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Innledning

Kristen Bokproduksjon gir ut bøker om Israel, det profetiske ordet, ende
tiden, Jesu gjenkomst og forholdet mellom jødedommen og kristendom
men. Vi har til nå gitt ut 18 bøker. Min far, O.K.Indergaard, har skrevet 3
av bøkene, mens undertegnede har skrevet 15 bøker.

Denne gangen er vi så heldige å kunne gi ut en ny bok. Den har tittelen:
Jødedom og Kristendom. Jesus og Paulus.

Boka består av artikler og foredrag som undertegnede har skrevet og
holdt i løpet av de siste årene. Under hver artikkel og hvert foredrag står
det to datoer og årstall. Det betyr at den første datoen og det første år
stallet angir tidspunktet for når manuskriptet ble skreve første gangen, og
den andre datoen og det andre årstallet gir uttrykk for når artikkelen eller
foredraget er blitt rettet og revidert.

Av ord og uttrykk som er blitt brukt i den nye boka og som må forklares,
er det følgende ord og benevnelser:

1. «DISEPENSASJONALISME». Dette ordet kommer av det engel
ske ordet «dispensation», og det betyr «tidsperiode». Det er praktisk,
nyttig og helt nødvendig at vi deler inne inn Bibelens innhold i tidsperio
der. Det sentrale i tidsperiodene er Guds nåde og troen på Gud, Messias el
ler Jesus, som er det samme. Det som ligger rundt de forskjellige periodene
av bud og forordninger, vil variere.

Det er en tidsperiode som skiller seg ut fra alle de andre tidsperiode
ne, og det er den tidsperioden som vi har i vår tid, og det er DEN FRIE
NÅDENS TIDSPERIODE. Der er både frelsen og gjenfødelsen av bare
nåde. (Se artiklene: En gjenfødt kristen kan ikke falle ut av nåden og Den
frie nåden.)



Jødedom og kristendom - Jesus og Paulus

Den frie nådens tidsperiode begynte verken ved Jesus fødsel, eller på
Golgata eller på pinsefestens dag, men den begynte med Paulus omven
delse utenfor Damaskus i året 37.

Det er mange kristne som er sterkt imot at vi inndeler frelseshistorien
i perioder, og det til tross for at alle har en eller annen form for inndeling
i lesingen og studiet av Guds ord. Det er en som har sagt følgende om
ordet «dispensasjon»: «Jeg forbanner den dagen da jeg først hørte dette
ordet.»

Jeg for min del mener at det er HELT NØDVENDIG at vi deler inn
frelseshistorien inn i tidsperioder. Hvor mange perioder vi skal ha, kan vi
naturligvis diskutere.

Det er ikke bare viktig at vi har tidsperiodene, men at vi også setter
skillene mellom dem på de rette stedene i Bibelen. (Se artiklene: Den rette
læren. Del 1,2,3,4 og 5.)

Det er mange kristne som har meget imot at vi inndeler frelseshistorien
i frelsesperioder. De ønsker heller at vi gransker Guds ord ut ifra en gene
rell synsvinkel.

2. «HUSHOLDNING». Dette ordet kommer fra det greske ordet
«oikonomia», og det betyr «de reglene som gjelder i en bestemt tid eller
i en bestemt husholdning». Mens «tidsperioden» angir «lengden på en
tidsperiode» angår «husholdningen» «det teologiske innholdet i en be
stemt husholdning». En tidsperiode har sin begynnelse og sin avslutning
mens en husholdning kan strekke seg inn den neste tidsperioden. Dette er
for eksempel tilfellet med den tidsperioden som vi lever i i dag. Til tross
for at den begynte med Paulus omvendelse, så har vi en OVERGANGS
TID i forkynnelsen der både Rikets forkynnelse og den paulinske læren
ble forkynt parallelt fram til Jerusalems ødeleggelse i år 70. (Se artiklene:
Den kristne menighet begynte ikke på pinsefestens dag og Den kristne
menighet begynte ikke ved avslutningen av Apostlenes Gjerninger.)

3 • «TIDSALDER». Dette ordet er på hebraisk «olam» og på gresk
«aion». Dette ordet er galt oversatt i våre Bibler. Det er oversatt med
«evighet» eller med «verden», men det skal oversettes med «tidsal
der». Opprinnelig betydde dette ordet «tidsalder», men da de jødiske
filosofene og Bibel-granskerne kom i kontakt med gresk tankegang på
200-tallet før Messias og skulle oversette den hebraiske Bibelen til gresk
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Innledning

(Septuaginta), ble de «tvunget» til å bruke dette ordet når de skulle ut
trykke «evigheten», for hebraisk hadde ikke noe ord for «evighet». Jø
dene opererer ikke med tiden i forhold til evigheten, men de opererer med
tiden i forhold til tidsaldrene.

I gresk tankegang var «evigheten» uttrykk for selve frelsen, for tiden
og tidsalderen var et uttrykk for at sjelen ble holdt fanget som i et fengsel
av kroppen og av tiden. Ved døden ble sjelen løsrevet fra tiden og gikk
inn i evigheten. På denne måten ser vi at for grekerne var «evigheten» et
religiøst begrep.

Hebreerne så det ikke på denne måten. For dem kunne en oppnå frel
sen både i tiden og i den kommende tidsalderen, som var «Riket for Is
rael». Det var ingen konflikt mellom tiden og de kommende tidsaldere
for hebreerne. Dette er det bibelske konseptet om forholdet mellom tiden
og evigheten.

Dersom dette ordet hadde blitt oversatt på en riktig måte, hadde vi for
stått innholdet i Bibelen på en mye mer korrekt måte. Denne ukorrekte
oversettelsen av dette ordet, har ført til mye frustrasjon og gal lære innen
for kirken.

Carl Fredrik Wisløff skrev også i sin bok: Jeg vet på hvem jeg tror: «Bi
belen snakker ikke om tid og evighet, men om tid og tidsaldere.» (Se mine
bøker: Jesu Gjenkomst. Bind 1,4 og 5 og Kristendommens Jødiske Røtter,
om dette. Se også artiklene på min internettside: Kunnskap om Jødedom
men og bibelsk fortolkning. Del 1,2 og 3.)

4. «TANACH» er det samme som «Det Gamle Testamente». Selve
ordet «Tanach» er en forkorting av ordene «Torah», som er feilaktig
oversatt med ordet «loven», «Neveim», som betyr «profetene» og
«Ketubim», som betyr «Skriftene». Tanach er det samlede uttrykket for
hele Det Gamle Testamente.

Begrepet «Det Gamle Testamente» skulle ikke ha vært brukt, for
mange åndelige sannheter i G.T. er på ingen måte foreldet. Den kristne
menigheten er en parantes i Guds løfter til og planer med Israel og jødene.
I «1000-års Riket» vil mye av det som Tanach beskriver, gå i oppfyllelse
og være i funksjon.

Mange åndelige sannheter i Det Nye Testamente er også en viderefø
ring av løftene og den teologien som Tanach gir uttrykk for. Dette gjelder
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Jødedom og kristendom - Jesus og Paulus

særlig første del av Apostlenes Gjerninger og de jødiske Skriftene i N.T. De
har med «Riket for Israel» å gjøre.

Hva som gjelder Paulus sine 13 brev, så gir de også uttrykk for den teo
logien som er nedlagt i Tanach, men de angår også den HEMMELIGE
SIDEN ved Guds ord. Dette er åndelige sannheter, som er nedlagt på en
hemmelig måte i Tanachi men som ikke kommer klart fram der. Når Paulus
siterte fra Tanach, så omskrev han en del av den opprinnelige teksten og
avpasset den til den nye situasjonen som hadde oppstått. Når Jesus eller de
12 aposdene siterte fra Tanach, så siterte de ordrett fra Tanach uten noen
omskrivninger eller utelatelser. (Se artikkelen: Paulus bruk av Tanach i sin
imdervisning.)

Begrepet «Det Nye Testamente» er også et galt uttrykk. Selve ordet
«testamente» er ikke et bibelsk uttrykk. I stedet for dette ordet burde
en bruke ordet «pakt» i beskrivelsen av Guds ord. Det gjelder både Det
Gamle Testamentet og Det nye Testamente. Ordet «pakt» er på hebraisk
«berit», og på gresk er det «diatheke».

På hebraisk er uttrykket «Den nye pakt» «Berit Shadashah».
«Det Gamle Testamente» burde vært kalt «Den Første Pakt», og

«Det Nye Testamente» burde vært kalt «Den Nye Pakt» eller «Den
Fornyede Pakt».

5. «TORAH». Dette ordet er feilaktig oversatt med «loven». Ordet
«Torah» betyr ikke «lov», men det betyr «undervisning», «lære» og
«instruksjon». Dette er en meget misvisende og fatal oversettelse, som vil
fa oss til a tro at innholdet i Tanach bare består av lover og regler.

Denne ukorrekte oversettelsen går tilbake til «Septuaginta», som ble
skrevet ca. 200 før Messias, og den er influert av gresk og hellenistisk tan
kegang. Det som ligger til grunn for denne tankegangen, er det forholdet
at viss mann holdt budene og forskriftene i Tanach, så kunne man bli frelst
ved det. Dette er galt, for det viktigste elementet i frelsen har bestandig
vært troen på Gud og på Messias (Jesus).

6» «GUDS RIKE». Hva som gjelder begrepet «Guds rike», så har det
mange faser og perioder i frelseshistorien. I og med at «Riket for Israel»
er blitt utelatt i den fortolkningen helt fra 100-tallet av, så har jeg valgt
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Innledning

å skrive de forskjellige benevnelser, som angår dette Riket, med STOR
FORBOKSTAV. Dette er gjort for å vise at dette Riket er en viktig del
av det generelle Guds-riket, og for å vise at den såkalte «erstatningsteolo
gien» er en stor skamplett på den bibelske fortolkningen og forståelsen av
Guds ord.

7. «JØDEDOM». Dette er i den bibelske sammenhengen de teologiske
tankene og ideene som angår den hebraiske åpenbaringen, og den er ned
felt i både Tanach og i Berit Shadashah.

Det er tre typer jødedoin, og de er:

A Den rabbinske jødedommen.

B Den messianske jødedommen og

C Den paulinske jødedommen.

Hva som gjelder det første begrepet, så består det av innholdet i Tanach og
rabbinernes fortolninger av innholdet der. Det siste er nedfelt i forskjellige
typer kommentarbøker og i Tanach. Det teologiske innholdet i disse bø
kene behøver ikke å være helt korrekt. Denne typen jødedom blir ikke be
handlet inngående i denne boka. (Se min bok: Kristendommens Jødiske
Røtter, hvor jeg skriver mye om den rabbinske jødedommen.)

Hva som gjelder det andre begrepet, så er det den formen for jødedom
som både profetene, døperen Johannes, Jesus og de 12 aposdene stod for.
Alt det som de sa og uda, er korrekt.

Jeg kunne også ha kalt «den messianske jødedommen» for «den mes
sianske kristendommen». Det har for eksempel min åndsfrende Torleif
Boman gjort i sin utmerkede bok: «Jødenes jMessias- Gekernes Kristus».
Det har jeg ikke gjort på grunn av at begrepet «kristen» er så ødelagt og
belastet både på grunn av feil fortolkning, og på grunn av at de såkalte
«kristne nasjoner» har undertrykt og fornedret hebreerne og jødene i
snart 2000 år. Det ville derfor il^e være rett å bruke dette begrepet om
den messianske jødedommen.

Hva som gjelder Paulus sin lære eller «paulinismen», så er det også
«jødedom», men det er «jødedom» som er tilpasset hedningene. Paulus
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Jødedom og kristendom - Jesus og Paulus

er «hedningenes apostel». Det er hans lære vi skal holde oss til i vår tids
periode. Han fikk den læren fira den oppstandne Jesus. (Rom.16,25-26.)

Det er IKKE KORREKT å si at «kristendommen» og «jødedom
men» er to forskjellige åpenbaringsformer. «Kristendommen» er en vi
dereføring av jødedommen. Den er tilpasset de jøder og hedninger som
lever i inneværende tidsperiode, som er den frie nådens tidsperiode.

I og med at denne boka består av artikler og foredrag, er det ikke til å unn
gå at en del åndelige læresetninger og åndelige forhold blir gjentatt. Dette
gjelder også om jeg hadde skrevet en ordinær bok.

Det har ingen ting å si at disse tingene og disse forholdene blir gjentatt
så lenge som det som blir gjentatt, er rett og korrekt. Min far, velsignet
være hans minne, sa: «Repetio est mater studiorum». Det er latin, og det
betyr: «Repetisjon er studienes mor».

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

Vi vil be våre lesere om å kjøpe våre bøker og være med på å spre dem
til så mange som mulig. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger angå
ende innholdet i våre bøker, og det er vi glad for.

Til slutt vil jeg ønske alle mine lesere til lykke med lesningen av denne
boka.

Mitt ønske er at vi alle sammen må se og forstå:

A At vi må dele det teologiske innholdet i N.T. inn i to deler, og det er den
messianske jødedommen og den paulinske jødedommen.

B At vi må vi må fatte sammen med alle de hellige hvilken bredde og leng
de og dybde og høyde, som der er i den paulinske forkynnelsen (Ef.3,8.)
Det er ingen som framstiller følgene av Jesu forsoning og nåden, slik som
Paulus gjør det i sine brev.

Tingvoll den 16-06-06

Deres i tjenesten,
Qind. T!^hilol. Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 1

Den rette læren

"Dell

Alle kristne organisasjoner og kirkesamfunn har sin teologiske lære. De
forskjellige læresystemene kan variere fra en organisasjon til den andre.
Det er tradisjonen og de ledende innenfor de forskjellige kirkesamfunnene
som har utformet læren. Basis for læren er Bibelen, som er Guds ord.

Det blir sagt at en må gå til Bibelen for å få de rette svarene. Det er rett,
men i og med at de forskjellige kirkesamfunn har delvis forskjellige svar på
de samme problemstillingene, så blir det for enkelt å si at man uten videre
filmer svaret i Bibelen.

Bibelen gir entydige svar, men når vi, som er relative i innsikt og forstå
else, skal uttale oss om Guds ord, som er absolutt, så sier det seg selv at de
svarene som vi gir på en del teologiske problemstillinger, må bli forskjel
lige.

Jeg tror at det finnes NØKLER til en rett Bibel-forståelse. Jeg tror at det
filmes OVERORDNENDE SYSTEMER for en rett forståelse av Guds
ord. Det som ødelegger for en riktig forståelse av innholdet i Bibelen, kan
være ord som er galt oversatt, eller det kan være det forholdet at vi ikke
skiller mellom det som er skrevet til Israel, og det som er skrevet til den
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Jødedom og kristendom - Jesus og Paulus

kristne menighet. Vi må være oppmerksomme på det forholdet at det bare
er Paulus sine 13 brev som helt ut angår den kristne menighet. De andre
Skriftene i N.T. angår Israel og har med det profetiske ordet å gjøre. Første
del av Apostlenes Gjerninger angår også Israel, mens den andre halvdel
angår den kristne menighet. Paulus sine brev utgjør en parantes i Guds
løfter til Israel.

Av slike ord som er galt oversatt, og som har ført til en stor misforståelse
av innholdet i Guds ord, er det hebraiske ordet «olam» og det greske or
det «aion». Disse ordene skal ikke oversettes med «evighet» eller med
«verden», men de skal oversettes med «tidsalder». Det hebraiske språ
ket ser ikke tiden i forhold til evigheten, men det ser tiden i forhold til
tidsperiodene. Man har ikke noe ord på hebraisk som heter «evigheten»,
men man sier «inn i tidsperioden». Dette er gjengitt i gresk i uttrykket
«eis ton aiona», som betyr «inn i tidsperioden».

Tidsperiodene er aldri «evig», men de har en bestemt varighet. Denne
varigheten kan være kort eller lang. Det er innholdet i teksten som bestem
mer dette.

Dersom teologene hadde forstått dette, så hadde de også forstått at da Je
sus kom første gangen, så kom han med tilbudet om en bestemt tidsalder,
og det var «1000 års-Riket» eller «Riket for Israel». Det «å bli frelst»
vardet samme som «åfådelien bestemt tidsalder», og det var «Riket for
Israel». Den som fikk del i tidsalderen, var dermed frelst, og de blir i sin tid
flyttet over i «de kommende tidsaldere».

Det er en KATASTROFE for forståelsen av innholdet i N.T at ikke
disse ordene blir rett oversatt. Det hadde villet gitt oss en helt NY FOR
STÅELSE av Bibelens innhold. Dette grunner seg i en bestemt teologisk
vurdering som igjen er influert av gresk tankegang, som ser på evigheten
og tiden som motsetninger og konkurrenter.

Dette forholdet har jeg skrevet om i mange av mine bøker, og det til tross
for at teologene og forkynnerne mener noe annet om dette. Til min store
overraskelse og glede så jeg at Arnold G. Fructenbaum i sin bok: Israelogy.
The Missing Link in Systematic Theology. s. 655-656 hevder det samme
som undertegnede. Han skriver: «Klassisk hebraisk har ikke noe ord som
betyr «evig». Den hebraiske form for «alltid» (olam), som BDB (et
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Kapittel 1 - Den rette læren. *Del 1

hebraisk-engelsk leksikon over G.T.) konstaterer, betyr «lang varighet»,
«fortid» eller «framtid». De hebraiske formene betyr ikke noe mer enn
«til enden av en tidsperiode». Hva denne tidsperioden går ut på, må bli
bestemt av sammenhengen eller lignende utsagn. I klassisk hebraisk be
tydde disse ordene aldri, eller de innebar aldri betydningen av evighet,
men de hadde en tidsbegrensning. Tidsperioden kunne være til slutten
på en manns liv, eller en tidsalder, men ikke «for alltid» i betydningen
«evigheten»...»

Hvor mye mer spennende, og hvor mye mer riktig hadde ikke lesningen
av Bibelen vært, dersom teologene hadde greidd å få dette på plass.

Jeg skal bare avslutningsvis på denne korte artikkelen fa lov til å kom
me med noen eksempler på en riktig oversettelse av noen få utsagn i
N.T.:

1. «og da han (Jesus) så et fikentre ved veien, gikk han bort til det, men
fant ikke noe på det uten bare blad. Da sa han til det: Aldri i tidsalderen
(som er oversatt med «aldri i evighet») skal det mer vokse frukt på deg.
Og straks visnet fikentreet.» (Mat.21,19.)

«Fikentreet» er et bilde på «det uomvendte Israel». I «1000 års-Ri-
ket» skal det igjen bære frukt, men i tidsperioden mellom Israels forkas
telse (år 70 etter Messias) og fram til opprettelsen av «Riket for Israel»,
skal det ikke vokse åndelig frukt på Israel.

