jesus som deres Messias, så ble oppfyllelsen
av disse utsagnene utsatt til en senere tid. Jesus sa: «For sannelig sier jeg
dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en
eneste tøddel forgå av Torahen, før det er skjedd alt sammen. (Mat.5,18.)

Da Jesus hadde sagt dette, sønderev ypperstepresten sine klær og sa: «Hva
skal vi mer med vitner? Se, nå har dere hørt Guds-bespottelsen. Hva tyk
kes dere? De svarte og sa: Han er skyldig til døden.» (v.65-66.)
Når en jødisk dommer hørte et utsagn, som han vurderte som blasfemi,
pleide han å rive i stykker sine klær. Det var et uttrykk for frykt og sorg for
Guds dom. Det var ikke embetsdrakten sin at ypperstepresten her rev i
stykker, men ytterklæme sine. Det var ikke på grunn av sorg og bestyrtelse
at han rev i stykker sine klær, men han var rasende på Jesus, fordi han
hadde sagt at han var Messias og gjorde seg lik med Gud.
Dette var en hyklersk handling fra yppersteprestens side, for han ønsket å
dømme Jesus til døden.
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Nå når Jesus hadde bekreftet, at han var jødenes Messias, behøvde de ikke
lenger falske vitner for å dømme ham.
De andre medlemmene av Rådet var like hyklerske som ypperstepresten.
De var enig med ham, og de foreslo at Jesus var skyldig til å dø.
I følge den jødiske Torahen så var et menneske som gav seg ut for å være
Messias, skyldig til døden, dersom han da ikke var Messias, for det jødiske
folket ventet på Messias. (3.Mos.24,16.)
Ut fra den jødiske Torahen ble altså Jesus dømt for noe som han var. Han
hadde bevist at han var Messias, for ingen kunne gjøre de gjerningene som
han hadde utført. Han gjorde de messianske underne som bare Messias var
i stand til å gjøre. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: De
messianske undergjerningene.)
Ut ifra Guds synspunkt var han skyldig til å dø, for han hadde frivillig tatt
på seg all verdens synd, for enhver som synder, må dø. Han var det
STORE SONOFFERET, som skulle erstatte de andre offfene og
renselsessermoniene i jødedommen, som bare var av midlertidig karakter.
De kunne ikke fjerne synden, men de kunne legge et dekke over den.
Etter at de hadde dømt Jesus til døden, så spyttet de ham i ansiktet, slo ham
med knyttnevene og med stokker. De hånte ham og sa: «Profeter for oss,
Messias. Hvem var det som slo deg?» (v.67-68.)
«Å spytte en i ansiktet» er et uttrykk for «forakt» (5.Mos.25,9.)
Det var også profetert i Tanach at dette skulle skje med Messias. «Min
rygg bød jeg fram til dem som slo, og mine kinner til dem som rykket meg i
skjegget. Mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spytt.» (Es.50,6.)
Når de kalte ham for «Messias» ved denne anledningen, så var det uttrykk
for sarkasme og forakt. De bad ham om å fortelle dem om hvem som slo
ham, enda han ikke kunne se hvem som slo.

«Men Peter satt utenfor i gårdsrommet. Og en tjenestepike gikk bort til
ham og sa: Også du var med Jesus fra Galilea. Men han nektet for dem alle
og sa: Jeg forstår ikke hva du mener. Men da han gikk ut i portgangen, så
en annen pike ham, og sa til dem som var der: Også denne var med Jesus
fra Nasaret. Og atter nektet han det med en ed. Jeg kjenner ikke det men
neske. Men litt etter gikk de frem som stod der, og sa til Peter: Sannelig,
også du er en av dem. Ditt mål røper deg. Da gav han sig til å forbanne seg
og sverge: Jeg kjenner ikke det menneske. Og straks gol hanen (ropte pre
sten). Da kom Peter Jesu ord i hu, at han hadde sagt til ham: Før hanen
galer (presten roper), skal du fornekte mig tre ganger; og han gikk ut og
gråt bitterlig.» (v.69-75.)
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Peter satt utenfor i gårdsrommet, og en tjenestepike gikk bort til ham og sa:
«Også du var med Jesus fra Galilea», men han nektet for det og sa at han
visste ikke, hva hun mente, (v.69-70.)

Peter fulgte spent med i rettergangen mot Jesus. Den piken, som gikk bort
til ham, var den samme piken som hadde sluppet ham innenfor porten. Hun
hadde fulgt med Peter, for hun hadde en mistanke om at var en av Jesu
apostler.
En av grunnene til at Peter fornektet sin herre, kunne være det forholdet at

dersom han ble gjenkjent, så kunne han bli anklaget for å ha hugd øret av
Malkus.

Peter gikk videre ut i portgangen. Der traff han en annen pike som sa til
ham, at også han var sammen med Jesus fra Nasaret, men han nektet med
en ed at han ikke kjente Jesus, (v.71-72.)
For å unngå den første piken så gikk Peter ut i portgangen. Det var passa
sjen mellom gaten og gården. Der traff han den andre piken som sa det
samme til ham som den første piken, men han nektet for at han kjente Je
sus. Han tok Gud i ed på at han ikke kjente ham.
Det ser ut til at Peter ikke engang ønsket å kjenne Jesus. Første gangen
hadde han nektet for at han hadde vært sammen med Jesus, men nå ville

han ikke engang kjennes ved hans person. Jesus var et ukjent menneske for
ham, enda han hadde vandret sammen med Jesus i 3,5 år og hadde vært en
av de mest betrodde apostlene til Jesus.
En kort tid etter at dette hadde skjedd, så var det andre som sa til ham, at
også han var en av Jesu disipler, for hans dialekt røpet ham. Da begynte
Peter og forbanne og sverge på at han ikke kjente Jesus. Straks etter gol
hanen (ropte presten), (v.73-74.)
Johannes forteller at han, som spurte Peter, var en slektning av Malkus.
(Joh. 18.26.) Han begrunnet dette med at hans dialekt røpet, at han var fra
Galilea. Galileme var kjent for å ha en dårlig uttalelse på ordene. På grunn
av sin dårlige uttalelse hadde de ikke lov til å lyse velsignelsen i
syngogegudstjenesten. De uttalte p som b og ch som k.
Peter nektet også denne gangen på at han kjente Jesus, og han tok ikke
bare Gud i ed på det, men han nedkalte forbannelser over seg selv, for å
bevise at det som han sa, var sant.

Da Peter hørte at hanen gol (presten ropte), kom han i hu at Jesus hadde
sagt til ham, at før dette hadde skjedd, så hadde Peter fornektet ham tre
ganger. Han gikk ut og GRÅT BITTERT over det som hadde skjedd.
(V.75.)
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Nå gikk det opp for Peter at han hadde fornektet Jesus 3 ganger, enda han
hadde sagt, at han heller ville dø sammen med Jesus enn å fornekte ham.
(V.35.)

Det samme hadde også de andre apostlene sagt, men de hadde ikke sver
get på at de ikke kjente Jesus. De hadde bare sviktet ham ved at de hadde
rømt unna, da han ble tatt til fange.
Det er ikke rart at Peter gråt bittert da det gikk opp for ham, hva han hadde
gjort.
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KAPITTEL 27.

LANGFREDAG

«Da det nå var blitt morgen, holdt alle yppersteprestene og folkets eldste
råd imot Jesus, at de kunde drepe ham, og de bandt ham og førte ham bort
og overgav ham til landshøvdingen Pilatus.» (v. 1-2.)

Dette skjedde tidlig på langfredagen. Det var nødvendig at Rådet kom
sammen en gang til, for det første møtet, som Rådet hadde hatt, var et
møte om natten, og det var ikke lovlig etter jødisk Torah. Dessuten måtte
en dødsdom ha to møter med en dag i mellom.
Det jødiske Rådet kunne ikke dømme Jesus til døden. Retten til å dømme
et menneske til døden hadde jødene mistet i året 7 etter Messias. (Se min
bok: Kristendommens Jødiske Røtter. Kapittel: Jakobs 7 barn med Lea.)
I den forbindelse hadde det utbredt seg en allmenn bestyrtelse i Rådet, og
rådsmedlenunene skulle i følge rabbi Rakmon ha reagert på følgende måte:
«Da Sanhedrins medlemmer merket, at de var fratatt retten til å råde over

liv og død, ble de grepet av en allmenn bestyrtelse. De dekket sine hoder
med aske og sin kropp med sekkestoff og ropte: Ve oss. Judas spir (Judas
makt) er tatt bort fra oss, og Messias er ennå ikke kommet.» (Se min bok:
Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: Jakob profeterte om Messias.)
Det var bare den romerske landshøvdingen eller prokuratoren som kunne
dømme et menneske til døden. Landshøvdingen på denne tiden var Pontius
Pilatus. Han var landshøvding i Judea fra år 26-36. Han var den femte
landshøvdingen. Han var den høyste embetsmannen og stod direkte an
svarlig ovenfor keiseren.
Når Rådet nå førte Jesus til Pilatus, så måtte de dikte opp andre anklager
mot Jesus enn påstanden om blasfemi. (Mat.26,66.) Den anklagen ville ikke
bli godkjent av Pilatus, for han kunne ikke dømme Jesus på grunnlag av
jødenes Torah og enkeltheter i deres tro og lære. Han måtte dømme ut fra
romersk lov.

De nye anklagene mot Jesus var følgende:
a) Jesus villedet folket.

b) Jesus hadde forbudt jødene å gi keiseren skatt.
c) Jesus hadde sagt at han var Messias, en konge. (Luk.23,2.)

«Da nå Judas, som forrådte ham, så at han var blitt domfelt, angret han det,
og han kom tilbake til yppersteprestene og de eldste med de tretti
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sølvpenninger og sa: Jeg har syndet da jeg forrådte uskyldig blod. Men de
sa: Hva kommer det oss ved? Se du dertil! Da kastet han sølvpengene inn i
templet, og gikk bort og hengte seg. Men yppersteprestene tok sølvpengene
og sa: Det er ikke tillatt å legge dem i tempelkisten; for det er blodpenger.
Og de holdt råd med hverandre, og kjøpte for pengene pottemakerens åker
til gravsted for fremmede. Derfor heter denne åker Blodåkeren den dag i
dag. Da blev det oppfylt som er talt ved profeten Jeremias, som sier: Og de
tok de tretti sølvpenninger, den verdsattes verdi, han som Israels barn lot
verdsette, og de gav dem for pottemakerens åker, således som Herren bød
meg.» (v.3-10.)

Da Judas så at Jesus ble dømt til døden, angret han på at han hadde forrådt
Jesus, og kom tilbake til Rådet med de tretti sølvpenningene, og sa at han
hadde forrådt uskyldig blod, men medlemmene av Rådet sa at det vedkom
ikke dem. Det var Judas som var ansvarlig for det. (v.3-4.)
Det verbet, som her er brukt om «å angre», er «metamelomai». Det betyr
«å beklage at noe er skjedd» eller «å være lei seg for at noe er skjedd». Det
vanlige verbet for å angre er på gresk «metanoia». Det betyr både at en
angrer og omvender seg. Det var det verbet døperen Johannes hadde
brukt, da han forkynte for det jødiske folket «og sa: Omvend dere, for him
lenes rike er kommet.» (Mat.3,2.)
Judas angret ikke slik som for eksempel Peter gjorde i forbindelse med sitt
svik mot Jesus. Han bare beklaget at utfallet av hans bedrag hadde blitt, at
Jesus ble dømt til døden. Dette var ikke en omvendelse og en bedrøvelse
etter Guds sinn. (2.Kor.7,9.)
Han sa til medlemmene av Rådet at han hadde forrådt uskyldig blod. De
brydde seg ikke om det, men de sa til ham at det fikk bli hans sak. Det var
ingen hjelp å få for Judas fra disse menneskene. I stedet for å ha bekjent
sin synd for Rådet, så burde han ha bekjent sin synd for Gud, slik som Peter
gjorde og fått tilgivelse for den.
Yppersteprestene holdt råd med hverandre om hva de skulle gjøre med
pengene. De kunne ikke legge dem i tempelkisten, for det var blodpenger.
De kjøpte for pengene pottemakerens åker til gravsted for fremmede.
Denne åkeren ble kalt for «Blodåkeren».(v.5-8.)
I sin fortvilelse over at Rådet ikke ville hjelpe ham, trengte Judas seg inn i
templet og kastet fra seg pengene der. Yppersteprestene kunne ikke legge
dem i tempelkisten, for de var blodpenger, og de ville gjøre templet ureint.
Ved at de tok imot pengene, så vedgikk yppersteprestene at de hadde betalt
Judas, for at han skulle forråde Jesus. De hadde sannsynligvis tatt pengene
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fra tempelkisten, men nå hadde de ikke samvittighet til å legge dem tilbake
dit.

Judas gikk bort og hengte seg. Yppersteprestene kjøpte for pengene et
gravsted for fremmede. Dette stedet blir utpekt til å være Hinnoms dal, som
ligger sør for Sions berg utenfor Jerusalems murer.
Det kunne enten være et gravsted for fremmede som besøkte Jerusalem og
døde der, eller det kunne være et gravsted for de hedningene som bodde i
Jerusalem. Jødene ville ikke tillate at hedningene ble gravlagt innenfor Jeru
salems bymurer.
Dette gravstedet ble kalt for «Blodåkeren». Da ble det oppfylt det som pro
feten Jeremias hadde profetert (Jeremias 19,1-2.), at de tok de tretti sølv-
penningene, som var den verdien som Israels barn satte på den verdsatte
(Messias) og gav dem for pottemakerens åker. (v.9-10.)
Dette er et profetisk utsagn om det som skulle skje med de tretti sølvpenn-
ingene. Nå står det ingen ting om dette hos profeten Jerremias. Det står
derimot om dette hos profeten Sakarias 11,12-13.)
Dette er blitt forklart på følgende måter:
a) I flere gamle avskrifter av Bibelen forekommer ikke navnet Jeremias.

Det står bare «som er talt ved profeten». I den syriske Bibelen, som
kalles for Pehershita, forekommer ikke navnet Jeremias. En del fortol

kere mener at navnet Jeremias er kommet inn ved en feiltagelse.
b) I og med at Jeremias bok var den første boken blant de profetiske bø

kene, så sa jødene «Jeremias eller en av profetene». (Mat. 16,14.) Jø
dene delte inn Tanach i tre deler og det var: Torahen, Salmene og profe
tene.

Jødene sa også at «Jeremias ånd var over Sakarias.»
c) Det står heller ikke i teksten at Jeremias skrev disse ordene. Det står at

de «ble talt av profeten Jeremias.» (v.9.) Det er forskjell på å skrive ned
en ting og å tale det.

PILATUS DØMTE JESUS TIL DØDEN.

