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INNLEDNING

FORSKJELLEN PÅ RIKETS
FORKYNNELSE OG DEN KRISTNE

MENIGHETS FORKYNNELSE

Kristen Bokproduksjon gir ut bøker om Israel, det profetiske ordet, en
detiden, Jesu gjenkomst og forholdet mellom jøde- og kristendom
men. Denne gangen er vi så heldige å kunne gi ut en vers til vers kom

mentar over Paulus Brev Til Galaterne. Ved siden av at det er en kommentar,

sammenligner vi også hele tiden den messianske jødedommen med den pau-
linske teologien. Den messianske jødedommen angår Riket for Israel og ble
forkynt av døperen Johannes, Jesus og apostlene. Den paulinske kristendom
men ble forkynt av Paulus og angår den kristne menigheten som består både
av jøder og hedninger.

Da Jesus kom første gangen, kom han ikke med budskapet om den krist
ne menigheten, men han hadde to oppgaver, og det var:

a) Han skulle forsone all verdens synd med Gud og seg selv.
b) Han skulle opprette Riket for Israel som er det samme som det

Davidiske Riket, som er omtalt overalt i Tanach. Dette Riket hadde

jødene ventet på hele tiden fra David og Salomo av og fram til
Jesu første komme. «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og
herredømmet er på hans skulder, og han skal kalles under, rådgiver,
veldig Gud, tidsalderlig Fader og fredsfyrste. Så skal herredømmet bli
stort og freden uten ende over Davids trone og over hans kongerike.
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PAULUS BREV TIL GALATERNE

Det skal bli støttet og oppholdt ved rett og rettferdighet fra nå av og
i tidsalderlig tid. Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet, skal gjøre
det.» (Es.9,6-7.)

Da Jesus kom første gangen sa engelen Gabriel tii jomfru Maria: «Han
skal være stor og kalles den høyestes Sønn, og Gud Herren skal gi ham hans
fars Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus (hele Israel) i tids
aldrene, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. (Luk. 1,32-33.)

Det betyr at dette kongedømmet skulle bli opprettet i forbindelse med
Jesu første komme og ikke en gang langt inn i framtiden.

Folket gikk i forventning om når Jesus ville opprette dette Riket. Det var
forskjellige oppfatninger om hvem Jesus kunne være. Det er det også i dag.
Det rette svaret på dette hadde Peter og de andre disiplene da Jesus stilte dem
to spørsmål. «Men da Jesus var kommet til landet ved Cæsarea Filippi, spurte
han sine disipler og sa: Hvem sier folk at Menneskesønnen er? De sa: Noen
sier døperen Johannes, andre Elias, andre igjen profeten Jeremias eller en av
profetene. Han sa til dem: Men dere, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Si-
meon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn». (Mat.16,13-16.)

Natanael hadde et utfyllende svar på dette spørsmålet. Natanael svarte
ham (Jesus): Rabbi, du er Guds sønn og Israels konge». (Joh.1,50.)

Til og med døperen Johanne spurte Jesus hvem han var, enda han visste
det på forhånd. «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 går, spedalske renses og døve hører og døde står opp,
og evangeliet (om Riket) forkynnes for fattige». (Mat.l 1,3-5.)

Dette var RIKETS TEGN, og jødene visste at når Messias kom, skulle han
gjøre alle disse undergjerningene og opprette Riket for dem. Under døperen
Johannes, Jesu og disiplenes forkynnelse ble dette Riket etablert HELE TI
DEN i Israel.

Dette Riket hadde sitt utgangspunkt i Israel og Jerusalem, og det skulle
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Forskjellen på rikets forkynnelse og den kristne menighets forkynnelse

strekke seg ut over hele verden, men det var en forutsetning for Rikets eta
blering, og det var jødenes omvendelse og anerkjennelse av Jesus som både
forsoner og jødenes konge. Da de ikke ønsket det som folk, ble Riket utsatt til
Jesu gjenkomt, og vi fikk kirkens eller den kristne menighets tid i et tidsrom
av ca. 2000 år.

RIKET BLE UTSATT, men det ser ikke store deler av kirken. Den lærer

at den kristne menigheten begynte ved døperen Johannes, Jesus og eller på
pinsefestens dag. Dette er galt. Alt dette var løfter til jødene om Riket og en ny
Ånd, som Gud ville legge ned i deres hjerter.

Kirken tror fortsatt at det er den, som skal bringe FOLKESLAGENE inn i
Guds rike, men det er det ikke. Det er jødenes oppdrag. Vi skal være med på
å ta ut enkeltindivider for Guds rike og ikke folkeslagene.

Hva som gjelder de forskjellige misjonsbefalingene i evangeliene, så angår
de jødene og Riket for Israel. «Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er
gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor ut og gjør ALLE FOLKESLAG til
mine disipler, idet dere døper dem til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ands
navn og lærer dem å holde alt det som jeg har befalt dere, og se: Jeg er med
dere alle dager inntil tidsalderens endetid». (Mat.28,18-20.)

Det er ikke den kristne menigheten som skal ta ut folkeslagene. Vi skal
heller ikke lære menigheten alt det som Jesus sa til jødene. Vi har fått VÅR
EGEN MISJONSBEFALING, og den finner vi i 2.Kor.5,18-20: «Men alt dette
er av Gud som forlikte oss med seg selv og gav oss FORLIKELSENS TJENES
TE, fordi Gud i Kristus Jesus 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 Kristis sted som om Gud selv formante ved oss. Vi ber i Kristis

sted: LA DERE FORLIKE MED GUD».

Jeg vil iden forbindelse sitere Torleif Bomann- hva han uttalte om kirkens
misjon i inneværende tidshusholdning i sin bok: Jødenes Messias- Grekernes
Kristus. S.173: «Paulus forkynte sitt budskap for det enkelte menneske. Men
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til tross for at Paulus hadde avskrevet hele Jesu forkynnelse og hele hans of
fentlige virksomhet, bevarte kirken Jesu evangelium og hans forkynnelse for
folket».

Han skrev også på s. 145: «Kirken har ikke fiilgt Paulus. Den har plukket
ut det som passer for den». (Se min bok: Jødedom og Kristendom. Jesus og
Paulus s. 88-89 og s. 272.)

Kirken ser ikke og forstår ikke at vi har TO EVANGELIER, som er beskre
vet i N.T. Det er Rikets evangelium, og det er den kristne menighets evange
lium. Det første er bundet til Torah og nåde. Det andre er bundet til nåden
alene uten gjerninger.

Vi finner ikke kirkens evangelium i de fire evangeliene eller i de jødiske
Skriftene i N.T, men vi finner den i Paulus sine Skrifter med unntak av Brevet

til Hebreerne, som beskriver den siste mulighet for jødene til å ta imot frelsen
og Riket for Israel.

Hva som gjelder de mange lignelsene i de fire evangeliene, så beskriver de
ikke den kristne menigheten, men de beskriver Rikets tidsperiode og endeti
den- etter den kristne menighets bortrykkelse. (Se min bok: Matteus Evange
liet. Jesu Liv og Lære.)

Det Riket som Jesus forkynte, var et DELT RIKE, der noe var godt og noe
var dårlig. Når disiplene spurte Jesus om de skulle rykke bort det, som var
dårlig, svarte Jesus at de skulle ikke gjøre det. Alt skulle vokse sammen inntil
høsten, og så skulle han selv dømme alt dette. (Mat. 13.)

Paulus forkynte ikke et delt evangelium. Han forkynte himmelen som de
troendes endelige hjem.

Når kirken velger ut sine tekster til Guds-tjenesten, så har de ingen over
ordnet plan for dette, men den tar det som de tror måtte passe. Den blander
sammen den messianske jødedommen og den paulinske kristendommen, til
et blandingsevangelium som har mistet mye av sin kraft.

Dette gjelder også mange av de kristelige organisasjonene.
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Forskjellen på rikets forkynnelse og den kristne menighets forkynnelse

Bergprekenen (Mat.5-7) er heller ikke den åndelige konstitusjonen for
den kristne menighet selv om det er mange gode leveregler, som kommer
fram der. Den består både av lov og nåde, og den er beskriver hvordan de
frelste i Rikets tid skal leve.

Jeg vil sitere hva Robert Raphael Greis har uttalt om Bergprekenen: «En
kristen som lytter til Jesu ord og ikke har fått sin forstand helt fordervet av så
kalt teologisk visdom, må erkjenne, at han (Jesus) fastholder Loven, og endog
hva som er viktigere. Han skjeper den.

Fem ganger innleder han med et: Men jeg sier dere. Denne skjerpelse av
den jødiske livsholdning henger sikkert sammen med den messianske lov,
som først trer i kraft ved Rikets komme».

Charles F. Baker har uttalt følgende om Bergprekenen i sin bok: Un-
derstandig the Gospels. s.83-84: «Bergprekenen er en oppsummering av de
moralske og åndelige kvalifikasjonene til tilhengere av det tusenårige Konge
dømmet. Der er visse moralske og åndelige absolutter som er uforanderlige,
og som gjelder Guds folk i alle tidsaldere. Derfor passer mange av de prinsip
pene, som er beskrevet i denne talen, likeså godt til medlemmer av det kristne
legemet som til medlemmer av 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 denne talen er å instruere disiplene hvordan de skal leve
i forhold til de forfølgelser og den trengsel som de vil lide, mens de venter på
den aktuelle opprettelsen av Kongedømmet. De ber om at Kongedømmet må
komme.

Talen ble gitt til disiplene som befant seg midt i nærværet av en mengde
folk. Talen representerer ikke frelsens evangelium eller forklarer ikke hvordan
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 man kan bli en kristen
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ved å forsøke å leve opp til Bergprekenen. Der er forskjell på det å leve, for å
bli hellig, eller leve som en hellig. (Ef.5,1-3.)

«Fadervåret» (Mat.6,9-13) er også en jødisk bønn. Når vi ber om at Guds
rike må komme. (6,10), så angår dette Riket for Israel. (Se min bok: Matteus
Evangeliet. Jesu Liv og Lære.)

De mange helbredelsene, som er beskrevet i evangeliene, er heller ikke
en beskrivelse av de helbredelser som foregår i inneværende tidsperiode. 1
evangeliene ble hele landsbyer frelst og helbredet. 1 vår tid skjer ikke disse
massehelbredelsene, men det kan skje at den enkelte bhr helbredet fra sine
sykdommer, og det må vi takke Gud for. De mange helbredelsene, som er
beskrevet i evangeliene, er uttrykk for Guds gode gaver til det jødiske folket. 1
Rikets tid vil de komme tilbake igjen.

Når jeg presiserer gang på gang at vi finner ikke de læremessige prin
sippene for den kristne menigheten verken i evangeliene eller i de jødiske
brevene, så er det for at kristenfolket skal forstå, at vi kan ikke blande Rikets

evangelium med den frie nådens evangelium. De får ikke noen hjelp med
dette hos prestene, predikantene eller forkynnerne. 1 deres forkynnelse er det
full sammenblanding og forvirring om disse tingene.

DEN RETTE FORSTÅELSEN AV ORDENE «TOARH»,
«AION» OG «TIDSHUSHOLDNING».

Hva som gjelder ordet «loven», så oversetter jeg det med ordet «Torah» og
bruker det konsekvent i teksten. Når vi oversetter ordet «Torah» med «loven»,

så er dette en meget dårlig oversettelse, for ordet «Torah» betyr ikke «lov»,
men det betyr «lære» eller «instruksjon». Når vi oversetter dette ordet med
«loven», far vi inntykk av at Torahen består bare av «lov» og «regler», men det
er ikke rett. Det bærende prinsippet i alle Torahene er GUDS NÅDE.

Det er følgende Toraher som er beskrevet i N.T.:
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Forskjellen på rikets forkynnelse og den kristne menighets forkynnelse

a) Fariseernes Torah som er det samme som «de gamles vedtekter.»
b) Sadduseernes Torah.

c) De Skriftlærdes Torah.

d) Mose Torah. Den hadde sin tid inntil Golgata.
e) Døperen Johannes, Jesu og apostlenes Torah. Den angår Riket for Israel.
f) Paulus sin nye Torah. Den angår den kristne menigheten som består

både av jøder og hedninger.

To andre ord som blir galt oversatt i våre Bibler, er ordene «aion» og «ai-
onios» De skal ikke oversettes med «evig», eller «det som hører evigheten
til», men de skal oversettes med «tidsalder» eller «tidsalderlig». Grunnen til
at disse ordene er blitt oversatt på en gal måte, er det forholdet at de som har
oversatt dem, ikke har noen forståelse for de forskjellige tidsperiodene eller
tidshusholdningene. De lærer at frelseshistorien er en generell bok som be
skriver frelsens utvikling fra starten og til enden, men det er ikke rett. Bibelen
inneholder en rekke tidshusholdninger der Gud handler med menneskene
på forskjellige måter. De gjelder de forskjellige krav som han stiller til dem.
Nåden er den samme i alle tidsperiodene.

Verken gresk eller hebraisk har noe ord som betyr «evig» i forhold til ti
den. De ser ikke på tiden i forhold til evigheten, men de ser på tiden i forhold
til tidsperiodene. Når «tidens fylde» er kommet, får vi en ny tidsperiode. «Ti
dens fylde» betyr at de profetiske utsagn som gjelder denne tiden, er oppfylte,
og vi begynner på en ny tidsperiode.

Det hebraiske ordet for «aion» er «olam».

Hva som gjelder ordet «tidshusholdning», så er det på gresk sammensatt
av to ord, og det er «oikos», som betyr «hus, husholdning», og «nomos», som
betyr «lover, regler». Det betyr at ordet «husholdning» angår de åndelige lo
vene og reglene som gjelder i en bestemt husholdning».

I en vanlig husholdning kan en ikke gå utenom disse reglene, for da går
det galt. I teologien bryr man seg stort sett ikke om dette, og da går det galt i
en rett forståelse av Guds ord.
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PAULUS BREV TIL GALATERNE

TORAHEN SKAL IKKE FORKYNNES I INNEVÆRENDE

TIDSHUSHOLDNING

Det er vanlig innenfor luthersk teologi og mene at Torahen skal forkyn
nes både for ufrelste og frelste mennesker. Hensikten med dette er to-delt:

Torahen skal åpne opp for evangeliet slik at de ufrelste ser sin synd og kan
ta imot Jesus som sin frelser.

Torahen skal vise de frelste hva som er Guds vilje og holde seg borte fra
synden. Dette er en rett bruk av den paulinske Torahen.

Det er mange emner som blir forkynt blant lutheranerne, men de mest
vanlige er:

a) Torahen.

b) Synden.
c) Dommen og
d) Nåden.

Jeg også vil være med på å forkynne SYNDEN, DOMMEN og NÅDEN,
men Torahen som døråpner for evangeliet vil jeg ikke forkynne i menigheten.
Det er ikke Torahen som skal åpne opp for evangeliet, men det er nåden. Det
er det samme som Paulus sin forkynnelse.

Det er følgende grunner til at vi ikke skal forkynne Torahen som døråp
ner for evangeliet i inneværende tidshusholdning:

a) Torahen hørte med til «verdens barnelærdom» eller «grunnkreftene i
verden». (Gal.4,3-5.)

b) Torahen hadde sin tid inntil Kristus eller inntil Golgata. (Gal. 3,24.)
c) Etter at troen (Paulus sin undervisning) var kommet, var ikke jødene

mer under Torahen. (Gal.3,25.)
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Forskjellen på rikets forkynnelse og den kristne menighets forkynnelse

d) Jødene var ikke mer under Torahen, men de var under nåden (Paulus

sin undervisning) (Rom.6,14.)
e) Torahen ble lagt til Abraham-pakten, for å vise jødene deres synd.

(Gal.3,19.)

f) Torahen åpner opp for synden i et menneskes liv (Paulus sitt liv) slik
at vedkommende far lyst til å synde enda mer og synker ned i elendig
heten og synden. Dette fører til en åndelig død. (Rom.7,9-13.)

g) Kristus kjøpte oss fri fra Torahens forbannelse. (Gal.3,13-14.)
h) Så mange som holder seg til Torah-gjerninger, er under forbannelse.

(Gal.3,10.)

i) Galaterne fikk ikke Ånden, troen og kraftige gjerninger ved Torah-
gjerninger, men de fikk det ved troen på Jesus. (Gal.3,5 og 3,14.)

j) Ved vår omvendelse og frelse er vi død fra Torahen, og den er død for
oss. (En dobbelt død) (Rom.7,4.)

Hva skal vi så forkynne i inneværende tidshusholdning? Vi skal forkynne
DEN FRIE NÅDEN. «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 gudfryktig i den nåværende tidsalde
ren, mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og
vår frelser Jesu Kristi herlighet (Jesu komme for den kristne menigheten.)»
(Titus 2,11-13.)

Ved siden av dette skal vi forkynne SYNDEN og DOMMEN, men Tora
hen skal vi ikke forkynne, for dens tid er for lengst ute. Det er ikke Torahen
som skal åpne opp for syndserkjennelsen og dommen, men det er NÅDEN. I
inneværende tidshusholdning er det NÅDEN SOM HERSKER og IKKE TO
RAHEN. «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.)
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KAPITTEL 1

PAULUS APOSTEL VED JESUS
KRISTUS OG GUD FADER

«Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved
Jesus Kristus og Gud Fader, som oppvekte ham fira de døde, og alle de brø
drene som er hos meg- til menighetene i Galatia. Nåde (gr.»charis») være
med dere og fred (gr.»eirene») fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus,
han som gav seg selv for våre synder, for å fri oss ut av (gr.»ek») den nær
værende onde (gr.»poneros») tidsalderen (gr.»aion») etter (gr.»kata») vår
Guds og Faders vilje, ham være æren (gr.doxa») i tidsaldrenes tidsaldere (i
all evighet)! Amen. (v. 1-5.)

Paulus, som både var profet, evangelist, hyrde og lærer, var ikke utvalgt
av noe menneske til å ha denne høye posisjonen, men han var utvalgt av både
Gud og Jesus, (v.l.) Han hadde tre utkallelser til denne sin store gjerninger,
og de var:

a) Han er sammen med alle de troende innenfor den kristne menigheten
«utvalgt fra før verdens grunnvoll ble lagt». (Ef. 1,4.)

b) Han var utvalgt til denne gjerningen allerede fra mors liv av.
(Gal.1,15.)

c) Han sa «ja» til Jesus da han møtte ham og kalte ham utenfor
Damaskus. (Ap.gj.9,4-5.)

Selve ordet «apostel» betyr «utsending», (v.l.) Paulus var ikke en apostel
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på linje med de 12 apostlene. Han hadde et HELT ANNET BUDSKAP enn
det som de 12 apostlene hadde. De var utsendt for å forkynne evangeliet om
«Himlenes Rike», og den store mulighet som jødene hadde til at dette Riket
kunne bli opprettet både før og etter Jesu død, oppstandelse og himmelfart.
«Så fatt da et annet sinn (anger) og vend om (til Jesu nye Torah og Den nye
pakten i Jesu blod), for at deres synder må bli utslettet, så husvalelsens tider
(Riket for Israel) kan komme fra Herrens åsyn (hele personen), og han kan
sende den for dere utkårede Messias, Jesus som himmelen skal huse inntil

de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige
profeters munn fra eldgamle dager av». (Ap.gj.3,19-21.)

Paulus var utsendt med DEN FRIE NÅDENS EVANGELIUM som var

basert på fire forhold, og det var:

a) Jesu død, oppstandelse og himmelfart. (1.Kor. 15,3-5.)
b) Jesu forsoning.
c) Den Hellige Ånds komme og
d) De paulinske hemmelighetene som kommer til uttrykk i 12 av de 13

brevene som han skrev. (Paulus Brev Til Hebreerne er ikke skrevet

til den kristne menigheten, men den er en siste utfordring før
Jerusalems ødeleggelse i året 70 til jødene om å ta imot Jesus Messias
som deres frelser, yppersteprest og konge. (Se min bok: Paulus Brev
Til Hebreerne.)

DEN MESSIANSKE JØDEDOMMEN

1 den messianske jødedommen, som angår Riket for Israel, var det stilt
MANGE KRAV til jødene- både for å bli frelst, og for å bli bevart som troende.
Slike krav var:

a) Den som holdt den jødiske Torah, skulle både fa del i Guds rike og
være den største i det. (Mat.7,21-23.)

b) Den som ikke tok vanndåpen og de andre formene for dåp, fikk ikke
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del i Guds rike. (Mat.28,19, Mark. 16,16. Ap.gj.3,28 og Hebr.6,2.)
c) Den som ikke tilgav andre, fikk ikke selv tilgivelse. (Mat.6,14-15.)
d) Den som dømte andre, skulle selv bli dømt med den samme

dommen.» (Mat.7,21.)

e) Den som fornektet og skammet seg over Jesus, fikk ikke del i Guds
rike. (Luk.9,26 og Mat. 10,32-33.)

f) Den som ikke bekjente Jesu navn, fikk ikke del i Guds rike. (Rom. 10,9-
10 og 1. Joh.2,22-23.)

g) Den som ikke bekjente sin synd, fikk ikke del i Guds rike. (1 .Joh. 1,8-
9.)

h) Den som ikke trengte seg med makt inn i Guds rike og rev det til seg,
fikk ikke del i det. (Mat. 11,12.)

i) Den som ikke viste barmhjertighet, fikk ikke del i Guds rike. (Mat 5,7
og Jakob. 2,13.)

j) Den som talte bespottelig mot Den Hellige Ånd, fikk ikke del i Guds
rike. (Mat. 12,32-33.)

k) Den som talte unyttige ord, fikk ikke del i Guds rike. (Mat. 12,36-37.)
1) Den som ikke var viUig til å selge det som han eide og gi det til de

fattige, fikk ikke del i Guds rike. (Mat. 19,21.)
m) De fattige skulle få del i Guds rike. (Mat. 11,4-5 og Jak.2,5.)
n) De som gav almisse, skulle fa del i Guds rike. (Luk. 11,41.)
o) De som lånte ut penger uten å kreve dem igjen, skulle få del i Guds

rike. (Luk.6,35.)

p) Den som hadde gjort godt, skulle fa del i Guds rike. (Joh.5,28-29.)
q) Den som fryktet Gud, skulle få del i Guds rike. (Luk. 1,50.)
r) «Menneskene ble rettferdiggjort- ikke ved tro alene, men også ved

gjerninger. (Jak.2,3.)
s) Det var de ydmyke som fikk nåde. (1 .Pet.5,5.)
t) Den som levde i overensstemmelse med den jødiske Torah, fikk del

i Guds rike. (2.Pet.l,10.)

u) Den som ikke hadde åndelig fi*ukt i sitt liv, fikk ikke del i Guds rike.
(Joh.15,1-7.)
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v) Den som gjorde rettferdighet (holdt Torahen), var rettferdig.
(l.Joh.3,7.)

w) Den som holdt Guds bud i Torahen, ble i Jesus og Jesus i ham.
(l.Joh.3,24.)

x) Den som holdt Guds bud, fikk det som han bad om.» (l.Joh.3,23.)

y) Den som elsket de messianske jødene, ble i Jesus. (1 .Joh.4,12.)
z) 1 den messianske jødedommen var det to typer synd. Det var

synd som førte til døden, og det var synd som ikke førte til døden.
(l.Joh.5,16.)

aa) Den som forble i den messianske læren, hadde både Faderen og
Sønnen. (2. Joh. 1,9.)

ab) Den som ikke hadde helliggjørelse i sitt liv, fikk ikke del i Guds rike.
(Hebr.12,14.) (Guds rike betyr her «Riket for Israel».)

Dette betyr videre at vi finner ikke den kristne menighets lære verken
i evangeliene eller de jødiske brevene. Den finner vi utelukkende i 12 av
de 13 brevene som Paulus skrev. Den kristne menighet begynte ikke med
Jesu forkynnelse eller pinsefestens dag, men den begynte med Paulus sin
omvendelse utenfor Damaskus i året 37.

Dette betyr ikke at vi ikke kan bruke evangeliene og de jødiske brev i vår
undervisning, men vi må passe på at vi bruker dem PÅ EN RETT MÅTE. Vi kan
ikke blande Paulus sin NÅDEFORKYNNELSE inn i disse brevene. Dersom vi

gjør det, så får vi et NYTT EVANGELIUM, som ikke er Bibelens evangelium,
men et evangelium som er oppkonstruert av erstatningsteologene. Det er
dessverre dette evangeliet som blir forkynt i våre kirker og forsamlinger.

Dersom vi ikke forkynner det rene paulinsk evangeliet i vårt tidsperiode,
så er det ikke evangeliet for den tidsperioden som vi forkynner, men en avart
av det. Så alvorlig er dette.

1 tillegg til ALLE DISSE KRAVENE, måtte også jødene komme til en
personlig tro på Jesus.

1 den messianske jødedommen ble det krevd både tro på Jesus og
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etterlevelse av den jødiske Torah, for både å bli frelst og bli bevart som
troende. Dette betyr ikke at etterlevelse av Torahen kan frelse noen, for det
er ingen som kan oppfylle den til egen frelse, men til tross for det så ble det
krevd en ytre oppfyllelse av den jødiske Torah, for den som ville arve Guds
rike, som var Riket for Israel. I den messianske jødedommen som tok sikte
på å utta det jødiske folket til dette Riket, ble det krevd både tro på Jesus og
etterlevelse av den jødiske Torah.

APOSTELEN PAULUS OMVENDELSE

At Paulus kom med et HELT NYTT BUDSKAP viser også hans omvendelse
utenfor Damaskus. Jesus møtte ham ikke med krav eller med den jødiske
messianismen, for at han skulle bh frelst, men han møtte ham med et HELT

NYTT BUDSKAP, og det var NÅDENS BUDSKAP. Jesus stilte ham ganske
enkelt et spørsmål: «Saul! Saul! Hvorfor forfølger du meg?» (Ap.gj.9,4.) Etter
at Paulus hadde bekjent Jesus som Herre (gr.kyrios), var han frelst. «Han
(Paulus) sa: Hvem er du Herre? Og han (Jesus) svarte: Jeg er Jesus, han som
du forfølger.» (Ap.gj.9,5.)

Ananias, som var den mannen, som skulle føre Paulus videre inn på
frelsens vei, fikk vite hvilke planer Jesus hadde med Paulus: «Men Herren
sa til ham: Gå av sted! For han er meg et UTVALGT REDSKAP til å bære
mitt navn fram for HEDNINGER (etniske hedninger) og KONGER og for
ISRAELS BARN (Efraim), for jeg vil vise ham hvor meget han skal lide for
mitt navns skyld.» (Ap.gj.9,15-I6.)

Paulus skulle ikke forkynne for jødene i Israel. Det skulle apostlene
gjøre. (Gal. 2,7-8.). Dette ble bestemt på Apostelmøtet i Jerusalem i året 50,
og det til tross for at Jesus hadde bedt de messianske jødene om å forkynne
evangeliet om Riket for hele verden og gjøre alle folkeslag til Jesu disipler.
(Mat.28,18-20.). Dette viser oss at Paulus forkynnelse angår EN HELT
ANNEN TIDSHUSHOLDNING enn den som apostlene og de messianske
jødene forkynte. De messianske jødene proklamerte Riket for Israel mens
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Paulus forkynte den frie nådens tidshusholdning med Kristus og den kristne
menigheten i sentrum.

I tillegg til at Paulus skulle forkynne for hedningene i diasporaen
skulle han også forkynne for Efraim, som er en benevnelse på de 10 jødiske
stammene, som bodde i diasporaen. Til tross for at de var jøder, så blir de også
beskrevet som både «HEDNINGER» (Rom.9,24 og 11,25.) og «GREKERE».
(Rom. 10,12) i N.T. (Se min bok: Paulus Brev Til Romerne, kapitlene 9-11.)

Det er altså to typer «hedninger», som er beskrevet i Bibelen, og det er:

a) «Hedninger» av jødisk avstamning. Det er de 10 stammene
b) «Etniske hedninger». Det er hedninger av folkeslagene.

Det er av DEN STØRSTE VIKTIGHET at vi er oppmerksomme på dette
forholdet, for dersom vi ikke er det, så greier vi ikke å skille mellom det som
er skrevet jødene, og det som er skrevet til «de etniske hedningene». Dette
gjelder spesielt fortolkningen av Romerne 9-11, men det gjelder også andre
utsagn i N.T.

Hva som angår begrepene «jøde», så betydde de opprinnelig «en som
kom fra Juda stamme». Ordet «Israel» var en samlebetegnelse på «de ti
stammene». Etter at det babylonske fangenskapet var slutt i året 536, ble
disse to begrepene brukt både om jødene og de 10 stammene. Dette kommer
tydelig fram i Romerne 9-11 og mange andre steder i både Tanach og i N.T

PAULUS SITT EVANGELIUM

Det evangeliet som Paulus forkynte, har mange navn. Han kalte det for
både «GUDS NÅDES EVANGELIUM», «MITT EVANGELIUM og JESU
KRISTI FORKYNNELSE», «DET EVANGELIET SOM JEG FORKYNNER»

og «MINE VEIER 1 Kristus.» «Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord
verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av den
Herre Jesus, å vitne om GUDS NÅDES EVANGELIUM.» (Ap.gj.20,24.)
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«Men han som er mektig til å styrke dere etter (gr.kata) MITT
EVANGELIUM og JESU KRISTI FORKYNNELSE, etter åpenbarin
gen av DEN HEMMELIGHET som har vært fortidd fira tidsalder-
lige tider av, men NÅ er kommet for lyset ved profetiske skrifter
etter den tidsalderlige Guds befaling kunngjort for alle folk for å
virke troens lydighet.» (Rom. 16.25-26.)

«Jeg kunngjør dere, brødre, DET EVANGELIUM SOM JEG FOR
KYNTE DERE.» (1 .Kor. 15,1.)

«Derfor har jeg sendt Timoteus til dere, han som er mitt elskede
og trofaste barn i Herren, for at han skal minne dere om MINE
VEIER I Kristus, således som jeg lærer overalt i hver menighet.»
(l.Kor.4,17.)

«Om dere ellers har hørt om en husholdning (gr.oikonomos) med
DEN GUDS NÅDE, som er meg gitt for dere, at han (Jesus) ved
åpenbaring har kunngjort meg HEMMELIGHETEN, således som
jeg ovenfor (kapitlene 1 og 2) har skrevet med få ord, hvorav dere,
når dere leser det, kan kjenne MIN INNSIKT I KRISTI HEMME
LIGHET, SOM I DE FORRIGE TIDSALDERE (GENERASJONER)

IKKE ER BLITT KUNNGJORT FOR MENNESKENES BARN SÅ
LEDES SOM DEN NÅ ER BLITT ÅPENBART FOR HANS HEL
LIGE APOSTLER OG PROFETER AV ÅNDEN.» (Ef.2-5.)

Paulus skrev også senere et han var DEN FØRSTE som ble frelst ved det
nye evangeliet, for at han skulle være et forbilde for dem som senere skulle
komme til tro på Jesus. «Det er et troverdig ord og fullt verdt å motta at
Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg DEN
FØRSTE (gr.»protos» som betyr «den første» og ikke «den største» som det
feilaktig blir oversatt med), men derfor fikk jeg miskunn (nåde), for at Jesus
Kristus på meg først (gr.»protos») kunne vise HELE SIN LANGMODIGHET
(all nåde) til ET FORBILDE for dem som skulle tro på ham til tidsalderlig
(gr«aionios») liv. (1 .Tim. 1,15 -16.)
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I den messianske jødedommen var det Jesus og hans forkynnelse som var
i sentrum. Den ble utdypet og ført videre av apostiene i deres forkynnelse og
brever. Den ble blant annet kalt for «apostlenes lære». (Ap.gj.2,42.)

1 Paulus sin forkynnelse var det den oppstandne Jesus, og det som Jesus
hadde lærte ham, som var i sentrum. Av den grunn ble også Paulus kalt for
«VERDENS LYS». Han var ikke selv «verdens lys», for det er en tittel på Jesus,
men den forkynnelsen som han stod for, er «verdens lys». Den var ET NYTT
LYS SOM BLE ÅPENBART FOR VERDEN. «For så er Herrens (Jesu) bud
(befaling) til oss: Jeg har satt deg (Paulus) til et lys for hedninger, for at du skal
være til frelse inntil jordens ende.» (Ap.gj. 13,47.)

Av den grunn heter det også i Apostlenes Gjerninger 13,49 at
«FORKYNNELSEN BLE ANNERLEDES (FORANDRET SEG) ut over

hele landet (Antiokia i Pisidia).» Det verbet som her er brukt, er på gresk
«diaphero». Det kan oversettes med både «å brede seg ut» og «å være forskjellig
fra». Det er sant at Paulus sin forkynnelse både bredte seg ut over hele landet,
og at den var forskjellig fra det som apostlene forkynte.

Paulus var utvalgt til å være apostel- ikke ved noe menneske- men ved
Den treenige Gud (Jesus Kristus) og Gud Fader, (v.l.)

Det var den oppstandne Jesus som lærte Paulus dette NYE BUDSKAPET.
Han fikk ikke hele budskapet med det samme, men han lærte HELE
BUDSKAPET etter hvert. 1 den første tiden var det en tid med LÆRING og
FEILING. Det var mange spørsmål i forhold til både jødedommen og den
messianske jødedommen som måtte avklares. Slike spørsmål var dåpens
betydning i den kristne menighets lære og både jødenes og hedningenes
forhold til den jødiske Torah. «For vi skjønner stykkevis og taler profetisk
stykkevis, men når det FULLKOMNE (i læren) kommer, da skal det som er
stykkevis, fa ende. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et
barn, dømte jeg som et barn, men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. For
NÅ ser vi i et speil, i en gåte, men DA skal vi se åsyn til åsyn (fiilikomment),
nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne FULLT UT, likesom jeg også
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fullt ut er kjent. Men NÅ (i denne tid) blir de stående disse tre, TRO (gr.
pistis), HÅP (gr.elpis) og KJÆRLIGHET (gr. agape), men størst av dem er
kjærligheten.» (1.Kor. 13,9-13.)

Det siste betyr disse tre egenskapene ved den kristne læren ikke skulle
forandres. De skulle stå fast for aUtid. Disse tre begrepene er kjernebegrep i
den kristne læren - Tro på Jesus, håpet om frelsen, som er et fast håp, og Guds
kjærlighet til oss menneskene.

Det var ikke bare Paulus som fikk åpenbaring om den kristne læren. Det
fikk også de andre profetene og apostlene innenfor den kristne menigheten.
De åpenbaringene, som de fikk, var i samsvar med det som Paulus lærte. Ved to
eller tre vitner står enhver lære fast. Når vi kommer til de 4 fangenskapsbrevene,
som Paulus skrev i årene 58-60, så var HELE BUDSKAPET på plass. Da hadde
Paulus fått «FULLENDT GUDS ORD», «hvis tjener jeg er blitt ETTER DEN
GUDS HUSHOLDNING (gr.»oikonomos») som er meg gitt blant dere, det
vil si å FULLFØRE GUDS ORD, DEN HEMMELIGHET som har vært skjult
fra alle tiders og slekters opphav, men NÅ er blitt åpenbart for hans hellige.»
(Kol.1,25-26.)

DE TRE SYN IDISPENSASJONALISMEN

Innenfor dispensasjonalismen er det 3 syn på hva som hører med til
kirkens eller den kristne menighets forkynnelse, og det er:

a) Normativt elle tradisjonelt syn. Det hevder at den kristne menighets
lære begynte ved Jesu død og oppstandelse. Dette synet er IKKE
RETT, for evangeliene og de jødiske brevene beskriver ikke kirkens
lære, men de beskriver forskjellige sider ved Riket for Israel.

b) Moderat syn. Det lærer at den kristne menighet BEGYNTE MED
Paulus sin omvendelse utenfor Damaskus i året 37, og at den kristne
menighets lære befinner seg i de 12 brevene som Paulus skrev til de
forskjellige menighetene. (Jeg har dette synet, og jeg anser det som
det korrekte synet.)
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c) Ekstremt syn hevder at det er bare de fire fangenskapsbrevene, de to
brevene tii Timoteus og Brevet til Titus som beskriver Paulus lære til
den kristne menigheten. De 6 første brevene, som Paulus skrev, er
en forlengelse av Evangeliene, og de beskriver Paulus tjeneste blant
jødene (Effaim), for å fa dem til å omvende seg og slutte seg til Riket
for Israel.

Jeg mener at dette synet er galt. Dette vises både av det teologiske inn
holdet i Paulus 6 første brev, og det forholdet at ordet HEMMELIGHET også
forekommer der. «Men han som er mektig til å styrke dere etter MITT EVAN
GELIUM og Jesu Kristi forkynnelse, etter åpenbaringen av DEN HEMME
LIGHET som har vært fortidd i tidsalderlige tider, men NÅ er kommet for
lyset og ved profetiske skrifter (Paulus sine brev) etter den tidsalderlige Guds
befaling kunngjort for alle folk for å vise troens lydighet.» (Rom. 16,25-26.)
(Se min bok: Kristendommens Jødiske Røtter. Kapittel: Ultradispensasjona-
lismen.)

Dessuten poengterte Paulus i sine brev at den jødiske Torah hadde falt
bort for inneværende tidsperiode. Dersom han hadde forkynt den messian
ske læren, så ville han ha utdypet den og ikke tatt den bort.

«En hemmelighet» (gr.»mysterion») er en åpenbaring som ikke har vært
gjort kjent på et tidligere tidspunkt. Det er følgende «hemmeligheter» i den
paulinske læren»:

DEN KRISTNE MENIGHETS BORTRYKKELSE

Den kristne menighets bortrykkelse før trengselstiden på 7 år. «Se, jeg
sier dere en HEMMELIGHET, Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle for

vandles, i ett nå, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde
(Guds stemme), og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal forvandles.
(l.Kor.15,51-52.)
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«For Herren (Jesus) skal komme ned fra himmelen med et bydende
rop) men overengels basun og med Guds basun, og de døde i Kris
tus skai først oppstå. Deretter skal vi som lever, som blir tilbake,
sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og
så skal vi alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med

disse ord. (l.Tess.4,16-18.)

«For vårt rike (gr.»politeuma»), (som betyr «borgerskap») er i him
lene og derfra venter vi og den Herre Jesus Kristus som frelser. Han
som skal forvandle vårt fornedrelses- legeme så det blir likt med
hans herlighets-legeme, etter den kraft hvormed han og kan under
legge seg alle ting.» (Fil.3,20-21.)

«for det håps skyld som er gjemt for dere i himlene, som dere forut
har hørt om ved sannhetens ord i evangeliet.» (Kol. 1,5.)

«Når Kristus, vårt liv åpenbares, da skal også dere åpenbares med
ham i herlighet.» (Kol.3,4.)

DET HIMMELSKE JERUSALEM

Hva som gjelde ordet «himmelen» (gr.»ouranos»), så er det ofte brukt i
flertall om Guds himmel. Det betyr at Guds himmel består av flere avdelinger.
Vi har få opplysninger om dette i N.T. I trengselstiden blir det himmelske
Jerusalem skilt ut fra selve himmelen og vil danne en satelittby som blir lig
gende over det jordiske Jerusalem Rikets tid.

Det himmelske Jerusalem Guds og Jesu trone og er både englenes og de
messianske jødenes tilholdssted i Rikets tid.

I Hebreerbrevet 12,22-24 blir de innbyggerne som bor i himmelen, be
skrevet på følgende måte: «Men dere er komme til Sions berg og den levende
Guds stad, det himmelske Jerusalem, og til englene mange tusener, til høy-
tidsskaren og menigheten av de førstefødte, som er oppskrevet i himlene, og
til dommeren som er alles Gud, og til de fullende rettferdiges ånder, og til
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Jesus, mellommannen for en ny pakt (Den nye pakten i Jesu blod), og til
oversprengningens blod, som taler bedre enn Abels (det offeret Abel ofret.)»
(Hebr. 12,22-24.) (Se mine bøker: Paulus Brev Til Hebreerne og Jesu Gjen
komst. Bind 3. Kapittel: Det himmelske Jerusalem.)

Ved siden av dette har også Jesus sin trone i det nyoppbygde templet i
Jerusalem, og de messianske jødene skal være konger og prester ut over den
hele jorden.. «Og han sa til ham (Natanael): Sannelig, sannelig sier jeg dere:
Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Men-
neskesønnen.» (Joh. 1,52.)

Det er ikke den kristne menigheten som skal være konger og prester i Ri
kets tid, men det er de messianske jødene. «Men dere er en utvalgt ætt, et kon
gelig presteskap, et hellig folk, et kongelig presteskap for at dere skal forkynne
hans dyder, som kalte dere fra mørket til hans underfulle lys.» (l.Pet.2,9.)

Den kristne menigheten har også sine oppgaver i Rikets tid. Deres ut
gangspunkt vil være selve himmelen, men de vil også ha oppdrag både i det
himmelske Jerusalem og på jorden. Mens de messianske jødene skal styre
sammen med Jesus over selve jorden, skal vi styre over HELE UNIVERSET
og over ENGLENE. «Eller vet dere ikke at de hellige skal dømme (styre over)
verden (gr.»kosmos»), og dersom verden blir dømt ved dere, er dere da uver
dige til å dømme i de ringeste saker? Vet dere ikke at vi skal dømme (styre
over) engler (gr.»angelos»? Hvor meget mer da i timelige ting.» (l.Kor.6,2-3.)

På den nye jord skal derimot Gud samle alt dette i en åndelig enhet. Det
betyr ikke at forskjellene mellom de forskjellige frelsesforsamlingene skal falle
bort, men det betyr at Gud skal samle alle troende fra alle tidsperioder i et
fellesskap på den nye jorden, hvor RETTERFERDIGHETEN BOR. «Idet han
kunngjorde oss sin viljes hemmelighet etter sitt frie råd om en HUSHOLD
NING 1 TIDENES FYLDE, at han ville samle alt til ett i Kristus- både det som

er i himlene og det som er på jorden.» (Ef.1,9-10.)

-32-



Paulus apostel ved Jesus Kristus og Gud Fader

«Og jeg så en ny himmel og en ny jord stige ned, for den første him
mel og den første jord er veket bort, og havet (det opprørske men
neskehavet) er ikke mer. Og jeg så den hellige stad stige ned av him
melen fra Gud, gjort i stand som en brud for sin brudgom. Og jeg
hørte en høy røst fra tronen si: Se, Guds bolig er blant menneskene,
og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal
være hos dem og være deres Gud.» (Joh.Åp.21,1-3.)

I jødedommen var det vanlig å regne med både 10, 7 og 3 himler. Den
øverste himmelen ble kalt for PARADISET.

Både Jesus og Paulus regnet med paradiset. Patdus regnet også med DEN
TREDJE HIMMEL som den øverste himmelen. «Og han (Jesus) sa til ham
(røveren på korset). Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i para
dis.» (Luk.23,43.)

«Jeg (Paulus) kjenner et menneske i Kristus. Om han var i legemet,
vet jeg ikke, eller utenom legemet, vet jeg ikke, eller utenfor lege
met, vet jeg ikke. Gud vet det- en som for jorten år siden ble rykket
like inn i den tredje himmel.» (2.Kor. 12,2.)

Utgangspunktet for denne oppdelingen av himmelen i 7 forskjellige av
delinger var kong Salomos uttale i l.Kong. 8,27: «Men bor da Gud virkelig
på jorden? Se, HIMLENE og HIMLENES HIMLER rommer ikke deg, hvor
meget mindre da dette hus, som jeg har bygget.»

I følge Midrash 51.a, som er en kommentar til Salme 11,4, står det føl
gende om de 7 himlene:

a) Den øverste klassen av rettferdige sitter sammen med Gud og ser
Guds åsyn.

b) Den andre klassen bor i Guds forgård.
c) Den tredje klassen går nedover berget (Det himmelske

Sion), for å møte Gud.

d) Den ̂erde klassen bor i Guds hoff.
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e) Den femte klassen bor i Guds tempel.
f) Den sjette klassen bor på Guds hellige berg (Sion.)
g) Den sjuende klassen står på Guds hellige plass.
Rabbinerne kalte ikke de troendes endelige hjem for «himmelen». De

kalte den for «Edens Hage», (hebr.»Gan Eden».) (Se min bok: Guds planer
med Israel og Den kristne menighet. Kap: «Den nye himmel og den nye jord
er ikke det samme som Guds himmel».)

Den kristne menighets bortrykkelse var en av de første hemmelighetene
som Paulus fikk åpenbart av Jesus. Den må ikke blandes sammen med bor-
trykkelsen av en del jøder til Jerusalem i endens tid. Det er englene som skal
samle dem inn i endens tid. Her er det heller ikke snakk om en oppstandelse
fra de døde og en forvandling av alle troende. Det er LEVENDE JØDER som
skal samles til Jerusalem. «Og da skal Menneskesønnens tegn (Jesus selv) vise
seg på himmelen, og da skal alle jordens slekter (alle landets stammer) jamre
seg, og de skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer (innehyllet i
skyene, innehyllet i englene) med kraft og meget herlighet. Og han skal sen
de ut sine engler med basunens veldige røst, og de skal samle hans utvalgte
(utvalgte jøder) fra de 4 verdenshjørner, fra himmelbryn til himmelbryn.»
(Mat.24,30 -31.) (Se min bok: Matteus Evangeliet. Jesu liv og Lære.)

HEMMELIGHETEN MED DET KRISTNE LEGEMET

Hemmeligheten med DET KRISTNE LEGEMET som er den kristne for
samlingen, der Jesus og hver enkelt troende utgjør en åndelig enhet. Jesus er
hodet for legemet, og hver enkelt troende utgjør lemmene på dette legemet.
«At hedningene er medarvinger og hører med til legemet, og har del med i
løftet i Kristus Jesus ved evangeliet.» (Ef,3,3,6.)

«Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru,
og de to skal være et kjød (et legeme). Denne HEMELIGHETEN ER
STOR, men jeg tenker hermed på KRISTUS og på MENIGHETEN.»
(Ef.5,31-32.)
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«for mannen er hustruens hode, likesom Kristus er menighetens
hode. Han som er sitt legemes frelser.» (Ef.5,23.)

«For at deres hjerter må bli trøstet, så de knyttes sammen i kjær
lighet og når fram til HELE RIKDOMMEN AV DEN FULLVISSE
INNSIKT, TIL KUNNSKAP OM GUDS HEMMELIGHET. Det ER

KRISTUS.» (Kol.2,2.)

«Vær vedholdende i bønnen, så dere våker i den med all takksigelse,
og be også for oss at Gud må opplate oss en dør for ordet så vi kan
forkynne HEMMELIGHETEN OM KRISTUS, FOR VISS SKYLD
JEG ER I LENKER. (Kol.4,1-2.)

Denne hemmeligheten «er stor». Dette betyr at denne hemmeligheten
både er stor, og at det er en hemmelighet som ikke har blitt åpenbart, før
Paulus fikk åpenbaring om den. Dette angår «den fullvisse innsikt» om
den paulinske læren og forskjellen på den messianske jødedommen og den
paulinske læren.

Hva som gjelder Jesus Messias, så var han ingen hemmelighet for jødene
og for den messianske jødedommen. Messias og hans rike er i det hele be
skrevet 456 ganger i Tanach. I forbindelse med Jesu første komme gikk 333 av
disse profetiske utsagnene i oppfyllelse. De resterende 123 skal komme til å gå
i oppfyllelse ved Jesu gjenkomst for jødene og for verden, for det profetiske
ordet er et lys som skinner på et mørkt sted (verden og fremtiden) inntil da
gen (dagen for jødenes omvendelse og Morgenstjernen (Jesus) går opp i våre
hjerter (jødenes omvendelse.)» (2. Pet. 1,19-20.)

Dette må få oss til å forstå at «hemmeligheten om Kristus» IKKE ER DET
SAMME som de mange profetiske utsagn som vi har i Tanach, om Jesus Mes
sias som forsoner, konge og yppersteprest, men dersom vi blander sammen
Skriftene i N.T., så ser vi ikke dette. De jødiske Skriftene er en naturlig fort
settelse av Tanach, mens Paulus sine Skrifter beskriver hemmeligheten med
Kristus og den kristne menigheten.
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JØDENE OG HEDNINGENE ER LIKESTILTE I JESU LEGEME

Hemmeligheten med at jøder og hedninger er LIKESTILTE i Jesu legeme.
I den messianske jødedommen var jødene Guds folk, og hedningene kunne
slutte seg til jødedommen som proselytter. De bestemte selv hvor mye av To-
rahen de ville forplikte seg på. Et minimum var at de forpliktet seg på å holde
de 10 bud og ta omskjærelsen og vanndåpen. Det var også noen som forplik
tet seg på å holde hele Mose Torah. De ble likestilt med jødene i Guds rike.

Paulus gikk til jødene i diasporaen (Effaim) med det NYE BUDSKAPET.
Da jødene ikke ville ta imot, gikk han til hedningene. Det nye budskapet var
for JØDENE FØRST (tidsadverb), og deretter var det FOR HEDNINGENE.
«For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for
enhver som tror, både for jøder først og så for greker (hedning.)» (Rom. 1,16.)

«Da tok Paulus og Barnabas til orde og sa dem (jødene) rent ut: Det var
nødvendig at Guds ord ble talt først (tidsadverb) til dere, men siden dere stø
ter det fra dere og ikke akter dere verdige til det tidsalderlige liv, så VENDER
VI OSS NÅ TIL HEDNINGENE. (Ap.gj. 13,46.)

I den messianske jødedommen hadde jødene forrett til Guds rike og de
funksjonene som var i det. Hedningene kunne også få del i Guds rike, men
de måtte underkaste seg jødene og de reglene som der var for Guds- styret
på jorden. Ved Paulus sine åpenbaringer og forkynnelse kom det EN NY TID.
Vi som før hadde vært hedninger og som stod utenfor Guds ordninger med
Israel, vi var kommet nær til- ikke i følge noen løfter, avtaler eller pakter,
men på grunn av Jesu blod (forsoningen.) «At dere på den tid stod utenfor
Kristus, utelukket fra Israels borgerskap og fremmed for paktene med deres
løfte (om Kristus)- uten håp og uten Gud i verden, men NÅ, i Kristus Jesus
er dere som fordum var langt borte, kommet NÆR TIL (gr.engys) ved Jesu
blod.» (Ef.2,12-I3.)

Dette betyr ikke at vi hedningene er blitt koblet inn i jødenes mange løf
ter og pakter, men at vi er kommet NÆR TIL disse løftene og paktene ved Jesu
forsoning. Vårt borgerskap er ikke på jorden, men det er i himlene. (Fil.3,20.)
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Det er forskjell på det «å være kommet nær til», og det å være «koblet inn
1».

DEN JØDISKE TORAH ER TATT BORT
Den jødiske Torah er tatt bort som indirekte ffelsesmiddel for den kristne

menigheten. Dette gjelder både for jødene og for hedningene. Ved Paulus
sin forkynnelse kom det EN NY TID der den jødiske Torahen ble tatt HELT
BORT, og DEN FRIE NÅDEN VAR DET ENESTE GRUNNLAGET FOR
RETTFERDIGGJØRELSEN og FRELSEN. «For han (Jesus) er vår fred, han
som gjorde de to (jøder og hedninger) til ett og nedrev gjerdets skillevegg
(Torahen) (som skapte fiendskapet mellom jøder og hedninger), idet han
ved sitt kjød (legeme) avskaffet den lov (hebr, Torah) som kom med bud og
forskrifter, for at han ved seg selv kunne skape (skapte, gr. form av verbet er
«aorist», som uttrykker en handling som er avsluttet i fortiden) de to til ETT
NYTT MENNESKE (Den nye skapningen), idet han gjorde fred og forlikte
(«aorist» form av verbet) i ETT LEGEME med Gud ved korset, idet han på
dette drepte fiendskapet. Og han kom og forkynte fred for dere (hedningene)
som var langt borte, og fred for dere (jødene) som var nær ved, for ved ham
har vi begge adgang til Faderen i en Ånd.» (Ef.2,14-18.)

Den kristne menigheten, som består både av jøder og av hedninger, er
ikke lenger under den jødiske Torah som indirekte ffelsesmiddel, men vi er
UNDER DEN FRIE NÅDEN. Den frie nåden er et HELT NYTT grunnlag
for rettferdiggjørelsen og frelsen, som ikke hadde vært, før Paulus fikk åpen
baring om det. Nåden hadde vært før, men ikke den frie nåden som vi lever
under i inneværende tidshusholdning, har ikke vært før med unntak av første
del av Abrahams liv. «Hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden, for at nåden
kan bli dess større?» (Rom.6,1.)

«For synden skai ikke herske over dere, dere er jo ikke under Tora
hen (den jødiske Torah), men dere er UNDER NÅDEN (den paulin-
ske undervisningen.)» (Rom.6,14.)
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Den jødiske Torah har ikke lenger noe krav på oss. Dette gjelder særlig den
jødiske del av den kristne menigheten, men det gjelder også oss hedningene,
og der det er ingen Torah, der er det heller IKKE NOEN FORDØMMELSE.
«For vel var det synd i verden før Torahen, men SYNDEN TILREGNES IKKE
HVOR DET INGEN TORAH ER.» (Rom.5,13.)

«Så er det da INGEN FORDØMMELSE FOR DEN SOM ER I JESUS

KRISTUS.» (Rom.8,1.)

Dette betyr ikke at vi ikke har bud og regler i vandringen som troende, for
det har vi, og vi skal holde dem nøye. 1 det hele så har Paulus 1040 forskjellige
forordninger for den kristne menigheten mens den messianske jødedommen
har 613. De bud, som vi har i den kristne menighets tid, angår ikke selve frel-
sesgrunnlaget.

Vi er rettferdiggjort og frelst AV BARE NÅDE VED TROEN PÅ JE
SUS. «For av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv,
det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ingen skal rose seg. For
vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud
forut har 1^ ferdige, for at vi skulle vandre i dem.» (Ef.2,8-10.)

Dette betyr ikke at den jødiske Torah er tatt bort for alltid. Den er tatt
bort bare for inneværende tidshusholdning. 1 trengselstiden etter den kristne
menighets bortrykkelse og i Rikets tid skal den komme tilbake igjen som krav
til jødene og hedningene. Jesus sa selv at han var ikke kommet for å oppheve
Torahen og profetene. Han var kommet for å oppfylle den. Et betyr at han var
kommet for å skjerpe den ved nye bud og forbud. (Mat.5,17-19.)

1 og med at den jødiske Torah er tatt bort i inneværende tidsperiode, så
betyr det også at Torahens innhold er tatt bort. Dette gjelder både de FOR
SKJELLIGE TYPER DÅP, DE FORSKJELLIGE REGLENE FOR MAT og
DRIKKE, DE JØDISKE FEST- og HØYTIDSDAGER og andre seremonier
som var knyttet til den messianske jødedommen.
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«La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke, eller i spørsmål
om høytid eller nymåne eller sabbat. Disse ting er en skygge av det
som skulle komme (den paulinske læren), men legemet hører Krists
til (legemet er Kristus.)» (Kol.2,16-17.)

VANNDÅPEN

Hva som gjelder vanndåpen, så var det 4 typer vanndåp i den messianske
jødedommen, og det var:

a) Den store dåpen som var neddykking av hele legemet, «gå derfor
ut å gjør alle folkesalg til mine disipler idet dere døper dem (fiill
neddykking) til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn.»
(Mat.28,19.)

b) Vasking av hender, «farsiseerne og alle jøder eter ikke uten at de først
omhyggelig har vasket hendene, for de holder fast ved de gamles
vedtekt.» (Mark. 7,3.)

c) Vasking av føtter. «Peter sier til ham (Jesus): Du skal aldri i tidsalderen
vaske mine føtter! Jesus svarte ham: DERSOM JEG IKKE VASKER

DEG, HAR DU IKKE DEL MED MEG. Simon Peter sier til ham:

Herre! Ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet! Jesus sier
til ham: Den som er badet (den store dåpen) trenger ikke til å vaske
annet enn føttene, men er ren (kultisk ren) over det hele, og dere er
rene, dog ikke alle.» (Joh. 13,8-10.)

d) Dåp (vasking) av gjenstander, «og når de kommer fra torvet, eter de
ikke før de har vasket seg, og det er meget annet som de har vedtatt
å holde: Vaskingen av beger og krus og kobberkar og benker.»
(Mark.7,4.)

At det var flere typer dåp i den messianske jødedommen, kommer også
til uttrykk i Hebreerbrevet 6,2 hvor det står: «med lære om DÅP (ordet står
i flertall) og håndspåleggelse, om dødes oppstandelse og tidsalderlig dom.»
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Dette viser at Hebreerbrevet ikke er et brev til den kristne menigheten, men
et brev til den messianske menigheten. (Se min bok: Paulus Brev Til Hebre
erne.)

Alle disse tvetningene var nødvendige i den messianske jødedommen for
at menneskene både skulle bli frelst og bevart som troende. De fleste med
lemmene av den kristne menighet FORSTÅR IKKE DETTE AT DE FOR
SKJELLIGE TYPER DÅP (TVETNINGENE) ER TATT BORT. Det vil si man
har tatt bort «de små tvetningene», men «den store tvetningen» har man be
holdt. Dette er inkonsekvent.

1 den kristne menigheten er der STOR FORVIRRING om dåpen. Det er
følgende syn på den:

a) Katolikkene og lutheranerne mener at det skjer en gjenfødelse av
mennesket i eller i forbindelse med dåpen. Dette er HELT GALT. De
holder på barnedåpen.
Læren om at det er gjenfødelse i dåpens vann går tilbake til den
babylonske religionen. 1 de babylonske legendene blir Noah framstilt
som «den to-fødte personen». Han hadde del både del i den gamle og
i den nye verden, og han ble framstilt som en person med to ansikter,
som snur hver sin vei. Det ene ansiktet representerer en gammel
mann, og det står for den gamle verden, mens det andre ansiktet
representerer en ung mann og står for den nye verden. Det var vannet
som frelste Noah over i den nye verden. Vannet hadde gjenfødelsens
kraft i seg. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 3.)

b) Baptistene og pinsevennene mener at dåpen er en «god samvittighets
pakt (gr.eperotema) med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse.»
(l.Pet.3,21.) Dette er en GAL OVERSETTELSE av dette verset.