2. «og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se jeg er med dere
inntil tidsalderens endetid (gr. tes synteleias tu aionos)». Dette er oversatt
med «verdens ende». (Mat.28,20.)

Dette er en gal oversettelse av ordet« aion ». Det betyr ikke «verden »,
men det betyr «tidsalder». «Verdens ende» kommer ikke før enn etter at
«1000 års-Rikets» tid er avsluttet.

Matteus 28,20 er en del av den misjonsbefalingen som Jesus gav jødene.
Den har ingen ting med den misjonsbefalingen som er gitt til den kristne
menigheten. (Se min bok: Matteus Evangeliet. Jesu Liv og Lære.)

3. «Men trælen blir ikke i huset (det jødiske frelseshuset) i tidsalderen.
Sønnen blir der i tidsalderen. « (Joh.8,35.)
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Begge disse stedene er galt oversatt med «til evig tid». Den rette for
ståelsen av dette er at de vantroe i Israel får ikke del i «Riket for Israel»,
men Sønnen (Jesus) blir i Israel i tidsalderen, som er «Riket for Israel».

4, «og jeg gir dem tidsalderlig liv, og de skal aldri fortapes i tidsalderen, og
ingen skal rive dem ut av min hånd.» (Joh. 10,28.)

Begge disse stedene galt oversatt med «evig liv» og «i evighet». Den
rette forståelsen av dette er at den, som trodde på Jesus av jødene, fikk
del «i tidsalderen», som er det samme som «Riket for Israel». (Se mine
bøker: Jesu Gjenkomst. Bind 1 og 5 og Kristendommens Jødiske Røtter,
hvor jeg uttdyper dette.)

Tingvoll den 05-1T02 og den 14-05-06.
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 2

Den rette læren

'Dell

Som jeg skrev i min første artikkel: Den rette læren. Del 1, så tror jeg at
det finnes OVERORDNEDE SYSTEMER eller NØKLER tfi en rett Bi-
bel-forståelse. Det er ikke nok å kjenne innholdet i Bibelen, men en må
også plassere det i en rett sammenheng. Bibelen oppfordrer oss til å fordele
Guds ord på en rett måte. (2.Tim.2,15.)

Det skal fordeles mellom 7 grupper av mennesker, og de er:

a De hedninger som verken har hørt om den jødiske Torah eller budska
pet om Jesus. Vi pleier å si at de er «utenom området for loven og evangeli
et». De lever i det som vi kaller for «samvittighetens tidshusholdning».

b Det er jødene fra Abraham og til døperen Johannes.

C Det er de jødene som fikk tilbudet om opprettelsen av «Riket for Is
rael». Dette tilbudet varte fra døperen Johannes og til Paulus forkynnelse
om den kristne menighet.
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d Det er den kristen menighet, som består både av jøder og hedninger.
Den blir uttatt i tidsrommet fra Paulus sin omvendelse i år 37 og til Jesu
komme for den kristne menighet.

© Det er de mennesker som lever i trengselstiden på 7 år.

f Det er de mennesker som lever i «1000 års-Riket».

g Det er de mennesker som lever i «de kommende tidsaldere». (Ef.2,7.)

Vi skal i det følgende bare kort skissere hvordan Gud har handlet med de
forskjellige folkegruppene opp igjennom frelseshistorien:
a De første Gud handlet med i frelseshistorien, var hedningene. De had
de sin tid fra Adam og til Babels forvirring. (I.Mos. 1,27-11,7-9.)
b Deretter tok Gud seg ut sitt eget folk, jødene. De hadde sin tid fra
Abraham og til Paulus. (I.Mos. 12,1-3 - Ap.gj. 9.)

Gud hadde dermed handlet både med hedningene og med Israel, og begge
folkegruppene hadde forkastet ham, men til tross for det, så forkastet Gud
ikke menneskene. Han forsonte seg selv og menneskene på Golgata ved
Jesu død og oppstandelse.

C Det neste Gud gjorde, var å oppreise Paulus, som hadde et NYTT
BUDSKAP til både jøder og hedninger. Dette budskapet kaller vi for
«den frie nådens budskap». Det varer fra Paulus sin omvendelse og til
Jesu komme for menigheten.

d Etter den tid, som er en domstid over Israel og nasjonene, kommer Je-
sus igjen til jorden og oppretter «Riket for Israel» med Jerusalem som
Rikets hovedstad. Det vil vare i 1000 år.

© Etter den tid kommer en ny himmel og en ny jord.

Det er derfor av den STØRSTE VIKTIGHET at vi plasserer Guds ord
både i forhold til hedningene, jødene og den kristne forsamlingen og
innenfor rammen av disse 5 periodene eller tidshusholdningene, som jeg
har nevnt ovenfor.

Dersom en vil forstå innholdet i Bibelen på en rett måte, er det HELT
NØDVENDIG at man plasserer Bibelens innhold i forskjellige tidsperio
der eller tidshusholdinger. Mens tidsperioden angår lengden på en tids-
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husholdning, angår tidshusholdning det læremessige innholdet i tidspe
rioden. En tidsperiode kan være lang eller kort.
Når det teologiske innholdet i en tidsperiode er oppfylt, får vi «tidsalde
rens fylde». Det vil si at tidsalderen er fylt med det teologiske innholdet
den skal ha. En tidsperiode avsluttes med «tidsalderens ende», og vi far
en ny tidsperiode med sitt eget teologiske innhold. (Se det som jeg skrev
om ordene «olam» og «aion» i min første artikkel om dette emnet. Dis
se ordene skal ikke oversettes med «evighet» eller med «verden», men
med «tidsalder».)

Det er heller ikke nok at vi regner med tidshusholdningene. Vi må også
sette SKILLENE MELLOM DEM PÅ RETT STED. Dette gjelder sær
lig skillet mellom jødene og den kristne menigheten.
Da Jesus kom første gangen, kom han med forsoningen og med tilbu

det om opprettelsen av «Riket for Israel» under forutsetning av at jødene
holdt den messianske loven (Torahen), tok vanndåpen og kom til tro på
Jesus. (Den messianske loven bygger på deler av Mose-loven og på Jesu
undervisning til det jødiske folket.)
Da jødene som folk og nasjon forkastet dette tilbudet, fikk vi en ny

forkynnelse ved Paulus. Den nye forkynnelsen gikk bl. a ut på at jøder og
hedninger var stilt på lik linje med hensyn til frelsen. Hedningene måtte
ikke lenger underkaste seg Israel og dets ordninger for å bli frelst, men de
ble frelst på et selvstendig grunnlag.

I Paulus forkynnelse er jødenes lov satt til side som krav for å bli frelst.
Han forkynte at både jøder og hedninger blir frelst av nåde ved tro og ikke
(mer) av gjerninger. «Men NÅ er Guds rettferdighet, som loven (Tora
hen) og profetene (hele G.T.) vitner om, åpenbart uten (uavhengig) av lo
ven. Det vil si: Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle (både
jøder og hedninger) og over alle som tror. For det er ingen forskjell.»
(Rom.3.21-22.)

Det er IKKE RIKTIG det som teologene og mange forkynnere sier, at når
vi er kommet til N.T., så er vi kommet inn i kirkens tid. De 4 evangeliene,
første del av Apostlenes Gjerninger og aposdenes Skrifter er en NATUR
LIG FORLENGELSE av det som G.T. forkynner. Disse Skriftene sier
ikke noe nytt om frelseshistorien, men de tilføyer en del viktige detaljer
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om betydningen av Jesu forsoning og om endetiden. Det siste gjelder Jo
hannes Åpenbaring.
DEN NYE FORKYNNELSEN kom med Paulus. Den kristne menig

het begynte ikke på pinsefestens dag, men den begynte ved Paulus omven
delse utenfor Damaskus i år 37. Det er i Paulus sine Skrifter at vi må søke
den teologiske basis for den kristne kirken. (Se mine bøker om forholdet
mellom Israel og den kristne menigheten.)

Tingvoll den 26-11-02 og den 14-05-06.
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 3

Den rette læren

Del 3

For å forstå Bibelens innhold på en rett måte, må en oversette det som står
i Bibelen på en rett måte. Det er ikke nok å si at det står i Bibelen. Det gjør
alle trossamfunn, men til tross for det så kommer de fram til forskjellige
konklusjoner på de forskjellige problemstillingene. Man tolker utsagnene
forskjellig blant annet på grunn av at ordene er galt oversatt.

Vi skal se på to slike ord som blir oversatt galt, og det er ordene « aion »
og «torah» eller «loven»:

1. Ordet «aion» skal ikke oversettes med «evighet» eller med «ver
den», men med «tidsalder», og så får sammenhengen vise hvilken tids
alder det er snakk om. Når Jesus forkynte, gikk frelsen ut på å få del i en
bestemt tidsalder, som er det samme som «Riket for Israel», «og dette
er DET TIDSALDERLIGE LIVET at de kjenner deg, den eneste sanne
Gud, og ham du utsendte Jesus Kristus.» (Joh.17,3.)

Når Paulus brukte dette ordet, så går det ikke på et liv i et jordisk rike,
men det angår et liv i himmelen sammen med Jesus, «i håp om TIDSAL-
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DERLIG LIV, som Gud, han som ikke lyver, har lovet FRA FØR TIDS-
ALDERLIGE TIDER.» (Tit.1,2.)

Mens Kristi legeme er uttatt «fra før tidsalderlige tider» (Se Ef. 1,4.),
er «Riket for Israel» tatt ut «fra tidsalderen av» (Mat.25,34.) (Se min
artikkel: Den rette læren. Del 1.)
De som oversetter N.T., bør ikke ha noe problem med å oversette ordet

« aion » riktig. I en del nyere oversettelse av N.T. ser vi også at oversetterne
har oversatt dette ordet riktig, men de er ikke konsekvente.

Teologene mener at vi godt kan oversette ordet «aion» med «tidsal
der», når det gjelder jordiske forhold, men at vi ikke kan oversette dette
ordet på denne måten, når vi skal gjengi sider ved Gud, himmelen, frelsen
eller Den Hellige Ånd. Dette er GALT.

Gud er ikke den «evige» Gud i den greske betydningen av ordet «evig»,
men han er den Gud som er til stede i tidsaldrene. Gud ønsker å være
nærværende hos menneskene med sin NÅDE OG SITT TILBUD OM
FRELSEN i enhver tidsalder, «og dette er det tidsalderlige livet at de
kjenner deg, den eneste sanne Gud og ham du utsendte, Jesus Kristus.»
(Joh.17,3.)

2* Hva som gjelder ordet «loven», så burde dette ordet ha vært oversatt
med «lære», «undervisning» eller «instruksjon», for det hebraiske or
det som ligger til grunn for ordet «loven», er ordet «torah». Det be
tyr ikke «lov», men det betyr «undervisning», «lære» eller «instruk
sjon».

Den ukorrekte oversettelsen av dette ordet går tilbake til ca.200 år før
Kristus. De 70 jødiske rabbinerne, som bodde i Alexandria og som over
satte den hebraiske Bibelen til gresk, var influert av gresk tankegang. De
mente at dersom man holdt budene i torahen, så var det nok til frelse.
Dette er grunnen til at det hebraiske ordet «torah», er blitt oversatt med
ordet «loven». (Se min bok: Kristendommens Jødiske Røtter, s.89-91.)
De jødiske rabbinerne burde ha oversatt ordet «torah» med ordet

«didaskalja», som betyr «undervisning» og ikke med ordet «nomos»,
som betyr «lov». Det beste ville ha vært at de hadde beholdt det hebraiske
ordet «torah» i den nye oversettelsen, som er blitt kalt «Septuaginta».
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Når det gjelder de hebraiske Skriftene i N.T., så hadde det ikke vært noe
problem å bruke ordet «torah» i dem, for vi regner med at mange av dem
opprinnelig var skrevet på hebraisk. De var skrevet til jødene.

Når det gjelder Paulus sine brev, så brukte han ordet «loven», som på
gresk er «nomos». En av grunnene til at Paulus brukte ordet «loven» i
sine Skrifter, var at han brukte ordet «loven» som motsetning til «den
frie nåden».

Når vi leser i N.T., må vi være oppmerksomme på at ordet «loven» har
følgende betydninger:

3 Det kan bety «hele innholdet i hele G.T».

b Det kan bety «de 10 budene».

C Det kan bety «de 5 Mosebøkene».

d Det kan bety «Mose og profetenes undervisning i G.T».

© Det kan bety « budene i Mose-loven ».

f Det kan bety » seremonilovene ».

g Det kan bety « ofrene i templet».

h Det kan bety «budene i Jesu undervisning».

i Det kan bety « samvittighetens lov ».

J Det kan bety «det motsatte av den frie nåden».

Vi skal ta med noen eksempler fra N.T, som viser at ordet «loven» kan
bety forskjellige ting. «Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve
loven eller profetene. Jes er ikke kommet for å oppheve, men for å opp-
fyUe.» (Mat.5,17.)

Her betyr ordet «loven » alt det som Moses og profetene hadde sagt og
skrevet om Messias i G.T.

«Eller har dere ikke lest i loven at prestene på sabbaten vanhelliger sab
baten i templet og er dog uten skyld.» (Mat. 12,5.)

Her betyr ordet «loven» ett av budene (sabbatsbudet) i 10 budsloven.
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Når fariseerne spurte Jesus om hva som var det største budet i loven (tora-
hen), så gjelder ordet her «alle budene i Mose-loven». (Mat.22,36.)

Når Jakob skrev om Guds Lov (torab), så gjaldt det både de 10 bud, som
er en del av Mose-loven og Jesu undervisning. (Jakob 2.)

«For synden skal ikke herske over dere. Dere er jo ikke under loven (Mose
undervisning), men under nåden.» (Rom.6,14.)

Her betyr ordet «loven» bele Mose undervisning. Budene var en del
av den. «Loven» sees ber i motsetning til «den frie nåden».

Når vi leser i N.T., må vi være oppmerksomme på de problemene som det er
rundt forståelsen og oversettelsen av de to ordene «aion» og «nomos».

Tingvoll den 16-12-02 og den 14-05-06.
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 4

Den rette læren

Del 4

Som vi alle forstår, er det ikke nok å henvise til Bibelen når en skal utforme
den kristne læren. En må også ha OVERORDNEDE SYSTEMER som
en bruker i studiet av Guds ord. Dersom en ikke har disse systemene, blir
lesningen og studiet av Guds ord et eneste rot, og det var ikke meningen.
Når de forskjellige trosretningene innenfor kristenheten har forskjellige
svar på de samme problemstillingene, så kommer det av at de mangler de
overordnede systemene, eller at de bruker dem på ulike måter.

I denne artikkelen skal vi beskrive en del sider ved de 5 første tidsperio
dene som vi har i frelseshistorien.

Det er av den største betydning at vi deler opp frelseshistorien i TIDS
PERIODER. De ha alle sin egenart. De er ikke like med hensyn til Guds
ordninger. De ender alle sammen med frafall og Guds dom.

Vi må også lære oss å sette SKILLENE MELLOM DEM PÅ DE RET
TE STEDENE. Dette gjelder særlig når vi er kommet til N.T. De aller
fleste menighetene forl^nner at kirkens tid begynte:

a ved Jesu komme.
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b ved Jesu død og oppstandelse.

C på pinsefestens dag. Disse vurderingene er gal. Kirkens rid begynte
først ved Paulus sin omvendelse utenfor Damaskus i året 37. (Ap.gj. 9.)

Man har også en tendens til å skille døperen Johannes fra Jesus. Man
sier at døperen Johannes hører med til den gamle pakt, mens Jesus hører
med til den nye pakt. Dette er også galt, for de samarbeidet og stod for det
samme programmet. Døperen Johannes var forløperen for Jesus.

Det er følgende tidsperioder, og de har sine egne pakter.
De ender alle med dom:

1. USKYLDIGHETENS TIDSPERIODE. Den har Guds pakt med
Adam og Eva. (I .Mos. 1,28.) Den har bare ett bud, og det var det forholdet at
de ikke måte ete av treet til kunnskap om godt eller ondt. (l.Mos.2,16-17.)
Dommen i denne tidsperioden var at Gud drev menneskene ut av

Edens hage. (l.Mos.3,24.)

2. SAMVITTIGHETENS TIDSPERIODE. Den har Guds pakt med
Adam og Eva. (Mos.3,l4-19.) I denne perioden hadde menneskene ingen
skriftlig lov. Det var samvittigheten som skulle regulere forholdet til Gud.
(Det er mange hedninger som fortsatt lever i denne tidshusholdningen.)

Dommen i denne perioden var syndfloden. (l.Mos.6,17.)

3. PERIODEN FOR MENNESKELIG STYRE. Pakten ble inngått
med Noah. (l.Mos.9,T7.) Etter syndfloden bestemte Gud at menneskene
skulle ha en øvrigheten til å styre dem. Den skulle styre over mennesker,
dyr og fugler. Menneskene skulle ikke ta liv. Det vil si: DE skulle ikke myr
de. De som myrdet mennesker og dyr, skulle selv miste livet. De skulle ikke
ete kjøtt med blodet i.

Rabbinerne sammenfattet Guds bud i denne perioden til 7 bud. Det
er de såkalte «noahkittiske» bud. (Se min bok: IG*istendommens Jødiske
Røtter. s.lOl.)
Dommen i denne tidsperioden var Babels forvirring og atspredelsen av

folkeslagene. (l.Mos.11,8.)

4» LØFTETS PERIODE. Den hadde Guds pakter med Abraham.
(I.Mos. 15,8-21 og I.Mos. 17,7-14.) Først fikk Abraham løfter, og deretter
fikk han pakter. Det er bare et bud som er presisert i G.T., angående denne
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perioden, og det var at alle mannfolk skulle omskjæres. Den som ikke ble
omskåret, skulle dø. (l.Mos.l7,9-l4.)

Ut ifra studiet av Bibelen ser vi imidlertid at det også var en lovgivning
i Midt-Østen før Mose-loven kom. Dette var lover som Gud hadde be

stemt at menneskene skulle leve etter. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind
5, hvor jeg har satt opp 30 forskjellige lover.)

I tille^ til dette har vi Hammurabis lover, som ble til 800 før Mose
loven, og som regulerte hele området fra Persia og til Middelhavet. Den
harmonerer med Guds lov på en del punkter. Abraham hadde derfor store
muligheter til å kjenne til store deler av Guds lov. Det står om Abraham.
«Og jeg vil gjøre din ætt tallrik som stjernene på himmelen, og jeg vil gi
din ætt alle disse land, og i din ætt skal alle jordens folk velsignes, fordi
han lød MITT BUD (omskjærelsen) og holdt alt det som jeg bød ham
å holde, MINE BUD, MINE FORSKRIFTER og MINE LOVER.»
(l.Mos.2é,5.)