«Men Jesus blev stilt frem for landshøvdingen. Og landshøvdingen spurt-
ham: Er du jødenes konge? Jesus sa til ham: Du sier det. Og på alle
yppersteprestenes og de eldstes klagemål svarte han ingen ting. Da sa Pila
tus til ham: Hører du ikke hvor meget de vitner imot deg? Og han svarte
ham ikke på et eneste ord, så landshøvdingen undret seg storlig. Men på
høytiden pleide landshøvdingen å gi folket en fange fri, hvem de ville. Nå
hadde de dengang en vel kjent fange, som hette Barabbas, (v. 11-16.)
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Da Jesus ble stilt fram for landshøvdingen, spurte han Jesus om han var
jødenes konge. Jesus sa ikke rett ut at han var jødenes konge, men han
bekreftet det ved å bruke uttrykket: «Du sier det.» Det er det samme som:
«Jeg er det.»
Jesus svarte ingen ting på alle de beskyldningene som yppersteprestene og
de eldste rettet mot ham. (v. 11-12.)

Jesus hadde bekreftet ovenfor Rådet at han var JØDENES MESSIAS og
YHVH (Mat.26,64). Nå bekreftet han både ovenfor Rådet og Pontius
Piliatus at han var JØDENES KONGE. De skulle derfor ikke være i tvil

om hvem som stod foran dem, og hvem som de kom til å dømme til døden.
Nå var ikke Jesu kongedøirune, slik som de verdslige kongedømmene. Det
var i verden, men det var ikke av denne verden. Det var ikke basert på
soldater og løgn og bedrag, men det var basert på sannhet. «Jesus svarte:
Mitt rike er ikke av denne verden, var mitt rike av denne verden, da hadde

mine tjenere stridt, for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene, men nå er
mitt rike ikke av denne verden. Pilatus sa til ham: Så er du dog konge? Je
sus 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, hø
rer min røst.» (Joh. 18.36-37.)

Når det gjaldt alt det andre, som jødene anklaget ham for, så svarte han
ikke et ord på det. Dette var den beste måten å møte deres mange ankla
ger på, for de var ikke interessert i det som var sant og rett. De var bare
interessert i å få dømt Jesus til døden, for de mente at han var en falsk

Messias.

Dessuten var han en ÅNDELIG UTFORDRING for dem, som truet deres
posisjoner som folkets åndelige ledere.
Dette var andre gangen at Jesus ikke svarte noe på jødenes anklager mot
ham. Den første gangen var da han ble forhørt av Rådet hos Kaifas.
(Mat.26,62-63.)
Dette var også i samsvar med det profetiske ordet hvor det står: «Han ble
mishandlet enda han var elendig, og han opplot ikke sin munn, lik et lam
som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de slakter det. Han
opplot ikke sin munn.» (Es.53,7.)
Det som de anklaget Jesus for, var følgende:
1) Jesus villedet det jødiske folket både på det politiske og på det åndelige

området.

2) Jesus nektet å gi keiseren skatt.
3) Jesus sa at han var både Messias og jødenes konge. (Luk.23,2.)

Jesus svarte ingen ting på disse anklagene. Pilatus spurte ham om han

403



ikke ville forsvar seg, men Jesus svarte ham ikke et eneste ord. Pilatus
undret seg storlig over det. (v. 13-14.)

Jesus ønsket ikke å forsvare seg ovenfor disse anklagene, for de var
usanne og tatt ut av sin sammenheng. De som anklaget ham for Pilatus, var
ikke vitner, men de var anklagere.
Pilatus undret seg over dette, for det er vanlig i en rettssak at den, som blir
anklaget, forsvarer seg og hevder sin uskyld. Jesus visste at uansett hva
han sa til sitt forsvar, så ville utfallet bli det samme. De kom til å dømme
ham til døden.

På høytiden pleide landshøvdingen å gi jødene en fange fri. Det var de som
skulle bestemme, hvem det skulle være. Romerne hadde en beryktet fange,
som het Barabass. (v. 15-17.)

Dette var en skikk som romerne hadde innført, for å vinne gunst blant jø
dene. Det kunne dempe den politiske uroen i landet.
Barabass blir i en del gamle manuskripter av N.T. kalt for «Jesus
Barabass». Dette er gjort for å understreke motsetningene mellom Jesus og
Barabass. Selve ordet «Barabass» er aramaisk, og det betyr «Abbas
sønn». Barabass var en kjent forbryter, som hadde ledet et opprør mot ro
merne i Jerusalem (Mark. 15,7.)
Da Pilatus fikk høre at Jesus var fra Galilea, så sendte han Jesus til

Herodes Antipas som var i Jerusalem i påsken. Galilea hørte med til
Herodes Antipas sitt myndighetsområde. Han ønsket at Herodes skulle
uttale seg om Jesus.
Da Herodes fikk se Jesus, ble han glad, for han hadde hørt mye om Jesus
og ønsket å få se et tegn av ham, men Jesus svarte heller ikke Herodes noe
som helst på Rådets mange anklager mot ham. Herodes sine soldater hånte
også Jesus og kastet et skinnende klede rundt ham. Herodes sendte ham
tilbake til Pilatus. Fra den dagen ble Herodes og Pilatus gode venner. Før
hadde de ligget i fiendskap med hverandre. (Luk.23,6-12.)
Denne fortellingen er ikke tatt med hos Matteus, men vi nevner den, for å
få et så fullstendig bilde som mulig av forhørene av Jesus.
«Da de nå (etter forhøret hos Herodes) var samlet, sa Pilatus til dem:
Hvem vil dere jeg skal gi dere fri, Barabbas eller Jesus, som de kaller Mes
sias? For han visste at det var av misunnelse jødene hadde overgitt Jesus til
ham. Men mens han satt på dommersetet, sendte hans hustru bud til ham
og lot si: Ha ikke noe med denne rettferdige å gjøre! for jeg har lidt meget i
drømme i dag for hans skyld.» (v. 17-19.)
Da Rådet igjen var samlet hos Pilatus, så spurte Pilatus dem om hvem de
ønsket, at han skulle gi dem: Barabass eller Jesus. Pilatus visste at det var
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på grunn av misunnelse, at jødene ønsket å drepe Jesus, (v.17-18.)
Pilatus, som ønsket å gi Jesus fri, gav jødene to valg på hvem de ønsket, at
han skulle gi fri: Jesus eller Barabass. Pilatus viste at Jesus ikke hadde gjort
noe som fortjente døden etter romersk lov, og han håpet på at jødene ville
gi Jesus fri, og ikke Barabass.
Dessuten visste Pilatus at jødene hadde overlatt Jesus til ham på grunn av
misunnelse. De misunte Jesus hans store kraft og de mange under
gjerningene som han utførte.
Dessuten hørte store deler av det jødiske folket med til den messianske
bevegelsen. En regner med at døperen Johannes hadde døpt 200000 jøder
av en befolkning på 2 millioner.
Mens Pilatus satt på sitt dommersete, så sendte hans hustru bud på ham og
sa at han ikke måtte ha noe å gjøre med denne rettferdige mannen, for hun
hadde lidt meget i en drøm på grunn av Jesus. (v. 19.)
Tradisjonen har gitt denne kvinnen navnet Claudia Procula. Den Gresk Or
todokse Kirken har gjort henne til helgen.
Det var en meget uvanlig og modig handling hun gjorde, da hun avbrøt sin
mann i hans embete som dommer.

Vi vet ikke hva denne drømmen gikk ut på, men den måtte ha skaket henne
opp. Hun kalte Jesus for «DEN RETTFERDIGE». Dette gir uttrykk for at
han både var uskyldig, og at han var en rettferdig mann. Denne drømmen
hadde vært så sterk for henne at hun følte, at hun måtte fortelle det til sin
mann, slik at han kunne ta det med i sine vurderinger om å frigi Jesus.
Hun var også det eneste menneske som under hele rettssaken mot Jesus,

forsvarte ham og bad om at han måtte bli frigitt, for han var en rettferdig
mann.

«Men yppersteprestene og de eldste overtalte folket til å be om å få
Barabbas fri, og Jesus avlivet. Landshøvdingen tok nå til orde og sa til dem:
Hvem av de to vil dere jeg skal gi dere fri? De sa: Barabbas! Pilatus sier til
dem: Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som de kaller Messias? De sier alle:
La ham korsfeste! Han sa da: Hva ondt har han da gjort? Men de ropte
enda sterkere: La ham korsfeste! Da Pilatus så at han intet utrettet, men at
det bare blev større oppstyr, tok han vann og vasket sine hender for folkets
øyne og sa: Jeg er uskyldig i denne rettferdiges blod. Se dere dertil! Og alt
folket svarte og sa: Hans blod komme over oss og over våre bara.» (v.20-
25.)
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Yppersteprestene og de eldste overtalte folket til å be om at Barabass
måtte bli gitt fri, mens Jesus måtte bli avlivet. (v.20.)
Det var de religiøse lederne som overtalte folket til å be, om at Barabass
måtte bli satt fri, og at Jesus måtte bli avlivet. Jesus kunne ikke vente seg
noen som helst hjelp fra de religiøse lederne, og det var heller ingen blant
det jødiske folket som ville forsvare ham i rettssaken. De som trodde på
ham, var enten for skremt til å forsvare ham, eller de var ikke til stede.

Landshøvdingen spurte nok en gang hvem han skulle gi fri- Barabass eller
Jesus. Han spurte også hva han skulle gjøre med Jesus, som ble kalt for
Messias. De svarte ALLE SAMMEN at han skulle bli korsfestet. Han

spurte dem videre hva galt Jesus hadde gjort, men de skrek bare enda ster
kere at de ønsket, at Jesus måtte bli korsfestet (v.21-23.)
Pilatus ønsket ikke dømme Jesus til døden, og han gjorde flere forsøk på å
få jødene til å gi gi slipp på Jesus, men alt var forgjeves.
Lukas skrev dette på følgende måte: «Men de trengte på med et stort skrik
og krevde at han skulle korsfestes, og DERES SKRIK FIKK OVER
HÅND.» (Luk.23,23.)

Det siste argumentet som de jødiske lederne brukte ovenfor Pilatus, for å
få Jesus henrettet, var at dersom han ikke overgav Jesus til å bli korsfestet,
så var han ikke lenger keiserens venn. «På grunn av dette så søkte fremde
les Pilatus å gi ham fri. Men jødene ropte: Gir du denne fri, da er du ikke
keiserens venn. Hver den som gjør seg selv til konge, setter seg opp imot
keiseren.» (Joh. 19,11.)
Dersom Pilatus ikke hadde overgitt Jesus til å bli korsfestet, så hadde de
jødiske lederne anket denne saken inn for keiseren i Roma. Dette kunne da
bety at det hadde fått negative konsekvenser for Pilatus sin politiske
kariere. Han kunne ikke ta sjansen på det, og derfor så ofret han en uskyl
dig mann for sin egen politiske kariere.
Pilatus spurte også de jødiske lederne om han skulle korsfeste deres konge.
De svarte at de ikke hadde noen annen konge enn keiseren. (Joh.19,15.)
Da Pilatus så at han ikke kunne utrette noe, men at oppstyret bare ble
større, tok han vann og vasket seg for folkets øyne og sa at han var uskyl
dig i denne rettferdige mannens blod. De fikk ta ansvaret for det. Folket sa
at hans blod måtte komme over dem og deres barn. (v.24-25.)
Håndvaskingen var en jødisk skikk, og den gav uttrykk for at en avskrev
seg ansvaret for et dødt menneske, som var blitt funnet, og som en ikke
viste hvem, som hadde drept det. (5.Mos.21,6-7.)
Jødene forstod godt hva denne seremonien innebar, og de bad om at Jesu
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død måtte bli tilskrevet dem og deres barn. (De ønsket ikke selv å vaske
sine hender som et uttrykk for at de var uskyldige.)
Jødene var uten skyld i Jesu død helt til hans oppstandelse, for den var i
samsvar med Guds planer om en forsoning for hele verden. Han tilskrev
dem ikke denne overtredelsen, men det som de var ansvarlig for, var hvor
dan de stilte seg til Jesus, hans lære og den messianske bevegelsen i Israel.
Det var heller ikke det jødiske folket som sådan som hadde ansvaret for
Jesu død. Det var de jødiske åndelige lederne, som hadde bestemt seg for å
drepe Jesus. De presset den folkemengden, som var til stede under forhø
ret av Jesus, til å kreve at Jesus skulle bli korsfestet.

Etter Jesu oppstandelse ser vi også at apostlene beskyldte de åndelige le
derne i Israel for mordet på Jesus, «han (Jesus) som ble forrådt etter Guds
BESLUTTEDE RÅD og FORUTVITEN, ham slo dere i hjel, idet dere
naglet ham til korset ved urettferdiges hender.» (Ap.gj.2,23.)
«men dere fornektet den hellige og rettferdige og bad at en morder måtte
gis dere, men LIVETS HØVDING drepte dere, ham som Gud oppvakte
fra de døde, som vi er vitner om.» (Ap.gj.3,14-15.)
Dersom vi skal fordele skyldspørsmålet for Jesu død, så er det følgende
folk og folkegrupper, som har skyld i den:
a) Alle mennesker har skyld i den, for han døde for all verdens synd.
b) Judas har skyld i Jesu død, for han forrådte Jesus. Bibelen sier at han

har større skyld enn Pilatus. «Jesus svarte: Du (Pilatus) hadde ingen
makt over meg, HVIS DET IKKE VAR GITT DEG OVENFRA. Der
for har han (Judas) som overgav meg til deg, større synd.» (Joh. 19,11.)

c) De jødiske lederne har skyld i Jesu død, for de ønsket å drepe Jesus.
d) Pilatus har skyld i Jesus død, for ha overlot ham til å bli korsfestet.
e) Den jødiske folkemengden, som var til stede under forhøret av Jesus,

har skyld i Jesu død, for de ropte at Jesus skulle bli korsfestet.

Peter og Johannes oppsummerte dette skyldspørsmålet på følgende måte:
«Jordens konger steg fram, og høvdingene samlet seg sammen mot Herren
og mot hans salvede (Messias), ja i sannhet, i denne by (Jerusalem) samlet
de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius
Pilatus med hedningene og Israels folk, for å gjøre det som DIN HÅND og
DITT RÅD FORUT HADDE BESLUTTET SKULLE SKJE.»
(Ap.gj.4,26-28.)
At Pilatus vasket sine hender, viser både at Jesus var uskyldig, og at han
selv var feig. Han ville forsøke å fri seg fra sin skyld med håndvaskingen,
men det gikk ikke, for det var han som overlot Jesus til døden.
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Dersom Pilatus ikke hadde overgitt Jesus til å bli korsfestet, så kunne ikke
jødene ha krevd det av ham. Det var han som hadde det AVGJØRENDE
ORDET i korsfestelsen av Jesus.

Hun burde heller ikke ha gitt tillatelse til at Jesus skulle bli korsfestet, for
han hadde selv kalt ham for «DEN RETTFERDIGE». Det var det samme

uttrykket som hans kone hadde brukt om Jesus.
Den håndvaskingen som Paulus foretok seg, var derfor en TOM SERE
MONI, som ikke hadde noen betydning. Pilatus kunne ikke fri seg for skyld
på grunn av den. Han økte bare sin skyld.