Det korrekte er: «Dåpen er en god bønn (begjæring) om en god
samvittighet ved Jesu Kristi oppstandelse.» Det greske ordet
«eperotema», betyr ikke «pakt». Det greske ordet for «pakt» er
diatheke».
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c) Dessuten mener de at dåpen er et gjensvar på gjenfødelsen. Det står
ingen steder i de paulinske skriftene om vi må bekrefte vår omvendelse
overfor Gud. Når vi engang er rettferdiggjort og frelst, er vi det FOR
ALLTID.

d) Medlemmer av den kristne menigheten behøver ingen pakt med Gud
for verken å bli frelst eller bli bevart som troende. Vi er frelst av nåde

ved tro uten gjerninger (Ef,2,8-9.), og vi er allerede her og nå innsatt
i himmelen sammen med Jesus Kristus. (Ef.2,8.)».

e) Baptistene og pinsevennene holder på voksendåpen.
f) Metodistene mener at vi også kan døpe små barn på grunn av at de er

frelst allerede fra fødselen av.

Dåpen har aldri hatt noe med gjenfødelsen å gjøre. Den gav jødene en
YTRE RENSELSE slik at de kunne delta i Guds-tjenesten og være kultisk rene
overfor Gud. Den var et av de kravene som jødene måtte forplikte seg på, for
både å bli Guds barn og bli bevart som Guds barn.

Paulus døpte også i begynnelsen av sin virksomhet i PERIODEN FOR
PRØVING og FEILING av den kristne læren, men Gud viste ham etter hvert
at vanndåpen ikke hørte med til den kristne lærens åndelige fundament. Han
sa følgende om dåpen: «Jeg takker Gud for at jeg ikke har døpt noen av dere
uten Krispus og Gaius, for at ingen skal si at dere ble døpt TIL MITT NAVN.
Dog har jeg også døpt Stefanas hus. Ellers vet jeg ikke av at jeg har døpt noen
annen. For Kristus har ikke utsendt meg far å døpe, men for å FORKYNNE
EVANGELIET, ikke med vise ord, for at Kristi kors (Jesu forsoning) ikke
skulle tape sin kraft.» (I.Kor.l,14-17.)

Dersom det hadde vært gjenfødelse og frelse i vanndåpen, hadde ikke
Paulus uttrykt seg på denne måten. Når han skrev, at han ønsket ikke at
noen skulle si, at de ble døpt TIL HANS NAVN, så betyr det: «At ingen skulle
kunne si at de ble døpt til HANS KRAFT, LÆRE og AUTORITET». Uttrykket
«å døpe til ens navn» betyr akkurat det.

Vanndåpen har ingen ting med den kristne læren å gjøre, men når
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den kristne menighet ikke er villig til fordele Guds ord på en rett måte

(2.Tim.2,15.), blir dette galt.

Den teologien, som vi i dag far servert i store deler av den kristne
menigheten, har LITEN KRAFT i seg både til frelse og fornyelse for n for
både syndere eller rettferdige. Vi som har ALT i den paulinske læren, vi har
tapt store deler av den. Det som vi far servet fra talerstolen, er et utvannet og
delvis galt evangelium. Det er en SAMMENBLANDING av Rikets evangelium
og den kristne menighets evangelium. Når jeg hører forkynnelsen, må jeg
GRÅTE 1 MITT HJERTE, for forkynnelsen er «milevis» fra rett forkynnelse,
og til overmål avslutter man ofte talen med å sitere Fadervåret. Dette er dypt
tragisk, for Fadervåret er en jødisk bønn, som angår Riket for Israel.

At det store flertallet av forkynnerne forkynner et delvis galt evangelium,
er ingen unnskylding, men det gjør det hele enda mer tragisk at så mange av
tilhørerne heller ikke forstår å fordele Guds ord på en rett måte (2.Tim.2,15.)
Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at de ikke ser dette, men når en blind
leder en annen blind, faller de begge i grøften.

Jeg synes også synd på kristenfolket som får servert denne «villfarelsen»
gang på gang. Det blir ingen glede og vokster av dette, men bare en frustrasjon
over at Guds ord ikke fungerer. Det «evner ikke det som det nevner.», og
grunnen til det er at evangeliet er blitt en blanding mellom Rikets evangeliiun
og den kristne menighets evangelium.

DEN SOM ER RETTFERDIGGJORT, ER FRELST

Dette fører oss inn på det siste punktet som vi vil ta opp i denne
sammenhengen, og det er det forholdet at den som ENGANG ER
RETTFERDIGGJORT og FRELST, ER FRELST FOR ALLTID. Dette forstår
ikke de aller fleste kristne, for de har ikke forstått Paulus sitt nye budskap om
den frie nåden. De blander sammen den messianske jødedommen, som angår
Riket for Israel, med den paulinske kristendomsforståelsen.

1 den paulinske kristendommen kan man falle ut av ALLE TYPER NÅDE,
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MEN IKKE UT AV RETTFERDIGGJØRELSEN. DEN STÅR FAST. (Se min
bok: Matteus Evangeliet. Jesu Liv og Lære. Kap: De forskjellige typer nåde.)

Når det står i de paulinske tekstene, at en kan «FALLE UT AV TROEN el
ler NÅDEN», ELLER AT EN FORGJEVES ER KOMMET TIL TROEN», eUer
at en har LIDD SKIBBRUDD PÅ SIN TRO, SÅ BETYR DET IKKE AT MAN
KAN FALLE UT SIN RETTFERDIGGJØRELSE og FRELSE, MEN DET BE

TYR AT EN HAR FALT UT AV DEN PAULINSKE FORSTÅELSEN AV LÆ

REN. DET HAR DE ALLER FLESTE AV DE TROENDE I VÅR TIDSHUS-

HOLDNING GJORT, men til tross for det, så er de Guds barn og er på vei til
himmelen, for de er allerede innsatt i himmelen i Jesus Kristus.

SKMFTORD - SOM BLIR GALT FORSTÅTT

Vi skal i det følgende ta for oss en del slike utsagn fra Paulus sine Skrifter
om at de troende «er falt ut av nåden» eller «troen». «Derfor, brødre, står

vi ikke gjeld til kjødet, så vi skulle leve etter kjødet (kjødelig), for dersom
dere lever etter kjødet, SKAL DERE DØ, men dersom dere lever etter Ån
den, skal dere leve. For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.»
(Rom.8,12-14.)

Dette er skrevet til troende mennesker, og det har med vandringen eller
helliggjørelsen å gjøre. Det er ikke helliggjørlsen som frelser oss, men det er
rettferdiggjørelsen. Dersom vi lever etter kjødet (kjødelig), så skal vi dø. Det
betyr at vi ikke får tak i de frelsesgodene som Paulus har gitt oss i sine Skrif
ter. De aller fleste kristne er mer eller mindre død i forhold til den paulinske
læren i vandringen som troende.

«For dersom det voldes din bror sorg ved din mat, da vandrer du
ikke lenger i kjærlighet. Før ikke ved din mat den i fortapelse som
Kristus er død for.» (Rom. 14,15.)

Det er helt klart at ingen går fortapt for Guds rike, om en bror eter mat,
som en annen kristen ikke kan akseptere, men dersom han gjør det, så lever
vedkommende ikke i det som Paulus lærte menigheten om disse tingene.
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Det verbet som her er brukt for «å føre i fortapelse» er «apollium». Det
har flere betydninger som «å ødelegge, tyne, tilintetgjøre, gå til grunne, være
fortapt eller forgå». Det burde vært oversatt med «å ødelegge» eller «å gå til
grunne.»

«Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte dere,
som dere og tok imot, og SOM DERE OG STÅR FAST I, SOM DERE
OG BLIR FRELST VED, dersom dere holder fast ved det ord, hvor

med jeg forkynte dere det, såfremt DERE IKKE FORGJEVES ER
KOMMET TIL TROEN. For jeg overgav dere blant de første (vik
tige) ting, som jeg selv mottok at Kristus døde for våre synder etter
Skriftene.» (1 .Kor. 15,1-3.)

Dette er skrevet til kristne mennesker. De hadde tatt imot det evangeliet
som Paulus forkynte, og de stod fast i det, men problemet i denne menig
heten var at noen av dem ikke forstod den store betydningen av Jesu død
og oppstandelse (v. 12.) Det er hovedproblemstillingen i første del av dette
kapitlet (v.1-25.), og dersom det hadde seg slik at Jesus ikke hadde stått opp
fra de døde, da var deres tro unyttig, da var de ennå i sine synder, (v. 16-17.),
men heldigvis var det ikke slik. «Men nå er Kristus oppstått fra de døde, og er
blitt førstegrøden av de hensovede.» (v.20.)

De som ikke forstod dette, var blitt rettferdiggjort og frelst, men deres tro
var IKKE FULLKOMMEN. Dersom de ikke fikk tak i dette, så var de kommet

forgjeves til troen. For Paulus sitt vedkommende så hadde han fått tak i dette,
og Jesu forsoning var det sentrale i hans forkynnelse, og Guds nåde mot ham
HADDE IKKE VÆRT FORGJEVES, (v. 10.)

Når vi skal analysere et utsagn i Bibelen, er det av den STØRSTE VIKTIG
HET at vi ser på den sammenhengen som utsagnet står i. Her er det Jesu død
og oppstandelse som er i sentrum.

«Men som medarbeidere formaner vi dere også at dere IKKE FOR
GJEVES MÅ TA IMOT GUDS NÅDE.» (2.Kor.6,l.)

Her skriver Paulus til troende medarbeidere. De hadde tatt imot Guds
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rettferdiggjørelse som de fikk i troen på Jesus, men det var mer å hente i vand
ringen som troende. Dette utsagnet angår vandringen eller helliggjørelsen.
Dette sees også av vers 3 hvor det står: «Og vi gjør ikke i noe stykke noe anstøt,
for at ikke TJENESTEN SKAL BLI LASTET.»

Etter at vi er kommet til tro på Jesus, er det Guds nåde som arbeider i og
med oss- både til å ville og til å gjøre Guds vilje.

«Ransak dere selv om dere ER I TROEN? Prøv dere selv! Eller kjen
ner dere ikke at Kristus er i dere. Det må da være at dere ikke holder

prøve.» (2.Kor.l3,5.)

Paulus skrev her til troende medlemmer av menigheten. De var gjenfødt
og rettferdiggjort, men en del av dem levde et dårlig kristenliv. Dette har med
vandringen og helliggjørelsen å gjøre. Her er det snakk om frafall fra et hel-
liggjort liv.

Det var det som var DET STORE PROBLEMET med menigheten i Kor
int, Det var mange i denne menigheten som levde et dårlig kristenliv. «Og når
jeg (Paulus) kommer, skal min Gud atter ydmyke meg hos dere, og jeg skal
komme til å sørge over mange som før har syndet og ikke har omvendt seg
fra den urenhet og utukt og skamløshet som de har drevet.» (2.Kor.l2,21.)

«Og finnes i ham, ikke av min rettferdighet som er av Torahen,
men ved den som fåes i troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på
grunn av troen, så jeg kan få Iqenne ham og kraften av hans opp
standelse og samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med
ham i hans død, om jeg dog kan vinne fram til oppstandelsen av de
døde.» (Fil.3,9-11.)

Dette utsagnet betyr ikke at Paulus var usikker på sin frelse, men det gir
uttrykk for at det ikke er noe ved ham selv, som kunne frelse ham. Det var det
bare troen på Jesus som kunne gjøre, og den hadde han.

«Også dere, som fordum var fremmede og fiender ved deres sinne
lt i onde gjerninger, dere har han nå forlikt i hans jordiske legeme
ved døden, for å framstille dere hellige, og ulastelig og ustaffelig
for hans åsyn, så sant DERE BLIR VED I TROEN, grunnfestet og
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faste, og ikke LAR DERE ROKKE fra det håp som evangeliet gir, det
som dere har hørt, som er blitt forkynte for enhver skapning under
himmelen, og som jeg, Paulus, er blitt tjener for.» (Kol. 1,21 -23.)

Disse menneskene var rettferdiggjort, og dersom de holdt fast på Paulus
sitt budskap, så ville de bli stilt fram for Kristus som hellige, ustaffelige og
ulastelige foran Jesu domstol i himmelen. De ville få FULL LØNN.

«Dette bud (den paulinske læren) overgir jeg deg, min sønn Ti-
moteus, etter de tidligere profetiske ord over deg, for at du ved dem
skal stride den gode strid, idet du har tro og en god samvittighet.
Den har somme KASTET FRA SEG og LIDT SKIBBRUDD PÅ SIN
TRO. Blant disse er Hymenus og Aleksander, som jeg har overgitt
til satan (støtt ut av menigheten), for at de skal tuktes til å la være å
spotte.» (I.Tim. 1,18-20.)

Disse to var kristne brødre som hadde blitt utvist av menigheten på grunn
av at de hadde en annen tro enn Paulus. Hva dette gikk ut på, vet vi ikke. De
hadde lidd skibbrudd på sin tro, og hensikten med at de ble utestengt av me
nigheten, var at de skulle gå i seg selv og komme in i den rette læren igjen.

«Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal
noen FALLE FRA TROEN, idet de holder seg til forførende ånder
og djevlers lærdommer ved hykleri og falske lærdommer, som er
brennmerket i sin egen samvittighet, som FORBYDER Å GIFTE
SEG og Å BYDER Å AVHOLDE SEG FRA MAT, den som Gud har
skapt til å nytes med takk av dem som tror og har lært sannheten å
kjenne.» (l.Tim.4,1-3.)

Disse menneskene hadde falt fra Paulus sin lære som lærte, at de skulle

gifte seg, og at de kunne spise alle typer mat.

«Dette er troverdige ord, for er vi død med ham, skal vi og leve med
ham, holder vi ut, skal vi og herske med ham, FORNEKTER VI,
SKAL HAN OG FORNEKTE OSS, er vi troløse, er han trofast, for

han kan ikke fornekte seg selv.» (2.Tim.2,l 1-13.)
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Vårt liv som kristne skal bedømmes foran Jesu domstol i himmelen. Der

som vi fornekter ham i vandringen, skal også han dømme oss og fornekte oss
i dommen. (l.Kor.3,10-15.)

Frelsen er sikret for alle som er død sammen med Jesus, men nådelønnen

vil variere fra den ene personen til den andre.

I den kristne menighets lære går det ikke an å miste sin rettferdiggjørelse,
men en kan derimot miste mye av frelsen eller troen ved at en enten fører en
annen lære enn den som Paulus skisserte, eller man fører et dårlig kristenliv.
I inneværende tidshusholdning, er det ikke lenger Torahen som hersker, men
det er NÅDEN, og der som det ingen Torah er, der er det heller INGEN FOR
DØMMELSE. (Rom.5,13.)

Dersom man ikke ser dette og forkynner dette galt, så FRARØVER MAN
KRISTENFOLKET DEN UFATTELIGE STORE NÅDEN som finnes i den

paulinske undervisningen. Man FRARØVER DEM GLEDEN og FRELSENS
VISSHET og SIKKERHET og KASTER DEM INN I UFRIHET og LOVISK

TRELLDOM. Store deler av kirken har ikke forstått og sett dette, men den
forkynner et blandingsevangelium som er en syntese mellom Rikets forkyn
nelse og den paulinske kristendommen. GUD FRI OSS FRA DETTE!

Paulus sin undervisning på dette området er ingen oppfordring til å leve
i synd, men det er en oppfordring til at vi skal forstå Paulus sitt budskap om
nåden og STOLE UTELUKKENDE PÅ DEN. (Se min artikkel på min inter
nettside: Frelsens visshet og sikkerhet i inneværende tidshusholdning, hvor
jeg skriver mer utfyllende om dette.)

RETTFERDIGGJØRELSEN ER EN FRI GAVE

Dersom det ikke har seg slik, som jeg har beskrevet ovenfor, så blir føl
gende utsagn av Paulus ikke korrekte da de kommer i motsetning til det, som
vi har skrevet ovenfor: «Men NÅ blir Guds rettferdighet som Torahen og pro
fetene vitnet om, ÅPENBART UTEN TORAHEN.» (Rom.3,21.)
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«og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsnin
gen i Jesus Kristus.» (Rom.3,24.)

«For vi holder for at mennesket blir rettferdiggjort ved ved troen-
uten Torah-gjerninger.» (Rom.3,28.)

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

«For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal

vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse.» (Rom.6,5.)

«Men er vi død sammen med Kristus, da tror vi at vi også skal leve
med ham.» (Rom.6,8.)

«For synden skal ikke herske over dere: Der er jo ikke under Tora-
hen, men under nåden.» (Rom.6,14.)

«Men NÅ, da dere er frigjort fra synden og er trådt i Guds tjeneste,
har dere deres frukt til helliggjørelse, og til utgang et tidsalderlig
liv.» (Rom.6,22.)

«Så er det da INGEN FORDØMMELSE for den som er i Jesus Kris

tus.» (Rom.8,1.)

«For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til
å bli likedannet med hans Sønns bilde, for at han skulle være den

førstefødte blant mange brødre, og dem som han forut bestemte,
dem har han også kalt, og dem som han kalte, dem har han også
rettferdiggjort, og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også
HERLIGGJORT. Hva skal vi da si til dette: ER GUDS FOR OSS,

HVEM ER DA IMOT OSS?» (Rom.8,29-31.)

«For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter,
verken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, ver

ken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal kunne skille
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oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus, vår Herre.» (Rom.8,38-39.)

«Men av ham er dere i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud

og rettferdighet og helliggjørelse og FORLØSNING.» (l.Kor. 1,30.)

«likesom han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt, for
at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn.» (Ef. 1,4.)

«og oppvakte oss med ham og SATTE OSS MED HAM I HIMME
LEN, i Kristus Jesus.» (Ef.2,7.)

«Og jeg er fuU viss på det at HAN SOM BEGYNTE EN GOD GJER
NING I DERE, VIL FULLFØRE DEN INNTIL Jesu Kristi dag.»
(Fil.1,6.)

«han som fridde oss ut fra mørkets makt og SATTE OSS OVER I
SIN SØNNS RIKE.» (Kol.1,13.)

«dere har han NÅ forlikt i hans jordiske legeme ved døden, for å
framstille dere HELLIGE og ULASTELIGE og USTRAFFELIGE
FOR SITT SYN.» (Kol.1,22.)

«når Kristus vårt liv åpenbares, da skal vi ÅPENBARES MED HAM
IHERLIGHET.»(Kol.3,4.)

«da vi er visse på, at dere ER UTVALGTE, brødre, dere som er elsket
av Gud.» (1 .Tess. 1,4.)

«og vente på hans Sønn fra himlene, han som FRIR OSS FRA DEN
KOMMENDEVREDE.» (1.Tess. 1,10.)

PAULUS SIN UTVELGELSE

Paulus var ikke utsendt som apostel verken av mennesker eller ved noe

menneske, men ved Jesus Kristus og Gud. (v.l.)
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Dette betyr at han ikke var utpekt til å være apostel av de 12 apostlene.
Det er mange forkynnere som mener, at Paulus burde være en av de 12
apostlene, etter at Judas døde, men dette er ikke rett av forskjellige grunner.
Det evangeliet som han forkynte, var ikke det samme evangeliet som de 12
forkynte. De forkynte Riket for Israel og muligheten for at det kunne bli
opprettet, dersom jødene omvendte seg som folk og nasjon. (Ap.gj.3,19-)

Han hadde ikke lært dette evangeliet verken av mennesker eller av «noe
menneske», (v.l.) Det betyr to ting:

a) Det var et NYTT BUDSKAP som ikke hadde vært forkynt før.
b) Det var ikke overlevert til ham fra noe menneske eller fra mennesker,

men fra Gud selv. Det betyr at det var ET HELT NYTT BUDSKAP.

De aller fleste kristne tror at dette budskapet er likt med det budskapet
som de 12 apostlene forkynte. De normative dispensasjonalistene mener det,
men det er galt.

De progressive dispensasjonalistene mener at de 6 første brevene, som
Paulus skrev, hører med til den messianske jødedommen mens de øvrige 7
brevene som han skrev, hører med til den kristne menighets lære. Dette er
også galt. De 13 brevene som Paulus skrev, angår den kristne menigheten.
Brevet til Hebreerne som jeg mener at Paulus også skrev, angår de messianske
jødene

Etter sin omvendelse utenfor Damaskus, sendte Gud Paulus til Arabia,

hvor han var i 2 år. Der fikk han den første innføringen i den kristne menig
hets lære. Da han kom tilbake til Jerusalem, hadde han samtaler med Jakob

og de 12 apostlene. Han informerte dem om det som Kristus hadde lærte
ham. De aksepterte den nye læren, men de kunne ikke bruke Paulus i sin
virksomhet, og de sendte ham til Tarsus i Kilikia som var hans hjemby. (Ap.
gi.1,17-21.)
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DEN OPPSTANDNE JESUS KRISTUS

At Gud oppvakte Jesus fra de døde (v.l.), betyr at Gud, Jesus og Den
Hellige Ånd utgjør en åndelig enhet, som gjør det samme, for det står også
i N.T. at både Jesus og Den Hellige Ånd oppvekte Jesus fra de døde, «Jesus
svarte og sa til dem: Bryt dette templet (Jesu legeme) ned, og på 3 dager skal
JEG GJENREISE DET.» (Joh.2,19.)

«Men dersom hans Ånd, som OPPVEKTE JESUS FRA DE DØDE, bor i
dere, da skal han som oppvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre deres
dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i dere.» (Rom.8,11.) Det var hele
guddommen som reiste Jesus opp fra de døde.

Det var den samme kraften, som oppreiste Jesus fra de døde, som utkalte
Paulus til sin tjeneste. Det var den treenige Gud som stod bak utkallelsen av
Paulus og det evangeliet som han forkynte. Det betyr at det var den samme
autoritet som oppvakte Kristus fra de døde, som stod bak utkallelsen av
Paulus som apostel.

Paulus knyttet sin utkallelse og sitt evangelium til DEN OPPSTANDNE
JESUS KRISTUS. Det betyr at hans apostel-tjeneste var HELT UNIK. Mens det
var den jordiske Jesus som utkalte de 12 apostlene, var det den oppstandne og
himmelfarne Jesus som utkalte Paulus til sin tjeneste. De 12 apostlene hadde
EN JORDISK TJENESTE, mens Paulus hadde en tjeneste for himmelen.
«Da sa Jesus til dem: Sannelig, sier jeg dere: Dere som har fulgt meg, skal
i gjenfødelsen (oppstandelsen på den siste dagen), når Menneskesønnen
sitter på sin trone (i templet i Jerusalem), også sitte på 12 troner (i templet i
Jerusalem) og dømme (styre over) Israels 12 stammer.» (Mat. 19,28.)

«For vårt rike (borgerskap) er i himlene, og derfra venter vi og den
Herre Jesus Kristus som frelser (den kristne menighets bortrykkel-
se.)» (Fil.3,20.)

«han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin el
skede Sønns rike.» (Kol,13.)
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PAULUS SIN TJENESTE

Paulus hadde en tjeneste overfor 3 kategorier av mennesker, og det var:

a) Hedninger. Det var vanlige hedninger ute i diasporaen.
b) Konger. De var de kongene og de jødiske og romerske embetsmennene

som han traff på sine reiser og under sine fengselsopphold.
c) Israels barn. Det var de jødene som han traff ute i diasporaen. Dette

var for det meste jøder av Efraim stamme. (Ap.gj.9,15.)

Paulus hadde ingen tjeneste overfor jødene i Israel eller de messianske
jødene ute i diasporaen. Dette betyr at det var 2 typer forsamlinger i Israel,
og det var:

a) De jødiske synagogene.
b) De messianske synagogene. Disse utviklet seg etter hvert som det

ikke var plass for de messianske jødene i templet og synagogene.
De ortodokse jødene forstod ikke og kunne ikke godkjenne at de
messianske jødene trodde på Jesus fra Nasaret som jødenes Messias.
De så på ham som en falsk Messias. Dette skapte spenninger mellom
disse to gruppene. Og ca. år 80 etter Kristus, ble det innarbeidet EN
FORBANNELSE for dem som trodde på Jesus Kristus. Den såkalte
18-bønnen i Kaddisj-bønnen ble omarbeidet til å lyde: «La det
ikke være håp for svermere og nasareere. La alle som gjør ondskap
forsvinne som i ett nu og utryddes. La ondskapens kongerike rykkes
opp med rot, bli brutt og underkuet, ja, snart i våre dager! Priset være
du. Herre, som knuser fiender og ydmyker spottere.»

Dette gjorde det umulig for de messianske jødene å forbli- både i templet
i Jerusalem og i synagogene i Israel og i diasporaen. De kunne ikke lese en
forbannelse over seg selv.

Dette ble ytterligere forverret ved at rabbi Akiba utnevnte Bar Kochba
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(Stjernesønnen) til å være jødenes Messias. Han ledet krigen mot romerne i
årene 132-135. De messianske jødene måtte bryte med det jødiske templet og
synagogene i Israel og synagogene i diasporaen.

1 diasporaen var det derimot 3 typer forsamlinger, og det var:

a) De jødiske synagogene.
b) De messianske forsamlingene.
c) De kristne forsamlingene.

De to sistnevnte forsamlingene hadde et visst samarbeid, men deres
teologiske basis var helt forskjellig. De messianske forsamlingene førte videre
Jesu og apostlenes forkynnelse, men de kristne menighetene førte videre
Paulus og hans medarbeider sin forkynnelse.

Hvordan kan vi vite at dette er rett? Det ser vi av den forkynnelsen
som de hadde. De messianske forsamlingene hadde et DOBBELT
RETTFERDIGHETSBEGREP der både tro på Jesus og gjerninger i en eller
annen form var nødvendig for frelsen, «for dersom du med din munn
bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de
døde, da skal du bli frelst, for med hjertet tror en til rettferdighet, og med
munnen bekjenner en til frelse.» (Rom. 10,9-10.) (Romerbrevet 9-11 angår
jødene.)

I den kristne menighets forkynnelse er det nok med TRO, for å bli
rettferdiggjort og bli bevart i frelsen. «For av nåde er dere frelst, ved tro, og
det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ingen skal
rose seg.» (Ef.2,8-9.)

BREVET TIL GALATERNE ER ETT AV DE

ELDSTE BREV SOM PAULUS SKREV

Brevet til Galaterne er kanskje det eldste brevet som Paulus skrev. Det kan
være skrevet så tidlig som årene 50-51. Det kan være skrevet fra Antiokia hvor
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Paulus oppholdt seg en tid mellom sin første og andre misjonsreise. «Men
Paulus og Bamabas ble i Antiokia, og de lærte og forkynte Herrens ord ved
evangeliet sammen med MANGE ANDRE. (Ap.gj. 15,35.)

Dette brevet ble skrevet til «menighetene i Galatia». (v.2.) Dette betyr at
det var skrevet til flere menigheter som befant seg i regionen Galatia. Navnet
stammer fra de franske galere som opprinnelig kom fra Frankrike. De ble
erobret av romerne på 400-tallet før Kristus, og drog til Lille-Asia i året 278.
Romerne, som også greidde å erobre Lille-Asia, omformet dette omtrådet til
en romersk provins. Dette området lå i Nord- og Sør- Lilleasia, og de første
menighetene, som ble dannet der, lå nord og vest for landskapet Kilikia,
hvor Paulus selv bodde i sin barndom. Disse menighetene befant seg i byene
Antiokia, Pisidia, Ikonium, Lystra, Derbe og Perge.

Det er også sannsynlig at Paulus hadde besøkt disse byene og opprettet
menigheter der allerede i «de stille årene» av sitt liv. Det er årene mellom 40
og 50, da han bodde i Tarsus i Kilikia etter sitt opphold i Arabia i 3 år (37-40.)

Paulus besøkte disse menighetene både på sin første (45-47) og sin andre
misjonsreise (51-53.) Disse menighetene var av de første som Paulus grunnla.

PAULUS HILSTE IKKE MENIGHETENE SOM HELLIGE

Det bemerkelsesverdige i Paulus sin hilsen til menighetene i Galatia er at
han IKKE HILSTE DEM SOM «HELLIGE» (gr.»hagios»), slik som han pleide
å gjøre med de menighetene, som han skrev til. Dette er ikke tilfeldig. Selv
om de både var utvalgt og frelst, var de ikke etisk hellige, for de levde ikke i
samsvar med det paulinske evangeliet. De søkte etter et annet evangelium, og
det var judaistenes evangelium.

Verken ordet «hagio», som betyr «hellig», eller verbet» hagiazo», som
betyr «å være hellig», eller «hagiamos», som betyr «hellighet», er brukt i dette
brevet.

Hva som gjelder ordet «hagio», så har det to nyanser i sin betydning, og
det er:
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a) Vi er fullstendig hellige i Jesus Kristus. Den nye skapningen er «uten
flekk og lyte» overfor Gud. Jesus er vår helliggjørelse. (1.Kor. 1,30.)

b) I vandringen som troende er vi ikke perfekt, men vi er hellige i den
betydningen at vi vandrer et helliggjort liv. Ved Den Hellige Ånds
hjelp kan vi greie dette. Vi vet at i vårt legeme er der to krefter som
kjemper om herredømmet i våre liv. Det er den nye skapningen (det
nye mennesket) og kjødet. Det første er helt gjennom hellig. Det
andre er ikke hellig i det hele tatt. Det er fiillt av synd, og det kan ikke
forbedres. Det skal dødes til enhver tid og stund av Den Hellige And
som er i våre hjerter.

Det som kjennetegnet galaterne, var at de var overfladiske og hadde
vanskelig for å holde fast det paulinske budskapet. Paulus lærte dem det
paulinske evangeliet om at «vi er frelst av nåde ved tro uten gjerninger.»
(Ef.2,-8-9.), og til tross for at de var frelst ved dette budskapet, så var de villige
til å oppgi det når judaistene lærte, at det ikke var nok å tro på Jesus, men de
måtte også holde den jødiske Torah, for å bli frelst og bli bevart som kristne.

Det som blant annet kjennetegner Paulus, var at det var ikke bare han, som
hilste «menighetene i Galatia». Hilsenen var også fra «alle de brødrene som er
hos meg», (v.2.) Till tross for at det var Paulus som fikk disse åpenbaringene
og hemmelighetene fra Gud, og til tross for at det var han som forfattet sine
brev, så delte han gjerne innholdet i dem med sine medarbeidere. Dette
viser at han tok ikke æren selv for de mange åpenbaringene, som han fikk av
Herren. Han delte æren med de andre. Han visste at «hovmod stod for fall.»

Han hadde fatt det «for intet og ville dele det ut for intet.» Dette må også være
vår innstilling når Herren viser oss sine sannheter i sitt ord.

Hva som gjelder selve ordet «menighet» (v.2.), så betyr det «en utvalgt
forsamling». Det kommer av de greske ordene «ekklesia», som betyr «for
samling», og «kaleo», som betyr «å kalle». Dette ordet er brukt på seks
forskjellige måter i N.T., men det som vi først og fremst må passe på i
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lesningen av N.T., er at vi skiller mellom den messianske menigheten og den
kristne menigheten. Den messianske menigheten skulle/skal arve Riket for
Israel, mens den kristne menigheten skal arve himmelen. 1 Rikets tid skal også
vi være med å styre både jorden og styre hele universet. (l.Kor.6,3-4.)

GUDSNÅDE

Ordene «nåde» og «fred» er nøkkelord i Paulus forkynnelse, (v.3.) Ordet
«nåde» betyr «en gunst som vi menneskene ikke fortjener». Dette ordet er
brukt ca. 150 ganger i N.T. og Paulus brukte det ca. 100 ganger. 1 evangeliene
er dette ordet bare brukt 3 ganger.

Ordet «fred» er det samme som ordet «shalom» på hebraisk. Det
gir uttrykk for alt det som er godt og positivt i forholdet mellom Gud og
mennesker. Det kan være selve frelsen, og det kan være «fravær fra sykdom»,
«god helse», «rikdom» og «et godt liv på alle områder».

Det som Gud ønsker å gi oss først og fremst, er rettferdiggjørelsen og
frelsen. Det andre vil han gi oss etter som hans planer er med den enkelte,
men i Rikets tid kan vi være helt sikre på at skal vi få alt dette. «Men søk først
Guds rike (Riket for Israel) og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i
tilgift.» (Mat.6,33.)

Det er «nåde» å få i alle tidshusholdningene, men det som kjennetegner
inneværende tidshusholdning, er at nåden virker på alle forhold i kristenlivet.
Det gjelder både selve rettferdiggjørelsen, vandringen, helliggjørelsen og
herliggjørelsen. Den jødiske Torah er tatt bort som indirekte frelsesmiddel.
Dette gjelder både den mosaiske Torah og Jesu nye Torah som gjelder Riket
for Israel. «Men av ham er dere i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud

og rettferdiggjørelse og helliggjørelse og forløsning.» (1.Kor. 1,30.)
«For synden skal ikke herske over dere. Dere er jo ikke under Torahen,

men UNDER NÅDEN.» (Rom.6,14.)

Ordet «nåde» er brukt 7 ganger i dette brevet. 7-tallet står for det som er
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«perfekt og fullendt». 3 tallet er «Guds tall», og 4-tallet er «verdens tall». Det
er det samme som «Gud i verden», og det må bli «nåde».

«Nåden» er det første som Gud gir oss. Alt er basert på nåde. Nåden
kommer før freden. Nåden bevirker følgende ting i forhold til Gud:

a) Den gir oss FRED MED GUD. «Da vi nå altså er rettferdiggjort av
troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.» (Rom.5,1.)

b) Den gir oss GUDS FRED. «og Guds fred, som overgår all forstand,
skal bevare deres hjerter og deres tanker i Jesus Kristus.» (Fil.4,7.)

c) Den gir oss FRED MED VÅRE MEDKRISTNE- både jøder og
hedninger. «For han er vår fred, han som gjorde de to (jøder og
hedninger) til ett og nedrev gjerdets skillevegg (den jødiske Torah),
fiendskapet (Torahen skapte fiendskap mellom jøder og hedninger),
idet han ved sitt kjød (legeme) AVSKAFFET 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, idet han gjorde
fred.» (Ef.2,14-15.)

«Det nye mennesket» eller «den nye skapningen» (2. Kor.5,17.) er sam
mensatt av to deler, og det er:

a) Jesus Kristus som hodet for «den nye skapningen».
b) Jøder og hedninger som lemmer på «den nye skapningen». Dette er

en HELT NY FRELSESFORSAMLING som ikke har vært før. Den

har sin basis i Jesu død på Golgata, men begynte ikke å fungere før
Paulus fikk greie på dette av den oppstandne Jesus Kristus. Paulus
var det FØRSTE MEDLEMMET på «det nye mennesket». (I.Tim.
1,15-16.)

I N.T. må vi regne med følgende frelsesmenigheter, og det er:
a) De messianske jødene. Den består av jøder og proselytter. De skulle

arve Riket for Israel. De var uttatt allerede fra Abraham av, men Rikets
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forkynnelsen begynte først ved døperen Johannes. Den utviklet seg
videre ved Jesu og apostlenes forkynnelse. Den strakte seg helt inntil
år 70 da byen Jerusalem og templet ble ødelagt av romerne. Denne
frelsesmenigheten vil oppstå igjen etter menighetens bortrykkelese.

b) Den kristne menigheten. Den består både av jøder og hedninger, men
mest av de siste. Den streker seg helt fra Paulus sin omvendelse og
forkynnelse og inntil den kristne menighets bortrykkelse før jødenes
trengselstid på 7 år.

På samme måten som Paulus sitt kall kom fra Jesus Kristus og Gud Fader,
kom også nåden og freden fra de samme personene i guddommen (v.3.)

Uten Gud og Jesus i denne verden, er det bare tomhet, og «en nidkjærhetens
brann som skal fortære den ugudelige.» (Hebr. 10,29.)

JESU FORSONING

Jesus gav sitt liv for våre synder, for å fri oss ut av den nåværende onde
tidsalderen, (v.4.)

Dette offeret har følgende aspekter:

a) Det var ET FRIVILLIG OFFER. «Ingen tar det (Jesu liv) fra meg,
men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg
har makt til å ta det igjen. Dette bud (løfte) fikk jeg av min Fader.»
(Joh. 10,18.) Jesus bestemte selv tidspunktet for sin død. Han døde
når tiden var moden til det. Han døde med «et høyt skrik». Det var
det første beviset på at dette var en viljesakt fra hans side.

b) Det var et OFFER FOR ANDRE. «Han som gav seg selv for våre
synder.» (v.4.)

Det var det eneste offeret som Gud kunne godta som et offer for all ver
dens synd. «Men det behaget Herren å knuse ham (Jesus). Han slo ham med
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lidelse (sorg). Når hans sjel (liv) bar fram skyldofferet, skulle han se avkom
og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha framgang ved hans hånd.» (Es.53,10.)

Det er synden som skiller menneskene fra Gud. Dersom de ikke vil kom
me til Jesus, for å få syndenes forlatelse, så går de fortapt for Guds rike og må
oppholde seg i fortapelsen for alltid. Det er I TIDEN AT VI MÅ OMVENDE
OSS. Dersom vi utsetter dette, går vi inn i et åndelig mørke hvor Guds nåde
og kjærlighet er utelukket og fraværende.

1 Tanach kunne ikke de forskjellige dyreoffer ta bort synden. De kun
ne bare LEGGE ET DEKKE OVER SYNDEN. Ved Jesu forsoning er synden
TATT BORT. Synden er ikke lenger det som skiller menneskene fra Gud, men
det som skiller menneskene fra Gud, er at ikke menneskene vil ha del i dette

store offeret og i syndenes forlatelse, «fordi Gud i Jesus Kristus forlikte verden
med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser, og har nedlagt i
oss ordet om forlikelsen.» (2.Kor.5,19.)

Selve det greske ordet «afasin», som vi oversetter med «forlatelse», betyr
«bortsendelse». Synden er med andre ord SENT BORT.

Jesus gav oss dette kjærlighetsofferet «for å fri oss ut av denne onde tids
alderen. Det var Guds vilje.» (v.4.)

Det ordet som er oversatt med «verden», er på gresk «aion». Det skal over
settes med «tidsalder», og ikke med «verden». Dette peker på det forholdet
at frelsehistorien deles opp i «tidsaldere» og i «tidshusholdninger», der Gud
handler på ulik måte med menneskene. Dette benektes av mange kristne. De
vil heller se på Bibelens innhold som en generell bok, der de kan ta det som
passer i forkynnelsen, og så lar de det, som de ikke forstår, bli liggende. Dette
er ikke en rett måte å lese og å forstå Bibelen på. De trakker ned Guds ord.

Når vi kommer til N.T., må vi særlig passe på at vi leser og forstår tek
stene tidshusholdningsmessig. De to tidshusholdningene, som vi må skille fra
hverandre, er Rikets tidshusholdning og den kristne menighets tidshushold-
ning. Rikets tidshusholdning er ikke noen «ond tidsalder». Den er derimot en
meget god tidshusholdning under Jesu Messias styre.
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Inneværende tidshusholdning er derimot en meget ond tidsperiode, for
det satan som er «denne tidsalderens gud og herre». Ondskapen vil tilta nå i
endens tid, for tiden for Guds dom nærmer seg.

DEN KRISTNE MENIGHETS BORTRYKKELSE

Galaterne måtte passe på at de ikke ble dradd inn i «denne tidsalderens
onde system» igjen. De hadde blitt frigjort av Kristus, men nå ønsket de å
legge seg inn under ufriheten igjen. «Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå
derfor fast, og Ia dere ikke atter legge under trelldoms åk.» (Gal.5,1.)

At lesus «frir oss ut av denne onde tidsalderen» (v.4.), betyr også at han
henter de troende til himmelen ved bortrykkelsen. Han kan ikke tillate at sa
tan og Antikrist ødelegger «sitt legeme», som er menigheten, lesus og de tro
ende utgjør en åndelig enhet der både lesus og de troende utgjør lesu legeme.
Det går ikke an å skille disse. «Denne hemmeligheten er stor, men jeg tenker
hermed på KRISTUS og MENIGHETEN.» (Ef.5,32.)

Vi må videre skille mellom bortrykkelsen av den kristne menigheten og
«oppstandelsen på den siste dagen». (Joh. 11,24.) Det første angår den kristne
menigheten og skal skje før trengselstiden på 7 år. Det andre skal skje på slut
ten av den store trengselen etter at Gud har tilintetgjort all ond makt og velde.
De frelste fra Adam og inntil da skal stå opp med herlighetslegemer og inngå
i Riket for Israel.

Det forholdet at Jesus «frir oss ut av den nåværende onde tidsalderen»,

er DET ENESTE PROFETISKE UTSAGNET i dette brevet, og det den eneste
gangen at den kristne menighets bortrykkelse blir nevnt i dette brevet. Den
kristne menighets bortrykkelse var en av de første paulinske hemmelighetene
som ble åpenbart. Den er åpenbart her og i l.Kor. 15,51-52 og l.Tess. 1,10,
4,14-18 og 5,9.)

Det er Guds vilje at han «frir oss fra denne onde tidsalderen», (v.4.) Dette

-60-



Paulus apostel ved Jesus Kristus og Gud Fader

er til å stole på, for ingen kan stå imot Guds vilje og Guds planer. Han gjør
akkurat det som han ønsker, men det må være i samsvar med hans planer og
vilje. Gud er en FORUTSIGBAR GUD, og ikke som den islamske guden, Al
lah, som selv bestemmer skjebnen til de forskjellige menneskene. Han er me
get uforutsigbar. Han er lunefull, og det er han som suverent bestemmer om
et menneske skal gå fortapt eller ikke, og det til tross for at muhammedanerne
har holdt Allahs bud og forskrifter.

DET ER GUD SOM SKAL HA ALL ÆRE

Det er Den treenige Gud som skal ha all ære i tidsaldrenes tidsaldere.
Amen. (v.5.)

Det er Gud som skal ha all æren, for han har lagt til rette forsoningen og
frelsen i det som Jesus gjorde på Golgata. Han skal ha æren i «tidsaldrenes
tidsaldere». Dette er det samme som «i all evighet», men i og med, at verken
hebraisk eller gresk uttrykker «tiden i forhold til evigheten», så uttrykker de
«tiden i forhold til andre tidsperioder».

For grekerne var «evigheten» et religiøst begrep. De så på tiden som noe
negativt. Den var bundet til jordelivet, og jordelivet bant menneskene til den
ne verden. Selve frelsen gikk ut på at man fikk tak i evigheten. Det var først
da at man ble fri.

Selve ordet «amen» er på gresk «amen», (v.5.) Det betyr «fast, sikkert eller
troverdig.»

Hovedhensikten med livet er Å ÆRE GUD. «Verdig er du, vår Herre og
du, til å få prisen (lovprisningen) og æren og makten, for du har skapt alle
ting (gr.»panta»), som betyr «absolutt alle ting»), og fordi du ville, var de til
og ble de skapt.» (Joh.Åp.4,11.)

«Enten dere altså etter eller drikker, eller hva dere gjør, så gjør alt til
Guds ære.» (1.Kor. 10,31.)

Gud har sin egen ære. Det er hans planer og hans åpenbaringer. Det er de
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troende. Det er skaperverket. Alt dette står fast for alltid. Dette gir han ikke
bort til avgudene. «Jeg er Herren. Det er mitt navn, og jeg gir ikke noen annen
min ære eller de utskårne bilder min pris (lovprisning.)» (Es.42,8.)

Vi kan også ære Gud med våre liv. Når vi lever et godt kristenliv, ærer
vi Gud. Andre kan se det og komme til tro på Gud gjennom våre liv. På den
måten berger vi både en sjel fra fortapelsen og får nådelønn hos Faderen.

DET ER IKKE NOE ANNET EVANGELIUM ENN DET PAU-

LINSKE FOR INNEVÆRENDE TIDSHUSHOLDNING

«Jeg imdrer meg over at dere så snart (gr.»tacheos») vender dere bort
(gr.»metatithemi») fra ham som kalte dere ved Guds nåde (gr.»charis»), til
et annet (gr.»heteros») evangelium (gr«evangelion»), skjønt der er ikke noe
annet (gr.»allos»). Det er bare noen (judaistene) som forvirrer dere og vil
forvrenge Kristi evangelium (den paulinske forkynnelsen)» (v.6-7.)

Paulus kunne IKKE FORSTÅ at de SÅ SNART, etter at de hadde fått opp
leve frelsen i Jesus Kristus, vendte seg til ET ANNET EVANGELIUM, som var
judaistenes evangelium. Det evangeliet som han forkynte var GUDS NÅDES
EVANGELIUM, (v.6.)

De hadde fått opplevd at rettferdiggjørelsen og frelsen var helt gratis, men
til tross for det så ønsket de seg tilbake til regler og lovforbud. Det var føl
gende grunner til det:

a) Satan, som er denne verdens fyste og gud, gjør alt han kan for å
forpurre Guds planer. Han er kommet for å myrde, stjele og ødelegge.

b) Kjødet, som er den uomvendte naturen i ethvert menneske, elsker
bud, seremonier og lovregler, for da tror menneskene, at de kan de
påberope seg en del av frelsen selv og få favør overfor Gud, men slik
er det ikke i inneværende tidshusholdning. Gud skal gjøre ALT, og
HELE FRELSEN ER EN FRI GAVE. «For jeg skammer meg ikke ved
evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både
for jøde først og så for greker, for i det åpenbares Guds rettferdighet
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av tro til tro, som skrevet er: Den rettferdige, ved tro skal han leve.»
(Rom.1,16-17.)

Dette adverbet «så snart» tilkjennegir to forhold (v.6.), og det er:
a) Dette skjedde like etter at Paulus hadde besøkt galaterne. De hadde

blitt frelst ved «det evangeliet» som han forkynte.
b) Det betyr videre at Paulus skrev sitt brev til dem med det samme.

Han ventet ikke i flere år, før han skrev dette. Det er et bevis på at
Galaterbrevet er ett av de tidligste brev som Paulus skrev- ja, kanskje
det første som han skrev.

DE FORSKJELLIGE EVANGELIENE I N.T.
Selve ordet «evangelium» betyr «godt budskap», (v.6.)
Det er flere evangelier som er forkynt i N.T. Vi skal her nevne tre av dem,

og det er:
a) Rikets evangelium. «Og dette evangelium og Riket skal forkynnes over

hele jorderike som et vitnesbyrd for alle folkesalg, og da skal enden
komme.» (Mat.24,14.) Dette er evangeliet om Riket for Israel og har
ingen ting med den kristne menighets tid å gjøre. Dette evangeliet
begynte med døperen Johannes forkynnelse. Det ble ført videre av
Jesus og apostlene. De ble avbrutt ved Paulus sitt evangelium. Det
skal fortsette etter den kristne menighets bortrykkelse. Jødene skal
forkynne det til alle folkeslag. Når dette er gjort, vil Rikets tidsalder
være en realitet.

Dette evangeliet bestod både av tro på Jesus og en ytre oppfyllelse av
«frihetens fullkomne Torah», «den kongelige Torah» eller «frihetens
Torah», som Jakob kalte den. (Jak. 1,25,2,8 og 2,12.)

b) Det evangeliet som judaistene forkynte. De var jøder som mente, at
Jesus fra Nasaret var jødenes Messias. De var kommet til tro på Jesus,
men til tross for det så kalte Paulus dem «falske brødre» (Gal.2,4.) De

hørte med til den messianske menigheten, og de var frelst, men de
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kunne ikke slippe taket i den jødiske arven som de hadde. De mente
at det ikke var nok å komme til tro på Jesus, for å bli frelst, men de
mente også at hedningene måtte holde Mose Torah, for både å bli
frelst og bli bevart som troende. Det var disse som stevnet Paulus for
apostelmøtet i Jerusalem i året 50.
Judaistenes forkynnelse var heller ikke rett i forhold til de messianske
jødene. De mente at de messianske jødene skulle holde Mose Torah i
tillegg til at de skulle tro på Jesus, men som vi vet, så ble Mose Torah
avskaffet på Golgata. Det som er korrekt, er at jødene måtte holde
JESU UTVIDEDE TORAH, som var delvis basert på Mose Torah,
men som også inneholdt nye trosmessige elementer.

c) Det evangeliet som Paulus forkynte. Det har mange benevnelser
som f.eks. «Kristi evangelium», «Guds nådes evangelium», «Mitt
evangelium», «Det evangeliet som jeg forkynner» og «Mine veier i
Kristus». 1 motsetning til Mose og Jesu nye Torah, som bygde på Mose
Torah, var Paulus sitt evangelium et «Torah-fritt evangelium». Det
vil si at det var ikke krevd noen lov-oppfyllelse, for å bli frelst og bli
bevart i troen.

Det paulinske evangeliet var et HELT NYTT EVANGELIUM
som ikke hadde vært forkynt før. Det var bygd opp omkring Jesu
forsoning (1.Kor. 15,1-5.), Den Hellige Ånds kraft og de paulinske
hemmelighetene.

Paulus kalte judaistenes evangelium for et «et annet evangelium», (v.6.)
Det betyr at det ikke var det samme evangeliet som han forkynte, og det var
det heller ikke. Det evangeliet som han forkynte, var basert på «Kristi nåde»
og ikke på oppfyllelse av lovregler, for å få tak i frelsen og bli bevart i den. Det
var ingen seremonier eller ritualer som er inkorporert i dette evangeliet med
unntak av nattverden.

1 judaistenes evangelium var det inkorporert følgende forhold:
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a. Omskjærelse. Det betydde at man forpliktet seg på overholdelsen av
den jødiske Torah.

b. Vanndåp. Det var mange typer vanndåp i jødedommen. De tok sikte
på å rense et menneske fra de ytre syndene.

c. Jødiske festdager og høytider. «Dere tar vare på dager og måneder og
tider og år. Jeg frykter for dere at jeg kanskje forgjeves har gjort meg
møye med dere.» (Gal.4,10-11.)

d. Jødiske regler for mat og drikke.

Paulus slo fast at det var ikke noe annet (gr.»allos») evangelium for den
kristne menigheten, enn det som han forkynte, (v. 7.) Vi må tro Paulus når
han forkynte dette:

a) For det første hadde han fått det fra Jesus selv. Gud selv «åpenbarte
sin Sønn i ham.» (Gal. 1,16.)

b) For det andre hadde han selv opplevd en dramatisk omvendelse
utenfor Damaskus. Han gikk rett fra jødedommen og inn i den
kristne menighet uten dåp, seremonier, bud og regler.

c) For det tredje har også vi andre, som lever i inneværende
tidshusholdning, fått oppleve denne vidunderlige frelsen, som
kommer til oss uten noen krav på forhånd.

Til tross for at galaterne vendte seg bort fra Kristi nådebudskap, var det
ikke noe annet evangelium for den kristne menigheten enn det som Paulus
forkynte. Judaistene forvirret galaterne og forvrengte Kristi evangelium, (v.7.)

1 vers 7 brukte Paulus et annet ord for «annet» enn det som han brukte i

vers 6, og det var ordet «allos» som betyr «et annet av det samme slaget». Det
betyr at det var ikke noe annet evangelium av det samme slaget, som skulle
forkynnes for den kristne menigheten enn det som han forkynte. Judaistenes
evangelium var et FALSKT EVANGELIUM som ikke førte til frelse for men
neskene, men til fortapelse.
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De som forvirret dem, var judaistene. De var jøder, og de var tilsuttet jø
dedommen. Noen av dem tilhørte jødedommen mens andre var messianske
jøder. De var ikke ekte brødre. De var falske brødre som ikke stod i sannheten.
Det var også de som hadde stevnet Paulus inn for apostlene og de eldste til
apostelmøtet i Jerusalem i året 50. De hadde ikke fått medhold i sine klager
mot Paulus. Apostelmøtet var en FULLSTENDIG SEIER for Paulus og det
budskapet som han forkynte blant jødene og hedningene ute i diasporaen.

Slik er det også i vår tid. Det er veldig få som forstår det paulinske bud
skapet og forkynner det på en rett måte. På samme måten som judaistene
gjorde det, blander de den jødiske Torah inn i Paulus sitt frelsebudskap. De
aller fleste forkynnerne, prestene og predikantene blander sammen det pau
linske budskapet med krav av forskjellig slag. Dette fører ikke kristnefolket
inn i DEN STORE FRIHETEN som Paulus prediket, men det fører dem inn
i ufriheten og uvissheten om de er frelst eller ikke. Det blir slått hardt ned på
dette foran Jesu domstol i himmelen.

DEN SOM FORKYNTE ET ANNET EVANGELIUM, SKULLE
VÆRE FORBANNET

«Men selv om vi eller en engel fra himmelen forkynner
(gr.»evangelizo») dere et annet evangelium enn det som vi har
forkynt dere, han være forbannet (gr.»anathema».) Som vi før
har sagt, så sier jeg og nå igjen: Om noen forkynner dere et an
net evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet
(gr.»anathema».)» (v.8-9.)

Det var ingen mulighet for at Paulus eller en engel fra himmelen skulle
forkynne et annet evangelium enn det, som Paulus forkynte. Dette var bare
en hypotetisk mulighet. Dersom det skjedde, skulle de være forbannet, (v.8.)

Dersom derimot om «noen annen» forkynte et annet budskap enn det
som Paulus forkynte, skulle vedkommende være forbannet. Dette går på ju
daistene. (v.9.)
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Det har vært flere forslag på hva ordet «forbannet» betyr. Her er noen av
dem:

a) Når en forkynner et annet evangelium i den kristne menigheten
enn det som Paulus forkynte, oppstår det STOR FORVIRRING og
USIKKERHET i menigheten. Det er også rett, men det er ikke det
som ligger i begrepet «anathema».

b) Selve ordet «anathema» er ikke noe verb, men det er et substantiv, og
det betyr «en forbannet ting» eller «en forbannelse». Det er derfor
ingen personlig forbannelse som er uttalt over en person, men
vedkommende skulle være som «en forbannet ting», som menigheten
skulle holde seg borte fra.

Dette kommer også til uttrykk i 2.Kor.l 1,4: «For om det kommer en til
dere og forkynner en annen (gr.»allos») Jesus, som ikke vi har forkynt, eller
dere får en annen (gr.»heteros») ånd, som dere ikke før har hatt, eller et annet
(gr.»heteros») evangelium som dere ikke før har mottatt, DA VIL DERE
GJERNE HØRE DET.»

«Men vi byder dere, brødre, i vår Herre Jesu Kristi navn, at dere skal DRA
DERE TILBAKE fra enhver bror som vandrer utilbørlig og ikke etter den
lærdom som de fikk av oss.» (2.Tess.3,6.)

Enhver som lærte et annet evangelium i menigheten enn det som Paulus
forkynte, skulle være som en «forbannet ting» som en skulle holde seg borte
fra. Dette var en skarp reprimande til galaterne om at de skulle holde seg
borte fra forkynnere, som forkynte annerledes enn det som Paulus lærte.

I vår tid er det motsatte blitt hovedregelen, og det er at en skal holde
seg borte fra enhver, som forkynner det paulinske budskapet. Det blir verken
trodd eller akseptert i den kristne menigheten. Dette er hovedgrunnen til at
det er så mange forskjellige trossamfunn innenfor de kristnes rekker og så
mye forvirring innenfor kristenheten angående læremessige forhold.
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c) Det betyr at vedkommende er dømt til å gå fortapt for Guds rike for
alltid. Vi må huske på at judaistene enten var jøder eller messianske
jøder, og de reglene som gjaldt for dem, var ikke de samme som
de reglene som gjelder i den kristne menighets tid. 1 inneværende
tidshusholdning kan vi ikke miste vår rettferdiggjørelse og frelse, men
det kunne jødene gjøre, men vi kan miste mye av nådelønnen foran
Jesu domstol i himmelen. (l.Kor.3,10-15.)

Jeg vil sitere fra min bok: Paulus Brev Til Romerne, s. 161, hvor jeg skriver
følgende om ordet «anathema»: «Hva som gjelder det greske ordet «anat-
hema», så betyr det «forbannet». Opprinnelig var dette ordet uttrykk for en
innvielse til Gud som ikke lot seg forandre. Det kunne være en person, et dyr
eller en gjenstand som var innviet til Gud. De personene eller de dyrene som
ble innviet til Gud på denne måten, ble drept. Det var ingen gjenløsning for
dette. Det var bannlyst.

«Men intet bannlyst som noen vier til Herren, av alt det han eier,
må ikke selges eller innløses, enten de er folk eller fe eller jordei
endom. Alt bannlyst er høyhellig for Herren. Intet menneske som
løses i bann, skal løses. Han skal late livet. (3.Mos.27,28-29.)»

Paulus selv var villig til å gi avkall på sin rettferdiggjørelse og frelse, der
som dette kunne bidra til å frelse jødene. «For jeg ville ønske at jeg selv var
forbannet (gr.»anathema») bort fra Kristus for mine brødre, mine frender
etter kjødet.» (Rom.9,3.)

PAULUS TEKTES BARE GUD

«Taler jeg nå mennesker til vilje, eller Gud? Eller søker jeg å tek
kes mennesker? Søkte jeg ennå å tekkes mennesker, da var jeg ikke
Kristi tjener.» (v. 10.)

Paulus hadde sitt budskap fra den oppstandne Jesus Kristus. Når han talte
dette budskapet, så talte han det som Gud hadde vist ham. Han talte ikke
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menneskene etter deres vilje, men han talte i samsvar med Guds vilje. Han
var trofast i hele sitt liv angående det «himmelske kallet» som han hadde fått.
(Ap.gj.26,19.) Det betyr at det var et kall fra himmelen.

Paulus søkte ikke etter å bli populær ved sin forkynnelse. Han prediket
det som Kristus hadde vist ham etter Guds vilje.

Paulus hadde bundet seg til Kristus på samme måten som Jesus hadde
bundet seg til Gud. Han var trofast i hele sin tjeneste. Er vi det? Han hadde
gjort seg til en slave (gr.»doulos») under Kristus. «Paulus, Jesu Kristi tjener
(slave) (gr.»doulos») kalt til apostel, utkåret til å forkynne Guds evangelium».
(Rom.1,1.)

Før han ble omvendt, hadde han satt alt inn på å tekkes sine arbeidsgivere,
som var fariseerne, de skriftlærde og de eldste, og han forfulgt de messianske
menighetene- både i Israel og ute i diasporaen, men etter sin omvendelse
søkte han bare å tekkes Gud. Han hadde skiftet arbeidsgiver.