Rabbinerne regnet også denne perioden med til Torahens periode. Det
er ikke perioden for Sinai-Torahen, men det er Torahen i denne perioden

Løftene som Gud gav Abraham var ubetingede, men frelsen i tidsperioden
var betinget av at Abraham og jødene holdt Guds bud.

Denne perioden var FULL AV LØFTER, og i forhold til Mose-loven
var det få bud som en måtte holde. Vi kjenner alle til de løftene som er gitt
i I.Mosebok 12,1-7, så dem skal vi ikke nevne her. Jeg vil derimot nevne en
del VIKTIGE LØFTER som ikke er nevnt der, men som er nevnt andre
steder i Tanach, og som kommer til uttrykk i Paulus sine Skrifter.

De er:

a Abraham fikk løftet om at han skulle bli «arving til verden». Dette
betyr at han skulle arve «den kommende verden», som er det samme som
«Riket for Israel». (Rom.4,13.)

b Abraham fikk løftet om at Messias skulle komme fra hans ætt. (Gal.3,19
og Ef. 2,12.)

C Abraham fikk løftet om at Den Helhge Ånd skulle komme. (Gal.3,14.)
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Alle disse løftene fikk Abraham mens han var uomskåret. Det vil si: Han
fikk dem mens han ennå var en utvalgt hedning. Det var først ved sin om
skjærelse da han var 99 år gammel, at han ble en jøde. (I.Mos. 17,24.)

Omskjærelsen var et ytre tegn på at Abraham skulle fa del i alle de løf
tene, som han hadde fått, mens han var uomskåret. (I.Mos. 17,11.)

Omskjærelsen er likeledes et tegn på at Abraham var rettferdiggjort ved
tro og ikke ved gjerninger, «og han fikk omskjærelsens tegn som et segl på
rettferdigheten ved den tro som han hadde, da han var uomskåret, for at
han kunne være far til alle de uomskårne som tror (hedningene), så rett
ferdigheten kunne tilregnes også dem, og far til de omkårne (jødene) som
ikke bare har omskjærelsen, men også vandrer i fortsporene av den tro som
vår far Abraham hadde da han var uomskåret.» (Rom.4,11-12.)

Abraham er derfor åndelig far til både jøder og hedninger. (Rom.4,16-17.)
Dommen i denne perioden var Guds dom over jødene i ørkenen.

5. SINAI-PAKTENS PERIODE. Den varte fra Moses og til døperen Jo
hannes. (2.M0S.2O- Mat.3.) «i de dager stod døperen Johannes fram og
forkynte i Judeas ørken (landsbygd) og sa: Omvende dere (hold den mes
sianske loven, som blant annet bygger på Mose-loven), for Himlenes Rike
er kommet.»(Mat.3,1.)

Denne perioden varte i ca. 1500 år. Sinai-pakten er en betinget lovpakt.
De som holdt budene i pakten, skulle fa leve i landet og i forlengelse av det
arve Guds rike dersom de var i besittelse av en levende tro.

Sinai-pakten har 613 bud. Det er ingen ffelsespakt, for ingen kimne
oppfylle budene i den helt ut. Den som holdt budene i denne pakten,
skulle få del i jordiske velsignelser og leve lenge i landet. Se de mange løf
ter i S.Mosebok, 28,1-14. «For Moses skriver om rettferdigheten av lo
ven (Torahen). «Det menneske som gjør disse ting, skal leve ved dem.»
(Rom.10,5.) Dette er LOVENS EVANGELIUM.

Det var jødedommens store feiltagelse at den betraktet loven som frelses-
vei, og derfor så forsøkte den å grunne «sin egen rettferdighet». Store
deler av jødene gav seg ikke inn under Guds rettferdighet, som er Jesus.
(Rom. 10,3.)
I Sinai-paktens tidsperiode har vi derfor to typer rettferdighetsbegrep, og
det er:
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a «Lovens rettferdighet». Dette var en etisk rettferdighet. Den kunne
ikke frelse jødene, men den kunne gi dem et godt liv.

b «Guds rettferdighet». Dette var den frelsende rettferdigheten. Den
fikk jødene i troen på Gud og på Messias, som ennå ikke var kommet.

Mose-loven skulle vise jødene at ingen kunne frelse seg selv ved egne gjer
ninger, for ingen kunne oppfylle kravene i den. Den pekte derfor fram mot
Messias, som skulle komme en gang, for både å oppfylle lovens krav og
sone all verdens synd.

Abraham-pakten med sine mange løfter ble ikke trukket tilbake i lo
vens tidsperiode. Sinai-pakten ble lagt ned ved siden av Abraham-pakten.
«Hva skulle da loven til? Den ble lagt til (ved siden av Abraham-pakten)
for overtredelsenes skyld (for å vise fram synden), inntil den ætt (Jesus)
kom som løftet gjaldt- gitt ved engler, ved en mellommanns hånd (Mo
ses.)» (Gal.3,19.)

Loven kunne ikke ta bort løftene i Abraham-pakten. De var gitt 430
før Sinai-pakten. «Dette er min mening; En pakt (Abraham-pakten), som
FORUT er stadfestet av Gud, gjør ikke loven, som er gitt 430 år etter,
ugyldig, så den skulle gjøre løftet til ingen ting.» (Gal.3,17.)
Dommen i denne perioden var Guds ødeleggelse av templet ogbortdri-

velsen av jødene til alle land. (Luk.21,24.)

Tingvoll den 13-01-03 og den 14-05-06.
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 5

Den rette læren

Dels

Når vi leser Bibelen er det av den største viktighet, at vi plasserer innhol
det i den i de riktige tidsperiodene. Dersom vi ikke gjør det, så vil mange
utsagn komme i strid med andre utsagn. Dette vil føre både til frustrasjon
og det forholdet at vi ikke forstår Bibelens innhold.

I forrige artikkel: Den rette læren. Del 4. beskrev vi de 5 første tidspe
riodene som vi har i Bibelen, og de er:

1 • Uskyldighetens periode

2. Samvittighetens periode

3. Perioden for menneskelig styre

4. Løftets periode

5. Sinai-paktens periode

Vi skal i denne artikkelen beskrive de periodene som gjenstår:

6. Det er PERIODEN FOR RIKETS NÆRHET og FØRSTE TIL
BUD. Denne perioden ble dessverre avbrutt. Den ble bare en UTFOR-
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DRING til jødene. Den varte fra døperen Johannes og til Paulus. Denne
perioden blir HELT OVERSETT i både den lutherske og i den reformer
te teologien. Denne ulykken går under benevnelsen «erstatningsteologi
en». «Loven og profetene hadde sin tid INNTIL Johannes. Fra den tid
forkynnes EVANGELIET OM GUDS RIKE, og enhver trenger seg inn i
det med makt.» (Luk. 16,16.)

Det Guds-Riket, som det her er snakk om, er «Riket for Israel» eller
«1000 års-Riket».

Dette Riket har Jesu forkynnelse som sin basis. Vi skal i det føl
gende oppsummere Jesu gjerning og forkynnelse:

a Jesus oppfylte det som stod i G.T (Tanach) om ham. (Mat.05,17-18.)

b Jesus oppfylte både Sinai-loven og samvittighetens lov (Rom.2,15.) på
Golgata slik at både jødene og hedningene kunne fa del i frelsen ved å tro
på Jesus. Sinai-loven er det mest ekstreme uttrykk for Guds vilje.

C Jesus gav jødene en ny lov. Denne nye loven består av ca. 30 bud. Det
er forpliktende bud. Den bygger på Moseloven. Det er DEN MESSIAN
SKE LOVEN som skal gjelde i «Riket for Israel». Den som ikke oppfylte
dem, fikk ikke arve Guds Rike. (Se min bok: Kristendommens Jødiske
Røtter.s.79-84.)

G.T sier klart at Messias skulle gi jødene en ny lov. «Han skal lære Ja
kob dine bud og Israel din lov. Han skal legge røkelse for ditt ansikt og
heloffer (forsoningen) på ditt alter.» (5.Mos.33,10.)

«En profet vil jeg oppreise for dem av deres brødres midte likesom deg,
og jeg vil legge MINE ORD i hans munn, og han skal tale til dem alt det
jeg byder dere.» (S.Mos. 18,18.)

d Jesus utdypet Sinai-pakten ved å legge vekt på motivene bak gjernin
gene. (Mat.S.)

6 Jesus viste mange mennesker en stor kjærlighet. Dette gjaldt særlig de
som var utslått i samfunnet. Han ble kalt for «tolleres og synderes venn.»
(Mat.11,19.)

f Jesus kom med NÅDEN på en spesiell og sterk måte. «For av hans
fylde har vi alle fått, og det er NÅDE OVER NÅDE. For loven ble gitt ved
Moses. Nåden og sannheten kom med Jesus Kristus.» (Joh. 1,16-17.)
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Dette er ikke en beskrivelse av den FRIE NÅDEN som vi har i vår tids
periode, men det er den nåden som man skal ha i «Riket for Israel».

Når vi ser ordet «nåde» i N.T., så har vi altfor lett å tro at det gjelder
vår tidsperiode, men det er ikke riktig. Det har vært nåde å få i alle tidspe
rioder, Når man ikke regner med «Riket for Israel», ser man heller ikke at
denne nåden, som Jesus talte om, angikk dette Riket.

«Nådens tidsperiode» begynte med Jesus. Nåden angår alle tidsperio
dene. Den er EN AV FELLESNEVNERNE i alle tidsperiodene. Det er
det som binder tidsperiodene sammen. Jesu forsoning er grunnlaget for all
syndenes forlatelse i alle tidsperiodene.
g Jesus la det åndelige grunnlaget for den kristne menigheten på Golgata.
(Ef.2,l4-16.) Dette ble først åpenbart ved og gjennom Paulus.

Pakten i tidsperioden for Rikets nærhet og første komme er den nye pakt
i Jesu blod. (Mat.26,28.) Denne pakten er et løfte til jødene om at Gud
skulle gi dem EN NY PAKT i stedet for Sinai-pakten, som de brøt, og som
ikke var noen frelsespakt.

Dommen i denne tidsperioden var at Gud måtte legge et åndelig dekke
over jødene, slik at de dessverre ikke så/ser at Jesus fra Nasaret er deres
Messias. Dette dekket blir først tatt bort ved Jesu gjenkomst til jødene.
«For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet er
han som kommer i Herrens navn.» (Mat.23,39.)

7. Det er DEN FRIE NÅDENS PERIODE. Det er Paulus sin forkyn
nelse som er aktuell i dag, og det sentrale i den er det forholdet at vi er
frelst av nåde ved tro og ikke ved gjerninger. (Ef. 1,8-9.)

Vi har INGEN NY PAKT for denne tidsperioden. Den nye pakt i Jesu
blod er opprettet med jødene. (Se Jer.31,31-34.), men vi har som jødenes
medarvinger fått lov å administrere deler av denne pakten i vår tidsperio
de.

Denne tidsperioden er basert på HEMMELIGHETER og GUDS
FRIE NÅDE. Den kom som en STOR OVERRASKELSE på jødene og
på hedningene. Hedningene tok imot tilbudet, men jødene vegret seg for
å ta imot det nye tilbudet. Det står at «hedningene ble glade », da de hørte
at de var uttatt til frelsen. (Ap.gj. 13,46-48.)
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Det var ikke ukjent for jødene at hedningene hadde del i Guds Rike,
for det står det mye om i Tanach. De skulle frelses gjennom og sammen
med jødene. De skulle oppnå frelsen ved å slutte seg til jødedommen.

Da jødene ikke ville ta imot tilbudet om opprettelsen av Riket, så fikk vi
et nytt program fra Herren. Jødene ble satt til side, og hedningene ble
hovedbærerne for Guds rike på jord. Det er et BESTEMT ANTALL hed
ninger som skal takes ut som Jesu legeme. Når det antallet er fullt, får vi
den kristne menighets bortrykkelse. Deretter kommer jødene inn igjen og
fortsetter der de sviktet for snart 2000 år siden. «For jeg vil ikke brødre, at
dere skal være uvitende om denne hemmelighet- for at dere ikke skal tyk
kes dere selv kloke- at forherdelse delvis er kommet over Israel, INNTIL
FYLDEN AV HEDNINGENE er kommet inn, og således skal hele Israel
bli frelst.» (Rom. 11,25-26.)

Paulus sin forkynnelse for den kristne menigheten kommer til uttrykk
i hans 13 brev. (Brevet til Hebreerne er skrevet til jødene.) De 13 brevene
er skrevet til den kristne menigheten, men det fatale er at teologene og
forkynnerne blander den messianske loven og Jesu forkynnelse INN I den
paulinske læren om den frie nåden. I en slik forkynnelse blir folk usikre på
om nåden er fri, eller om man skal prestere noe for å bli frelst.

Man er til og med usikker på om man er frelst. Det står følgende om
troens visshet. «Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning
om ting som ikke sees.» (Hebr. 11,1.) Dette er troens karakter i alle tids
periodene.

Vi må lære oss å skille mellom Rikets forkynnelse og den kristne menighets
forkynnelse. Vi må forsøke å gjøre de troende frie, lykkelig og glade som
kristne. Vi har altfor mye TUNGSINN og for lite GLEDE i våre forsam
linger, og en av grunnene til det er at forkynnelsen ikke er rett.

Vi må skille mellom de paulinske hemmelighetene og det profetiske
ordet. Det er bare i de paulinske Skriftene og i siste del av Apostlenes Gjer
ninger at vi finner hemmeligheten med den kristne menigheten. De andre
Skriftene i N.T. angår det profetiske ordet. De har også sine hemmelighe
ter.
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Dommen i denne tidsperioden, er at den kristne menighet blir bortrykket
til Gud, og det blir en forferdelig domstid over både jøder og hedninger.
(Se Johannes Åpenbaring, 6-19.)

8. Det er 1000 ÅRS-RIKETS TIDSPERIODE. På slutten av den 7-årige
trengselstiden som ligger foran oss, og som vi nå etter hvert går inn i, kom
mer Jesus tilbake og vil dømme både jøder og hedninger. (Mat.25.) Etter
at det er gjort, vil han etablere sitt Rike ut ifra Jerusalem og Israel. Dette
Riket vil vare i 1000 år. Etter den tid vil Den treenige Gud styre for alltid.
(l.Kor.15,24-28.)

Det er dette Riket som er beskrevet i de mange profetiske utsagn i
Tanach. Det skal endelig komme en FREDSTID over hele jorden. Det er
den som menneskene har lengtet etter gjennom hele historien, men den
ha vært uoppnåelig på grunn av at både jøder og hedninger har forkastet
Jesus fra Nasaret
I« 1000 års-Rikets » periode skal Satan og de onde åndene være fengs

let i abyssos. Det vil bli en fredstid ut over hele jorden. Vi ser fram til at
denne tiden kommer. Den behøver ikke å være så langt unna.

9. Etter at 1000 års-rikets tidsperiode er slutt, får vi PERIODEN FOR
DEN NYE HIMMELEN og DEN NYE JORDEN. (Åp.20-22.) (Etter
den tid kommer evigheten og Guds virkelige himmel.)

Tingvoll den 8-3-03 og den 15-05-06.
Oskar Sdin Indergaard
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Kapittel 6

De forskjellige tidsperiodene

Det er mange som er imot at vi deler frelseshistorien opp i frelsestids-
perioder. På samme måten som selve jorden har sine tidsperioder, har frel
seshistorien sine perioder. Bibelen deler jordens tidsaldere opp på følgende
måte:

a Den jorden som var før skapelsen av Adam og Eva.

b Jorden fra Adam og Eva og til Syndfloden.

C Jorden fra Syndfloden og til opprettelsen av «1000 års-Riket». Det er
den jorden som er nå.

d Jorden i «1000 års-Riket». Det er «den kommende tidsalderen».

e Den nye jord etter «1000 års-Riket» eller «husholdningen i tidenes
fylde ». (Ef. 1,10.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5.)

Det er HELT NØDVENDIG at vi deler inn frelseshistorien i tidsperio
der, for dersom vi ikke gjør det, så blir lesningen av Guds ord et ENESTE
ROT for oss. Vi kan naturligvis diskutere hvor mange tidsperioder vi skal
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regne med, men det er helt innlysende at vi i alle fall må regne med 7 tids
perioder, og det er:

a Tiden fra Adam og til Abraham.

b Tiden fra Abraham og til Moses.

C Tiden fra Moses og til døperen Johannes. Det er Mose-lovens tidspe
riode.

d Tiden fra Johannes og til Paulus. Det er tidsperioden for Rikets nærhet
og første tilbud.

e Tiden fra Paulus og til den kristne menighets bortrykkelse. Det er me
nighetens tidsperiode.

f Tiden fra den kristne menighets bortrykkelse og til avslutningen av
«1000 års-Riket. Det er «1000 års-Rikets» tidsperiode.

g Tiden etter «1000 års-Riket». Det er den nye himmel og den nye
jord.

Tiden fra Adam til og med Abraham kan også deles inn i 4 tidsperioder,
og det er:

a Uskyldighetens periode,

b Samvittighetens tidsperiode.

C Perioden for menneskelig styre og autoritet,

d Løftets tidsperiode.

Det er mange som mener at denne oppdelingen er uheldig, og at den for
dunkler Guds ord, men undertegnede mener at den kaster LYS over Guds
ord. Gud handler ikke likt med menneskene i de forskjellige tidsperiode
ne.

Mange mener også at denne oppdelingen går tilbake til en engelsk prest
ved navn John N.Darby (1800-1882), og at han igjen var influert av en
kvinne ved navn Margaret Mc. Donald og en prest ved navn Edward Ir-
ving. Dette kan ikke være riktig, for Darby sier selv at det var Esaias 32,
som åpnet øynene på ham, om at det skal komme en tid, da Messias skal
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styre som konge. Det betyr at det skulle komme en ny tidsperiode, som
ikke hadde vært før.

Det viser seg også at det var flere som hadde delt inn frelseshistorien i
tidsperioder før Darbys tid, så det er ikke riktig at det var han som «opp
fant» tidsperiodene.

Selv mener jeg at tidsperiodene er nedfelt i Guds ord, og at vi finner dem
der. De har blant annet tilknytning til de forskjellige paktene som Gud har
inngått med menneskene.