«Da gav han dem Barabbas fri; men Jesus lot han hudstryke og overgav
ham til å korsfestes. Da tok landshøvdingens stridsmenn Jesus med sig inn i
borgen og samlet hele vakten omkring ham. Og de kledde ham av og
hengte en skarlagens kappe om ham, og de flettet en krone av tomer og
satte på hans hode, og gav ham et rør i hans høyre hånd, og de falt på kne
for ham og hånte ham og sa: Vær hilset, du jødenes konge! Og de spyttet
på ham og tok røret og slo ham i hodet. Og da de hadde hånet ham, tok de
kappen av ham og kledde ham i hans egne klær, og førte ham bort for å
korsfeste ham.» (v.26-31.)

Pilatus gav Barbass fri og Jesus lot han hudstryke og overgav ham til å bli
korsfestet, (v.26.)
Det var alltid hudstryking i forbindelse med en korsfestelse. Både jødene og
romerne hadde hudstryking som straff. De som ble dømt etter den jødiske
lov, fikk 40 slag mot ryggen, slik at huden på ryggen ble skilt fra kjøttet.

Jesus ble utsatt for den romerske formen for hudstrykning, og den var enda
verre enn den jødiske formen. Det hende at folk mistet livet eller forstan
den i forbindelse med denne torturen. Offeret ble avkledd og bundet fast
med bøyd rygg til en stolpe. Svøpen som ble bmkt til piskingen, var en lær-
pisk med skarpe beinstykker og lærknuter.
Det var Pilatus som bestemte, at Jesus skulle hudstrykes. Det er mulig at
han trodde, at han skulle vekke medynk hos de religiøse lederne, når de så
hvor forferdelig Jesus ble tilredt under piskingen.
Etter at Jesus hadde blitt hudstrøket, førte Pilatus ham ut til folket og sa til
dem at han ikke fant noen skyld hos Jesus, men til tross for det så overgav
han Jesus til jødene. (Joh. 19,5-6.)
Dette viser også hvor ettergiven og svak Pilatus var i forhold til jødene. På
grunn av at han GAV ETTER FOR SANNHETEN, så ble han drevet fra
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skanse til skanse av de jødiske lederne. Dette viser oss at det er den, som
står på sannheten, som står sterkest, og sannheten er Guds ord.
I et forsøk på å vekke medynk hos de jødiske lederne, sa Pilatus i denne
forbindelsen: «Se det menneske». (lat.»ecce homo»). (Joh. 19,5.), men dette
hjalp ingen ting, for de hadde bestemt seg for å drepe Jesus.
Det var også profetert i Tanach at jødenes Messias skulle bli mishandlet,
slik at han ikke lenger skulle se ut som andre mennesker. Han skulle vekke
folks avsky når de så, hvor ille han var tilredt. «Så sier Herren, Israels gjen-
løser, Israels Hellige, til ham (Messias) som er foraktet av hver sjel, til ham
som vekker folks avsky,...» (Es.49,7.)
«Likesom mange ble forferdet over ham- så ille tilredt var han at han ikke
så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneske
barn. «(Es.52,14.)

Da tok Pilatus sine soldater Jesus med seg inn i borgen, og hele vakten
samlet seg omkring Jesus. De kledde av ham og hengte en kappe av skar
lagen omkring ham, og de flettet en krone av tomer, som de satte på hans
hode. De gav ham et rør i hans høyre hånd, falt ned for ham, hånte ham og
sa: «Vær hilset, du jødenes konge. De spyttet på ham og slo ham i hodet
med røret, (v.27-30.)

Soldatene tilhørte den andre italienske kohorten, som var stasjonert i Israel.
Vakten var Pilatus sin livgarde. Den bestod av 600 soldater.
Den borgen, som Jesus ble ført inn i, var pretoriet. Det var den bygningen
som landshøvdingen bodde i, når han var i Jerusalem. Jesus ble ført til
gådsplassen utenfor denne bygningen. Det var der forhørene av Jesus
hadde funnet sted.

Den kappen, som de kledde Jesus i, var sannsynligvis en kort militærjakke,
som offiseme brukte. De laget en tornekrone som de satte på hans hode,
og de gav ham en stav i hans hånd, for enhver konge måtte ha både en
krone og en kongestav. De spyttet på ham og slo ham i hodet med staven.
De gjorde alt for å gjøre narr av og ydmyke Jesus.
Dette var også fomtsagt i Tanach: «Min rygg bød jeg fram til dem som slo
meg, og mine kinner til dem som rykket meg i skjegget. Mitt ansikt skjulte
jeg ikke for hån og SPYTT.» (E,50,6.)
Da de romerske soldatene hadde hånet Jesus, tok de av ham kappen,
kledde han i hans egne klær og førte ham bort for å korstfeste ham. (v.31.)
Korsfestelsen var en av de mest grusomme måtene å avlive et menneske
på. Cicero kalte den: «Den grusomste og frykteligste dødsstraff.»
Det blir hevdet at det var Nimrods dronning, Semiramis, som oppfant
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korsfestelsen. Korsfestelsen var en vanlig avlivningsmetode blant mange
folkeslag i Østen. En romersk borger kunne ikke bli korsfestet. Det var
bare slaver og kriminelle som ble henrettet på denne måten.
Den vanligste jødiske henrettelsesformen, var steining, men i og med at det
var romerne som hadde den politiske makten i Israel, så ble Jesus korsfes
tet.

Det var også forutsagt i Tanach at Jesus skulle bli korsfestet og ikke bli
steinet. Salme 22 gir oss en detaljert skildring av hvordan Jesus hadde det,
da han ble korsfestet. Dette forteller oss noe om det profetiske ordets
egenart. Det profetiske ordet forteller oss hva som skal skje, før det er
skjedd. Det er bare Gud som kan fortelle oss om det, som kommer til å
hende, for han ser alt dette før det er skjedd.

GOLGATA.

«Men mens de var på veien, traff de en mann fra Kyrene ved navn Simon;
ham tvang de til å bære hans kors. Og da de kom til et sted som kalles Gol
gata, det er Hodeskallestedet, gav de ham vin å drikke, blandet med galle;
men da han smakte det, ville han ikke drikke. De korsfestet ham da, og
delte hans klær i mellom seg ved loddkasting; og de satt der og holdt vakt
over ham. Og over hans hode satte de klagemålet imot ham, således skre
vet: Dette er Jesus, jødenes konge.» (v.32-37.)

Mens de var på veien til Golgata, traff de en mann fra Kyrene. Hans navn
var Simon. Ham tvang de til å bære Jesu kors. Da de kom til Golgata, gav
de Jesus vin, som var blandet med galle. Han smakte på den, men han ville
ikke drikke vinen, (v.32-34.)
Johannes forteller at Jesus selv bar sitt kors til å begynne med, men han var
så utmattet og svak etter alle tortuen at han segnet under byrden.
(Joh.19,17.)
Utenfor de romerske rettslokalene var det stilt opp en rekke kors. De som
ble dømt til døden, måtte selv bære sine kors til retterstedet. Det var bare

tverrtreet av korset som de ble tvunget til å bære, men etter at de var blitt
pisket, så var de ofte så utmattet at de ikke greidde å bære tverrtreet selv.
Dette var også tilfelle med Jesus.
Da de møtte Simon fra Kyrene på veien, tvang de ham til å bære Jesu kors.
Simon var en jødisk proselytt, som var fra Kyrene i Nord-Afrika. Kyrene
var en større by der. Den tilhører i dag Libya.
Simon var far til Aleksander og Rufus. Han var sannsynligvis kommet til
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Jerusalem for å delta i påskehøytiden.
Lukas forteller at det var mye folk, som fulgte Jesus på veien til Golgata.
Kvinnene som var i følget, jamret og gråt over ham. Han sa til dem: «Dere
Jerusalems døtre. Gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og deres
barn! For se, de dager skal komme da de skal si: Salige er de ufruktbare og
det liv som ikke fødte, og det bryst som ikke gav die. Da skal de begynne å
si til fjellene: Fall over oss! Og til haugene: Skjul oss.» (Lukas 23,27-30.)
Jesus profeterte her over alt det som kom til å skje med jødene i forbindelse
med de romerske krigene fra år 63 av i Israel. Han tenkte på Jerusalems
og templets ødeleggelse i år 70. Han tenkte også på Bar Kochba opprøret i
år 152-55. Han tenkte også på alle de endetidsbegeivenhetene som er be
skrevet i Bibelen, og som lå i forlengelsen av Jesu mange oppfordringer til
det jødiske folket om å ta imot ham som deres Messias. «Å ta imot Mes
sias» er det sanune som «å ta imot Riket for Israel».

«Golgata» er et aramaisk ord, som betyr «hodeskalle». Vi vet ikke hvorfor
stedet hadde fått dette navnet. Det er to teorier om opprinnelsen til dette
navnet:

a) Den ene går ut på at stedet lignet på en hodeskalle.
b) Den andre går ut på at det lå mange hodeskaller der på grunn av de

mange henrettelsene, som foregikk der.
Stedet lå utenfor Jerusalems murer. (Hebr. 13,12.)

Da de kom til Golgata med Jesus og skulle korsfeste ham, gav de ham vin
som var blandet med galle. Dette var en bedøvende drikk, som skulle lindre
de forferdelige smertene, som var knyttet til en korsfestelse.
Jesus bare smakte på drikken. Han ville ikke drikke den, for han ville bære
de byrdene som Faderen hadde pålagt ham, fullt ut. Han ville ikke drikke en
bedøvende drikk for å redusere smertene. Han ville bære dem fiillt ut.

Dessuten hadde han også sagt at han ikke mer skulle drikke av «vintreets
frukt» før han drakk den på en ny måte i sitt Rike. (Mat.26,29.)
I forbindelse med sin død ble Jesus tilbudt vin 5 ganger, og de er:
a) På veien til Golgata. (Mark,15,23.
b) Da han var kommet til Golgata. (Mat.27,34.)
c) Etterat han hadde blitt korsfestet (Luk.23,36.)
d) En tid senere. (Mat.27,48.)
e) Like før han ropte: «Det er fullbrakt.» (Joh. 19,29.)

Etter at de romerske soldatene hadde korsfestet Jesus, delte de hans klær

mellom seg ved loddkasting. De holdt vakt over ham, og over hans hode

411



hadde Pilatus latt seette en inskripsjon: «Dette er Jesus, jødenes konge.»
(v.35-37.)

«Å korsfeste» heter på gresk «stauvroo». Det betyr «å drive staker ned i
jorden». Kors heter på gresk «stauros». Korsfestelsen foregikk ved at hen
dene ble naglet fast til korset. I Jesu tilfelle ble også føttene naglet fast til
korset (Luk.24,39.)

Det var 4 soldater som holdt vakt over Jesus (Joh. 19,23.), og etter skikken
så tilfalt den korsfestedes klær dem. De delte Jesu klær mellom seg, men
da de kom til kjortelen, så delte de ikke den i 4 deler, for den var vevd i ett
stykke. De kastet lodd om den. (Joh. 19,23-24.)
Dette var også forutsagt i Tanach. Til og med med de meinste detaljene om
klærne og kjortelen stemmer med det som skjedde. De delte klærne, men
de kastet lodd om kjortelen. «De deler mine klær mellom seg og kaster lodd
om min kjortel». (Salme 22,19.)
Det var 4 romerske soldater som holdt vakt over Jesus. De gjorde det for
at ingen skulle komme og ta ham ned av korset og på den måten berge ham
fra korsdøden. Dessuten så kunne det ta både 12 og 24 timer før en som
var korsfestet, døde. På grunn av den lange tiden som det tok, fikk de lov til
å sette seg og holde vakt.
Det var Pilatus som hadde latt skrive den inskripsjonen, som hang over Jesu
hode. Han hadde skrevet den på tre språk, og det var latin, gresk og he
braisk, slik at alle kunne se hvem det var, som var blitt korsfestet.

De 4 evangelistene gjengir ordlyden på den denne innskriften. De gjengir
den litt forskjellig. Markus skrev: «Jødenes konge.» (15,26.) Lukas skrev:
«Dette er jødenes konge. « (23,38.) Johannes skrev: «Jesus fra Nasaret,
jødenes konge.» (19,19.) Ordlyden er litt forskjellig gjengitt, men når vi leg
ger ordene sammen, så blir inskripsjonen som følger: «DETTE ER JESUS
FRA NASARET, JØDENES KONGE.»

I den forbindelsen så oppfordret yppersteprestene Pilatus til ikke å skrive at
Jesus var jødenes konge, men at han sa, at han var jødenes konge. Pilatus
holdt fast på det som han opprinnelig hadde skrevet. Det var den eneste
gangen han holdt fast på sin overbevisning. Yppersteprestene bade drevet
ham fra skanse til skanse. Det blir alltid slik, når en slår av på sannheten og
ikke holder seg til den.
I den forbindelsen sa Pilatus de kjente ordene: «Det jeg skrev, det skrev
jeg. (lat.»dici dicet».) (Joh. 19,21-22.)

«Da blev to røvere korsfestet sammen med ham, en på den høyre og en på
den venstre side. Og de som gikk forbi, spottet ham og rystet på hodet og
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sa: Du som bryter ned templet og bygger det opp igjen på tre dager, frels
deg selv! Er du Guds Sønn, da stig ned av korset.» (v.38-40.)

To røvere ble korsfestet sammen med Jesus. Den ene hang på hans ven
stre side mens den andre hang på hans høyre side. De som gikk forbi Jesus
på korset, spottet ham også. De utfordret ham på at dersom han var Mes
sias, så skulle han stige ned fra korset og frelse seg selv. De begrunnet
dette med at han, som hadde sagt, at han kunne rive ned templet og bygge
det opp igjen på tre dager, måtte være i stand til å frelse seg selv. (v.39-
40.)

De brukte det samme argumentet som de falske vitnene hadde brukt under
forhøret hos Pilatus. (Mat.26,61.), men Jesus hadde ikke til hensikt å stige
ned fra korset. Han var fast bestemt på å fullføre den plan som han og Fa
deren hadde lagt om forsoning for all verdens synd og opprettelsen av Riket
for Israel.

«Likeså spottet også yppersteprestene tillikemed de skriftlærde og de eldste
ham og sa: Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse! Han er jo
Israels konge. La ham nå stige ned av korset, så skal vi tro på ham! Han
har satt sin lit til Gud. Han fri ham nå om han har behag i ham! Han har jo
sagt: Jeg er Guds Sønn.» (v.41-43.)

Både yppersteprestene, de skriftlærde og de eldste spottet Jesus. Dette
viser at alle klasser av Det Høye Rådet var til sted ved korsfestelsen og
spottet Jesus. De snakket ikke til Jesus, men de snakket om Jesus.
De sa at i og med at han hadde frelst andre, så kunne han også frelse seg
selv.

Det var riktig at Jesus hadde frelst andre mennesker, men han ville ikke
frelse seg selv, mens han hang på korset. Han visste at Gud ville frelse ham
fra døden på et senere tidspunkt. Han satte sin lit til det som Gud hadde
lovet ham.