Judaistene anklaget Paulus for at han forsøkte å tekkes menneskene ved
sin forkynnelse og ikke Gud. De mente at han ikke var konsekvent og forkynte
ikke det samme for jødene, som han forkpte for hedningene. Paulus forkpte
at hedningene, var helt frie fra den jødiske Torah, så var jødene bundet til den
jødiske Torah så lenge som dette var i samsvar med deres samvittighet, «og
jeg er blitt som en jøde for jødene, for å vinne jøder, for dem som er under
Torahen (i vandringen), som en som er under Torahen (i vandringen)- om
jeg enn ikke selv er under Torahen (angående rettferdiggjørelsen og frelsen)-
for vinne dem som er under Torahen (jødene), for dem som er uten Torah
(hedningene), er jeg blitt som en som er uten Torah,- om jeg enn ikke er
lovløs for Gud, men lovbudet for Kristus- for å vinne dem som er uten Torah,

for de skrøpelige (i troen) er jeg blitt skrøpelig, for vinne de skrøpelige, for
dem alle (både jøder og hedninger) er jeg blitt alt, for i alle fall å frelse noen.»
(l.Kor.9,20-22.)
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PAULUS HADDE MOTTATT SITT BUDSKAP FRA

DEN OPPSTANDNE JESUS

«Jeg kunngjør (gr.»gnorizo») dere, brødre (gr.»adelphos»), at det
evangelium (gr. «evangelion») som er blitt forkynt (gr.evangel-
lizo») av (gr.»kata») meg, ikke er menneskeverk, for heller ikke har
jeg mottatt det eller lært det av noe menneske men ved Jesu Kristi
åpenbaring (gr.»apokalypsis»). (v. 11-12.)

Paulus henvendte seg til sine brødre. Det var de troende i menighetene
i Galatia. Dette er en fellesbenevnelse på alle som er frelst og tilhører den
kristne menigheten.

Paulus gjør her 2 stadfestelser angående hans spesielle nådebudskap:

a) For det første var det ikke «menneskeverk», (v.l 1.) Det betyr at det
ikke var komponert eller forfattet av noe menneske. «Og derfor
takker vi også Gud uavlatelig for at da dere fikk det Guds ord, vi
forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneske-ord, men, som det
i sannhet er, som et Guds ord, som og viser seg virksom i dere som
tror.» (l.Tess.2,13.)

b) Han hadde heller «ikke mottatt eller lært det av noe menneske»,

(v. 12.) Det betyr at det budskapet, som han forkynte, var HELT
SPESIELT. Han hadde ikke lært det av noe menneske, men han hadde

lært det gjennom en åpenbaring av Jesus Kristus.
Dette evangeliet var derfor ikke en fortsettelse av det evangeliet

som apostlene forkynte. Det var et HELT NYTT EVANGELIUM der
Guds nåde var i sentrum hele veien.

Mens apostlene ble lært opp i sitt evangelium av Mesteren selv
mens han var på jorden, var dette ikke tilfelle med Paulus. Han fikk
sitt budskap gjennom åpenbaringer og i direkte møte med Jesus selv.
«Jeg kjenner et menneske i Kristus- om han var i legemet, vet jeg
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ikke, eller utenfor legemet, vet jeg ikke. Gud vet det- en som for 14
år siden ble rykket like inn i den tredje himmel... han ble rykket like
inn i Paradis og hørte usigelige ord, som det ikke er et menneske
tillatt å tale.» (2.Kor. 12,2 og 4.)

Paulus hadde derimot fått åpenbaring om dette budskapet av Jesus
Kristus selv (v. 12.) Selve ordet «apokalypsis» betyr «noe som ikke er blitt
åpenbart før». Det var først ved Paulus at det nye budskapet ble åpenbart,
«men som skrevet er: Hva øye ikke så og øre ikke hørte og hva ikke oppkom
i noe menneskes hjerte, hva Gud har beredt for dem som elsker ham. Men
oss har Gud åpenbart det ved sin Ånd. For Anden ransaker alle ting, også
dybdene i Gud.» (l.Kor.2,9-10.)

Paulus begynte å få deler av dette budskapet allerede ved sin omvendelse
utenfor Damaskus. 1 sitt tre-årige opphold i Arabia fikk han flere kunnskaper
om dette budskapet. Gjennom hele sin tid som apostel, lærer, evangelist og
lærer fikk han utvidet dette budskapet, slik at da han kom til fangeskapsbrevene,
var budskapet komplett. Da hadde han endelig fått «fullført Guds ord» hva
som gjelder det læremessige i den kristne menighet. (Kol.1,25.) (Guds ord var
ikke fullført hva som gjaldt den messsianske menigheten. Det ble fullført først
ved at Johannes skrev Johannes Åpenbaring.)

Det var Paulus som først fikk de nye åpenbaringene av Gud. Han delte
dem med sine medarbeidere, og de fikk åpenbaringer fî a Gud som stadfestet
at det, som Paulus lærte av Jesus, var rett. Vi vet at ved to eller tre vitners

vitnesbyrd, står enhver sak fast.
Det var også Paulus som «forfattet» disse åpenbaringene ved Den Hellige

Ånds hjelp og fikk skrevet dem ned, og han delte gjerne æren med de andre,
«men NÅ er kommet for lyset ved profetiske skrifter etter den tidsalderlige
Guds befaling kunngjort for alle folk for å virke troens lydighet.» (Rom. 16,26.)

«Dere som er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll,
mens hjørnesteinen er Kristus Jesus selv.» (Ef.2,20.)
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Dette var ikke de 12 apostlene og de gammel-testamentlige profetene,
med det var apostlene og profetene i den nye tidsalderen. De paulinske
hemmelighetene var ikke åpenbart i Tanach.

Det kommer ikke flere åpenbaringer angående den kristne menigheten.
De er avsluttet, men inspirasjonen og opplysningen av Den Hellige Ånd til
å forstå dem er fortsatt tilgjengelig og til stede, men bare for dem som vil
anerkjenne Paulus og hans Skrifter som helt enestående og unike.

Jeg har selv lagt ned mange år av mitt liv til å forstå dette og undervise
det norske kristenfolket om dette, men de er «trege til å lære». Det er noen
som har fått tak i dette, og de takker Gud for de paulinske åpenbaringene,
men de aller fleste vil fortsatt følge det som er galt, og det som er nedlagt i
tradisjonen. Det er ikke enkelt å undervise kristenfolket.

DET ÅNDELIGE INNHOLDET I PAULUS SITT BUDSKAP

Vi skal bare kort oppsummere hva det paulinske budskapet eller de
paulinske hemmelighetene går ut på:

a) Vi er frelst og bevart av Guds nåde uten gjerninger. (Ef. 1,4 og 2,8-9.)
b) Vi er ikke bundet til den jødiske Torah. Vi er bundet til Guds nåde og

de paulinske bud og forordninger. (Rom.6,14.)
c) Vi er en del av Kristus. Han er hodet for legemet, og vi er lemmene.

(Kol.1,18.)

d) Vi er en ny skapning i Jesus Kristus. (2.Kor.5,17.)
e) Gjerdet og fiendskapet mellom jøder og hedninger er brutt ned i og

med at den jødiske Torah er brutt ned og avskaffet som frelsesvei for
den kristne menigheten. (Ef.2,14-18.)

f) Vanndåpen hører ikke med til den nye tiden. (1 .Kor. 1,14 og 2,2.)
g) Vi skal bortrykkes til Gud før den store trengsel. (l.Kor. 15,51-52,

2.Tess. 1,10 og 5,9.)
h) Vi er allerede her og nå innsatt i himmelen sammen med Jesus og

kan ikke komme ut ifra vår posisjon i himmelen i ham. (Ef.2,7.)
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i) Vi har all vår åndelige velsignelse fra og i himmelen, for Jesus Kristus
er i himmelen og gir oss alle de åndelige godene som vi skal ha ut ifra
selve himmelen. (Ef. 1,3.)

j) Vi skal styre over englene og hele kosmos i Rikets tid. (l.Kor.6,2-3.),
mens Kristus og jødene skal styre på jorden.

PAULUS FORFULGTE DE MESSIANSKE MENIGHETENE

«Dere har jo hørt hvorledes jeg fordum som jøde (i jødedommen),
at jeg over all måte (gr.»kata hyperbole») forfulgte (gr.»dioko»)
Guds menighet (den messianske menigheten som skulle arve Riket
for Israel) og ødela den, og jeg gikk videre i jødedommen enn mange
jevnaldrene i mitt folk (gr.»genos»), som betyr («generasjon»). Jeg
var enda mer nidkjær (gr.»zelotes») for mine fedres (gr.»patrikos»)
lærdonuner (gr.»paradosis»). (v. 13-14.)

Paulus var ett av de mest religiøse menneskene som har levd. Han hadde
stor tiltro blant fariseerne, de skriftlærde og Det Høye Rådet. Han forfulgte de
messianske jødene, brakte dem til Jerusalem og var med på å gi sin stemme til
at de skulle steines. Han trodde til og med at han gjorde Gud en stor tjeneste
ved å være med å utrydde Guds folk. (v. 13.)

Paulus var den fremste til å utrydde Guds folk som var de messianske jø
dene, men han fikk tilgivelse for det. «meg som før var en spotter og forfølger
og voldsmann, men jeg fikk miskunn, fordi jeg gjorde det uvitende i vantro.»
(l.Tim.1,13.)

Paulus var meget nidkjær for å bevare den jødiske religionen. Det gjaldt
både Mose Torah og «de gamles vedtekter» - det som vi kaller for Halacha.
Han hørte med til det strengeste partiet innenfor jødedommen, og det var
det fariseeistiske partiet. Han beskrev sitt liv på følgende måte: «Jeg som er
omskåret på den åttende dag, av Benjamins stamme, en hebreer av hebreere,
ovenfor Torahen en fariseer, i nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rett
ferdighet etter Torahen ulastelig.» (Fil.3,5-6.)
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Slik beskrev han sitt liv før han møtte Jesus Kristus utenfor Damaskus.

Etter at han hie en troende, beskrev han sitt liv på følgende måte: «Men det
som (jødedommen) var meg en vinning, det har jeg for Kristi skyld aktet for
tap, ja, jeg akter og i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus,
min Herre, er så MEGET MER VERD. Han for viss skyld jeg har lidt tap på
alt, og jeg akter det for skarn, for at jeg kan vinne Kristus (fiillt ut) og finnes i
ham, ikke med min rettferdighet som er av Torahen, men med den som fåes
ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen.» (Fil.3,7-9.)

Dette betyr ikke at Paulus forkastet den jødiske Torah i vandringen som
troende, men den måtte innordne seg under Kristus og forsoningen, den nye
tiden og det nye evangeliet som Paulus ble en talsmann for.

Det som manglet i jødedommen, var en levende tro på Jesus. Fariseerne
og de skriftlærde trodde at de kunne oppnå frelsen ved å holde hudene i To
rahen, men Torahen er ikke i seg selv noen vei til frelse. Det er en vei til for
tapelse, for den kan ikke føre oss fram til å bli gode og rettferdige i oss selv
ved gode og riktige gjerninger. Den viser oss hare hvor onde vi er i oss selv, og
hvor langt horte vi er kommet fra Gud. Torahen åpenbarer synden i vårt liv.
«Israel (Juda) derimot som søkte rettferdighetens Torah, de vant ikke fram
til denne Torah, for de søkte den ikke ved tro (på Jesus), men ved gjerninger,
for de støtte an mot snublesteinen (Jesus), som skrevet er: Se, jeg legger en i
Sion en snuhlesein og en anstøtsklippe. Den som tror på ham, skal ikke bli til
skamme.» (Rom. 10,31-33.)

Menighetene i Galatia holdt på å gjøre den samme tabben som jødene
hadde gjort, nemlig at de la tyngdepunktet fra troen på Jesus over på den jø
diske Torah. De ønsket å bli bevart som troende i etterfølgelsen av den jødiske
Torah, men det går ikke i inneværende tidshusholdning. Vi er både rettferdig
gjort og bevart i troen på Jesus. De ønsket å blande nåden og Torahen, men
det går ikke. Nåden og troen på Jesus er frelsens vei mens Torahen er dødens
vei.

Til tross for at de var rettferdiggjort ved troen på Jesus og ble bevart av
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Guds nåde, så ønsket de likevel å blande inn jødiske element i frelsen. Dette
var tragisk, og det viser at de forstod ikke den paulinske frelseslæren. De som
hadde begynt i Ånd, ønsket å fullende i kjød. (Gal.3,3.), men heldigvis så går
ikke dette i inneværende tidshusholdning, og det må vi være glad for.

1 inneværende tidshusholdning, som er nådens tid, kan vi tape alt, men
ikke rettferdiggjørelsen. Den står fast for alle som er kommet til tro på Jesus,
for vi er rettferdiggjort av tro ved Guds nåde uten gjerninger, og vi er allerede
her og nå innsatt i himmelen i Jesus Kristus. (Ef.2,6.)

Vi vet at det er MANGE TYPER NÅDE i kristendommen. Vi kan «lide

skibbrudd» på dem alle unntatt rettferdiggjørelsen. Vi skal alle fram for Kristi
domstol, for å få igjen det som er skjedd ved legemet- enten det er ondt eller
godt. Vi kan tape HELE NÅDELØNNEN, men vi skal bli frelst, for vi er frelst.
(l.Kor.3,10-15.)

Paulus gikk videre i utbredelsen av den jødiske læren enn mange av sine
jevnaldrende, (v. 14.) Dette er typisk for religionen. Den bygger på gjerninger
og ønsket om å utmerke seg selv i forhold til de andre. Han ville heller ha ære
av mennesker enn av Gud, men etter sin omvendelse så hadde dette forandret

seg. Da ville han heller ha ære av Gud enn å tekkes mennesker, (v. 10.)
Religionen er menneskets vei til Gud mens sann jødedom og kristendom

er Guds vei til menneskene.

Ett annet trekk som kjennetegner religionen og tradisjonen, er at den går
videre i sin lære enn Guds ord gjør. Den går ut over Guds ord og setter der
med tradisjonen over Guds ord. Jesus sa ofte til fariseerne og de skriftlærde:
Dere farer vill, for dere kjenner verken Guds ord eller Guds kraft. (Mat.22,29.)

Dette er også tilfellet i vår tid. Mange menigheter setter tradisjonen og
gal lære over Guds ord. I går (19-2 2012 ) var jeg på gudstjeneste i Den nor
ske kirken. Der skulle to barn døpes, og der ble det i følge tradisjonen hevdet
at dåpen fører til gjenfødelse, og at barnet ble et Guds barn i dåpen. Dette er
ikke rett lære, og jeg betrakter det nærmest som et hån mot Jesu forsoning og
blasfemi mot Gud og hans ordninger.
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De fleste av de troende, som tilhører kirken, er enige i dette, og de ufrelste,
som døper sine barn i kirken, tror at dette er sant, og de tror også at de selv
er Guds barn på grunn av, at de ble døpt en gang. For en forvirring og for en
villfarelse. Kirken, som skulle veilede i en rett forståelse av Guds ord, er blitt

en villeder av verste sort. Dette er ikke kristendom, men det er hedenskap.

PAULUS VAR UTVALGT FRA MORS LIV AV

«Men da han som utvalgte (gr.»aporizo») meg fra mors liv og
kalte (gr.»kaleo») meg ved sin nåde, etter sin vilje åpenbarte
(gr.»apokapypto») sin Sønn i meg, for at jeg skulle forkynne evan
geliet (gr.»avengelizo») om ham blant hedningene (både hedninger
og Efraim), sa samrådde jeg meg ikke med kjød eller blod. Heller
ikke drog jeg opp til Jerusalem til dem som var apostler før meg,
men jeg drog straks (gr.»eutheos») bort til Arabia og vendte tilbake
til Damaskus.» (v. 15-17.)

Paulus var utvalgt allerede fra før sin fødsel til å forkynne evangeliet om
Guds frie nåde. (v. 15.) Han var utvalgt av nåde og skulle forkynne den frie
nåden. Han hadde tre utvelgelser, og det var:

a) Han var utvalgt fra før verdens grunnvoll ble lagt. (Ef. 1,4.)
b) Han var utvalgt fra før han ble født.
c) Han ble enda mer utvalgt ved sin omvendelse utenfor Damaskus.

At Gud etter sin vilje åpenbarte sin Sønn i Paulus (v. 16.), betyr to forhold:
a) For det første ble han frelst ved troen på Jesus.
b) For det andre åpenbarte Jesus de nye hemmelighetene for ham. Og

de gikk ut på at han skulle forkynne evangeliet om Jesus BLANT
HEDNINGENE, som er en fellesbetegnelse på etniske hedninger og
Efraim. (v. 16.)

Gud hadde også åpenbart sin vilje gjennom forkynnelsen til de 12
apostlene, men dette var en helt NY FORKYNNELSE. De 12 forkynte
evangeliet om Himlenes Rike (Mat.24,14.) og om Jesus som Davids og Guds
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Sønn som etter sin død, oppstandelse, himmelfart skulle komme tilbake og
opprette Riket for Israel. Peter tilbød jødene dette Riket i deres generasjon
dersom de ville angre sine synder og omvende seg tilbake til Torahen. (Ap.
gj.3,19-20.), men de ville ikke det.

Dette Riket var basert på Jesu forsoning, anger, bot, vanndåp, oppfyllelse
av Torahen og troen på Jesus.

Paulus forkynte ikke dette budskapet. Han forkynte et HIMMELSK RIKE
om at de, som kom til tro på Jesus, skulle få del i dette riket. Alle de krav, som
var bundet til den jødiske Torah, var lagt bort i Paulus sin forkynnelse. Vi er
både rettferdiggjort, helliggjort og herliggjort ved Guds nåde i troen på Jesus.
(1.Kor. 1,30.) I vandringen som troende skal vi naturligvis følge de regler og
bud som Paulus har lagt ned i sin forkynnelse. Det er ca. 1020 av dem.

Når det står, at Paulus skulle forkynne evangeliet blant hedningene, så
betyr dette to ting, og det er:

a) Han skulle forkynne det blant hedningenasjonene.
b) Han skulle forkynne blant jødene (Efraim) i diasporaen. De ble også

kalt for «hedninger» eller «folkeslag». (Se min bok: Paulus Brev Til
Romerne. Kapitlene 10 og 11.)
Dette var også i overensstemmelse med det kallet som han hadde fått.
Han skulle forkynne evangeliet for hedningene, konger og Israels
barn. (Ap.gj.9,15.)
Hva som gjelder det greske ordet «laos», betyr det som oftest
«Israels folk». Hva som gjelder ordet «ethnos» betyr det som oftest
«hedningenasjon» eller «folkeslag», men det kan også bety «Israels
folk» i betydningen «Efraim». Det blir en utfordring til oss, som skal
fordele Guds ord på en rett måte, å finne ut hva disse ordene betyr i
de enkelte tilfellene.

Det ville være naturlig for Paulus at han, etter sin omvendelse og sin før
ste kunnskap om dette nye evangeliet, søkte råd og retteledning hos de 12
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apostlene i Jerusalem, men han gjorde ikke det. Han «samrådde seg ikke med
kjød og blod.» (v. 16.) Det betyr at han oppsøkte ikke de 12 apostlene, for å
høre deres mening om de nye åpenbaringene.

Dersom han hadde gjort det, så hadde han underlagt sin tjeneste under
de 12, men han gjorde ikke det, men han drog straks bort til Arabia og vendte
tilbake til Damaskus etter at han hadde vært der i 3 år. (v. 17.)

Det at han ikke oppsøkte de 12 apostlene med sitt nye budskap, betyr
også at det budskapet, som de 12 hadde, holdt på å bli svekket. Etter år 70
forsvant det også mer og mer.

At de var apostler før Paulus, er sant. (v. 17.), men de var apostler av ET
ANNET SLAG. De hørte med til Riket for Israel mens Paulus var det første

medlemmet i den kristne menigheten. (I.Tim. 1,15-16.)
En apostel er et menneske som er utsendt av Gud for å forkynne et be

stemt budskap. De 12 apostlene forkynte Himlenes Rike og Himlenes Rikes
mange hemmeligheter. (Mat. 13.)

Apostlene i den kristne menigheten forkynte de paulinske hemmelighe
tene.

Det er noen som hevder at det ikke finnes apostler i vår tid, men det er
ikke rett. Det er følgende kjennetegn ved en apostel:

a) Han må holde seg nær til Kristus.
b) De utsagn, som han kommer med, må være i samsvar med Paulus

forkynnelse.
c) En apostel må kunne utføre undergjerninger. (2.Kor. 12,12.)

På samme måten som Moses måtte vandre omkring i ørkenen i 40 etter
at han hadde fatt de 10 bud, måtte også Paulus ut i en annen ørken i 3 år, og
det var Arabia. Man går ut fra at han bodde i det nabateiske kongedømmet
som hadde Petra som hovedstad. Dette var en tid for lærdom og forberedelse
på alt det som skulle komme.

Det var mye i Paulus sin takegang og i hans teologi som måtte forandres.
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Han måtte begynne på nytt igjen, men han tok også med seg sine kunnskaper
om jødedommen inn i den nye læren. Dette ser vi av innholdet i hans brev der
han både kom med nye åpenbaringer og sammenlignet jødedommen med
kristendommen. Han var DEN RETTE MANNEN til dette oppdraget. Gud
hadde utsett han til denne gjerningen «helt fra sin mors liv av.» (v. 15.)

Etter denne læretiden drog Paulus tilbake til Damaskus. Der oppsøkte
han «sine disipler», men da myndighetene der ville drepe han, ble han firt ned
i en kurv på utsiden av bymuren og urmslapp sine forfølgere. (Ap.gj.9,23-25.)

PAULUS BESØK I JERUSALEM

«Siden tre år etter, drog jeg opp til Jerusalem, for å bli kjent med
Kefas (Peter), og jeg ble femten dager hos ham, men noen annen
(gr.»heteros») av apostlene så (besøkte) jeg ikke uten Jakob, Herrens
bror. Det jeg her skriver til dere- se, det vet Gud at jeg ikke lyver.»
(v.18-20.)

Etter sitt tre-årige opphold i Arabia drog Paulus igjen til Jerusalem. Hen
sikten med hans besøk var at han skulle bli kjent med Peter, som var leder for
den messianske menigheten på denne tiden. Han besøkte også «Herrens bror,
Jakob», (v.18-19.)

I Ap.gj.9,26-30 har vi en utvidet versjon av dette oppholdet i Jerusalem.
Der står det at disiplene var redde for ham. De trodde ikke at han var noen
apostel, men Barnabas tok seg av ham og førte ham til apostlene. Der fortalte
han om sin omvendelse, og at han hadde lært frimodig om Jesus i Damaskus.
Han gikk da inn og ut med apostlene i Jerusalem, men da han innlot seg i dis
kusjon med de gresk-talende jødene, ville de slå ham i hjel. Han ble ført ned
til Cæsarea ved Havet og ble sendt til Tarsus, som var hans fødeby.

Hovedhensikten med dette besøket var at han ville ble kjent med Peter.
Han ville legge fram SIN NYE LÆRE for ham og de andre apostlene. De aner
kjente den nye læren, men de forstod også at den nye læren var forskjellig fra
den messianske læren, og at den tilhørte enn helt annen tidshusholdning enn
den som de arbeidet for.
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Når det står i vers 19 at «han ikke besøkte noen annen av apostlene enn
Peter», så er ordet «heteros» brukt om «noen annen». Dette ordet betyr «en
annen av en annen kvalitet» eller «slag». Det betyr at Peter hørte med til en
annen type apostler enn det som Paulus var. Peter hørte med til Rikets apost
ler mens Paulus var den første apostelen i den kristne menigheten.

1 vers 20 tar Paulus Gud til vitne om at det, som han skrev, var sannhet.

Det var stor skepsis blant galaterne over hans lære, og det til tross for at de var
kommet til tro gjennom den. Slik kan menneskene fort forandre oppfatning.
Det som de mente i går, kan være usant i dag.

Det er fortsatt skepsis til Paulus lære også i vår tid. De ortodokse jødene
mener at Paulus lære er vranglære, for han blandet «en søt gift» inn i jøde
dommen, og det var den frie nåden. Jeg kan forstå deres skepsis til Paulus
lære, for den avviker fra jødedommen, men de må også kunne forstå at Gud
kan forandre program i frelseshistorien. Det har han for øvrig gjort oppover
hele frelseshistorien.

En del troende mener at Paulus tok bort det jødiske elementet i kristen
dommen, slik at troen eller nåden ble stående igjen som det eneste midlet til
frelse. De ønsker å finne tilbake til Jesu rene lære og til sine «hebraiske røt
ter» som de uttrykker det. De ønsker på nytt å blande messianske jødedom
og kristendom, men det går ikke. De er blitt vår tids nye judaister. Det er de
forskjellige messianske gruppene som vi har. De blander budene inn i den
frie nåden.

Torleif Boman ønsket seg tilbake til Jesu rene lære. Torleif Boman skrev i
sin bok: Jødenes Messias. Grekernes Kristus.s.82: «Det er på tide å føre kris
tendommen tilbake til sin opprinnelige form. Det er ingen oppgave for teo
loger og religionsforskere, men for kristne mennesker som står i den hårde
virkehghet og kjenner problemene på kroppen, for den jødiske kristendom er
langt mer krevende, langt mer vanskeligere å praktisere enn den greske...».
(Se mine bøker: Jesu Gjenkomst. Bind 5. Kapittel: Torleif Bomans vurdering
av skriftene i det nye Testamentet og Jødedom og Kristendom. Jesus og Pau
lus. S.88.)

Søren Kjerkegaard skrev at Jesu lære inneholdt de største utfordringer
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til jødene på en rekke områder, men han innså at verken han selv eller andre
greidde å leve opp til dette. Han påstod derfor at Jesus ikke hadde vunnet en
eneste tilhenger, og at kristendommen derfor ikke eksisterte. Han tvilte også
på sin egen frelse. (Se hans Samlede Verker. 2. Bind 14. s.359.) (Se også min
bok: Matteus Evangelium. Jesu Liv og Lære. s.l 12.)

DE MESSIANSKE MENIGHETEN I JUDEAS SYN PÅ PAULUS

«Deretter kom jeg til Syrias og Kilikias bygder. Jeg var av utseende
ukjent for de kristne (i Kristus) menigheter i Judea. De hadde bare
hørt si: Han som forfulgte oss, han forkynner nå den tro (gr.»pistis»)
(troen på Jesus) som han før ville utrydde, og de priste (gr.doxazo»)
Gud for meg.» (v.21 -24.)

Paulus «var av utseende ukjent for de kristne menigheter i Judea», (v.22.)
1 teksten står det ikke «de kristne menighetene», men det står «menighetene
i Kristus», og det blir noe helt annet. Menighetene i Judea var ikke «kristne»
i den forstand at de tilhørte den kristne menigheten, men de var «i Kristus».
Alle som er frelst, er i Kristus. De som har oversatt dette, har ment at me

nighetene i Judea var kristne, men det er ikke rett. De var messianske og de
ventet på Riket for Israel. (Ordet «kristne» kan også være en fellesbenevnelse
på både de messianske troende og de kristne.)

Her ser vi også hvor viktig det er at vi fordeler Guds ord på en rett måte.
Kristendommen begynte ikke i Jerusalem, men den begynte ved Paulus sin
omvendelse i året 37.

Menighetene i Judea var positivt innstilt til det som hadde skjedd med
Paulus. De priste Gud for Paulus sin omvendelse, for han forkynte nå «den
tro som han før ville utrydde», (v.23-24.)

Paulus forkynte ikke den messianske troen, men den troen som han for
kynte, var TROEN PÅ JESUS. Dette hadde både de messianske jødene og
den kristne menigheten til felles. «Og straks forkynte han Jesus i synagogene,
at han er Guds Sønn.» (Ap.gj.9,20.) Det kan vel også tenkes at menighetene
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i Judea tenkte at Paulus prediket den messianske jødedommen, men det er
ikke korrekt.

APOSTELMØTET I JERUSALEM
Det var kommet klage fra judaistene over at Paulus lærte, at hedningene

ikke behøvde å holde Mose Torah- enten som en forutsetning for
rettferdiggjørelsen eller som en bevarelse av frelsen. Judaistene hørte ikke
med til den kristne menigheten, men de hørte med til den messianske
forsamlingen. Mens den kristne forsamlingen skulle arve himmelen som sitt
hjem i Rikets tid, skulle den messianske forsamlingen arve Riket for Israel.

Paulus ble stevnet inn for Apostelmøtet i Jerusalem i året 50 etter Messias.
Det var på dette møtet at dette skulle bli avgjort. Det var en sjanse å ta for
Paulus, for de messianske jødene lærte annerledes enn han gjorde på det
teologiske området. Han hadde lagt saken fram for Gud, og Gud hadde
godkjent dette, og da var saken grei for Paulus. Han drog opp til dette møtet-
fiill av spenning over hva Gud ville gjøre der. «Fjorten år etter gikk jeg atter
opp til Jerusalem med Barnabas og tok også Titus med meg, men jeg gikk
der opp ETTER EN ÅPENBARING. Og jeg forela dem, og særskilt dem som
gjaldt mest (Jakob, apostlene og de eldste i menigheten i Jerusalem) DET
EVANGELIUM SOM JEG FORKYNNER BLANT HEDNINGENE, om jeg
vel løp eller hadde løpt forgjeves.» (Gal.2,1-2.)

Etter en del diskusjon på møtet ble følgende vedtak fattet:

a) Paulus fikk medhold i at Mose Torah ikke skulle være forpliktende
for hedningene.

b) Hedningene skulle avholde seg fra hor, avgudsdyrkelse, blod og det
som var kvalt.

c) Paulus skulle samle inn penger til de fattige i Israel. (Ap.gj.15,29 og
Gal.2,9-10.)

Det som var helt spesiell med denne avgjørelsen, var det forholdet at
det ikke bare var Jakob, apostlene og de eldste som tok denne avgjørelsen,
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men Den Hellige Ånd, som er Gud, hadde også sanksjonert dette. Det må vi
være glad for, for da kan vi vite at avgjørelsen var rett. «For DEN HELLIGE
ÅND og VI har besluttet ikke å legge noen annen tyngsel på dere enn disse
nødvendige ting.» (Ap.gj. 15,28.)

Dette kunne Paulus godta, og han kunne innbefatte det i sitt evangelium
og i sin forkynnelse. Det betyr at disse bestemmelsene og dette vedtaket
gjelder også i inneværende tidshusholdning for den kristne menigheten.

Disse påbudene gjelder ikke som en forutsetning for rettferdiggjørelsen
og frelsen, men de angår vandringen for en som er kristen. Dersom vi bryter
dem, mister vi ikke frelsen, men vi mister nådelønn foran Jesu domstol i

himmelen. (l.Kor.3,10-15.)

UOMSKJÆRELSENS OG OMSKJÆRELSENS EVANGELIUM

Apostelmøtet trakk også opp DET MYNDIGHETSOMRÅDET som både
Paulus og de messianske lederne hadde. Paulus skulle forkynne for hedningene,
og de messianske lederne skulle forkynne for de omskårne, som er jødene,
«og da de fikk vite om den nåde som var meg gitt, da gav Jakob og Kefas og
Johannes, de som gjaldt for å være støttene, meg og Barnabas samfunns-hånd
(som er høyrehånden) at VI SKULLE GÅ TIL HEDNINGENE, MEN DE TIL
DE OMSKÅRNE.» (Gal.2,9.)

DetevangelietsomPaulusskulleforkynne,blekaltforUOMSKJÆRELSENS
EVANGELIUM, og det evangeliet som Peter og de messianske lederne skulle
forkynne, ble kalt for «OMSKJÆRELSENS EVANGELIUM. «Tvert imot: Da de
så at det var meg betrodd å forkynne uomskjærelsens (gr.»akrobystias»), som
betyr «forbudens evangelium»), likesom Peter de omskårnes (evangelium),
for han som gav Peter kraft til de omskårnes apostel-tjeneste, han gav også
meg (Paulus) kraft til det blant hedningene.» (Gal.2,7-8.)

Disse versene er dessverre GALT OVERSATT i våre Bibler. Det kommer ikke

fram at det er TO EVANGELIER. Det ene ble kalt for «UOMSKJÆRELSENS

EVANGELIUM», og det andre ble kalt for «OMSKJÆRELSENS
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EVANGELIUM». Det første skulle forkynnes til hedningene. Det andre skulle
forkynnes til jødene.

Grunnen til at dette er galt oversatt, er at oversetterne ikke forstår at der
er TO EVANGELIER, som er beskrevet i N.T. Det er det paulinske evangeliet,
som angår den kristne menigheten, og det messianske evangeliet, som angår
Riket for Israel.

Det er mange forskjeller på disse to evangeliene, men i denne
sammenhengen er det deres forhold til Mose Torah som er beskrevet.
«Uomskjærelsene evangelium» forpliktet ikke hedningene til å følge Mose
Torah. «Omskjærelsene evangelium» forpliktet jødene til å følge Mose Torah
og den messianske undervisningen som kommer til uttrykk i Jesu forkynnelse
og apostlenes Skrifter.

Grunnen til at dette evangeliet ble kalt for «omskjærelsens evangelium»
er at de, som forpliktet seg på dette evangeliet, måtte la seg omskjære på
kjødet og holde Mose Torah i vandringen som troende.

Av de 40 Biblene, som jeg har, er det bare TO BIBLER, som har oversatt
dette rett, og det er den norske oversettelsen av den engelske King-James
Bibelen fra 1611, og det er Pehesitta som er den aramaiske oversettelse av Det
nye testamentet. De andre Biblene som jeg har, har oversatt Galaterne 2,7-8
galt.

Jeg trodde at en av Bibel-oversetternes viktigste oppgave var å oversette i
henhold til Grunnteksten, men det viser seg- dessverre- at de ofte oversetter i
samsvar med det Bibelsynet som de har.

Men vil mange si: Ble ikke Mose Torah avsluttet eller satt til side på
Golgata av Jesus? Jo, for den kristne menigheten ble den opphevet og satt til
side. Det gjelder både de jøder (Efraim) og de hedninger som hører med til
den kristne menigheten, men for de messianske jødene ble den ikke opphevet.
Mose Torah ble DØMT PÅ GOLGATA som «frelsespakt», for ingen greidde
å holde budene i den til egen frelse, men mye av det som stod i den, ble ført
videre i Den nye pakten i Jesu blod, som var en virkelig frelsespakt. Den ble
ERSTATTET MED DEN NYE PAKTEN I JESU BLOD. «Omskiftes (forandres)
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prestedømme, da går jo nødvendigvis også en omskiftelse (forandring) av
Torahen (Mose Torah) for seg.» (Hebr.7,12.)

«For et eldre bud (Mose Torah) settes ut av kraft, fordi det var svakt
og unyttig. Torahen (Mose Torah) førte jo ingen fram til fiillkom-
menhet, og et bedre håp (Den nye pakten i Jesu blod) føres inn, så
vi (de messianske jødene) kan nærme oss til Gud.» (Hebr.7,18-19.)

«For hadde hin første (Mose Torah) vært ulastelig, da var det ikke
søkt rom for en annen (Den nye pakten i Jesu blod).» (Hebr.8,7.)

«Idet han (Gud) sier: En ny (Den nye pakten i Jesu blod), har han dømt
den første (Mose Torah) til å være gammel, men det som blir gammelt og
foreldes, er nær ved å bli borte. (Den ble tatt helt bort i året 70.» (Hebr.8,13.)

«Og derfor en han (Jesus) mellommann for en ny pakt, for at de kalte skal
få den tidsalderlige arv (frelsen i Rikets tid) som var lovet, etter at en død har
funnet sted til forløsning under den første pakt.» (Hebr.9,15.) (Se min bok:
Paulus Brev Til Hebreerne.)

Det kommer også tydelig fram i Brevet til Galaterne, kapitel 1, at der er TO
EVANGELIER- et til hedningene og et til jødene. Evangeliet til hedningene
forpliktet ikke hedningene på Mose Torah og den messianske forkynnelsen.
Evangeliet til jødene forpliktet jødene på overholdelse av Mose Torah og den
messianske undervisningen. «Jeg undrer meg over at dere så snart vender
dere fra ham som kalte dere ved sin nåde, til ET ANNET EVANGELIUM

(omskjærelsens evangelium), skjønt der er ikke noe annet (som skal
forkynnes for den kristne menigheten enn det paulinske evangeliet). Det er
bare noen (judaistene) som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium
(det paulinske evangeliet).» (Gal. 1,6-7.)

«Jeg kunngjør dere, brødre, at DET EVANGELIUM SOM ER BLITT
FORKYNT AV MEG, ikke er menneske-verk, for heller ikke jeg har
mottatt det eller lært det av noe menneske (ikke de messianske le
derne), men VED JESU KRISTI ÅPENBARING.» (Gal. 1,11-12.)
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«Men da han som utvalgte meg fra mors liv av og kalte meg ved sin
nåde, etter sin vilje åpenbarte sin Sønn i meg, for at jeg skulle for
kynne EVANGELIET OM HAM BLANT HEDNINGENE. Da sam
rådde jeg meg ikke med kjød og blod (mennesker.)»(Gal.l,15-16.)

FORBANNET ER ENHVER SOM FORKYNNER ET ANNET

EVANGELIUM EN DET SOM PAULUS FORKYNTE

Det var også knyttet EN FORBANNELSE til de som forkynte et annet
evangelium, enn det som Paulus forkynte. «Men selv om vi eller en engel
fra himmelen forkynner dere et annet evangelitun (det messianske evangeliet
om Riket) enn det som vi har forkynt dere, HAN VÆRE FORBANNET (gr.
«anathema»). Som jeg før har sagt: så sier jeg og nå igjen: Om noen forkynner
dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, HAN VÆRE
FORBANNET.» (Gal.1,8-9.)

Denne advarselen er først og fremst rettet til judaistene. De mente at det
evangeliet som Paulus forkynte, var galt. Paulus lyste en forbannelse over
dem, og uttalte at den som forkynte et annet evangelium for den kristne
menigheten, han skulle være forbannet. Det vil si at vedkommende ikke fikk
del i Guds rike, som var Riket for Israel.

Dette skal få oss til å forstå at dersom vi ikke skiller mellom disse to

evangeliene, så er vi også under Guds forbannelse, men i vår tidshusholdning
er det ikke våre teologiske tanker eller ideer som frelser eller forbanner oss,
men det er hvorvidt vi er kommet til tro på Jesus. Frelsen er ikke lenger
avhengig av gjerninger, men av tro alene.

Paulus fikk dette evangeliet av den oppstandne Jesus Messias. Han fikk
ikke alle åpenbaringer med det samme, men han fikk dem over tid. De var
først ved fangenskapsbrevene at alle hemmelighetene var åpenbart. «For vi
skjønner stykkevis og taler profetisk stykkevis, men når det FULLKOMNE (i
læren) kommer, skal det som er stykkevis, fa ende.» (l.Kor.13,9-10.)

Det var Paulus som var hovedarkitekten for den kristne menighets
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lære, men Gud åpenbarte også hemmelighetene for de andre apostlene og
profetene i den kristne menigheten. (Ef.2,20.)

Av den grunn var det så viktig for de troende at de søkte den PROFETISKE
NÅDEGAVEN, slik at Gud kunne vise dem, hva som var rett i den kristne
læren. «Jag etter kjærligheten! Streb etter de åndelige gaver, men MEST
ETTERÅTALE PROFETISK.» (l.Kor.14,1.)

BENEVNELSER PÅ PAULUS SIN LÆRE

Paulus hadde mange forkjellig benevnelser på sin lære. Han kalte den for:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

i)

j)
k)

1)
m)

n)

o)

P)
q)
r)

s)

t)

u)

Guds nådes evangelium». (Ap.gj.20,24.)
Mitt evangelium». (Rom.2,16.)
Den lære som dere har lært». (Rom.16,17.)

Mitt evangelium og Jesu Kristi forkynnelse». (Rom. 16,25.)
Mine veier i Kristus». (l.Kor.4.17.)

Mitt verk i Herren». (l.Kor.9,1.)

Mine forskrifter». (1 .Kor. 11,1.)

Det evangelium som jeg forkynner». (1.Kor. 15,1.)
Kunnskaps duft». (2.Kor.2,14.)
Vårt evangelium». (2.Kor.4,3.)
Det evangelium som er blitt forkynt av meg». (Gal. 1,11.)
Troen». (Gal.3,23.)

Det evangelium som jeg forkynner blant hedningene». (Gal.2,2.)
Uomskjærelsens evangelium». (Gal.2,7.)
Husholdningen med den Guds nåde som er meg gitt». (Ef.3,2.)
Evangeliets hemmelighet». (Ef.6,19.)
Kristi evangelium». (Fil. 1,27.)
Den husholdning som er meg gitt blant dere». (Kol. 1,25.)
Kristi hemmelighet». (Kol.4,3.)
Guds evangelium». (l.Tess,2,2.)
De lærdommer som dere har lært av oss». (2.Tess.2,15.)
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v) «Evangeliet om den salige Guds herlighet, det som er meg betrodd».
(l.Tim.1,11.)

w) «Den lære som hører til Guds-frykt», som betyr «Guds-likhet».
(l.Tim.6,3.)

x) «Budet». (l.Tim.6,13.)

y) «Den fagre skatt». (2.Tim. 1,14.)
z) «Sannhetens ord». (2.Tim.2,15.)

aa) «Min lære.» (2.Tim.3,10.)

ab) «Ordet». (2.Tim.4,2.)

ac) «Den forkynnelse som ble meg betrodd». (Titus 1,3.)

Det er HELT UFATTELIG for meg at det ikke er flere, som ser, forstår og
lærer, at Paulus fikk en HELT NY ÅPENBARING av Gud. Paulus slår dette fast
gang på gang, men til tross for det, så ser teologene, Bibel-lærerne og evange
listene helt bort fra dette og fortsetter med å blande den messianske under
visingen inn i de paulinske hemmelighetene. De forkynner med andre ETT
ANNET EVANGELIUM enn det som Paulus og hans medarbeidere gjorde.

R. William Newell skrev følgende om dette i sin bok: Paul versus Peter.
Remarks on Galatians, 1 and 2: «Det betyr ingen ting hvor vidunderlig en
mann er i sine gaver, og hvor tydelig han er i sin innvielse (til Herren). DER
SOM HANS EVANGELIUM IKKE ER DET PAULINSKE, SÅ ER DET IKKE
EVANGELIET.»

PETERS BESØK I KORNELIUS SITT HUS ÅPNET OPP FOR
DET PAULINSKE BUDSKAPET

Når vi skal forstå, det som skjedde på Apostelmøtet i Jerusalem i år 50, må
vi kjenne til Peters besøk i Kornelius sitt hus i året 40, og det som skjedde der.
Peter ble bedt om å komme og forkynne evangeliet om Jesus for hedningene
i Kornelius sitt hus. Disse var ikke proselytter, men de var Gud-fryktige hed
ninger. Dersom de hadde vært proselytter, hadde det ikke vært noe problem
for Peter å oppsøke disse.

Peter vegret seg av den grunn at jødene mente, at hedningene var ureine.
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slik at de, når de var sammen med dem, ble ureine selv. Dette har ingen for
ankring i Bibelen, men det var en læresetning som er gal.

Peter fikk et syn fra Gud om at han ikke måtte kalle hedningene for urei
ne. (Ap.gj. 10,10-16.) » og han (Peter) sa til dem: Dere vet hvor utillatelig det
er for en jøde å omgåes med noen av et annet folk eller gå inn til ham, men
GUD VISTE MEG AT JEG IKKE SKULLE KALLE NOE MENNESKE VAN

HELLIG ELLER UREIN.» (Ap.gj. 10,38.)
Utgangspunktet for Peters prediken til hedningene i Kornelius sitt hus

var at «Gud tar imot alle som FRYKTER GUD og GJØR RETTFERDIGHET
(holder Guds lov i en eller annen form.)» (Ap.gj. 10,35.) Dette utsagnet viser
oss to ting, og det er:

a) Det var IKKE DET PAULINSKE BUDSKAPET som Peter forkynte,
for i det blir man frelst av nåde ved tro uten gjerninger. (Ef.2,8-9.)

b) Det var heller ikke Rikets program han forkynte, for der ble jødene
og hedningene frelst først ETTERAT DE HADDE BLITT DØPT. «Og
Jesus trådte fram og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord: Gå
derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, idet dere døper dem
til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde
alt det som jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil
tidsalderens endetid.» (Mat.28,I8-20.)

«Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror (og
blir døpt) skal bli fordømt.»(Mark.I6,I6.)
«Peter sa da til dem: Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på
den Herre Jesu navn til syndenes forlatelse, så skal dere fa Den Hellige
And.» (Ap.gj.2,38.)

1 Rikets program var VANNDÅPEN EN FORUTSETNING FORÅT MAN
FIKK DEN HELLIGE ÅND, men her skjedde det at de hedningene, som var
samlet i Kornelius sitt hus, ble frelst og fikk Den Hellige Ånd, uten at de var
DØPT PÅ FORHÅND. I tillegg til at de ble frelst, talte de i tunger og priste
Gud. «Mens Peter talte disse ord, falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte
ordet. Og alle de troende av omskjærelsen som var kommet med Peter, ble
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forferdet over at Den Hellige Ånds gave var blitt utgytt også over hedningene,
for de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud.»(Ap.gj. 10,44-46.)

Peter begrunnet det som hadde skjedd ut ifra profetene i Tanach. «Ham
(Jesus Messias) gir alle profetene det vitnesbyrd at HVER DEN SOM TROR
PÅ HAM, FÅR SYNDENES FORLATELSE VED HANS NAVN.» (Ap.
gj.10,43.)

Dette var en rett begrunnelse, for det er troen som alltid har frelst et men
neske og gitt det Guds rettferdighet. Troen, som er en uforskyldt gave fra Gud,
har bestandig vært DET EGENTLIGE FRELSESMIDDELET, men det som
har ligget rundt troen av krav og bud, har variert fra den ene tidsperioden til
den andre.

Peter fikk nå en vanskefighet å hanskes med, og spørsmålet var: Skulle
han døpe dem nå når de hadde fått Den Hellige Ånd. Han bestemte seg for at
de skulle døpes. «Da svarte Peter: Mon noen kan nekte dem vannet, så de ikke
skulle bli døpt, de som har fått Den Hellige Ånd likesom vi (de messianske
jødene). Og han bød at de skulle døpes i Herrens navn. De bad ham da bli der
noen dager.» (Ap.gj. 10,47-48.)

Det budskapet som Peter forkynte i Kornelius sitt hus, var ikke det pau-
linske budskapet som Paulus forkynte, men det var ET SPESIELT BUDSKAP,
som tok sikte på Å ÅPNE OPP FOR Paulus sitt budskap til hedningene om
den frie nåden. Dette budskapet ble bare forkynt DEN ENE GANGEN.

Det neste spørsmålet ble så: Hørte disse hedningene med til den messian
ske forsamlingen, eller hørte de med til den kristne forsamlingen. Jeg tror at
de kom til å bli innlemmet i den messianske forsamlingen, for det budskapet
som Peter forkynte for dem, var en variant av det messianske budskapet.

PETERS TALE PÅ APOSTELMØTET

Vi skal analysere Peters tale Apostelmøtet. Peter uttalte følgende: «Da det
nå ble et skarpt ordskifte, stod Peter opp og sa til dem: Dere vet at allerede for
lenge siden (Peters møte i Kornelius sitt hus i år 40. Aposdenes Gjerninger,
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kap. 10.) gjorde Gud det valg blant dere at ved min munn skulle hedningene
få høre evangeliets ord (evangehet om at «enhver som tror på Jesus, får synde
nes forlatelse ved hans navn.» (Ap.gj. 10,43.) Og Gud, som kjenner hjertene,
gav dem vitnesbyrd, idet han gav dem likesom oss Den Hellige Ånd, og han
gjorde ingen forskjell mellom oss og dem, idet han ved troen renset deres
hjerter. Hvorfor frister dere (judaistene) da nå Gud ved å legge et åk (Mose
Torah) på disiplenes nakke som verken våre fedre eller vi var i stand til å
bære? Men ved den Herre Jesu nåde tror vi at vi blir frelst på samme måte
som de.» (Ap.gj. 15,7-10.)

Det var Peter som hadde fått dette oppdraget av Gud å tale evangeliets
ord til hedningene i Kornelius sitt hus. Dette var en ENGANGSHANDLING
fra Guds side at noen fra den messianske forsamlingen gikk til hedningene
med evangeliet, for det ble også bestemt på Apostelmøtet i året 50 at de messi
anske jødene skulle gå til jødene med «OMSKJÆRELSENS EVANGELIUM»,
og at Paulus skulle gå til hedningene med «UOMSJÆRELSENS EVANGE
LIUM». (Gal.2,6-8.)

Peter og de messianske jødene forstod at Paulus hadde et annet budskap
enn det som de forkynte, men de visste ikke hva det gikk ut på.

Hensikten med å sende Peter til hedningene i Kornelius sitt hus var tre
foldig:

a) Det skulle gi Paulus sitt oppdrag blant hedningene full anerkjennelse
på Apostelmøtet.

b) Det skulle vise jødene at hedningene kunne bli frelst uten at de ble
omskåret og holdt Mose Torah og den messianske undervisningen.

c) Det skulle vise de messianske jødene at de måtte anerkjenne de
hedningetroende som deres brødre i Kristus. (Se C.R. Stams bok:
Acts. Volume 1. side 265.)

Peter sa videre at Gud «gjorde ingen forskjell på jødene og hedningene,
idet han renset deres hjerter ved troen på Jesus», og at «ved den Herre Jesu
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nåde ble jødene frelst på samme måten som hedningene.» (Ap.gj.15,9 og 11.)
Dette var også den innerste kjernen i den messianske jødedommen at

jødene måtte komme til tro på Jesus Messias, for å bli frelst. Dette bestyrket
Paulus sitt budskap.

Vi kan også legge merke til at Peter sa ikke: At hedningene måtte bli frelst
på samme måten som jødene, men han sa at «jødene ble frelst på samme må
ten som hedningene«- ved troen på Jesus Messias.» (v.l 1.)

Dersom han hadde sagt at hedningene måtte bli frelst på samme måten
som jødene, da hadde dette utsagnet blitt galt, for jødene måtte la seg om
skjære og holde Mose Torah og den messianske læren, for å bli frelst. Det er
viktig at man velger de rette formuleringene.

For ytterligere å understreke at hedningene var unntatt fra å holde Mose
Torah, sa Peter følgende: «Hvorfor frister dere (judaistene) da nå Gud ved
å legge ET ÅK på disiplenes (de hedningetroendes) nakke som verken VI
(apostlene og de ledende i menigheten i Jerusalem) eller DERES FEDRE var i
stand til å bære.» (Ap.gj.15,10.)

De som mener, at vi skal holde Mose Torah i inneværende tidshushold-

ning, mener at dette åket, som Peter talte om, IKKE ER Mose Torah, men det
er fariseernes og de skriftlærdes mange tillegg til Mose Torah. DET ER GALT
av to grunner:

a) For det første var det hedningenes forhold til Mose Torah som ble
behandlet her.

b) For det andre hadde aldri apostlene og de ledende i menigheten i
Jerusalem anerkjent eller holdt fariseernes eller de skrifUærdes mange
ekstra bud og regler.

Hvorfor kalte Peter Mose Torah for ET ÅK mens Jesus selv bad jødene om
å TA HANS ÅK på seg, for det var både lett og gagnlig for dem? «Kom til meg,
alle dere som strever og har tungt å bære! og jeg vil gi dere kvile. Ta MITT ÅK
på dere og lær av meg! For jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet, så skal dere
finne kvile for deres sjeler. For MITT ÅK ER GAGNLIG og MIN BYRDE ER
LETT.» (Mat. 11,28-30.)
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Svaret på dette er følgende:
a) Det åket, som Peter talte om, var Mose Torah som en åndelig enhet.

Det var ingen av jødene som hadde greidd å holde dette åket til egen
frelse, for Mose Torah stod ikke i «RETTFERDIGGJØRELSENS

TJENESTE». I denne sammenhengen stod den i «FORDØMMELSENS
TJENESTE». (2.Kor.3,9).

Rettferdiggjørelsen er det FØRSTE STEGET inn i Guds frelse og inn i
Guds rike som her var Riket for Israel. Rettferdiggjørelsen har bestandig vært
av Guds nåde alene. Ingen har fortjent den. Dette er likt i alle tidshusholdnin-
ger. Frelsen består både av rettferdiggjørelsen, helliggjørelsen i vandringen og
selve forløsningen eller herliggjørelsen.

b) Når Jesus talte om SITT ÅK, var det hele Jesu undervisning han talte
om, og ikke Mose Torah. Jesu åk var både lov og nåde. Det var både
absolutte krav og absolutt nåde for de som bøyde seg under hans åk.
Når jødene kom til tro på ham, gav han dem uforskyldt det som han
krevde av dem. Han gav dem rettferdiggjørelsen og frelsen i troen
på seg selv. De mange bud og regler i den messianske jødedommen
gjaldt først og fremst i vandringen som troende, men også som en
forutsetning for å få del i rettferdiggjørelsen: «På dette kjenner vi at
vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans bud. For dette
er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud, og hans BUD ER IKKE
TUNGE.» (l.Joh.5.2-3.)

c) Dessuten var Mose Torah som en åndelig helhet avviklet på den tiden
da Peter uttalte dette. Den var blitt erstattet av Den nye pakten i Jesu
blod. Når vi leser Paulus brev til Hebreerne, ser vi at Mose Torah,

både var foreldet, opphevet og satt til side, og at det var kommet en
ny pakt, som erstattet den gamle eller den første pakten. Dette var
også en pakt som var opprettet med jødene og angår Riket for Israel.
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PAULUS OG BARNABAS TALE PÅ APOSTELMØTET

Etter at Peter hadde talt, tok Paulus og Barnabas ordet. De sa ikke så
mye, for de sluttet seg til det som Peter hadde sagt, og de forstod at flertallet
på Apostelmøtet ville samtykke i den forkynnelsen som de stod for- at
hedningene ikke var forpliktet på å holde Mose Torah i vandringen som
troende. Oppsummeringen av deres tale var følgende: «Da (etter at Peter
hadde talt) tidde hele mengden, og de hørte på Barnabas og Paulus, som
fortalte hvor store tegn og undergjerninger Gud hadde gjort blant hedningene
veddem.» (Ap.gj.15,12.)

JAKOBS TALE PÅ APOSTELMØTET

Jakob uttalte følgende: «Og da de hadde holdt opp å tale, tok Jakob til
orde og sa: Brødre! Hør på meg. Simeon har fortalt hvorledes Gud fra først
av (fra første stund av) drog omsorg for å få et folk av hedninger for sitt
navn. Og dermed stemmer profetenes ord overens, således som det er skrevet.
Deretter (etter at hedningene var vunnet), vil jeg vende tilbake igjen og IGJEN
oppbygge Davids falne hytte (Riket for Israel), og det nedbrutte av den vil jeg
ATTER oppbygge, og jeg vil IGJEN oppreise den, for at alle andre mennesker
(hedningene) skal søke Herren, ja alle hedningefolkene som mitt navn er
nevnt over, sier Herren, som gjør dette, som er kjent fra tidsalderen (gr.aion)
av. Derfor mener jeg at vi ikke skal gjøre det tungt for dem av hedningene,
som omvender seg til Gud, men skrive til dem at de skal avholde seg fra
avgudenes urenhet og fra hor og fra det som er kvalt og fra blod. For Moses
har fra gammel tid i hver by dem som forkynner ham (Mose Torah), idet han
(Moses) hver sabbat oppleses i synagogene.» (Ap.gj.10,14-21.)

Det første vi må merke oss ved denne talen, er at Jakob ikke henviste

til det som Paulus og Barnabas hadde sagt, men han refererte til Peters tale.
Det betyr at han ikke refererte til den hemmeligheten som Paulus hadde fått
åpenbart, om at det skulle komme en tid midt inne i Guds planer med Israel
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og jødene, der hedningene skulle fa del i frelsen i Jesus Kristus på et NYTT
og SELVSTENDIG GRUNNLAG. Han henviste derimot til Tanach, for å vise
at Paulus sin tjeneste var begrunnet og omtalt i de gammel-testamentlige
skriftene. Det betyr at han FORSTOD IKKE den nye tjenenesten som
Paulus hadde fått og det nye oppdraget som skulle avløse Rikets program.
Han forkynte Rikets program og forsøkte å forklare det som hadde skjedd i
Kornelius sitt hus, UT IFRA DE BIBELSKE PROFETIER.

Jakob skisserte TO FASER AV HEDNINGENES FRELSE. Det var den

frelsen hedningene ville komme til å få «fra først av» (v. 14.) Den begynte med
Peters forkynnelse i Kornelius sitt hus, og det var den frelsen hedningene ville
komme til å fa «deretter» (v. 17.) Det vil si etter at Jesus hadde kommet tilbake

og opprettet Riket for Israel.
Vi skal beskrive disse to fasene:

a) I forbindelse med Jesu første komme og fram til Apostelmøtet i
Jerusalem var det mange hedninger som kom til tro på Jesus. Det var
de hedningene som hørte med til Riket for Israel. Til tross for at Jesus
sa at han var utsendt bare til de fortapte får av Israel (Mat. 15,24),
og til tross for at Jesus sa at apostlene bare skulle gå til jødene og
ikke til samaritanene. (Mat. 10,5-6), så ble det vunnet MANGE

HEDNINGER for Guds rike i den første tiden. Disse ble proselytter og
måtte forplikte seg på enten å holde Mose Torah og Jesu og apostlenes
undervisning eller deler av Mose Torah.

På Apostelmøtet ble det bestemt at det skulle være slutt på den tida, da
den messianske menigheten skulle gå til hedningene med evangeliet. Det ble
overlatt til Paulus og den kristne menigheten. Jødene skulle forkynne for jø
dene. (Gal.2,6-8.)