Når det er uoverenstemmelser mellom oss kristne om forståelsen av
Guds ord, så henger dette blant annet sammen med hvor vi setter SKIL
LENE mellom de forskjellige tidsperiodene.

Hva som gjelder den tiden som vi lever i, så er det av den største viktighet
at vi er oppmerksomme på det forholdet, at den kristne menigheten eller
«Kristi legeme» ikke begynte verken ved døperen Johannes eller ved Je
sus, men den begynte med Paulus. Dette betyr at vi kan ikke ta hele N.T.
til inntekt for menighetens tidsperiode. Vi må være klar over det forholdet
at de jødiske Skriftene i N.T., som er de 4 evangeliene, Peter og Johannes
sine brev. Hebreerbrevet, første dei av Apostlenes Gjerninger og Johannes
Åpenbaring, ikke hører med til menighetens Skrifter, men de hører med
til «Riket for Israel», som var nært for jødene på Jesu tid inntil Paulus
omvendelse i år 37. Den kristne menighets Skrifter finner vi i Paulus sine
13 brev.

Opprinnelig var også de hebraiske Skriftene satt etter de 4 evangeliene i
N.T., men de ble flyttet bakerst i våre Bibler av den katolske kirken. Dette
er naturligvis et utslag av den såkalte erstatningsteologien.

Dersom de fortsatt hadde stått først i våre Bibler, så hadde dette gitt en
korrekt forståelse av det innbyrdes forholdet mellom Skriftene i N.T. Først
kom de Skriftene som hadde tilknytning til «Riket for Israel», og deretter
kom de Skriftene som hadde tilknytning til den kristne menighet. Først
kom de jødiske Skriftene, og deretter kom Paulus sine brev. Helt til slutt
kom Johannes Åpenbaring. (Se min bok: Matteus Evangeliet. Jesu Liv og
Lære. s.12-13.)
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Dette betyr naturligvis ikke at vi ikke kan bruke de jødiske Skriftene i
vår tidsperiode. Det kan vi, men vi må være oppmerksomme på det forhol
det at det finnes elementer i dem, som vi ikke kan bruke.

Vi må videre skille mellom det generelle innholdet i Guds ord og det spe
sielle. Enhver tidsperiode har sin egen lov eller torah. Enhver tidsperiode
har også sin menighet. Den kristne menighets lov er ULIK både den loven
som man hadde under Moses, og den loven som man hadde i forbindelse
med Jesu forkynnelse.

Den loven, som vi har i dag, er utarbeidet av Paulus.

Vi må videre være oppmerksomme på det forholdet at ordet «torah»,
ikke skal oversettes med «lov», men med «lære», «undervisning» og
«instruksjon». Samtlige «toraher» i frelseshistorien består av både krav
og løfter. Variablene i dem er forholdet mellom lovene og Guds nåde. I den
frie nådens tidsperiode er vi både frelst og blir bevart av Guds nåde. Når
en gjenfødt troende bryter Guds bud, mister vedkommende ikke frelsen,
men han mister helliggjørelsen og nådelønnen.

Til slutt i denne artikkelen: Vi må lære oss å skille mellom DET PROFE
TISKE ORDET og HEMMELIGHETEN MED DEN KRISTNE ME
NIGHETEN. Store deler av det profetiske ordet var gjort kjent allerede i
G.T. De jødiske Skriftene fører dette videre. «Hemmeligheten» begynte
med Paulus. Han skriver om den i sine Skrifter. Etter den kristne menig
hets bortrykkelse, vil de jødiske Skriftene bli innført igjen som grunnlag
for styret i «Riket for Israel». De paulinske Skriftene vil da bli lagt til side,
for de har hatt sin tid.

Tingvoll den 18-09-01 og den 15-05-06.
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 7

Tidsperiodene er
beskrevet i Bibelen

Det er mer enn merkelig at mange kristne er imot at vi deier Bibelens inn
hold inn i tidsperioder, tidsaldere eller tidshusholdninger, for Bibelen selv
operer med disse periodene. Det er særlig teologene som er imot dette.

Jeg vil sitere fra det som redaktør i avisa «Dagen» Odd Sverre Hove
skrev på lederplass den 12-6-04 i forbindelse med en gjennomgang av Isra-
elsmisjonens nye Prinsipperklæring: «...Det ̂erdehovedkapitlet innehol
der et berettiget oppgjør med det skotsk-amerikanske endetidsskjemaet
som erkjent under navnet «dispensasjonalismen».

Dette er en dårlig uttrykksmåte for hva «dispensasjonalismen» går ut på.
Den angår ikke bare endetiden, men den deler faktisk hele Bibelens inn
hold inn i bestemte perioder, der Gud handler ulikt med både jøder og
hedninger.

Det er vanlig å dele Bibelens innhold inn i følgende tidsperioder:
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a Uskyldighetens periode,

b Samvittighetens periode.

C Perioden for menneskelig styre og autoritet,

d Løftets periode.

0 Sinai-paktens periode.

f Perioden for Rikets nærhet og første tilbud,

g Den frie nådens periode,

h «1000 års-Rikets » periode.

1 Den nye himmel og den nye jord.

Selve ordet «dispensasjonalisme» går tilbake til det engelske ordet «dis-
pensation», som igjen går tilbake til det greske ordet «aion». Dette ordet
er galt oversatt i våre Bibler. Det skal ikke oversettes med «verden» eller
med «evighet», men det skal oversettes med «tidsalder».

Carl Fredrik Wisløff sier i sin bok: Jeg vet på hvem jeg tror: « Bibelen
taler ikke om tid og evighet, men derimot om tid og tidsaldere.» (Se min
bok: Kristendommens Jødiske Røtter. Kapittel: Betydningen av ordene
«olam» og «aion».)

Det nye Testamente sier følgende om tidsaldrene:

a Det er Gud som har skapt TIDSALDRENE, «som han har satt til
arving over alle ting, ved hvem han og har gjort tidsaldrene.» (Hebr. 1,2.)

b Gud har uttatt den kristne menigheten FØR TIDSALDRENE. «Dog
visdom taler vi blant de fullkomne, men en visdom som ikke tilhører den
ne tidsalderen eller denne tidsalderens herrer, de som forgår, men som en
hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud før tidsaldrene
av har forut bestemt til vår herlighet.» (l.Kor.2,6-7.)

C Paulus fikk i oppdrag å forkynne sitt evangelium i en BESTEMT HUS
HOLDING. «hvis tjener jeg er blitt etter den Guds husholdning som er
meg gitt blant dere, det vil si å fullføre Guds ord.» (Kol. 1,25.)
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d Gud skal fri oss ut fra den NÆRVÆRENDE ONDE TIDSALDE
REN. «han som gav seg selv for våre synder for å fri oss ut av den nærvæ
rende onde tidsalderen etter vår Guds og Faders vilje.» (Gal. 1,4.)

G «1000 års-Riket» er kalt for «DEN KOMMENDE TIDSALDE

REN». «og har smakt Guds gode ord og den kommende tidsalderens
krefter, og så faller fra, atter kan fornyes til omvendelse.» (Hebr.6,5.)

f Gud skal vise sin nådes overvettes store rikdom mot oss i Kristus i DE
KOMMENDE TIDSALDERE.» (Ef.2,7.)

g Satan er kalt DENNE TIDSALDERENS GUD. «i hvem, denne tids-
dderens gud har forvandlet de vantroes sinn (tanker) for at lyset fra evan
geliet om Kristi herlighet, hans som er Guds bilde, ikke skal skinne for
dem.» (2.Kor.4,4.)

h Etter «1000 års-Riket» kommer «TIDSHUSHOLDNINGEN 1

TIDENES FYLDE», «om en husholdning (gr.oikonomia) i tidenes fyl
de: at han ville samle alt i Kristus, både de som er på jorden og de som er i
himmelen.» (Ef. 1,10.)

Jeg kunne ha skrevet mye mer om alt dette. Det har jeg også gjort i mange
andre sammenhenger, så det vil jeg ikke gjøre her. Men jeg vil bare stille
følgende spørsmål til Odd Sverre Hove: Hva vil du gjøre med de Bibel
stedene, som jeg har sitert ovenfor, og som uten tvil viser, at Guds ord er
oppdelt i forskjellige tidsperioder? Hvordan vil du fortolke dem?

Tingvoll den 14-6-04 og den 15-05-06.
Oskar Sdin Indergaard
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Kapittel 8

Oe forskjellige fasene
av Guds rike

Ordet «rike» eller «kongedømme» kommer av det greske ordet «ba-
sileia». Det kan ikke være noe rike uten at det har en konge (gr.basilevs).
På hebraisk er disse ordene «maluk» og «malak». I de forskjellige fasene
av Guds rike er det enten Gud eller Messias som er kongen. Når kongen
er til stede- enten synlig eller usynlig- da fungerer riket, slik som det var
tiltenkt. «Men den TIDSALDRENES KONGE, den uforgjengelige,
usynlige, eneste Gud, være ære og pris i tidsaldrenes tidsaldere! Amen.»
(l.Tim.1,17.)

Vi skal i det følgende se på de forskjellige fasene av Guds rike. Jeg kom
mer ikke til å skrive utfyllende om dette, da jeg har skrevet så mye om det
i mine bøker, og da dette er kjente ting for mine lesere. (Se mine bøker:
Jesu Gjenkomst. Bind 1-5, Kristendommens Jødiske Røtter og Matteus
Evangeliet. Jesu Liv og Lære.)

1. Vi har for det første Guds evige rike. Dette har ikke noe geografisk om
råde på jorden, men det har et geografisk utgangspunkt i himmelen. På
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jorden blir det derimot representert ved de menneskene som har fått del
i troen. Der mennesker blir vunnet for Guds rike, der går Guds rike fram,
og der mennesker taper sin tro, der går Guds rike tilbake.

Det generelle Guds rike vil være for bestandig, og det vil også være over
ordnet de andre fasene av Guds rike.

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

3* Vi har for det tredje den fasen av Guds rike som eksisterte fra verdens
skapelse og inntil Abraham. Dette riket var et generelt rike, og det bestod
av de hedningene som hadde kommet til tro på Gud. (Jødene var ennå
ikke tatt ut som Guds folk.) Denne fasen av Guds rike hadde ikke noe
geografisk område på jorden, og det hadde Gud som kongen.
4. Vi har for det ̂erde den del av Guds rike som eksisterte fra Abraham og
til døperen Johannes. Dette riket var basert på løfter og pakter.

Dette riket er basert på følgende pakter:

a Abraham-pakten med løftet om et stort landområde i Midtøsten og en
frelser som skulle komme i Abrahams ætt (I.Mos. 12,3.)
b Sinai-pakten med løfte om en frelser som skulle komme og oppfylle
kravene i denne pakten.
C David-pakten som lovte en konge som skulle sitte på Davids trone for
alltid.

d Den nye eller fornyede pakt i Jesu blod.

Dette kongeriket hadde et geografisk utgangspunkt først når Josva inntok
en del av det landet som Herren hadde lovet Abraham. Senere ble dette
landområdet utvidet under David og Salomo, men det fikk aldri den ut
strekningen som Gud hadde lovet Abraham- fra elven Nilen og til elven
Eufrat. (1.Mos. 15,18.)
De jøder og hedninger som ble frelst i denne tidsperioden, hører med

til «Riket for Israel». De skal oppstå på «den siste dagen» (Joh. 11,24.)
og få del i Riket.
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5. Vi har for det femte den delen av Guds Rike som bie etablert da døpe
ren Johannes trådte inn på den frelseshistoriske arene. Det var det Riket
som er omtalt over alt i Tanach, og som er sentrum for all bibelsk profeti.

Da Jesus kom, overtok han hemmelig kongeverdigheten i Israel. Når
kongen i dette Riket var kommet, så var også Riket etablert på en fastere
måte enn før. Det hadde både en konge, et landområde (Israel), et styre (Je
sus og aposdene) og tilhengere (de messianske jødene og proselyttene.)

Mens G.T. gav jødene løfter om dette Riket, så ble døperen Johannes
den som introduserte dette Riket ved sin forkynnelse og sin dåp. Det ble
kalt «Himlenes Rike» eller «Guds Rike».

Det var bare Matteus som brukte uttrykket «Himlenes Rike». Dette ble
brukt 22 ganger i dette evangeliet. Han brukte uttrykket «Guds Rike»
fem ganger. De andre evangelieforfatterne brukte uttrykket «Guds Rike»
om det samme Riket.

Grunnen til at Matteus brukte utrykket «Himlenes Rike» om dette
Riket, var det forholdet at jødene hadde ærefrykt for å bruke Guds navn
direkte.

Det er noen Bibel-tolkere som hevder, at når de andre evangelie-forfat-
terne brukte benevnelsen «Guds Rike» isteden for «Himlenes Rike»,
så betydde den første benevnelsen det generelle Guds rike og ikke Davids
Rike. Vi kan ikke være enig i det, for mange av tekstene omhandler de
samme begivenhetene.

Dessuten vet vi at de bibelske forfatterne delvis brukte ulike benevnel
ser om den samme tingen. De hadde anledning til å gjøre det, og så står det
opp til oss som leser Bibelen, å skille ut den ene fasen av Guds rike fra den
andre. I dette arbeidet får vi god hjelp av Den Hellige Ånd, som ønsker å
veilede oss til HELE SANNHETEN. (Joh.lé,13.)

I og med at Matteus-evangliet er skrevet til jødene, så er det heller ikke noe
merkelig at betegnelsen «Himlenes Rike» blir brukt i dette evangeliet.
Dette evangeliet beskriver på en spesiell måte Jesus som kongen i «Riket
for Israel».

Israel er det geografiske området for dette Riket. Døperen Johannes,
Jesus og apostlene la det åndelige grunnlaget for dette Riket i sin forkyn
nelse, men på grunn av at jødene ikke tok imot kongen i dette Riket, så
kunne det ikke bli etablert fullt ut ved Jesu første komme.
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Vi har for det sjette den del av Guds rike som angår Paulus sin for
kynnelse om de forskjellige hemmelighetene med den kristne menighet.
Dette riket har ikke noe bestemt geografisk område, men det gjelder hele
verden. De som kommer til tro på Jesus fra Nasaret som jødenes Messias
og verdens frelser, har del i dette riket. De hører med til Jesu åndelige le
geme. Paulus underviste om dette riket, «o g han forkynte GUDS RIKE
og lærte om den Herre Jesus med all frimodighet, uten hindring.» (Ap.
gj.28.31.)

Dette riket blir også kalt for hans «ELSKEDE SØNNS RIKE»,
«han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over sin elskede Sønns
rike.» (Kol. 1,13.)

«For VÅRT BORGERSKAP er i himlene, og derfra venter vi og den
Herre Jesus Kristus som firelser.» (Fil.3,20.)

«Herren skal fri meg fira all ond gjerning og frelse meg inn i sitt HIM
MELSKE RIKE. Ham være æren i tidsaldrenes tidsaldere. Amen.»
(2.Tim.4.18.)

Det er Jesus som er kongen i dette riket. Han er hodet for legemet som
er hans rike. Dette riket var en hemmelighet inntil Paulus fikk åpenba
ring om det. Dette riket skal bestå inntil Jesus henter den kristne menighet
hjem til himmelen før trengselstiden på 7 år. Da skal det ikke lenger være
en jordisk forsamling, men en himmelsk forsamling- noe som den også
allerede er. (Ef. 1,3 og 2,6.)

7. Vi har for det sjuende den fasen av Guds rike som vi kaller for «Riket
for Israel» eller «1000 års-Riket». Ved Jesu gjenkomst blir dette Riket
etablert FULLT UT. Det var nær ved å bli etablert ved Jesu første komme,
men da jødene ikke ville ta imot kongen i dette Riket, ble tilbudet om det
trukket tilbake.

Dette Riket vil ha Jerusalem og Israel som sitt utgangspunkt, men det
vil strekke seg over hele verden. Det vil heller ikke være et Rike som fullt ut
greier å underkaste seg hele verden. På slutten av dette Rikets tid vil det bli
et verdensomspennende opprør mot Riket. Denne tidsperioden vil ende
med dom. (Joh.Åp.20,7-10.)
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Ved Jesu gjenkomst vil han renske ut alt det som ikke hører med til hans
Rike. «Menneskesønnen skal utsende sine engler, og de skal sanke ut av
hans Rike alt det som volder anstøt, og dem som gjør urett (ikke holder
Jesu torah)... Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Faders Rike.
Den som har ører, han hører.» (Mat. 13,41 og 43.)

Jødene skal være prester og konger i dette Riket: Jesus skal være kongen,
og de 12 apostlene skal sitte i templet i Jerusalem og styre over Israels 12
stammer. (Mat.19,28.) (Se artiklene: Det er jødene som er Herrens prester
og konger og Det alminnelige prestedømmet. Del 1 og 2.)

Den kristne menighet skal ha overordnede oppgaver i Rikets tid. Jesus
er hodet for den kristne menigheten.

Jesus skal styre både ut ifra himmelen og ut ifra Jerusalem.

8. Vi har for det åttende det riket som vil bli etablert etter at «Riket for
Israel» er endt. Det kaller vi for «den nye himmel og den nye jord». I
dette riket skal Gud være kongen.

Etter at Jesus har styrt i «Riket for Israel» i 1000 år, skal han under
legge sitt Rike under Guds evige rike, og Gud skal være alt i alle. «deretter
kommer enden (på oppstandelsen), når han overgir Riket («Riket for Is
rael» ) til Gud og Faderen, når han har tilintetgjort all makt og all myndig
het og alt velde. For han (Jesus) skal være konge inntil han får lagt alle sine
fiender under sine føtter.» l.Kor. 15,24-25.)

9. Vi har for det niende selve evigheten og Guds virkelige himmel. Dette
hører ikke med til tidsperioden.

Tingvoll den 4-3-04 og den 15-05-06.
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 9

Oskar Skarsaune

og dispensasjonalismen

Oskar Skarsaune har i den senere tid uttalt seg om dispensasjonalismen i
flere sammenhenger. I «Misjonsblad for Israel» av den 2.mars 2002 skrev
han en artikkel: Israel og folkene - to frelsesveier. I denne artikkelen tar
han opp en del problemstillinger angående dispensasjonalismen. (Den går
ut på at vi deler frelseshistorien i tidsperioder.) Det er mye god informa
sjon i artikkelen, men i og med at jeg ikke deler hans syn, så vil jeg komme
med en del kommentarer angående det som han skriver.

Han skriver at dispensasjonalismen er fascinerende, men at den er gal.
«Dette er på mange måter et fascinerende system. Det er en konesekvens
og en enkelhet i dette totalsyn på Skriften og frelseshistorien, som ikke kan
annet enn imponere.»