De sa videre at dersom Jesus steg ned av korset, så ville de tro på ham, for
han var jo Israels konge. De mente ikke at Jesus var jødenes konge. De
mente at han var en falsk Messias, men de utfordret ham på det forholdet
at dersom han steg ned av korset og avbrøt forsoningen, så ville de tro på
ham. (v.41-42.)
Dette var ikke sant. De hadde ikke kommet til å tro på ham som Israels
konge dersom han hadde avbrutt forsoningen. De hadde kommet til å for
akte ham enda mer på grunn av at han ikke hadde greid å fullføre den gjer
ningen som Gud hadde pålagt ham.
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Det var Satan som stod bak og inspirerte de åndelige lederne i Israel til å
motarbeide sin egen Messias og frelser. Satan hadde utfordret Jesus i be
gynnelsen av hans tjeneste (Mat.4,3-11.) til å gå en annen vei enn den som
Faderen og Sønnen hadde bestemt, at han skulle gå.
I løpet av Jesu virketid på 3,5 år hadde også Satan flere ganger utfordret
Jesus til ikke å fullføre forsoningen. (Mat. 16,22-23.)
Nå ved slutten av Jesu jordiske liv, gjorde Satan et siste og desperat forsøk
på å få Jesus til å avstå fra døden på korset, men også dette var forgjeves.
Det siste argumentet som de åndelige lederne hadde, var at Gud kunne fri
ham fra døden, for han hadde satt sin lit til Gud. Dessuten hadde han sagt
at han var Guds Sønn. (v.43.)
Det var rett at Jesus var Guds Sønn. Dette betyr at han er lik med Gud. «Å
være sønn av» betyr «å være det samme som». Men Gud ønsket ikke å fri
sin Sønn fra døden, for i den lå hele forsoningen. Det var forsoningen for
hele verden. Ordet «verden» er på gresk «kosmos». Det betyr både den
levende og den materielle verden. Det betyr «alt som er skapt», og det er
hele universet.

«Forsoningen» betyr ikke bare «syndenes forlatelse», men det betyr «opp
reisning for hele skaperverket», slik at det kommer i et rett forhold til Gud,
slik som det var fra begynnelsen av. (Romerbrevet 3,19-23.)

«På samme måte hånte også røverne ham, de som var korsfestet med
ham.» (v.44.)

Begge røverne spottet Jesus til å begynne med, men da den ene røveren,
hørte at Jesus bad Faderen om at han måtte tilgi dem, som hadde korsfestet
ham (Luk.23,34.), da angret han sine bespottelser og omvendte seg til Je
sus. Han ble en tilhenger av Jesus mens han var på vei til døden. Han sa
følgende til Jesus: «...Jesus! kom meg i hu, når du kommer i ditt Rike!»
(Luk.23,52.)

Dette viser at han hadde kjennskap til jødedommen og til Jesu undervisning.
Han kjente til Jesu lære om at Jesus ville komme tilbake og opprette Riket
for Israel. Han bad om at han måtte få være medlem i dette Riket, når Je
sus kom tilbake. Hva som gjelder verbet «å komme i hu», så kan dette også
bety på hebraisk «å gjøre en en tjeneste» eller «å bryte inn på vegne av
noen». Det var dette Jesus gjorde.
På grunn av røverens tro tilsa Jesus ham frelsen med det samme. Jesus sa
til Ham: «...Sannelig sier jeg deg. I dag skal du være med meg i paradis.»
(Luk.23,43.)

Dersom jødene hadde tatt imot Jesus etter hans oppstandelse og Den Hel-
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lige Ånds komme, så hadde han kommet tilbake og opprettet Riket for dem.
Selve ordet «paradis» er et persisk ord, og det betyr «en hage som er full av
frukter og glede». Jødene brukte det om den avdelingen i dødsriket hvor de
rettferdige oppholdt seg. De kalte også denne avdelingen for «Mose skjød».
(Luk.16,22.)
Det var ikke i himmelen at denne røveren skulle være sammen med Jesus,
men det var i de frelstes avdeling i dødsriket.
De to røverne som hang på Jesu høyre og venstre side, representerte hele
menneskeslekten. Det er bare den ene del av menneskeslekten som blir

frelst, for det er ikke alle som vil tro på Jesus og ta sin tilflukt til ham.
Jeg ser ikke bort ifra at det var den røveren som hang på Jesu høyre side,
som ble frelst, for denne siden var selve æressiden.

«Men fra den sjette time blev det mørke over hele landet like til den niende
time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst og sa: Eli! Eli! lama
sabaktani? Det er: Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt meg? Men da
noen av dem som stod der, hørte det, sa de: Han roper på Elias! Og straks
løp en av dem frem og tok en svamp og fylte den med eddik og stakk den
på et rør og gav ham å drikke. Men de andre sa: Vent, la oss se om Elias
kommer for å frelse ham! Men Jesus ropte atter med høy røst og oppgav
(sendte fra seg) ånden.» (v.45-50.)

Fra den sjette og like til den niende timen ble det et mørke over hele Israel.
(v.45.) Den sjette timen var klokken 12, og den niende timen var klokken
15. Jødene delte opp dagen i 4 vakter slik som de gjorde med natten. De
begynte dagen klokken 6 om morgenen. Timene mellom klokken 9 og 12
om dagen ble alle kalt for «den tredje timen». Alle timene mellom klokken
12 og 15 ble kalt for «den sjette timen». Timene mellom klokken 15 og 18
ble kalt for «den niende timen».

Pilatus dømte Jesus til døden ved begynnelsen av den sjette timen. Det vil
si at han dømte ham til døden klokken 12 midt på dagen. Dette mørket be
gynte klokken 15 om ettermiddagen. Det varte til klokken 18. Da ble den
ukentlige sabbaten innledet.
Dette mørket, som inntraff midt på dagen i Israel, var ingen vanlig sol
formørkelse, for påsken inntreffer bestandig når det er fullmåne i Israel.
Historiekriveren Thallus skrev at i påsken i år 52 etter Messias dekket et
mørke hele jorden.
En annen historiker, Phlegeon, skrev at dette mørket varte i 3 timer, fra den
sjette og til den niende timen.
Dette viser Jesus døde i år 32, og at dette mørket ikke bare senket seg
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over Israel, men at det også var et mørke, som senket seg over hele ver
den. Dette skulle være et VITNESBYRD om Jesu død for hele verden og
peke på det åndelige mørke som inntok Jesu liv, når han sonet døden for
oss. I disse timene opplevde han selve fortapelsen. Det gjorde han for vår
del og for hele verden.
Ved den niende timen ropte Jesus med høy røst: «Eli, Eli! Lama sabaktani»
Det er: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» (v.46.)
I og med at Jesus tok på seg all verdens synd, så ble han gjort til synd for
oss. «Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i
ham skal bli rettferdige for Gud.» (2.Kor.5,21.)
Han ble en forbannelse for oss. «Kristus kjøpte oss fri fra Torahens forban
nelse, idet han ble en forbannelse for oss- for det er skrevet: Forbannet er

hver den som henger på et tre.» (Gal.3,13.)
De verste forbryterne ble først steinet og siden ble de hengt opp i et tre.
(5.Mos.21,23.)

Når Jesus hang på korset for vår skyld, så var han DEN ENESTE SYN
DEREN I HELE VERDEN.

Han ble FORLATT AV GUD. Dette var hans STORE LIDELSE da han

hang på korset. Han hadde grudd seg til døden (Mat.26,37-46.), men det
var ingen ting i sammenligning med at han ble forlatt av sin far. Han gav
utrykk for dette når han i sin fortvilelse ropte: «Min Gud! Min Gud! Hvorfor
har du forlatt meg.» (v.46.) Før hadde han bestandig tiltalt Gud som «sin
Far».

Dette viser at det var kommet en AVSTAND mellom Gud og Jesus, som
ikke hadde vært der før. Denne avstanden var selve fortapelsen. Det å
være forlatt av Gud, er en del av fortapelsen. Jesu smakte Guds vrede i
stedet for oss.

Noen av dem som hørte at Jesus ropte disse ordene, mente at han ropte på
Elias. De fylte opp en svamp med edikk, satte den på et rør, og gav den til
ham, for at han skulle drikke. De andre sa: La oss vente og se om Elias
kommer, for å frelse ham. (v.47-49.)
Det kunne ikke være de romerske soldatene som sa dette, for de hadde
ikke noe kjennskap om forholdet mellom Messias og Elias. Malakias sier at
Gud skulle sende Elias tilbake til jødene før Herrens dag kom. (Mal.4,4-5.)
Utsagnet: «Eli, Eli. Lama sabaktani.» er aramaisk, og det betyr: «Min Gud.
Min Gud, hvorfor har du forlatt meg.» De hadde forvekslet navnet «Elias»
med den hebraisk benevnelsen for Gud: «Eliy-Yah». Når disse ordene ble
uttalt, varde like.
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Ellers så vet vi også at Elias skal ha en del funksjoner i forbindelse med
Jesu gjenkomst.
Det forholdet at Elias skulle «frelse» Messias, betydde at Elias skulle
«hjelpe Jesus ned fra korset» og dermed bekrefte at han var jødenes Mes
sias.

Denne edikken som ble gitt til Jesus, var en slags sur vin, som de romerske
soldatene pleide å drikke. Den hadde ikke den bedøvende effekt som den
vinen hadde, som Jesus ble tilbudt før selve korsfestelsen (Mat.27,34.)
Vi vet ikke om Jesus drakk av denne vinen. Uttrykket «gav ham å drikke»,
kan også bety «skulle til å gi.»
Jesus ropte ennå en gang med høy røst og oppgav sin ånd. (v.50.)
Jesus BESTEMTE SELV når han ville dø. Det forholdet at han ropte med
HØY RØST, viser at han ikke døde på en vanlig måte, men at han døde,
når han selv bestemte det. Han SENDTE FRA SEG SIN ÅND. Han over
gav sin ånd til Faderen (Luk.23,46.)
Det som han ropte, var ikke en gjentagelse av det som han hadde ropt i
vers 46, men det var det livgivende ropet: «DET ER FULLBRAKT.» Det
er på gresk: «Panta telestai». Det betyr «Alt er fullbrakt.» Det kommer av
verbet «teleo», som betyr «å bringe til en avslutning». (Joh. 19,30.)
Da Jesus ropte dette ved den niende timen, da var forsoningen at faktum,
og det mørket som hadde senket seg over Israel og hele verden, opphørte,
for han var ikke lenger skilt fra Faderen. Nå var forholdet mellom dem
gjenopprettet igjen.
Dette viser at det var på KORSET AT FORSONINGEN BLE FULL
BRAKT. Apostelen Peter sier også at forsoningen foregikk på korset, «han
som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal avdø fra våre
synder og leve for rettferdigheten, han ved viss sår dere er legt.»
(l.Pet.2,24.)

Det er noen Bibel-lærere som hevder, at forsoningen umulig kunne ha fore
gått på korset, for det var ikke nok for Gud at Jesus bare døde legemlig.
Han måtte også dø åndelig, og derfor så førte Gud ham ned i helvete, hvor
han fikk Satans eller syndens natur og ble plaget av Satan i 3 dager. Når
Satan hadde plaget ham tilstrekkelig, så utfridde Gud ham fra hans lidelse
og sa at nå var det nok. Nå var han fornøyd. Nå hadde han fått det offeret
som han ønsket.

Denne læren kalles for JDS-læren. De 3 bokstavene er en forkortelse for

«Jesus died spiritually». Dette er en FORFEREDELIG VRANGLÆRE,
som vi må ta avstand fra. Selv om vi ikke forstår forsoningen fullt ut, så
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må vi holde oss til det som Bibelen sier om dette.

Apostelen Peter sier også at Jesu «led døden i kjødet.» (l.Pet.3,18.)

Jesus uttalte seg 7 ganger fra korset. Vi vil i det følgende gjengi Jesu ut
sagn:

a) «Men Jesus sa: Fader, forlat dem! For de vet ikke hva de gjør.»
(Luk.23,34.)

b) «Og han sa til ham: Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i
paradis.» (Luk.23,43.)

c) «Da nå Jesus så sin mor og ved siden av henne den disippel som han
elsket (Johannes), sa han til sin mor: Kvinne, se, det er din sønn. Deret
ter sa han til disippelen: Se, det er din mor. Og fra den stund tok disippe
len henne hjem til seg.» (Joh. 19,26-27.)

d) «... Eli! Eli» Lama sabaktani? Det er: Min Gud! Min Gud! Hvorfor har

du forlatt meg?» (Matteus 27,46.)
e) «Deretter, da Jesus visste at alt var fullbrakt (så langt), for at Skriften

skulle oppfylles, sier han: Jeg tørster.» (Joh. 19,28.)
f) «Da nå Jesus hadde fått edikken, sa han: Det er fullbrakt. Og han bøyde

sitt hode og oppgav sin ånd.» (Joh. 19,30.) (På grekst står det: «panta
telestai», og det betyr «Alt er fullbrakt.»)

g) «Og Jesus ropte med høy røst og sa: Fader! I dine hender overgir jeg
min ånd! Og da han hadde sagt dette, utåndet han.» (Luk.23,46.)
Dette siste utsagnet var også forutsagt i Tanach, hvor det står: «I din
hånd overgir jeg min ånd (hebr.ruach). Du forløser meg. Herre, du tro
faste Gud.» (Salme 31,6.)

Det var ingen som «tok livet» av Jesus. Han oppgav det selv av egen fri
vilje. Han bestemte selv tidspunktet for sin død. «Derfor elsker Faderen
meg, fordi jeg setter mitt liv til for å ta det igjen. INGEN TAR DET FRA
MEG, men jeg setter det til av meg selv, og jeg har makt til å ta det igjen.
Dette bud fikk jeg av min fader.» (Joh. 10,17-18.)
Det verbet som er brukt i forbindelse med at Jesus oppgav ånden, er på
gresk «afeken». Det kan likegodt oversettes med «å sende bort.» Dette gir
uttrykk for en AKTIV HANDLING fra Jesu side.

«Og se, forhenget i templet revnet i to stykker fra øverst til nederst, og jor
den skalv, og klippene revnet, og gravene åpnedes, og mange av de
hensovede helliges legemer stod opp, og de gikk ut av gravene etter hans
oppstandelse, og kom inn i den hellige stad og viste sig for mange.» (v.51-
53.)
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Det var to forheng i templet. Det første var mellom Forgården og Det Hel
lige. Det andre var mellom Det Hellige og Det Aller Helligste. Det var
dette forhenget som revnet. Det var ca. 18 meter høyt og 9 meter bredt og
så tykt som en knyttneve. Når prestene skulle ta ned dette forhenget, så
var det så tungt at 300 prester måtte hjelpe til for at de skulle greie dette.
Når forhenget revnet fra øverst til nederst, så var dette et bevis på at det
var Gud selv som rev forhenget i stykkker.
Forhenget var et bilde på at veien til Gud ennå ikke var åpnet for jødene.
De måtte gå veien om det jødiske offersystemet, for å få tilgivelse for sine
synder, men nå når Jesus hadde dødt for deres synder, så var veien inn til
helligdommen åpnet for dem.
Dette forhenget var også et symbol på Jesu legeme, «og deres (jødenes)
synder og deres overtredelser vil jeg ikke mer komme i hu. Men hvor det er
forlatelse (bortsendelse) for dem, der TRENGS IKKE MER NOE OFFER
FOR SYND.. Da vi altså, brødre, i Jesu blod har frimodighet til å gå inn i
helligdommen (Det Aller Helligste), som han har innvidd oss en ny og le
vende vei til gjennom forhenget, som SYMBOLISERER HANS KJØD.»
(Hebr.lO,17-20.)
Dette skjedde på det tidspunkt da prestene brente røkelse på alteret i Det
Hellige. Det må ha vært et fryktelig sjokk for de prestene som gjorde tje
neste, å se inn i Det Aller Helligste. Det var bare ypperstepresten som en
gang i året hadde lov til å gå inn i Det Aller Helligste. Dette skjedde på Yom
Kippur, som er den store forsoningsdagen.
Yom Kippur er derfor ikke lenger den store forsoningsdagen for jødene,
men det er fredag den 15. nisan i året 32 etter Messias.
Det var ikke bare forhenget i templet som revnet, men jorden skalv og klip
pene revnet. (v.51.)
Dette var Guds måte å vise jødene at det som hadde skjedd med Jesus,
ikke var tilfeldigheter, men at det var basert på GUDDOMMELIG
KRAFT. Vi forstår godt at mange av de som før hadde spottet Jesus, nå
forstod at de hadde tatt feil.