Dette ble også fiilgt opp av de messianske jødene. De prekte kun evange
liet til jødene i Fønikia, Kypros og Antiokia. (Ap.gj. 11,19.), men så skjedde det
NOE HELT NYTT. Det var noen jøder fra Kypros og Kyrene (Nord-Afrika)
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som kom til Antiokia, og der talte de evangeliet om den Herre Jesus til greker
ne (hedningene), «og ET STORT ANTALL KOM TIL TROEN og omvendte
seg til Herren.» (Ap.gj.l 1,21.)

Det som skjedde i Antiokia kunne ikke den messianske menigheten i Je
rusalem takle, og Barnabas, som «var en god mann og full av Den Hellige Ånd
og tro» (Ap.gj.l 1,24), sendte bud på Paulus, for han forstod at denne vek
kelsen i Antiokia ikke angikk den messianske menigheten og den messianske
troen, men at tiden nå var kommet til at Paulus skulle være den som overtok

dette arbeidet i Guds rike. «Og et helt år var de (Paulus og Barnabas) sammen
der i menigheten og lærte en STOR SKARE, og Antiokia fikk disiplene først
navet KRISTNE.» (Ap.gj.l 1,26.)

Som vi vet ble det vunnet mange hedninger og jøder av Efraim stamme
under Paulus sin virksomhet. De gikk inn som medlemmer i den kristne me
nigheten. Vi må huske på at Paulus også hadde et kall til de 10 stammene som
var spredt omkring i diasporaen. «Men Herren sa til ham (Ananias): Gå av
sted! For han (Paulus) er meg et utvalgt redskap til å bære mitt navn fram for
både HEDNINGER, KONGER og ISRAELS BARN.» (Ap.gj.9,15.)

Etter den kristne menighets bortrykkelse i endens tid skal det også kom
me mange hedninger til tro på Jesus. 1 denne perioden er det de 144000 be
seglede av Israels 12 stammer som skal forkynne evangeliet om Riket som
et vitnesbyrd (Joh.Åp.7,4-8), og etter den tid skal «enden på tidsperioden»
(Mat.24,14.) komme. «Deretter så jeg, og se (også dere) EN STOR SKARE,
som ingen kunne telle, AV ALLE ÆTTER og STAMMER og FOLK og TUN
GER, som stod for tronen og for Lammet (i Jerusalem), kledd i lange vite
kjortler (Rikets rettferdighetsdrakt), og med palmegreiner (bilde på Riket for
Israel) i sine hender, og de ropte med høy røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud,
han som sitter på tronen, og Lammet (Jesus Messias.)«(Joh. Åp. 7,9-10.)

«Og en av de eldste tok til ordet og sa til meg (Johannes): Disse som
er kledd i de lange kvite kjortler, hvem er de, og hvor er de kommet
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fra? Og jeg sa til ham: Herre! Du Vet DET. Og han sa til meg: Dette
er de som KOMMER UT AV DEN STORE TRENGSEL, og de har
gjort dem kvite i Lammets blod (Jesu rettferdiggjørelse). Derfor er
de for Guds trone (i Jerusalem) og tjener ham dag og natt i hans
tempel (i Jerusalem), og han som sitter på tronen skal reise sin bo
lig (templet i Jerusalem til beskyttelse og vern for dem) over dem.»
(Joh.Åp.7,13-15.)

b) Den andre fasen av hedningenes omvendelse begynner med Jesu
gjenkomst og gjenreisningen av Riket for Israel. Da er det de
12 apostlene og de messianske jødene som skal gå ut til HELE
VERDEN med evangeliet om Riket. Da først trer de forskjellige
misjonsbefalingene, som vi har i Evangeliene og i første del av
Apostlenes Gjerninger i kraft, og da er det FOLKESLAGENE som
blir frelst og ikke bare enkeltindivider slik som nå. Det er ikke den
kristne menighets oppgave å frelse folkeslagene inn i Guds rike. Det
er jødenes oppgave, men på grunn av erstatningsteologiens herjinger-
både med Guds ord og med de troende- så forstår ikke store deler av
kristenfolket dette.

Dersom vi skal forstå dette, så må vi lære oss å fordele Guds ord på
en rett måte (2.Tim.2,15.) Det skal fordeles mellom 3 kategorier av
mennesker, og det er:

a) Hedningene som lever uten at de kjenner til evangeliet om Jesu
forsoning.

b) Jødene og hedningene som tilhører Riket for Israel.
c) De hedningene og jødene som hører med til den kristne menigheten.

Jakob kjente naturligvis ikke til hele frelseshistorien da han foretok DEN
NE TODELINGEN AV HEDNINGENES FRELSE, og av den grunn uttalte
han seg slik som han gjorde. Han hadde heller ikke den fulle kjennskap til den
nye tidshusholdningen som Paulus var bærer for, og som bare hadde vart i 10
år, da Apostelmøtet kom i stand.
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De messianske jødene kjente heller ikke til Paulus sine Skrifter på dette
tidspunktet, for de var ikke skrevet ennå. Etter hvert som Paulus skrev dem,
fikk de innblikk i den paulinske læren. Den ble utviklet av Paulus og apost
lene og profetene i den kristne menigheten.

Dessuten trodde Jakob og de messianske jødene at avslutningen av ende
tida var nær forestående, og at Jesu gjenkomst for jødene og verden stod for
døren, men det gjorde den ikke, for dette er avhengig av ett forhold, og det er
JØDENES OMVENDELSE TIL JESUS MESSIAS. Det skal først skje etter den
kristne menighets bortrykkelse som ikke behøver å være så langt unna.

Vi kan ikke klandre Jakob og de messianske jødene for at de ikke så og
forstod alt dette. Det er først i ettertid at vi kan forstå det profetiske ordet
fullt ut.

Jakob sa heller ikke at det som skjedde med hedningene i Kornelius sitt
hus, var skrevet av profetene, men han sa at det var i overensstemmelse (har
moni gr. «symfoneo») med det som profetene hadde sagt og skrevet. Det var
at hedningene skulle bli frelst (v. 14-15.)

Det som derimot var skrevet i det profetiske ordet, var at Jesus Messias
skulle komme tilbake og opprette IGJEN Davids falne hytte, som er en benev
nelse på Riket for Israel. Jakob siterte fra Amos 9,11-12 hvor dette er skrevet.

Vi legger merke til at det skal bygges opp IGJEN. Dette betyr at det HAR
VÆRT ETABLERT EN GANG FØR, og det var under David og Salomo. Dette
galdt både løftene om et stort landområde i Midt-Østen, og det galdt etable
ringen av templet og Guds-tjenesten i Jerusalem. Det som stod igjen, var Jesu
Messias komme, Jesu forsoning og Den nye pakten i Jesu blod. Nå når dette
var skjedd, var det en mulighet for Jesu gjenkomst og ETABLERING AV RI
KET PÅ NYTT.

Når Riket blir etablert på nytt, skal det bli en STOR VEKKELSE blant
hedningene. En av hensiktene med Riket var at»ja, alle hedningefolkene som
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mitt navn er blitt nevnt over (ved de messianske jøders forkynnelse i endens
tid), sier Herren, som gjør dette, som er kjent av ham fra tidsalderen (gr.aion)
av.» (Ap.gj.15,17-18.)

Selv om ikke Jakob og de messianske jødene viste om enkelthetene i alt
dette, så var dette kjent av Gud og i overensstemmelse med hans planer, (v. 17.)

Det kan også tenkes at Jakob så denne innhøstningen i Kornelius sitt hus
som EN BEGYNNELSE PÅ GJENOPPBYGGINGEN AV DAVIDS FALNE
HYTTE og den store vekkelsen blant hedningene som da skulle komme. Han
talte ikke her om jødenes frelse som må skje, før denne store innhøstingen i
hedningeverdenen kommer.

Når Jakob uttalte dette, kunne han henvise til en rekke Skrift-steder fra

Tanach hvor hedningenes frelse er nevnt. Da skal både jøder og hedningene
prise Gud i Rikets tid. Vi skal sitere noen av disse Skrift-stedene: «Derfor vil
jeg (Jesus Messias) prise deg blant hedninger.» (Salme 18,50.)

«Lov Herren, aUe hedninger. Pris ham alle folk!» (Salme 117,1.)

«På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd (Jesus Messias),
som står som et banner for folkeslag og hans bolig (templet i Jerusalem)
skal være herlighet.» (Es.11,10.) (Se Romerne 15,8-12, hvor det profetiske
programmet i Rikets tid er beskrevet. Se også min bok: Paulus Brev Til
Romerne.)

Jeg gjentar ikke her de 4 punktene som hedningene måtet forplikte seg
på i forhold til den messianske jødedommen. (Ap.gj. 15,19-20.). Det har jeg
nevnt før i boka, men jeg skal nevne vers 21 hvor det står: «For Moses har
fra gammel tid av i hver by dem som forkynner ham, idet han hver sabbat
oppleses i synagogene.»

De som hevder at Mose Torah også gjelder for inneværende tidshushold-
ning, mener at dette utsagnet betyr: At de 4 punktene som hedningene måtte
holde, bare var BEGYNNELSEN PÅ DERES FORPLIKTELSE OVERFOR
MOSE TORAH. Resten skulle de lære i de messianske synagogene.
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Det er klart at dette synspunktet er HELT GALT, for Apostelmøtet
bestemte at hedningene ikke skulle holde Mose Torah.

Den rette tolkningen av vers 21 er det forholdet at selv om hedningene
bare forpliktet seg på 4 punkter i Mose Torah, så gikk dette ikke ut over
Mose Torah og svekket den. Den var INTAKT, og den ble forkynt i de jødiske
synagogene hver sabbat.

Jeg synes at Studiebibelen. Bind 3. s.259 har en god forklaring på dette
verset. Der står det: «Jødene ville ikke tape noe på det standpunktet som
den kristne menigheten tok (eller Apostelmøtet tok, min kommentar). Det
var fremdeles nok av anledninger da hedningene kunne lytte til Moseloven.
Antagelig ble det sagt for å berolige fariseerpartiet, som gikk sterkt inn for at
hele Torahen skulle læres av hedningene.

Det kan også være at Jakob ville ha sagt, at ettersom det er jødiske samfunn
i alle byer, bør man respektere deres innstilling.

1 ethvert tilfelle er det klart at man vil understreke, at Moseloven ikke

kommer i miskreditt. Enhver kunne høre den hvor som helst på sabbaten.»

Til slutt litt om Mose Torah. Den er ikke opphevet for den messianske
menighet, men den er opphevet som grunnlag for rettferdiggjørelsen. Den er
erstattet med Den nye pakten i Jesu blod. På Golgata ble Mose Torah DØMT
SOM UBRUKELIG SOM FRELSESGRUNNLAG, for det var ingen jøde som
kunne oppfylle den til egen frelse.

Den nye pakten i Jesu blod går ut på følgende:
a) Den gir syndenes forlatelse i troen på Jesus Messias.
b) 1 og med at Den Hellige Ånd som det nye frelsespantet var flyttet inn

i de messianske jødenes hjerter, skulle han tolke Torahen for dem.
c) Dette skulle gjøre at de skulle kjenne Herrens vilje. De hadde både de

ytre bud og en som tolket dem for dem.
d) Det er ikke bare Mose Torah som er lagt ned i Den nye pakten i Jesu

blod. Både Johannes, Jesu og apostlenes forkynnelse er lagt ned i
denne pakten.
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e) Når templet blir oppbygd igjen i Jerusalem, skal også de forskjeUige
blodige offer komme tilbake igjen. De skal både være minneoffer
over det som Jesus gjorde for alle mennesker på Golgata, men de skal
også ta bort DEN DAGLIGE SYNDEN for de messianske jødene. (Se
I.Johannes Brev, 1,9.)

Det som blant annet skiller den messianske jødedommen fra den kristne
læren er det forholdet at den daglige synden måtte sones med daglige offer.
Grunnen til det er at den jødiske Torah fortsatt var inntakt i den messianske
perioden. Jesus har sonet all synd, men til tross for det, så måtte DEN DAG
LIGE SYYNDEN sones ved et offer. Dette kan sees på som en inkonsekvens,
I OG MED AT Jesus har sonet all verdens synd, men både Tanach og de mes
sianske Skriftene forteller oss at det er slik.

Jeg vil i den forbindelse siterer en interessant uttalelse av Jacob Joes fra
hans bok: Kristne og Jøder.s.66: «Jødene har heller ikke noe behov for frelse.
Han står og faller med sine egne gjerninger. Han er ingen «elendig synder»
som lutheraneren. Heller er han ikke «fullkommen fordervet» som kalvinis

ten. Han er en person som er skapt i Guds bilde, vel vitende om sin verdighet
og stolt over sin arv. Synagogens liturgi begynner ikke med syndserkjennelse,
men med lovsang. Det kristne syndbegrep som en tilstand som mennesket
er født inn i, er fullstendig fremmed for synagogen. Når rabbinerne taler om
synd, MENER HAN BARE SYNDIGE ENKELTHANDLINGER.»

Den kristne menigheten er ikke tilsluttet Den nye pakten i Jesu blod. Det
er en pakt med jødene som er opprettet med jødene, men som ikke fungerer i
inneværende tidshusholding. Vi er knyttet til Jesu forsoning. Den Hellige Ånd
som veileder og frelsepant og de paulinske hemmelighetene. «MEN NÅ, i
Jesus Kristus, er vi (hedningene), som fordum var langt borte, kommet NÆR
TIL (Guds rike) VED KRISTI BLOD.» (Ef.2,I3.)

Det forholdet at den kristne menighet ikke er knyttet til Den nye pakten i
Jesu blod, er vanskelig å forstå for de fleste, men slik er det.
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KAPITTEL 2

DET EVANGELIET SOM

PAULUS FORKYNTE

«Fjorten år etter (etter sitt første besøk i Jerusalem) gikk jeg igjen
til Jerusalem med Barnabas og tok også Titus med, men jeg gikk
der opp etter en åpenbaring (gr.»apokalysos»), og jeg forela dem
(de messianske jødene) og særskilt dem som gjaldt mest (de 12
apostiene og Jakob) DET EVANGELIUM SOM JEG FORKYNNER
(gr.»kerusso») IBLANT HEDNINGENE (gr.»ethnos»), om jeg vel
løp (gr.»treco») eUer hadde løpt forgjeves.» (v. 1-2.)

Fjorten å etter sitt siste besøk i Jerusalem drog Paulus atter opp til Jerusa
lem sammen med Barnabas og Titus. Det som skulle diskuteres der, var hvor
vidt det evangeliet som han forkynte blant hedningene, var et rett evangelium
eller ikke. (v. 1-2)

Han forela det både for de messianske jødene og for de 12 apostlene. Der
som det var galt, så hadde han «løpt forgjeves», (v.2.)

Ordet «hedning» betyr her «ikke- jøde», for det var deres åndelige stilling
og deres forhold til Mose Torah som skulle diskuteres på denne konferansen,
som er blitt kalt «Apostel-møtet i Jerusalem». Dette fant sted ca. år 50.

«Det evangeliet som han forkynte» (v.2.) hadde flere fasetter, men det
som skulle diskuteres her, var hvorvidt «ikke- jødene» skulle forplikte seg på
å holde Mose Torah i vandringen som troende. At de jødene, som tilhørte den
kristne menigheten, skulle holde deler av den, var en selvsagt ting og ble ikke
diskutert i det hele tatt.
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Paulus hadde tatt med seg både en jøde, Barnabas, og en ikke-jøde, Ti-
tus, tii denne konferansen. Barnabas, som før hadde vært en messiansk jøde,
hadde gått over til kristendommen. Han hadde stor tillit både blant de mes
sianske jødene og de kristne. Han var det sterkeste bindeleddet mellom de
messianske jødene og den kristne menighet.

Titus, som var greker, var ikke omskåret på dette tidspunktet. Paulus tok
ham med for å utfordre de messianske jødene, men de avviste ikke Titus. De
godtok at han var hedning, og at han var uomskåret. Det betyr at han var ikke
forpliktet på å holde den jødiske Torahen.

Paulus hadde ikke behøvd å dra opp til denne konferansen, men han drog
dit «etter en åpenbaring», (v.2.) Det vil si: Gud hadde fortalt ham at han skul
le delta, for det ville falle positivt ut for hans sak.

Han hadde ikke behøvd å delta, for han var sikker på at det evangeliet,
som han forkynte, var et helt rett evangelium, men Den Hellige Ånd, som er i
oss, forteller oss hva som er rett eller ikke, og hva vi skal gjøre eller ikke.

Dessuten fikk han konfrontert både judaistene og de 12 apostlene med
«det evangeliet som han forkynte blant hedningene». Judaistene var uenige
i Paulus sin forkynnelse, men de 12 apostlene og Jakob var enige i den. Det
var av særlig viktighet at Jakob var enig i det, for han hadde en mellomstilling
mellom judaistene og de 12 apostlene.

Det var to typer judaister, og det var:

a) De som mente at man ble rettferdiggjort ved å holde Mose Torah.
«Og det kom noen ned fra Judea og lærte brødrene: Dersom dere ikke
blir omskåret, kan dere ikke bli frelst.» (Ap.gj.15,1.)

b) De som mente at man ble helliggjort ved å holde Mose Torah. «Men
det reiste seg noen av fariseernes parti som hadde tatt ved troen (på
Jesus), og sa: De må omskjæres og bydes å holde Mose Torah.» (Ap.
g).15,5.)
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Til dette er det å si: En blir verken rettferdiggjort eller helliggjort ved å
holde den jødiske Torah. Torahen har aldri stått i frelsens tjeneste. Den har
bestandig stått i dødens og fortapelsens tjeneste, for den viser oss bare hvor
langt borte fra Gud vi er kommet. Vi blir ikke frelst ved den jødiske Torah.
Vi blir både rettferdiggjort og helliggjort ved troen på Jesus. «Men av ham er
dere i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og RETTFERDIGHET og
HELLIGGJØRELSE og FORLØSNING.» (l.Kor.1,30.)

DEN FRIHETEN SOM VI HAR I JESUS KRISTUS

«Men ikke engang Titus, som var med meg, han som var en gre
ker (gr.»hellen»), ble tvunget (gr.»anagkazo») til å la seg omskjære
(gr.»peritemno»), og det for de falske (gr.»psedous») brødres skyld
som hadde sneket seg inn og var kommet for å lure på vår FRIHET
(gr.»eleutheria»), den som vi bar i Kristus Jesus, så de kunne gjøre
oss til treller. For disse vek vi ikke et øyeblikk i ettergivelse, for at
evangebets sannhet kunne står fast blant dere.» (v.4-5.)

Titus, som var en nær medarbeider av Paulus, ble ikke tvunget til å la
seg omskjære, (v.4.), og grunnen til det var at judaistene ikke hadde noen
bestemmende myndighet i dette møtet. Dersom det hadde stått opp til dem,
hadde de ønsket at Titus skulle bli omskåret.

Judaistene ble kalt for «falske brødre». De var «brødre» i den forstand at

de var «etniske brødre». De hadde kommet til tro på Jesus, men det som var
felles for begge gruppene, var at de mente at frelsen i Jesus Kristus ikke var
nok til rettferdiggjørelse og bevarelse. De ville ha ET TILLEGG, og det var
Mose Torah. De hadde et FALSKT BUDSKAP. De forstod ikke «FRIHETEN»

i Paulus sitt budskap- «den som vi har i Jesus Kristus.» De ønsket å gjøre de
kristne til treller under Mose Torah. (v.4.)

Her er vi ved et meget viktig punkt i den paulinske læren. Den paulinske
læren gir uttrykk for DEN ABSOLUTTE og ULTIMATE FRIHETEN. Paulus
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skrev: «Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men jeg skal
ikke la noe få makten over meg.» (l.Kor.6,12.) Det betyr at vi kan gjøre alle
typer synd, uten at vi faller ut av rettferdiggjørelsen av den grunn. Dette betyr
ikke at vi skal synde, men dersom vi gjør det, så dekker Jesu forsoning dette.
Vi kan aldri miste vår rettferdiggjørelse, men vi kan miste- mer eller min
dre- de andre typene nåde som vi har. (Se hva jeg har skrevet om dette under
kapittel 1.)

11.Kor. 12,12 kommer det også en advarsel: «Vi skal ikke la noe få makten
over oss». Dette «noe» er synden. Vi vet at vi synder i det gamle menneske,
men vi skal ikke la synden herske i vår liv. Det betyr at den ikke skal ha kon-
troUen i våre liv.

Den som ikke vil omvende seg fra sin synd, skal i følge Paulus støtes ut av
den kristne menigheten. Hensikten med det er at vedkommende skal gå i seg
og bede Den Hellige Ånd om renselse og helliggjøelse, slik at kjødet taper sin
kraft. (l.Kor.5,1-7.)

Den paulinske forkynnelsen gir oss denne friheten, men utøvelse av synd
gir oss ikke del i friheten. Den gir oss del i ufriheten og i synden. «Til frihet
har Kristus frigjort oss, stå derfor fast (synd ikke) og la dere ikke atter legge
under trelldoms åk (Mose Torah)» (Gal.5,1.)

Vi blir også oppfordret til ikke å bruke denne vår store frihet til «en lei
lighet for kjødet». «For dere ble kalt til frihet, brødre, bruk bare ikke frihe
ten til en leilighet for kjødet (til å synde), men tjen hverandre i kjærlighet.»
(Gal.5,13.)

Den, som bruker denne store friheten, som vi har, til å synde, har ikke
forstått at vi har ikke fått denne friheten til å synde, men til å avstå fra synden.

Dette har store deler av kristnefolket misforstått opp gjennom hele frel-
seshistorien. Dette har vært til stor skade både for dem selv og for de verds
lige. Det har holdt kristenfolket nede i en stor uvitenenhet om den paulinske
læren, og det har gitt de ufrelste et galt bilde av hva sann kristendom går ut på.
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Kristenfolket har betraktet kristendommen som en rekke regler og bud,
som man måtte holde, og dersom man ikke greidde å holde dem, så stod man
i ferd med å falle ut av rettferdiggjørelsen og frelsen. Dette er ikke kristendom,
men det er heller et uttrykk for jødedommen- både den fariseeiske jødedom
men og den messiansk jødedommen.

Store deler av kristnefolket holder fortsatt fast på denne avarten av kris
tendommen, og man diskuterer fortsatt hvilke synder man kan begå, for ikke
å falle ut av rettferdiggjørelsen, og hvilke synder som gjør, at man mister sin
frelse. Før gikk grensen ved gjengifte. Nå går grensen ved homofili.

Kristenfolket har glemt at Jesus har sonet all verdens synd, og at Gud ikke
lenger krever, at vi skal leve et perfekt liv uten synd. Man vil ha et tillegg til
forsoningen, og det er våre gode gjerninger. Man vet ikke at i Jesus Kristus er
vi både «EN NY SKÅNING» (2.Kor.5,17.), og at vi ER I JESUS KRISTUS. Den
nye skapningen er uten synd. Det er denne «nye skapningen» som er frelst.
Kjødet, som fortsatt er i våre legemer, er ikke frelst. Det kan heller ikke bli
det. Det skal forminskes ved at det skal dø og korsfestes hele tiden ved Den
Hellige Ånds hjelp.

Den som er «i Jesus Kristus» er SIKRET FRELSEN, for vedkommende er

allerede her og nå innsatt i himmelen sammen med Jesus. (Ef. 1,4.)

Verken Paulus, Barnabas eller Titus gav etter for judaistenes krav. Dersom
de hadde gjort det, ville det ha gått ut over evangeliets sannhet og frihet. I
og med at de ikke gav etter, så står fortsatt det paulinske evangeliet fast i sin
opprinnelige utforming, (v.5.)

DE TO EVANGELIENE I GALATERBREVET

«Men de som GJALDT for å være noe (de 12 apostlene og Jakob)-
hvor store de VAR, er meg det samme. Gud gjør ikke forskjell på
folk- de som GJALDT mest- påla meg intet videre, tvert imot. Da de
så at det var meg betrodd (gr.»pisteuo») å forkynne evangeliet for
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de uomskårne («uomskjærelsens evangelium»), likesom Peter for
de omskårne («de omskårnes (evangelium»), for han som gav Peter
kraft (gr.»energeo») til apostel-tjeneste blant de omskårne («om
skjærelsens aposteltjeneste»), han gav også meg kraft til det blant
hedningene, (v.6-8.)

De messianske jødene i lerusalem hadde stor respekt for de 12 apostlene
og Jakob, og det burde de også ha, men i og med at Paulus her brukte tiden
«GJALDT» som er «fortid» om deres storhet, betyr det at vi her har gått inn
i en ny tid. Det messianske budskapet holdt på å miste sin kraft og gå inn sin
hemmelighet, mens det paulinske budskapet var det budskapet som mer og
mer skulle forkpnes. Det messianske budskapet tapte sin kraft og sitt terreng
etter som jødene bare mer og mer ikke ønsket å anerkjenne Jesus som deres
Messias.

De 12 apostlene hadde stor autoritet. De hadde autoritet på følgende om
råder:

a) De hadde makt over demonene og all sykdom. «Og han kalte sine
disipler til seg og gav dem makt over urene ånder, til å drive dem ut,
og til å helbrede all sykdom og all skrøpelighet.» (Mat. 10,1.)
Denne autoriteten er ikke overført til den kristne menigheten. Det
som skjedde på Jesu tid og i den etterfølgende tid av helbredelse og
undergjerninger, kan ikke sammenlignes med det som skjer i vår tid.
Det er merkelig at ikke flere ser og forstår dette, men grunnen til det
er at de ikke skiller mellom Rikets periode og den kristne menighets
periode.

b) De hadde autoritet til å til å binde og til å løse. «Og jeg vil gi deg
(Peter) nøklene til Himlenes Rike (Riket for Israel), og det du
binder på jorden (gr.»ge») som også kan bety «Eretz Israel»), skal
være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i
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himmelen.» (Mat.16,19.) (Nøkkel-makten ble senere også overført
til de andre apostlene. Mat. 18,18.) Denne autoriteten er ikke overført
til den kristne menigheten. I vår tid er vi bundet til det som vi har i
Kristus og til den paulinske forkynnelsen.

c) De hadde autoritet til å tilgi synd og fastholde den. «Dersom dere
forlater noen deres synder, da er de dem forlatt, og dersom dere
fastholder dem for noen, da er de fastholdt.» (Joh.20,22.)

Dette er også noe av «binde- og løsemakten», og angår den store
autoriteten som apostlene hadde og skal ha i Rikets tid. «Da sa
Jesus til dem: Sannelig, sier jeg dere: Dere som har fulgt meg, skal
i gjenfødelsen, når Menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone (i
Jerusalem) også sitter på tolv troner og dømme (styre over) Israel tolv
stammer (som på det tidspunkt er samlet i Israel.)» (Mat,19,28.)
Denne autoriteten er heller ikke overført til den kristne menigheten.
Vi er tilgitt all vår synd i troen på Jesus. (Ef.4,32.)

Denne autoriteten, som apostlene hadde, har med Riket for Israel å gjøre.
Dersom vi overfører dette på den kristne menigheten, blir det galt. Denne au
toriteten holdt nå på å forsvinne etter som Paulus kom med sitt nye budskap.

«De som gjaldt for å være noe», påla ikke Paulus noe annet enn det som
han forkynte, (v.6.) De godtok hans lære og hans undervisning, for de forstod
at det budskapet, som han kom med, var fra Herren, og at det gjaldt for EN
NY TID. En ny tid må ha et nytt budskap.

1 versene 7-8 er det snakk om 2 FORSKJELLIGE EVANGELIER, og det er:

a) «UOMSKJÆRELSENS EVANGELIUM» og
b) «OMSKJÆRELSENS EVANGELIUM».

Disse versene er GALT OVERSATT i de aller fleste Bibler til å bety Paulus
skulle forkynne til (for) hedningene, mens Peter skulle forkynne til (for) jø
dene. Det er ikke det som uttrykkes i grunnteksten. Der utrykkes det - ikke til
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hvilke folkegrupper evangeliet skulle forkynnes- men et eiendomsforhold til
to forskjellige evangelier. Dette kommer til uttrykk i teksten ved den bestemte
artikkel (gr.»tes») som uttrykker genitiv eller eiendomsforhold. Det ene evan
geliet tilhørte hedningene, og det andre evangeliet tilhørte jødene.

På gresk står det følgende om disse to evangeliene i vers 7: «to evangelion
tes akrobystia» og «(to evangelion) tes peritomes».

Den samme grammatikalske konstruksjonen kommer også til uttrykk i
«evangeliet om Riket» (Mat.24,14.) På gresk er dette: «to evangelion tes ba-
sileias».

Det skulle ikke være noen grunn til ikke å oversette disse uttrykkene på
den samme måten i vers 7 som det er gjort i Matteus 24,14., men det er tydelig
at de, som oversetter v.7 galt, har gjort det i den hensikt å svekke det forholdet
at vi har TO FORSKJELLIGE EVANGELIER, som er beskrevet i N.T.

De som har oversatt dette galt, har erstattet en genitivkonstruksjon med
en dativkonstruksjon. Dette er en gal oversettelse, og det er gjort i den hensikt
å skjule at vi har to evangelier som er beskrevet i N.T.

Den eneste norske oversettelsen som har dette rett, og som jeg kjenner
til, er den norske oversettelsen av King James Version av 1611, hvor det står:
«Men tvert imot, da de så at evangeliet til de uomskårne (de uomskåmes
evangelium) var blitt betrodd meg, slik evangeliet til de omskårene (de om-
skåmes evangelium) var blitt betrodd Peter, for han som virket effektivt til
aposteltjeneste for de omskårne, han virket også mektig i meg overfor folke
slagene. (v.7-8.)

Den aramaiske oversettelsen av N.T. har også dette rett. Der står de vers 7:
«tvert imot, for de så at jeg hadde blitt betrodd evangeliet til uomskjærelsen
på samme måte som Peter hadde blitt betrodd (evangeliet) til omskjærelsen.»

Til tross for at de messianske jødene opprinnelig hadde fått oppdraget
av Jesus om å forkynne for hedningene (alle folkeslag), så ble dette FOR
ANDRET i forbindelse med Apostelmøtet i Jerusalem i året 50. Det ble det
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bestemt at de messianske jødene skulle gå utelukkende til jødene i Israel med
evangeliet om Riket, mens Paulus skulle gå til hedningene (etniske hednin
ger) og til Efraim) med sitt nye evangelium. Peter nevnte heller aldri i sin for
kynnelse «Kristi legeme» eller «Nådens tidshusholdning». Han beskrev deri
mot de messianske jødene som en «utvalgt generasjon, et kongelig presteskap,
et hellig folk, et folk til eiendom...» (l.Pet.2,9.)

Paulus derimot var utvalgt til å forkynne evangeliet om «Kristi uransake
lig store nåde og rikdom» til hedningene og til de jødene som tilhørte den
kristne menigheten. (Ef.3,8.) De sistnevnte skulle også la seg omskjære og
holde de delene av Mose Torah som var forenlig med den kristne menighets
lære.

DE MESSIANSKE JØDENE VAR ENIGE MED PAULUS

«og da de fikk vite om den nåde (gr.»charis») som var meg gitt, da
gav Jakob og Kefas og Johannes, de som GJALDT for å være støttene
(gr.»stulos»), meg og Barnabas samfunns-hånd (høyre hånd), at vi
skulle gå til hedningene, men de til de omskårne, bare at vi skulle
komme de fattige (i Israel) i hu, og det har jeg nettopp lagt vinn på
(gr.spoudozo») å gjøre.» (v.9-10.)

Etter at Paulus og Barnabas hadde fortalt om hvor «store tegn og un
dergjerninger, de hadde gjort blant hedningene» (Ap.gj.15,12), gav Jakob og
Kefas og Johannes samfimns-hånd (som er høyrehånden) til Barnabas og
Paulus. Det betyr at det var enighet om alt det som hadde foregått på Apostel
møtet. (v.9.)

Jakob, Kefas (Peter) og Johannes var «støttene» i den messianske forsam
lingen. De hadde sine menigheter spredt rundt omkring i Israel og diaspo
raen. De brev og de Skriftene som de forfattet, er ikke til den kristne menig
heten, men de er til de messianske menighetene.

Det åndelige innholdet i dem beskriver ikke den frie nåden, men det be
skriver det åndelige fundamentet som Riket for Israel bygde på og vil bli bygd
på.
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I tillegg til at Paulus skulle samle inn penger til de fattige i Israel, ble det
også bestemt at hedningene skulle avholde seg fra AVGUDENES URENHET,
HOR, DET SOM VAR KVALT og BLOD. (Ap.gj. 15,20.)

Dette ble gjort for ikke å støte både de messianske jødene, og de jødene
som tilhørte den kristne forsamlingen. Dette var et tilegg til den paulinske
åpenbaringen med unntak av det å drive hor, og det var ikke noe problem for
Paulus og Barnabas å godta dette og innordne dette i sin teologi.

Det har vært store diskusjoner om dette gjelder fortsatt i dag. Det er klart
at det gjelder også i vår tidshusholdning, men det angår vandringen som tro
ende, så dette er ikke noe problem i det helet tatt. Den som vil respektere
dette, vil få nådelønn for dette ved Jesu domstol i himmelen. Den som ikke

ønsker å respektere dette, vil tape nådelønnen, men til tross for det så vil ved
kommende bli frelst (l.Kor.3,10-15.), for i inneværende tidshusholdning er
frelsen av nåde alene og ikke ved gjerninger. (Ef.2,8-9.)

Det er følgende forhold ved dette Apostelmøtet som vi bør legge merke
til, og det er:

a) Paulus og Barnabas holdt en lav profil. De forsvarte sin tro og sitt nye
budskap, og de andre unntatt judaistene var enige i det.

b) Både jøder og hedninger ble frelst på samme måten, og det var ved
troen på Jesus, (v.9 og 11.)

c) Det var Jakob som utformet de 5 kravene til hedningene, (v. 19.)
d) Dersom hedningene ønsket å vite mer om jødedommen, kunne de

oppsøke synagogene. (v.21.)
e) Mens både Peter og Jakob talte om forholdet mellom jøder og

hedninger i Rikets tid (v.7 og 14-18.), talte Paulus og Barnabas om
den nye tiden. Dette viser at de messianske jødene ennå ikke forstod
Paulus sitt budskap fullt ut.

f) Fra å forkynne evangeliet om Riket for alle folkeslag (Mat.28,18-20.),
ble apostlenes tjeneste REDUSERT til å gjelde bare jødene i Israel.
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Det var Paulus og hans medarbeidere som fikk i oppdrag å forkynne
for folkeslagene. Dette var en STOR FORANDRING, og apostlene
var enige i det, men til tross for det så innrømmet Peter at det var
«mye i Paulus sine Skrifter, som han ikke forstod, og som de ulærde
og ubefestede tydet galt til egen undergang», «og akt på vår Herres
langmodighet (nåden) for frelse, således som og vår elskede bror
Paulus har skrevet til dere (Brevet til Hebreerne) etter den visdom som

er ham gitt, likesom og i alle sine brev når han i dem taler om dette
(Guds langmodighet), i dem er det noe som er svært (vanskelig) å
skjønne, og som de ulærde og ubefestede tyder vrangt, som de og gjør
med de andre Skrifter (apostlenes Skrifter), til sin egen undergang.
(2.Pet.3,15-16.)

PAULUS IRETTESATTE PETER

«Men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham like opp i øynene
(gr.»anthistemi»), fordi det var ført klagemål (gr.»kataginosko»)
mot ham. For før det kom noen fra Jakob, åt (gr.»sunestio») han
sammen med hedningene, men da de kom, drog han seg tilbake (gr.
hypostello») og skilte seg ut, for han var redd for dem som var av
omskjærelsen, og sammen med ham hyklet (gr.»hypokrisis») også
de andre jøder, så at endog Barnabas ble revet med av deres hykle
ri.» (v. 11-13.)

Etter Apostelmøtet i Jerusalem i året 50 kom Peter til Antiokia som var
hovedsenteret for kristendommen. Hva Peter skulle gjøre der, vet vi ikke. Det
var ikke noe galt i og for seg at han besøkte den kristne menigheten, for det
var et visst samarbeid mellom disse to grupperingene, men det som var galt,
var hans dårlige, oppførsel. Før det kom utsendinger fra Jerusalem, fra Jakob,
åt han og hadde samfunn med hedningene, men da utsendingene kom, trekte
han seg tilbake, for han var redd «de som var av omskjærelsen» og som kom
på besøk. Paulus kalte dette for «hykleri», og han påpekte dette ovenfor Peter
ogdeandre.(v.ll-13.)
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Det er tre ting Gud hater, og det er:

a) Falsk lære («de gamles vedtekter» og andre falske lærer)
b) Hykleri.
c) Synd.

Selve ordet «hykleri» er på gresk «hypokrisis». Det betyr «å snakke eller
å tale under». På teatret så bar ofte skuespillerne en maske. Når de tok den
på, kunne de tale under denne masken. Det som de sa, behøvde ikke å være i

samsvar med det som de mente og stod for.
Jesus beskyldte fariseerne og de skriftlærde for å være hyklere. De sa

ofte en ting og gjorde det motsatte. De lot som om de var bedre enn de var.
(Mat.23,27-28.)

Det var ikke bare Peter som hyklet, men også de andre jødene, ja, til og
med Barnabas ble dratt inn i deres hykleri og drog seg tilbake fra hedningene.
(v.13.)

1 tillegg til disse tre tingene, som Gud hater, står det i Ordspråkene 6,16-
19 at han også hater følgende ting: «Seks ting er det Herren hater, og syv er
vederstyggeligheter for hans sjel. Stolte øyne, falsk tunge og hender som utø
ser uskyldig blod, et hjerte som legger opp onde råd, føtter som haster til det
onde, den som taler løgn og vinter falsk, og den som volder tretter mellom
brødre.»

Det å spise sammen med hedningene, var ikke i og for seg noe problem.
Gud hadde vist Peter på forhånd at hedningene ikke var ureine, slik at det å
være sammen med hedningene, ikke gjorde jødene ureine. (Ap-gj. 10,9-28.)

Det som var galt, var at han trakk seg tilbake fra hedningene, da utsen
dingene fra Jakob kom. Det som var problemet med disse utsendingene og
kanskje også med Jakob, var at de ønsket å opprettholde et skille mellom jø
der og hedninger. Dette var rett i de messianske menighetene, men dette var
ikke rett ute blant hedningene.
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Det som må ha smertet Paulus særlig var at Barnabas også var med på
dette hykleriet, (v. 13.) Vi skulle ha ventet mer av Barnabas, for han var den
aller første av de messianske jødene, som forstod, at en ny tid var kommet, og
at Paulus hadde fatt i oppdrag å innføre en ny tid og en ny tidshusholdning.
Dette viser oss to forhold, og det er:

a) Hvor svak den menneskelige karakter kan være når den blir satt på
prøve.

b) Hvor sterk innflytelse Jakob hadde over de andre jødene.

I tillegg til dette kan vi mistenke Peter for at han ville vinne hedningene
over til jødedommen. Det var ikke lenger jødene som skulle ha denne oppga
ven å forkynne for hedningene, men det var Paulus og hans team som hadde
fått denne oppgaven. Det hadde de blitt enige om på Apostelmøtet i Jerusa
lem.

Dette viser oss også at de misjonsbefalingene, som vi har i Matteus 28,18-
20 og Markus 16,15 om at de messianske jødene skulle «gjøre alle folkeslag til
Jesu disipler», ikke lenger var aktuelle.

Nå var det ikke lenger de messianske jødene som var i fokus, men det var
Paulus og hans medarbeidere. Det hadde foregått et paradigmeskifte i frelses-
historien. I den nye tidshusholdningen var skillet mellom jøder og hedninger
opphevet og visket bort.

I følge Paulus sin undervisning var SKILLET og UVENNSKAPEN mellom
jøder og hedninger opphevet av Jesus på Golgata. «For han er vår fred, han

som gjorde de to (jøder og hedninger) til ett og nedrev gjerdets skillevegg
(den jødiske Torah), fiendskapet, idet han ved sitt kjød avskaffet den Torah
som kom med bud og forskrifter, for at han ved seg selv kunne skape de to
til ett nytt menneske, idet han gjorde fred, og forlikte dem begge i ett legeme
med Gud ved korset, idet han på dette drepte fiendskapet.» (Ef.2,14-16.)

«Men da jeg så at de ikke gikk rett frem (gr.»orthpodeo») etter
(gr.»kata») EVANGELIETS SANNHET, sa jeg til Kefas så alle hørte
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det. Når du som er en jøde, lever som en hedning, hvorledes kan du
da tvinge hedningene til å leve som en jøde? Vi er jøder av fødsel og
ikke syndere av hedensk ætt.» (v. 14-15.)

Paulus måtte ta et OFFENTLIG OPPGJØR med Peter. Han gikk ikke fram
etter evangeliets sannhet (v. 14.), og det gikk ut på følgende: I den nye tids-
husholdningen var skillet mellom jøder og hedninger opphevet. Peter hadde
gått inn på fremmed område som var området for den kristne menigheten og
hadde forsøkt på å bygge opp igjen det fiendskapet og den skillemuren som
Jesus hadde brutt ned.

Det greske verbet «othopodeo», som betyr «å gå rett fram» (v. 14.), er be
slektet med verbet «orthotomeo», som betyr «å fordele på en rett måte». Det
betyr at Peter fordelte ikke Guds ord på en rett måte. Han fordelte ikke ordet
rett mellom jøder og hedninger.

Paulus fikk Peter til å innse at hans oppførsel verken var rett eller logisk.
Når Peter kunne tillate seg å leve som en hedning, hvordan kunne han da
kreve at hedningene skulle leve som jøder. (v. 14.) Dette var en umulighet.

Det verbet som er brukt om «å leve som en jøde» er på gresk «joudaizo».
Det kan også oversettes med «å judaisere». Peter ble altså beskyldt for å ville
«judaisere den kristne menigheten», men som vi vet så var den tiden forbi.
Han var for seint ute.

Men det er ikke bare Peter som gjør denne store feilen, at de ønsker «å
judaisere» den kristne menigheten. Det gjøres nesten i alle menigheter. For
kynnerne og teologene tar deler av den messianske jødedommen og plasserer
den inn i den paulinske læren, hvor den på ingen måte hører hjemme. Slike
«tyverier» er;

a) Vanndåpen.

b) Nøkkelmakten.

c) De store tegn og undergjerninger.
d) Blanding av Torah og nåde.
e) Omskjærelse.
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f) Evangeliet om Riket for Israel.
g) De jødiske festene og høytidsdagene.

Dersom det ikke er det paulinske evangeliet som vi forkynner, så er det
IKKE EVANGELIET FOR INNEVÆRENDE TIDSHUSHOLDNING som vi

forkynner. Så alvorlig er den saken. De aller fleste forkynner et BLANDINGS-
EVANGELIUM som ikke hører hjemme i den kristne menigheten. Er det noe
merkelig at forvirringen er stor på det teologiske området? Kristenfolket blir
dratt hit og ditt etter «ethvert lærdoms vær» som måtte dukke opp.

Dersom vi hadde forstått og forkynt det paulinske evangeUet på et rett
måte, hadde vi unngått dette, men slik som situasjonen er, er kristenfolket
som en flokk uten hyrde. Det betyr ikke at kristenfolket ikke er gjenfødt og
ikke har Den Helhge Ånd i sitt hjerte som innsegl og pant til forløsningens
dag, men det betyr at de er meget forvirret på det teologiske området- de vet
ikke hva de skal lære og tro.

Når Paulus skrev at jødene ikke var syndere av fødsel og ikke syndere av
hedensk ætt» (v. 15.), så mente han ikke at jødene ikke hadde synd, for vi er alle
syndere, men han mente at det utgangspunktet som jødene hadde, var et helt
annet enn det utgangspunktet som hedningene hadde. Jødene var Guds folk
på en spesiell måte. De var uttatt til det, og de hadde barnekåret, herligheten,
alle paktene, Torahen, festene, fedrene og templet i Jerusalem. Jesus var også
kommet fra jødefolket- «han som er Gud over alle ting». (Rom.9,4-5.)

VI BLIR RETTFERDIGGJORT AV TRO ALENE

«men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort (gr«dikaioo»)
av Torah-gjeringer, men ved tro (gr.»pistis») på Jesus Kristus, så trodde også
vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort av tro på Kristus og ikke av Torah-
gjerninger, etter som intet kjød (menneske) blir rettferdiggjort ved Torah-
gjerninger.» (v. 16.)
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Både Peter og Paulus hadde innsett at ikke noe menneske- verken jøder
eller hedninger- kunne bli rettferdiggjort ved Torah-gjerninger, for ved
Torahen kommer erkjennelse (kunnskap) om synden. (Rom.3,20.)

1 tillegg til dette var både jødene og hedningene under synden, for begge
partene hadde/har syndet overfor Gud. (Rom.3,23.)

Den eneste måten Gud kunne opprette forholdet mellom seg og
menneskene, var at han sendte sin elskede Sønn, Jesus Kristus, som en soning
for all verdens synd. (I.Joh. 2,2.)

AUe de som er kommet til tro på Jesus, har fått del i frelsen. Dette er Guds
måte å gjøre dette på, og det må vi bare bøye oss for.

Begrepet «å bli rettferdiggjort» er et JURIDISK BEGREP. Det betyr «å bli
erklært for å være rettferdig». At dette begrepet ikke stemmer med verdslig
jus, det er en helt annet sak, men det er slik Gud regner. Han tilregner oss
ikke lenger våre synder, men han tilregner oss sin egen rettferdighet, som er
Sønnen.

1 den vanlige jusen må den, som har begått en forbrytelse, sone den selv,
men i Guds jus har Sønnen frivillig tatt på seg alle våre synder. Han som i
utgangspunket var skyldfri, er blitt gjort til synd for vår del, og vi som var/er
skyldige, går fri. «Han som ikke visste av synd, har han (Gud) gjort til synd for
oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.» (l.Kor.5,21.)

Dette er GENIALT, og det var den eneste måten Gud kunne få soning for
synden på, at han sonet den selv gjennom sin Sønn. «men som skrevet er: Hva
øye ikke så og som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, hva Gud ar beredt
for dem som elsker ham.» (l.Kor.2,9.)

Det er sant at vi blir rettferdiggjort ved å tro på Jesus, men i vers 16 andre
del står det også to ganger at vi er blitt rettferdiggjort VED JESU KRISTI TRO
eller JESU KRISTI TROFASTHET. 1 grunnteksten står det: «Ved Jesu Kristi
tro eller trofasthet». Den korrekte oversettelsen vil derfor være: «men da vi

innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort ved Torah-gjerninger, men VED
JESU KRISTI TRO (TROFASTHET), så trodde også vi på Kristus Jesus, for å
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bli rettferdiggjort VED KRISTI TRO, og ikke ved Torah-gjerninger, ettersom
ikke noe kjød blir rettferdiggjort ved Torah-gjerninger.» (v. 16.)

I de aller fleste Bibel-oversettelser er den dobbeltheten ved frelsen kommet

bort, og det er det forholdet at vi er «blitt erklært for å være rettferdig» ved
TO TYPER TRO, og det er:

a) Jesu Kristi tro og trofasthet.
b) Vår egen tro, som er en gave fra Gud.

Paulus tegnet her opp for oss det store bildet av rettferdiggjørelsen
i  inneværende tidshusholdning. Dette må ikke blandes sammen med
det rettferdiggjørelsesbegrepet som man opererte med i den messianske
jødedommen. Der vil det bestandig være sammensatt avTO KOMPONENTER,
og det er:

a) Tro på Gud og
b) Gode gjerninger i en eller annen form. «Han har åpenbart deg

menneske hva godt er, og hva krever Herren av deg uten at du SKAL
GJØRE RETT og gjerne VISE KJÆRLIGHET og VANDRE YDMYKT
med din Gud.» (Mika 6,8.)

Disse to rettferdighetsbegrepene blir dessverre blandet sammen i forkyn
nelsen, slik at det rene paulinske evangeliet ikke kommer fram i forkynnelsen.
Dette er TIL STOR SKADE både for selve forkynnelsen og mottagelsen av
den. Kristenfolket blir skadelidende, for de får ikke tak i DEN STORE FRIHE

TEN SOM VI HAR I JESUS KRISTUS I INNEVÆRENDE TIDSHUSHOLD

NING- ikke frihet til å synde, men frihet til å leve et rett liv og til å tjene
hverandre i kjærlighet.

Det er følgende aspekter ved rettferdiggjørelsen, og det er:
a) Selve kilden er Gud selv. (Rom.8,30,33 og Ap.gj. 13,39.)
b) Hovedelementet er Guds nåde. (Rom.3,24 og Titus 3,7.)
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c) Selve grunnlaget er Jesu blod. (Rom.5,9.)
d) Midlet er tro. (Rom.5,1, Gal.2,16 og 3,24.)
e) Bruken eller anvendelsen er ved Den Hellige Ånd. (l.Kor.6,11.)
f) Den gir oss fred og frelse. (Rom.5,1 og l.Kor.7,15.)
g) Den gir oss god samvittighet med Gud. (1 .Tim.3,9.)
h) Den gir oss del i guddommelig natur. (2.Pet. 1,4.)
i) Den gir oss tidsalderlig liv. (Rom.6,22 og 2.kor.4,10.)
j) Den gir oss del i bortrykkelsen. (1.Kor. 15,51-52 og l.Tess.4,14-18.)
k) Den gir oss adgang til himmelen. (Ef. 2,6.)

KRISTUS ER IKKE EN TJENER FOR SYNDEN

«Men om vi, da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus, fantes også
selv å være syndere, er derfor Kristus en syndens tjener? Langt deri
fra (gr.»me genito»)! For viss jeg igjen bygger opp det som jeg brøt
ned, da viser jeg meg selv som en Torah-bryter (en som brøt ned
den kristne menighets Torah).» (v. 17-18.)

Jødene måtte også søke rettferdiggjørelsen ved troen på Jesus Kristus.
Dette var likt for jøder og hedninger innenfor den kristne menigheten. De
hadde derfor innsett at de ble frelst på samme måten som hedningene- ved
troen alene.

Mange jøder følte at det var ikke nok med troen på Jesus. De måtte også
i tillegg til det holde den jødiske Torah. Dersom de ikke gjorde det, ble de
syndere, mente de, for de hadde brutt den jødiske Torah. Jesus ble på denne
måten for dem «en tjener for synden».

Paulus avviste denne tankegangen som gal. Jesus var ikke «en tjener for
synden». Han brukte det meget sterke uttrykket: «me genoito», som blir over
satt med «Langt derifra» eller «Gud forby» at dette er slik», (v. 17.)

Dersom Paulus bygget opp igjen det som han hadde brutt ned i sin for
kynnelse, da hadde han brutt Torahen. (v. 18.)

Det som Paulus her sikter til, er hans nye lære om at vi er frelst uteluk-
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kende av nåde ved tro uten gjerninger. (Ef.2,8-9.) Dersom han bygde opp
igjen det jødiske systemet med både tro på Jesus og Torah-gjerninger, da ble
han en Torah-bryter. Med Torah menes det ikke her den jødiske Torah, men
det menes den kristne Torah.

Hva som gjelder ordet Torah, så betyr det «lære» eller «instruksjon». Det
er uheldigvis blitt oversatt med «lov» (gr.»nomos») i betydningen «lover og
regler», men det er så mye mer. Hele Guds frelsesplan er innebygd i ordet
«Torah».

Når vi kommer til dette ordet i lesningen av Guds ord, må vi spørre oss:
Hvilken Torah er det her snakk om?

Vi har følgende Torah-begrep i N.T:

a) Mose Torah. (Gal.2,16.)

b) Torahens gjerning. (Rom.2,15.)
c) Syndens og dødens Torah. (Rom.7,23,25 og 8,2.)
d) Torahens forbannelse. (Gal.3,13.)

e) Synden tilregnes ikke hvor der ikke er noen Torah. (Rom.5,13,6,14,
7,6 og 8)

f) Guds Torah. (Rom.7,25.)

g) Sinnets Torah. (Rom.7,23.)
h) Samvittighetens Torah. (Rom.7,22.)
i) Livets Ånds Torah. (Rom.8,2.)
j) Kristi Torah som er det samme som den paulinske undervisningen.

(Rom.3,27, Gal.2,18 og 6,2.)
k) Kjærlighetens Torah. (Rom. 13,18 og Gal.5,23.)
1) Troens Torah. (Rom.3,27.)

m) Frihetens Torah (Jak.2,25 og 2,12.)
n) Den Kongelige Torah. (Jak.2,8.) Det er det samme som Mose Torah.
o) Torahen som et prinsipp eller som styreredskap for myndighetene.

(I.Tim. 1,7-11.)

p) Torahen som lovmessighet. (Rom. 7,21.)
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q) Ekteskapets Torah. (Rom.7,2 og l.Kor.7,39.)
r) Den nye pakts Torah. (Hebr.8,10 og 10,16.)
s) Forandring av Torahen. (Hebr.7,12.)
t) De offer som Torahen foreskrev. (Hebr. 10,1.) (Se min bok: Paulus

Brev Til Romerne, s.243-244.)

Paulus lære brøt ned den jødiske Torah. Vi er ikke lenger under den
jødiske Torah, men vi er under nåden, som er det samme som Paulus sin
lære. (Rom.6,14.)

1 den nye tidsperioden har Jesus avskaffet den jødiske Torah med sine
mange bud og forordninger i forhold til rettferdiggjørelsen (Ef.2,15.), og vi
vet at der det ikke er noen jødisk Torah, der er det heller ingen fordømmelse.
(Rom.5,13.)

Jesus derimot sa: At han var ikke var komme for å avskaffe Torahen og
profetene. Han var ikke kommet for å avskaffe dette, men han var kommet
for å utvide eller fylle den opp med nye bud og forskrifter. (Mat.5,17-19.)

Dette må få oss til å forstå at vi har TO LÆRESYSTEMER i N.T, der det

ene tok sikte på å opprette Riket for Israel, og det andre tok/tar sikte på å
opprette den kristne menigheten.

JEG ER VED TORAHEN DØD FOR TORAHEN

«For jeg er ved Torahen død for Torahen, for å leve for Gud. Jeg er
korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus le
ver i meg, og det liv (det nye livet, den nye skapningen) jeg nå lever
i kjødet (legemet), det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket
(gr. tid er «aorist») meg og gav (gr. tid er «aorist») seg selv for meg.»
(v.19-20.)

Paulus hadde selv forsøkt å bli rettferdiggjort ved overholdelse av den
jødiske Torah, men dette førte bare til at «han døde åndelig» (v. 19.) Den
jødiske Torah var ingen farbar vei til rettferdiggjørelse og frelse. «Jeg levde
en tid uten Torah (til han ble 14 år), men da budet kom, ble synden levende
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igjen (den var der hele tiden). Jeg derimot døde (på det åndelige området),
og budet som skulle være til liv, ble funnet å være meg til død, for synden tok
anledning (benyttet seg av) budet og dåret og drepte meg ved det» (Rom.7,9-

11.)

Etterlevelsen av den jødiske Torah, var ingen farbar vei verken for Paulus
eller andre til å oppnå frelsen. Torahens hovedhensikt var ikke frelse, men
derimot FORDØMMELSE og FORBANNELSE av menneskene. Den var ikke
satt inn i FRELSENS TJENESTE men i DØDENS TJENESTE, for ingen er
perfekt i forhold til den jødiske Torah. Av den grunn kunne Paulus skrive:
«Jeg er ved Torahen død for Torahen.» (v. 19.)

Ved sin død ble han korsfestet sammen med Kristus, og denne åndelige
død, gjorde at han ikke lenger levde sitt gamle liv, men Kristus levde i ham, og
det nye livet, som var i hans legeme, det levde han i troen på Guds Sønn, som
er Kristus Jesus. (v. 19.)

Den som er en gjenfødt person, er blitt EN NY SKAPNING i Jesus Kristus.
Det er «Kristus i oss, håpet om herlighet.» (Kol. 1,27.) Det er derfor ikke rett
det som lutheranerne hevder, at vi er både rettferdiggjort og syndere samtidig.
En slik vurdering vil føre til ÅNDELIG FRUSTRASJON og ÅNDELIG
SCHIZOFRENI. I vårt legeme bor både den nye skapningen og kjødet, men
vi er EN NY SKAPNING. Da vi ble frelst, fikk vi EN NY IDENTITET, og den
nye identiteten i oss, er «Den Hellige Ånd eller Kristus i oss».

Vi må lære oss å uttrykke forholdet mellom Den Hellige Ånd og kjødet i
oss på en ordenlig måte. Det er en som har sagt, at ved «uklare formuleringer,
forsvinner sannheten.» Det som er rett å si, er at det i våre legemer bor to
krefter, og det er Kristus og kjødet. Disse to har ingen ting med hverandre å
gjøre. De er fiender. De står hverandre imot, slik at vi ikke skal kunne leve det
perfekte livet. (Gal.5,17.)

Mens den nye livet i oss er HELT UTEN SYND, er KJØDET BARE SYND.
Det kan ikke forbedres, men det kan avskaffes i stor grad, men ikke helt.
Synden som bor i våre legemer, vil bestandig være der, og det er grunnen til
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at våre legemer går til grunne og må dø. Den nye skapningen dør aldri. Han
lever for alltid.

Jesus elsket oss og gav sitt liv for oss. (v.20.) Verbets former er her brukt
i «aorist form». Det er en tid som uttrykker «en handling, som er avsluttet i
fortiden». Det betyr at Jesus har elsket oss bestandig, og at han gav sitt liv for
oss allerede fra «før verdens grunnvoll ble lagt», og av den grunn er vi også
rettferdiggjort, frelst, utvalgt og innsatt i himmelen fra før verdens grunnvoll
ble lagt. (Ef. 1,4 og 2,6.)

Vi er både død, begravd og oppreist sammen med Jesus Kristus. (Rom.6,1 -
7.) Dette gjør at vi like lite, som Jesus kan dø igjen, kan heller ikke vi dø. Her
er vi ved et annet punkt som ikke blir forstått av store deler av den kristne
menighet, og det er det forholdet at den synden, som vi har i kjødet, kan aldri
skille oss fra Jesus Kristus. Vi forblir frelst for alltid, men nådelønnen vil være

forskjellig fra den ene troende til den andre.
For en ufattelig lære og for en ufattelig nåde og kjærlighet. Vi må lære

oss så fort som mulig, at den tidshusholdningen, som vi lever i, er HELT
FORSKJELLIG fra de andre tidshusholdningene som vi har hatt. 1 og med at
den jødiske Torah er tatt bort og Jesus har sonet all verdens synd, så er frelsen
sikret for dem som er kommet til tro på Jesus.