Han skriver videre at mens lutherdommen i lesingen av Bibelen skiller
mellom nåden og loven, så skiller dispensasjonalismen mellom de forskjel
lige tidshusholdningene.
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Jeg tror at dette er en helt riktig vurdering og noe som en må merke seg.
Den genuine lutherdommen regner nesten ikke med tidsperiodene, men
helt utenom dem kan ingen komme. Også den genuine lutherdommen må
nødvendigvis regne med en del tidsperioder i arbeidet med Bibelen. Den
må i alle fall regne med 5 tidsperioder, og de er:

a Tiden før Sinai

b Tiden fra Sinai og til Jesus

C Tiden fra Jesu første komme og til Jesu gjenkomst

d «1000 års-Riket»

© Den nye himmelen og den nye jorden.

Hva som gjelder den tradisjonelle dispensasjonalismen, har det vært vanlig
å regne med 8 eller 9 tidsperioder. En kan diskutere hvor mange tidsperio
der en skal ha, men en må i alle fall regne med dem.

Oskar Skarsaune mener videre at den historiske dispensasjonalismen ope
rer i vanntette skott, slik at ingen av Israels løfter kan oppfylles- helt eller
delvis- i den kristne menighetens tidsperiode.

Det er mulig at de «gamle» dispensajonalistene så det slik, men jeg for
min del har aldri sett det slik. I forbindelse med Jesu første komme har vi
en OVERGANGSTID fra året 37 og til året 70, der Gud handlet både
med Israel og med den kristne menigheten.

Selve tilbudet om opprettelsen av «Riket for Israel» var slutt ved Pau
lus omvendelse i året 37, men den enkelte jøde kunne bli frelst inn i Guds
Rike helt fram til året 70.

Den kristne menighet begynte med Paulus sin omvendelse i året 37. Han
var det FØRSTE MEDLEMMET i denne forsamlingen. (I.Tim. 1,15-
16.) (Se min bok: Kristendommens Jødiske Røtter, hvor jeg skriver mye
om den første overgangsperioden.)

Videre er det ikke uvanlig at et frelsesprinsipp, som er innført i en tids
periode, blir ført videre over i den neste perioden.

I en kort artikkel kan jeg naturligvis ikke kommentere alt det som Oskar
Skarsaune skriver i sin artikkel. Jeg vil til slutt kommentere de to Skriftste-
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dene fra N.T. som han bruker som bevis for at dispensajonaiismen er gal.
De to Skriftstedene er Romerne 11 ogEfeserne 2,12-17.

Hva som gjelder Oskar Skarsaunes tolkning av Romerne 11,24, så me
ner han at dersom det dispensasjonalistiske synet er rett, så burde det stå:
at Gud lot det jødiske oljetreet få stå i fred til et senere tidspunkt, og så
burde han ha plantet et nytt tre ved siden av, som er kirkens tre.

Hva som gjelder tolkningen av Romerbrevet 11,16-24, angår det ikke kir
kens tid. Det gjelder de hedninger som blir podet inn i det gode, jødiske
oljetreet i 1000 års-Riket.

Hva som gjelder Efeserne 2,12-17, så mener Oskar Skarsaune at i og med
at troende jøder og troende hedninger et blitt ett legeme med Kristus pa
bakgrunn av forsoningen, så er dette et bevis på at dispensasjonalismen
ikke er riktig. Etter min vurdering fremmer dette det dispensasjonalistisk
synet, for det forteller oss at i tiden før dannelsen av det kristne legemet, så
var jødene og hedningene atskilt.

I vår tidshusholdning, som er den frie nådens tidsperiode, så er jøder og
hedninger ett i Jesus Kristus. Dette forholdet er ikke et bevis på at det dis
pensasjonalistiske synet er galt, men det gir uttrykk for en særegenhet ved
den tidsperioden som vi lever i. I «1000 års-Riket» skal det igjen være et
skille mellom jøder og hedninger.

Jeg synes ikke at den bevisførselen som Oskar Skarsaune kommer med,
holder mål. Han må komme med andre og bedre bevis og Skrift-steder for
at vi skal kunne tro det som han skriver.

Tingvoll den 24-05-02 og den 15-05-06.
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 10

Paktsteologien er gal

I lesningen og tolkningen av Bibelens tekster er det TO TILNÆR
MINGSMÅTER. Det er for det første den såkalte «paktsteologien».
Den hevder at den har sin basis i tre pakter, som Gud har opprettet med
menneskene. Det er for det første «Forsoningens pakt». Dette er en pakt
som Gud opprettet med Jesus fra evighet av. Det er en nådespakt. (Vi kjen
ner ikke til denne pakten fra Bibelen. Den er ikke omskrevet der.)

Det er for det andre en «Gjerningspakt», som Gud inngikk med
Adam. Dersom menneskene holdt budene i denne pakten, skulle de bli
frelst. (Denne pakten er også ukjent i Bibelen.)

Paktsteologene regner også med «Den nye pakt» i Jesu blod. De som
tror på Jesus, skal bli frelst.

Etter denne vurderingen skal hele Bibelens teologiske innhold innordnes
og forståes ut ifra disse 3 paktene. Den såkalte «paktsteologien» gir et
ter min vurdering en altfor generell vurdering av Guds ord. De lutherske
organisasjonene og lærestedene i Norge hevder stort sett denne teologien.
Den blir alt for snever og tilfeldig etter min vurdering.(Se min bok: Kris
tendommens Jødiske Røtter, hvor jeg skriver mye mer om dette.)
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De som hevder et paktsteologisk standpunkt, mener at forståelsen av
en tekst ikke skal presses inn i en bestemt ramme eller tidsperiode, men at
en skal stå fritt i å tolke teksten. TEKSTENS FRIHET og SELVSTEN
DIGHET er det viktigste for dem.

Det viser seg likevel at uansett hvilket syn man har, så må tekstene forståes
ut ifra sin sammenheng. Det er galt at dette synet gir en slik frihet, som
det blir hevdet.

Dessuten kan en som har et dispensasjonalistisk syn, skille mellom det
generelle innholdet i teksten og det spesielle, som har med tidsperioden å
gjøre.

Jeg for min del mener at det er HELT NØDVENDIG for forståelsen
av innholdet i Bibelen, at man har et dispensajsonalistisk syn. En kan na
turligvis diskutere hvor mange tidsperioder en skal regne med. Det blir
også gjort, og det viser seg at paktsteologene også nødvendigvis må regne
med en del tidsperioder. De må i alle fall regne med 5 tidsperioder, og
de er: Tiden før Sinai, Tiden fra Sinai og til Jesus, Tiden fra Jesu første
komme og til Jesu gjenkomst, «1000 års-Riket» og Den nye himmelen
og Den nye jorden.

Det viser seg videre Bibelen selv operer med forskjellige tids
perioder. Jesus selv nevnte 3 tidsperioder i sin forkynnelse» og de
er:

3 Lovens og profetenes tidsalder. «For alle profetene og loven har profe
tert inntil (fram til) Johannes.» (Mat. 11,13.)

b Tidsperioden for Guds Rike eller «Himlenes Rike». «Omvend dere
for Himlenes Rike er kommet nær. (Dette uttrykket betyr på hebraisk at
det «er kommet».) (Mat.4,17.)

C Den kommende tidsalder. Det er fullbyrdelsen av «Himlenes Rike»,
«uten at han skal få mangfoldig igjen her i tiden, og i den kommende tids
alder tidsalderlig liv.» (Luk. 16,30.)

Paulus som er den store lærer for den fne nådens tidsperiode, regner også
med tidsperiodene, «...om (hva som gjelder) en husholdning i tidenes
fylde at han ville samle alt i Kristus, både det som er i himlene, og det som
er på jorden.» (Ef. 1,10.)
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«...for at han i de kommende tider (de kommende tidsaldere) kunne vise
sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesu.» (Ef.2,7.)

«...hvis tjener jeg er blitt etter den Guds husholdning som er meg gitt
iblant dere, det vil si å fyllføre Guds ord (hva som gjelder den frie nådes
tidsperiode).» (Kol. 1,25.)

Når både Jesus og Paulus var dispensasjonalister, så sier det seg selv at
også vi må være det.

Tingvoll den 24-03-02 og den 15-05-06.
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 11

Den kristne menighet

Enhver tidsperiode har sin egen menighet. De er knyttet til Guds pakter
med menneskene. Det går ikke an å si at den kristne menighet begynte
med Moses eller med Abraham. Det er en tendens til å hevde dette i dag.
Dette har både sammenheng med læren til den såkalte paktsteologien og
med læren til en del messianske organisasjoner (menigheter) i Israel og i
U.S.A. De som hevder dette synet, mener at det bare er EN MENIGHET,
og det er Guds menighet.

Når en har dette synet, fører dette til at en bare far et GENERELT
BILDE av Guds ord og Guds ordninger. Nyansene i Guds ord faller bort,
og de forskjellige utsagn kan komme til å stå i motsetning til hverandre.
Guds ord blir diffust, og det mister sin kraft.

Det er derfor av den største viktighet at vi regner med flere tidsperio
der i Guds rike, og at de både har likheter og ulikheter med hensyn til det
teologiske innholdet.

Hva som gjelder den menigheten som vi tilhører, så kaller vi den for «den
kristne menighet» eller «Kristi legeme». Den begynte med Paulus sin
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omvendelse utenfor Damaskus i år 37 og varer til bortrykkelsen av den
kristne menighet før trengselstiden på 7 år.

Vi må skille mellom DET PROFETISKE ORDET, som allerede var
gjort kjent i Tanach, og HEMMELIGHETEN, som ble åpenbart av Pau
lus.

Jeg ser frelseshistorien på følgende måte:

1 • Fra Adam og til Abraham handlet Gud med hedningene.

2. Fra Abraham og til Paulus handlet Gud med jødene.

3. Fra Paulus og til den kristne menighets bortrykkelse handler Gud med
hedningene og en del av jødene.

4. Fra den kristne menighets bortrykkelse og til avslutningen av «1000
års-Rlket» vil Gud igjen handle med jødene.

5. På den nye jord vil Gud handle både med jøder og med frelste hednin
ger.

Vi må lære oss å se sammenhengene i Guds ord, men vi må også lære oss å
se forskjellene. Paulus var naturligvis oppmerksom på alt dette. Han skrev
både om den messianske frelsesforståelsen og den kristne menighets frel-
sesforståelse i sine brev, men mest om det siste. Han var fullt klar over at
han var uttatt til å forkynne EN NY FORSTÅELSE AV EVANGELIET,
og det var evangeliet om det som vi kaller «DEN FRIE NÅDEN».

Når Paulus brukte tidsadverbet «nå», så er det den nye tiden han be
skrev. «Men NÅ er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om,
åpenbart uten loven (uten at Mose torah blir lagt til grunn for frelsen som
indirekte frelsesvei), det vil si: Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kris
tus FOR ALLE (både jøder og hedninger) og OVER ALLE som tror.»
(Rom.3,21.)

Ragnar Hasting har i flere artikler i avisa «Dagen » hevdet at vi må glemme
alt som vi har lært om teologien og «nullstille oss, når det gjelder læreset
ninger og tolkninger som er eldre enn 10-20 år.» (Dagen den 24-9-01).

Han hevder videre at det bare er den som kommer i kontakt med de

messianske menighetene i Israel, som kan se og hevde det som er riktig.
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Til dette vil jeg si at fullt så enkelt er dette ikke. Jeg er enig i at enhver av
oss må sette oss inn i de læresetningene som finnes og forsøke å finne ut hva
som er riktig. Dette har også undertegnede holdt på med i mer enn 40 år.
Mye av den teologien som blir lært i dag ved de forskjellige læresteder og
organisasjoner, er gal. Det ser også jeg, men at løsningen på problemet er,
at man kommer i kontakt med messianske menigheter i Israel, det er ikke
riktig av følgende grunner;

a De er også basert på menneskelige tanker angående teologiske spørsmål,

b De er ofte basert på vestlig teologi, og den er gal på en rekke områder.

C Vi ser alle stykkevis og taler profetisk stykkevis. (1 .Kor. 13,9.)

Jeg tror også at teologien vil bli rettet opp i endens tid, men ennå er det
ingen av oss som har vår teologi 100 prosent riktig. Vi er alle fortsatt un
derveis. I dette arbeidet må vi hjelpe hverandre og slutte med å fordømme
hverandre om vi ikke ser alle ting på samme måten. Når vi som er relative,
skal bedømme det som er absolutt (Guds ord), så må det nødvendigvis bli
begått en del feil. (Se mine bøker: Jesu Gjenkomst. Bind 1-5, Kristendom
mens Jødiske Røtter og Matteus Evangeliet. Jesu Liv og Lære.)

Tingvoll den 14-10-01 og den 15-05-06.
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 12

Kristendommens

jødiske røtter

På samme måten som jødedommen ikke er noe enhetlig begrep, er heller
ikke kristendommen det. Det er viktig å ha begreper når man arbeider med
teologien, men de bør ha en bestemt mening og et bestemt innhold. Det er
derfor viktig at vi presiserer hva vi mener med begrepene.

Hva som gjelder jødedommen, så kan vi skille mellom de ortodokse
jødene, som tror på at de kan oppfylle Torahen til egen frelse, og de Je-
sus-troende jødene, som tror at Jesus fra Nasaret er jødenes Messias. Disse
siste kan være tilsluttet en messiansk menighet eller de kan stå alene eller i
mindre grupper. De ortodokse jødene kan også være messianske i den for
stand at de tror at Messias skal komme, eller at det kommer en messiansk
tidsalder.

De ortodokse jødene har Tanach (G.T.) og Talmud som sitt åndelige
grunnlag, mens de Jesus-troende jødene bygger sin tro på både Tanach og
N.T.
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Vi må også nevne den såkalte «reformjødedommen». Dette er jøder som
i stor grad har frigjort seg fra ortodoks jødedom, men som har et positivt
syn på Jesus fra Nasaret. De hevder at han står MIDT I jødedommen med
sin lære. De ønsker å fa ham og hans lære tilbake til jødedommen og inn i
den jødiske synagogen.

Hva som gjelder begrepet «kristendom», så er det UHELDIG å bruke
dette begrepet om jødene, for begrepet er meget belastet- både hva som
gjelder det teologiske innholdet og kirkens negative og nedlatende hol
ding ovenfor jødene opp i gjennom historien. Vi skiller derfor mellom
kristendommen, slik som den kommer til uttrykk i N.T. og kirkens lære.
Kirkens lære har dessverre tatt opp i seg en rekke hedenske elementer fra
både Babylon, Hellas og Roma. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 3.)

Sann kristendom bygger derfor sin lære på både Tanach og N.T.

Det som skiller den ortodokse jødedommen fra de andre grupperingene
innenfor jødedommen, er dens forhold til lovene i Mose Torah og dens
vurderinger av Jesus. Hva som gjelder Paulus og hans lære, så er de også
imot den. De ortodokse jødene mener at de kan oppfylle budene i Tora-
hen til egen frelse. De mener at de ikke behøver noen frelser. Jødene kan
frelse seg selv ved å utføre gode gjerninger. De bestemmer selv om de vil få
del i den kommende verden eller ikke. Frelsen er en viljessak. (Se min bok:
Jødenes Konge. Bind 4. Kapittel: Syndsbegrepet i jødedommen.)

Når det gjelder synet på Jesus og Paulus innenfor den øvrige jødedommen,
så kan et sitat fra Markus Barth være dekkende: «Jesus er helt i orden. Han
tilhører oss, men sorgene begynner med Paulus.» (Se min bok: Jødenes
Konge. Bind 4. s.256.)

Det store skillet mellom ortodoks jødedom og kristendom går på hvor
dan man ser på Jesus fra Nasaret. Den ortodokse jødedommen ser på ham
som en falsk Messias, mens både den messianske jødedommen og kristen
dommen ser på ham som Guds Sønn og verdens frelser.

Ut fra ny-testamentlig oppfattelse hadde Jesus følgende oppgaver
ved sitt første komme:
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a Han skulle forsone ali verdens synd. «han er en soning for våre (jø
denes) synder, dog ikke bare for våre, men og for hele verdens synd.»
(l.Joh.2,2.)

b Han kom for å opprette «Riket for Israel». «Da de nå var kommet
sammen, spurte de ham: Herre, gjenreiser du på den tid (ved Den Hellige
Ånds komme) Riket for Israel?» (Ap.gj.1,6.)

C Han la ned det læremessige grunnlaget for dette Riket i de 4 evangeli
ene. Dersom jødene hadde tatt imot Jesus som sin Messias, så hadde «Ri
ket for Israel» kommet, men i og med at de ikke tok imot ham som folk og
nasjon, så fikk vi kirkens tid med Paulus sin NYE LÆRE om nåden som
det eneste grunnlaget for frelsen. «For av nåde er dere frelst, ved tro, og
det er ikke av dere selv, men det er Guds gave.» (Ef.2,8.)

d Han kom for å oppfylle alt det som stod i Mose Torah. Dette gjaldt
både budene, forskriftene i loven og de forskjellige begivenheter som an
gikk hans person.

e Han innskjerpet også Mose Torah idet han la vekt på motivene og ikke
bare på selve gjerningen. I og med at han innskjerpet den, var det helt klart
at ingen- verken jøder eller hedninger greidde å oppfylle den til egen frel
se. Mose Torah pekte derfor på Jesus som den eneste som kunne oppfylle
den- slik som den var ment. Troen på Jesus blir derfor den eneste veien til
frelse.

f  I tillegg til dette så oppfylte også å Jesus det åndelige innholdet i de
forskjellige ofringene ved sin forsonergjerning på Golgata, men til tross
for det så deltok de messianske jødene i offerhandlingene i templet. Dette
pekte framover mot Rikets tid.

Paulus deltok også i en del av ofringene. Dette gjorde han både på
grunn av at han var jøde, og på grunn av at han ønsket å vinne så mange
jøder som mulig for Jesus. (l.Kor.9,20-21.)

9 Han kom for å oppheve Torahens bud som «frelseskrav» for den
kristne (paulinske) menigheten. Hva som gjaldt de jødetroende, som var
medlemmer i denne menigheten, så stod de fritt med hensyn til hvilke bud
de ønsket å oppfylle av lovens krav. Det var SAMVITTIGHETEN som
skulle bestemme dette.
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Det er INGEN MOTSETNING mellom Jesu lære og Paulus sin lære. De
tok sikte på å være det åndelige grunnlaget for to forskjellige tidsperioder.
Paulus sin lære er i det hele tatt ikke nevnt i Tanach, så vi kan ikke bedøm
me den ut fra det som står der. Den er heller ikke nevnt i Jesu undervis
ning, så vi kan heller ikke bedømme den ut fra det som Jesus sa og lærte.