I forbindelse med Jesu død ble en del av de rettferdige jødenes graver åp
net, og mange av de hellige jøder stod opp i sine herliggjorte legemer. Etter
Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i Jerusalem og viste
seg for mange mennesker, (v.52-53.)
Dette var et vitnesbyrd om at DØDEN VAR OVERVUNNET ved Jesu
offer på Golgata.
De kunne ikke stå opp før Jesus, for han var den første av de som stod
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opp. «... Kristus er førstegrøden,...» (1.Kor. 15,23.)
Disse jødene som stod opp, hørte med til den messianske forsamlingen,
som strekker seg helt fra Abraham og til Paulus. De var en førstegrøde av
de jødene som var frelst. «Etter sin vilje har han født oss (de messianske
jødene), for at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger.» (Jak. 1,18.)
De kunne heller ikke dø igjen, for de hadde fått sine oppstandelseslegemer.
Ved Jesu himmelfart ble de med Jesus inn i selve himmelen. «Derfor sier

Skriften (Tanach): Han for opp i det høye og bortførte fanger (fra dødsri
ket). Han gav menneskene gaver (bl.a. Den Hellige Ånd og nådegavene.)»
(Ef.4,8.)

Disse jødene som ble tatt med til himmelen, er sannsynligvis den frelses-
forsamlingen som blir nevnt som «høytidsskaren» og «menigheten av de
førstefødte». «Men dere (de messianske jødene) er kommet til Sions berg
og den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, og til englenes mange
tusener, til HØYTIDSSKAREN og MENIGHETEN AV DEN FØRSTE
FØDTE, som er oppskrevet i himmelen.» (Hebr. 12,22-23.)
Disse jødene var en førstegrøde av de messianske jødene. Dersom jødene
hadde omvendt seg til Jesus, så hadde også de øvrige rettferdige jødene
stått opp, og vi hadde fått den fulle etableringen av Riket for Israel. «San
nelig, sannelig sier jeg dere; Den time kommer, og er nå (dersom jødene
hadde tatt imot Jesus), da de døde (de rettferdige døde) skal høre Guds

Sønns røst, og de som hører, skal leve.» (Joh.5,25.)

I dette Skriftstdet er det satt opp to betingelser for at jødene skal få del i
oppstandelsen, og det er:
a) At de tror på Jesus.
b) At de hører og gjør etter hans ord. Det vil si at de holder Jesu Torah.

Oppstandelsen er begynt. Den kristne menighets opprykkelse hører også
med til oppstandelsen, og den inngår som en spesiell fase i den. Den hører
ikke med til det jødiske programmet.
I den kristne menighets tidsperiode er det nok at vi tror på Jesus, for at vi
skal få del i bortrykkelsen. Vi skal ikke forplikte oss på å etterleve Jesu
Torah, som gjelder Riket for Israel.

«Men da høvedsmannen og de som holdt vakt med ham over Jesus, så
jordskjelvet og det som skjedde, blev de såre forferdet og sa: Sannelig,
denne var Guds Sønn.» (v.54.)
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Den høvedsmannen som hadde ansvaret for vaktholdet på Golgata, var en
centurion. Det vil si at han var kaptein i den romerske hær og hadde ansva
ret for 100 soldater.

Da høvedsmannen og soldatene så hva som skjedde, innrømmet de at Je
sus var Guds Sønn. De hadde sikkert vært vitne til en rekke korsfestelser,
men det som skjedde i forbindelsen med korsfestelsen av Jesus, var av en
slik beskaffenhet at det måtte være Gud, som stod bak dette.

De som før hadde spottet Jesus, innrømmet at Jesus var Guds Sønn.

«Men mange kvinner som hadde fulgt Jesus fra Galilea og tjent ham, stod
der og så på i frastand. Blandt dem var Maria Magdalena, og Maria, Jak
obs og Joses' mor, og Sebedeus-sønnenes mor.» (v.55-56.)

Det var mange kvinner som hadde fulgt med Jesus fra Galilea og tjent ham
både med penger og med tilbedelse. De stod på avstand og så på at Jesus
ble korsfestet. De hørte også en del av det som ble sagt i forbindelse med
korsfestelsen. Det kan være alle de spottordene som ble sagt til Jesus, eller
det kan være de forskjellige utsagn som Jesus kom med fra korset.
Disse kvinnene hadde vist et større mot og kjærlighet til Jesus enn de 11
apostlene, som hadde sviktet Jesus, enda de hadde sagt at de til og med
ville dø sammen med ham. (Mat.26,35.)
De kvinnene som er nevnt her, er Maria Magdalena. Hun var fra byen
Magdala i Galilea. Jesus hadde drevet ut 7 onde ånder av henne. (Mark.
16,9.)
Maria var mor til Jakob og Joses.
Mor til Sebedeus-sønnene het Salome (Markus 15,40.) Sebedeus-sønnene
var Jakob og Johannes.
Som vi vet, så døde Jesus etter bare etter 6 timer på korset. Det var vanlig
at mennesker, som ble korsfestet, kunne være i livet både i 12 og 24 timer
etter at de hadde blitt korsfestet. For at ikke de som var korsfestet, skulle

bli hengende på korset på sabbaten, så bestemte Pilatus at de soldatene,
som holdt vakt på Golgata, skulle bryte beina på dem. De brøt da beina på
de to røverne, men da de kom til Jesus, så var han allerede død. De brøt

derfor ikke beina på ham. (Joh. 19,31-33.)
Dette var også forutsagt i Tanach. «I ett hus skal det (påslelammet) etes.
Du skal ikke la noe av kjøttet komme utenfor huset, og dere skal ikke bryte
noe bein på det.» (2.Mos. 12,46.)
En av soldatene stakk et spyd inn i siden på Jesus, og det kom ut BLOD og
VANN.» (Joh. 19,34.)
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Dette var også forutsagt i Tanach. «... og de skal skue opp på meg som de
hargjennomstunget...» Sak. 12,10.)
At det kom ut blod og vann fra Jesu side, var et tegn på at forsoningen var
fullbrakt, for blodet var symbolet på forsoningen, og vannet var symbolet på
renselsen. «Han er den som kom med vann og blod, Jesus Kristus, ikke
bare med vannet, men med vannet og med blodet.» (l.Joh.5,6.)
«Men da det var blitt aften, kom en rik mann fra Arimatea ved navn Josef,
som også var blitt en Jesu disippel. Han gikk til Pilatus og bad om Jesu le
geme. Da bød Pilatus at det skulde gis ham. Og Josef tok legemet og
svøpte det i et rent, fint linklede og la det i sin nye grav, som han hadde latt
hugge i klippen, og han veltet en stor stein for døren til graven, og gikk bort.
Men Maria Magdalena og den andre Maria var der og satt like imot gra
ven.» (v.57-61.)

Da det var blitt kveld, gikk Josef fra Arimetea til Pilatus og bad om å få ta
ned Jesu legeme fra korset. Piltaus gikk med på dette. Josef tok Jesu døde
legeme, svøpte det i et reint og fint linklede. Han la Jesu legeme i sin egen
grav og veltet en stor stein foran inngangen til graven, (v.57-60.)
Josef fra Arimatea var en rik mann. Han var medlem av Det Høye Rådet,
men av frykt for jødene så hadde han holdt sin tro på Jesus skjult
(Joh. 19,38.), men nå trådte han offentlig fram med sin tro. Tro er ikke bare
passiv og teoretisk tro, men det er også den tro som viser seg i gjerninger.
Dette kaller vi for troens gjerninger. Det kan være forskjell på disse og på
Torahens gjerninger. Jødene skilte mellom disse to typene gjerninger.
Han hadde blitt en Jesu disippel og ventet på Guds rike. (Mark. 15,43.)
Han var ikke enig i det som Rådet hadde bestemt, at de ville drepe Jesus.
«Og se, det var en mann ved navn Josef, som var rådsherre, og en god og
rettferdig mann. Han hadde ikke samtykket i deres råd og gjerning- fra den
jødiske by Arimatea, og han ventet på Guds rike.» (Luk.23,50-51.)
Vi vet at Rådet hadde kommet sammen to ganger for å dømme Jesus til
døden. Det er sannsynlig at Josef ikke hadde vært til stede på disse mø
tene, for dersom han hadde vært det, så ville han ha protestert mot Rådets
avgjørelse.
Den aftenen, som det her er snakk om, var den første aftenen. Den be

gynte klokken 15 og varte til klokken 18. Klokken 18 begynte en ny dag, og
det var sabbatsdagen i påskeuken.
Men Josef var ikke alene om å ta Jesu legeme ned av korset og begrave
ham. Nikodemus, som også var blitt en disippel av Jesus, var også med på
dette. Han var også medlem av Rådet. Det var han som hadde kommet til
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Jesus om natten og latt seg undervise av Jesus. (Joh.3,1-12.)
Nå steg også han fram som en disippel av Jesus. Han hadde kjøpt med seg
en blanding av myrra og aloe- omkring 100 pund. Josef og Nikodemus
smurte inn Jesu legeme med denne salven og la han i de nye linklæme.
(Joh.9,39-40.) Jødene pleide å gjøre dette med de som var død, og som
skulle begraves.
Da de 11 apostlene til Jesus sviktet sin Herre, steg det fram 2 nye disipler
av Jesus. De tok Jesus ned fra korset og gravla ham.
De la Jesus ned i en ny grav, som tilhørte Josef. Det var også profetert i
Tanach at Messias skulle være hos en som var rik i sin død. «De gav ham
hans grav blant ugudelige, men hos en rik (Josef fra Arimetea) var han i sin
død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det var ikke svik i hans munn.»
(Es.53,9.)

Romerne pleide å la de døde kroppene bli hengende på korset i flere dager.
De ble overlatt til de ville dyr og til fuglene som fortærte dem. Dette var
imot den jødiske Torah, som sa at et mennenske, som hadde blitt dømt til
døden, som var død, og som deretter var hengt opp på et tre, ikke skulle bli
hengende natten over på treet, men at vedkommende skulle bli gravlagt den
sanune dagen. Dersom dette ikke skjedde, ville landet bli ureint.
(5.Mos.21,22-23.)
I tillegg til dette var fredagen den 15.nisan beredelsesdagen til sabbaten i
påskeuken, og denne sabbaten var stor. (Joh. 19,31.)
Både Josef og Nikodemus måtte avbryte påskefeiringen, for den som
hadde rørt ved et lik, skulle være seremoniell urein i 7 dager. Kjærligheten
til Jesus var sterker enn deltagelsen i påskefesten, som var den største og
viktigste høytiden i Israel. Dette vitner om en sann omvendelse og en sann
tro.

Maria Magdalena og den andre Maria, som var mor til Jakob og Joses, var
også til stede, da Jesus ble lagt i denne graven. De ville gjeme vite hvor
deres Mester ble gravlagt.
Verken Josef, Nikodemus eller de to kvinnene hadde noen tro på at Jesus
skulle oppstå på den tredje dagen, slik som han hadde sagt. Det var skjult
for deres øyne.

«Men den næste dag, som var dagen etter beredelses-dagen, kom ypperste
prestene og fariseeme sammen hos Pilatus og sa: Herre! vi konuner i hu at
mens denne forfører ennå var i live, sa han: Tre dager etter står jeg opp.
Byd derfor at de vokter graven vel til den tredje dag, for at ikke hans disi
pler skal komme og stjele ham og så si til folket: Han er oppstanden fra de
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døde, og den siste forførelse bli verre enn den første. Pilatus sa til dem:
Der har dere vakt. Gå bort og vokt graven som best dere kan! De gikk bort
og voktet graven sammen med vakten, etterat de hadde satt segl på stei
nen.» (v.62-66.)

Den neste dagen, som var selve sabbaten, gikk yppersteprestene og farise-
eme til Pilatus og bad ham om å sette ut vakter ved graven til den tredje
dagen, for de hadde hørt at Jesus hadde sagt, at han skulle stå opp fra de
døde på den tredje dagen. De var redde for at disiplene til Jesu skulle stjele
Jesu legeme, og at de skulle si til jødene, at Jesus var oppstått fra de døde.
På denne måten kunne den siste forførelsen bli større enn den første.
(v.62-64.)

Dette skjedde etter klokken 18 på lørdag den 16. nisan. Selve sabbaten var
da over, og folkets religiøse ledere ville forsikre seg om at Jesus ikke stod
opp fra døde. De hadde tross alt sett alle de overnaturlige tingene som
hadde skjedd i forbindelse med Jesu død, så de kunne ikke være helt sikre
på at han ikke ville stå opp fra de døde. Han hadde sagt at han ville gjøre
det. (Mat.16,21.)

Jesu motstandere holdt det ikke for usannsynlig at dette ville skje med Je
sus. Det, som hans nærmeste disipler, ikke kunne tro på, det trodde hans
motstandere på som en mulighet.
Pilatus ønsket ikke å hjelpe dem med dette. Han sa at de kunne bruke sol
dater fra tempelvakten til dette. De gikk da bort og voktet graven sanunen
med sine egne soldater. I tillegg til at de holdt vakt ved graven, så beseglet
de graven og steinen som lå foran inngangen til graven, (v.65-66.)
De forstod ikke at døden ikke kunne holde på Jesus uansett hvilke forholds
regler som de tok. «For du skal ikke overlate min sjel til dødsriket. Du skal
ikke la din hellige se forråtnelse. Du skal kunngjøre meg Hvest vei, gledes
fylde for ditt åsyn, livsalighet ved din høyre hånd for alltid.» (Sal. 16,10-11.)

Det er 3 forskjellige oppfatninger angående hvilken dag Jesus døde på kor
set. Vi skal nevne de forskjellige vurderingene:
a) Jesus døde onsdag den 13 nisan.
b) Jesus døde torsdag den 14. nisan.
c) Jesus døde fredag den 15. nisan. (Jeg har det siste standpunktet. Se min

bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: Jesu dødsdag.)