VI ER DØD FRA FØLGENDE FORHOLD

Ved Jesu død er vi død fra følgende forhold:

a) Den jødiske Torah. (Rom.7,4.) (De messianske jødene var ikke døde
for den jødiske Torah. De måtte følge den i vandringen som troende.)

b) Død for verden. (Gal.6,14.) (Dette gjaldt også de messianske jødene.)
c) Død for kjødet. (Gal.5,24.) (Dette gjaldt også de messianske jødene.)
d) Død for synden. (Rom.6,2 og 7,11.) (Dette gjaldt også de messianske

jødene.)
e) Død for fortapelsen. (Rom.8,1.) (Dette gjaldt også de messianske

jødene.)
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f) Død for dommen. (Joh.5,24.) (Dette gjaldt også de messianske
jødene.)

g) Død for frykt for døden. (Rom.8,15.) (Dette gjaldt også de messianske
jødene.)

h) Død for satans makt. (Hebr.2,14.) (Dette gjaldt også de messianske
jødene.)

i) Død for syndens straff. (2.Tess.l,9.). (Dette galdt også de messianske
jødene.)

j) Død for syndens makt. (Rom.6,18.) (Dette gjaldt også de messianske
jødene.)

De messianske jødene og den kristne menighet har Jesu frelsesverk og
dets følger til felles, men det er EN FORSKJELL. Mens vi også er død for
den jødiske Torah, er ikke de messianske jødene det. De måtte etterfølge
Torahen i vandringen som troende. Dersom de ikke gjorde det, kunne
de faUe ut av sin rettferdiggjørelse. Dette viser oss DET DOBBELTE
RETTFERDIGHETSBEGREPET som de messianske jødene hadde. Det ble
krevd både tro på Jesus og gode gjerninger i en eller annen form. 1 den kristne
menighets tidsperiode blir det bare krevd TRO PÅ JESUS, for både å bh frelst
og bli bevart i frelsen.

I den messianske jødedommen kan vi snakke om DET STORE
RETTFERDIGHETSBEGREPET, og det var troen på Jesus, og DET MINDRE
RETTFERDIGHETSBEGREPET, som var overholdelse av den jødiske Torah.
Det første er det samme som GUDS RETTFERDIGHET, og det andre er
JØDENES EGEN RETTFERDIGHET, som de fikk av etterfølgelsen av
Torahen.

DE MESSIANSKE JØDENE MÅTTE BE OM TILGIVELSE
FOR SINE DAGLIGE SYNDER

Dette førte til at de messianske jødene måtte be om TILGIVELSE FOR
SINE DAGLIGE SYNDER. Det var ikke det at Jesus ikke hadde sonet dem,
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men i og med at det ble stilt krav til dem i vandringen som troende, måtte de
passe på at de hadde den daglige omvendelse eller daglige syndenes forlatelse.
«Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i
oss. Dersom vi BEKJENNER VÅRE SYNDER, så er han trofast og rettferdig,
så han forlater oss våre synder og renser oss fra all urettferdighet.» (I.Joh. 1,8-
9.)

Dette hetyr ikke at vi ikke skal BEKJENNE VÅRE SYNDER i inneværende
tidshusholdning, for det skal vi, men vi skal ikke bekjenne våre synder, for å
få syndenes forlatelse, for den har vi allerede i troen på Jesus. Vi skal bekjenne
våre synder for at Den Hellige Ånd skal helliggjøre oss i vandringen som
troende.

På grunn av at den jødiske Torah ikke var opphevet for de messianske
jødene i vandringen som troende, opererte også den messianske jødedommen
med TO FORSKJELLIGE SYNDSBEGREPER. Det var synd som KUNNE
BLI TILGITT, og det var SYND SOM IKKE KUNNE BLI TILGITT. «Dersom
noen ser sin bror gjøre en synd som ikke er til døden, da skal han hede, og han
(Gud) 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 hede.» (3.Joh. 16.)

«Synd til døden» var ikke noen bestemt synd, men det var en kontinuerlig
avvisning av Jesus og den jødiske Torah i vandringen som troende.

Slik er det ikke i den paulinske kristendommen. 1 og med at den jødiske
Torah er tatt hort for oss, så har vi automatisk syndenes forlatelse for
ALLE TYPER SYND. Vi behøver ikke å he om noe som vi allerede har. Den

merkeligste bønnen som vi kan he Gud om i inneværende tidshusholdning,
er bønnen om syndenes forlatelse. Det er en bortkastet bønn, og grunnen til
at mange kristne her denne bønnen, er at de ikke har forstått det paulinske
frelsesystemet, der vi er frelst utelukkende ved troen på Jesus. (Ef.2,8-9.)

Når de troende her i Fadervåret: «Forlat oss vår skyld slik som også vi
forlater våre synder.» (Mat.6,12), så er dette ingen rett bønn for inneværende
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tidshusholdning. I den messianske jødedommen fikk ikke den tilgivelse
for sine synder, som ikke var villig til å tilgi selv. Dette er ikke den frie
nåden, men det er den betingede nåden som kjennetegner den messianske
jødedommen. «For dersom dere forlater menneskene deres overtredelser, da
skal deres himmelske Fader også forlate dere, men dersom dere ikke forlater
menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres himmelske Fader

forlate deres overtredelser.» (Mat.6,14-15.)

Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at troende mennesker ikke ser
forskjellen på den messianske jødedommen og Paulus forkynnelse. I den
paulinske forkynnelsen behøver vi ikke å tilgi noen for selv å få syndenes
tilgivelse, for vi er allerede tilgitt ALLE VÅRE SYNDER 1 TROEN PÅ JESUS,
«men være gode mot hverandre, så dere tilgir hverandre, LIKESOM GUD
HAR TILGITT DERE I KRISTUS.» (Ef.4,32.)

«så dere tåler og tilgir hverandre om noen har klagemål mot noen,
som Kristus har tilgitt dere, således og dere.» (Kol.3,13.)

Når presten sier etter nattverden, at nå har Gud «GJORT FYLDES
FOR ALLE VÅRE SYNDER», så er dette ET GALT UTSAGN og ET GALT
BUDSKAP, for det er ikke ved nattverdsbordet at vi far syndenes forlatelse,
men det var på Golgata at Jesus «gjorde fyldest for alle våre synder. Nattverden
har ingen ting med syndenes forlatelse å gjøre, men det er et fellesskaps- og
et minnemåltid over det som Jesus har gjort for oss på Golgata og på hans
komme for den kristne menigheten.

Dette minner sterkt om det katolske synet på nattverden. Den blir
betraktet som en ublodig gjentagelse av Jesu forsoning på Golgata. Selv om
ikke lutheranerne mener det, så blir resultatet av nattverden noe av det samme:

Nemlig at Jesus har tilgitt oss våre synder i forbindelse med nattverden.
Det blir også bedt i Kirkebønnen: Fri oss fra «ALL VRANG LÆRE og

DØD TRO.» Vrang lære fører blant annet til død eller halvdød tro. Vi som
har alt i den paulinske forkynnelsen, er blitt skyldig overalt, for vi har tatt fra
jødene og beriket oss på deres vegne. Den såkalte erstatningsteologien ligger
som en mare over den kristne kirken, og vi finner den i alle forsamlinger og i
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all forkynnelse. Vi har hatt en reformasjon på 1500 tallet. Det er 500 år siden.
Tiden er for lengst moden til at vi kan ha en ny reformasjon. Det er så mye
grums og vranglære i den kristne læren at vår kjære Fader i himmelen må
«gråte», når han hører på forkynnelsen og undervisningen.

RETTFERDIGGJØRELSEN FÅR VI VED TROEN PÅ JESUS
«Jeg akter ikke Guds nåde for intet, for er rettferdighet
(gr.»dikaiosyne») å få ved Torahen, da er altså Kristus død forgje
ves.» (v.21.)

Paulus holdt ikke Guds nåde for ingen ting. Han aktet på den som det
kjæreste som han eide, og han satte den jødiske Torah opp mot Jesu død,
og hevdet at dersom en fikk rettferdigheten ved den jødiske Torah, da var
Kristus død forgjeves, men heldigvis så er det ikke slik. Det er ingen som blir
rettferdiggjort ved Torah-gjerninger, for ved Torahen kommer kunnskap om
synden. (Rom.3,19-20.)

Til tross for at de troende galatere hadde opplevd frelsen i Jesus som en fri
gave, ønsket de nå at de kunne ha blitt rettferdiggjort ved den jødiske Torah.
Dette var en helt uaktuell problemstilling, for de var allerede rettferdiggjort ved
troen på Jesus. Dette viser bare hvor forvirret folk kan bli- også kristenfolket-
når det dukker opp falske lærer og falske lærere. Det er viktig at vi vet, hva
som står i Guds ord, og at vi fordeler Guds ord på en rett måte. (l.Tim.2,15.)

Den som er rettferdiggjort, er kommet til et punkt som på flygespråket blir
karakterisert som «the point of no return», som betyr, «at man nå er kommet
så langt på flyturen, at det ikke er mulighet for å returnere». Slik er det også
med en som er gjenfødt og frelst. Han kan ikke miste sin rettferdiggjørelse,
men han kan miste store deler av helliggjørelsen og nådelønnen.
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TROEN FÅR VI VED DEN
PAULINSKE FORKYNNELSEN

«Dere uforstandige galatere. Hvem har forgjort (gr.»baskain»)
dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfes
tet (gr.»stauroo»)? Bare dette vil jeg få vite (gr.»monthano») av dere:
Var det ved Torah-gjerninger dere fikk Ånden (gr.»pneuma»), eller
ved troens (den paulinske læren) forkynnelse?» (v. 1-2.)

Paulus utfordret de troende galaterne med å kalle dem «uforstandige».
Han stilte spørsmålet: Hvem har narret eller forgjort dere? Det betyr: Hvem
har forvirret, eller hvem har forført dere? (v.l.)

Det var lett å svare på dette spørsmålet. De som hadde forvirret dem, var
judaistene med sitt DOBLE BUDSKAP om både tro på Jesus og etterlevelse
av den jødiske Torah. Dette budskapet var i og for seg rett, men det gjaldt ikke
for den kristne menigheten. Det gjaldt de messianske jødene.

Det var ingen grunn til at galaterne skulle bli forført, for «de hadde fått
Jesus Kristus malt for sine øyne som korsfestet», (v.l.)

Dette utsagnet betyr to ting, og det er:

a) De hadde blitt forkynt at det var nok å tro på Jesus, for både å bli
rettferdiggjort og bli bevart i troen.

b) De hadde opplevd selv i sine liv at det var slik.

-129-



PAULUS BREV TIL GALATERNE

Paulus utfordret galaterne på ett forhold, og han stilte dem spørsmålet:
Var det ved forkynnelsen av den jødiske Torah, eller var det ved Paulus
forkynnelse at de hadde fått Den Hellige Ånd? (v.2.)

Svaret gav seg selv. Det var ved Paulus sin forkynnelse at de hadde fått
Den Hellige Åjid som innsegl og pant til forløsningens dag.

Hva som gjelder ordet «tro» (gr.»pistis»), så betyr det ofte i Paulus sine
Skrifter det samme som «Paulus sin undervisning».

Dette var ikke det budskapet som de messianske jødene forkynte. Da
jødene spurte Peter om hva de skulle gjøre, for å få Den Hellige And, svarte
han dem at de både måtte omvende seg og ta vanndåpen. «Peter sa da til dem:
Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes
forlatelse, så skal dere få Den Hellige And.» (Ap.j.2,38.)

Her var det stilt to krav for at de kunne få Den Hellige And, og det var:

a) Omvendelse tilbake til den jødiske Torah og
b) Vanndåp.

Dette samsvarer også med første del av den misjonsbefalingen som vi har
i Markus 16,16: «Den som tror (på Jesus) og blir døpt, skal bli frelst, men den
som ikke tror (og blir døpt), skal gå fortapt.»

Paulus forkynte noe HELT ANNET. Han forkynte at den som kom til tro
på Jesus, skulle bli rettferdiggjort. Ser du forskjellene, eller vil du fortsatt leve
i forvirringen?

Det greske ordet for «ånd» er «pneuma». Det kan både bety Ånden som
frelsespant, og Ånden som kraft. Vi regner med at det her betyr begge delene,
for også blant galaterne ble det gjort mange kraftige gjerninger, (v.5.)

GALATERNE BEGYNTE I ÅND. VILLE DE FULLENDE I KJØD?

«Er dere så uforstandige? Dere begynte i And. Vil dere nå fullende i kjød
(gr.»sarx»)? Så meget har dere opplevd (gr.»pascho») forgjeves!- om det da
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virkelig er forgjeves.» (v.3-4.) Paulus utfordret nok en gang galaterne på deres
uforstand. Dere som begynte i Ånd, vil dere nå fullende i kjød? (v.3.)

Dette betyr ikke at de kom til å fullende i kjød. Dette var et åpent spørs
mål. Paulus stilte dem et retorisk spørsmål, og svaret på slike spørsmål er
enten: Ja eller Nei. Svaret her er naturligvis at det ønsket de ikke.

At galaterne hadde begynt i And, er lett å forstå. De hadde fatt Den Hel
lige And da de kom til tro på Jesus. Uttrykket «å fullende i kjød» betyr ikke at
de mistet sin rettferdiggjørelse, for det er umulig i vår tidshusholdning, men
det betyr at dersom de ikke kvittet seg med judaistenes lære, så kom de til å
leve ET KJØDELIG KRISTENLIV. De kom til å bh SMABARN I KRISTUS
gjennom hele sitt kristenliv. Dette angår HELLIGGJØRELSEN, VANDIN-
GEN SOM KRISTNE og FORSTÅELSEN AV DE PAULINSKE SKRIFTENE,

Dersom de ikke ville legge bort den judaistiske læren, så ville de tape
mange av de åndelige godene som de hadde vimnet ved sin omvendelse.

Dersom de la bort og tok avstand fra judaistenes lære, så hadde det som
Paulus hadde lært dem, vært FORGJEVES, (v.3.) Dersom de kvittet seg med
den judastiske læren, så hadde det ikke vært forgjeves. Paulus holdt den mu
ligheten åpen for dem at de viUe forkaste den judaistiske læren og holde seg
til Paulus lære.

Hva som gjelder ordet «forgjeves», så brukte Paulus dette en del ganger.
Det betyr ikke at hans arbeid hadde vært forgjeves i den forstand, at de falt
ut av rettferdiggjørelsen, men det betyr at det hadde vært forgjeves i forhold
til hans lære. Det hadde vært forgjeves i tiden, men ikke i evigheten. De var
frelst, men de mistet læren underveis i vandringen som troende.

Dette var trist, men det var nesten bestandig en eller annen alternativ
forkynnelse som forsøkte å fa de paulinske menighetene bort fra «den rette
veien» og den rette forståelsen av det paulinske budskapet. Slike forkynnelser
var:

a) Judaistenes forkynnelse.
b) Jødenes forkynnelse. De holdt seg til Mose Torah og «de gamles
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vedtekter». «La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke, eller
i spørsmål om høytid eller nymåne eller sabbat. Disse ting er EN
SKYGGE AV DET SOM SKULLE KOMME (Paulus sin lære), men

legemet hører Herren til (er Herren).» (Kol.2,16.)

c) Gnostisimen i en eller annen form. «La ingen frarøve dere
kampprisen (nådelønnen), om noen prøver på det ved ydmykhet
og engledyrkelse, idet han gir seg av med syner, blir oppblåst uten
grunn av sitt kjødelige sinn, og ikke holder fast ved hodet (Jesus
Kristus), hvorfra hele legemet, hjulpet og sammenføyet ved sine
ledd, vokser Guds vekst. Siden dere er avdød med Kristus fra verdens

barnelærdom (både den jødiske religionen og gnostisismern) gir de
dere da, som om dere levde i verden, slike bud: Ta ikke! Smak ikke!

Rør ikke!- ting som dog alle sammen er bestemt til å fortæres ved
bruken- etter menneskenes bud og lærdommer, som vel har ord av
visdom ved selvvalgt dyrkelse og ydmyket og mishandling av legemet,
ikke ved noe som er ære verdt, bare til mettelse for kjødet (den gamle
naturen i oss).» (Kol.2,18-23.)

En kan undre seg over at gjenfødte kristne så lett lar seg lure til å gå over
til kirkens mange seremonier og vranglærer i stedet for å holde fast på Paulus
enkle lære om Kristus og menigheten. Grunnen til dette er det forholdet at alt
dette er «en mettelse for kjødet». Kjødet elsker seremonier og gal lære, men er
ikke vi «avdød fra kjødet med alle dets begjæringer»?

Vi ser at kirken som sådan, er en frafallskirke på mange områder. Den tør
ikke stå fast på Guds ord, men gir etter for de krav som myndighetene setter
til den, og gir etter for hedensk tankegang. Hva skal en kristne gjøre i forhold
til kirken. Det er følgende muligheter:

a) Han kan melde seg ut av kirken.
b) Han kan tilslutte seg et annet kirkesamfunn.
c) Han kan bli stående i kirken og forsøke å påvirke den.
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I dette spørsmålet får enhver kristen svare for seg selv. Han kjenner selv
sine egne motiver og vet selv hvor han best kan gjøre nytte for seg.

Når vi ser at gjenfødte kristne går over til den katolske kirken, så er dette
et grelt eksempel på dette. De føler seg tiltrukket av denne kirkens «pomp og
prakt», og ser ikke at de samtidig må forplikte seg på den katolske kirkens
mange vranglærer.

At ugjenfødte mennesker går over til den katolske kirken, er derimot na
turlig, for de er «bare kjød», og der som det er mest seremonier, vranglære og
pomp og prakt, vil det naturlige mennesket føle seg hjemme.

Det er greitt med læresetninger og seremonier, men de må være i over
ensstemmelse med Paulus sin lære. Dersom vi ikke forkynner det paulinske
evangeliet i inneværende tidsperiode, så er det ikke evangeliet for denne tiden
vi forkynner. Det har jeg skrevet to ganger før, men det er så viktig at vi pre
siserer dette.

Til slutt antydet Paulus at galaterne ikke ønsket «å fullende i kjød», (v.4.)
Det som de hadde opplevd, og det som han hadde forkynte dem, ville ikke
være forgjeves. Når de fikk tenkt seg om, ville de kvitte seg med judaistenes
lære og ta vare på Paulus sin lære. Det var i alle fall det Paulus ønsket for dem.
(v.4.)

Verbet «pascho» kan også bety «å lide» (v.4.). Dette kan oppfattes på to
måter, og det er:

a) De troende galaterne hadde opplevd mye lidelse av judaistene på
grunn av at de ønsket å få dem tilbake til den jødiske Torah med
sine mange bud og forordninger. Paulus sitt nådebudskap var et mye
lettere budskap for dem.

b) Det å være en kristen kan være ensbetydende med å lide. Det er
mange som er imot oss på det åndelige området, og det er satan,
verden og vårt eget kjød, men Kristus har overvunnet alt dette på
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korset. Er Kristus for oss, hvem er da imot oss? Svar: Ingen, for Jesus
er så mye sterkere enn alt annet. Den som tror på Jesus, er sikker på
sin frelse, for han er rettferdiggjort og frelst både i Kristus Jesus og
lenge før verdens grunnvoll ble lag, (Ef, 1,4.)

VI FÅR ÅNDEN OG KRAFTIGE GJERNINGER
VED PAULUS SIN FORKYNNELSE

«Han altså som gir dere Ånden (gr.»pneuma») og virker
(gr.»energeo») kraftige gjerninger (gr.»dynamis») blant dere, gjør
han det ved Torah-gjerninger, eller ved troens forkynnelse (Paulus
sin undervisning)? (v.5.)

Paulus hadde stilt nesten det samme spørsmålet i vers (v.2.) I tillegg til
første del av spørsmålet om å fa Ånden, så utvidet han spørsmålet med å legge
til de kraftige gjerningene som virket hos galaterne. (v.5.) Svaret er det samme
som i vers 2. De hadde verken fått Anden eller de kraftige gjerninger ved
utøvelsen avTorah gjerninger, for Paulus hadde ikke forkynt dette budskapet.
Han hadde derimot forkynte at de fikk alt dette ved «troens forkynnelse»,
som er det samme som hans lære.

Dette burde galaterne ha visst, men det var noen (judaistene) forvirret
dem (Gal. 1,7.), og de ville heller forlate Paulus sin lære og å gå over på judais-
tenes lære. Hvorfor det? Jo, fordi det menneskelige kjød elsker Torahen av den
grunn at da kan menneskene prestere noe ved siden av selve frelsen.

Det er ikke bare kjødet som elsker torahen. Det gjør også det «nye men
nesket», men det gjør ikke det for å oppnå noe hos Gud, men det gjør det av
den grunn at det ønsker å gjøre Guds vilje og bli kjent med Guds ordninger.

Det skjedde store undergjerninger i menighetene i Galatia (v.5.), og det
må vi være glad for og takke Gud for det. Hva som gjelder helbredelser og un
dergjerninger, så hører de først og fremst Riket for Israel til, men de skjer også
i mindre grad i den kristne menigheten. Dette har med tidshusholdningenes
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egenart å gjøre. De er ikke like. På Jesu og apostlenes tid var undergjerningene
en helt naturlig ting, og de skjedde 1 STOR UTSTREKNING.

Det gjorde de også i de galatiske menighetene, og grunnen til det var at
når Guds rike holdt på å bli etablert på et sted, så følger Guds rikets tegn med.

Dessuten så var ikke nådetiden for opprettelsen av Riket for Israel ute
ennå. Den ble svekket litt etter litt og mer og mer. Gud holdt ennå «en liten
lampe for Davids hus brennende i Israel.» (Salme 132,17.) Ved Jerusalems og
templets ødeleggelse var jødenes syndemål fullkomment, og da kom dom
men.

1 vår tid florerer det med falsk helbredelsesforkynnelse. Vi vet at utfriel
sen av sykdom og all elendighet, ligger i Jesu forsoning, men vi får ikke alltid
utfrielse og helbredelse med det samme. Det er Gud som bestemmer hva vi
skal fa. Vi skal be om helbredelse og utfrielse, men dersom dette ikke skjer, så
må vi vite at GUD VIL DET BESTE FOR SINE BARN. Greier vi å slå oss til

tro med det? Dersom vi greier det, vil vi fa det så mye bedre på det åndelige
området, for da forsvinner de mange spørsmål, og vi har overlatt hele saken
til Gud.

DE SOM HAR TRO, ER ABRAHAMS BARN

«Likesom Abraham trodde (stolte på) Gud, og det ble regnet (gr.lo-
gizo») ham til rettferdighet (gr.»dikaiosyne»), Derfor skal dere vite
at de som har tro, er Abrahams barn.» (v.6-7.)

Abraham trodde (stolte på) på Gud, og det som Gud hadde lovet ham, og
dette ble tilregnet ham som rettferdighet, (v.6.)

Det greske verbet «logizo» er et ord fra regnskapsspråket. Det betyr blant
annet «å tilskrive en noe» og «å sette noe inn på ens konto», og det som blir
satt inn på vår konto er Guds rettferdighet og alle frelsesgodene. Det som gir
denne rettferdigheten, er troen, som også er en gave fra Gud. Vi har ingen ting
som vi kan sette inn på denne kontoen, for det er ingen av oss som er rettfer
dige i seg selv. (Rom.3,11.)
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Det er Gud som setter inn alt på denne kontoen, og dette baserer seg på
Jesu forsoning for all synd. Det første han setter inn på vår konto, er rettfer
diggjørelsen. Deretter kommer helliggjørelsen, herliggjørelsen, nådegavene
og mulighetene. «Ham som ikke visste av synd, har han (Gud) gjort til synd
for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.» (2.Kor.5,21.)

Det har også vært en annen konto i våre liv før vi omvendte oss til Herren.
Den kontoen var full av onde gjerninger, egoisme og synd. Ved at vi fikk troen
på Jesus, så slettet Gud denne kontoen og byttet den ut med sin egen konto.
Dette skjedde på Golgata. «Også dere, som var døde ved deres overtredelser
og deres kjøds forhud, dere gjorde han levende (gresk tid er «aorist» som
uttrykker en handling som er avsluttet i fortiden) idet han tilgav (tiden er
«aorist) oss alle våre overtredelser, og utslettet (tiden er «aorist») skyldbrevet
mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, og det tok han bort
(tiden er «aorist») og naglet (tiden er «aorist») det til korset. Han avvæpnet
(tiden er «aorist» maktene og myndighetene (satan og de onde åndsmaktene)
og stilte (tiden er «aorist» dem åpenlyst til skue (slik at alle kunne se og forstå
dette.), idet han viste seg (tiden er «aorist») seg som seierherre over dem på
korset.» (Kol.2,13-15.)

«Idet vi har oppgjort dette med ss selv at en er død for alle. Derfor
er de alle død, og han døde for alle, for at de som lever (de troende)
ikke lenger skal leve for seg selv, men fro ham som er død og opp
standen fro dem.» (2.Kor.5,15.)

Gud har også opprettet en lignende konto i de ufrelstes liv. Han har satt
inn de samme ffelsesgodene for dem som han har satt inn på de frelstes kon
to, for han er død for all verdens synd, og han tilregner (gr.»logizo») ikke ver
den dens urettferdighet (2.Kor.5,19.), men dessverre så står denne kontoen
ubrukt for de ufrelste sin del. De har ikke begynt å ta ut av denne kontoen.
På samme måte som de er døde ovenfor Gud, er denne kontoen død kapital
for dem.

Når en vantro omvender seg, kan han begynne å ta ut av denne kontoen
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som har stått ubrukt helt siden Golgata for dem.
Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Dette gjaldt

ikke bare Abraham, men det gjelder alle som er kommet til tro på Messias/
Jesus. De er «Abrahams barn», (v.7.)

Det kan tenkes at judaistene brukte Abraham som et eksempel på at om
skjærelsen og etterlevelsen av bud og regler var en forutsetning for rettferdig
gjørelsen, for Abraham ble også omskåret og måtte forplikte seg på omskjæ
relsen og holde de bud som Herren gav ham.

DE TO FRELSESPERIODENEI ABRAHAMS LIV

Det er bare det at det var TO PERIODER i Abrahams liv, og det var:
a) EN FRI NÅDEPERIODE. Den varte fra hans omvendelse i Ur i

Mesopotamia og fram til hans omskjærelse. I denne perioden fikk
han en rekke løfter av Gud som det ikke var knyttet noen betingelser
til, og det var løftene om at i hans ætt skulle alle jordens folk bli
velsignet, løftet om landet Kanaan eller Israel, løftet om at han skulle
blir til et stort folk og et personlig løfte om at Abrahams navn skulle
bli kjent. (l.Mos.12,1-3.)

b) EN FORPLIKTENDE NÅDEPERIODE. Den varte fra han inngikk
sin første pakt med Gud og ut resten av perioden. Omskjærelsen av
alle gutter på den 13. dagen var den første forpliktelsen som han fikk
av Gud. (l.Mos.15,9-11,18-21 og 17,1-4.) Etter den tid ble det nye
bud og forpliktelser som han måtte holde. (l.Mos.26,4-5.)

Dette betyr at Abrahams liv representerer to forskjellige frelsestidshus-
holdninger, og det er:

a) DEN FRIE NÅDENS TIDSHUSHOLDNING der en oppnår frelsen
ved troen alene og

b) RIKETS TIDSHUSHOLDNING der en oppnådde frelsen ved tro og
gjerninger.
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Romerbrevet, kapittel 4 og Galaterbrevet, kapittel 3 beskriver den frie
nådesperioden i Abrahams liv. Av den grunn kan Paulus skrive at alle, som
har tro, de er Abrahams barn. (Se min bok: Paulus Brev Til Romerne, kapittel

4.)

De jødiske brevene i N.T. beskriver den forpliktende perioden i Abrahams
liv. Der kom det inn forskjellige krav ved siden av selve troen på Jesus. Sike
krav var:

a) Omskjærelse og etterfølgelse av den jødiske Torah.
b) Vanndåpen.
c) Omvendelse til den jødiske Torah.
d) Bekjennelse av Jesu navn. (Rom. 10,9-10.)
e) Bekjennelse av synd. (1 .Joh. 1,8-9.)
f) Rettferdige gjerninger av forskjellige slag. «Abraham, vår far ble

ikke har rettferdiggjort (egne gjerninger, Torahens rettferdighet), da
han ofret sin sønn på alteret? Du ser at TROEN VIRKET SAMMEN
MED HANS GJERNINGER, og troen ble FULLKOMMEN VED
GJERNINGER, og Skriften (Tanach) ble oppfylt, som sier: Abraham
trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet, og han ble kalt
Guds venn. Dere ser at mennesket blir rettferdiggjort ved gjerninger
og IKKE VED TRO ALENE». (Jakob.2,21-24.)

Dette viser at den fullkomne tro i den messianske jødedommen er basert
både på egne gjerninger og på tro på Gud (Jesus). Uten at de messianske
jødene hadde DEN FULLKOMNE TRO, kunne de falle ut av rettferdiggjø
relsen. Det var først når de hadde den fullkomne tro, at Skriften (Tanach) ble

oppfylt.
1 inneværende tidshusholdning får vi den fiillkomne tro utelukkende i

troen på Jesus uten gjerninger.

Jeg vil i denne sammenhengen sitere fra noe som J.R. Church og Gary
Stearman skrev i en artikkel: Esaias Minatyr Bibel: «Når en begynner med
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Hebreerbrevet, så dukker en rekke merkelige utsagn som har plaget kirken
gjennom århundredene. Der er Hebreerbrevet, kapittel 6, hvor kristne har
vært uenige om temaet «å falle ut fra nåden». Der er Jakobs brev og hans på
stand om «tro uten gjerninger». Disse og andre merkelig uttrykksmåter har
forvirret de hedninge-kristne siden Paulus snakket om frelse ved tro alene
som en gave fra Gud. Men dersom vi innser at disse 9 siste Skriftene i N.T. har
et spesielt budskap til Israel, etter at kirken er bortrykket og trengselen har
begynt, så blir utsagnene mer logiske.» (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind
5, kapittel: J.R.Church og Gary Stearmans vurdering av Skriftene i Det Nye
Testamente.)

I ABRAHAM BLIR ALLE FOLK PÅ JORDA VELSIGNET

«Og da Skriften FORUTSÅ at det er ved tro Gud rettferdiggjør
hedningene, FORUTFORKYNTE (gr.»proginosko») den Abraham
FORUT det evangebum: I deg skal alle folk (gr.»ethnos») velsignes
(gr.»eulogeo»). Så blir da de som bar tro, velsignet med den troende
Abraham.» (v.8-9.)

Det var ikke noe nytt at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro ale
ne. Dette var lagt ned i de hellige Skrifter (Tanach) fra den første tid av, og det
fungerte også lenge før Abrahams tid. Alle de troende, som har levd, har blitt
frelst ved troen på Gud, Messias/ Jesus. Det som liger rundt frelsen av krav og
forordninger, vil variere fra den ene tidsperioden til den andre.

Hva som gjelder den jødiske Torah, så ble den gitt til jødene ved Sinai,
og den gjelder kun jødene og deres proselytter. Torahen BLE LAGT TIL løf
tene til Abraham eller nåden på grunn av overtredelsenes skyld. «Hva skulle
da Torahen til (Hva var hensikten med Torahen?) Den ble lagt til (løftene
og nåden) inntil den ætt (Jesus og den kristne menigheten) kom som løftet
gjaldt...» (Gal.3,19.)

At alle folk på jorden skulle velsignes sammen med Abraham, er ETT AV
DET FØRSTE EVANGELIENE, SOM VI HAR I BIBELEN, og det går ut på i
Abrahams slekt skulle alle menneskene på jorden bli velsignet. «... og i deg

-139-



PAULUS BREV TIL GALATERNE

skal alle jordens slekter velsignes.» (I.Mos. 12,3.) Dette løftet har en dobbelt
het i seg, og det er:

a) Det er ikke bare gjennom Abraham og jødefolket at alle folk skal
bli velsignet. Hedningene har allerede fått del i en del av løftene
og velsignelsen, for «frelsen kommer fra jødene». Det vil enda mer
skje når Jesus kommer tilbake og oppretter Riket for Israel. Det står
følgende om Jerusalem på denne tiden: «Og gi ikke ham ro før han
bygger Jerusalem opp igjen, og før han gjør det til EN LOVSANG PÅ
JORDEN.» (Es.52,7.)

«Og atter sier Skriften: Gled dere, dere hedninger, sammen med hans
folk (jødene). Og atter: Lov Herren, alle hedninger og pris ham alle
folk.» (Rom. 15,10-11.) (Dette er Rikets program for hedninger og
jøder.)

b) Det var også en velsignelse for hedningene at Jesus sonet deres synd på
Golgata, og at de som ønsket det, fikk del i frelsen. Ved Jesu gjenkomst
og opprettelsen av Riket vil det komme ufattelige velsignelser over
hedningene. «Og atter sier Esaias: Det skal komme det Isais rotskudd
(Jesus Messias). Han som reiser seg for å herske over hedninger. På
ham skal hedningene håpe.» (Rom.15,12.)

Det står heller ikke at Abraham FORSTOD ALT DET SOM BLE SAGT

TIL HAM AV Gud, men han TRODDE DET (v.6.), for han visste hvem som

hadde sagt det, og han visste at han som hadde sagt det, ikke kunne lyge, for
han er ikke noe menneske, men han er Gud.

Hva som gjelder verbene «forutså» og «forutforkynte» (v.8.), så gir disse
verbene uttrykk for at dette var noe. som kom til å skje, før det egentlig skjed
de. Det har noe å gjøre med det profetiske ordet som forteller oss om ting
som ligger inne i framtida. Denne framtida peker på Paulus sin forkynnelse
om den frie nåden- både for jøder og hedninger i den frie nådens tidsperiode.
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Jeg vil i den forbindelse sitere fra Studiebibelen. Bind 4, hvor det står: «1
vesen er altså evangeliet eldre enn loven. Løftet til Abraham var en forsmak på
evangeliet, ikke bare ved at det var en forutsigelse av Messias, men også fordi
det inneholdt læren om rettferdiggjørelsen ved tro.»

Nå tenkte ikke vedkommende som har skrevet dette, på de to periodene
i Abrahams liv, men han tenkte på den Mosaiske Torah som ble gitt 400 etter
Abrahams tid, men til tross for det så er det rett det som vedkommende skrev.

Vi kan også legge merke til at rabbinerne mente at Torahens tid begynte
ved Abraham. De tenkte da ikke på Mose Torah, men de tenkte på de regler
og bud som ble nedlagt i Guds løfter til Abraham. Fra Moses av så ble Mose-
pakten lagt til Abraham-pakten. (Gal.3,19.) Det var følgende grunner til det:

a) Løftene i Abraham-pakten ble ikke opphevet ved Mose Torah.
b) Den ble lagt til «for overtredelsenes skyld», for å vise syndens storhet

og grusomhet.

Det var ikke noe nytt at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, men
det som er det nye i vår tidshusholdning, er at jøder og hedninger er STILT
LIKT I ETT LEGEME, der Kristus er hodet, og hver av oss troende utgjør Jesu
lemmer. «Denne hemmelighet er stor, men jeg tenker hermed på KRISTUS
og PÅ MENIGHETEN.» (Ef.5,32.)

DE SOM HAR TRO, BLIR VELSIGNET SAMMEN
MED ABRAHAM

«så blir da de som har tro, velsignet med den troende Abraham.
(v.9.)

Jeg tenker her på følgende aspekter ved frelsen:

a) Både jøder og hedninger blir rettferdiggjort ved Jesu forsoning. Dette
gjelder både hedninger og jøder fra den første tiden av. De som ble
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velsignet FØRST, VAR HEDNINGENE, for jødene oppstod ikke før
enn ved Abraham, og da var det gått 2000 år av frelseshistorien.

b) Jødene og deres proselytter hadde sin store mulighet til å bli frelst fra
Abraham av og inntil Paulus. Dette var en periode på over 2000 år,
men de tok ikke vare på dette frelsestilbudet som var Riket for Israel.

c) Fra Paulus og inntil Jesu komme for den kristne menigheten har vi en
ny periode på ca. 2000 år. Det er den kristne menighets tidsperiode,
og i denne perioden er det hedningene som igjen er i hovedfokuset
for frelsen. Jødene som folk og nasjon er satt til side som hovedbærere
for Guds rike. De ble satt til side på grunn av vantro.

d) Etter den kristne menighets bortrykkelse far vi igjen jødenes tid. 1
løpet av den store trengsel vil jødene som rest og levning ta imot Jesus
som sin konge og frelser. Han vil komme tilbake og styre verden ut
ifra templet i Jerusalem. Troende jøder skal være konger og prester
ut over den hele jorden. Den kristne menigheten skal også være med
på å styre i Rikets tid. Vi skal ha en himmelsk tilknytning til Riket, og
jødene skal ha en jordisk tilknytning til det.

e) Etter Rikets tid far vi perioden for «en ny himmel og en ny jord.»
(Joh.Ap.21-22. Den første del av denne perioden er beskrevet i Ef. 1,9-
10 «idet han kunngjorde oss SIN VILJES HEMMELIGHET ETTER
SITT FRIE RÅD OM EN HUSHOLDNING 1 TIDENES FYLDE, da
han ville samle ALT 1 ETT, både det som er i himlene og det som er
på jorden.»

f) Etter «husholdningen i tidenes fylde» vil vi fa «de kommende
tidsaldrene» (Ef.2,7.) hvorav denne tidshusholdningen er den
første av disse. Vi vet nesten ingen ting om det åndelige innholdet i
disse framtidige periodene, men vi vet at det skal bli en god tid for
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mennesker, engler, dyr, fisker og alt som Gud har skapt, «for at han
i de kommende tider (gr.»aion», som betyr «tidsalder») kunne vise
sin nådes OVERVETTES RIKDOM i godhet mot oss i Kristus Jesus.»
(Ef.2,7.)

SÅ MANGE SOM HOLDER SEG TIL TORAH-GJERNINGER,
ER UNDER FORBANNELSE

«For så mange som holder seg til Torah-gjerninger (gr.»ergo
nomu»), er under (gr.»hupo») forbannelse (gr.»katara»), for det er
skrevet: Forbannet er hver den som ikke blir ved i alt som er skrevet

i Torahens bok, så han gjør det!» (v. 10.)

Dette utsagnet gjelder den kristne menigheten, som består både av jøder
og hedninger. De som holder seg til Torah-gjerninger i inneværende tidshus-
holdning, for å bli rettferdiggjort, eller for å bli helliggjort, er under forban
nelse. (v. 10.)

Dette betyr ikke at de går fortapt for Guds rike, men det betyr at de skal
være under forbannelse ved Jesu domstol i himmelen. De skal bli dømt på
grunn av at de har holdt seg til den jødiske Torah og ikke til Paulus sin lære.
«Det er troverdige ord, for er vi død med ham, skal vi og leve med ham. Hol
der vi ut, skal vi og herske med ham, fornekter vi (Jesus og den frie nådens
evangelium), skal han også fornekte oss (ved Jesu domstol i himmelen). Er vi
troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.» (2.Tim.2,l 1-13.)

Den som vil være under den jødiske Torah i inneværende tidshushold-
ning, må etterleve alt det som står i Mose Torah, og det er det ikke noe men
neske- verken jøde eller hedning- som greier. Dette er helt utelukket.

Jakob så også på den jødiske Torah som en enhet. «For enhver som hol
der hele Torahen, men snubler i en ting, han blir skyldig i alle.» (Jakob 2,10.)
Dette er Guds jus, og den er ikke lik med vår jus eller våre juridiske begreper.

Jakob utfordret jødene til å holde Mose Torah, for hans forkynnelse gjaldt
Riket for Israel. Paulus advarte sterkt medlemmene av den kristne menighe-

-143-



PAULUS BREV TIL GALATERNE

ten til ikke å holde Mose Torah, for de var under en ny frelsesordning, og det
var RETTFERDIGGJØRELSE VED TRO ALENE.

Hva som gjelder den greske preposisjonen «hupo», som betyr «under», så
er den brukt på følgende måte i Brevet til Galaterne.

a) Under forbannelse. (GaL3,10.)

b) Under synd. (Gal.3,22.)
c) Under Torahen. (3,23.)

d) Under tuktemesteren. (Gal.3,25.)

e) Under formyndere og husholdere. (Gal.4,2.?
f) Under elementene eller verdens barnelærdom. (Gal.4,3.)

g) Jødene var under Torahen. (Gal.3,23.)
h) Jesus ble født under Torahen. (Gal.4,4.)

i) Jesus skulle kjøpe dem fri som var under Torahen. (Gal.4,5.)
j) «Dere som vil være under Torahen. Hører dere ikke Torahen?» (Det

betyr: Hva den sier eller befaler.) (Gal.4,21.)
k) De som drives av Ånden, er ikke under Torahen. (Gal.5,18.)

TORAEN HAR IKKE NOE MED TROEN Å GJØRE

«Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved Torahen, er åpenbart,
for: Den rettferdige ved tro skal han leve, men Torahen har ikke
noe med troen (Paulus undervisning) å gjøre, men den som gjør det,
skal LEVE ved den.» (v. 11-12.)

Det er helt klart at ingen blir rettferdiggjort ved etterlevelse av Torahen,
for Paulus har allerede flere ganger påpekt at i inneværende tidsperiode skal
den rettferdige leve ved troen. (v. 11.)

Troen (Paulus lære) har ikke noe med Torahen å gjøre, men den som
oppfyller Torahen fullkomment, SKAL LEVE ved denne oppfyllelsen, (v. 12.)

Av dette forstår vi også at Torahen er DØDENS VEI og ikke LIVETS VEI,
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for det er ingen som kan oppfylle den jødiske Torah til egen frelse. Dersom
det hadde vært slik, hadde vi heller ikke behøvd Jesu forsoning.

Dette betyr ikke at den jødiske Torah ikke er nyttig og viktig i Rikets
tidsalder. Moses sa om budene: «Og dere skal holde mine lover og mine bud,
for det menneske som gjør etter dem, SKAL LEVE ved dem. Jeg er Herren.»
(3.Mos.l8,5.)

Dette betyr at det menneske som holder Torahen, skulle leve godt i landet
Israel. Han skulle få del i Herrens velsignelser, men dette utsagnet har ikke
noe med frelsen eller rettferdiggjørelsen å gjøre. I forlengelsen av dette kunne
frelsen ligge dersom jødene vendte seg til Gud og ba om frelsen.

Dessuten var det å holde Torahen den eneste måten som jødene kimne
demonstrere sin tro på. De holdt Torahen på grunn av at de var frelst, men
overholdelse av Torahen kunne ikke frelse dem, for den krevde at de holdt

Torahen fullkomment.

Det var knyttet mange velsignelser til de jødene som holdt Herrens bud
og regler. (Se S.Mosebok 26-30.)

«Dersom du hører på Herrens, din Guds røst, så du akter vei på å
holde alle hans bud, da skal Herren din Gud HEVE DEG HØYT

OVER ALLE FOLKENE PÅ JORDEN. Og alle disse velsignelser skal
komme over deg og nå deg. Så sant du hører på Herrens, din Guds
røst. Velsignet være du i byen, og velsignet være du på marken! Vel
signet vær ditt livs frukt og frukten av din jord og frukten av ditt fe,
det som faller av ditt storfe, og det som fødes av ditt småfe! Velsig
net være din kurv og ditt deigtrau. Velsignet være du i din inngang
(til livet), og velsignet være du i din utgang (døden). Herren skal la
dine fiender, som reiser seg mot deg, ligge under for deg. På en vei
skal de dra ut mot deg, og på syv veier skal de flykte for deg. Herren
skal byde velsignelsen å være hos deg i dine lader og å følge deg i alt
det du tar deg fore, og han skal velsigne deg i det land (Israel) Her
ren din Gud gir deg.» (5.Mos,28,l-8.)
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KRISTUS KJØPTE OSS FRI FRA TORAHENS FORBANNELSE

«Kristus kjøpte oss fri fra Torahens forbannelse (gr.»katara tu no-
mou»), idet han ble en forbannelse for oss, for det er skrevet: For

bannet er hver den som henger (gr.»kremannumi») på et tre, for at
Abrahams velsignelse kunne konune over hedningene i Kristus Je
sus, så vi ved troen (Paulus lære) kunne få løftet (gr.»epagellia») om
Ånden.» (v. 13-14.)

Kristus kjøpte oss fri fra Torahens forbannelse idet han ble en
forbannelse i stedet for oss. (v. 13.) Han tok den forbannelsen som lå over

bele menneskeslekten på seg og kjøpte oss fri med sitt liv, sin død og sitt blod.
Dette var et frivillig offer fra Jesu side, og det var DET ENESTE OFFERET
som Gud kunne godta. Jesus var det perfekte offeret for ban var selv uten
synd.

Jesus tok på seg bele verdens synd og skyld (l.Job,2,2.) Han levde og døde
i vårt sted, og da ban bar fram skyldofferet (Es.53,10), var det for bele verdens
synd. Dyre- og planteoffer av forskjellig slag kunne ikke utføre dette miraklet
som syndenes forlatelse er. De la bare et dekke over synden, men da Jesus kom
som DET FULLKOMNE SONOFERET, TOK HAN BORT SYNDEN, slik at

alle som ønsker det, kan få tak i frelsen i Jesus Kristus.

Den vanlige avlivingsmåten i Israel var ved steining, men dersom man
ville kaste EN EKSTRA SKAM over vedkommende, som ble steinet, så hengte
man ham opp på et tre, slik at alle kunne se det og forakte ham. (v. 13.)

Denne regelen går tilbake til 5.Mos.21,22-23 hvor det står: «Når en mann
bar en synd på seg, som fortjener døden, og ban blir avlivet og deretter hengt
på et tre, så skal bans døde kropp ikke bli natten over på treet, men du skal
begrave ham samme dag, for forbannet av Gud er den som blir hengt, og du
skal ikke gjøre ditt land ureint, det som Herren din Gud gir deg til arv.»

Dette var en generell regel i jødedommen, og den var ikke myntet spesielt
på Jesus, men den gjaldt også for ham.

Det står ikke noe i Skriften om at Jesus ble steinet, men det står at ban ble
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hengt opp på et tre på Golgata. Dette var romernes måte å gjøre det på.
Dette var et frivillig offer fra Jesu side. Han demonstrerte Guds kjærlighet

til alle mennesker ved dette offeret, «men av seg selv gav avkall på det (å være
Gud lik) og tok en tjeners skikkelse på seg, idet han kom i menneskers lignelse,
og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv så han
ble lydig inntil døden, ja KORSETS DØD.» (Fil.2,7-8.)

Jesus forsonte oss med Gud ved sitt liv og sitt blod. Ett av de verbene som
er brukt for «å forsone», er på gresk «eksagorazo». Det er sammensatt av to
ord, som er «ek», som betyr «ut av» og «agora» som betyr «markedspalass.
Dette betyr i overført betydning at Jesus tok oss UT AV SLAVEMARKEDET
ved sin død på Golgata.

Av den grunn kunne han også rope ut fra korset: «DET ER FULLBRAKT.»
(gr.»tetelestai») (Joh. 19,30.)

En av hensiktene med Jesu offer var at vi hedningene kunne få tak i
Abrahams velsignelse, som her er det forholdet «at Abraham trodde Gud, og
det ble regnet ham til rettferdighet.» (v.6.)

Det er ikke bare det at vi får del i Abrahams rettferdighet ved Jesu offer.
Vi får også Den Hellige Ånd ved dette offeret ved tro. (v. 14.) Dette er det
rette svaret på det spørsmålet som Paulus stilte i vers 2: «Var det ved Torah-
gjerninger at dere fikk Ånden eller ved troens forkynnelse?»

Løftet om Den Hellige Ånd var et løfte til jødene, og det var knyttet til
Den nye pakten i Jesu blod. Dette løftet ble også naturligvis overført på oss
hedninger. Den Hellige Ånd er selve frelsespantet som vi har. Det er beviset
å at vi er Guds barn. «Dersom noen ikke har Guds Ånd, hører han ikke ham
til.» (Rom.8,9.)

Det er en meget nær sammenheng mellom rettferdiggjørelsen og Den
Hellige Ånd. Det er først når vi har fått Den Hellige Ånd, at vi er rettferdiggjort.
«Og således var det med somme av dere, men dere har latt dere avtvette
(sluttet å drive hor). Dere er blitt helliget. Dere er blitt rettferdiggjort i den
Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.» (l.Kor.6,11.)
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Selv om vi er rettferdiggjort ved Jesu blod og har Den Hellige Ånd som
innsegl og pant til forløsningens dag, så lever vi ikke i dag i Den nye pakten i
Jesu blod. Det er EN STOR MISFORSTÅELSE å hevde det. Vi lever i Paulus

sin forkynnelse og i de paulinske hemmelighetene, og den er EN PARANTES
i Guds planer med Israel og jødene. Ett av de store løftene til jødene og Israel
var at Gud ville gi dem EN NY PAKT, som var mye bedre enn Mose Torah. Den
nye pakten i Jesu blod ble etablert på Golgata, men da jødene ikke ville leve
i den, ble den TRUKKET TILBAKE for et tidsrom på 2000 år. 1 forbindelse
med jødenes omvendelse på slutten av trengselstiden, skal den bli etablert på
nytt igjen, «og når jeg borttar deres synder (jødenes omvendelse på slutten av
trengselstiden) da er dette min pakt med dem (jødene).» (Rom. 11,27.)

1 inneværende tidshusholdning har vi INGEN PAKT MED GUD. Vår
frelse er basert på Jesu forsoning. Den Hellige Ånds komme og de paulinske
hemmelighetene.

Vi ser også at innholdet i Den nye pakten i Jesu blod, ikke passer inn i
inneværende tidshusholdning. Det går ut på følgende:

a) Jesu død og oppstandelse.
b) Den Hellige Ånds komme.
c) Jesu undervisning, som er både Torah og nåde.
d) Jesus som yppersteprest i templet i Jerusalem.
e) De forskjellige offer som skal forrettes i templet i Jerusalem.
f) Hedningenes underkastelese under jødene, som skal være konger og

prester ut over den hele jorden.
Det er av den største viktighet at vi fordeler Guds ord på en rett

måte (l.Tim.2,15.), men slik som forkynnelsen er blitt, er den blitt en
sammenblanding av de jødiske elementene, som angår Riket, og de paulinske
sannhetene, som angår inneværende tidshusholdning. Det er den såkalte
«erstatningsteologien» som har skylden for dette, men bak denne grunnfalske
teologien står der mennesker som både lærer vrangt og holde med dem som
gjør det. Denne teologien kommer til å fa EN STRENG DOM foran Jesu
domstol i himmelen. (l.Kor.3,10-15.)
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ABRAHAMS ÆTT ER KRISTUS

«Brødre! Jeg taler på menneskelig vis. Selv en menneskelig pakt
(gr.»diatheke») vil ingen gjøre til intet eller legge noe til etter
at den er stadfestet Nå ble løftene gitt til Abraham og hans ætt
(gr.»sperma»). Han sier ikke: Og dine ætlinger, som om mange, men
som om en: Og din ætt, og dette er Kristus.» (v. 15-16.)

Det er ingen som verken kan eller vil forandre på en pakt (avtale), som er
inngått mellom to parter. Avtalen står fast for all tid. Når det er slik mellom
oss mennesker, så er den pakten som Gud inngikk med Abraham enda mer
sikker enn noen menneskelig pakt.

Utrykket «å inngå en pakt», betyr «å skjære en pakt» eller «dele opp en
pakt». Det går på det forholdet at dyrene ble skåret opp og lagt i to rader, og
de som hadde inngått pakten, skulle gå mellom radene og på denne måte
stadfeste at pakten ble inngått.

Vi har et godt eksempel på dette i I.Mos. 15,8-21. Det interessante her er
at det bare var Gud, som gikk mellom kjøttstykkene. Abraham hadde sovnet.
Dette viser at pakten kvilte utelukkende på Gud og hans løfter til Abraham.
De løftene, som det her er snakk om, er derfor helt ubetingede løfter. De
er gitt Abraham på grunn av at Gud elsket ham og hadde utvalgt ham til å
representere ham på jorden.

Nå ble løftene i Abraham-pakten først og fremst gitt til Jesus Kristus, for
det er han som er hovedarving til Guds løfter til Abraham. Dette kommer
også tydelig fram i Guds løfter til Abraham. Det var HANS ÆTT, som er et
ENTALLSORD, som skulle arve løftene. (I.Mos. 12,7 og 13,15.)

1 forlengelsen av at Kristus er Abrahams ætt, er også den kristne menighet
av «Abrahams ætt», for Kristus og menigheten er en åndelig enhet. «Men
hører dere Kristus til, da er dere jo Abrahams ætt, arvinger etter løfte.» (v.29.)

Dette betyr ikke at de messianske jødene ikke hører med til Abrahams
ætt, men de gjør det etter EN ANNEN FRELSESORDNING, som går ut på,
at både tro og gjerninger var avhengig av, at frelsen kunne firme sted. Det er
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ikke denne freisesordningen Paulus beskrev i Brevet Til Galaterne, men det
var den nye tiden som var basert på Guds løfte til Abraham om, at han var
rettferdiggjort ved troen alene.

Det var ikke Abrahams mange typer «ætlinger» som skulle arve løftene,
men det var Kristus. Han er «Abrahams ætt», (v. 16.)

Paulus drog her en applikasjon (bruk, anvendelse) av Guds løfter til
Abraham. Det som mange jøder hadde glemt, var at selve arvingen og
hovedarvingen til Guds løfter til jødene, er Kristus, «men er vi barn, da er
vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med
ham, for at vi også skal herliggjøres med ham.» (Rom.8,17.)

Så blir det store spørsmålet: Hvordan kan vi bli medarvinger til Kristus?
Det blir vi utelukkende VED TROEN, som er synonymt med PAULUS
UNDERVISNING, som igjen er det samme, som det løftet som Abraham
fikk, at han var rettferdiggjort ved troen alene.

Som vi før har beskrevet, så var det en periode i Abrahams liv da han
levde i en fri nådeperiode, og det var perioden fra hans omvendelse i Ur i
Kaldea og til han begynte å inngå pakter med Gud. (l.Mos.15 og 17.) Denne
perioden peker på hovedprinsippet i Paulus undervisning om at vi er frelst av
nåde ved tro UTEN GJERNINGER. Det er to hovedprinsipper for frelse opp
gjennom hele frelseshistorien, og det er:

a) Frelse på grunn av Guds nåde ved tro PLUSS GJERNINGER.
b) Frelse på grunn av Guds nåde ved tro UTEN GJERNINGER.

Vi må ikke blande sammen disse to frelsesprinsippene. De er ikke de sam
me. Den frie nådens tidsperiode, som vi nå lever i, er HELT UNIK i frelseshis
torien. Etter den kristne menighets bortrykkelse blir dette frelsesprinsippet
TRUKKET TILBAKE, og vi får Rikets forkynnelse som inneholder både nåde,
tro og gjerninger.

Jødene har fortsatt sine løfter fra Gud. Han vil oppfylle dem når tiden
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er inne til det, men det som Paulus ønsket å få frem i alt det, som han skrev,

var KRISTUS og MENIGHETEN. «Men hører dere Kristus, da er dere jo
Abrahams ætt, arvinger etter løfte.» (v.29.)

Dette var en hemmelighet i G.T. og langt inn i N.T. Det var først Paulus
som fikk åpenbart dette. «Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg
til sin hustru, og de skal være ett kjød. Denne hemmelighet er stor. Jeg tenker
hermed på Kristus og på menigheten.» (Ef.5,31-32.)

«for at deres hjerter må bli trøstet, så de knyttes sammen i kjærlig
het og når fram til hele rikdommen av DEN FULLVISSE INNSIKT,
til kunnskap om Guds hemmelighet. DET ER KRISTUS (og ME
NIGHETEN.)» (Kol.2,2.)

Den kristne menigheten er den hemmelige perlen i Guds krone. Vi finner
den ikke beskrevet i de jødiske Skriftene- verken i Tanach eller i N.T. Jødene
forstår ikke dette med hemmeligheten med Kristus og menigheten. De kunne
ikke tenke seg den muligheten at Gud ville utsette sine planer med jødene
i 2000 år og innføre en ny frelsesforsamling, men dersom de hadde villet
anerkjenne Paulus sine Skrifter og Paulus sitt budskap, da hadde de fatt tak
i dette.

For jødene var ikke Jesus Messias noen hemmelighet. Det var han hele
Tanach dreide seg om- Messias som både forsoneren, den store profeten, den
store kongen, som skulle sitte på Davids trone i tidsalderen og Messias som
yppersteprest i templet i Jerusalem. Alt dette visste jødene godt om. Riket
for Israel var deres store håp i livets mange vanskeligheter, men Jesus Kristus
og den kristne menigheten kjente de ikke, for det hørte med til en annen
tidshusholdning, som ikke var åpenbart for dem.

Vi vet at det var Guds vilje og planer å innføre Riket med det samme etter
Jesu himmelfart og Den Hellige Ånds komme, men da jødene ikke ville ta
imot tilbudet om Messias og opprettelsen av Riket, ble det trukket tilbake, og
vi fikk MENIGHETENS TID.

Tilbudet om opprettelsen av Riket stod ved lag helt inntil år 70, men da
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var nådetiden for jødene ute for denne gangen. «Så fatt da et annet sinn og
vend om, for at deres synder må bli utslettet, så HUSVALELSENS TIDER
(RIKET) kan komme fra Herrens åsyn, og han kan sende den for dere
utkårede Messias, Jesus, som himmelen skal huse inntil de tider da alt det

blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra
eldgamle dager av.» (Ap.gj.3,19-21.)

Rikets program gikk fint den første tiden. Apostlene gjorde Rikets
tegn i ustrakt grad og forkynte Riket fra Jerusalem av i Judea og Samaria,
men plutselig på Apostelmøtet i Jerusalem ble det en forandring på dette
oppdraget. De messianske jødene skulle bare forkynne for jødene i Israel, og
Paulus skulle forkynne for hedningene og FOR Effaim i diasporaen. Dette
peker på den nye tiden- den kristne menighets tid.