Paulus sa følgende om sin nye lære: «hvorav dere, når dere leser det,
kan kjenne MIN INNSIKT I KRISTI HEMMELIGHET, som i de
FORRIGE SLEKTER IKKE ER BLITT KUNNGJORT for mennes
kenes barn, således som den nå er åpenbart for hans hellige aposder og
profeter i Ånden.» (Ef.3,4-5.)

Både døperen Johannes, Jesus og apostlene la fram det læremessige grunn
laget for Rikets forkynnelse. Dette kommer til uttrykk i de 4 evangeliene,
i første halvdel av Apostlenes Gjerninger, i aposdenes Skrifter og i Hebre
erbrevet. De messianske jødene ble frelst av NÅDE, slik som hedningene
ble det. «Men ved den Herre Jesu Kristi NÅDE tror vi (de messianske
jødene) at vi BLIR FRELST PÅ SAMME MÅTEN SOM DE (hednin
gene.) » (Ap.gj. 15,11.), men i vandringen som troende måtte de følge nøy
aktig Jesu lære og Jesu bud. «Dersom dere (de messianske jødene) HOL
DER MINE BUD, da blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min
Faders bud og blir i hans kjærlighet.» (Joh. 15,10.)

I vår tidsperiode, som vi kaller for den frie nådens tidsperiode, så blir ikke
vårt Guds-forhold regulert gjennom overholdelse av bud og regler, men i
forhold til Guds nåde. Det er dette Paulus forkynte gang på gang, men som
ikke blir forstått i våre forsamlinger, for man blander sammen Jesu forkyn
nelse med Paulus sin forkynnelse. «Og nå OVERGIR jeg dere til GUD og
HANS NÅDESORD. Han som er mektig til å OPPBYGGE DERE og gi
dere arvelodd blant alle de som er blitt helliget.» (Ap.gj. 20,32.)

«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 tidsalderen.» (Titus 2,11-12.)

Da jødene som folk og nasjon ikke ønsket å følge Jesus, fikk vi etter hvert
Paulus sin forkynnelse med det NYE BUDSKAPET. Han innså at en ny
tid var kommet for Israel. Han skulle gå til hedningene med det nye bud
skapet, for jødene var i ferd med å forkaste Riket, men til tross for det, så
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gikk han til først til jødene, men når de forkastet det i de byene som han
prediket i, så gikk han til hedningene. Paulus var opptatt av jødenes frelse
hele sitt liv. (Se min bok: Kristendommens Jødiske Røtter, hvor jeg skriver
mye om dette.)

Ved den kristne menighets bortrykkelse blir den paulinske læren TATT
BORT. Den har da hatt sin tid. Hensikten med den er ikke å vinne folke

slagene for Gud, men å ta ut den kristne menigheten. « Simeon har fortalt
hvorledes Gud fra først av drog omsorg for å få et folk av hedninger for sitt
navn.» (Ap.Gj.l5,l4.)

Jesu lære vil være den åndelige basis i «Riket for Israel», som er det
samme som «1000 års-Riket». Da skal igjen jødene være de ledende i ver
den. De skal være konger og prester ut over den hele jorden. Vi ser fram
til at dette skjer, men før den tid kommer, så går dessverre verden inn i de
forferdelige apokalyptiske tider som både Tanach og N.T. beskriver, men
den som tar sin tilflukt til jødenes Messias, den skal bli frelst.

Tingvoll den 02-03-04 og den 15-05-06.
Oskar Sdin Indergaard
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Kapittel 13

Den messianske jødedommen og
den paulinske kristendommen

^ell

Dette foredraget ble holdt i Oscarshavn 15. februar 2003

Overordnede systemer i lesningen av Guds ord
Når en bygger et hus, må en ha en grunnmur.

Når en gransker Bibelen og dens lære, må en også ha en grunnmur å
bygge på. En må ha OVERORDNEDE SYSTEMER, og de må være
KORREKTE.

Grunnsteinen i grunnmuren er naturligvis Jesus eller jødenes Messias
og forsoningsverket. Det har den bestandig vært, men grunnmuren vil el-
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lers bestå av pakter og ordninger som gjelder i de forskjellige tidshushold-
ningene.

Hva som gjelder den tidsperioden som vi er i, er den «bygget opp på
apostlenes og profetenes (Paulus og hans medarbeidere) grunnvoll (lære),
mens hjørnesteinen er Jesus Kristus selv.» (Ef.2,20.)

Når Guds menighet har forskjellige oppfatninger på de samme problem
stillingene, så skyldes det at kristenfolket IKKE FORTOLKER Bibelen
på den samme måten.

Vi skal innledningsvis se på en del slike elementer i en teologisk grunn
mur.

Vi har også den INDIVIDUELLE GRUNNMUREN, som i til
legg til selve frelsen består av oppgaver, tjenester, embeter og nådegaver.
(l.Kor.l2.)

Vi skal vite hvilke oppgaver og nådegaver vi har.

Vi skal forkynne hele «Guds råd». Vi kan tale over ALLE TEMAER og
ALLE TEKSTER i Bibelen. Når vi tar opp et bestemt tema, skal vi un
derrette tilhørerne i HVILKEN SAMMENHENG det står. Til hvilken
tidsperiode det hører, og dersom vi ikke kan bruke alt som står i teksten,
skal vi gjøre tilhørerne oppmerksomme på det.

Det er ikke nok å si: At det står i Bibelen. Vi vet at Bibelen gir ulike
opplysninger på mange forhold, og det skyldes at tidsperiodene er forskjel
lige.

I vår tid skal vi IKKE forkynne loven som ffelsesgrunnlag, for den er
avskaffet og opphevet (Ef.2,l4-Ié.) Vi skal derimot forkynne Guds kjær
lighet og nåde. Det er det som frelser en fortapt synder. Vi skal også for
kynne Guds dom.

Hvem er adressaten?

Når vi gransker Skriftene, må vi bestandig spørre etter ADRESSATEN.
En må spørre seg selv: Til hvem er dette skrevet? (Se min bok: Kristen
dommens Jødiske Røtter, s. 25.)

I vår Bibel har vi 66 Skrifter. Skriftene i Tanach (G.T.) er heller ikke
enhetlige. De gjelder ikke alle den samme tidsperioden. De har ikke alle
det samme innholdet.
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DEN PAULINSKE KRISTENDOMMEN. ̂Dcl 1

I det såkalte Nye Testamente, som heller burde kalles for Den nye pakt,
for å vise sammenhengen med Den første pakten, er det 27 Skrifter. Paulus
har skrevet 14 av disse.

Hva som gjelder Hebreerbrevet, så mener jeg at det er Paulus som har
skrevet det. Det er en rekke paulinske uttrykksmåter i dette brevet til jø
dene, men til tross for det vi finner vi ikke de paulinske hemmelighetene i
dette brevet. Det er skrevet til jødene, for å vise dem at Den nye pakt i Jesu
blod er blitt etablert gjennom Jesu forsoning, at de har fått et nytt preste-
dømme, og at ofrene er tatt bort som forsoningsoffer.

Skriftene i N.T. er heller ikke enhedige hva som gjelder innholdet. Vi må
skille mellom de PROFETISKE Skriftene og Paulus sine Skrifter. Vi må
skille mellom de jødiske Skriftene og Paulus sine brev. Det er mange lik
heter, men også STORE FORSKJELLER. De profetiske Skriftene har
sin basis i G.T. og er en fortsettelse av disse. De tar sikte på å fa oppret
tet «Riket for Israel», mens Paulus sine Skrifter tar sikte på å ta ut Jesu
mystiske legeme eller den kristne menighet. Dette er en ffelsesforsamling
som IKKE VAR GJORT KJENT i gammel-testamendig tid. Den kristne
menighet er beskrevet som DEN STORE HEMMELIGHETEN, som
består av flere del-hemmeligheter. (Ef.2-3.)

De jødiske Skriftene i N.T. har ingen ting med de paulinske hemmelighe
tene å gjøre. De bygger på løfter, profetier og pakter som er gitt i Tanach
(G.T.) Det er først når vi kommer til Paulus, at vi far NOE VIRKELIG
NYTT. Det er ikke merkelig at mange jøder tar avstand fra Paulus, for de
ser at hans undervisning PÅ INGEN MÅTE stemmer med den jødiske
teologien. (Se min bok: Kristendommens Jødiske Røtter, s.29 og 70-73.)
De jødiske Skriftene i N.T. er: De 4 evangeliene, første del av Aposde-

nes Gjerninger, Hebreerbrevet, Jakobs brev, Peters første og andre brev, Jo
hannes første, andre og tredje brev. Judas brev og Johannes Åpenbaring.

Mange rabbinere har sagt: Jesus er o.k. Døperen Johannes er o.k. De
hører med til jødedommen. Aposdenes lære er grei, men problemene be
gynner med Johannes og Paulus.

Jeg henviser til det som Gary Stearman ogJ.R. Church sier om de 9 siste
Skriftene i N.T. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. s.533-534.)
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Hva som gjelder Romerbrevet, 1. og 2. Korinterbrevet og Galaterbrevet
er de skrevet både til jøder og til hedninger, men SENTRUM i disse bre
vene er den jødiske del av den kristne menighet, for den måtte ha svar
på en rekke problemstillinger i forhold til Mose-loven. Mose-loven angår
ikke hedningene, men den angikk jødene. Indirekte angår den også hed
ningene, for jødene er Guds demonstrasjonsfolk i verden og avspeiler alle
menneskers evne til ikke å greie å holde verken Mose-loven eller hvilken
som helst annen lov. (Rom.3,19.)

Hva som gjelder de andre brevene, som Paulus skrev, finner vi også jø
diske elementer i dem, men hovedfokuset i dem er en beskrivelse av de
paulinske hemmelighetene.

Det er også gjort plass for den nytestamendige menighet i Tanach- i per
soner, profetiske utsagn, hemmelige budskaper og hendelser, men dette er
ikke utdypet der. (Se artikkelen: Paulus bruk av Tanach i sin imdervisning.)

Paulus sitt evangelium er et rent NÅDESEVANGELIUM, mens de jødis
ke Skriftene i N.T. beskriver jødiske elementer som deler av Mose-loven,
krav for å fa del i Guds Rike og ytre seremonier som for eksempel vanndå-
pen. Det som frelser til alle tider, er Guds nåde.

Det er ingen som fortjener Guds nåde, men til tross for det må vi
likevel skille mellom to typer nåde i N.T., og det er:

a Betinget nåde og

b Ubetinget nåde.

Det er 2 evangelieforkynnelser i N.T. Det er Rikets forkynnelse og den
kristne menighets forkynnelse. Disse må ikke blandes, men det gjøres i
nesten ALLE MENIGHETER.

Dette har med den såkalte «ERSTATNINGSTEOLOGIEN» å gjø
re, og den har en snart 2000 årig-historie bak seg. I denne teologien er det
mye URIKTIG TEOLOGI, og den må lukes bort. Den går blant annet
ut på at kirken har overtatt jødenes løfter og oppgaver. «Riket for Israel»
er blitt tolket til å gjelde «kirkens tid».

Verdensmisjonsoppdraget som er gitt til jødene (Mat.28,18-20), er
blitt overtatt av kirken.

74



Kapittel 13 - Den messianske jødedommen og

DEN PAULINSKE KRISTENDOMMEN. *Del 1

Kirken har også stjålet benevnelser som er gitt til Israel. Det er ikke
kirken som er JESU BRUD, men det er Israel.

Vi må TOLKE TILBAKE det som er ranet fra jødene, for sine nåde
gaver og sitt kall angrer Herren ikke på. (Rom. 11,29.) (Dette er sagt til
jødene.)

Vi må holde fast på det som er sagt til oss og ikke stjele fra andre. Den
som ikke forstår sin egen egenart, forstår heller ikke andres egenart.

De to linjene i Det Nye Testamente

Det er 2 linjer i N.T. Det er RIKSLINJEN, og det er den HIMMELSKE
linjen. Rikslinjen begynte med Abraham, gikk over David til Kristus.
Apostlene forsatte å forkynne «Riket for Israel» til Paulus fikk åpenba
ringen om den himmelske linjen. «Men jeg sier dere at mange skal komme
fra øst og vest og sitte til bords med Abraham, Jakob og Isak i Guds Rike.»
(Mat.8,11.)

«Abraham, deres far, frydet seg til å se min dag, og han så den og gledet
seg.» (Joh.8,56.)

«Og gi ikke ham (Gud) ro før han BYGGER JERUSALEM OPP
IGJEN og gjør den til en LOVSANG PÅ JORD EN.» (Es.52,7.)

Det var Paulus som først fikk åpenbaringen om den himmelske linjen.
Den er knyttet til den kristne menighet, som består både av troende jøder
og hedninger i vår tidsperiode. Vi er allerede her og nå satt inn i himmelen
sammen med Jesus Kristus. (Ef. 1,3 og 2,6.)

«For VÅRT BORGERSKAP ER I HIMLENE, og derfra venter vi
også den Herre Jesus Kristus som frelser.» (Fil.3,20.)

«han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede
Sønns rike.» (Kol. 1,13.)

Rikslinjen er knyttet til lover og regler. Den er knyttet både til Mose-loven
og til Jesu nye lov, som han underviste om i evangeliene og i de jødiske
Skriftene. «Å bli frelst» i denne forkynnelsen var både å gå inn under
NÅDEN og LOVEN. En måtte forplikte seg både på Nåden og på den
messianske loven. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 2. s.l81.)
Den himmelske linje, slik som Paulus forkynte den, er ikke knyttet til

lover og regler som forutsetning for frelsen, men til NÅDEN ALENE.
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Etter den kristne menighets bortrykkelse, får vi igjen den jordiske lin
jen og Rikets forkynnelse.

Troslinjen
En annen linje i Bibelen er TROSLINJEN. Den skal ikke knyttes til noen
bestemt tidsperiode. Troen vil være av forskjellig karakter i de forskjellige pe
riodene, men det er bestandig den som frelser. Det som ligger rundt troen av
krav og utfordringer, kan være forskjellig i de forskjellige tidsperiodene. Abra
ham ble ikke frelst av gjerninger, men på grunn av den tro som han hadde fått
av Gud. «For ble Abraham rettferdi^jort av gjerninger, da har han noe å
rose seg av, men det har han ikke for Gud. For hva sier Skriften: Abraham
trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet.» (Rom.4,2-3.)

«Således priser også David det menneske salig, som Gud tilregner rett
ferdighet uten gjerninger.» (Rom.4,6.)

«Derfor skal dere vite at de som har tro, de er Abrahams barn.»
(Gal.3,7.)

De forskjellige tidsperiodene
For at vi skal kunne forstå innholdet i Bibelen på en rett måte, må vi også
regne med TIDSPERIODENE. Det er mange som er IMOT at vi innde
ler frelseshistorien i tidsperioder, men ALLE må nødvendigvis lese Skrif
ten tidshusholdningsmessig.

£n må i alle fall regne med følgende tidsperioder:

3 Edens hage.

b Tiden fra utdrivelsen av Edens hage og til Abraham.
C Tiden fra Abraham og til Sinai,

d Tiden fra Sinai og til døperen Johannes,

e Tiden fra døperen Johannes og til Paulus.

f Tiden fra den kristne menighets bortrykkelse og til og med «Riket for
Israel».

g De kommende tidsaldere, «for at han i de kommende tidsaldere kunne
vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.» (Ef.4,7.)
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Jesus regnet også med tidsperiodene. «Om noen taler et ord mot Mennes-
kesønnen, det skal det bli ham tilgitt, men om noen taler mot Den Hellige
Ånd, det skal ikke bli ham forlatt verken i DENNE TIDSALDEREN eller
i DEN KOMMENDE (TIDSALDEREN).» (Mat.12,32.)

Paulus hadde fått i oppdrag å administrere en egen tidshusholdniing.
«viss tjener jeg er blitt etter den Guds HUSHOLDNING som er meg
gitt iblant dere, det vil si å fullføre Guds ord.» (Kol.1,25.)

I og med at teologene og Bibel-oversetterne stort sett ikke regner med
tidsperiodene, så oversetter de også det hebraiske ordet «olam» og det
greske substantivet «aion» galt. De oversetter det enten med «verden»
eller med «evighet», men den korreket oversettelsen er «tidsalderen».

Enhver tidsperiode ender med dom. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind
5.S. 343.)

Enhver tidsperiode har sin egen pakt eller flere pakter. Her er det ett
unntak. Den kristne menighet har INGEN EGEN PAKT. Den er basert
på en utvelgelse som Gud gjorde «før verdens grunnvoll ble lagt». «Li
kesom han utvalgte oss i ham FØR (gr.pro) VERDENS GRUNNVOLL
BLE LAGT, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn.»
(Ef.I,4.)

Den som er frelst av bare nåde, behøver heller ingen pakt. I den frie
nådens tidsperiode behøver vi ikke noe annet enn Guds nåde.

Jødene er uttatt fra et SENERE TIDSPUNKT enn den kristne menighet.
Jødene er uttatt FRA verdens grunnvoll ble lagt. «Da skal kongen si til
dem på sin høyre side: Kom hit dere min Faders velsignede. Arv det Rike
(«Riket for Israel») som er beredt dere fra (gr.apo) verdens grunnvoll ble
lagt.» (Mat.25,34.)

«Jeg mener: Kristus er blitt (var blitt) en tjener for de omskårne for Guds
sanndruhets skyld, for å STADFESTE LØFTENE TIL FEDRENE, men
hedningene skal prise Gud for hans miskunnhet (nåde)» (Rom.15,8-9.)
Hva som gjelder Den nye pakt i Jesu blod, er den ikke gitt til hedningene,
men den er gitt til jødene. Den er oppfyllelsen av et løfte fra Tanach om
at Gud ville gi dem en ny pakt, ikke som Sinai-pakten, som de brøt stadig
vekk. (Jer.3I,3I-34.)

Den kristne menighet administrerer deler av Den nye pakt i vår tid.
«Vi er blitt tjenere for en ny pakt.» (2.Kor.3,6.)
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Augustin har sagt: «Skill mellom tidsperiodene, og Skriften harmo
nerer.»

En gamel vismann har sagt: «Qui bene distinguit, bene docet.» Det
betyr: «Den som forstår å skille, den forstår å lære.»

Likeså viktig som å skille mellom tidsperiodene, er det å kunne sette SKIL
LET mellom dem på RETT STED. Når vi kommer til N.T., skal vi sette
skillet mellom Den gamle pakt og Den nye pakt ved Golgata. Det er rett,
men vi kan ikke sette skillet mellom den jødiske menighet og den kristne
menighet ved Golgata. VI MÅ SETTE DET VED PAULUS.