Vi vet at Jesus led døden i sitt legeme. Han sendte sin ånd til Faderen, som
tok vare på den. Mens hans legeme lå i graven i 3 dager, så ble han gjort
levende i sin ånd av Den Hellige Ånd, og i denne så for han til dødsriket for
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å preke til de åndene (sjelene) som var der. Han prekte særlig for de ån
dene som var i varetekt, og som hadde vært ulydige på den tid da Noah
bygget arken, men det var alle, som var i dødsriket, som hørte hans under
visning. For mange ble det en stadfestelse på at de var frelst, og at Jesu
forsoning gjaldt dem.
For andre igjen ble Jesu undervisning en stadfestelse på at de ikke fikk del i
frelsen, for de hadde ikke benyttet seg av de frelsesmulighetene som var
tilgjengelige i deres egen tidsalder.
Særlig ble dette en dom for de som ikke hadde brydd seg om Guds langmo-
dighet i Noah sine dager, da evangeliet om frelse fra syndfloden ble forkynt
i 120 år. «For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettfer
dige, for å føre oss fram til Gud. Han som led DØDEN I KJØDET, men
ble levendegjort av Ånden. Og i denne gikk han bort og prekte for åndene
som var i varetekt, de som fordum hadde vært gjenstridige, den gang da
Guds langmodighet ventet i Nohas dager...» (l.Pet.3,18-20.)
«Men dette: Han for opp (til himmelen), hva betyr det uten at han først for
ned til jordens lavere deler (til dødsriket)? Han som for ned, er den sanune
som for opp over alle himler.» (Ef.4,9-10.)
Nå var ikke Jesus død i hele 3 dager, men etter jødisk vurdering så var de
ler av en dag det samme som en hel dag.
I tillegg til dette så hadde Jesus selv sagt at han skulle stå opp igjen på den
tredje dagen. Dette betyr at han ble korsfestet fredag den 15. nisan. Fra
fredag og til søndag er det 3 dager.
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KAPITTEL 28.

JESU OPPSTANDELSE.

«Men ved enden av sabbaten, da det lysnet mot den første dag i uken, kom
Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Og se, det kom et
stort jordskjelv; for en Herrens engel for ned fra himmelen og trådte til og
veltet steinen fra og satte seg på den. Og han var som et lyn å se til, og
hans kledning var hvit som sne, og av frykt for ham skalv de som holdt
vakt, og de blev som døde. Men engelen tok til orde og sa til kvinnene:
Frykt ikke! jeg vet at dere søker etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke
her; han er oppstanden, som han sa. Kom og se stedet hvor han lå!» (v.l-

6.)

Da Maria Magdalena og den andre Maria kom til graven tidlig på søndag
morgen, ble de vitne til et stort jordskjelv. En Herrens engel steg ned fra
hinunelen og veltet steinen fra graven og satte seg på den. (v. 1-2.)
Matteus nevner bare disse to kvinnene, men når en leser de andre evangeli
ene, ser en at Salome også var der. Etter hvert kom det også andre kvinner
til. (Vi skal ikke gå i detaljer om dette.)
Kvinnene kom til graven for å balsamere Jesu legeme, slik at det kunne
holde seg lang tid i graven. De trodde heller ikke på det som Jesus hadde
sagt ved flere anledninger, at han skulle være i graven i 3 dager og 3 netter.
Deretter skulle han oppstå fra de andre døde.
Da de kom til graven, var det tre problemer som måtte løses, for at de
skulle få salvet Jesu legeme:
a) Steinen måtte bli veltet fra graven.
b) Det romerske seilet måtte brytes.
c) De soldatene som holdt vakt, måtte gi dem lov til å balsamere Jesu

legeme.

Da de kom til graven, kom det et stort jordskjelv. Dette var det andre jord
skjelvet på tre dager. De problemene, som kvinnene hadde gått og tenkt på,
var løst, for en engel hadde steget ned fra himmelen og veltet steinen fra
graven. Det romerske seglet var også dermed brutt.
Graven ble ikke åpnet for at Jesus skulle komme ut, men for at verden
skulle se at GRAVEN VAR TOM.

Engelen var som et lyn å se til, og hans kledning var kvit som snø. De som
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holdt vakt, skalv og falt til jorden, men engelen sa til kvinnene: «Frykt ikke.
Jeg vet at dere søker etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her. HAN
ER OPPSTANDEN, som han sa. Kom og se stedet hvor han lå!» (v.3-6.)
Engelen åpenbarte seg i sin himmelske glans. Hans kledning var kvit som
snø. Dette vitner om renhet.

Jesus hadde på et tidligere tidspunkt åpenbart seg på en lignende måte for
tre av sine apostler. (Mat. 17,1-2.)
Soldatene ble redde og falt til jorden ved dette mektige synet, men kvinnene
som søkte Jesus, behøvde ikke å være redde. Jesus var oppstått fra de
døde, som han hadde sagt. Det eneste engelen kunne vise dem, var selve
graven, og den var tom.

«Og gå av sted i hast og si til hans disipler at han er oppstanden fra de
døde. Og se, han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham.
Se, jeg har sagt dere det! Og de gikk i hast bort fra graven med frykt og
stor glede, og løp av sted for å fortelle hans disipler det. Og se, Jesus møtte
dem og sa: Fred være med eder! Men de gikk frem og omfavnet hans føt
ter og tilbad ham. Da sa Jesus til dem: Frykt ikke! Gå og si til mine brødre
at de skal dra til Galilea. Der skal de få se meg.» (v.7-10.)

Kvinnene fikk beskjed fra engelen om at de skulle si til Jesu disipler, at han
var oppstått fra de døde, og at Jesus skulle dra i forveien til Galilea. Der
skulle de få møte ham. (v.7.)
Denne hilsenen fra engelen gjaldt ført og fremst de 11 apostlene, som
hadde sveket Jesus på forskjellige måter. Han hadde to fine nyheter til dem,
og det var:
a) Han var oppstått fra de døde.
b) Han ville møte dem igjen i Galilea, som var selve utgangspunktet for

hans virksomhet. Han hadde tilgitt dem at de hadde sveket ham. Tilgi
velsen lå i selve forsoningen.

Etter selve nattverdsmåltidet hadde han også sagt til dem at han ville møte
dem igjen i Galilea. Vi kan stole på Jesu løfter. «Men når jeg er oppstanden,
vil jeg gå i forveien for dere til Gdilea.» (Mat.26,32.)
Kvinnene gikk bort i hast fra graven, for å fortelle hans disipler dette. De
var fylt både med frykt og stor glede. På veien møtte Jesus dem, og han
hilste dem med den messianske hilsenen: «Fred være med dere!» De om

favnet hans føtter og tilbad ham. (v.8-9.)
De gikk i hast for å gi Jesu apostler dette gode budskapet, at Jesus var stått
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opp fra de døde, og at han ville møte dem igjen i Galiela. Dette var et godt
budskap for apostlene, som var fortvilt over alt det som hadde skjedd.
Kvinnene var fylt både med frykt og med stor glede. Til tross for at engelen
hadde sagt at de ikke skulle frykte (v.5.), så vil bestandig et møte med det
hellige være en blanding av frykt og glede.
Dette fikk også Esaias oppleve da han fikk et syn av Herren. «Da sa jeg:
Ve meg! For jeg er en mann med ureine lepper, og jeg bor midt i blant et
folk med ureine lepper, og mine øyne har sett kongen. Herren, hærskarenes
Gud.» (Es.6,5.)

Kvinnene skulle ikke bare gå med et budskap fra Gud, men de fikk også
møte Jesus, som er Gud selv. Han møtte dem med hilsenen: Fred være med

dere! Selve ordet «fred» kommer av det greske verbet «chairo», som betyr
«å glede seg», «å fryde seg» og «å juble». Det er det samme som den
hebraiske hilsenen: «Shalom».

Kvinnene falt ned for ham, omfavnet hans føtter og tilbad ham. Det verbet
som er brukt, for «å omfavne», er «krateo». Det betyr «legge beslag på»,
«å gripe» og «å holde».
De tilbad Jesus. Nå når han var oppstått fra de døde, hadde deres tilbe
delse fått en ANNEN DIMENSJON. Nå forstod de enda mer hva det ville

si, at Jesus var Guds Sønn.

Også Jesus sa til dem at de ikke skulle frykte, men at de skulle gå til hans
BRØDRE og be dem om å dra til Galiela. Der skulle de få møte ham.
(v.lO.)

Jesus sa det samme som engelen hadde sagt, at de ikke skulle frykte. Det
var nødvendig at også han sa det. Den som tror på Jesus, har ingen ting å
frykte.
Jesus kalte apostlene sine for sine «brødre». Det var første gangen at han
hadde gjort det. Det var en forsikring om at han elsket dem. Det som hadde
skjedd med dem, var tilgitt fra Jesu side.
For påsken hadde han kalt dem «VENNER». Nå kalte han dem for «BRØ
DRE». Det var større å være en bror av Jesus enn en å være en venn av

ham. «Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg byder dere. Jeg kaller
dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør, men dere
har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt fra min Fader, har jeg kunngjort
dere.» (Joh. 15,14-15.)

«Men mens de var på veien, se, da kom noen av vaktene inn i byen og for
talte yppersteprestene alt det som var skjedd. Da kom disse sammen med
de eldste og rådslo, og de gav stridsmennene mange penger og sa: Dere
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skal si: Hans disipler kom om natten og stjal ham bort mens vi sov. Og om
det skulde komme landshøvdingen for øre, da skal vi tale vel med ham, og
lage det så at dere kan være trygge. De tok da pengene og gjorde som de
blev lært, og dette rykte kom ut blant jødene, og har holdt sig til denne dag.»
(v.11-15.)

Mens kvinnene var på vei til Jesu apostler, for å fortelle dem den gode ny
heten, at Jesus var oppstanden fra de døde og ville møte dem igjen, så gikk
noen av de som hadde vakt ved graven, til yppersteprestene og fortalte dem
det som hadde hendt. De kalte sammen Rådet, og de gav soldatene mange
penger for at de skulle si, at disiplene til Jesus kom og stjal Jesu legeme,
mens de sov. (v. 11-13.)
Det er ingen grunn til å tro at soldatene ikke fortalte eksakt, det som hadde
skjedd i forbindelse med Jesu oppstandelse, men nå var det om å gjøre for
yppersteprestene og hele Rådet å lage enda en løgn om Jesus. De betalte
soldatene en god del penger, for at de ikke skulle fortelle sannheten om
Jesu oppstandelse fra de døde, men at de skulle fortelle en løgn. Soldatene
gjorde det som Rådet hadde bedt dem om å gjøre.
Det er lite sannsynlig at disiplene til Jesus kom og tok Jesu legeme, for de
trodde ikke at Jesus skulle oppstå igjen.
Hvordan kunne soldatene vite at det var disiplene til Jesus, som hadde tatt
Jesu legeme bort, når de selv sov.
Det var en ren løgn som ble servert. Det var viktig for de åndelige lederne
å få folket til å tro, at disiplene til Jesus hadde tatt hans legeme. Det var
viktig å sette ut det ryktet, at Jesus ikke hadde stått opp fra de døde.
Det forholdet at Jesus stod opp fra de døde, er selve BEVISET på at all
synd er sonet, og at han er Messias, jødenes konge, som er det sanune som
Gud selv. Jesu oppstandelse er basis for både for den messianske jødedom
men og den paulinske læren. Det er det eneste håpet som verden har.

Paulus sa at dersom ikke Kristus stod opp fra de døde, så vil dette ha føl
gende konsekvenser:
a) Da er vår forkynnelse ingen ting verdt.
b) Da er vår tro ingen ting verdt.
c) Da er vi falske vitner om Gud.

d) Da er vår tro unyttig.
e) Da er vi ennå i våre synder.
f) Da er vi de ynkverdigste av alle mennesker. (1.Kor. 15,14-19.)

Paulus konkluderte med å si: «Men nå er Kristus oppstanden fra de
døde og er blitt føstegrøden av de hensovede.» (1.Kor. 15,20.)
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Dersom landshøvdingen skulle få høre om dette, så skulle yppersteprestene
og de eldste tale med ham, slik at soldatene kunne føle seg trygge. Solda
tene spredte denne løgnen at Jesus ikke hadde oppstått fra de døde. Dette
ryktet kom ut blant jødene, og det har holdt seg like til i dag. (v.14-15.)
Det var forbundet med dødsstaff for en romersk soldat å sove mens han

var på vakt. For at de skulle føle seg trygge og ikke bli henrettet, så skulle
de ikke bare tale med landshøvdingen, men de skulle også bestikke ham.
Mange romerske embetsmenn var kjent for at de lot seg bestikke.
(Ap.gj.24,26.)

RIKETS MISJONSANBEFALING.

«Men de elleve disipler drog til Galilea til det Qell hvor Jesus hadde satt
dem stevne. Og da de så ham, tilbad de ham; men noen tvilte. Og Jesus
trådte frem, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord; gå
derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens
og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har
befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende (tidsalder
ens ende.).» (v. 16-20.)

Vi vet at Jesus viste seg for sine disipler etter sin oppstandelse og under
viste dem i 40 dager mellom sin oppstandelse og sin himmelfart. Han under
viste om Guds rike, som er det samme som Riket for Israel, «dem som han

også framstilte seg for levende med mange beviser etter at han hadde lidt,
idet han i 40 dager viste seg for dem og talte om det som hører til Guds
rike.» (Ap.gj.1,3.)
Apostlene fikk mange beviser på hans oppstandelse, og de fikk også en
repetisjon om de forskjellige sider ved Guds rike. Det kunne ennå ha blitt
opprettet.

Det eneste som Matteus forteller oss om disse 40 dagene, er det som står i
Matteus 28,16-20. Vi kan også lese om dette hos de andre evangelistene og
i Apostlenes Gjerninger. 1,1-8.
Disiplene drog til Galilea og til det Qellet som Jesus hadde sagt at han ville
møte dem. Da de så ham, tilbad de ham, men noen tvilte, (v. 16-17.)
Vi vet ikke hvilket Qell dette var, men det er ikke så viktig. Da apostlenes
så ham, tilba de ham slik som kvinnene hadde gjort (v.9.) Apostlene tvilte
ikke lenger på Jesus, men når det står at noen tvilte, så betyr det at det var
flere disipler til stede enn bare apostlene.
Jesus trådte fram og sa: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» (v. 18.)
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Uttrykket «Meg er gitt», er på gresk «Edothe moi». Det er indikativ passiv,
og det betyr «meg ble gitt». Denne makten fikk han av Faderen på grunn
av forsoningen. Denne makten angikk både himmelen og jorden. Dette var
grunnlaget for den misjonsbefalingen som han gav sine apostler og disipler.
Dette kunne han allerede si før sin lidelse, død og oppstandelse. «Alle ting
er meg overgitt av min Fader...» (I jødisk tankegang står enhver hendelse i
en sak eller i et forhold i relasjon til alle andre hendelser, som gjelder den
samme saken.)