Jakob, Jesu bror, forsøkte å forklare hedningenes inngang i Guds rike (Ap.
gj.lO.) ut ifra de gammel-testamentlige profetiene (Ap.gj.15,14-18.), men den
forklaringen som han kom med, var ikke rett, og grunnen til at han tok feil var
at han ikke kjente til den kristne menigheten og dens mange hemmeligheter.

MOSE TORAH GJØR IKKE ABRAHAM-PAKTEN UGYLDIG

«Dette er da min mening; En pakt som forut var stadfestet av Gud,
gjør ikke Torahen, som er gitt fire hundrede og tretti år etter, ugyl
dig (gr.»akuroo»), så den skulle gjøre løftet (om Kristus og menig
heten) til intet (gr.»katargeo»). For får en arven (gr.»kleronomia»)
ved Torahen, får en den ikke lenger ved løfte, men Gud har gitt
(gr.»charissomai») Abraham den ved løfte.» (v. 17-18.)

Den Mosaiske Torah, som var gitt 430 år, etter at Gud hadde inngått sin
pakt med Abraham, kunne ikke gjøre løftet om Kristus til intet. (v. 17.)

Dette er en meget logisk og rett konklusjon. Torahen kunne ikke forandre
det opprinnelige løftet. Den jødiske Torah ble ikke gitt til jødene for at de
skulle bli rettferdiggjort ved den, men den skulle peke på Jesus Messias som
den som oppfylte Torahens krav for jødene.

Dessuten hadde det gått 430 år mellom løftet og Torahens innførsel.
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Dersom Torahen gav rettferdiggjørelsen, så gikk alle de jødene og proselyttene,
som hadde levd i dette tidsrommet på 430 år, fortapt for Guds rike, som er
Riket for Israel, for Torahen kunne ikke rettferdiggjøre noen. Dette var et
argument som judaistene ikke greidde å parere.

De 430 årene, som her er nevnt, blir regnet fra den tid da jødene kom inn
i Egypt og inntil Gud inngikk sin pakt med Abraham. Det blir 430 år.» Men
den tid Israels barn bodde i Egypten, var firehundrede og tretti år. På den dag
de firehundrede og tretti år var til ende, da var det alle Herrens hærer drog ut
av Egyptens land. (2.Mos. 12,40-41.)

Paulus slo dette fast nok en gang: Dersom en kunne oppnå
rettferdiggjørelsen ved den jødiske Torah, fikk en den ikke lenger ved løftet,
men det er ikke slik. En får rettferdiggjørelsen ved løftet (troen på Jesus).
(v.18.)

De løftene som Gud har gitt jødene, er av JORDISK KARAKTER. Det er
løftene om landet, Eretz Israel, løftet om et stort landområde i Midt-Østen-

fra Middelhavet til Eufrat, fra Nilen og til ørkenen i nord, løftet om Messias
som kongen i dette Riket, løftet om at de 12 apostlene skulle sitte i templet i
Jerusalem og dømme (styre) de 12 stammene, løftet om at jødene skulle være
kongelige prester ut over den hele jord, og løftet om Det himmelske Jerusalem,
som skal ligge nær til jorden i Rikets tid. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind
3. kapittel: Det himmelske Jerusalem.) Basis for disse løftene er Guds løfter til
jødene samt Jesu forsoning.

De løftene som Gud har gitt den kristne menigheten, er utelukkende
HIMMELSKE LØFTER. I Rikets tid skal vi styre sammen med Gud ut ifra
selve himmelen. Det vil være vårt utgangspunkt for styret. Vi skal ikke styre
over Israel eller verden, for det skal jødene gjøre, men vi skal styre over
englene og resten av kosmos. Det skal bli spennende. «Eller vet dere ikke at de
hellige skal dømme (styre) verden (gnkosmos»)?, 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 i timelige ting!» (l.Kor.6,2-3.)
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HVA VAR HENSIKTEN MED TORAHEN?

«Hva skulle da Torahen til? Den ble 1^ til (Abraham-pakten) for
overtredelsenes (gr.»parabasis») (syndens) skyld, inntil den ætt
(Kristus og den kristne menigheten) som løftet gjaldt- gitt ved en
gler ved en mellommanns (gr.»mesites») (Moses) hånd, men en
mellommann er ikke bare for en, men Gud er en.» (v. 19-20.)

Hva var hensikten med Mose Torah? Den ble lagt til løftet (i (Abraham-
pakten), for å avsløre synden. Dette skulle vare inntil Kristus og den kristne
menigheten kom. Etter den tid skulle Den Mosaiske Torah falle bort som
frelsesgrunnlag for den kristne menighets lære (v. 19.), som er basert på
Paulus sin undervisning. Den har igjen sin basis i Guds løfte til Abraham om
at vi er rettferdiggjort ved troen alene.

Vi ser også av frelseshistorien at dette stemmer. Den Mosaiske Torah ble
tatt bort på Golgata, men det varte en tid før de messianske menighetene ble
borte. Det er bestandig overgangstider i Guds ordninger med menneskene.
Disse overgangstidene overlapper hverandre. Hele tiden for Apostlenes
Gjerninger og fram til Jerusalems ødeleggelse i året 70, var det TO BUDSKAP
som ble forkynte, og det var:

a) Apostlenes forkynnelse om Riket for Israel og
b) Paulus forkynnelse om den kristne menigheten.

Dette betyr også at det ikke er kirken som er «Det åndelige Israel». Det er
en tilsnikelse å kalle menigheten for «Det åndelige Israel», og det er uttrykk
fra erstatningsteologien, som ikke er fra Gud, men den er fra satan, og den går
ut på å frata Israel og jødene alle de løftene og oppgavene som de har fått av
Gud. «Det åndelige Israel» er og forblir «de messianske jødene».

Det er vanlig blant de kristne at de tar deler av Mose Torah og de jødiske
Skriftene og overfører innholdet i dem på den kristne menigheten. Det er
blitt gjort, og det gjøres også i dag. Det var ikke bare på Paulus sin tid at
judaistene eksisterte. De har eksistert hele tiden fram til i dag. Det er ikke
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Mose Torah og de messianske Skriftene som er vårt åndelige grunnlag, men
det er Paulus sin lære.

At vi skal stå sammen med jødene og forsvare dem, er en helt annen sak.
Vi kan også delta i deres fester, men mange av dem er ikke våre fester. Store
deler av kirken svikter Israel, men det er ikke en lønnsom investering av to
grunner, og det er:

a) Den som velsigner Israel, vil Gud velsigne.
b) Den som forbanner Israel, vil Gud forbanne.

Torahens hensikt var ikke å frelse menneskene ved gjort gjerning, men
den er gitt jødene, for at synden skulle bli større, og for å avsløre synden,
(v. 19.) «Men Torahen kom til for at synden skulle bli større, men hvor synden
ble stor (på Golgata), ble nåden enda større.» (Rom.5,20.)

Dette er også et løfte til de messianske jødene. Når synden ble stor på
grunn av at Torahen ble introdusert, ble også Guds nåde enda større. Den ble
så stor at den dekket de jødene som kom til tro på Jesus. Det var på Golgata
at nåden ble virkelig stor, for der sonet Jesus all verdens synd, og synden ble
erstattet med nåden.

Den kristne menigheten er ikke under den jødiske Torah, men vi er under
den paulinske nåden som er basert på Guds løfte til Abraham. (Rom.6,14.)
Jesu forsoning dekker alle våre synder.

Den Mosaiske Torah er underordnet det løftet som Gud gav Abraham, for
Gud gav dette løftet direkte til Abraham uten at det var noen mellommann
til stede. Da Gud gav Moses Torahen, var det en mellommann mellom Gud
og jødene til stede, og det var Moses. Guds engler var også til stede når Mose
Torah ble gitt. Svakheten med at det er en mellommann til stede, er at denne
mellommannen ikke kan representere begge sidene i en sak. Han kan bare
representere den ene siden. (v. 19-20.)

Moses representerte her Gud og Torahen, og den stilte bare krav til
jødene. Torahen var ikke satt inn i livets tjeneste, men inn i dødens tjeneste,
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for ingen kan oppfyUe Torahen til egen frelse. Hvor MEGET BEDRE er ikke
det systemet som den kristne menigheten har. Der behøves det INGEN
MELLOMMANN mellom Gud og mennesker. Vi har dirkete kontakt med
Gud gjennom den paulinske læren. Gud er fullstendig på vår side. «Så er det
da INGEN FORDØMMELSE for den som er i Jesus Kristus, for livets Ånds
Torah har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens Torah (Mose
Torah.)» (Rom.8,1-2.)

Dette har store deler av de troende enda ikke forstått, for de strever med

den jødiske Torah på et eller annet punkt i sitt kristenliv. De tror enten:
a) At forkynnelsen av Torahen åpner opp for evangeliet eller
b) At etterlevelse av Torahen kan helliggjøre dem eller
c) At etterlevelsen av Torahen kan gi dem rettferdiggjørelsen eller
d) At frelsen er en kombinasjon av disse elementene.
Sannheten er at det er INGEN TING, som kan komme mellom Gud og

den enkelte troende i inneværende tidshusholdning og frarøve oss frelsen i
Jesus Kristus. INGEN TING ER INGEN TING. (Rom.8,31-39.)

TORAHEN ER IKKE IMOT GUDS LØFTER

«Er da Torahen imot Guds løfter? Langt derifra! for var det gitt noen
Torah som kunne gjøre levende (gr.»zoopoieo»), da kom rettferdig
heten virkelig av Torahen, men Skriften har lagt alt (gr.»ta panta»)
inn under (gr.»synklio») synd (gr.»hamartia»), for at det som var
lovet, skulle ved tro på Jesus Kristus bli gitt dem som tror. Men før
troen kom, ble vi (jødene) holdt innestengt (gr.»phorureo») i va
retekt under Torahen til den tro (den paulinske læren) som skulle
åpenbares, (v.21-23.)

Paulus stilte enda et retorisk spørsmål, og det var: «Er Torahen imot
Guds løfter?» Han besvarte det med et meget sterkt utsagn som betyr: «Langt
derifra» «eller «Må Gud forby en slik tanke». For dersom rettferdigheten var å
få ved etterlevelse av Torahen, da kom rettferdiggjørelsen virkelig av Torahen.
(v.21.)
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Paulus svarte her på et spørsmål, som han visste, ville komme fra judaistene.
Han var dermed ute på forhånd, for å parere dette spørsmålet. Torahen var
ikke imot Guds løfte(r), for Tohraen var ikke gitt for å gi rettferdighet, men
den var gitt, for at den skulle fordømme synden og dermed synderen

Dersom rettferdigheten var å få ved Torahen, da hadde vi hatt to systemer
som kunne gi rettferdiggjørelsen, og det var:

a) Rettferdigheten av tro og
b) Rettferdigheten av Torahen.

Men det har vi ikke. Torahen hadde ikke den funksjonen, men den ble
«lagt ved siden av løftet» og skulle ftmgere bare i 430 år. (v. 19.)

Skriften, Guds ord eller Gud selv har innelukket alt inn under synden
ved hjelp av Torahen. Torahen er selve fangevokteren. Han holdt alle jøder
innelukket i dette fengslet. Det var bare en vei å slippe ut av fengslet, og det
var ved å komme til tro på Jesus. Der dette skjedde, ville jødene få tak i det
som var lovet, og det var rettferdiggjørelsen av tro. (v.22.)

Ordet «alt» er på gresk» «ta panta». Det betyr «de alle ting». Det går da
på «bestemte ting», og de bestemte tingene er her: «Alt som har med Torahen
å gjøre». Jødene har som alle andre mennesker, forsøkt å slippe ut av dette
fengslet, som er Torahen. I dette tilfellet ønsket de å slippe ut ved hjelp av
Torahen, men det gikk ikke.

Jeg vil i denne sammenhengen sitere det som Studiebibelen sier om dette.
«Lagt alt under» (synklio), å stenge inne på alle kanter, å hindre fra å vike til
høyre eller venstre, som hyrden stenger fårene inn i en kve. Ordet her er også
brukt om å fange fisk Luk.5.6. Det er umulig å bli rettferdiggjort ved loven.
Derfor er alle, jøder som hedninger, under synd.»

Menneskene har opp gjennom historien forsøkt mange veier å komme ut
av dette fengslet som Gud har innelukket hele menneskeheten inn i:

a) De har forsøkt å klatre over denne muren ved egne anstrengelser.
b) De har forsøkt å klatre under denne muren ved å underminere den.
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c) De har forsøkt å fly over denne muren ved høytflyvende ideer,
(fllosofl.)

d) De har forsøkt å unnslippe den ved at de har laget seg egne filosofiske
systemer og andre religioner.

Men det er bare en vei ut av dette fengslet- både for jøder og andre
mennesker-, og det er rettferdiggjørelsen av tro som er basert på Jesu
forsoning.

Vers 23 gjentar noe av det som vers 22 begynner med. Før rettferdiggjørel
sen av troen BLE FRIGITT IGJEN ved Paulus sin forkynnelse, så ble jødene
holdt innestengt under varetekt under Torahen til DEN NYE TROEN KOM.
(v.23.)

Det var en spesiell type tro som ble gitt til Paulus av den oppståtte Kristus,
og det var hele det paulinske budskapet som var basert på Jesu død, nedfart
til dødsriket og oppstandelse. Det var «de første ting» Paulus fikk åpenbart av
Jesus. (1.Kor. 15,3.) Senere fikk han resten av de paulinske åpenbaringene og
hemmelighetene.

Det paulinske budskapet er basert på 3 komponenter, og det er:

a) Rettferdiggjørelsen av tro. Det går tilbake til Abraham.
b) Jesu død, nedfart til dødsriket og oppstandelse. Det er også nevnt i

Tanach.

c) De paulinske henunelighetene.

Uttrykket «å bli holdt innestengt» er blitt oversatt på flere måter. Den
aramaiske teksten har for eksempel oversatt vers 23 på følgende måte: «men til
troen kom, BESKYTTET (BEVARTE) Torahen oss, mens vi var innestengt til
den tro som er klar til å bli åpenbar.» Den første oversettelsen er mer negativ
til den jødiske Torah enn den siste oversettelsen. Dette har sannsynligvis med
hvordan en ser på den jødiske Torah. Jeg mener at vi skal se så positivt på den
som overhode mulig. Vi må huske på følgende ting med Torahaen:
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a) Den kom fra Gud.

b) Den uttrykte Guds vilje.
c) Den var hellig og ren.
d) Når jødene holdt den, skulle de få leve et godt liv i landet Israel og ute

i diasporaen, (v. 12.)
e) Jesu nye Torah skal komme tilbake i Rikets tis.

Det eneste Torahen ikke kunne oppnå var å frelse jødene, for dersom det
skjedde, så måtte de oppfylle hele Torahen, og det er det ikke noe menneske
som greier. Den jødiske Torah har aldri vært noen frelsesvei for jødene, men
den har BEVART dem i vandringen som troende.

Jeg presisere nok en gang, for dette ER VIKTIG, og det er de færreste som
er oppmerksom på dette. Når vi leser N.T., så må vi være oppmerksomme på
at det er 4 «frelsesystemer», som er beskrevet der, og de er:

a) Fariseerne og sadduseernes lære. Den var stort sett gal. Fariseerne
lærte at de kunne holde Torahen til egen frelse. Sadduseerne hadde et
mer liberalt syn på Mose Torah.

b) Mose Torah hadde sin tid inntil Golgata. Der ble den opphevet som
bevarelsessystem, men de enkelte lovene og reglene ble tatt opp både
i den messianske jødedommen og i kristendommen.

c) Den messianske jødedommen som tok sikte på å opprette Riket for
Israel. Den begynte med Abraham og ble intensifisert ved døperen
Johannes og Jesu forkynnelse og ble videreført med apostlenes
forkynnelse i deres brev. De 4 evangeliene hører ikke med til kirkens
forkynnelse, men de hører med til Rikets forkynnelse.

d) Det er den paulinske forkynnelsen som er kirkens lære. Det er den
Paulus skriver om i sine brev. Når han stadig vekk skrev om «den
nye troen», som var kommet, så var det hans egen forkynnelse han
omtalte. Dette gjelder også innholdet i Galaterbrevet.

Er det noe merkelig at forkynnelsen blir gal og vill-ledene, når man
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blander sammen Rikets og Paulus sin forkynnelse. Dette betyr naturligvis
ikke at vi ikke kan bruke tekster fra Rikets forkynnelse i vår undervisning, for
det kan vi, men når vi anvender alt som står der, på den kristne menigheten,
da går det galt.

TORAHEN ER BLITT JØDENES TUKTEMESTER TIL
(INNTIL) KRISTUS

«Så er da Torahen blitt vår tuktemester (jødenes) (gr.»paidogogos»)
til (gr.eis») Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort ved tro, men
etter at troen (Paulus sin lære) er kommet, er vi ikke lenger under
tuktemesteren.» (v.24-25.)

Her talte Paulus som jøde til jøder. Dette utsagnet gjelder alle jøder.
Torahen var blitt for dem som en «tuktemester» som skulle føre dem til

Kristus, for at de skulle bli rettferdiggjort av tro. (v.24.)
Ordet «tuktemester» er på gresk «paidagogos». Det betyr en «barneleder»,

som hadde ansvaret for barnas moralske oppdragelse. Han skulle ikke gi dem
kunnskaper, men han skuUe lede dem til læreren som i dette tilfellet er Jesus
Kristus. Det var han som skulle gi dem kunnskaper om den nye tiden, som
var kommet, og det nye var at jødene (som alle andre mennesker) ble/blir
rettferdiggjort av troen.

Torahen var blitt en tuktemester for jødene. Den skulle lede dem til Jesus
Kristus, men judaistene ønsket fortsatt at Torahen skulle lede både jøder og
grekere til Kristus.

Slik er det også fortsatt i de lutherske kirkene og i andre kirker. De
mener at vi skal forkynne den jødiske Torah for de ufrelste, for å vekke dem
til syndenød. Dette er galt, for Torahen fører bare til kunnskap om synden
(Rom.3,20.), og dessuten er den opphevet for snart 2000 år siden. De som
mener det, er ALTFOR SEINT UTE. Deres synspunkt er foreldet.

Hva skal vi så forkynne for de ufrelste? Vi skal forkynne:
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a) At den som ikke kommer til tro på Jesus, får ikke del i rettferdiggjørelsen
og frelsen. Vedkommende ender i fortapelsen.

b) At vi far del i dette ved troen alene.

c) Guds kjærlighet som han viste ved, at han sendte Jesus til oss.
d) De paulinske hemmelighetene.

Når det står at Torahen er jødenes tuktemester til Kristus, så betyr det tre
forhold, og det er:

a) Torahen er jødenes tuktemester både TIL og INNTIL JESUS. Det
betyr at etter at Jesus opphevet den jødiske Torah på Golgata, så er
den ikke lenger i funksjon som frelses- eller bevaringssystem. Det er
kommet en ny tid etter Golgata.

b) Torahen er jødenes tuktemester INN I Jesus Kristus. Den greske
preposisjonen som her er brukt, er «eis», og den betyr «inn i». Det
betyr at han både avviklet den jødiske Torah og oppfylte den til frelse
for alle jøder.

Etter at troen var kommet, var jødene ikke lenger imder tuktemesteren
(v.25.)

Etter at Jesus Kristus hadde viste Paulus at jødene ikke lenger var under
Torahen, var det oppstått EN NY ÅNDELIG VIRKELIGHET. Det var kom
met EN NY TID. Jødene var gått over fra barnestadiet og til voksenstadiet.
Judaistene ønsket at både jøder og hedninger fortsatt skulle være på barne
stadiet, men den tiden var forbi.

Vi presisere nok en gang at dette gjaldt de jødene, som tilhørte den kristne
menigheten. De messianske jødene hørte fortsatt med til Rikets ordning, som
var basert både på tro og gjerninger, men det var ikke den frelseskategorien
Paulus beskrev i sine brev, selv om han også sporadisk beskrev den messian
ske jødedommen. Han beskrev for eksempel den messianske jødedommens
åndelige basis både i Romerbrevet, kapitlene 9-11 i Brevet Til Hebreerne. (Se
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mine to bøker: Paulus Brev Tii Romerne og Paulus Brev til Hebreerne.)
Den jødiske Torah hadde dermed en BEGRENSET LEVETID. Den hadde

varte fra Moses og inntil Golgata.

Den Mosaiske Torah står i motsetning til DEN NYE TROEN. Den nye
troen er det samme som Paulus sin undervisning til den kristne menighet.
Ett av elementene i den går tilbake til Abraham, og det er det forholdet at alle
menneskene blir frelst av nåde ved tro. Dette er DET VIRKELIGE FRELSES-

PRINSIPPET opp gjennom hele frelseshistorien, men det som ligger rundt
troen av krav og bud vil variere fra den ene tidsperioden til den andre.

Vi legger også merke til at Paulus føyer til ENDA ETT ELEMENT, som
ikke har vært i de forrige tidshusholdningene med unntak av første del av
Løftets Tidsperiode, og det er at vi er frelst av nåde ved tro UTEN GJERNIN
GER. Det er forskjell på å være frelst av nåde ved tro pluss gjerninger, og det
å være frelst av nåde ved tro uten gjerninger.

DE SOM ER DØPT TIL (INN I) KRISTUS,
HAR IKLEDD SEG KRISTUS

«alle er DERE jo Guds barn (gr.»huios») ved troen på Jesus Kristus,
for dere, så mange som er døpt (gr.»baptizo», tiden er «aorist») til
(gr.»eis», som også betyr «inn i») Kristus, har ikledd (gr.»endou»,
tiden er «aorist») dere Kristus.» (v.26-27.)

Paulus gikk over fra å bruke pronomene «vi» og «vår» i versene 23-25,
til å bruke pronomenet «dere» i vers 26-27. Dette betyr at han nå ikke lenger
talte utelukkende om og til jødene, men han talte til og om alle de jøder og
alle de hedninger som hørte med til den kristne menigheten.

Det greske ordet som er brukt om «barn», er «huios». Det betyr «et vok
sent barn med full identifikasjon og alle privilegier.» Det er «en fullvoksen
sønn.»

Det betyr at alle, som er kommet til tro på Jesus i inneværende tidshus-
holdning, er fiillvoksne sønner og døtre i Jesus Kristus. Vi har nådd DET
HØYESTE STADIET av frelsemuligheter som deler av Krist legeme.
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Vi får denne nye identifikasjonen og de nye privilegiene ved troen på Je
sus. Dette skjer ved dåpen inn i Jesus Kristus, som er det samme som «ikled-
ningen» av Jesus Kristus, (v.27.)

Den dåpen, som det her er snakk om, er ikke vanndåpen, for den gir ikke
gjenfødelsen, men det er «rettferdiggjørelsens dåp». Det er ved vår rettferdig
gjørelse av tro alene uten gjerninger at vi ble podet inn i Jesus Kristus.

Lutheranerne og katolikkene mener at vanndåpen gir gjenfødselen. Dette
er IKKE RETT. Vanndåpen gir ingen ting i vår tidshusholdning unntatt STOR
FORVIRRING på det teologiske området.

Baptistene av de forskjellige avskygninger mener at vanndåpen enten er
en «god samvittighets pakt med Gud ved Jesus Kristi død og oppstandelse»
(l,Pet.3,21.) eller en bekreftelse på at gjenfødelsen har fimnet sted.

Det første er galt, og det andre er heller ikke rett. Hvor står det i Skriften
at vår gjenfødelse behøver å bli bekreftet fra vår side? Vi er frelst av nåde ved
tro uten noen som helst gjerninger som for eksempel vanndåp.

Ordet «dåp» eller verbet «å døpe» er ikke først og fremst knyttet til vann
som mange tror, men det har med IDENTIFIKASJON å gjøre. Vannet var ofte
det midlet som ble brukt for identifiaksjonen.Vi blir identifisert eller knyttet
til den tingen, det forholdet eller den personen som vi er (blir) døpt til (inn
i). Jødefolket ble knyttet til Moses, da de ble døpt til ham ved gjennomfarten
gjennom Det Røde havet. «For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvi
tende om at deres fedre var alle under skyen og i havet, og de ble alle DØPT
TIL MOSES i skyen og i havet, og de åt alle sammen den åndelige mat.»(I.
Kor.lO,I-3.)

Når jødene ble døpt til «Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn»
eller «til Kristi navn», så betyr det at de ble døpt inn i den læren og styrken
som den messianske jødedommen representerte.

Når vi blir døpt i rettferdiggjørelsens dåp, blir vi knyttet til Jesus Kristus,
den paulinske læren og de paulinske hemmelighetene.
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De to verbene som er brukt vers 27, står i «aorist» form. Det betyr at de
beskriver en hendelse, som er avsluttet i fortiden. Det betyr igjen at den då
pen, som det her er snakk om, ikke skjedde i tiden, men den er en avsluttet
handling som har skjedd en gang i fortida. Dette betyr igjen at det ikke er den
vanlige vanndåpen, som det her er snakk om, for den finner sted fortløpende
i tiden. Det er derimot snakk om vår innlemmelse i det kristne legemet, og
det skjedde fra før verdens grunnvoll ble lagt. (Ef. 1,4.)

Slik er det også med utsagnene i Romerbrevet 6,3-4. Verbene der er også
brukt i «aorist» form. Det betyr at de ikke beskriver den vanlige vanndåpen,
men de beskriver vår kollektive innlemmelse inn i det kristne legemet.

1 Brevet Til Efeserne, kapittel 4,4-5 er den kristne menighets lære
beskrevet på en kortfattet måte: «ETT LEGEME og EN ÅND, likesom dere og
er kalt med ETT HÅP i deres kall, EN HERRE, EN TRO, EN DÅP, EN GUD
og ALLES FADER, han som er over alle og gjennom alle og i alle.»

1 kristendommen er det bare en type dåp, og det er RETTFERDIGGJØ
RELSENS DÅP eller «ÅNDENS DÅP» inn i det kristne legemet, «for vi er
jo alle døpt med en Ånd til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere,
enten vi er treller eller fri. Vi har alle fått en Ånd å drikke.» (l.Kor.12,13.)

Etter som jeg ser det, hører ikke de forskjellige typer vanndåp, som man
hadde i jødedommen, med i den kristne læren. Vanndåpen har ingen ting
med selve frelsen å gjøre, men den angår forskjellige typer renselse som man
hadde i jødedommen. Det var:

a) Den store vanndåpen som var full neddykking av hele legemet.
b) Det var de mindre vanndåpene som gjaldt hender, føtter eller

gjenstander. «La oss (de messianske jødene) gå forbi barnelærdommen
og skride fram mot det fullkomne (i den messianske læren), så vi
ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og
tro på Gud, med LÆRE OM DÅP (forskjellige typer dåp, ordet står
i flertall.) og håndspåleggelse, om dødes oppstandelse og tidsalderlig
dom.» (Hebr 6,1-2.)
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Det å hevde at vanndåpen ikke hører med til den paulinske læren, bli
betraktet som vranglære av verste slag. Katolikkene og lutheranerne hevder at
vanndåpen er det samme som gjenfødelsens dåp. Babtistene av de forskjellige
kategorier er uenige i dette, men de hevder likevel at dåpen er nødvendig. Den
gir enten «en god samvittighets pakt med Gud» (l.Pet.3,21.) eller den er et
gjensvar fra vår side om at gjenfødelsen har funnet sted.

Paulus på sin side var glad for at han ikke hadde døpt mange mennesker.
Han begrunnet dette med to forhold, og det var:

a) Han ville ikke at vanndåpen skulle komme i veien for Jesu forsoning
og rettferdiggjørelsen. (l.Kor.2,2.)

b) Han var glad for at han ikke hadde døpt mange mennesker for at
ingen skulle si at de var DØPT TIL HANS NAVN, (l.Kor,l,14-18.)
«Å være døpt til Paulus sitt navn» betyr «å være identifisert med
Paulus og hans lære, kraft og autoritet.» Vanndåpen hører ikke med
til Paulus sin lære.

VI ER ALLE EN I JESUS KRISTUS

«Her er ikke jøde (gr.»judais») eller greker (gr. hellen»), her er ikke
trell eller fri, her er ikke mann eller kvinne, for dere er alle en i

Kristus Jesus. Men hører dere Kristus til, da er dere jo Abrahams
ætt («kleronomos»), arvinger til løfte (om rettferdiggjørelsen av tro
alene).» (v.28-29.)

I det kristne legemet er det ingen rase eller sosial status som er over- eller
underordnet hverandre. Her er vi «alle en i Kristus Jesus.» (v.28.)

I det messianske programmet hadde jødene en overordnet stilling i for
hold til hedningene. 1 den kristne menighets tid er dette skillet opphevet. (Se
også Brevet Til Efeserne, kapittel 3,12-16.)

Etter den kristne menighets bortrykkelse skal jødene få igjen den over
ordnede posisjonen som de hadde før. De skal være de ledende i det framti
dige Riket for Israel.
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Dersom vi hører Kristus til, da er vi både Abrahams ætt og arvinger av
rettferdiggjørelsen av tro. (v.29.) 1 vers 16 fikk vi vite at «Kristus er Abrahams
ætt». Her får vi vite at «vi er Abrahams ætt». Det betyr at vi er det samme som
Kristus. Vi utgjør et legeme med Jesus Kristus.

Paulus UTVIDET det profetiske programmet som angår jødene og Jesus
Messias til å gjelde hedningene og Jesus Kristus. Dette kaller vi for en para-
ffasering av det profetiske ordet. Dette ordet kommer av to greske ord, og
det er «para» som betyr «over» og «phrase», som betyr «setning». Det betyr
at man legger noe annet inn i Guds ord, enn det som opprinnelig var ment.
Dette har med Den Hellige Ånds inspirasjon i arbeidet med Guds ord å gjøre,
og det er ikke uvanlig i de bibelske tekstene. Paulus brukte paraffasering ofte
i sine tekster.

De første, som var arvinger, var Jesus Messias og de frelste jødene. De
neste som ble Guds arvinger var Jesus Kristus og den kristne menigheten,
der Jesus er hode for menigheten og hver enkelt av de troende utgjør Kristi
legeme, men til tross for at det er slik, så må vi huske på ikke å viske ut de
tidshusholdningsmessige skillene som der er mellom jødene i Rikets tid og
hedningene i den kristne menighets tid. Det er dette som blir gjort i store
deler av fortolkningen og forkynnelsen. Man betrakter hele Skriften som EN
GENERELL BESKRIVELSE av Guds frelse og regner ikke med tidsperiodene
og dere egenart.

Når vi leser Galaterbrevet, ser vi også at vi må regne med tidshushold-
ningene. Torahens tidshusholdning endte på Golgata, og vi fikk den kristne
menighets tid.
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KAPITTEL 4

SÅ LENGE SOM ARVINGEN ER
BARN, ER DET INGEN FORSKJELL
MELLOM HAM OG EN TRELL

«Men jeg sier: Så lenge arvingen (jødene) er BARN (gr.»nepios»), så
er det ingen forskjell mellom ham og en trell (gr.»dulos»), enda han
er herre (gr.»kyrios») over alt sanunen, men han er under formyn
dere og husholdere (gr.»oikonomos») inntU den tid som hans far
forut har fastsatt (gr.»prothesmias»).» (v. 1-2.)

Så lenge jødene var barn, var det ingen forskjell på dem og trellene, enda
de skulle arve alt på et senere tidspunkt, (v.l.) Uansette hvor stor eiendom
men var, eller hvor mye de skulle arve, så hadde de ingen rett på denne ei
endommen før de ble myndige og ble adoptert som fiillverdige barn av sine
fedre. Dette beskriver tiden for Torahens tid, som er 430 år for jødene.

Det ordet som er brukt om «barn» er her («nepios»). Dette ordet beskri
ver barnet på et tidlig tidspunkt i sitt liv. Det kunne verken tale, tenke eller
skrive på dette tidspunktet. Det er dette ordet Paulus brukte om seg selv da
han var på barnestadiet i forståelsen av den kristne læren. (1.Kor. 13,11.)

1 hele denne tiden var de under formyndere og husholdere, men så kom
endelig den dagen da Gud hadde bestemt, at nå var tiden inne til at de kunne
ta i besittelse arven og begynne å bruke den. (v.2.)

«Formyndere» var slaver eller frigitte som hadde ansvaret for barnets
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oppdagelse. Husholderne» var betrodde slaver som hadde overoppsynet med
husholdningene, at arbeidet ble utført på en god måte, og at regnskapene ble
gjort på en ordentlig måte.

Arvingen var underordnet disse tilsynsmennene inntil den tiden da faren
hadde bestemt, at barnet skulle bli voksen å få arverett og full disposisjon over
eiendommen. Denne tiden var lik med tiden for Torahens tid. Da var jødene
«i trelldom med sine barn».

Ordene «husholdere» og «formyndere» er her bilder på Mose Torah. Det
er følgende aspekter ved Mose Torah:

a) Den var tidsbegrenset.
b) Den varte inntil Golgata.
c) Overholdelse av den gav jødene et godt liv i Israel og i diasporaen.
d) Den var ikke satt i frelsens eller rettferdiggjørelsens tjeneste, men

den var satt i dødens og fortapelsens tjeneste, for det var ikke noe
menneske som kunne oppfylle den til egen frelse.

Den tiden, som var fastsatt til at dette arveskiftet skulle finne sted, var i

året 32 på Golgata. Da ble arvingene gjort myndige, og den hele arven tilkom
dem. De gikk over fra å være «nepios» til å være «hupios», som betyr «en
fullverdig sønn».

Hva som gjelder evangeliet om den frie nåden, så var den til jødene først,
men som vi vet, så forkastet store deler av det jødiske folket både sin Messias
og tilbudet om syndenes forlatelse. De tapte derfor DEN SÆRSTILLINGEN
som de hadde hatt som Guds barn, og i inneværende tidshusholdning er det
åndelig likestilling mellom jøder og hedninger i et legeme.

Hedningene er i flertall i dette legemet, men det skal komme en tid etter
den kristne menighets bortrykkelse at jødene igjen skal fa forretten i Guds
rike. Da er vi kommet inn i Riket for Israel som var kommet i sin spede be
gynnelse ved Jesu første komme. Disse 2000 årene som er gått siden det første
tilbudet om Riket og fram til i dag, har vært en berikelse for oss hedningene,
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men et stort tap for jødene, men når de igjen vender seg til Herren, skal Gud
frelse dem og opprette Riket for dem.

«For er verden (Effaim) blitt forlikt med Gud ved deres (Juda) for

kastelse, hva annet vil da deres (Judas) antagelse bli enn LIV AV DØDE.»
(Rom. 11,15.) (Romerbrevet, kapitlene 9-11 er ikke skrevet til den kristne me
nigheten, men disse kapitlene er skrevet til Juda (de to stammene) og Efraim
(de ti stammene.)

DA TIDENS FYLDE KOM, UTSENDTE GUD SIN SØNN

«Således var også vi (jødene), den gang vi var barn (gr.»nepios»)
trellbundet under verdens barnelærdom (den mosaiske To-

rah), men da tidens fylde (gr.»pleroma tu kronu») kom, utsendte
(gr.»eksapostello») Gud sin Sønn, født (gr.»genomai») av en kvin
ne, født under Torahen, for at han skulle kjøpe dem (jødene) fri
(gr.»eksagorazo») som var under (gr.»hupo») Torahen, for at vi
skulle få barnekår (gr.»hyothesia»).» (v.3-5.)

Her kalte Paulus den mosasiske Torah for «verdens barnelærdom» eller

«grunnkreftene i verden», som det også er blitt oversatt med. (v.3.) Det var en
merkelig benevnelse på Torahen, men med det så menes det at Mose Torah
representerte barnestadiet i frelsens orden. Den ble sett på som ufidlkommen
i forhold til det som skulle komme- den kristne læren.

Med «grunnkreftene i verden» menes det også de åndelige lover som
holdt verden oppe helt fra Adam og fram til Paulus, men vi må sette et skille
ved Abraham, for da først ble den jødiske nasjonen født..

Selve uttrykket er på gresk «stoikjeia tu kosmu». «Grunnkreftene» kan
også oversettes med «elementene». «Kosmos» betyr «verden».

Noen av disse grunnkreftene blir beskrevet i vers 10. Av andre «grunn
krefter i verden» har vi følgende:

a) Vanndåpen av forskjellige typer.
b) Tro på Gud eller Jesus Messias samt etterlevelse av Torahen.
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c) Omskjærelsen av alle gutter på den trettende dagen.
d) Overholdelse av de seremonielle lovene i Mose Torah.

e) Overholdelse av de nasjonale lovene i Israel som var nær knyttet til de
seremonielle lovene.

Det står at jødene «var trellbundet under disse ordningene» (v.3.). Det
betyr at jødene ikke oppnådde den fullkomne friheten eller frelsen ved
overholdelse av disse lovene. De pekte framover mot det som en gang skulle
komme- nemlig Jesu forsoning på Golgata.

Den messianske læren hører ikke med til «grunnkreftene i verden», men
det er ikke den Paulus beskrev i sine brev og Skrifter. Han beskrev den kristne
menighets lære, og i Brevet til Galaterne beskrev han forholdet mellom Mose
Torah og den kristne menigheten.

Hva som gjelder den messianske læren, så er den en HELT PERFEKT
LÆRE, men den angår ikke kirkens tid. Den bygger alltids på en del av den
moasiske Torah, men den er av en helt annen beskaffenhet enn den Mosaiske

Torah. Jesu utvidet de budene som han tok med i sin lære, men han viste en

mye større kjærlighet til menneskene i sin lære enn det som var tilfelle med
Mose Torah, Ett av hovdeprinsippene i Mose Torah, var «øye for øye og tann
for tann». Det betyr at dersom en hadde forvoldt sin medvandrer en skade, så
skulle den erstattes med akkurat det samme som skaden var.

Jesus tolket den Mosaiske Torah på sin egen måte. Der Mose Torah krevde
dødsstraff for et overgrep, der kunne Jesus frikjenne overgriperen. Det kunne
han gjøre av to grunner, og det var:

a) Han kom med en ny lære som angikk Riket for Israel.
b) Han hadde den fullkomne kunnskap om menneskenes motiver og

innerste tanker og kunne dømme en rett dom i enhver sak.

Jesu lære er skjerpelse av kravene i forhold til Mose Torah, men han viste
også en mye større kjærlighet til enkeltmenneskene enn det som Mose Torah
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kunne framvise. Jesus gikk ofte imot en ytre og overfladisk forståelse av Mose
Torah. Han sa: «Jeg har lyst til barmhjertighet og ikke til offer.» (Mat. 12,6.)
Det betyr ikke at Jesus ikke ville ha de foreskrevne offer, men det betyr at offer
uten barmhjertighet hadde ingen betydning for ham.

Jesus sa også til den kvinnen som ble grepet i hor: «Heller ikke jeg for
dømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.» (Joh.8,11.)

Bergprekenen (Mat.5-7) er både skjerpede krav til jødene, men også stor
nåde når jødene etterlevde reglene for frelsen, eller når jødene bad om tilgi
velse for sine brudd og synder. Jesus så mer til hjertene enn til bokstaven.

Den Hellige Ånd er også lagt ned i den messianske læren. Den messianske
læren i sin helhet er det samme som Den nye pakten i Jesu blod, og en av de
sentrale komponentene i den er Den Hellige Ånd. De fleste troende tror at vi
lever i Den nye pakten i Jesu blod i dag, men det er feil. Vi lever i de paulinske
hemmelighetene som ikke har noe å gjøre med Den nye pakten i Jesu blod.
Den nye pakten i Jesu blod er blitt opprettet med jødene på Golgata. De levde
i den en stund, men da de forkastet alle Guds velgjerninger mot Israel i den
første tiden, ble den trukket tilbake, og vi fikk den paulinske forkynnelsen.
Det er den som gjelder i dag. Etter den kristne menighets bortrykkelse vil Den
nye pakten i Jesu blod bli etablert på nytt mellom Gud og jødene.

Jesu og apostlene undervisning slik som vi finner den i de 4 evangeliene,
første halvdel av Apostlene Gjerninger og i de jødiske brevene hører også med
til Den nye pakten i Jesu blod.

Ofringene i templet og Jesus som yppersteprest hører også med til Den
nye pakten i Jesu blod.

Den nye pakten i Jesu blod er inngått med jødene. Den varte fra Golgata
og fram til templets ødeleggelse i år 70. Etter den tid ble den opphevet av Gud.
Den skal opprettes med jødene på nytt i den store trengselen. (Rom. 11,27.)

Når jeg skriver så mye om den messianske læren, så gjør jeg det av føl
gende grunner:
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d) Den er ikke det samme som den kristne menighets lære.
e) I forkynnelsen så blir disse to lærene blandet sammen.
f) I inneværende tidsperiode er det bare Paulus lære som skal forkynnes.

Dersom det ikke skjer, så er det ikke evangeliet for vår tid som
blir forkynt, men det er et blandingsevangelium av Rikets og den
paulinske forkynnelsen.

g) Det betyr ikke at vi ikke kan bruke generelle uttalelser fra den
messianske læren i vår forkynnelse i dag, men her må vi passe på slik
at vi ikke blander den messianske læren inn i den kristne menighets
lære.

h) Etter den kristne menighets bortrykkelse blir den kristne menighets
lære trukket tilbake, og Jesu og apostlenes forkynnelse kommer
tilbake igjen slik som den er nedskrevet i de fire evangeliene og de
jødiske brevene i N.T., og slik som de lød den første tiden.

Den kristne menighets tid hører ikke med til Den nye pakten i Jesu blod.
Den er en parantes i Guds løfter og planer med jødene. Den er basert på føl
gende forhold, og det er:

a) Jesu forsoning.
b) Den Hellige Ånds komme som frelsespant.
c) Rettferdiggjørelse av troen alene uten gjerninger.
d) De paulinske hemmelighetene.
e) Full åndelig likestilling mellom jøder og hedninger i ett legeme.
f) Den kristne menighets bortrykkelse før trengselstiden på 7 år.

Da tiden var fullmoden til det, sendte Gud sin Sønn til jødene. Han ble
født av en kvinne og født under Torahens periode, (v.4.)

Hva som gjelder begrepet «tidens fylde», så betyr det: At «alle de profe
tiske utsagn, som angikk denne tiden, var oppfylt.»

Det var følgende forhold som gjorde, at tiden var moden til at dette kun
ne skje:
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a) Ifølge profeten Daniel skulle det gå 483 år fra et bestemt tidspunkt
(445 før Messias) og til Jesu første komme, «fra den tid ordet utgår
om å gjenreise og ombygge Jerusalem inntil en salvet (Messias), en
fyrste, står fram, skal det gå syv uker (åruker på 7 år hver. Det blir 49
år) og to og seksti uker, som er 434 år. (Det blir 483 år tilsammen)»
(Daniel.9,25.)

Ordet om å gjenreise og ombygge Jerusalem ble gitt i året 445 før
Messias, og dette profetiske utsagnet ble avsluttet i året 32 etter
Mssias. På pinsedagen (14.nisan) det året steg Jesus fram som det
lyteløse lammet som skulle ta på seg jødenes og hele verdens synd.

b) Det var fred over hele Romerriket slik at det var trygt å ferdes på
veiene. Denne freden ble kalt for «Pax Romanum».

c) Det var et godt utbygd veinett i hele dette riket slik at det var lett å ta
seg fram.

d) 200 år tidligere hadde gresk språk (koine gresk) blitt det språket man
snakket i hele dette området.

e) Jesus Messias var kommet for jødene.
f) Forsoningen mellom Gud og mennesker hadde funnet sted.
g) Jesus hadde utpekt sine 12 apostler og sine 70 utsendinger, og de var

rede til å predike evangeliet om Riket for hele verden i samsvar med
Jesu undervisning og de misjonsbefalingene som angikk Riket.

Jesus var selv født under «formyndere» og «husholdere» (v.2.) som er det
samme som Den Mosaiske Torah. Han var født av en kvinne, og han var født
i Torahens tidshusholdning. Han måtte selv vente til han ble adoptert av sin
far som en fullverdig sønn, og det ble han først etter Golgata. «Og han har i
sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frambåret bønner og nødrop til ham
som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt, og
således lærte han, skjønt han var Sønn, LYDIGHET av det han led, og da han
var fullendt, ble han opphavet til tidsalderlig frelse for alle dem som lyder
ham.» (Hebr.5,7-9.)
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Ved sin oppstandelse fra de døde bie han erklært å være Guds Sønn fullt
ut. «Og vi forkynner dere evangeliet om det løfte som ble gitt til fedrene, at
dette har Gud oppfylt for oss, deres barn, idet han oppreiste Jesus, således
som det er skrevet i den andre salmen: Du er min Sønn. Jeg har født deg i
dag.» (Ap.gj. 13,32-33.)

«som ved Hellighets Ånd er godtgjort å være Guds veldige Sønn ved
oppstandelsen fira de døde, Jesus Kristus, vår Herre.» (Rom. 1,4.)

Ved sin oppstandelse ble ikke Jesus bare Guds Sønn på en fullkommen
måte, han ble også på den dagen innsatt som yppersteprest for jødene i
templet i Jerusalem.

Jesus var født under Torahens tid. Han levde også hele sitt liv under
Torahens tid. Han prediket IKKE KRISTENDOM, men han prediket
MESSIANSK JØDEDOM. Han bygde opp den messianske læren i dette
tidsrommet på 3,5 år. Den var blant annet bygd opp rundt den mosaiske
Torah. Han utvidet budene i den slik at jødene ble enda mer avhengig av ham
i oppfyllelsen av budene. Vi må ikke tro at den jødiske Torah er opphevet for
all framtid. Den er bare opphevet i den kristne menighets tidsperiode. Ved
Jesu gjenkomst til jødene skal igjen den jødiske Torah og Den nye pakten i
Jesu blod innføres som både styre- og frelsesprinsipp i Rikets tid.

At Jesus skulle bli født av en kvinne, sier seg selv (v.4.) Dette var også
forutsagt i jødenes hellige Skrifter: «Derfor skal Herren selv gi dere et tegn.
Se, jomfruen blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham navnet
Immanuel (som betyr: Gud med oss.)» (Es.7,14.)

På samme måten som Gud adopterte sin Sønn, kjøpte han også fri alle
jødene, som var under Torahen, slik at de skulle fa del i barnekåret, (v.5.)
«De som er israelitter, de som BARNEKÅRET og herlighetene og paktene og
Torah-giviningen og gudstjenesten og løftene tilhører.» (Rom.9,4.)

Jesus kom for å tilby jødene syndenes forlatelse og opprettelsen av Riket
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for Israel. De fleste av jødene avslo dette fine tilbudet fra Gud. De motsatte seg
også Den Hellige Ånd, da Han kom, og apostlenes forkynnelse. Den kommer
til uttrykk i første del av Apostlenes Gjerninger, i apostlenes brever og i Paulus
brev til Hebreerne.

Ved Jesu gjenkomst vil jødene ta imot alt dette som de ble tilbudt ved Jesu
første komme.

VI ER SØNNER AV GUD

«Og fordi dere er sønner (gr.»hyios»), har Gud sendt sin Sønns Ånd
i våre hjerter (gr.»kardia»), som roper (gr.»krazo»): Abba Fader
(gr. («abba ho pater»)! Så er du da ikke lenger trell, men sønn (gr.
hyios»), men er du sønn, da er du og arving ved Gud.» (v.6-7.)

1 vers 6 gikk Paulus over til å uttale seg om medlemmene i de kristne
forsamlingene i Galatia. Det var både jøder og hedninger. Vi er nå Guds
sønner, og beviset på det er at Gud har sendt «sin Sønns And i våre hjerter,
som roper: Abba Fader!» (v.6.)

Det er Den Hellige And, som er i våre hjerter, som utstøter dette ropet i
våre hjerter. Dette ropet, som Den Hellige And roper, uttrykker vår intimitet
med Faderen.

Selve ordet «Abba» er aramaisk, og det betyr «Far». Det som blir ropt av
Den Hellige And, er «Far Gud». Gud er både far til den som blir frelst og far
til Den Hellige Ånd. Dette ropet blir ropt av Den HeUige Ånd gjennom hele
livet til den som er frelst. Nå er vi virkelig blitt Guds barn, og det er Guds
vilje at vi skal utvikle oss til modne kristne, men vi er hele tiden avhengig av
Den Hellige Ånds veiledning og hjelp, for vi vet at: «han (Gud) som ransaker
hjertene, vet hva Åndens attrå (lyst) er, for etter Guds vilje går han i forbønn
for de hellige.» (Rom.9,27.)

«Dere fikk jo ikke trelldommens And, så dere atter skulle frykte,
men dere fikk BARNEKARETS AND, ved hvilken vi roper: Abba
Fader. Anden selv vitner med vår And at vi er Guds barn, men er vi
barn, da er vi også ARVINGER, Guds arvinger og Kristi medarvin-
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ger, såfremt vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med
ham.» (Rom. 15-17.)

Vi (medlemmene i den kristne menigheten) er ikke lenger treller, men vi
er sønner og Guds arvinger, (v.7.) Dette er først og fremst sagt til menighe
tene i Galatia. Judaistene hadde fortalt dem at de fremdeles var under Mose

Torah, men det var ikke rett. Hva som gjelder de hedningene, som var med
lemmer i disse menighetene, hadde de aldri vært under Mose Torah. De jøde
ne derimot, som hadde blitt medlemmer i den kristne menigheten, var IKKE
LENGER UNDER DEN JØDISKE TORAH, selv om de stod fritt til å holde

en del av budene i den.

Det er i det hele tatt merkelig å legge merke til hvordan også en del av
kristenfolket i vår tid drages mot den jødiske Torah, enda de vet at de er frelst
av nåde ved tro uten gjerninger. (Ef.2,8-9.)

Lutheranerne hevder fortsatt at rettferdiggjørelsen ligger i barnedåpen,
og baptistene tror at vanndåpen gir en god samvittighet overfor Gud ved Jesu
Kristi oppstandelse fra de døde. Det som gir oss en god samvittighet, er ikke
vanndåpen, men det er troen på Jesus.

Dersom vi hadde hatt styrke nok til å kutte ut vanndåpen i vår tid, hadde
vi kommet i overensstemmelse både med Guds ord for vår tid og i overens
stemmelse med hverandre.

VI KJENNER GUD OG ER KJENT AV HAM

«Men den gang da dere ikke kjente Gud («theos»), trellet dere under
de guder som i virkeligheten ikke er guder, men NÅ da dere kjenner
Gud, ja det som mer er, er Igent av Gud, hvorledes kan dere da ven
de om igjen til den fattige (gr.»asthenes») barnelærdom? Vil dere da
på ny trelle (gr.»douleou») under den?» (v.8-9.)

Vers 8 går på både de hedningene og på de jødene som var i menighetene.
Før de kjente Gud, trellet de under de guder som ikke er guder. De trodde at
det var guder de tjente, men det var ikke det, for det finnes bare en Gud, men
det som de trellet under, var de onde åndene, som gav seg ut for å være guder.
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Av slike guder som var meget tilbedt på denne tiden var: Zeus, Aries, At
hene, Afrodite, Dionysos, Demeter, Hermes, Apollo og mange andre. Dette
gjaldt også de forskjellige filosofiske systemer som de kom i kontakt med.

Etter at de hadde kommet til tro på den eneste sanne Gud, var de blitt
kjent med Gud. Dette hadde ikke bare med kunnskaper å gjøre, men med
ERFARING, (v.9.)

De hadde fått Den Hellige Ånd som innsegl og pant til forløsningens dag,
og gjennom Den Hellige Ånd, som var i dem, kjente de Guds vilje, for Den
Hellige Ånd har til oppdrag å fortelle oss alle ting om Gud og om det som er
i Gud.

Siste del av vers 9 går på jødene i menighetene. De som hadde opplevd
så mye med Gud, hvordan kunne det være mulig at de ønsket å gå tilbake til
Mose Torah? Dette var ufattelig for Paulus. Ville virkelig galaterne på ny trelle
under den? (v.9.)

Dette var et retorisk spørsmål fra Paulus sin side, og svaret på det var
naturligvis: Nei.

De kunne heller ikke gå tilbake til den mosaiske Torah og jødedommen,
for den var tatt bort ved Golgata, men ved å blande jødedom og kristendom
fikk de på ingen måte det fulle utbyttet av kristendommen. De kom til å
leve et fattig og åndsfattig kristenliv. Det er først når vi har forstått den store
FRIHETEN, som vi har i den paulinske læren, at vi kan leve et fullverdig
kristenliv.

Her har forkynnerne, predikantene, prestene og Bibel-lærerne et STORT
ANSVAR. Har de forstått og lærer de rett? Jeg er redd for at VELDIG MYE av
forkynnelsen ikke holder mål, og at de vil bli dømt for dette ved Jesu domstol
i himmelen. Det er ikke noe merkelig at Jakob sa: «Mine Brødre! ikke mange
av dere bli lærere, ettersom dere vet at vi skal få dess tyngre dom!» (Jak.3,1.)

Det er ikke bare det at de mister nådelønn foran Jesu domstol i himmelen,

men det verste er at de underviser kristenfolket galt, slik at heller ikke de
kommer inn i den friheten som evangeliet gir. Når en blind leder en blind,
faller de begge i grøfta.
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Dette er ikke en frihet til å synde, men det er en frihet til å la være å
synde. Det er ikke Torahen som virker på oss, slik at vi ikke synder. Den
avdekker bare synden i våre liv, men det er NÅDEN som utvirker dette. «For
Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker, idet den OPPTUKTER
OSS TIL A FORNEKTE UGUDELIGHET og DE VERDSLIGE LYSTER og
LEVE TUKTIG OG RETTFERDIG og GUDFRYKTIG 1 DEN NÅVÆRENDE
TlDSALDEREN.»(Titus 2,11-12.)

DE TOK VARE PÅ DAGER, MÅNEDER, TIDER OG ÅR

«Dere tar vare på (gr.»paratereo») dager og måneder og tider og år.
Jeg frykter for dere at jeg kanskje har gjort meg møye (gr.»kopia»)
med dere.» (v.9-10.)

De «dagene, månedene, tidene og årene», som det her er snakk om, er
de forskjellige sabbatene, høytidsdagene og festene som var knyttet til Mose
Torah. At de jødene som var i menighetene, «tok vare» på disse dagene, er
naturlig, i og med at de var jøder, men det var ikke lenger nødvendig for å bli
frelst. Alt dette hørte med til Mose Torah og angår ikke den kristne menigheten.
Kristendommen har også sine høytidsdager, men i kristendommen er hver
dag like viktig.

Det er samvittigheten, som skal bestemme hvilken dag eller hvilken
høytid hver enkelt kan feire. For en jøde vil det være naturlig at han feiret en
del av disse høytidene. For en hedning vil det være unaturlig å feire alt dette.
Paulus sa: At enhver måtte være sikker i disse sakene. Det var Den Hellige Ånd
som skulle informere hver enkelt om dette. «Den ene akter en dag framfor
en annen. Den andre akter alle dager like. Enhver være fiill sikker i sitt sinn.»
(Rom. 14,5.)

Det var umulig å forbedre sin stilling overfor Gud med å holde disse
høytidsdagene (v. 10.). 1 inneværende tidsperiode er det nok å tro på Jesus,
for både å bli frelst og bevart i frelsen. Gud vil gjøre alt, og vi skal ikke gjøre
noe annet enn å ta imot frelsen.

Alt dette var forbilder på det som skulle komme. «La derfor ingen dømme
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dere for mat eller drikke, eller i spørsmål om høytid eller nymåne eller sabbat.
Disse ting er EN SKYGGE av det som skulle komme, men legemet hører
Herren til.» (Kol.2,16-17.)

For oss kristne skal vi feire både påske- og pinsefesten. Vi skal også feire
Jesu fødsel, men den skjedde ikke i desember. Den skjedde i oktober/ november
i forbindelse med jødenes Yom Kippur. Det var den katolske kirken som på
300- tallet bestemte, at Jesu fødsel var den 24 desember. Dette gjorde den for
at denne datoen skulle sammenfalle med de mange hedenske festdagene, som
var i forbindelse med vintersolverv, slik at de kunne vinne hedningene over
til «kristendommen». (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 3.)

Hva som gjelder Løvhyttefesten kan vi også feire den, for den peker
framover både mot jødenes frelse og jødenes og hedningenes fellesskap i
Riket for Israel.

Den tiden var forbi da de troende skulle legge avgjørende vekt på disse
tingene, for HELE MOSE TORAH var opphevet på Golgata. «Også dere, som
var døde ved deres overtredelser og deres kjøds forhud, dere gjorde (tiden er
«aorist») han levende med ham, idet han tilgav (tiden er «aorist») oss ALLE
VÅRE OVERTREDELSER, og utslettet (tiden er «aorist») skyldbrevet (Mose
Torah), som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, og det tok han
bort (tiden er «aorist») idet han naglet (tiden er «aorist») det til korset. Han
avvæpnet (tiden er «aorist») maktene og myndighetene og stilte (tiden er
«aorist») dem åpenlyst til skue, idet han viste (formen er «presens partisipp»)
seg som seierherre over dem på korset.» (Kol.2,13-15.) («Aorist» er en gresk
tid av verbet som uttrykker «en handling som er avsluttet i fortiden».)

Paulus brukte «aorist» mye i det som han skrev. Hele ffelsesgrunnlaget i
kristendommen er fullført «fra før verdens grunnvoll ble lagt (Ef. 1,4.) Vi, som
tilhører kristendommen, skal ikke gjøre noe annet ENN A TRO PÅ Jesus.
Troen er både EN KRAFT og EN FRI GAVE. «For jeg skammer meg ikke ved
evangeliet, for det er en GUDS KRAFT til frelse for hver den som tror, for jøde
først og så for greker, for i det åpenbares Guds rettferdighet fra tro til tro, som
skrevet er: Den rettferdige ved tro skal han leve.» (Rom.l,16-17.)
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«For av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv.
Det er GUDS GAVE, ikke av gjerninger, for at ingen skai rose seg.
(Ef.2,8-9.)

I jødedommen var det lagt vekt på både tro og gjerninger. Det gjelder
både det mosaiske trossystemet, og det gjelder den messianske jødedommen.