Flytt prekestolen til Damaskus
Jeg har nettopp hørt på en kassettserie av Åge Aleskjær, som han har kalt:
«Flytt prekestolen fra Sinai til Golgata». Han har oppdaget at Paulus sin
teologi er en REN NÅDESFORKYNNELSE, og det er bra, men han har
ikke oppdaget at det finnes 2 evangelieforkynnelser i N.T.

Jeg tror vi må flytte prekestolen fra Sinai over Golgata og til Damaskus.
Det var der Paulus ble omvendt. Etter hvert fikk han åpenbart det teolo
giske grunnlaget for den kristne menighet.

Hva som gjelder Golgata» så skjedde følgende ting der:

9 Jesus sonet all verdens synd. «Han er ikke bare en soningforvåre (jødenes)
synder, dog ikke bare for våre, men for hele verdens synd.» (I.Joh.2,2.)

b Jesus oppfylte alle Guds krav både i Sinai-pakten og de forskjellige krav,
som han hadde stilt til hedningene opp gjennom frelseshistorien. «idet
han tilgav oss (jødene) alle våre overtredelser, og utslettet skyldbrevet mot
oss, som var skrevet med bud (Sinai-pakten), det som gikk oss i mot, og det
tok han bort idet han naglet det til korset. « (KoI.2,13-l4.)

«Men vi vet at alt det som loven sier, det taler han til dem (jødene) som
har loven, for at HVER MUNN (alle mennesker) skal lukkes og HELE
VERDEN bli skyldig for Gud.» (Rom.3,19.)

C For den kristne menigheten tok Jesus bort jødenes lov - både som for
utsetning for frelsen og i vandringen som troende. Dette gjelder også den
jødiske delen av den kristne menigheten. I vandringen fikk vi delvis nye
regler og bud.

78



Kapittel 13 - Den messianske jødedommen og

DEN PAULINSKE KRISTENDOMMEN. 'Del 1

d For den messianske menigheten tok ikke Jesus bort loven, men han
oppfylte den og utdypet den. I Rikets evangelium ble det fortsatt stilt krav
til jødene i vandringen som troende.

e Jesus REV NED SKILLET mellom jøder og hedninger på korset. Skil
let var Moseloven som definerte jødene som Guds spesielt utvalgte folk.
Han DREPTE FIENDSKAPET mellom jøder og hedninger i det han
AVSKAFFET den lov kom med bud og forskrifter (Sinai-loven) og satte
sammen SITT EGET LEGEME, som består av både jøder og hedninger.
Dette er Jesu Kristi legeme eller den nye skapningen. (Ef.2,l4-16.)

Golgata er felles for alle tidsperiodene. Den er grunnlaget for ALL FREL
SE. Vi kan ikke ta Golgata til inntekt for noen spesiell tidsperiode. Den
gjelder både hedningene, jødene og den kristne menighet. Den virker
både framover og bakover i frelseshistorien.

Sinai-pakten

Vi skal videre se på noen få aspekter ved Sinai-pakten:

a Sinai-pakten har aldri vært noen FRELSESPAKT, men en pakt som
gjorde at jødene kunne leve et GODT LIV. «For Moses skriver om rett
ferdigheten av loven: Det menneske som gjør disse tingene (etterlever bu
dene og lovene) skal LEVE ved dem.» (Rom. 10,5.)

I forlengelsen av dette utsagnet Ugger også frelsen for de messianske
jødene.

b Sinai-pakten er ikke en pakt til frelse, men en pakt TIL FORDØM
MELSE, for ingen kan greie å oppfylle kravene i den. Paulus sa følgende
om den: «siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger,
for ved loven kommer syndens erkjennelse.» (Rom.3,20.)

«For Kristus er lovens ende (hensikt)(gr.telos), til rettferdighet for
hver den som tror.» (Rom. 10,4.)

«Så er da loven blitt vår (jødenes) tuktemester (veiviser) (gr.pedagog)
til (inntil) Kristus (Golgata), for at vi skuUe bli rettferdiggjort ved tro,
men etter at TROEN (NÅDEN) er kommet, er vi ikke lenger under vei
viseren.» (Gal.3,24-25.) (Dette er sagt til jødene.)
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C Deler av Sinai-pakten er opphevet for den messianske menigheten. Je
sus utarbeidet en ny lov for jødene. Den bestod av deler av Sinai-pakten og
hans nye lære. Det er den MESSIANSKE LOVEN.

Det var en av Jesu oppgaver å gi jødene en ny lov. «Han skal lære Jakob
dine bud og Israel din lov, og han skal legge røkelse for ditt ansikt og helof-
fer på ditt alter (forsoningen.)» (5.Mos.33,10.)

«En profet vil jeg oppreise for dem av deres brødres midte, og jeg vil
legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byder dere.
Og enhver som ikke hører på mine ord, som han skal tale i mitt navn, ham
vil jeg kreve til regnskap for det.» (5.Mos.l8,18-19.)

Hva som gjelder Jesu undervisning for de messianske jødene, så sa han at
han ikke var kommet «for å oppheve loven og profetene», men han var
kommet « for å oppfylle ». «Dere må ikke tro at jeg er kommet for å opp
heve loven og profetene (både de 613 budene i Moseloven og alt det som
stod i Tanach), men for å oppfylle. For sannelig sier jeg dere: Før himmel
og jord forgår, skal ikke den minste bokstav (jota) eller en eneste tøddel av
loven forgå, før det er skjedd alt sammen.» (Mat.5,5.)

Dette betyr:

a at alt det som både loven og profetene har skrevet, skal skje.

b at Jesus skulle fylle opp (utfylle, utvide) loven, slik at den ikke bare
gjaldt de ytre bud men også menneskenes motiver.

C at Jesus skulle oppfylle den til frelse for jødene. Det er forskjell på det
«Å OPPFYLLE» og det «Å OPPHEVE».

Dette utsagnet i Matteus 5,5. betyr ikke at Jesus avskaffet loven, men på
grunn av en ufullstendig oversettelse av ordet «loven », tror vi at det er det
som står. Til grunn for ordet «loven» ligger det hebraiske ordet «torah»,
og det betyr ikke «lov», men det betyr «undervisning», «instruksjon»
eller «lære». Det er sammenhengen i teksten som må vise HVILKET
ASPEKT ved loven det gjelder.

Selve ordet Torah kan bety:

a Alt som er skrevet i G.T.
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b Alt det som er skrevet i de 5 Mosebøkene.

C Budene og forordningene i Mose Torah.

d De 10 bud eller «dekalogen».

e Alt det som Moses og profetene har skrevet,

f Sermonilovene i G.T.

g Ofringene. « For da loven (ofringene) bare er en skygge av de kommen
de goder,...» (Hebr.10,1.)

h Budene i Jesu undervisning.

i  « Samvittighetens lov» som er gitt til hedningene.

Jesus opphevet ikke jødenes Torah, men han OPPFYLTE den og FOR
ANDRET den. Han utvidet den til også å gjelde motivene. Han skjer
pet den. Han gjorde det enda vanskeligere for jødene å holde den. (Se
Mat.5,19-22.) (Se også min bok: Matteus Evangeliet. Jesu Liv og Lære.)

I og med at Jesus tok bort synden ved sitt offer- en gang for alle mennesker,
så forandret han også Mose Torah. Han tok den ikke bort for den messian
ske menigheten, men han FORANDRET DEN. «Forandres prestedøm-
met, da går jo nødvendigvis også en FORANDRING AV LOVEN for
seg.» (Hebr.7,12.).

Mose Torah var fullkommen, men jødene var ufullkomne. «For hadde
den første (Sinai-pakten) vært ulastelig, da var det ikke søkt rom for en an
nen, for han finner FEIL MED DEM (JØDENE),...» (Hebr. 8,7-8.)

Dette Skrift-stedet er dårlig oversatt i våre Bibler. Det ser ut til at det er
Moseloven, som det er noe galt med, men det er det ikke. Det var jødene
som feilet. De greidde ikke å oppfylle Mose-loven.

Jesus tok bort de forskjellige ofirene. Han var både offer og ypperste
prest på en og samme tid. «men han har frembåret et OFFER FOR SYN
DEN FOR ALLTID, og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd (for
alltid). (Her skal man flytte ordene «for alltid» lenger fram i konteksten
enn det som står i våre Bibler), og nå venter han bare på at hans fiender skal
legges til skammel for hans føtter, for med ett offer har han for alltid gjort
dem fullkomne som blir helliget.» (Hebr. 10,12-14.)
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Paulus sa at den kristne menighet SKAL DRIVE UT Sinai-pakten. «Men
hva sier Skriften? Driv ut trellkvinnen og hennes sønn. Altså brødre, er vi
(både jøder og hedninger) ikke trellkvinnens barn, men den frie kvinnes.»
(Gal.4,30-31.)

Dette betyr at ALLE KRAV og ALLE BUD i Sinai-pakten ER OPP
HEVET for den kristne menigheten. Dette betyr ikke at vi ikke har bud
og krav i vandringen som troende, men de er ikke basert på Mose-loven,
men de er basert på den paulinske undervisningen. (Ef.2,10.)

Det er tre grunner til at mange ikke ser, at Mose-loven er opphe
vet for den kristne menigheten, og de er:

a De ser ikke at der er to forkynnelser i N.T.

b Kjødet (den uomvendte natur i oss) vil gjerne ha et tillegg til nåden.
C Store deler av den kristne menigheten er utsatt for gal teologi og gal
forkynnelse.

De to evangeliene i Det Nye Testamente
Jesus stilte krav til jødene, for at de skulle kunne fa del i Guds Rike. Han
krevde en STØRRE RETTFERDIGHET enn den som de skriftlærde og
fariseerne hadde. Han fokuserte på gjerningene. (Mat.5,20.)

Bergprekenen (Mat.5-7.) og Sletteprekenen (Luk.6) er GRUNNLO
VEN i «Riket for Israel», mens Ef.4,4-6 er grunnloven for den kristne
menigheten.

Det blir hevdet at i og med at innholdet i evangeliene skjedde før Gol
gata, så gjelder ikke Jesu krav lenger, men Jesus sa også ETTER GOLGA
TA at apostlene skulle gå ut i verden å lære alle folkeslag ALT DET som
han hadde lært dem. (Se misjonsbefalingen i Mat.28,18-20.) Dermed fal
ler det argumentet bort at jødenes lov er opphevet for jødene.

Den er ikke opphevet, men i Paulus sin undervisning med det nye bud
skapet for jøder først og så for hedninger, er loven opphevet som indirekte
frelsesvei. «Men NÅ er Guds rettferdighet (frelsen), som loven og pro
fetene talte om, åpenbart uten loven (uten at en behøver å holde budene
i den). Det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle og
over alle som tror, for det er ingen forskjell.» (Rom.3,21-22.)
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Peter hadde den samme undervisningen som Jesus: «Omvend dere og
(enhver av dere la seg døpe til Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse), så
skal dere få Den Hellige Ånds gave.» (Apgj.2,38.)

«Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk, men blant
ethvert folkeslag tar han imot de som frykter ham og GJØR RETTFER
DIGHET.» (Ap.gj.10,35.)

Stefanus sa det samme: «Dere som mottok loven, gitt ved engler, og
dere har ikke holdt den.» (Ap.gj.Ap.gj.7,35.) (Se min bok: Jesu Gjen
komst. Bind 5. s.318.)

Jakob forpliktet også jødene på loven. «For enhver som holder hele
loven, men snubler i en ting, er blitt skyldig i alle.» (Jakob.2,10.)

«For dommen skal være ubarmhjertig mot den som ikke har vist barm
hjertighet, men barmhjertigheten roser seg mot loven.» (Jak.l3.)

Det er i det hele 8 evangelier som er beskrevet i N.T. (Se min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 5.S.423 og artikkelen: De 8 evangeliene i N.T), men i
denne sammenhengen skal vi bare behandle to av dem, og det er:

a RIKETS EVANGELIUM og

b DEN FRIE NÅDENS EVANGELIUM.

De har både likheter og ulikheter. De må ikke blandes sammen. De til
hører to forskjellige tidsperioder. Både Jesus og aposdene forkynte Rikets
evangelium. Det skal komme tilbake igjen i trengselstiden og i «1000 års-
Riket». Denne forkynnelsen ble avbrutt ved at Paulus kom med sitt nye
budskap om nåden alene. Det er hans forkynnelse som gjelder i dag- både
for jøder og for hedninger.

I disse to evangeliene er frelsens orden følgende:

a I Rikets forkynnelse er det GJERNINGER, NÅDE OG GJERNIN
GER. Frelsen var avhengig av at jødene kom til tro på Jesus og holdt den
messianske loven.

b I Paulus undervisning er det NÅDE og GJERNINGER. Han forkynte
et rent nådesevangelium. Gjerningene hadde ingen ting med frelsen å gjø
re. De som var frelst, skulle gjøre gode gjerninger. (Ef.2,I0.)
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Disse to periodene har to forskjellige læresystemer. Jeg pleier å kalle dem
for JESU FØRSTE og JESU ANDRE UNDERVISNING eller Jesu
FØRSTE og ANDRE TORAR

Det var Jesus som utformet de to læresystemene. Den første læren un
derviste han om under sitt jordeliv. Den kommer til uttrykk i de 4 evan
geliene.

Den andre læren formidlet han gjennom Paulus. Den kommer til ut
trykk i de paulinske Skriftene med unntak av Brevet til Hebreerne, som er
skrevet til jødene. «Men han som er mektig til å styrke dere etter MITT
EVANGELIUM og JESU KRISTI FORKYNNELSE, etter åpenbarin
gen av den hemmelighet som har vært fortidd i tidsalderlige tider, men nå
er kommet for lyset ved profetiske Skrifter (Paulus sine Skrifter) etter den
tidsalderlige Gud befaling for å virke troens lydighet.» (Rom.16,25-26.)

Paulus forkynte forsoningen, men han forkynte ikke det som Jesus for
kynte under sitt jordeliv. Han forkynte det som han fikk åpenbart gjen
nom den oppstandne Jesus fra himmelen. «Derfor kjenner vi ikke fra nå
av noen etter kjødet, har vi og kjent Kristus etter kjødet (som Messias), så
kjenner vi ham dog nå ikke lenger således.» (2.Kor.2,l6.)

Hva er det som kjennetegner jesu forkynnelse?
La oss se litt på hva som KJENNETEGNER Jesu forkynnelse og den ån
delige basis for «Riket for Israel». (Se min bok: Kristendommens Jødiske
Røtter, s. 80-82.)

Ved siden av at Jesus stilte KRAV til de som ville bli frelst, så viste han
også STOR KJÆRLIGHET mot dem som var mislykket i samfunnet,
mot dem som viste stor kjærlighet og mot dem som angret sine synder.
Dette betyr ikke at han opphevet kravene i loven, men det betyr at det
ikke til enhver tid var riktig å komme med en ensidig forkynnelse av loven.
Jesus avpasset forkynnelsen etter situasjonen. Det er SUMMEN av Jesu
undervisning som er rett.

Vi skal i det følgende ta med en del slike Bibel-ord der Guds
kjærlighet og nåde blir forkynt på bekostning av forkynnelse av
loven:

1. «Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi
dere hvile (nåden). Ta mitt åk (Jesu bud) på dere og lær av meg. For jeg er
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saktmodig og ydmyk av hjertet, så skal dere finne kvile for deres sjeler. For
mitt åk er gagnlig og min byrde er lett.» (Mat. 11,30.)

2. Kvinnen som ble grepet i hor. (Johannes 8,3-11.) Jesus kunne ikke
dømme henne av følgende grunner:

a Det var ikke slått fast hvilken type hor det her var snakk om- om det
var frivillig hor, eller om det var en voldtekt.

b Den mannen som hadde vært delaktig i ugjerningen, skulle også stil
les fram og bli steinet.

C Jesus var ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse ver
den. Jesus gav henne en advarsel: «Heller ikke jeg fordømmer deg
(nåde), gå bort å synd ikke mer (krav).» (Joh.8,11.)

3. Synderinnen i Simon, fariseerens hus. (Luk.7,3é-50.) «Derfor sier jeg
deg (Simon): «Hennes mange synder er henne forlatt, for hun ELSKET
MEGET, men den som lite forlates, elsker lite. Og han sa til henne: Dine
synder er deg forlatt. Da begynte de som satt til bords med ham å si ved
seg selv. Hvem er denne mann som endog forlater synder? Men han sa til
kvinnen: Din tro har frelst deg, gå bort i fred.» (v.Luk.7,47-50.)

Det var følgende ting som frelste henne: Hennes anger, hennes kjærlig
het til Jesus (Du skal elske Herren din Gud) og hennes tro.

Dette betyr ikke at Jesus opphevet kravene i sin torah, men det betyr at
han underviste om de forskjellige aspekter ved sin lære. Vi må forsøke å se
HELHETEN i Jesu undervisning.

4. De to mennene som var i templet for å be. (Luk. 18,10-14.) Fariseeren
fremhevet sin fortreffelighet. Han fastet to ganger i uken, og han gav ti
ende av hele sin inntekt. Tolleren sa: «Gud vær meg synder nådig.» (v. 13.)
Han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. (v. 14.)

5. De to bortkomne sønnene. Den ene angret sitt utsvevende liv og fikk
NÅDE. Den andre holdt loven og fikk ikke nåde. (Luk. 15,11-32.) Det var
altså ikke nok bare å holde loven, en MÅTTE OGSÅ FÅ TAK I GUDS
NÅDE.
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Jesus sa om samspillet mellom ham og døperen Johannes: « De (jødene)
ligner små barn som sitter på torvet og roper til hverandre og sier: Vi (Je-
sus og Johannes) blåste på fløyte for dere (forkynte nåden), og dere ville
ikke danse (glede dere). Vi sang sørgesanger (forkynte loven) for dere, og
dere ville ikke gråte (angre deres synder).» (Luk.7,32.)

Uansett hva de gjorde for den jødiske nasjonen, så var jødene ikke for
nøyd med det nye tilbudet om «Himlenes Rike».

Den som ville ha tak i frelsen i den messianske jødedommen, måtte gå inn
under både Jesu krav og Jesu nåde. Vedkommende måtte FORPLIKTE
SEG PÅ BEGGE DELER.

I vår tid er vi frelst utelukkende på grunn av nåde ved tro. (Ef.2.8-I0.)