Jesus har all makt i himmel og på jord, men han har ikke tatt denne makten
fullt ut enda. Vi vet at Jesus tilegner seg den makten, som han har fått av
Faderen, i etapper. Jesus har mange fiender som ennå må tilintetgjøres.
Den siste fienden vil han først utrydde på slutten av 1000 års-riket. «For
han skal være konge inntil han får lagt alle sine fiender under sine føtter.
Den siste fiende som tilintetgjøres, er døden.» (1.Kor. 15,25-26.)
Jesus har allerede all makt, men vi kan ennå ikke se at alle ting er ham un
derlagt, for vi regner med tiden. Gud derimot er utenom tiden. Dette gjelder
også Messias, «alle ting la du (Gud) under hans (Jesu) føtter. For idet han
underla ham alle ting, unntok han ingen ting som ikke er ham underlagt, men
nå ser vi (de messianske jøene) ennå ikke at alle ting er ham underlagt.»
(Hebr.2,8.)

På grunn av at Jesus har fått all makt i himmelen og på jorden, så ble disi
plene bedt om å gå ut i hele verden og gjøre alle folkeslag til Jesu disipler,
idet de døpte dem til (gr.»ei to», som betyr «inn i») navnet til Faderen, Søn
nen og Den Hellige Ånd. (v. 19.)
Under Jesu jordeliv skulle apostlene bare forkynne for jødene i Israel.
«Disse 12 sendte Jesus ut og BØD DEM. GÅ IKKE UT PÅ VEIEN TIL
HEDNINGENE, men gå BARE til de fortapte får av Israels hus.»
(Mat. 10,5-6.)

Nå var tiden kommet så langt at de skulle gå ut i hele verden med evange
liet. Dette var evangeliet om Riket for Israel. De skulle gjøre alle folkeslag
til Jesu disipler. Dette evangeliet er ikke det samme som det paulinske bud
skapet, for det var ikke åpenbart ennå, men det var «evangeliet om Riket».
(Mat.24,14.)

Tiden var kommet til at verden skulle få høre evangeliet om Jesu forsoning
og den fullstendige opprettelsen av Riket for Israel. Dette ble også sagt
under forutsetning av at jødene tok imot Jesus.
Dette er ikke det samme som det paulinske budskapet. Det går ikke ut på å
ta ut alle folkeslag (nasjoner) til Jesu disipler, men det går ut på å ta ut den
kristne forsamlingen, som er Jesu legeme. Dette blir i Romerbrevet 11,25
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kalt for «fylden av hedningene».
Den kristne forsamlingen er tatt ut FØR jødene. De er tatt ut før verdens
grunnvoll ble lagt. «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.1,4.)

Israel derimot er utvalgt «FRA verdens grunnvoll ble lagt». «Da skal kon
gen si til dem på sin høyre side: Kom hit dere min Faders velsignede. Arv
det riket som er beredt dere fra (gr.apo) verdens grunnvoll ble lagt.»
(Mat.25.34.)

Det kristne legemet består ikke av nasjoner, men det består av ENKELT
INDIVIDER, som er tatt ut fra nasjonene. Når det kristne legemet er fullt,
så skal Gud ta seg av Israel igjen. «For jeg vil ikke brødre at dere skal være
uvitende om denne hemmelighet- for at dere ikke skal tykkes dere selv
kloke, at forherdelse er delvis kommet over Israel, inntil HEDNINGENES

FYLDE er kommet inn.» (Rom. 11,25.)
Det står heller ingen ting i Bibelen om at det kristne legemet skal bestå av
alle nasjoner. Det som derimot står, er at når legemet er fiillt, så kommer
Jesus og henter sin menighet til himmelen. Dette skjer ved den kristne me
nighets bortrykkelse.

VANNDÅPENS BETYDNING

Disiplene skulle også døpe dem som kom til tro på Jesus, inn i navnet til
Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Dette skulle skje så fort som mulig.
Den formen som her er brukt av verbet «baptizo», som betyr «å døpe», «å
senke ned», «å dyppe», å vaske», «å toe» og «å rense», er presens parti
sipp. Det står at de skulle gjøre alle folkeslag til Jesu disipler «døpende
dem».

Dette tilkjennegir to forhold, og det er:
a) At dåpen skulle skje så fort som mulig etter omvendelsen.
b) At dåpen var nødvendig for frelsen.

Denne dåpen er knyttet til Rikets tid. 1 rikets forkynnelse måtte man både
angre sin synd, omvende seg (det betyr at en måtte GÅ TILBAKE TIL
JESU TORAH) og ta vanndåpen.
Vanndåpen kunne ikke i seg selv frelse noe menneske, men det kunne gi
jødene en ytre renselse. Vanndåpen var et KRAV, som ble stilt til jødene.
Gud kanaliserte sin frelse gjennom 4 trinn:
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a) Anger.

b) Omvendelse. Det er oppfyllelse av Mose Torah og Jesu Torah.
c) Vanndåpen.
d) Troen på Jesus.

Dette gir ikke uttrykk for den frie nåden, som vi har i dag, men det gir ut
trykk for den BETINGENDE NÅDEN, som man hadde på Jesu tid, som
man hadde hele tiden fram til templets ødeleggelse i år 70, og som man
fortsatt skal ha i Riket for Israel.

Etter Jesu oppstandelse og himmelfart så forkynte også- naturligvis- apost
lene dette. Det kommer til uttrykk i det som Peter sa til jødene: «...
Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu navn til (inn i) synde
nes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.» (Ap.gj.2,38.)
I vår tid får vi Den Hellige Ånd uten å være døpt på forhånd. I vår tidspe
riode er Den Hellige Ånds gave gjort uavhengig av anger, omvendelse og
dåp. «Bare dette vil jeg få vite av dere (galateme): Var det ved lov-gjemin-
ger dere fikk Ånden, eller var det ved TROENS FORKYNNELSE?»
(Gal.3,2.) (Her står «troen» for Paulus sin nye forkynnelse om den «frie
nåden».)
Det eneste som kreves i den frie nådens tidsperiode for å bli frelst, er at
man BEKJENNER at Jesus er Herre, og at en TROR at Gud oppvakte
ham fra de døde. (Rom. 10,9-10.) Dersom dette skjer med et menneske, så
er dette mennesket frelst. Dette er den fri nåden.

Dette er heller ikke å betrakte som gjerninger, men det er et resultat av at
omvendelsen HAR FUNNET STED.

I Rikets forkynnelse er også synden sonet og tatt bort, men til tross for det
så kreves det lov-gjeminger både for den som er frelst, og for den som vil
gå inn i Guds rike. Grunnen til det er at det er to refferdighetsbgreper i den
messianske jødedommen, og de er:
a) Guds rettferdighet.
b) Menneskets egen rettferdighet.

De messianske jødene var like meget frelst som medlemmene i den kristne
forsamlingen, men de måtte BLI TESTET på sin tro i forhold til Mose
Torah og Jesu Torah.
I den kristne menighets tidsperiode er det EN STOR SYND å tvile på sin
frelse. Den har ingen ting med gjeminhger å gjøre, men den er basert ute
lukkende på Jesu forsoning.
Paulus sammenlignet den frie nåden og Torahen på en glimrende måte da
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han sa følgende: «men Torahen har ikke noe med troen (nåden) å gjøre,
men den som holder dem (budene), skal leve ved dem.» (Gal.3,12.)
Dette betyr to ting, og de er.
a) I den frie nådens tidsperiode blir en frelst utelukkende ved tro.
b) I både jødommen og i den messianske jødedommen var det nødvendig

med gjerninger for å bli bevat som troende. Vi snakker om betinget
nåde. (At ingen kan oppfylle Guds Torah til sin egen frelse, det er en
helt annet sak.)

Vanndåpen hører ikke med til det paulinske systemet. Den eneste funksjo
nen vanndåpen har hatt i inneværende tidsperiode, er at den har skapt
FRUSTRASJON og SPLITTELSE blant Guds folk.
I begynnelsen av sin virksomhet så døpte også Paulus, men da han kom til
Korint ca. år 51, så visste Gud ham at han ikke lenger skulle døpe, men at
han bare skulle forkynne evangeliet om Guds frie nåde. «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.» (1.Kor. 1,17.)
Grunnen til at Paulus ikke ønsket å døpe mer, var to-foldig:
a) For det første skapte dåpen STOR FORVIRRING i menigheten. «Er

Kristus blitt delt? Var det Paulus som ble korsfestet for dere, eller var
det til Paulus navn at dere ble døpt?» (1.Kor. 1,13.)

b) Gud hadde vist ham at vanndåpen ikke hørte med til den frie nådens
tidsperiode. Det var en ordning som hørte med til både Sina-paktens
husholdning og til den messianske forsamlingen.

Det eneste Paulus ville forkynne eller høre om, var Jesu forsoning- ikke
vanndåpen og ikke Torahen. «for jeg VIL IKKE VITE NOE (noe som
helst) blant dere UTEN JESUS KRISTUS og HAM KORSFESTET.»
(l.Kor.2,2.)

Vi vet at Jesus påla sine disipler at de skulle døpe. Det er da merkelig at
Paulus bare 20 år etter at misjonsbefalingen ble gitt, kunne si at Jesus ikke
hadde utsendt ham for å døpe. Vi må da forstå at her foreligger det en
FORANDRING i Guds planer og et SKIFTE av husholdning.
Det som skjer, når et menneske blir frelst i nåværende tidshusholdning, er at
Den Hellige Ånd med det samme DØPER dette mennesket inn i Jesu le
geme. En er da frelst og behøver ikke vanndåpen. «for vi er jo alle døpt
med («i» eller «ved») en Ånd til å være ett legeme, enten vi er jøder eller
grekere, enten vi er treller eller frie, og vi har alle fått en Ånd å drikke
(av).»(l.Kor.l2,13.)
Når vi bli frelst, så får vi HELE ÅNDEN i vårt hjerte som pant og innsegl
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til forløsningens dag (Jesu komme for menigheten) Det er Den Hellige Ånd
som deler ut de åndelige gavene, tjenestene og embetene, etter som Han
selv ønsker det. (1 .Kor. 12,4-11.)
«Men hver og en av oss (dette gjaldt også Paulus) er nåden gitt etter det
mål som Kristi gave (nådegavene) tilmåles med.» (Ef.4,7.)
Hva som gjelder Ånds-dåpen, så er den tilgjengelig for alle troende, for alle
troende har Den Hellige Ånd. Ånds-dåpen er en spesiell AKTIVISERING
av Den Hellige Ånd i våre liv. Den fungerer ikke som et frelsespant, men
den UTRUSTER OSS på en kraftig måte I vår tjeneste.
Ånds-dåpen har sin FØRSTE BEGYNNELSE, men den har MANGE PÅ
FYLLINGER i løpet av en kristens liv. Paulus oppfordret de kristne til å bli
fylt av Ånden og det til tross for at de hadde hele Ånden. «Og drikk dere
ikke drukne av vin, for i det er der ryggesløshet, men BLI FYLT AV Ån
den.» (Ef.5,I8.)

Det er også en STOR MISFORSTÅELSE å tro og hevde at Romerbrevet
6,3-4 og Kol. 2,11-12 angår på vanndåpen. Det går ikke på vanndåpen men
på GJENFØDELSENS DÅP.
Dette kommer tydelig fram i Kol.2,11, hvor det står: «han i hvem dere og
ble omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved av
kledningen av kjødet (syndelegemet), ved Kristi omskjærelse.»
Kolossenserbrevet 2,12 beskriver det åndelige grunnlaget for gjenfødelsen.
«idet dere ble begravet med ham i dåpen (Jesu død) og i den ble dere opp
reist med ham ved troen på Guds kraft- han som oppreiste ham fra de
døde.»

I Titus brev 3,5 blir gjenfødelsen kalt «BADET TIL GJENFØDELSE og
FORNYELSE ved Den Hellige Ånd.» «frelste han oss, ikke for rettferdige
gjerningers skyld, som vi hadde gjort, men etter sin miskunn (nåde) ved ba
det til gjenfødelse og fornyelse ved Den hellige Ånd.»
I Eferbrevet 4,5 sier også Paulus at det er bare EN DÅP i inneværende
tidsperiode, «en Herre, en tro, en dåp.» Det skulle ikke være vanskelig å se
hvilken dåp Paulus her sikter til. Det er GJENFØDELSENS DÅP.
Vanndåpen i en eller annen form var en jødisk skikk. Den hadde med REN
SELSE å gjøre og ikke med GJENFØDELSE. I jødedommen var vannet
ett av de viktigste elementet i forbindelse med renselse.
Den kristne kirken har tillagt vanndåpen en del aspekter som den i det hele
tatt ikke skal ha. Disse aspektene er:
a) Den er ikke en pakt. «Dåpen er ikke avleggelse av kjødets urenhet, men

et SVAR PÅ EN GOD SAMVITTIGHET med Gud ved Jesu Kristi
oppstandelse.» (l.Pet.3,21.)
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Det er ikke Her snakk om vanndåpen, men om Jesu forsoning, som også
er en dåp. (Mark. 18,38.) (Se min bok: Kristendommens Jødiske Røtter.
Kapittel: De forskjellige typer dåp.)
Det ordet som her er oversatt med «pakt», er på gresk «eperotema».
Det skal ikke oversettes med «pakt», men med «svar».
Hva som gjelder ordet «pakt», så er det på gresk «diatheke».

b) Vanndåpen har heller ingen ting med død, begravelse og oppstandelse å
gjøre.
Vanndåpen er basert på blant annet en feil forståelse av Johannes 3,1-
11. Når Jesus sa at den som ville bli frelst, måtte bli født både av vann
og Ånd, så tenkte han her på at den som ville bli frelst, måtte gjennom
TO FØDSLER, og det var den NATURLIGE FØDSELEN og det var
den ÅNDELIGE FØDSELEN. «Vannet» står her for «fostervannet» og
«Ånden» står for «Den Hellige Ånd. (v.5.)
Vers 6 uttrykker en parallellitet med vers 5. «Vannet» blir sammenlignet
med «det som er født av kjødet» (den naturlige fødselen), og Ånden blir
sammenlignet med «det som blir født av Ånden» (den nye fødselen).
Dette er en uttrykksmåte som jødene brukte, når de vil uttrykke den
samme saken med ulike ord og begreper. Det samme foholdet eller den
samme saken ble da gjentatt i en ny setning med delvis andre ord. Dette
kaller vi for «parallellitet».
Nikodemus forstod dette, for han spurte om det gikk an å komme inn i
mors liv og bli født om igjen. Han kjente ikke til den åndelige fødselen,
men han kjente til den naturlige fødselen og forstervannets betydning og
funksjon, (v.4.)

c) Det er ikke gjenfødelse i vanndåpen.
Vanndåpen betyr mye for mange mennesker, men den har ingen teolo
gisk betydning i dag. Den fører bare til FRUSTRASJON, FOR VIR
RING og ET FALSKT HÅP- både for den som er frelst og for den som
går fortapt for Guds rike.
De prestene og de teologene som forkynner og hevder, at det er frelse
og gjenfødelse i vanndåpen, FØRER FOLKET VILL. Dette er en av de
STØRSTE VRANGLÆRENE som vi har i vår kirke. Må Gud åpne
øynene våre slik at vi alle kan se og forstå, at vanndåpen ikke frenuner
frelsen. Den fremmer fortapelsen, for den gir et FALSKT HÅP til de
som ikke er gjenfødt av Den Hellige Ånd.
BORT MED VANNEDÅPEN og INN MED DEN FRIE NÅD
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NÅDENS BETYDNING.