Når mage troende tror og hevder at vi kan falle ut av rettferdiggjørelsen
ved dårlige gjerninger, så viser dette hvor lite de har forstått av Paulus sin
undervisning. Vi, som er innsatt i himmelen i Jesus Kristus fra før verdens
grunnvoll ble lagt, kan ikke falle ut av vår høye posisjon i Jesus Kristus. Vi kan
miste mye av nådelønnen, men rettferdiggjørelsen står fast. «Men i et stort
hus (den kristne menigheten) er det ikke bare kar av gull og sølv, men også
kar av tre og leire, og noen til ære og noen til vannære. Holder da noen seg ren
fra disse, da vil han være et kar ære, helliget, nyttig for husbonden, rede til all
god gjerning.» (2.Tom.2,20-21.)

At det både er «helliggjorte» og «mindre helliggjorte» medlemmer i den
kristne menigheten, det vet vi, men til tross for det, så er de ALLE rettferdiggjort
og frelst. Alt dette skal avgjøres framfor Jesu domstol i himmelen. (l.Kor.3,15-
20.)

1 den kristne menigheten består Guds rike BARE AV GJENFØDTE
TROENDE. Vi regner ikke med de som har sluttet seg kristendommen uten å
være gjenfødt. De hører ikke med til den kristne menigheten.

1 den messianske menigheten derimot bestod Guds riket. Himlenes Rike
eller Riket for Israel både av rettferdig og urettferdige. Mens Guds rike er ET
ENHETLIG RIKE i inneværende tidshusholdning, var det messianske riket
ET DELT RIKE. At dette er korrekt, sees av de mange lignelsene av Jesus om
Guds rike. Der var det både rettferdige og urettferdige i dette riket.

De lignelsene som Jesu fortalte, går ikke på den kristne menigheten, men
de går på Riket for Israel, og de beskriver dette Riket både på Jesu tid, og
de strekker seg inn i endetiden etter den kristne menighetens bortrykkelse.
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«La dem begge (den gode sæd og ugresset) vokse sammen inntil høsten
(tidsalderens ende), og når høsttiden kommer, vil jeg si til høstfolkene
(englene): Sank først ugresset sammen og bind det i bunter for å brenne det
opp, en samle hveten i min lade (Riket for Israel.)» (Mat. 13,30.)

Lignelsen om de 10 brudejomfruene angår heller ikke den kristne
menighet, men den angår den messianske menigheten i endens tid. 1 løpet av
ventetiden på 7 år tapte halvparten av disse jomfruene sin tro på grunn av at
de ikke greidde å holde seg våkne. De fikk ikke gå med brudgommen, som er
Jesus Messias, inn i Riket for Israel. «Men mens de gikk bort for å kjøpe olje
(Den Hellige Ånd), kom brudgommen, og de som var rede, gikk med ham
inn i bryllupet, og døren ble lukket.» (Mat.25,10.)

Lignelsen om de to sønnene er en lignelse som beskriver Juda og Efraims
trosmessige vandring gjennom ffelseshistorien. Efraim måtte ut i den store
landflyktigheten mens Juda var hjemme i Israel. Den bortkomne sønnen
(Efraim) var den første som omvendte seg. Det skjedde etter at han var
kommet hjem til Israel i endens tid. Juda var sjalu på Efraim og ville ikke
omvende seg til å begynne med, men senere så skjedde også det at Juda
omvendte seg. (Luk.15,11-32.)

Lignelsen om arbeiderne i vingården går også på forholdet mellom Juda
og Efraim. De første som Gud kalte til å arbeide i sin vingård (Israel) var
Juda. De siste var Efraim. De som var kalt først (Juda) skulle bli de siste til å

omvende seg, mens de som var kalt sist, skulle bh de første til å omvende seg.
(Mat.20,1-16.)

Det er også det som skjer i dag. Mange fra Efraim omvender seg til Jesus,
mens Juda, som er hjemme i Israel, vil være de siste til å omvende seg.

Paulus fryktet for at han kanskje hadde gjort seg møye med disse
menighetene, slik at de ble værende i vranglæren, (v.l 1.)

Vi vet at Paulus hadde besøkt disse menighetene flere ganger på sine
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misjonsreiser. De var faktisk noen av de første menighetene som han hadde
vunnet for Kristus og for sin lære. Han var redd for at de, som hadde begynt i
Ånden, skulle falle ned i kjødet igjen, slik at de ble kjødelige kristne. (Gal.3,3.)

Det var ingen fare med deres rettferdiggjørelse. Den stod fast, men dersom
de ønsket å inkorporere jødedommen i den kristne troen, så fikk de ingen
vokster i kristenlivet. Det Paulus ønsket, var at de holdt fast på den lærdommen,
som han hadde lært dem, og ikke ble involvert i et blandingsevangelium.

Paulus kjempet for sitt evangelium et helt liv. Han hadde mange fiender,
og han forutså også det evangeliet, som han forkynte, ikke kom til å bli bevart
i menighetene etter hans død. «Jeg vet at etter min bortgang skal det komme
glupende ulver inn iblant dere, som ikke skåner hjorden, ja, blant dere selv
skal det framstå menn som fører forvent tale, for å lokke disiplene etter seg.»
(Ap.gj.20,29-30.)

Og det var akkurat det som skjedde. Det paulinske budskapet ble ikke
bevart i menighetene, men heldigvis så har vi det bevart i Paulus sine Skrifter.
Der vil det bli bevart for alltid.

GALATERNE TOK IMOT PAULUS SOM EN GUDS ENGEL

«Vær som jeg! For jeg er jo som dere. Brødre! Jeg ber dere. Dere
har ingen urett gjort (gr.»adieko») meg, men dere vet at det var på
grunn av skrøpelighet (sykdom) i (gr.»dia» som betyr «ved» eller
«gjennom») mitt kjød (gr.»sarx») (legeme) at jeg første gang kom til
å forkynte evangeliet for dere, og til tross for den fristelse som vold
tes dere ved mitt kjød, ringeaktet og avskydde (gr.»eksouthemeo»)
dere meg ikke. Dere tok imot meg som en Guds engel (gr.» angelos»)
(utsending), ja, som Jesus Kristus.» (v. 12-14.)

Paulus oppfordret galaterne til å være som ham. Det vil si at de skulle
kvitte seg med Mose Torah. Det hadde han også gjort. Han var blitt som dem.
Han var blitt som en hedning. Han var på samme linje som hedningene på
det åndelige plan. (v. 12.) Dette utsagnet peker også på den likestilling som
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der er mellom jøder og hedninger i det kristne legemet. «Her er ikke jøde eller
greker. Her er ikke trell eller fri. Her er ikke mann eller kvinne, for dere er alle
en i Jesus Kristus.» (Gal.3,28.)

Paulus skrev følgende om sitt forhold til den jødiske Torah: «Jeg, som
er omskåret på den åttende dag, av Israels ætt, av Benjamins stamme, en
hebreer av hebreere, overfor Torahen en fariseer, i nidkjærhet en forfølger
av menigheten (den messianske menigheten), i rettferdighet etter Torahen
utiastelig. Men det som var meg en vinning, det har jeg for Krist skyld aktet
for tap, ja, jeg akter og i sannhet alt for tap fordi kunnskapen om Kristus
Jesus, min Herre, er så meget mer verdt, han for viss skyld jeg har lidt tap på
alt, og jeg akter det for skarn, for at jeg kan vinne Kristus, og finnes i ham, ikke
med min rettferdighet, som er av Torahen, men med den som fåes i troen på
Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen.»(Fil.3,5-9.)

Galaterne hadde ikke gjort Paulus noen urett mot hans person, men de
hadde såret ham av den grunnen at de nå ønsket å skifte ut den frie nåden
med den jødiske Torahen. (v. 12,)

Første gangen Paulus prediket evangeliet for dem, var det i forbindelse
med en skrøpelighet i hans kjød (legeme), (v. 13.) Dette behøver ikke å bety at
han hadde en sykdom i legemet. Dette kan bety to forhold;

a) Da Paulus og Branabs prediket evangeliet i Antiokia i Pisidia, greidde
jødene å få i stand en forfølgelse mot Paulus og Barnabas, og drev
dem bort fra sin by.» (Ap.gj. 13,50.) Det kunne være at han hadde fått
skade på sitt legeme i forbindelse i denne oppstanden, og at folket i
Ikonium (Ap.gj. 13.), som også hørte med til de galatiske menighetene,
tok imot ham på en god måte.

b) Det kan også bety at Paulus forkynte evangeliet for dem- ikke ut ifra
egen styrke i sitt eget legeme, men på grunn av Guds kraft, som var i
hans legeme. Vi har ingen bevis på at Paulus var syk da han besøkte
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disse menighetene. Paulus var svak i seg selv, som alle mennesker er,
men i troen på Jesus var han sterk. Da maktet han alt. «jeg formår alt
i ham som gjør meg sterk.» (Fil.4,13.)
«Og jeg var hos dere i skrøpelighet og i frykt og i meget beven.»
(l.Kor.2,3.)

«For de skrøpelige er jeg blitt skrøpelig, for å vinne de skrøpelige, for
dem alle er jeg blitt alt, for i alle tilfelle å frelse noen.» (l.Kor.9,22.)

Til tross for denne skrøpeligheten ved hans kjød, ringeaktet de ham ikke,
men de tok imot ham som en utsending fra Gud, ja som Jesus Kristus selv.
(v. 14)

De brydde seg ikke noe om denne skrøpeligheten ved hans legeme. Det
budskapet som han hadde, og den styrken som der var i dette budskapet, var
mer enn nok for dem. De tok imot ham og hans budskap som om det var en
engel fra Gud eller Jesus selv som forkynte dem dette. Budskapet var jo fra
den oppstandne Jesus Kristus.

GALATERNE PRISTE SEG SELV SALIGE

«Hvor dere den gang priste dere salige! for jeg gir dere det vitnes
byrd at hadde det vært mulig, da hadde dere revet deres øyne ut og
gitt meg dem. Så er jeg da blitt deres fiende ved å si dere sannhe
ten.» (v. 15-16.)

Galaterne var meget begeistret for det budskapet som Paulus kom med.
Dersom det hadde vært mulig, hadde de revet ut sine øyne og gitt dem til
ham. (v. 15.)

Dette behøver ikke å bety at Paulus led av en øyensykdom, men som vi vet
symboliserer øyet det mest verdifulle, som vi har. 1 overført betydning betyr
det at de hadde gjort, hva som helst for Paulus.

At øyet er det mest verdifulle og sårbare, som vi har, sier også Gud om
sitt forhold til Israel. «Han (Gud) fant ham (Israel) i et øde land, i villmarken,

blant ørkenens hyl. Han vernet om ham. Han våket over ham. Han voktet
ham som SIN ØYENSTEN.» (5.Mos.32,10.)
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Etter en tid hadde galaterne glemt Paulus sitt budskap om den frie nåden.
Han var nå blitt deres fiende ved på nytt å fortelle dem sannheten, (v. 16.)

Det er en dramatisk kontrast i dette. Det budskapet, som de før elsket, og
som de ønsket å gjøre alt, for å få tak i, det budskapet var ikke lenger så viktig
for dem. De ønsket å forlate det på bekostning av judaistenes budskap.

Dette forteller oss noe om den labiliteten som der var i disse menighetene.
De lot seg lett lure til å gå over til et nytt evangelium som ikke var noe
evangelium i det hele tatt. De hadde ingen kraft i seg selv til å bevare det
paulinske budskapet.

Slik er det også i vår tid. Det er ikke mange som verken har forstått eller
forkynner det rene paulinske budskapet. Det budskapet, som forkynnes i
de forskjellige kristne menighetene er blandet med judaisme og den jødiske
Torah. Det legges vekt vanndåp, store helbredelser og de jødiske høytidene og
festene. Det paulinske budskapet er stort sett ribbet for alt dette. Det er to ting
som står igjen, og det er:

a) Nåden i Jesu Kristi forsoning og
b) Rettferdiggjørelse av tro alene uten gjerninger.

JUDAISTENE VILLE STENGE GALATERNE
UTE FRA GUDS RIKE

«De legger seg etter dere med en iver (gr.»zeeloo») som ikke er god,
men de vil stenge dere ute, for at dere skal være ivrige for dem. Men
det er godt å vise iver i det gode aUtid, og ikke bare når jeg er til
stede hos dere.» (v. 17-18.)

Judaistene la seg etter galaterne med en iver som ikke var god. De gjorde
alt for å vinne dem for sin lære. De ønsket å stenge dem ute både fra Paulus
og fra hans lære slik at de skulle være ivrige til å utbrede den judaistiske læren.
(v.17.)

Dersom det lyktes for judaistene å få galatermenighetene over på sin side,
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ville forbindelsen med Paulus bli svekket, og de ville bli ivrige med å utbrede
den judaistiske læren.

Paulus skrev at det var godt å vise iver bestandig, ikke bare når han var til
stede hos dem. (v. 18.)

Med dette mente han at de viste iver for hans lære, når han var til stede.

Når han ikke var til stede, så greidde de ikke å holde fast på hans lære, men
følte seg tiltrukket av judaistenes lære.

Dette viser bare hvor labile folk kan være. De kan hylle deg en dag, og den
neste dag er de dine fiender. Stol ikke på mennesker, men stol på Herren. Hos
ham er det ikke «forandring eller skiftende skygge», men han er selve veien,
sannheten og livet.

PAULUS VAR RÅDVILL ANGÅENDE GALATERNE

«Mine barn (gr.»teknon»), som jeg atter føder med smerte inntil
Kristus vinner skikkelse i dere! Jeg skulle ønske å være til stede hos
dere nå og omskifte (forandre) min røst, for jeg er rådvill med dere.
Si meg: Dere som vil være under Torahen: Hører dere ikke Torahen
(HvaTorahen sier)?» (v.19-21.)

Paulus betraktet galaterne som «nyfødte barn». Ordet «teknon» betyr det.
Paulus kunne godt tenke seg å forkynne evangeliet for dem på nytt og gå
gjennom de åndelige smertene som han allerede hadde opplevd i forbindelse
med deres omvendelse, slik at Kristus og hans budskap kunne bli stående fast
hos dem. (v. 19.)

Galaterne hadde opplevd frelsen i Jesus Kristus. Det var i og for seg selv
nok, men for at de skulle bli sterke og uavhengige kristne, måtte Kristus få lov
til «å vinne sin skikkelse i dem.» Det betyr at de gjennom et liv som kristne
måtte lære Jesus Kristus å kjenne, ikke bare som den som rettferdiggjør, men
også som den som bevarer og helliggjør. Det er først når «Kristus far lov ti å
vinne skikkelse i oss», at vi blir sterke kristne og kan motstå både vranglære
og synd.
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Paulus skulle ønske at han kunne være til stede hos dem å forkynne det
paulinske budskapet på nytt for dem. Det å skrive et brev til dem, var ikke så
effektivt, som det å samtale med dem. Han var usikker på hvor de stod hen i
denne saken.

Han skulle også ønske at han kunne snakke til dem i en mildere tone enn
det, som kom til uttrykk i dette brevet. Nå hadde han sine kunnskaper om
dette fra andre, men dersom han hadde vært sammen med dem, kunne de

ha oppklart misforståelser ved å prate sammen på en god og kjærlig måte. Et
brev kan skape avstand, men et nærvær skaper gode relasjoner. (v.20.)

Paulus utfordret galaterne på den jødiske Torah: «Dere som vil være
under Torahen, hører dere ikke Torahen». Det vil si: Hører dere ikke hva

Torahen sier. (v.21.)

Hva lærte så Paulus om Torahen? Han lærte at:

a) Ingen kan bli rettferdiggjort ved Torahen.
b) Ingen kan bli helliggjort ved Torahen.
c) Ingen kan bli herliggjort ved Torahen.
d) Torahen avdekker synden.
e) Torahen står i dødens og fordømmelsens tjeneste.
f) Jesus oppfylte Torahen for jødene gjennom sitt jordeliv.
g) Jesus avskaffet den jødiske Torah på Golgata.
h) Den jødiske Torahens tid var forbi. (Rom.6,14.)

En må jo stille spørsmålet: Hva var det som var så svært ved Den mosa
iske Torah, slik at de ville bytte den ut med Paulus sin undervisning? Det var
jo bare fordeler med den paulinske undervisningen.

Svaret på dette spørsmålet er følgende:
a) De lengtet etter de jødiske festene, sabbatene og høytidsdagene,

(v. 10.)

b) De lengtet etter de 613 budene som der var i Mose Torah.
c) De syntest at Paulus undervisning ble for enkel og stakkarslig. Den
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var ikke noen «mettelse for kjødet». (KoL2,23.) Kjødet liker ikke det
som er enkelt, men det liker det som er komplisert og prangende,

d) De ville gjerne gjøre noe selv for sin egen frelse, men det er en umulig
het i den paulinske teologien, for der får vi både rettferdiggjørelsen,
helliggjørelsen og forløsningen som en fri gave.

ABRAHAM HADDE TO SØNNER

«Det er jo skrevet (i Torahen, i Tanach) at Abraham hadde to søn
ner, en (Ismael) med trellkvinnen (Hagar) og en (Isak) med den frie
kvinnen (Sara), men trellkvinnens sønn er født etter kjødet, den
frie kvinnen derimot ifølge løftet.» (v.22-23.)

Det er skrevet i Tanach at Abraham hadde to sønner. Den ene hadde han

med sin trellkvinne, Hagar, og den andre hadde han med sin virkelige hustru,
Sara. Ismael var født etter manns vilje, men Isak var født i følge løftet om en
sønn og etter Guds vilje. Han var i Guds vilje og plan med sitt liv, for han
representerte Guds planer med jødefolket og med veden, (v.22-23.)

Etter romersk lov ble de barna, som en hadde med sine slavekvinner,

slaver selv. På samme måten var det med galaterne. Ved at de underla seg
Mose Torah, som førte til ufrihet og slaveri, ble de på samme måten som
Ismael, slaver selv.

Det motsatte var tilfelle med Isak. Han var født ifølge løftet. Det vil si han
var født inn i den store friheten, som løftene til Abraham innebar. Det var

særlig løftet til Abraham om at han fikk rettferdigheten av tro alene, som er
i fokus her.

På samme måten som det var fiendskap mellom Isak og Ismael, vil det
også være fiendskap mellom Paulus sin undervisning om den frie nåden og
Den Mosaiske Torah. Det er ikke det at Torahen ikke er fra Gud, for det er den,

men den passer ikke inn i vår tidshusholdning. Etter den kristne menighets
bortrykkelse vil Torahen komme tilbake igjen- ikke Den Mosaiske Torah, for
den ble opphevet på Golgata, men den Messianske Torah slik som den ble
forkynt av døperen Johannes, Jesus og apostlene, og slik som vi finner den i
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de 4 evangeliene, i første del av Apostlenes Gjerninger og i de jødiske brevene
iN.T.

HAGAR ER I TRELLDOM MED SINE BARN

«I dette liger en dypere mening (gr.»allegorumene») under, for disse
kvinner er (representerer) to pakter, den ene fra berget Sinai, og den
føder barn til trelldom. Dette er Hagar. For Hagar er (representerer)
berget Sinai i Arabia, og svarer til det Jerusalem som nå er, for det er
i trelldom med sine barn (judaistene og jødene). Men det Jerusalem
som er der opp (selve himmelen), er fritt, og det er VÅR MOR, for
det er skrevet: Vær glad, du ufruktbare (Sara), du som ikke føder,
bryt ut og rop, du som ikke har veer, for den enslige kvinnes (Ha
gar) barn (gr.»teknon» (flertall) er mange flere enn hennes (Sara)
som har mannen (Abraham).» (v.24-27.)

Her brukte Paulus en allegori- noe som nesten ikke forekom i
jødedommen. Disse to kvinnene representerte to forskjellige pakter. Den ene
pakten var Mose Pakten. Den ble gitt på Sinai i Arabia. Den svarte til det
uomvendte Jerusalem som var nå. Det store flertallet av jødene hadde ikke
omvendt seg ved verken Jesu, apostlenes eller Paulus sin forkynnelse. De var
fortsatt i trelldom med sine barn, som både var jødene og judaistene.

Men det Jerusalem som er der oppe er fritt, og det er vår mor. (v.24-26.)

Dette er en helt utrolig god allegori eller en illustrasjon på forskjellen
mellom den jødiske Torah og den paulinske forkynnelsen om den frie nåden.
Selv om «det himmelske Jerusalem» var et løfte som Gud gav Abraham, så er
også medlemmene i den kristne forsamlingen innbyggere i denne byen. Som
en mor venter denne byen på alle som er frelst opp gjennom frelsehistorien.

Når Paulus skrev at «det Jerusalem som er der oppe, er en mor FOR
OSS» (v.26.), så tenkte han på at denne byen også var «en mor for den
kristne menigheten», som består både av jøder og hedninger. «For vårt rike
(borgerskap) er i himlene, og derfra venter vi også de Herre Jesus Kristus som
frelser.» (Fil.3,20.)
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«for det håps skyld som er gjemt for dere i himlene, som dere forut
har hørt om ved sannhetens ord i evangeliet.» (Kol.2,5.)

I dag tilhører det himmelske Jerusalem selve himmelen. 1 trengselstiden
vil denne byen bli skilt ut fra selve himmelen, og den vil sveve fritt over det
jordiske Jerusalem. Den vil da være bindeleddet mellom himmelen og jorden.
Både det himmelske Jerusalem og det jordiske Jerusalem vil i Rikets tid være
sentrum for Jesus og de messianske jødene.

Medlemmene av den kristne menigheten vil også ha adgang til denne
byen, men deres egentlige oppholdssted er selve himmelen. (Se min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 3. Kapittel: Det himmelske Jerusalem.)

Vers 27 er et sitat fra Septuaginta, Esaias 54,1. Det handler om Rikets tid.
Sara som ikke hadde barn, skulle bryte ut i jubel, for de barna, som hun skal
få i Rikets tid, vil være mange flere enn det som hun hadde i sin levetid. Hun
hadde mannen (Isak), men hun hadde ikke mange barn i sitt liv. (v.27.)

Til tross for at Sara var nesten ufruktbar i sitt liv, hadde Herren begynt
en god gjerning i hennes liv. 1 Rikets tid ville hun få se det endelige resultatet
av dette. Dette betyr at det Jerusalem som eksiterer i Rikets tid, vil ha mange
flere barn enn det Jerusalem på jorden har fostret. Det skal myldre av
mennesker i Israel og i Jerusalem i Rikets tid. «Ennå skal du få høre barna
fra din barnløshets dager si: Plassen er for trang for meg. Flytt deg!, så jeg
kan få bo her! Og du skal si i ditt hjerte: Hvem har født meg disse barn? Jeg
var jo barnløs og ufruktbar, landflyktig og jaget bort. Og hvem har fostret
disse? Jeg var jo enslig tilbake. Hvor var da disse? Så sier Herren, Israels Gud:
Se, jeg vil løfte min hånd til hedningene og reise et banner for folkene, og
de skal komme med dine sønner ved barmen, og dine døtre skal de bære på
skulderen.» (Es.49,20-22.)

«Så sier Herren: Jeg vender tilbake til Sien og vil bo i Jerusalem,
og Jerusalem skal kalles den trofaste by, og Herrens, hærskarenes
Guds berg, det hellige berg. Så sier Herren, hærskarenes Gud: Ennå
en gang skal gamle menn og kvinner sitte på torvene i Jerusalem,

-190-
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hver med sin stav i hånden for sin høye alders skyld, og torvene i
byen skal være fiiUe av gutter og piker, som leker på torvene der.»
(Sak.8,3-5.)

Riket for Israel er en begynnelsestid for samlingen av alle Guds barn, både
jøder og hedninger. Denne samlingen vil fortsette på den nye jorden, «om en
husholdning i tidenes fylde: at han (Gud) ville samle alt i Jesus Kristus, både
det som er i himmelen og det som er på jorden.» (Ef. 19.)

Judaistenes Jerusalem er fremdeles i «trelldom med sine barn». Den vil bli

dømt i forbindelse med Jesu gjenkomst for jødene. Det vil være fordømt for
bestandig- dersom judaistene og jødene da ikke vendte om til den frie nåden
og Paulus sin undervisning.

VI ER LØFTETS BARN

«Men vi, brødre, er løftes barn, likesom Isak. Men likesom den gang
han som var født etter kjødet, forfulgte han som var født etter Ån
den, således og nå.» (v.28-29.)

Galaterne måtte forstå at de var løftes barn- likesom Isak var det. (v.28.)

Dette stod fast, men dersom de gikk over til judaistenes lære, så ville de ikke
få oppleve alle de rikdommene som vi har i den paulinske læren. De kunne
ikke gå forttapt for Guds rike, for det er det ingen gjenfødt troende som kan i
inneværende tidsperiode, men de ville tape stor nådelønn foran Jesu domstol
i himmelen.

Isak var født etter et løfte fra Gud. Vi vet at han ble unnfanget på
overnaturlig vis, da Sara etter naturen var for gammel til å få barn, men for
Gud er alt mulig. Dette betyr at han ble unnfanget ved Den Hellige Ands
inngripen og hjelp. Ismael spottet Isak og forfulgte ham. Slik er det også i dag
at den som er født av Anden- etter løftet om rettferdigheten av tro alene- den
vil være forfulgt av de som er født etter kjødet, (v.29.)

Det er ingen konsensus eller samklang mellom en troende og en ikke-
troende på det åndelige området. I en samtale eller i livet vil dette fort skjære
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seg. Derfor blir også den kristne advart mot å ha forbindelse eller gifte seg med
en vantro, for det er ingen samklang mellom Kristus og Belial. (2.Kor.6,15.)

DRIV UT TRELLKVINNEN OG HENNES SØNN!

«Men hva sier Skriften? Driv ut trellkvinnen og hennes sønn!, for
trellkvinnenes sønn skal ingenlunde arve med den frie kvinnes
sønn. Derfor, brødre, er vi ikke trellkvinnens barn (gr.»teknon»),
men den frie kvinnes.» (v.30-31.)

Dette sitatet er hentet fra l.Mos.21,10. Da Sara så at Ismael spottet Isak,
sa hun til Abraham at han skulle drive ut trellkvinnen og hennes sønn, for det
var ikke plass til dem begge i Abrahams hus. (v.30.)

Slik er det også i den kristne forsamlingen. Det er ikke plass til både den
frie nåden og den jødiske Torah der. Det er ikke plass til Torah-trelldom i
menigheten. Gud kommer til å fordømme alle som søker å bli frelst ved
Torahen. Gud kommer også til å dømme de troende som blander den frie
nåden og Torahen. De får avkorting av nådelønnen foran Jesu domstol i
himmelen.

Paulus gjentok det som han skrev i vers 28. Vi er ikke trellkvinnens barn,
men vi er den frie kvinnes barn. (v.31.)

På samme måten som Moses hadde lagt fram for jødene «dødens og livets
vei», og bad dem velge rett, gjorde også Paulus det helt klart for galaterne at
det gikk ikke an å blande den frie nåden og Torahen. Nåden er livets vei, men
Torahen er dødens vei.
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KAPITEL 5

TIL FRIHET HAR KRISTUS

FRIGJORT OSS

«Til frihet (gr.»eleutheria») har Kristus frigjort oss, stå derfor
fast (gr.«steko»), og la dere ikke atter legge under trelldoms åk
(gr.»zugos»)! Se, jeg Paulus, sier dere at dersom dere lar dere om
skjære, så vil Kristus intet gagne (gr.opheleo») dere. (v. 1-2.)

Jesus Kristus har FRIGJORT OSS TIL FRIHET. Vi blir derfor oppmuntret
til å stå fast i denne friheten slik at ingen kan få oss inn i trelldommen igjen,
(v. I.)

Vi er frigjort fra de gammel-testamentlige ordningene. De var bare
skygger av det som skulle komme, og det virkelige, som skulle komme, var
Jesus Kristus selv. I denne sammenhengen er det Jesus Kristus som hodet for
menigheten, «disse ting er en skygge av det som skulle komme, men legemet
er Kristus.» (Kol.2,17.)

De gammel-testamentlige ordningene var følgende:

a) Omskjærelsen som ble gitt til Abraham og gjentatt i Mose Torah.
b) Mose Torah med sine mange regler og bud.
c) Dåp eller renselse av forskjellige typer synder.
d) De forskjellige jødiske høytidene.
e) De forskjellige typer mat.

Alt dette ble tatt bort av Kristus på Golgata for den kristne menigheten-
ikke for den messianske menigheten som skulle arve Riket for Israel. Til tross
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for at alt dette var fra Gud, så var dette en stor byrde, som ble lagt på jødene.
Peter sa også dette på Apostelmøtet i Jerusalem i året 50: «Hvorfor frister dere
(judaistene) da nå Gud ved å legge et åk (Mose Torah) på disiplenes nakke
som verken våre fedre eller vi (de messianske jødene) var i stand til å bære.»
(Ap.gj.15,10.)

Peter forstod en del av den frie nåden, men det var ikke hans oppgave å
forkynne den. Han hadde et annet oppdrag, og det var å forkynne den mes
sianske jødedommen og Riket for Israel.

Det som galaterne skulle stå fast i, var:

a) Troen på Jesus som hodet for det kristne legemet. (Kol. 1,18.)
b) De paulinske læresetningene. (2.Tess.2,15.)
c) Et legeme, en Ånd, et håp, en Herre, en tro (den paulinske læren), en

dåp (gjenfødelsens dåp), en Gud og alles Far. (Ef.4,4-6.)
d) Den oppstandne Herren. (Fil.4,1.)
e) Friheten i Kristus (Gal.5,1.)

Dersom galaterne gav etter for judaistenes krav, ville Kristus ikke gagne
dem noe. (v.2.)

Dette verset sier ikke at dersom de lot seg omskjære, så ville de falle ut av
rettferdiggjørelsens nåde, for det er en UMULIGHET i vår tidshusholdning
(Se Romerne 8,38-39.), men det som de ville miste, var FRIHETEN i Kristus

Jesus og den paulinske undervisningen.

Dette er ALVORLIGE ORD som også er sagt til oss. Dersom vi lar oss
omskjære, for å holde den jødiske Torah, så vil «Kristus intet gagne oss
heller». At dette er sant, sees blant de fleste troende. De aller fleste troende

oppfører seg som «småbarn i Kristus», og har ikke hatt noen progresjon i
sitt kristenliv hva som gjelder forståelse for Guds ord. De kaver omkring i
foreldete læresetninger og har liten glede av både kristenlivet og de paulinske
læresetningene. De har fått GAL OPPLÆRING om Guds ord, men de kan
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ikke skylde på andre, for Paulus utfordrer oss til passe på selv, slik at vi forstår
og lærer Guds ord på en rett måte. «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 lærer Guds ord.» (2.Tim.2,15.)

Vi kan ikke legge skylden på predikanten eller forkynneren foran Jesu
domstol i himmelen. Der må vi selv står til rette for vår forståelse av Skriften

og de valg som vi har gjort. Alle skal bli frelst, men det vil bli en avkorting av
nådelønnen for mange troende.

Mange forstår heller ikke hva vi skal bruke nådelønnen til. De er fornøyd
bare de kommer til himmelen etter sin død. Vi skal strekke oss etter så stor

nådelønn som mulig, for den skal blant annet danne grunnlaget for den
funksjonen som vi skal fa i Rikets tid og i de kommende tidsaldere. Dette
gjeldet både for den kristne menigheten og den messianske menigheten. Den
som har vært trofast i det små, vil fa større nådelønn, enn den som ikke har

vært så trofast.

Vi kan ikke påstå at lønningsdagen ikke blir en gledens dag for alle
troende, for det tror jeg at den vil bli. De som ikke får så stor nådelønn, vil
godta Jesu bedømmelse av oss, og misunnelse, som hører med til kjødets
byrder og lyster, vil ikke eksistere i himmelen.

DEN SOM LAR SEG OMSKJÆRE,
MÅ HOLDE HELE TORAHEN

«Atter vitner (gr.»marturomai») jeg for hvert menneske som lar seg
omskjære, at han er skyldig å til å holde hele Torahen. Dere er skilt
fra Kristus, dere som vil rettferdiggjøres ved Torahen. Dere er falt
utav(gr.»katargeo») nåden, (v.3-4.)

Hva som gjelder Torahen, så går det ikke an å velge seg visse deler av
den og la de andre delene ligge. Dersom du ønsker å underlegge deg den
jødiske Torah, så må du holde HELE TORAHEN, for den blir sett på som en
helhet. «For enhver som holder hele Torahen, men snubler i en ting. Han er
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blitt skyldig i alle.» (Jak.2,10.) Slik er det med Guds ordninger. De er ulike
de ordningene som verden har. Der kan du plukke litt her og litt der og sette
sammen ditt eget religiøse system. At dette ikke er noe særlig lurt, er en annen
sak, for det er bare sann jødedom og sann kristendom som fører til frelse for
menneskene. De andre religionene og de filosofiske systemer er menneskenes
vei til Gud, og de fører ikke fram. Sann jødedom og sann kristendom er Guds
vei til menneskene, og de er de eneste som holder mål i forhold til Guds frelse.
(v.3.)

De som ønsker å bli rettferdiggjort ved den jødiske Torah, er skilt fra
Kristus og er falt ut av nåden, (v.4.)

Disse menneskene ble i sin tid rettferdiggjort ved troen på Kristus. De
stod fortsatt i denne nåden, og de kunne ikke komme ut av den, men dersom
de nå begynte å tvile å på sin frelse, så var de skilt fra Kristus i den forstand at
Kristus ikke lenger kunne veilede og hjelpe dem på det teologiske området.

De aller fleste troende er i denne situasjonen. De er rettferdiggjort
ved troen på Jesus Kristus, men de kan ikke komme videre verken på det
kunnskapsmessige området eller på helliggjørelsens område av den grunn av
at de ikke forstår Paulus sin ufattelige store nådelære.

Det er mange typer nåde som er beskrevet i N.T. (Se min bok: Matteus

Evangeliet. Jesu Liv og Lære. Kapittel: De forskjellige typer nåde. s.327-328.)
Den nåden, som det her er snakk om, er ikke rettferdiggjørelsens nåde, men
det er helliggjørelsens nåde og den kunnskapsmessige nåden. Begge disse
typene nåde er en mangelvare blant mange troende, for man kan bare oppnå
dem ved en rett forståelse av Guds ord og av det paulinske evangeliet.

At etterfølgelsen av den jødiske Torah ikke gir rettferdiggjørelsen, burde
galaterne ha kjent til, for de ble i sin tid rettferdiggjort av nåden alene. «Og
at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved Torahen, er åpenbart, for: Den
rettferdige, ved tro skal han leve.» (Gal.3,11.)
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I JESUS KRISTUS GJELDER VERKEN OMSKJÆRELSE
ELLER FORHUD

«For ved troen (gr.pistis») venter (gr. «apekdechmai») vi i Ånden
på det som rettferdigheten gir oss håp (gr.»elpis») om, for i Jesus
Kristus gjelder (gr.ischuo») verken omskjærelse (gr.»peritome») el
ler forhud (gr.akrobystia») noe, men bare tro, virksom (gr.»energo»)
ved kjærlighet (gr.»agape»). (v.5-6.)

Det essensielle i vår tidshusholdning er TROEN PÅ JESUS. Den gir oss
rettferdiggjørelsen og Den Hellige And. Det er Anden som bor i oss, som
gir vår tro liv. Det HAPET, som troen fører fram til, er blant annet den
kristne menighets bortrykkelse. Vi vet at den kristne menigheten er en
himmelsk forsamling mens de messianske jødene ventet på et jordisk rike.
Før trengselstiden på 7 år vil Jesus komme ned i lufthimmelen og hente den
kristne menigheten til seg, og «så skal vi aUtid være sammen med Herren.»( 1.
Kor.15,51-52 og 1. Tess. 4,13-21.)

Ordet «håp» er et nøkkelord i Paulus sin forkynnelse. Det er brukt på
følgende måter:

a) «Jesus Kristus, vårt håp». (1 .Tim. 1,1 og Kol. 1,27.)
b) «det håp evangeliet gir». (Kol. 1,23.)
c) «for det håps skyld som er gjemt for dere i himlene». (Kol. 1,5.)
d) «med håpet om frelse som hjelm». (1 .Tess. 5.8.)
e) «hvilket håp det er han har kalt dere til». (Ef. 1,18.)
f) «i håp om tidsalderlig liv». (Titus 1,2.)

De vantroe har ikke noe håp. (Ef.2,12 og l.Tess.4,13.) For dem venter det
bare «en forferdelig gru for dom og en nidkjærhetens brann som skal fortære
de gjenstridige.» (Hebr. 10,27.)

De vantroe kommer ikke til å arve Guds rike. De vil heller ikke trives der,

for de har hatt sin glede i denne tidsalderens synder og i sitt kjøds synder.
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I Jesus Kristus er ikke omskjærelsen og Mose Torah viktig lenger, men det
som det hele dreier seg om er «tro, virksom ved kjærlighet», (v.6.)

1 den messianske jødedommen måtte troen bli stadfestet ved gode
og riktige gjerninger. 1 den paulinske kristendommen er gode og riktige
gjerninger en naturlig følge av troen. Når vi sammenligner de messianske
skriftene med Paulus sine skrifter, så ser vi at dette er rett.

1 versene 5-6 forekommer også de tre viktige ordene, tro, håp og
kjærlighet» som er kjerneord i Paulus sin undervisning. «Men NÅ blir de
stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst av dem er kjærligheten.»
(l.Kor.13,13.)

EN LITEN SURDEIG SYRER HELE LEGEMET

«Dere løp godt. Hvem hindret dere fra å lyde sannheten
(gr.»aletheia»)? Denne overtalelse (gr.»peismone») kommer ikke fra
ham som kalte dere. En liten surdeig (judaistenes lære) syrer hele
deigen.» (v.7-9.)

Galaterne begynte godt. De løp også godt den første tiden. De hadde blitt
omvendt ved Paulus forkynnelse om den frie nåden, men etter at judaistene
dukket opp, begynte de å tvile på Paulus sitt budskap. Judaistene overtalte
dem til å tro på et annet evangelium, (v.7-8.)

Dette forteller oss mye om galaterne som folkeferd. De var ambivalente.
De holdt ikke fast på det som de hadde lært av Paulus. Når judaistene
tilbød dem ET ANNET EVANGELIUM, ville de gjerne forlate DET BESTE
EVANGELIET og fortrøste seg på et FALSKT EVANGELIUM.

Dette er typisk for mange troende. Når gal ritualisme, galne seremonier
og kirkens falske doktriner dukker opp, så forsvinner det spontane og det
rette. Gal ritualisme, galne seremonier og falske doktriner er ikke fra Gud,
men de er fra satan. De er helt på linje med det spørsmålet som satan stilte til
Eva i Edens Hage: «Har Gud virkelig sagt?»
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Jødene var oppmerksomme på denne faren. Til tross for at den store
rabbineren, Maimonides, satte opp 13 læresetninger for dem angående
læren, så godtok de fleste av dem bare «Shema Israel» som den eneste sanne
doktrinen, for den var uttalt av Gud selv: «Hør Israel, Herren vår Gud (Hebr.

Elohenu, som betyr («våre guder»). Herren er en.» (5.Mos.6,4.)
Jeg vil sitere de 13 læresetningene som Maimonides satte opp for jødene,

for det er mye rett og bra der:

a) Troen på eksistensen av Skaperen som er perfekt på alle eksistensens
områder og er den første årsak til alle ting.

b) Troen på Guds absolutte og uparallelle eksistens.
c) Troen på Guds ikke-legemlige eksistens, eller at han ikke vil bli utsatt

for noen fysisk hendelse slik som bevegelse eller kvile eller boplass.
d) Troen på at Gud er evig.
e) Kravet om å tilbe bare Ham og ingen fremmed og falsk gud.
f) Troen på at Gud kommuniserer med menneskene gjennom profeti.
g) Troen på at Moses, vår lærers profetier har forrang.
h) Troen på den guddommelige opprinnelse til Torah.
i) Troen på Torahens uforanderHghet.
j) Troen på guddommelig allvitenhet og forsyn.
k) Troen på guddommelig belønning og straff.
1) Troen på Messias komme og den messianske tidsalderen.
m) Troen på de dødes oppstandelse. (Se min bok: Guds planer med

Israel og den kristne menighet. Kapittel: Jødedommens forhold til
trosartikler.)

Gal ritualisme, galne seremonier og falske doktriner hindrer vokster i
Guds rike og en rett forståelse av den paulinske undervisningen. Den romersk
katolske kirken er fiill av slike styggedommen Jeg tar meg ikke tid med å gi en
oversikt over dette her, men jeg henviser til min bok: Jesu Gjenkomst. Bind
3. hvor jeg skriver utfyllende om dette. Det er ikke noe merkelig at Bibelen,
kaller den romersk katolske kirken for «DEN STORE SKJØGEN SOM
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SITTER OVER DE MANGE VANN.» (Joh.Åp.I7,L)
Det forundrer meg stort at kristne mennesker går over til den store

skjøgen. Det er sant det som Jesus sa: «men er ditt øye sykt, da blir hele
ditt legeme mørkt. Er altså lyset i dere mørke, hvor stort blir da mørket!»
(Mat,6,23.)

Når katolikkene tilber jomfru Maria og de andre helgene, så er det de onde
åndene de kommer i kontakt med. Paulus skrev: «Hva mener jeg altså? At det
er noe avgudsoffer til? EUer at det er noen avgud til? Nei, men at det de ofrer,
det offer de til de onde ånder og ikke til Gud. MEN JEG VIL IKKE AT DERE
SKAL KOMME 1 SAMFUNN MED DE ONDE ÅNDER.» (1.Kor. 10,19-20.)

Hva som gjelder den lutherske kirken, så forlater den stadig vekk de
bibelske prinsipper og strekker seg mer og mer over til vantroen og den
katolske troen.

Av doktriner, som er gal i den lutherske kirken, så nevner jeg bare kort:

a) Det er ikke rettferdiggjørelse i dåpens vann.
b) Det er heller ikke syndenes forlatelse i nattverden.
c) Kirken begynte ikke på pinsefesten dag. Det var jødenes dag. Kirken

begynte ved Paulus sin omvendelse og forkynnelse i året 37.
e) Vi er frelst av nåde ved tro pluss gjerninger.
f) Vi kan falle ut av rettferdiggjørelsen dersom vi lever i synd.
g) Den kristne menighets tidsperiode blir avsluttet i den store trengselen.
h) Den troende er både en ny skapning og den gamle skapningen på en

og samme tid.
i) De troende skal være innestengt i himmelen i de kommende

tidsperiodene.

1  inneværende tidshusholdning er de jødiske prinsippene for frelse
avskaffet og satt til side inntil Rikets tid. Da vil de igjen komme fram i Rikets
tid. De kristne menigheten er en parantes i Guds planer med jødene. 1 vår
tidshusholdning er følgende jødiske ritualer ikke aktuelle for den kristne
menighet:
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a) Omskjærelse.
b) MoseTorah.

c) De forskjellige typer vanndåp.
d) Vanndåpen som indirekte ffelsesmiddel.
e) Bekjennelse av synden.
f) Bekjennelse av Jesu navn.
g) Anger, bot om omvendelse til Mose og Jesu nye Torah.
h) De jødiske høytidene og høytidsdagene. Ett unntak er her sabbaten,

som jeg mener at vi bør heUigholde, for det var Guds kviledag, og det
var den opprinnelige kviledagen. I tillegg skal vi feie påske og pinse
og Den Store Forsoningsdagen, for den peker framover mot jøders
og hedningers fellesskap i Rikets tid.

i) Rein og urein mat.

j) De forskjellige ofringer i templet i Jerusalem.

Når Jesus kommer tilbake igjen vil han renske ut alt som er av gal lære,
galne seremoninier og ritualer. Han vil igjen innføre sin rene lære i den mes
sianske jødedommen. Denne finner vi i de jødiske Skriftene i Tanach, i evan
geliene, i første del av Apostlenes Gjerninger og i de jødiske brevene i N.T.

EN LITEN SURDEIG SYRER HELE LEGEMET

At en liten surdeig syrer hele deigen», er et prinsipp som gjelder hele
frelseshistorien. (v.9.)

«Studeigen» representerer «falsk lære og synd» (Mat. 16,6.) «Deigen» er
her et bilde på «den kristne menigheten». Surdeigen trenger gjennom hele
deigen og forandrer den, og selv om den ikke kan forårsake, at medlemmene
i den kristne menigheten går fortapt for Guds rike, så kan den volde STOR
SKADE.

Vi kan ikke blande inn gjerninger i nåden. Da blir det ikke nåde lenger.
Det er bare i Paulus sine Skrifter at vi finner den frie nåden. I de messianske

skriftene er det både nåde og gjerninger. Vi kan kalle det for «betinget nåde».
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Det betyr at selve nåden er en fri gave, men det som ligger rundt nåden, er
forskjellig krav og bud.

Når Jesus talte om Guds rike, så var det Riket for Israel han uttalte seg
om. Det var et DELT RIKE- der noe var godt, og noe var galt. Disiplene fikk
beskjed om at dette skulle vokse sammen inntil enden, så skulle han selv
komme og sanke ut av HANS RIKE alt som var ondt. Riket for Israel vil også
være et DELT RIKE når Jesus kommer tilbake og styrer det ut ifra Jerusalem
og Israel. Den lignelsen som vi har i Matteus 13 om surdeigen, er et bilde på
den uheldige voksteren som GUDS RIKE vil ha, før Jesu gjenkomst. (Se min
bok: Matteus Evangeliet. Jesu Liv og Lære.)

Når Paulus talte om Guds rike, så var det HIMMELEN han talte om, og
det var IKKE ET DELT RIKE, men det bestod bare av frelste mennesker.

Vi gjør vel i at vi skiller mellom disse TO FASENE AV GUDS RIKE,
for dersom vi ikke gjør det, så får vi et galt bilde av Guds rike. Det er først
på den nye jord at Guds rike vil bestå bare av frelste mennesker, «om en
tidshusholdning i tidenes fylde, da han ville samle alt til ett i Jesus Kristus,
både det som er i himlene og det som er på jorden.» Ef. 1,9.)

DEN SOM FORVIRRER DERE, SKAL BÆRE SIN EGEN DOM

«Jeg har den tillit til dere i Herren at dere ikke vil mene noe an
net, men DEN SOM forvirrer dere, skal bære sin dom, hvem han så
er. Men jeg, brødre- viss jeg ennå forkynner omskjærelse-, hvorfor
forfølges jeg da ennå? Da er jo korsets anstøt (gr.»skanalon») gjort
til intet. Gid de endog må skjære seg selv i sønder, de som oppvigler
(gr.»anastatoo») dere! (v.10-12.)

Paulus hadde fortsatt tillit til menighetene at de ikke skulle mene noe
annet enn det, som han mente. Det var noen som forvirret dem. Han skulle

selv bære sin egen dom. (v. 10.)
Den som forvirret dem, var LEDEREN for judaistene. Han måtte selv stå

til ansvar for sitt budskap som verken var i overensstemmelse med Paulus sin
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forkynnelese eller med det som Apostelmøtet i Jerusalem hadde kommet fram
til. På dette møtet ble den jødiske Torah avskaffet for de hedningetroende. For
de jødetroende skulle de holde den jødiske Torah der det var naturlig for dem,
at de holdt den. Det var samvittigheten hos den enkelte som skulle bestemme
alt dette. «For om jeg enn er fri fra alle, har jeg dog selv gjort meg til tjener for
alle (både jøder og grekere), for å vinne de fleste, og jeg er blitt som en jøde
for jødene, for dem som er under Torahen, som en som er under Torahen-
om jeg ENN IKKE SELV ER UNDER TORAHEN- for å vinne dem som er
under Torahen, for dem som er uten Torah, er jeg blitt som en som er uten
Torah, om jeg enn ikke er Torah-løs (den paulinske undervisningen), men
Torah-bundet (den pauhnske undervisningen) for å vinne dem (hedningene)
som er uten Torah.» (l.Kor.9,19-21.)

Paulus tillot omskjærelsen i visse tilfeller. Han lot f.eks Timoteus
omskjære. Dette gjorde han av fire grunner, og det var:

a) Timoteus mor var jødinne.
b) Han ville ikke skille jødene fra de andre jødene.
c) Dessuten var de første årene av Paulus sin tjeneste en overgangstid

mellom det jødiske og det kristne budskapet.
d) Apostelmøtet hadde heller ikke behandlet jødenes forhold til Mose

Torah. Det var hedningenes forhold til Torahen som hadde vært i
fokus.

Det er mulig at judaistene brukte dette argumentet mot Paulus, at han
tillot, at jøder kunne bli omskåret. Han spurte dem da rett ut: Hvorfor
forfølges jeg da til tross for at jeg forkynner omskjærelsen for jødene?

Ovenfor hedningene forkynte han ikke omskjærelsen og etterlevelse av
Torahen. Dersom han gjorde det, ville KORSETS ANSTØT bli opphevet,
(v.ll.)

Korset og omskjærelsen står som MOTSETNINGER i inneværende
tidshusholdning. Det er ikke plass for dem begge. De opphever hverandre. I
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inneværende tidsperiode ble den jødiske Torah tatt bort ved Jesu forsoning
på Golgata. Dette var en hemmelighet som ingen kjente til, før Paulus fikk
åpenbaring om det. Det var ikke noe merkelig at judaistene og jødene motsatte
seg dette, men det gjelder «å følge med i klassen og i undervisningen.» Den
som ikke gjør det, får ikke med seg den riktige kunnskapen, og den riktige
kunnskapen i inneværende tidshusholdning er den frie nåden og Paulus sin
undervisning.

Korset var en «snublestein» for jødene og et «anstøt» for hednin
gene. «men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og
for hedninger en dårskap.» (1 .Kor. 1,23.)

De som oppfordret galaterne til å la seg omskjære og å holde Mose Torah,
kunne like godt kastrere seg. Det var mye mer dramatisk, men det gjorde den
samme nytten, (v. 12.)

Galaterne kjente godt til at man innenfor de hedenske religionene
kastrerte seg. Det var f.eks tilfelle med prestene i Kybele-Attis kulten.

Det var ikke bare en mann som vill-ledet galaterne, men det var flere.
Paulus var både spydig og dramatisk i dette utsagnet. Dette var sjokkterapi for
både galaterne og judaistene. Det er av og til at man må sette ting på spissen,
for at de skal bli forstått. Dette kaller vi for «spissformulering».

BRUK IKKE FRIHETEN TIL EN LEILIGHET FOR KJØDET

«For dere ble kalt til frihet (gr.»eleutheria»). Bruk bare ikke frihe
ten til en leilighet (gr.»aphorme») for kjødet, men tjen hverandre
i kjærlighet. For hele Torahen er oppfylt i ett bud, i dette: Du skal
elske (gr.»agapao») din neste som deg selv!» (v. 13-14.)

Ordet «frihet» er også et nøkkelord i Paulus forkynnelse. Dette er ikke
frihet til å synde, men frihet til å forstå og å leve i de paulinske åpenbaringene,
og frihet til å tjene hverandre i kjærlighet. Vi skal ikke bruke vår frihet i Kristus
til «en leilighet for kjødet», men vi skal «tjene hverandre i kjærlighet.» (v. 13.)

Det er en del kristne som bruker friheten til «en leilighet for kjødet», men
det er ikke en rett måte å leve på. Før vi ble frelst, var vi bare kjød. Etter at
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vi ble frelst, er vi EN NY SKAPNING I KRISTUS JESUS. (2.Kor.5,17.) Vi er

ikke både Ånd og kjød på samme tid, for det er en umulighet. Lutheranerne
og andre hevder at vi samtidig er både en ny skapning og kjød. Dette er en
umulighet. Vi er EN NY SKAPNING, som er lik med den oppstandne Kristus,
men i vårt legeme bor både Ånden og kjødet. Vi må lære oss å uttrykke dette
på en rett måte.

Kjødet som bor i vårt legeme, kan ikke forbedres, men det skal DØDES
ved Den Hellige Ånd som bor i våre hjerter. Det er i skjæringspunktet mellom
den nye skapningen og kjødet at helliggjørelsen ligger.

Det er hele tiden en åndelig kamp mellom det nye livet og kjødet. Vi må
ikke Ia kjødet få slippe til i våre liv, for det kan gjøre UBOTELIG SKADE.
Dersom vi gjør det, så kan kjødet ødelegge for det nye livet i den grad at vi må
følge kjødets lyster. Det kan margstjele oss slik at vi ikke greier ved egen hjelp
å komme oss ut av dette. I alle tilfeller må vi be Den Hellige Ånd om at Han
hjelper oss i denne kampen, for vi greier ikke dette selv.

Når vi inviterer satan inn i våre liv, forårsaker dette både mangel på
helliggjørelse, tro, gal lære og sykdom. Vi kan ikke tjene to herrer i våre liv. Vi
kan ikke tekkes dem begge. «Ingen kan tjene to herrer, for han vil enten hate
den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre.
Dere kan ikke tjene Gud og mammon (kjødet).» (Mat.6,24.)

Dette er ikke den rette måten å leve kristenlivet på. Vi skal ikke leve i
synden, for at nåden kan bli desto større. Den som mener det, har misforstått
den paulinske friheten. «Hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden, for at
nåden kan bli dess større? Langt derifra! (Det må ikke skje) Vi som er avdød
fra synden, hvorledes skulle vi ennå leve i den?» (Rom.6,1-2.)

Det som judaistene hadde glemt, var at de skulle tjene hverandre i
kjærlighet. De ønsket å kontrollere andre ved den jødiske Torah, men det
fører ikke til kjærlighet. Det fører til tvang.

Paulus hadde ikke bare kamp mot judaistene. Han hadde også kamp mot
de som fortsatt ville leve et liv i synden. Dette ser vi tydelig i det som skjedde
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i menigheten i Korint. «Jeg skrev til dere i mitt brev til dere at dere ikke skulle
ha omgang med horkarer. Jeg mente ikke i alminnelighet horkarer i denne
verden eller de havesyke og røvere eller avgudsdyrkere, ellers måtte dere jo gå
ut av verden. Men det jeg skrev til dere, var at dere ikke skulle ha omgang med
noen som kalles en bror og er en horkar, eller havesyke eller avgudsdyrker
eller dranker eller røver, så dere ikke engang eter sammen med ham. For hva
har jeg med å dømme dem som er utenfor? Dømmer også dere ikke bare dem
som er innenfor?, men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den

onde ut fra dere!» (l.Kor.5,9-13.)

Hele den jødiske Torah er oppfylt eller opphevet i ett bud, og det er at vi
skal elske hverandre, slik som Gud elsker oss gjennom Jesu Kristi forsoning.
Dette er «kjærlighetens Torah». (v. 14.)

Sitatet er hentet fra 3.Mos.l9,18. Det er gjengitt flere ganger i N.T.
Luk. 10,25-37, Mat.2234-40, Rom. 13,5- 10 og Jakob. 2,8. Jakob kalte dette
budet for «Den kongelige Torah etter Skriften.» Visselig, dersom dere
oppfyller den kongelige Torah etter Skriften: Du skal elske din neste som dere
selv, da gjør dere vel.»

Dette kjærlighetsbudet er ET DOBBELT KÆRLIGHETSBUD om ikke
bare å elske sin neste, men også å elske Gud av alt sitt hjerte, av alle sin sjel, av
all sin makt og all sin hu. (Luk. 10,27.).

Fordelen med det dobbelte kjærlighetsbudet i forhold til Mose Torah,
er at alle andre bud er inkorporert i dette budet. En behøver ikke å gjenta
de forskjellige budene, men alt som er til fordel for vårt forhold til Gud og
nesten, er lagt ned i dette budet.

Utgangspunktet for det dobbelte kjærlighetsbudet, er Guds kjærlighet
til oss. Dersom han ikke hadde elsket oss først, så hadde vi ikke greidd å
elske verken Gud eller vår neste. «1 dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket
Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.»
(l.Joh.4,10.)

Det dobbelte kjærlighetsbudet er GENIALT slik som alle Guds ordninger
er det.
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Hensikten med den jødiske Torah var at jødene skulle elske hverandre
og elske Gud. Hovedsiktepunktet med Torahen var at den skulle redusere og
avskaffe egoismen i jødenes liv.

SE TIL AT DERE IKKE BLIR FORTÆRT AV HVERANDRE

«Men dersom dere eter (gr.»katesthio») og biter (gr.»dakno») hver
andre, da se til at dere ikke blir fortært (gr.»analisko») av hveran
dre!» (v. 15.)

Dersom det ikke ble slutt på stridighetene i de galatiske forsamlingene,
kunne dette føre til at de ødela hverandre på det åndelige området. Dette
betyr ikke at de falt ut av rettferdiggjørelsen, men det betyr at de falt ut av
kjærlighetens, enhetens og enighetens nåde.

Vi vet at de galatiske menighetene bestod både av jøder og av hedninger. I
og med at de hadde forskjellig åndelig bakgrunn, så kan det jo også tenkes at
jødene i menigheten var mer utsatt for judaistenes forkynnelse, enn det som
hedningene var.

1 lengden går det ikke an med to partier i en menighet. Det vil oppstå
splittelse. Det er forskjell på enhet og på partier. Vi er ikke interessert i partier
i Guds menighet, men vi er interessert i enhet på det åndelige området, «idet
dere legger vinn på å bevare ÅNDENS ENHET I FREDENS SAMBÅND.»
(Ef.4,3.)

Når jeg er til stede i en luthersk gudstjeneste, og det forrettes dåp der, så
føler jeg ingen enhet med det som blir sagt i forhold til dåpen. Jeg føler derimot
det motsatte. Jeg føler avsky for villfarelsen om vanndåpen og barnedåpen.

Det er ikke noe galt i at menneskene ønsker at Gud må velsigne deres
barn i kirken, men det som er galt er både dåpen i seg selv, for den hører
ikke med til inneværende tidshusholdning, og den galne teologien som blir
uttrygt i forbindelse med dåpen. Hvordan kan teologene og andre si at det er
gjenfødelse og frelse i dåpen, når barnet allerede, før det er døpt, er et Guds
barn. Vi bærer ikke fram våre barn for Gud, for at de skal bli frelst, for det er
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de allerede, men vi bærer dem fram som en takk til Gud som gav livet, og vi
ønsker at Gud skal velsigne våre barn.