Disiplene skulle også gå ut i hele verden og lære alle folkeslag Å HOLDE
ALT DET SOM JESUS HADDE BEFALT AT DE SKULLE HOLDE.

(V.20.)

Vi vet at Jesu undervisning til det jødiske folket var basert både på NÅDE
og på OVERHOLDELSE AV JESU NYE TORAH, som bygde på Mose
Torah. Jesus sammenfattet Mose Torah til noe over 30 bud. (Se min bok:

Kristendommens Jødiske Røtter. Kapittel: Jesu første forkynnelse.)
Jesu forkynnelse var basert på både krav og nåde. En måtte FORPLIKTE
SEG PÅ BEGGE DELER, FOR Å FÅ DEL I GUDS RIKE.
Jesu forkynnelse inneholder både:
a) Guds rettferdighet, som er den frelsende rettferdighet.
b) Menneskets egen rettferdighet, som er en ytre rettferdighet, som ikke

gir frelse. Den gav jødene inngang i Guds Rike, og den var med på å
opprette Guds-forholdet i vandringen. Dersom jødene ikke holdt Jesu
bud, fikk de verken komme inn i Guds Rike eller være medlemmer i

Guds rike.

Slik er det ikke med Paulus sin forkynnelse. Det er nåden, og ikke Tora-
hen eller budene, som både frelser og oppdrar menneskene til å leve et
rett liv. «For av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv,
men det er en Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose
seg.» (Ef.2,8-9.)

«For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker, idet DEN OPP-
TUKTER OSS til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve tuk
tig og rettferdig og Gud-fryktig i den nåværende tidsalderen.» (Titus 2,11-
12.)
Det jødiske Torahen- det være seg Mose Torah eller Kristi Toah- er satt til
side og opphevet i vår tidsperiode. Dette gjelder som ÅNDELIGE SYSTE
MER. Dette betyr ikke at vi ikke har bud og forordninger i den paulinske
læren. Man har reknet ut at det er ca.400 bud og forordninger i den
palinske læren. Disse går både på forholdet til Gud, til nesten, til samfunnet
og ordninger i Guds-tjenesten. (Se Robert C. Brocks bok: The Conunands
of Christ for Christian Living.)
Det er Mose Torah som er opphevet i den kristne menighets tid (Ef.2,14-
15.) og ikke budene og reglene, men det vi må passe på er at det ikke er
vår YTRE OVERHOLDELSE av bud og regler, som skal regulere forhol-
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det til Gud og til nesten. Dersom det blir forholdet, kommer vi inn i en NY
FORM FOR TRELLDOM.

Det er den INDRE OVERHOLDELSEN av Guds bud og forodninger, som
skal regulere forholdet til Gud og til nesten, og den blir fremmet av Guds
nåde. «ikke at vi av oss selv duer til å uttenke noe som av oss selv, men vår
DUELIGHET ER AV GUD., som og gjorde oss duelige å være tjenere for
en ny pakt, ikke for bokstav, men for ånd, for BOKSTAVEN SLÅR I
HJEL, MEN ÅNDEN GJØR LEVENDE.» (l.Kor.3,5-6.)
Nåden virker på følgende måter:
a) Den bringer menneskene til Kristus. (Gal.3,2.)
b) Den gjør kraftige gjerninger og helbreder menneskene. (Gal.3,5.)
c) Den frelser menneskene. (Ef,2-8-9.)
d) Den opprettholder menneskenes forhold til Gud. (Ap.gj. 20,32.)
e) Den oppdrar menneskene til å leve et riktig liv. (Titus 2,12.)

Paulus nevnte ofte de budene og forordningene som vi har i vår tid, men
han satte dem IKKE I SENTRUM for vandringen. Han satte fokuset på
nåden og på den kjærlighet som vi har til hverandre. «Bli ikke noen noe
skyldig, uten det å elske hverandre, for den som elsker den annen, har opp
fylt Torahen. For det ord: Du skal ikke drive hor, du skal ikke slå i hjel, du
skal ikke stjele, du skal ikke begjære, og hva andre bud det kan være. Det
samles TIL ETT I DETTE ORD: DU SKAL ELSKE DIN NESTE SOM

DEG SELV.» (Rom. 13,8-9.)
«Det kommer ikke an på omskjærelse og det kommer ikke an på forhud,
men på å HOLDE GUDS BUD. (l.Kor.7,19.)
Paulus kalte de budene og de forodningene som vi har i den kristne menig
hets tid, for KRISTI LOV. «Bær hverandres byrder og oppfyll på den må
ten Kristi lov.» (Gal.6,2.)
Jeg vil sitere det som C.C. Ryrie sier i Ryrie Study Bible om dette. s. 285:
«Mose-Torah var gitt til den jødiske nasjonen- ikke for å være en byrde,
men for å skille dette folket fra alle andre folk og gjøre det klokt, stort og
yndig for en hellig Gud. Som livsregel for Guds folk har Mose-Torah
BLITT ERSTATTET for de kristne med Kristi lov (Gal.6,2.), selv om noen
av de spesielle budene i den gamle Torahen er gjeninntatt som krav i den
nye Torahen (Rom. 13,9.) Som del av den inspirerte Skriften så er den
gamle som den nye Torahen tjenlig for folk til alle tider (1 .Tim. 1,8-10,
2.Tim.3,16.)»
Ved siden av at Paulus gav en rekke bud og forordninger for den kristne
menigheten, så uttalte han seg også om hvordan en kristen skal leve i vand-
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ringen som troende. Her blir heller ikke fokuset lagt på den ytre overholdel
sen av det enkelte bud og den enkelte forodning, men fokuset blir lagt på at
vi skal vandre I SAMSVAR MED DET NYE LIVET.

Han sier følgende om de troendes vandring:
a) Vi skal vandre i ett nytt liv. (Rom.6,4.)
b) Vi skal vandre- ikke etter kjødet- men etter Ånden. (Rom.8,4.)
c) Vi skal vandre sømmelig. (Rom. 13,13.)
d) Vi skal vandre i kjærlighet. (Rom. 14,15. Ef.5,2.)
e) Vi skal vandre i tro. (2.Kor.5,7.)

f) Vi skal vandre i Ånden. (Gal.5,25.)
g) Vi skal vandre i de gode gjerningene som Gud har lagt ferdige foran oss.

(Ef.2,10.)
h) Vi skal vandre som verdige for det kall som vi er kalt med. (Ef.4,1.)
i) Vi skal ikke vandre som hedningene vandrer i sitt sinns tomhet.»

(Ef.4,17.)
j) Vi skal vandre som lysets barn (Ef.5,8.)
k) Vi skal vandre varlig. (Ef.5,15.)
1) Vi skal vandre slik som Paulus og hans medhjelpere gjorde. (Fil.3,17.)
m) Vi skal ikke vandre som fiender av Kristi kors. (Fil.3,18.)

n) Vi skal vandre verdige for Herren til velbehag i alt. (Kol. 1,10.
o) Vi skal vandre i Kristus. (Kol.2,6.)

p) Vi skal vandre verdige for Gud. (1.Tess. 12.)
q) Vi skal vandre etter den lærdom som Paulus og hans medarbeidere gav

oss. (2.Tess.3,6.)

r) Vi skal vandre tilbørlig og arbeide. (2.Tess.3,11.)

Dersom vi som kristne vandrer på den måten, som er beskrevet ovenfor, så
innebærer dette at vi holder Guds bud og forordninger, uten at vi selv er klar
over det. Dersom vi forstår hvilken ufattelig kraft Guds nåde er i våre liv,
så blir ikke overholdelsen av Guds bud noe problem for oss.
Vi vet at Mose Torah ble opphevet på Golgata for den kristne menigheten,
men det ble den ikke for den messianske menigheten. Den levde i troen på
Jesus og fortsatte med å holde Mose Torah. «Da de (de messianske le
derne i Jerusalem) hørte det (at mange hedninger hadde blitt omvendt ved
Paulus sin forkynnelse), priste de Gud, og så sa de til ham: Du ser, bror,
hvor mange titusener det er blant jødene som har tatt ved troen (på Jesus),
og ALLE ER DE NIDKJÆRE FOR TORAHEN.» (Ap.gj.21,20.)
Paulus sa også at jødene fortsatt var under Torahen. «og jeg er blitt som en
jøde for jødene, for å vinne jøder, DE SOM ER UNDER TORAHEN, som

439



en som er under Torahen- om jeg enn ikke selv er under Torahen- for vinne
dem som ER UNDER TORAHEN.» (l.Kor.9,21.)
Dette må få oss til å forstå at det er to forskjellige evangelieforkynnelser i
N.T., og disse er:
a) Den messianske forkynnelsen, som angår Riket for Israel.
b) Den paulisnke forkynnelsen, som angår den kristne menigheten.

Mens den messianske jødedommen fokuserte på overholdelse av Jesu
Torah, så fremhevet også Paulus den store betydningen som
SAMVIITIGHETEN hadde i vandringen som troende. Dette gjaldt ikke
bare ens egen samvittighet, men det gjaldt også samvittigheten til de med-
troende. Dersom samvittigheten til den medtroende ikke var sterk, så skulle
en ta hensyn til dette. En skulle underordne sin egen samvittighet under den
annens samvittighet. Dette har blant annet med kristen nestekjærlighet å
gjøre. «Men når dere således synder mot deres brødre og sårer deres skrø
pelige samvittighet, da synder dere mot Kristus.» (l.Kor. 8,12.)
Det er ingen motsetning mellom den frie nåden og budene. De arbeider på
hver sine områder i de troendes liv. Vi må huske på at den paulinske læren
er podet inn i jødedommen. Kristendonunen er jødedom som er tilpasset
hedningene i en spesiell tidsperiode.
Paulus løsrev ikke sin teologi fra det jødiske rotsystemet, men han fikk nye
åpenbaringer, som ikke hadde vært kunngjort før. Han fikk åpenbart de for
skjellige hemmelighetene om den kristne menigheten.
Han lærte både at vi er podet inn i det gode jødiske oljetreet (frelsestreet),
at vi hadde fått del i jødenes løfter og pakter, og at vi kan lære mye av
Tanach. Det betyr ikke at alt det som står i Tanach, er gyldig for oss. «Om
nå allikevel noen av greinene (jødene) ble avbrutt, og du som var en vill
oljekvist, ble innpodet blant dem og fikk del med dem i oljetreets ROT og
FEDME, da ros deg ikke imot greinene, men viss du roser deg, så er det
dog ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg.» (Rom. 11,17-18.)
«at dere på den tid stod utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerrett og
fremmede for paktene med deres løfte, uten håp og uten Gud i verden, men
NÅ, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved
Kristi blod.» (Ef.2,12-13.)
«Den hele Skrift (Tanach) er innblest av Gud og nyttig til lærdom (lære), til
overbevisning, til rettledning (korrigering), til opptuktelse i rettferdighet, for
at det Guds menneske kan være fullkomment, duelig til all god gjerning.»
(2.Tim.3,16-17.)
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Vi skal ikke lære menneskene å holde alt det som det som Jesus lærte sine

disipler og det jødiske folket. Jesu undervisning har med Riket for Israel å
gjøre, men når predikantene, prestene og Bibel-læreme ikke har noe syn for
Israel, så må de tolke hele Jesu forkynnelse inn i den paulinske forkynnel
sen. Dette må nødvendigvis føre til GAL LÆRE og STOR FORVIRRING-
både hos dem selv og hos kristenfolket.
Dette fører videre til at store deler av kristenfolket ikke blir FRIGJORT I

NÅDEN, men at de forsøker å tilfredsstille Gud med at de forsøker å holde
de budene og de forpliktelsene, som Jesu underviste om. Den frie nåden,
som Paulus forkynte, kommer bort i en slik forkynnelse. Vi får et
BLANDINGSEVANGELIUM og ikke det frie evangeliet om frelsen i Je
sus Kristus utelukkende på grunn av Guds nåde. Det er også nåden som
skal regulere forholdet mellom Gud og den enkelte troende.
Denne forkynnelsen legger Paulus sin forkynnelse inn under Jesu forkyn
nelse og apostlenes forkynnelse. Den legger Paulus sin forkynnelse INN
UNDER DELER AV DEN GAMLE (FØRSTE) PAKTEN.
Hva som gjelder Jesu forkynnelse, så har den 2 faser, og det er:
a) Det som han forkynte i sin vandring i 3,5 år. Denne forkynnelsen angår

Riket for Israel.

b) Det som han forkynte til Paulus ut ifra himmelen. Det angår den kristne
menigheten.

Hva som gjelder misjonsbefalingen i Matteus 28,18-20, så må vi legge
merke til at i Rikets tid vil også HEDNINGENE VÆRE UNDERLAGT
ALLE JESU KRAV og BUD, som Jesus forkynte i denne misjons
befalingen.
Rabbinerne diskuterte hvilke bud som vil eksistere i Rikets tid, som er det

samme som «den kommende verden». De diskuterte også hvilke bud jø
dene skulle holde og hvilke bud hedningene skulle holde.
I følge denne misjonsbefalingen står det at både jødene og hedningene skal
holde DE SAMME BUDENE. (Se min bok: Kristendommens Jødiske Røt
ter. Kapittel: Jesu nye Torah vil bestå av 30 bud.)
Denne misjonsbefalingen, som angår endetiden og Riket for Israel, innehol
der også et løfte til disiplene om at Jesus skulle være med dem «inntil
tidsalderens ende.» (v.20.)
Det ordet som her er oversatt med «ende», er på gresk «synteleia». Det
betyr ikke selve «enden», men det betyr «endetiden». Mens «enden»
(gr.telos) er det siste som skjer, så strekker endetiden seg over et visst tids
rom. Endetiden strekker seg over 7 år.
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I og med at den kristne menighet ikke skal inn i trengselstiden, som ligger
foran, men bli berget fra den ved bortrykkelsen, så gjelder heller ikke dette
løftet den kristne menighet. Det gjelder Jesu disipler og de messianske jø
dene.

Vi har gått gjennom den misjonsbefalingen som Jesus gav sine disipler i
Matteus 28,18-20, og vist at den ikke angår den kristne menighet, men at
den angår Israel. Da jødene som nasjon ikke tok imot Jesus som sin Mes
sias, konge og frelser, så ble denne misjonsbefalingen TRUKKET TIL
BAKE. Den vil komme igjen i endens tid- etter den kristne menighets
bortrykkelse og i 1000 års-riket.
Ved siden av denne misjonsbefalingen, så har vi flere misjonsbefalinger i
EVANGELIENE. De angår alle Riket for Israel. (Se min bok: Jesu Gjen
komst. Bind 5. Kapittel: De forskjellige misjonsbefalingene.)
Den kristne menighet har fått SIN EGEN MIS JONSBEFALING, og den
finner vi i 2.Kor.5,18-21. Det er den vi må holde oss til i dag. «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 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. Han som ikke visste av synd, har han (Gud) gjort
til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.»
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