Dette gjelder også en del av forkynnelsen i frimenighetene. Den finner
ingen gjenklang i det som jeg står for. Jeg synes i det hete tatt at forkynnelsen
er MEGET DÅRLIG både i kirken, i frimenighetene og i de forskjellige
kristelige organisasjonene.

Hva er det som er galt med forkynnelsen?

a) Det er ikke gjenfødelse i dåpens vann.
b) Vi får ikke syndenes forlatelse i forbindelse med nattverden.
c) Kirken eller menigheten begynte ikke ved Pinsefestens dag, men den

begynte med Paulus sin forkynnelse.
d) Den jødiske Torah og all annen Torah angår ikke inneværende

tidshusholdning som grunnlag for frelse og bevarelse.
e) Det er NÅDEN som råder i dag.
f) De mange helbredelser, som vi hadde på Jesu tid, angår ikke

inneværende tidshusholdning, men de angår Riket for Israel og skal
komme tilbake i Rikets tid.

g) Det riket, som Jesus og apostlene forkynte, var ET DELT RIKE der
noe var godt og noe var galt.

h) 1 inneværende tidshusholdning har vi ikke et delt rike, men vi har et
enhetlig rike som er himmelen.

i) Bergprekenen og Jesu taler er ikke fundamentet for kirken, men det
er Paulus sin forkynnelse.

j) Saligprisningene, som inneholder både krav og nåde, angår
ikke inneværende tidshusholdning. 1 vår tid har vi bare EN
SALIGPRISNING, og det er: SALIGE ER DE SOM ER KOMMET TIL
TRO PÅ Jesus.

k) Jesus er hodet for menigheten som er hans legeme.
1) 1 inneværende tidshusholdning skal vi ikke be om syndenes forlatelse,

for den har vi i og med, at vi er kommet til tro på Jesus, men vi skal
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takke for at våre synder er oss tilgitte i troen på Jesus. I den messianske
jødedommen derimot måtte jødene be om syndenes tilgivelse for de
daglige syndene. Grunnen til det var at Torahen fortsatt eksisterte
og krevde dette. (l.Joh.1,8-10.) Vi har all tilgivelse i troen på Jesus.
(Ef.4,32.) I den messianske jødedommen fikk ikke den, som ikke
tilgav selv, syndenes forlatelse. (Mat.6,14.)

Når jeg kritiserer kirken og de forskjellige kristelige organisasjoner så mye
som jeg gjør, så er det ikke av den grunn at jeg er en dømmesyk person, men
det er på grunn av at jeg ser, at FORKYNNELSEN ER GAL. Vi som har alt i
nåden, er blitt skyldige over alt i forkynnelsen. Den kunne ha vært perfekt,
men da må vi legge bort galne og foreldete synsmåter og doktriner. Vi trenger
i sannhet EN NY REFORMASJON INNENFOR TEOLOGIEN.

Det er også forskjell på enhet og enighet. Enhet er et produkt av en rett
forståelse av Guds ord ved Den Hellige Ånds tolkning av det. Enighet er noe
som vi mennesker blir enige om at vi skal ha det samme synet på en sak. Disse
to begrepene blir ofte blandet sammen i teologiske diskusjoner. Det går ikke
an å tilstrebe enhet gjennom enighet. Det motsatte går heller ikke an. Det er
Guds ord som må være basis for både enheten og enigheten.

Man kan også føle åndelig enhet med et menneske selv om en ikke er enig
i alle teologiske spørsmål. Enhet er at man underlegger tanken og teologien
under Den Hellige Ånds innflytelse.

Det har vært gjort mange forsøk opp gjennom historien mellom den
katolske og den protestantiske kirken om å komme til enighet i teologiske
spørsmål, men disse forsøkene kan en bare legge bort, for mye av dette er
basert på en uriktig forståelse av Guds ord.

Alt dette far vi bare leve med til den kristne menighets bortrykkelse og
Jesus setter alt i sin rette skikk for Jesu herlighetstrone i himmelen. Ved siden
av at vi vil fa våre liv bedømt der, vil vi også få en oppdatering av den kristne
læren og av den messianske læren. Det er Bibelen som må danne grunnlaget
for både enighet og enhet. Det er viktig med rett teologi, men enda viktigere
er det at folk blir frelst og berget inn i Guds rike.
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VANDRE I ÅNDEN, SÅ SKAL DERE IKKE FULLBYRDE
KJØDETS BEGJÆRING

«Men jeg sier; Vandre i Ånden (gr.»pneuma»), så skal dere ikke fiiU-
byrde (gr.»teleo») kjødets (gr.»sarks») begjæring (gr.»epithumeia»).
For kjødet begjærer (gr.»ephitumeo») imot Ånden, og Anden be
gjærer imot (gr.»antikeimai») kjødet. De står hverandre i mot slik at
dere (den nye skapningen) ikke skal gjøre det dere (den nye skapnin
gen) vil. Men dersom dere drives av Anden, da er dere ikke under
Torahen.» (v. 16-18.)

Jo mer vi vandrer under Andens innflytelse i våre liv, jo mindre innflytelse
får kjødet i våre liv, for disse to står hverandre i mot. De er HOVEDFIENDER
i våre liv. Det nye livet styres av Den Hellige And som bor i våre hjerter, mens
kjødet styres av våre begjær og av satan. (v. 16-17.)

Av og til skal vi «SITTE, STÅ eller LØPE» i det kristne livet, men her skal
vi VANDRE. Paulus sa følgende om det å vandre:

a) Vi skal vandre i et nytt liv. (Rom.6,4.)
b) Vi skal vandre sømmelig. (Rom. 13,13.)
c) Vi skal vandre i tro. (Rom.5,7.)

d) Vi skal vandre i Ånden. (Gal.5,16.)
e) Vi skal vandre i gode gjerninger. (Ef.2,10.)
f) Vi skal vandre verdig for det kall som vi ble kalt med. (Ef.4,1.)
g) Vi skal vandre i kjærlighet. (Ef.5,2.)
h) Vi skal vandre som lysets barn. (Ef.5,5,8.)
i) Vi skal vandre varlig. (Ef.5,15.)
j) Vi skal vandre verdig for Herren. (Kol. 1,10.)
k) Vi skal vandre i visdom. (Kol.4,8.)

1) Vi skal vandre slik at vi tekkes Gud. (1 .Tess. 4,1.)
m) Vi skal vandre i ham. (Kol.2,9.)

n) Vi skal vandre i legemet og stride på åndelig vis. (2.Kor. 10,3.)
o) Vi skal vandre slik som våre forbilder vandrer/vandret. (Fil.3,17.)
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Vi skal IKKE VANDRE på følgende måter:

a) Vi skal ikke vandre etter kjødet, men etter Ånden. (Rom.8,4.)
b) Vi skal ikke vandre slik at vår bror tar anstøt av våre gjerninger.

(Rom.14,15.)

c) Vi skal ikke vandre på kjødelig vis. (1 .Kor.3,3.)
d) Vi skal ikke vandre i skammelige snikveier. (2.Kor.4,2.)
e) Vi skal ikke vandre etter denne tidsalderens løp. (Ef.2,2.)
f) Vi skal ikke vandre som de som er fiender av Kristi kors. (Fil.3,18.)

g) Vi skal ikke vandre utilbørlig, men etter den lærdom som vi fikk av
Paulus. {2.Tess.3,6.)

Selve ordet «begjær» betegner på alle språk, noe som «er ureint».

Den, som lar seg drive av Anden, er ikke under Torahen. (v. 18.)
Alle som lar seg drive av Ånden, er Guds barn. (Rom.8,4.) Den som lar

seg drive av Den Hellige Ånd, skal ikke la seg drive av Torahen, for det fører
til trelldom, nederlag og forbannelse. Torahen er blitt maktesløs på grunn av
kjødet, som ikke greier å oppfylle Guds Torah (Rom.8,3.)

De som lar seg drive av Ånden, elsker og lyder Guds ord. (Rom.7,22.)
Åndens frukt kommer til syne hos dem. (Gal.5,22-23.), og de avlegger et klart
vitnesbyrd overfor verden. (Ap.gj.1,8.)

KJØDETS GJERNINGER ER ÅPENBARE

«Men kjødets gjerninger (gr.»ergon») er åpenbare, så som: utukt
(gr.»moicheia»), urenhet (gr.»porneia»), skamløshet, avgudsdyr
kelse, trolldom (gr.»pharmakia»), fiendskap, kiv, misuimelse, vrede,
stridigheter, tvedrakt, partier, misunnelse, mord, drikk, svir og an
net slikt, om dette sier jeg dere forut, likesom jeg også forut har
sagt, at de som gjør sådant, ikke skal arve Guds rike.» (v. 19-21.)
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I versene 19-21 følger en syndekatalog med 17 av kjødets gjerninger. De
er delt inn i 4 grupper:

a) Den første gruppen nevner 3 seksuelle synder, og det er «utukt,
urenhet og skamløshet».

b) Den andre gruppen er «avgudsdyrkelse og trolldom».
c) Den tredje gruppen er synder i forholdet mellom mennesker, og det

er: «fiendskap, kiv, misunnelse, vrede, stridigheter, tvedrakt, partier,
misunnelse og mord».

d) Den ̂erde gruppen er «drikk, svir og annet slikt».

«Utukt» er «å ha seksuell forbindelse med en som man ikke er gift med».
«Urenhet» er å ha tdovlig seksuell forbindelse både i og utenfor

ekteskapet».
«Skamløshet» er «sensuelle urenhet, seks og umoral».
«Avgudsdyrkelse» er «tilbedelse av falske guder».
«Trolldom» har sammenheng med det greske ordet «parmakeia», som

betyr «bruk av narkotiske stoffer» og «magi». Dette betyr blant annet at bruk
av narkotiske stoffer fører en inn i trolldommen. 1 trengselstiden vil alle
nasjoner være påvirket av narkotiske stoffer. (Joh.Åp.18,23.)

«Hat» er «fiendskap og uvennskap». Ordet står i flertall. Det er forskjellige
typer hat.

«Kiv» er «strid av forskjellige typer». Ordet står i flertall.
«Misunnelse» er «sjalusi». Odet står i flertall.
«Vrede» er «voldsomt sinne». Ordet står i flertall.

«Strid» er «egoisme og rivalisering». Ordet står i flertall.
«Tvedrakt» er «dissens og splittelse». Ordet står i flertall.
«Parti» er » forskjellige oppfatninger og sekter.»
«Misunnelse» er » å misunne noen det som en har». Ordet står i flertall.

«Mord» er «å ta livet av et menneske». Ordet står i flertall.

«Drikk» er «drukkenskap». Ordet står i flertall.
«Svir» er «fest og drukkenskap». Ordet står i flertall.
«Annet slik» er »lignende synder. Ordet står i flertall.
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Alt dette hadde Paulus sagt til dem på forhånd, og han minnet dem atter
om det. I tillegg til dette sa han at den, som gjør disse tingene, «ikke skal arve
Guds rike.» (v.21.)

Dette er alvorlige ord, og de er også blitt misforstått av de som holder seg
til Torahen og ikke til Guds nåde. Dersom det var slik, at frelsen er knyttet
til gjerninger, så var det ingen som ble frelst, men heldigvis så dekker Jesu
forsoning alt dette. Frelsen er basert på tro, mens nådelønnen er basert på
Åndens gjerninger i våre liv.

Hvem er det som ikke arver Guds rike? Det er de som ikke er rettferdiggjort
og frelst. En kan slite med en synd i sitt liv, men til tross for det så er en
frelst. Hva som angår dette, så er det mye dårlig teologi som blir forkynt, og
hovedgrunnen til det er at man ikke ser, at vi i dag lever i den frie nådens
tidshusholdning og ikke under den jødiske Torah.

Hva som gjelder selve nådebegrepet, så operer vi med to typer nåde, og
det er:

a) «Den betingede nåden», som angår Riket for Israel og andre
tidsperioder.

b) «Den frie nåden» som angår den kristne menigheten.

1 tillegg til dette har kristenfolket oppkonstruert to andre nådebegreper
som vi ikke finner dekning for i Bibelen, og det er:

a) «Billig nåde» og
b) «Dyr nåde».

Jeg vet at den tyske teologen Bonhøfer i Tyskland opererte med disse
to begrepene. Han mente at:

a) «Billig nåde» var det forholdet at kristenfolket «misbrukte nåden til
å synde».
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b) «Dyr nåde» var det forholdet at det «kostet Kristus alt for å forsone
hele verden med seg Gud og seg selv».

Vi ser fort at disse to siste ikke er noe nådebegrep i det hele tatt, for nåden
er en fri gave, som vi får helt gratis av Gud, men de av kristenfolket, som ikke
ser på nåden som en fri gave, synes at disse to siste nådebegrepene er gode
begreper, men det er de ikke.

De har ingen ting med selve nåden å gjøre, men de angår den måten som
nåden blir mottatt på, og den lidelsen som Jesus Kristus måtte utkjempe for
å frelse oss. «han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov

å være Gud lik, men av seg selv (frivillig) gav avkall på det og tok en tjeners
skikkelse på seg, idet han kom i menneskers lignelse, og da han sin ferd var
funnet som et menneske, fornedret han seg selv, så han ble lydig inntil døden,
ja korsets død.

Derfor har og Gud opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alt
navn, så at i Jesu navn skal hvert kne (hver troende) bøye seg, deres som er
i himmelen, og på jorden og under jorden, og hver tunge (alle troende) be
kjenne at Jesus Kristus er Herre, til Guds Faders ære.» (Fil.2,6-11.)

ÅNDENS FRUKT ER KJÆRLIGHET

«Men Åndens frukt (gr.»karpos») er kjærlighet (gr.»agape»), glede
(gr.»chara»), fred (gr.»eirene»),langmodighet, mildhet, godhet, tro
fasthet (gr.»pistis»), saktmodighet, avholdenhet, mot slike er Torah
ikke. (v.22-23.)

«Kjærlighet» er «den kjærligheten som Gud har lagt ned i enhver kristen».
Det er ordet «agape» som er brukt her.

«Glede» er «en glad reaksjon på Guds kjærlighet til oss».
«Fred» er » en visshet om at vi er Guds barn». Ordene «glede» og «fred»

blir ofte brukt sammen.

«Langmodighet» er «det forholdet at det tar en god tid, før en blir sint».
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Det er en av Guds egenskaper. (Rom.2,4.)
«Mildhet» er » det forholdet at en er vennlig overfor sine medmennesker».
«Godhet» er «kjærlighet til alle mennesker og til hele skaperverket».
«Trofasthet» kan være det samme som «tro». Det betyr at en trofast i alt

som en gjør».
«Saktmodighet» er «underkastelse under Guds ordninger».
«Avholdenhet» er «en styrke til å avholde seg fra alt som er synd». Det står

i sterk kontrast til det som er beskrevet i versene 19-21.

Mens «kjødets gjerninger» (v. 19.) står i flertall, er «Åndens frukt» {v.22.)
brukt i entall. Det betyr at «kjødets gjerninger» vil variere hos den enkelte
troende, mens «Andens frukt» er en enhetlig gave som vi får utdelt av Den
Hellige And, når vi kommer til tro på Jesus.

Torahen kan ikke dømme et menneske som lever i samsvar med Andens

frukt og Andens gaver.(v.22.)
Her kan Torahen enten bety «Mose Torah» eller «Paulus sin nye Torah»

som er hans nye undervisning, som både er tuftet på deler av den jødiske
Torah, på Jesu forsoning, på Den Hellige Ands komme og på de paulinske
hemmelighetene.

DEN SOM HØRER KRISTUS TIL,
HAR KORSFESTET KJØDET

«Men de som hører Kristus til, har korsfestet (tiden er «aorist») kjø
det med dets lyster og begjæringer. Dersom vi lever i Ånden, da la
oss og vandre i Ånden! La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger
hverandre og bærer misunnelse imot hverandre!» (v.24-26.)

Vi som har kommet til tro på Jesus, HAR KORSFESTET KJØDET med
alle dets lyster og begjæringer.» (v.24.)

Den tiden av verbet, som her er brukt, er «aorist». Det betyr at denne
korsfestelsen ER AVSLUTTET. Den ble avsluttet da vi kom til tro på Jesus. Da
ble vi «en ny skapning i Jesus Kristus». (2.Kor.5,17.) Det betyr at vi har fått
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en ny identitet. Det er «Kristus i oss- håpet om herlighet.» (Kol. 1,27.), men
som vi også vet, så er kjødet ennå til stede i vårt legeme av den grunn at det
er fortsatt synd i legemet. «Kjødet» som er «den uomvendte naturen i oss»,
skal ved Den Hellige Ånds hjelp dødes til enhver tid og stund. Den skal ikke
forbedres, for i meg- i mitt kjød bor det ikke noe godt. (Rom.7,18.)

Dersom noen har Ånden, skal også vedkommende leve i samsvar med
Ånden. Dette er ET PÅBUD, men det er ikke bestandig at vi greier å «vandre
fullt ut i Ånden», (v.25.)

Det er forskjell på «å leve i Ånden», og det «å vandre i Ånden». Alle som
er gjenfødt, lever i Ånden, for de har Guds Ånd i sitt hjerte, men dersom de
lever et dårlig kristenliv, vandrer de ikke i Ånden. Dersom vi ikke vandrer i
Ånden», gjør vi Den Hellige Ånd sorg. «Og gjør ikke Den Hellige Ånd sorg,
han som dere har fatt til innsegl til forløsningens dag!» (Ef.4,30.)

Vi mister ikke rettferdiggjørelsen om vi ikke greier å leve det perfekte
kristenlivet, for det er det ingen som greier, men vi mister nådelønn foran
Jesu domstol i himmelen og helliggjørelse i kristenlivet. (l.Kor.3,10-15.) Det
har ingen hensikt for en kristen å leve etter kjødet, for det betyr bare tap og
nederlag.

Den Hellige Ånd oppdrar oss til å leve det perfekte kristenlivet. Dette
gjelder både i tanker, ord og gjerninger. «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 (rett ferd) og gudfryktig i den
nåværende tidsalder (gr.aion»). (Titus 2,11-12.)

1 vers 26 kommer det EN ADVARSEL til de troende. Pass på at vi ikke
provoserer eller er missunnelige på hverandre! Dette er «tom ære».

Dette har ingen ting med «Åndens frukt» å gjøre, men derimot er dette
«kjødets gjerning». Det er lett at en kristne ser ned på en annen kristen av
en eller annen grunn. Det er lett at kristne setter seg selv høyere enn andre
kristne. Dersom vi lever slik, vil vi ikke ha framgang i kristenlivet. Dette skal
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også dømmes foran Jesu domstol i himmelen. En skal sette de andre høyere
enn seg selv og overlate til Jesus å dømme, for han er Menneskesønnen, og
han er prøvd i alt i likhet med oss- dog uten synd. «For Faderen dømmer
heller ikke noen, men han har gitt Sønnen hele dommen. (Joh.5,22.)

Kjødet skal være utsatt for en kontinuerlig overgivelse til Gud. Dersom
Ånden får råde i våre liv, har vi ikke lenger lyst til «tom ære».

-217-



KAPITTEL 6

BÆR HVERANDRES BYRDER

«Brødre! Om også et menneske (gr.»anthropos») blir overlistet av
noen synd, da hjelp ham til rette. Dere åndelige (gr.pneumatikos»),
med saktmodighets ånd, men se til deg selv at ikke du og blir fris
tet. Bær (gr.»bastazo») hverandres byrder og oppfyll på den måten
KRISTI TORAH. (v.1-2.)

Vers 1 kan sees på som en generell bemerkning, men den kan også henvise
til den synden som galaterne hadde begått, nemlig at de hadde forlatt Paulus
sitt evangelium om den frie nåden. Han ønsket å veilede dem tilbake til den
rette læren, som var hans lære. Denne hadde han fatt av den oppstandne Jesus
Kristus. Dette måtte skje «med saktmodighets ånd». Det vil si at rettledningen
måtte skje i samsvar med det som Bibelen lærer.

1 alt dette måtte en passe på så en ikke selv ble fristet, slik at man falt i
denne synden.

Paulus snakket ikke bare til «brødrene». Han snakket også til «søstrene».
Ordet «brødre» er ofte ET SAMLENAVN for både menn og kvinner. Han
brukte ordet «anthropos», som betyr «menneske», og det er et samlenavn for
både menn og kvinner.

Paulus titulerte medlemmene av menigheten som «åndelige», (v.l.) Det
er et sterkt ord, og det betyr to forhold, og det er at:

a) Medlemmene var rettferdiggjort og frelst.
b) Medlemmene i menigheten var modne kristne, men det var de ikke,

for de ønsket å forlate Paulus sin lære.
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Vi vet at mennesket består av tre deier, og det er:

a) Ånd.
b) Sjel.
c) Legeme.

Vi blir bedt om å passe på slik at alle disse tre delene er PERFEKTE til
Jesu komme for menigheten. Det kan bare skje ved Den Hellige Ånds hjelp.
«Men han selv, fredens Gud hellige dere helt gjennom, og gid deres ånd, sjel
og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu komme.»
(l.Tess.5,23.)

Den innerste motoren i våre liv er ånden. Der bor den Hellige Ånd.
Den gir sjelen informasjon om Guds ord og Guds vilje. Sjelen tar dette opp
gjennom sine sanser som er vilje, tanker, følelser og fornuft og sender det
videre til legemet som utfører våre handlinger. En kristen som ikke bryr seg
om å leve i samsvar med Guds ord, blir kalt for «kjødelig». Menigheten i
Korint er et eksempel på slike kjødelige kristne. «Og jeg, brødre, kunne ikke
snakke til dere som til åndelige, men bare som til kjødelig, som til småbarn i
Kristus.» (l.Kor.3,1.)

Dessverre er det nok av «småbarn i Kristus» i menigheten fortsatt, men de
skal bli frelst av den grunn at de ER FRELST i troen på Jesus, men nådelønnen
blir dessverre sterkt beskåret foran Jesu domsstol i himmelen.

Ordet «åndelig» blir brukt på følgende måter i N.T.:

a) Nådegavene er åndelige. (Rom.15,27 og l.Kor.12,1.)
b) Mose Torah er åndelig. (Rom.7,14.)
c) Åndelig mat og drikke. Det er mat og drikke som er kommet i stand

på overnaturlig måte. (1.Kor. 10,3-4.)
d) Vårt oppstandelseslegeme er åndelig. (1 .Kor. 15,44 og 46.)
e) Åndelige velsignelser for den kristne menigheten. (Ef, 1,3 og

l.Kor.9,11.)
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f) Åndelige sanger og åndelig musikk. (Ef.5,19 og KoL3,16.)
g) Åndelig forståelse av Guds ord. (Kol. 1,9 og l.Kor.2,14.)

Vi blir bedt om å «bære hverandres byrder.» (v.2.) Dette er ET PÅBUD.
Det greske ordet som her er brukt for byrde», er «baros». Det betyr
«menneskelige byrder». På samme måten som Kristus bar alle våre smerter og
byrder gjennom sitt liv og sonet dem på Golgata, skal også vi bære hverandres
byrder. Når et lem lider, så lider hele legemet. (1 .Kor. 12,26.) Den som er sterk,
skal ta seg av den som er svak. (Rom. 15,1.)

«Kristi Torah» er her to forhold, og det er:

a) Kjærlighetens Torah som går ut på at vi skal elske Gud av hele vår
makt og kraft og vår neste som oss selv. (Mat.22,36-40.) og

b) Paulus lære om den kristne menigheten og dets lover og regler.

Paulus skrev i Galaterne 5,24 følgende om dette: «For HELE TORAHEN
er oppfylt i ett bud, i dette: Du skal elske din neste som deg selv.»

Mose Torah er ikke den høyeste Torah. Kristi Torah står over den. Mose
Torah hadde sin tid fra Moses og inntil døperen Johannes. Fra den tid
forkyntes evangeliet om Riket for Israel. «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.)

Mose Torah ble tatt bort på Golgata. Det var ikke noen feil ved den, men
det var jødene som ikke greidde å oppfylle den. (Hebr. (8,6-13.)

Thoraen vil bestandig følge jødene og Israel. I Rikets tid vil den komme
tilbake igjen i Jesu undervisning for det jødiske folket.

Det er forskjell på Mose Torah og Jesu Torah. Mose Torah kunne ikke
frelse jødene, men den var en åndelig ordning som lovet jødene et godt liv
i Israel, dersom de etterfiilgte Torahens lover, «men Torahen har ikke noe
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med troen (Paulus lære) å gjøre, men den som gjør det, skal leve ved det.»
(Gal.3,12.)

Den Torahen, som Jesus kom med, hadde derimot liv i seg selv, for troen
på Jesus var den viktigste bestandelen i denne Torahen. «Dere ransaker
Skriftene (Tanach, Torahen) og tror at fordi dere tenker, at i dem har dere
tidsalderlig liv (et liv i Rikets tidsalder), og det er de som vitner om meg, og
dere vil ikke komme til meg, for å få Ev.» (Joh.5,39-40.)

Jesu Torah består både av krav og nåde, men ikke slik å forstå at det ene
balanserer det andre i den forstand, at når jødene hadde oppfylt så og så
meget av Torahen, så kunne de regne med frelsen. Kravene stod der, men ofte
så Jesus bort fra kravene og gav tilgivelse til de som angret sine synder. Han
blander kjærlighet og medlidenhet inn i det jødiske rettferdighetsbegrepet.
Dette forstod ikke mange jøder, for de holdt på Mose Torah som det ypperste
som Gud hadde gitt dem. «Vi vet at til Moses har Gud talt, men hvor denne
(Jesus) er fra, vet vi ikke.» (Joh.9,29.)

Den kristne menigheten er en parantes i Guds planer med jødene, og på
Golgata gjorde Gud DEN GENISTREKEN at han LOT OSS DØ BORT FRA
DEN JØDISKE TORAH. «For jeg er ved Torahen død for Torahen, for å leve
for Gud.» (Gal.2,19.)

Gud tok den ikke bort for godt, men han satte den på vent til jødene
engang i framtida omvender seg til Herren. Da skal den gå opp i en høyere
enhet som er Jesu nye Torah for det jødiske folket. Det var dette han underviste
jødene om i 3,5 år, men som verken jødene eller store deler av den kristne
menigheten forstår. Den kristne menigheten hevder at Jesu undervisning i
evangeliene er til oss, men det er ikke rett. Den er til jødene. For en gedigen
tabbe! Erstatningsteologien er DE FORBLINDEDES TEOLOGI.

HVER SKAL BÆRE SIN EGEN BYRDE

«For dersom noen tykkes seg å være noe og er dog ingen ting, da
dårer han seg selv. Men enhver prøve sin egen gjerning, og da skal
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han ha sin ros etter det som han selv er, og ikke etter det som nesten
er. For hver skal bære sin egen byrde.» (v.3-5.)

Vi er ingen ting i oss seiv. Alt som vi har, har vi fatt av Herren. Det gjelder
både oppfyllelsen av «Kristi Torah», og det gjelder det som vi gjør for andre.
Det er Kristi kjærlighet, som er nedlagt i våre hjerter, som gjør alt dette. Vi har
ingen ting å rose oss uten Jesu forsoning. «Men det være langt fra meg å rose
meg uten av vår Herre Jesu Kristi kors, for ved det er verden blitt korsfestet for
meg og jeg for verden.» (Gal.6,14.) Dette blir en DOBBELT KORSFESTELSE.

Paulus sa at det eneste han ønsket å rose seg av, var hans svakhet, som
pekte på Jesu styrke. Når han var svak i seg selv, var han sterk. (2.Kor. 12,5-6.)

Den som tror at han er noe i seg selv, dårer seg selv og sannheten er ikke
i ham. (v.3.)

Enhver må prøve sin egen gjerning i forhold til Guds standard og i
forhold til Guds ord. En skal ikke sammenligne seg med det som nesten gjør,
eller med det som nesten står for, for da er en blitt dommer og ikke ordets
gjører. Dersom den gjerningen, som en utfører, er korrekt og i samsvar med
Guds ord, da skal en få lønn for det. Dersom den ikke er i samsvar med Guds

ord, så skal en miste lønnen, men en skal bli frelst- dog således som gjennom
ild.» (l.Kor.3,10-15.)

Vi har så lett for å sammenligne oss med de andre. Det er ikke vår oppgave.
Det er Jesus som har fått hele dommen, fordi har er prøvd i alt i liket med oss
og har bestått prøven, og dessuten så er han Menneskesønnen.

Når noen klager over en medkristen, så pleier jeg å si: «Pass på at du gjør
det som du skal gjøre på en så god måte som mulig.» Det er Jesus som skal
dømme oss alle, og han skal føre fram for dommen både det som er skjult, og
det som en åpenbart, (v.4.)

Vi skal bære både andres og hverandres byrder, (v.2.), men vi skal også
bære «vår egen byrde». Det ordet som er brukt her for «byrde», er «phortion».
Det er «det ansvaret som er lagt på hver enkelt i livet». Det verbet som her er
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brukt, for «å bære», er brukt i futurum. Det er en ffamtidsform, og det betyr
at vårt ansvar og våre oppgaver skal vi bære med oss fram for Kristi domstol.
Der skal de fa sin dom. (v.5.)

«Det er et troverdig ord, for er vi død med ham, skal vi og leve med ham.
Holder vi ut, skal vi og herske (i Rikets tid og senere). Fornekter vi (i livet),
skal han og fornekte oss (foran Jesu domstol i himmelen). Er vi troløse, så er
han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.» (2.Tim.2,l 1-13.)

DEN SOM ER OPPLÆRT I ORDET, SKAL DELE ALT GODT
MED DEN SOM LÆRER HAM

«Den som er opplært i ordet, skal dele (gr.»koinoneo») alt godt (alle
goder) med den som lærer (gr«katecheo») ham. (v.6.)

Vi vet at nådegavene og oppgavene er forskjellig i Guds rike. Den som
blir opplært i Guds ord, skal sørge for at den som lærer ham, ikke lider
noen overlast på det økonomiske området. Han skal dele sine penger og
goder med vedkommende, slik at vedkommende ikke har noen økonomiske
bekymringer. På dette området tror jeg at store deler av kristenfolket gjør en
stor feil. 1 stedet for å dele sin rikdom med andre, bruker de den på seg selv.
De har ikke lært at den som gir, han får. Dette er en åndelig lov i Guds rike.

Dersom kristenfolket hadde kjent til- ikke bare gleden ved å gi- men også
de åndelige velsignelsene, som følger med det å gi, da hadde de sådd inn i
Guds rike mye mer av sin rikdom, enn det som de gjør.

GUD LAR SEG IKKE SPOTTE

«Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte (gr.»mukterixo»), for det som
et menneske sår, det skal han og høste. For den som sår i sitt kjød,
skal høste fordervelse av kjødet, men den som sår i Ånden, skal høs
te tidsalderlig (gr.»aionios») liv av Ånden.» (v.7-8.)

Utsagnet «det som et menneske sår, det skal vedkommende høste» har
både sammenheng med vers 6 og vers 8. Når et menneske ikke sår inn i Guds
rike, får det ingen positiv høst av det. Det som man høster, bli bare negativt.

-224-



Bær hverandres hyrder

Når et menneske sår ut et galt budskap til de troende, blir det heller
ikke noen god høst av det. Ved å så ut et galt budskap blir menneskene
både forvirret, og de forstår ikke lenger det rette budskapet. Det var et slikt
budskap judaistene sådde ut til de kristne i Galatia. Det rette budskapet var
det budskapet som Paulus forkynte.

Det er to måter å så på, og det er:

a) Enten så sår man i sitt kjød. Det er den uomvendte naturen i oss.
b) Eller så sår man i Den Hellige Ånd.

Den som sår i kjødet, skal høste fordervelse av det, men den som sår i
Anden, skal høste tidsalderlig liv.

Dette betyr to ting:

a) En ikke-kristen, som sår inn i sitt kjød, skal ikke få del i frelsen i Jesus
Kristus, for den fåes ved troen på Jesus, og det som han har fortalt
oss i sitt ord.

b) En troende, som sår i sitt kjød, høster også fordervelse av det, men
han mister ikke sin frelse. Ham nister nådelønn og helliggjørelse, og
det er også ille. Vi blir bedt om at vi må se til at vi får «full lønn».
(l.Kor.3,10-15.))

Den som sår i Anden, skal høste TIDSALDERLIG LIV av Anden. Det
greske adjektivet «aionios» skal ikke oversettes med «evig», av to grunner:

a) For det første er ordet «evig» et belastet uttrykk i forhold til
gnostisismen, som var en stor konkurrent til kristendommen på
Paulus sin tid. «Evig» betydde for dem «noe som ikke hørte med til det
jordiske, men som hørte med til det himmelske.» Alt som hørte med
til jorden, ble betraktet som noe negativt som bandt menneskene til
synden og nøden på jorden. Det var først etter døden at menneskene
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kunne bli frelst og få del «i evig liv».
b) For de andre sees ikke tiden i forhold til evigheten verken i hebraisk

eller i gresk. Tiden sees i forhold til tidsperiodene. Når «tidens
fylde» er kommet, tar den sin avslutning, og vi far en ny tidsperiode.
Uttrykket «tidens fylde» betyr at «alle de profetiske utsagn, som
hører med til tidsperioden, er gått i oppfyllelse», og vi kan begynne
på en ny tidsperiode med sine egne profetiske utsagn.

Det «å arve tidsalderlig liv» betyr i Jesu og apostlenes forkynnelse, at en
fikk «del i Riket for Israel». Det «å arve tidsalderlig liv» betyr i Paulus sin
forkynnelse det «å arve Guds rike i himmelen».

Dette er fatal gal oversettelse av ordene «aion», som betyr «tidsalder», og
«aionios», som betyr «tidsalderlig» eller «det som hører tidsalderen til», og
ennå etter 2000 har ikke teologene og oversetterne greidd å oversette disse
ordene rett. For EN STOR TABBE og for EN STOR SKAM.

Ordet «aionios» er brukt 71 ganger i N.T. Vi har også et ord på gresk som
betyr «evig», og det er «aidios». Det er bare brukt to ganger i N.T. (Rom. 1,20
og Judas 6.)

Ordet «aionios» er brukt på følgende måter i N.T.:

a) «Tidsalderlig liv». (Joh. 3,16 og Rom.6,23.)
b) «Tidsalderlig ild». (Mat. 18,8,25,41 og Judas7.)
c) «Tidsalderlig straff». (Mat.25,46.)
d) «Tidsalderlig dom». (Mark.3,29 og Hebr.6,7.)
e) «Tidsalderlig tid(er)». (Rom. 16,25, 2 Tim. 1,9. Titus 1,2 og Filemon

15.)

f) «Tidsalderlig Gud». (Rom. 16,26.)
g) «Tidsalderlig Ånd». (Hebr.9,14.)
h) «Tidsalderlig kongedømme». 2.Pet. 1,11.)
i) «Tidsalderlig fortapelse». (2.Tess. 1,9.)
j) «Tidsalderlig evangelium». (Joh.Ap. 14,6.)
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Tidsalderlig fylde av herlighet». (2.Kor.4,17 og l.Pet. 5,10.)
Tidsalderlig pakt». (Hebr. 13,20.)
Tidsalderlig forløsning». (Hebr.9.12.)
Tidsalderlig arv». (Hebr.9,15.)
Tidsalderlig frelse». (Hebr.5,9.)
Tidsalderlig trøst». 2.Tess.2,16.)
Tidsalderlig bygning». (2.Kor.5,l.)
Tidsalderlig usette ting». (2.Kor.4,18.)
Tidsalderlig makt». (l.Tim.6,16.)
Tidsalderlige boliger». (Luk. 16,9.)

VI SKAL HØSTE I SIN TID

«Men la oss gjøre det gode (gr.»agathos»), og ikke bli trette (gr.ek-
kakeo»), for vi skal høste i sin tid. La oss derfor, mens vi har leilig
het til det, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk
(gr.»oikeios»).» (v.9-10.)

Vi skal gjøre det gode og ikke bli trette, for vi skal alle høste i vår tid.(9.)
Det som vi skal høste, er følgende ting:

a) Vi skal høste tidsalderlig liv. (v.8.)
b) Vi skal høste nådelønn.

c) Vi skal høste framtidige posisjoner i Guds rike.
d) Vi skal høste menneskesjeler inn i Guds rike av det gode som vi sår

ut. Det gode her her det paulinske evangeliet.

Det er en tid til å så og en tid til å høste. Det er ikke bestandig at vi ser denne
høsten, men vi vet at den vil komme. Vi skal så ut det paulinske evangeliet, og
så vet vi at Gud gir den veksten, som skal til. «Jeg plantet, ApoUos vannet, og
Gud gav vekst.» (l.Kor.3,6.)

Vi skal gjøre godt mot alle mennesker. Vi skal ikke gjøre forskjell på folk,
men de troende har førsteprioriteten, (v. 10.)
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Her gjelder det de troende i den paulinske forsamlingen. Vi vet at Paulus
hadde en stor omsorg for disse troende. Det var den «husholdningen», som
han hadde fått av Gud, og den gikk ut på å rettlede og å forkynne evangeliet
om Guds uransakelige rikdommer i Jesus Kristus. «Meg den aller ringeste av
alle hellige, ble denne nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristis
uransakelige rikdom, og å opplyse alle om hvorledes husholdningen er med
den hemmelighet som har vært skjult fra tidsalderlige tider i Gud, som har
skapt alt.»(Ef.3,8-9.)

Den kristne menigheten skulle også ha omsorg for de messianske jødene.
På Apostelmøtet i Jerusalem ble det bestemt at de kristne menighetene
skulle støtte de messianske menighetene økonomisk. Vi vet at de messianske
menighetene i Israel solgte alt det, som de eide og hadde det felles. Det var i
samsvar med Jesu bud, men i og med at jødene som sådan ikke ville ta imot
Riket for Israel- verken før eller etter Jesu død og oppstandelse- så ble dette
tilbudet svekket for jødene. Rikets lover ble satt til side, og de fikk økonomiske
problemer av den grunn. En tidsperiode fungerer bare innenfor de rammene
som er gitt for denne tidsperioden.

1 Bergprekenen står det at den som søkte Guds rike (Riket for Israel)
og Guds rettferdighet, skulle få alle ting. «Men søk først Guds rike og
hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg.» (Mat.6,33.) Når nå de
messianske jødene kom i økonomiske vanskeligheter, så var det ikke Guds
ord og Guds løfter til jødene som sviktet, men det var jødene selv som sviktet.

Dersom vi ikke lærer oss å fordele Guds ord på en rett måtte, kommer det
ene Skrift-ordet til å stå i motsetning til det andre, og lesningen av Guds ord
blir et eneste rot for oss. Dette gjør at mange mister interessen for Guds ord,
for de bruker det på en gal måte og forstår det ikke.

Her burde forkynnerne, prestene og predikantene ha kommet kristenfolket
i møte og hjulpet dem, men de er ikke i stand til det, for de lærer selv galt på
en rekke punkter. Når en blind leder en annen blind, faller de begge i grøften.
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PAULUS SKREV MED STORE BOKSTAVER

«Se med hvor store bokstaver jeg skriver til dere med min egen
hånd!» (v. 11.)

Det ser ut til at Paulus hadde tenkt å avslutte Galaterbrevet her. Som en

spesiell gest til menigheten skrev han selv til dem med sin egen håndskrift.
Ellers så pleide han å diktere sine brev til en skriver som skrev dem ned. Han
skrev de neste 8 versene med store bokstaver, for de var viktige. (11.)

Den vanlige fortolkningen på dette verset er at Paulus hadde en
øyensykdom, slik at han måtte skrive med store bokstaver, for selv å lese hva
som stod i brevet. Jeg tror ikke at denne teorien er rett.

IKKE ENGANG DE, SOM LAR SEG OMSKJÆRE,
HOLDER TORAHEN

«Så mange som vil ta seg godt ut i 1^'ødet, disse er det som tvinger
dere til å la dere omskjære, bare for ikke å bli forfulgt for Kristi
korses skyld. For ikke engang de som lar seg omskjære, holder
(gr.»phulasso») selv Torahen, men de vil at dere skal la dere om
skjære, for at de kan rose seg av deres kjød.» (v. 12-13.)

I vers 12 kommer det fram to motiver hvorfor judaistene ønsket at
hedningene skulle la seg omskjære, og det var:

a) De ønsket «å ta seg godt ut i kjødet.» Det betyr at de ønsket ikke «å
tape ansikt» overfor jødene i Jerusalem.

b) De håpet at dersom de fikk hedningene til å la seg omskjære, så ville
de ikke bli forfulgt av jødene. De tenkte at dersom de fikk hedningene
til å la seg omskjære, ville jødene se med velvilje på den paulinske
læren og ikke forfølge judaistene, for de trodde også på Jesus. De
ønsket å blande det gamle med det nye, men det går ikke. (v. 12.)

Bak hele denne tankegangen lå et egoistisk motiv som ikke hadde noe
med sannheten å gjøre. Vi må passe på våre motiver. Selv om menneskene
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ikke kan se dem, er det en som ser dem, og det er Gud. Han skal føre alt
fram for dommen- både tanker, ord, gjerninger og motiver. Alt er åpenbart
for ham som vi har å gjøre med. La oss ikke lure oss selv. Selvbedrag er det
vanligste form for bedrag.

«Kristi kors» og Jesu forsoning vil bestandig sette ET SKILLE mellom
menneskene. For alle de som går fortapt for Guds rike, er evangeliet «en
dårskap». For de som blir frelst er det «en Guds kraft». (1.Kor. 1,18.)

For jødene var og er evangeliet om «Kristi kors «et anstøt» og for
hedningene «en dårskap», «men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et
anstøt og for hedninger en dårskap». (1.Kor. 1,23.)

DET ENESTE, som vi skal forkynne i vår tidshusholdning til
rettferdiggjørelse og frelse, er Jesu Kristi forsoning. Det er nok til både
rettferdiggjørelse, helliggjørelse og bevarelse. (1.Kor. 1,30.), men dette vil
verken kirken eller de kristelige organisasjonene være med på. De betrakter
det som vranglære at det er nok med Krist kors og Jesu forsoning. De ser
det som HELT NØDVENDIG å ha med noen ritualer fra jødedommen i
forkynnelsen og praktiseringen av kristendommen.

Det viktigste ritualet er VANNDÅPEN. Lutheranerne og katolikkene sier
at rettferdiggjørelsen skjer i forbindelse med vanndåpen. For en forferdelig
villfarelse.

Baptistene lærer at vanndåpen er nødvendig av to grunner, og det er:
a) Den er en pakt med Gud. (l.Pet,3,21.) (Se mine artikler på min

internettside om vanndåpen.)
b) Den er en bekreftelse fra den troendes side om at frelsen er kommet

i stand. Til dette er det å si at verken Gud eller den enkelte troende

behøver denne bekreftelsen. Hvor står dette i Bibelen? Det er nok å

være innskrevet i Livets Bok hos Lammet.

Vanndåpen er blitt vår tids omskjærelse på kjøttet. Dersom kirkesamfun
nene hadde kuttet ut vanndåpen, da hadde mange problemer vært løst på det
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teologiske området, men så lenge kirkesamfunnene holder fast på vanndåpen
i en eller annen form, så mister de Guds kraft i forkynnelsen, for de bærer galt
vitnesbyrd om Guds ordninger i inneværende tidshusholdning.

Det står i en sang: «Av døpte vrimler land og strand, men hvor er troens
brann?» Dette er et godt spørsmål og et sant vitnesbyrd.

Hvordan kan det ha seg at vi som er satt inn i himmelen sammen med
Jesus, kan miste vår rettferdiggjørelse og bli utvist av himmelen. Det kommer
aldri til å skje, men på grunn av at teologene, predikantene og forkynnerne
blander de paulinske Skriftene med de messianske Skriftene, oppstår ALLE
MULIGE VRANGLÆRER.

Ikke engang judaistene, holdt hele Torahen, for Torahen ble sett på som
en åndelig enhet. Det ble krevd at den som ville forplikte seg på Torahen,
måtte holde hele Torahen, og ikke bare velge seg ut visse deler ved den. Det
som de var opptatt av, var ikke å holde Torahen, men å rose seg av at de hadde
vimnet hedningene til å la seg omskjære. Det var ikke Torahens ære de var
opptatt av, men egen suksess, (v. 13.)

På samme måten som Jesus stemplet fariseerne og de skriftlærde som
hyklere, var også judaistene hyklere, og dersom det er noe Herren er imot, så
er det hykleri. Hykleri er en stor synd.

«Seks ting er det Herren hater, og syv er vederstyggeligheter for hans sjel:
Stolte øyne, falsk tunge og hender som utøser uskyldig blod, et hjerte som
legger opp onde råd, føtter som haster til det onde, den som taler løgn og vit
ner falsk, og den som volder tretter mellom brødre. Bevar, min sønn, din fars
bud og forlat ikke din mors lære!» (Salomos Ordspråk, 6,16-20.)

I inneværende tidshusholdning er omskjærelsen tatt bort, og den er er
stattet med en annen type omskjærelse som er «hjertets omskjærelse». «For
ikke den er jøde som er det i det åpenbare. Heller ikke er det omskjærelse som
skjer i det åpenbare, på kjøttet, men den, som er jøde i det skjulte, han er jøde,
og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven. En sådan
har sin ros ikke av mennesker, men av Gud.» (Rom.2,28-29.)
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«Her er ikke greker eller jøde, omskjærelse eller forhud, barbar, skyter,
trell, fri, men Kristus er alt i alle.» (KoL3,l 1.)

VED JESU KRISTI KORS ER VERDEN KORSFESTET FOR

MEG OG JEG FOR VERDEN

«Men det være langt fra meg å rose meg uten av vår Herre Jesu Kris
ti kors, for ved det er verden (gr.»kosmos») blitt korsfestet for meg
og jeg for verden. For i Kristus Jesus er verken omskjærelse eller
forhud noe, men bare EN NY SKAPNING, (v. 14-15.)

Det som judaistene skammet seg over, nemlig Kristi kors, det roste Pau
lus seg av. For ved det var verden blitt korsfestet for ham og han for verden,
(v. 14.)

Dette er en TOTAL KORSFESTELSE. Verden med alt dets vesen er kors

festet for den som er kommet til tro på Jesus, og vedkommende er også kors
festet for verden. Vi vet at når en person blir korsfestet, dør han. Det var også
det som skjedde med oss, da vi kom til tro på Jesus. Det som ligger i begrepet
«verden», ble tatt ut av oss, når vi kom til tro på Jesus, og vi fikk et nytt ånde
lig innhold.

Da vi kom til tro på Jesus, ble følgende forhold tatt bort fra oss:

a) Mose Torah. Den gjelder jødene. (Rom.6,2 og 7,4.)
b) Synden. (Rom.6,2 og 7,11.)
c) Verden. (Gal.6,14.)

d) Døden. (Rom.6,3-5 og 8,2.)
e) Fortapelsen. (Rom.8,1 og 31-39.)
f) Guds dom. (Joh.5,24.)

g) Frykt for døden. (Rom.2,15 og Hebr.2,15.)
h) Satans makt. (Hebr.2,14.)

i) Syndens straff. (2.Tess. 1,9.)
j) Syndens makt. (Rom.6,18.)
k) Syndens dom. (Rom. 13,2.)
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HVA MER KAN VI ØNSKE OSS?

Vi skal rose oss over følgende forhold:

a) » Av håp om Guds herlighet.» (Rom.5,2.)
b) «Våre trengsler.» (Rom.5,3.)
c) «Av Gud ved vår Herre Jesus Kristus. (Rom.5,11.)

d) «Den som roser seg, han rose seg i Herren.» (1 .Kor. 1,31.)
e) «Av vår skrøpelighet.» (1.Kor. 12,5.)
f) «Av Kristi kors.» (Gal.6,14.)

g) «I Kristus Jesus.» (Fil.3,3.)

I inneværende tidsperiode betyr verken omskjærelse eller forhud noe,
man bare det at man er EN NY SKAPNING, (v. 15.)

Den som roser seg av omskjærelsen, roser seg av ytre ting, som har med
kjødet å gjøre. Omskjærelsen har ingen betydning i vår tidshusholdning. Det
som gjelder NÅ, er EN NY SKAPNING.

Den nye skapningen er EN ÅNDELIG ENHET som består av Kristus som
hodet for legemet og hver enkelt kristen som lemmer på dette legemet. Dette
kan ikke skilles. Det er «Kristus i oss- håpet om herlighet.» (Kol. 1,27.)

Det «å være i Kristus» betyr at vi er medlemmer av Kristi legeme. Vi
er Krist legeme. «Derfor, dersom noen er i Kristus Jesus, da er han en ny
skapning. Det gamle er borte, se, alt er blitt nytt.» (2.Kor.5,17.)

At «det gamle er borte, og at det er kommet noe nytt i stedet, kan bety
følgende forhold:

a) At en er blitt frelst og har fatt et nytt åndelig innhold.
b) At det jødiske er borte, og at den paulinske kristendommen har

kommet i stedet.

Det er dessverre mange troende som ikke forstår fullt ut, hva det vil si å
være i Jesus Kristus. De tror:
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a) At dersom de synder tilstrekkelig nok, så faller de ut av
rettferdiggjørelsens nåde, og at de må ta seg sammen og holde
Torahen, for å finne tilbake til Gud igjen.

b) At de må be om syndenes tilgivelse, for å bli tilgitt sine synder.

Alt dette er HELT GALT av følgende grunner:

a) En som er gjenfødt og frelst, kan ikke miste sin rettferdiggjørelse,
for han er for alltid «i Kristus Jesus». Dersom Gud vil kaste oss ut

av himmelen, må han også kaste Jesus Kristus ut, for vi danner en
åndelig enhet med ham.

b) Torahens tid er forbi. Den ble opphevet på Golgata. Vi er kommet inn
i en helt ny tidshusholdning, og det er NÅDENS TID. Alt er av bare
nåde. Det gjelder både rettferdiggjørelsen, bevarelsen, helliggjørelsen
og herliggjørelsen. (1.Kor. 1,30.)

c) Vi skal ikke be om syndens forlatelse, for å bli tilgitt våre synder, for
det har vi allerede i troen på Jesus. Vi skal derimot bekjenne synden,
for at vi skal fa del i helliggjørelsen. Når det står i I.Joh. 1,9: «dersom
vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater
oss syndene og renser oss fra all urettferdighet», så må vi forstå at
dette utsagnet hører med til en annen tidshusholdning, og det er
Rikets tidshusholdning. 1 inneværende tidshusholdning behøver vi
ikke å bekjenne våre synder, for å få syndenes forlatelse. Vi far heller
ikke syndenes forlatelse i nattverden. Det er et felleskapsmåltid for de
troende og et minnemåltid både over det som Jesus gjorde for oss på
Golgata og over hans komme for den kristne menigheten.

Jeg synes det er leit at store deler av kristenfolket ikke har fått tak i den
STORE FRIHETEN, som vi har i Jesus Kristus. Paulus lærte: «Jeg har lov til alt
(gr.»panta», som betyr «absolutt alle ting»), men ikke alt (gr.»panta») gagner.
Jeg har lov til alt (gr. «panta»), men jeg skal ikke la noe fa makten over meg.
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Maten er for buken, og buken er for maten (de passer sammen), men Gud
skal gjøre ende på dem begge. Men legemet er ikke for hor, men for Herren,
og Herren for legemet.«(l.Kor.6,12-13.)

«Hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden for at nåden skal bli desto
større? Langt derifra! Vi som er avdødd (tiden er på gresk «aorist») fra syn
den, hvorledes skulle vi ennå leve i den?» (Rom.6,1-2.)

«For synden skal ikke herske over dere. Dere er jo ikke under Tora-
hen (Mose Torah), men dere er under nåden (Paulus sin undervisning.»
(Rom.6,14.)

Det er gått snart 2000 år siden Paulus forkynte dette, og enda har store
deler av de kristne ikke fatt tak i dette. For EN STOR ULYKKE. Enda blander

kristenfolket Torahen og nåden- akkurat slik som judaistene gjorde på Paulus
sin tid.

Den vanlige forståelsen av forholdet mellom Torahen og nåden i den
lutherske forståelsen av dette, er at man skal forkynne Torahen både til de
troende og de ikke troende. Når dette er gjort i tilstrekkelig lang tid, skal man
åpne opp for evangeliet om Jesu forsoning og berge menneskene inn i Guds
rike og frigjøre dem fra Torahen. Dette er HELT GALT. Torahen tid er opp
hevet for snart to tusen år siden. I inneværende tidshusholdning er det DEN
FRIE NÅDEN SOM RÅDER.

Det er bare to åndelige tilstander i verden, og det er:

a) Enten så er du «i Kristus».

b) Eller så er du «i Adam».

Dersom du er «i Kristus», da er du frelst og hører med til den kristne
menigheten. Dersom du er «i Adam», da er du ikke frelst og må bære dine
synder selv. Du går fortapt for Guds rike av den grunn at du ikke har ønsket
å ta imot «kjærlighet til sannheten». (2.Tess. 2,10.) slik at Gud kan frelse deg.

De fleste mennesker i verden er «i Adam», for «denne verdens Gud, som
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er satan, har forblindet de vatroes sinn for at evangeliet om Kristi herlighet,
han som er Guds bilde, ikke skal skinne for dem.» (2.Kor.4,4.)

Men så skjer det at noen blir frelst og» går over fra døden og til livet.»
Da er de ikke lenger «i Adam», da har de skiftet posisjon og status og er «i
Kristus».

Gud ønsker at alle skal være «i Kristus», og han har gjort alt som er i hans
makt, for at dette skal kunne la seg realiseres. «Derfor sier Skriften: Våkn, opp,
du som sover, og stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.» (Ef.5,14.)

FRED OG MISKUNN VÆRE OVER MENIGHETEN

OG OVER GUDS ISRAEL

«Og så mange som går (gr.»stoikeo») etter denne rettesnor (regel),
fred og miskunne være over dem og over Guds Israel. Heretter vol
de ingen meg uleiligheter (gr.»kopos»)! For jeg bærer Jesu merke-
tegn (gr.»stigma») på mitt legeme.» (v. 16-17.)

Det var ikke bare over den kristne menigheten at Guds fred og miskunnhet
skulle kvile. Den skulle også «være over Guds Israel.» (v. 16.)

Dette utsagnet betyr ikke at den kristne menighet og «Guds Israel» er
det samme. Det betyr at det som Gud har lovet Israel og jødene, det vil han
holde. Etter at Efraim er blitt frelst i endens tid, vil hele Israel omvende seg,
og Riket for Israel vil manifestere seg- ikke bare i Israel men også i hele vrden.
«For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet-
for at dere ikke skal tykkes dere selv kloke- at forherdelse delvis er kommet
over Israel (Juda og Benjamin stamme), inntil fylden av hedningene (Efraim
stamme, de 10 stammene) er kommet inn, og således skal HELE ISRAEL
bli frelst, som skrevet er: Fra Sion skal redningsmannen komme. Han skal
bortrydde ugudelighet hos Jakob, og når jeg borttar deres synder, da er dette
min pakt (Den nye pakt i Jesu blod) med dem.» (Rom. 11,25-26.) (Se min
bok: Paulus Brev Til Romerne.)
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Så mange som følger de reglene som Paulus har satt opp for den kristne
forsamlingen, både fred og miskunne skulle være dem til del. Dette gjaldt
både de troende i menigheten, og det gjaldt Guds Israel, (v. 16.)

Det verbet som er brukt for «å gå frem etter», er på gresk «stoikeo». Det
kommer av substantivet «stoikos», som betyr «rekke». Det betyr igjen at
de kristne «skal gå i en rett rekke», og de skal holde seg til den paulinske
undervisningen.

Paulus ansåg seg nå ferdig med denne saken i forhold til galaterne. Han
hadde besøkt disse menighetene flere ganger, og nå hadde han skrevet dette
brevet til dem. Ingen ting eller noen person kunne i grunnen plage ham, for
han hadde «Jesu merketegn» på sitt legeme. Dette var de mange arr som han
hadde fått etter de mange forfølgelser, som han hadde vært utsatt for i årenes
løp. Dessuten hadde han enda et kjennetegn i sitt hjerte, og det var Den
Hellige Ånd. Han var merket som JESU EIENDOM.

Slik er det også med oss, og selv om vi ikke har noen synlige arr, så kan
det vel tenkes at noen av oss har en del åndelige arr, etter all den motbøren og
«forfølgelsen» vi har hatt opp gjennom årene med å forkynne den paulinske
frelseslæren, men ingen kan i grunnen gjøre oss noe, for vi har Den Hellige
And i våre hjerter som innsegl og pant til forløsningens dag, og vi er allerede
her og nå innsatt i himmelen i Jesus Kristus.» (Ef.2,6.)

VÅR HERRES KRISTI NÅDE VÆRE MED DERES ÅND

«Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd, brødre! Amen. (v. 18.)

Paulus ønsket Guds nåde over alle brødrene og søstrene som var
i menighetene i Galatia, og selv om de hadde gitt etter for judaistenes
vranglære, så hadde de del i nåden. De hadde del i nåden like mye som alle
andre troende, men foran Jesu domstol i himmelen så kommer de til å miste

en del av nådelønnen på grunn av at de hadde «voldt Paulus og hans lære
uleilighet». (v. 17.)
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«Nåden», som er det motsatte av den jødiske Torah i Paulus undervisning,
skulle være med dem alle sammen. Den skulle bli bevart i deres ånd som er

sentrum for troen og nåden.
Denne hilsen om «nåden» er kjennetegnet på alle Paulus sine brev- til og

med på Brevet til Hebreerne. Dette betyr ikke at det ikke har vært nåde å få i
de andre tidshusholdningene, for det har det vært i rikelig utstrekning, men
den nåden som Paulus underviste om, er av en spesiell type. Den er fri og
uten forpliktelser.

Det er forskjell på:

a) Den frie nåden uten gjerninger.
b) Nåden pluss gjerninger. Det første kjennetegner Paulus sin

undervisning til både jøder og grekere. Det andre kjennetegner den
messianske forkynnelsen, som angår Riket for Israel.

Tingvoll den 25-5 2013.
Oskar Edin Indergaard
oskaredi@online.no
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