Jeg vil 1 det følgende ta med tre krav som de messianske jødene
måtte oppfylle, for å få del i Guds Rike, og det var:

a Det var et ABSOLUTT KRAV i Jesu undervisning at en måtte være
villig til å selge alt det som en eide og gi det til de fattige. Dette kommer
blant annet til uttrykk i fortellingen om den unge rike mannen som kom
til Jesus og spurte, hva han skulle gjøre for «å arve tidsalderlig liv». (Det
betyr et liv i «den kommende tidsalderen», som er «Riket for Israel».)
(Mat.19,16-23.)

Jesus sa at han måtte holde budene, (v. 17.)
Jesus sa videre at hvis han ville være FULLKOMMEN (etisk fullkom

men), så måtte han selge alt det som han hadde og gi til de fattige. Dersom
han gjorde det, skulle han få en skatt i himmelen. Når han hadde gjort det,
skulle han komme og følge Jesus. Det vil si at han skulle få del i troen og i
frelsen. (v.21.)

Jesus sa videre at det var vanskelig for en som var rik å komme inn i
Guds rike, for han var ikke villig til å dele med andre, (v.23.)

Peter benyttet anledningen og spurte Jesus hva apostlene skulle få. De
hadde forlatt alt og fulgt Jesus. Jesus sa at i gjenfødelsen skulle de få sitte
på 12 troner og dømme (frelse) Israels 12 stammer, og enhver som hadde
forlatt sine familier og sitt arbeid, skulle få mangfold igjen og arve tidsal
derlig liv. (Mat. 19,27-30.)

b Det var et ABSOLUTT KRAV at de messianske jødene skulle dele
med andre, og når noen spurte om å få et lån, da skulle en låne ut sine
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penger. «Selg det dere eier og gi almisse. (Luk. 12,33.) (Se min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 5. Kapittel: Jesu forkynnelse s.299.)

C Den som IKKE VILLE TILGI ANDRE, DEN FIKK IKKE TILGI
VELSE SELV. Dette kommer til uttrykk både i Fader-våret og i forkla
ringen til det. «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 far forlate
deres overtredelser.» (Mat.6,l4-I5.)

Dette kravet kommer også til uttrykk i lignelsen om den kongen som
ville ha oppgjør med sine tjenere. (Mat.18,23-35.) Kongen er her Jesus.
Han tilgav den jødiske nasjonen alle deres synder (nåden) (v.27.), men tje
neren (Israel) ville ikke tilgi sin medtjener. Av den grunn kunne han ikke
fa tak i nåden. Nåden var betinget av at han tilgav selv.

Paulus sa derimot at vi skulle tilgi, fordi vi selv er blitt tilgitt. (Ef.4,32
og Kol.3,13.) Tilgivelsen skulle være en følge av omvendelsen og ikke en
forutsetning for frelsen.

Torleif Bomans vurdering
av innholdet i Det Nye Testamente

Jeg vil sitere fra Torleif Bomans bok: «Jødenes Messias- Grekernes Kns-
tus. S.I2: « I Det nye testamente finnes det 2 RELIGIONSFORMER i
så rene former som aldri senere, DEN JØDISKE KRISTENDOM i de
eldste lag av Markus, Matteus og Lukas- de såkalte synoptiske evangeliers
overlevering, og i Peters taler i de første kapitler i Apostlenes Gjerninger.

Den GRESKE FRELSESKRISTENDOM finnes i sin reneste og mest
konsekvente form i de paulinske brever. Paulinismen utgjør, som det siden
skal påvises, en EGEN KRISTNEDOMSFORM, en variant av den opp
rinnelige jødekristendommen.

I Det nye testamente har vi også den dypeste og fineste FORMID
LING MELLOM DE TO FORMENE, nemlig Johannesevangeliet og i
I.Johannes brev.

Videre kan vi finne verdifulle BLANDINGSFORMER i I.Peters brev.
Hebreerbrevet, Jakobs brev ogpastoralbrevene.»
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Torleif Boman så klart at det var to religionsformer i N.T. Han regnet også
med at det fantes en del mellomformer mellom jødedommen og kristen
dommen.

Jeg ser det også slik at det er to trossystemer i N.T. Det er den messian
ske jødedommen og den paulinske kristendommen. Alle Skriftene i N.T.
kan innordnes i ett av disse to systemene. (Se min bok: Jesu Gjenkomst.
Bind 5. s.524, hvor jeg kommenterer det som Torleif Boman skrev.)

Jeg vil 1 det følgende sitere en del VIKTIGE TANKER i Torleif
Bomans bok:

3 Jødekristendommen la vekt på LYDIGHET mot Gud, mens Paulus
la vekt på TROEN. «At en verdensreligion (jødedommen) har kunnet
gjennomgå en slik forvandling, og det i løpet av så kort tid, allerede noen
fa år etter stifterens død, er et nesten utrolig faktum.» (s.l4.)

b Jesus hadde det JØDISKE RETTFERDIGHETSBEGREPET, men
han førte inn GODHET og KJÆRLIGHET overfor synderen i det. Han
gav det en NY DIMENSJON. Han var mild og menneskelig overfor fol
ket, (s.5 5.)

C For oss som har overtatt det gresk-romerske rettferdighetsbegrepet, er
det en kløft mellom rettferdighet og godhet. De utelukker hverandre, for
det er rettferdig at den som har brutt loven, den skal straffes og ikke ha
nåde og godhet, (s.56.) (Som foreldre så kjenner vi godt til dette.Våre barn
skulle ha hatt en eller annen form for avstraffelse, fordi de hadde gjort noe
galt, men vil tilgir dem og gir dem kjærlighet i stedet. Min kommentar.)

d Fariseerne og de skriftlærde var sinte over at Jesus viste synderne GOD
HET, når de ANGRET, mens han viste HARDHET MOT DEM (s.57.)

C Hovedordet i jødedommen er RETTFERDIGHET, mens hovedordet
i kristendommen er KJÆRLIGHET. (s.6l.)

f Torleif Boman ville ha tilbake den opprinnelige kristendomsformen,
som er Jesu lære. (s.82.) (Dette blir galt, for det er Paulus sin lære som gjel
der i dag. Min kommentar.)

9 Paulus stiftet en variant av den opprinnelige jødekristendommen.
(s.l4l.)
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h Det er bare Paulus som fullt ut har greidd å realisere sin egen kristen
domsforståelse. For alle andre er den over evne. (s.l44.) (Dette er jeg uenig
i. Paulus lære er for alle som tilhører den kristne menigheten. Min kom
mentar.)

i  Kirken har ikke fulgt Paulus. Den har plukket ut det som passet for
den. (s.l45.) (Jeg er enig i dette. Min kommentar.)

j  Jesus opphevet ikke de jødiske budene. Han forkynte til HELE FOL
KET, slik som profetene før ham hadde gjort. (s.l72.)

k Paulus forkynte sitt budskap for det ENKELTE MENNESKE, men
kirken fortsatte med å forsøke å KRISTNE NASJONENE. Dette gjaldt
både i oldtiden og i middelalderen. Da reformasjonen kom, innså Luther
at det kristne budskap ikke gjaldt nasjonene som sådan, men enkeltmen
nesket. Et BEFRIENDE BUDSKAP til den enkelte som var i nød. Din
nåde er nok for meg. (s.173-174.)

I  Luther regnet med 2 regimer. Et åndelig og et verdslig. Det åndelige var
overordnet det verdslige, men han fant ingen fellesnevner for dem. Han
fant ikke noe som kunne binde dem sammen. (s.l75.)

(Det var ikke noe rart at Luther ikke greidde å utarbeide en syntese
mellom disse to regimene, for vi mangler bindeleddet mellom dem i vår
tid. Bindeleddet er Jesus Kristus og et rettferdig styre. Når Jesus kommer
tilbake, skal han greie å kombinere det åndelige og det verdslige regimet.
Min kommentar.)

m Marx og kommunismen derimot utarbeidet et system, som skulle styre
hele nasjonene. Det var et ateistisk system. Dette systemet ble innført i en
rekke land. (s. 176.) (Det ble opprettholdt ved hjelp av tvang og diktatur.
Min kommentar.)

Tingvoll den 19-12-03 og den 16-05-06.
Oskar Sdin Indergaard
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Kapittel 14

Den messianske jødedommen og
den paulinske kristendommen

Dell

Dette foredraget ble holdt i Oscarshavn 15. februar 2003

Jesu og Paulus forkynnelse om nåden

Jesus kom med forkynnelsen om «Riket for Israel». Paulus forkynnelse
innevarslet en NY TID. Han kom med de nytestamentlige hemmelighe
tene. De var ikke åpenbart i G.T.

Vi er frelst av nåde og ikke av gjerninger. Gud stiller ikke krav i forhold
til frelsen i vår tidsperiode. «Av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke
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av dere selv, det er en Guds gave, ikke av gjerninger, for at ingen skai rose
seg. For vi er HANS VERX, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som
Gud forut har lagt ferdige, at vi skulle vandre i dem.» (Ef.2,8-10.) Dette
er den frie nåden.

Frelsen var også basert på nåde i G.T. Gud har bestandig vært en nådig Gud.
Han har bestandig basert sine vurderinger på Jesu frelsesverk. «Og Herren
gikk forbi hans (Mose) ansikt og ropte (selv): Herren, Herren er en barmhjer
tig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet.» (2.Mos.34,6.)

Det har vært nåde å få i alle tidsperioder, men Gud kanaliserer sin nåde
på forskjellige måter i tidsperiodene.

Døperen Johannes forkynte også Guds nåde, men det var ikke den nåden
som vi har i vår tidsperiode. Det var Jesu nåde i forbindelse med Jesu for
soning og opprettelsen av «Riket for Israel». «Og Ordet ble kjød og tok
bolig iblant oss, og vi så HANS HERLIGHET - en herlighet som den en
enbåren sønn har fra sin far- full av nåde og sannhet.» (Joh. 1,14.)

«For av hans fylde har vi alle fått, og det er NÅDE OVER NÅDE, for
loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom med Jesus Kristus.»
(Joh.1,16-17.)

I dette Bibel-verset ser vi at det er et SKILLE mellom Moses og Jesus.

Vi må skille mellom BETINGET og UEBETINGET NÅDE. Når det er
stilt betingelse til nåden, er den forpliktende. Det betyr ikke at noen kan
frelse seg selv ved egne gjerninger, men det betyr at når jødene holdt budene,
så signaliserte de til Gud at de ønsket å leve et godt liv i landet og i forlengelse
av det, at de ønsket å bli frelst. (Se mitt foredrag: Guds lov og Guds nåde.)

Både den messianske jødedommen og den paulinske læren hadde sine bud
og regler. Paulus satte opp ca. 400 regler og bud for vandringen for de tro
ende. Ved siden av dette appellerte han også til den enkeltes SAMVITTIG
HET - om hva som er rett og galt. Dette hører med til den frie nåden.

Sabbaten

Både under Mose Torah og Jesu forkynnelse var sabbaten den faste kvile
dagen. Jesus holdt den, men kj ærlighetsbudet var viktigere for ham enn
fariseernes ensidige forståelse av hva som var tillatt eller ikke på sabbaten.
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Det viktigste for Jesus var å hjelpe menneskene og vise barmhjertighet.
Jesus var «herre over sabbaten». (Mat. 12,8.) Det betyr at han la inn en
RETT FORSTÅELSE av den.

I Mose Torah var sabbaten en PAKT mellom Gud og jødene. «Og Is
raels barn skal ta vare på sabbaten, så de holder den slekt etter slekt, en
tidsalderligPAKT. « (2.Mos.31,16.)

Sabbaten var også et TEGN mellom Gud og jødene. Den jøde som
ikke holdt sabbaten, måtte dø. «(2.Mos. 31,14-17.)

I og med at Paulus sin lære hørte med til hemmeligheten, løsrev han sin
lære fra mange ting og forhold i Tanach. Dette gjaldt spørsmål om mat, of
ferkjøtt, de forskjellige typer sabbater og høytidsdager. Det var FRIHET
for den enkelte til å velge. «La derfor ingen dømme dere for mat eller drik
ke, eller i spørsmål om høytid (de jødiske høytidene) eller nymåne eller
SABBATER. Disse ting er en SKYGGE av det som skulle komme, men
legemet hører Herren til.» (Kol.2,l6-17.)

«Den ene akter en dag framfor en annen. Den andre akter alle dager
like. Enhver være fiillt sikker i sitt sinn. Den som akter på dagen, gjør det
for Herren, og den som ikke akter på dagen, gjør det for Herren. Og den
som eter, gjør det for Herren, for han takker Gud, og den som ikke eter,
gjør det for Herren og takker Gud.» (Rom. 14,5-6.)

«...men nå, da dere kjenner Gud, ja det som mer er, er kjent av Gud,
hvorledes kan dere da vende om igjen til den SKRØPELIGE og FAT
TIGE BARNELÆRDOMMEN (Sinai-pakten). Vil dere da på ny trelle
under den? Dere tar vare på DAGER og måneder og tider og år. Jeg frykter
for at jeg kanskje forgjeves har gjort meg møye med dere.» (Gal.4,9-11.)

Vanndåpen

Vanndåpen hører heller ikke med til det paulinske systemet. Vannet var ett
av de store renselsesmidlene som jødene hadde.

Vi skal se noen eksempler på det:

a De brukte VANN når de skulle innsette prestene. «Så skal du føre
Aron og hans sønner fram til inngangen til sammenkomstens telt, og du
skal tvette (vaske) dem med vann.» (2.Mos.29,4.)
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b Prestene skulle vaske seg i kobberkaret når de skulle inn i tabernaklet for
å gjøre tjeneste. Dersom de ikke gjorde det, måtte de dø. (2.Mos.30,20.)

C  Innvollene og føttene på brennofferet skulle tvettes med vann.»
(3.M0S.I.9.)

d Når syndofferet ble kokt i et kobberkar, skulle det skures og skylles med
vann. (3.Mos.6,21.)

© Dersom et ureint dyr falt på et trekar, skulle det legges i vann for å bli
reint. (3.Mos. 11,32.)

f Etter at presten hadde ofret to fugler, skulle den spedalske rense seg i
vann, også var han rein. (3.Mos.l4,8.)

9 Den som førte den andre syndebukken ut i ørkenen, skulle tvette sine
klær og bade sitt legeme i reint vann. Deretter kunne han gå inn i leiren.
(3.Mos.l6,26).

h Dersom prestene kom i berøring med noe ureint, måtte de bade sine
legemer i vann. (3.Mos.22,6.)

i Når det gikk sæd fra en mann, skulle han bade hele sitt legeme i vann.
Han skulle være urein til om kvelden. (3.Mos.l5,16.)

J Når en mann og en kvinne hadde samleie, og det gikk sæd fra ham,
skulle de begge vaske seg i vann. (3.Mos. 15,18.)

k Asken av den brente røde kvigen skulle blandes med vann og oppbeva
res til et renselsesmiddel for den jødiske menigheten. Når et menneske var
blitt ureint ved noe ureint, skulle vedkommende sprenge dette renselses-
vannet på seg. Dersom han ikke gjorde det, skulle han dø. (3.Mos. 19,20.)

I Dette renselsesvannet blir også nødvendig å ha, når jødene skal bygge
opp igjen det nye templet. Jødene leter fortsatt etter den røde kvigen. Både
bygningsarbeiderne, prestene, folket og selve templet må bli innviet med
det. (3.Mos.l9,l-22.)

1 alle disse tilfellene var det ikke snakk om neddykking i vannet, men om
vasking eller overøsing. Den som tror at dåpen absolutt må skje ved ned
dykking, den bør undersøke disse forholdene nøyere.
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Gud introduserte Johannes-dåpen. Det var Gud som hadde bedt ham om
å døpe med vann. Det var ikke frelse i Israel, dersom ikke jødene tok vann-
dåpen. Gud kanaliserte sin frelse gjennom vanndåpen.

Apostlene til Jesus døpte også med vann. Vi kjenner ikke så mye til
denne dåpen, men vi regner med at det var en dåp til syndenes forlatelse og
en dåp inn i Jesu navn.

Jesus ble selv døpt med Johannes-dåpen. (Mat.3,15.)
Jesus sa i misjonsbefalingen i Mat.28,18-20 og i Mark. 16,15-16 at

apostlene skulle gå ut i all verden og døpe menneskene med vann.
Peter ogaposdene døpte med vann. «Peter sa da til dem: Omvend dere,

og enhver av dere la seg døpe i Jesu Kristi navn til (gr.»eis», som betyr
«inn i») syndenes forlatelse (gr.»afesin», som betyr «bortsendelse»),
så skal dere få Den Hellige Ånds gave.» (Ap.gj.2,38.)

Paulus døpte med vann helt fram til han kom til Korint første gangen i
året 51. Da viste Herren ham at vanndåpen ikke hørte med til den kristne
menighets lære. (Se l.Kor.l,14-18.)

Paulus sluttet å døpe med vann av 3 årsaker:

3 Han ønsket ikke at folk skulle si at de var døpt til hans navn. (1 .Kor. 1,15.)

b Han ville ikke at vanndåpen skulle svekke evangeliet om korset. « for
jeg vil ikke vite noe i blant dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet.»
aKor.2.2.)

C Gud hadde vist ham at vanndåpen hørte med til de gammel-testamendige
SKYGGENE eller FORBILDENE (gr.typos), og at den ikke gjaldt i den frie
nådens tidsperiode.

Etter den tid døpte ikke Paulus med vann. Da Paulus kom til Efesus i året
54, traff han der 12 jøder som var døpt med Johannes-dåpen. Det var ikke
Paulus som døpte dem, men det var døperen Johannes. Paulus la hendene
på dem, og de fikk Den Hellige Ånd og talte med tunger og profetiske ord.
(Ap.gj.19,1-7.)

Apostlene derimot fortsatte å døpe med vann, for de hadde et ANNET
PROGRAM, og det var Rikets program. At de gjorde det, ser vi av Hebre
erbrevet 6,2. «med lære om DÅP (i flertall) og håndspåleggelse, om dødes
oppstandelse og tidsalderlig dom.»
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Hebreerbrevet er skrevet til den messianske forsamlingen. Den blir
oppfordret til å gå forbi barnelærdommen mot det fullkomne i læren. Det
betyr ikke at det som står i Hebr.6,1-2, ikke lenger angikk den messianske
menigheten, men det betyr at den skulle gå videre i åndelig innsikt. Dette
gjelder spesielt de forskjellige aspektene ved Jesu forsoning.

Hva som gjelder det forholdet at menneskene ble døpt med HELE SITT
HUS, så kan dette også gjelde barna. Vi har vitnesbyrd fra de tidligste kir
kefedrene om at barnedåpen gikk tilbake til aposdenes tid.

Dessuten var heller ikke barnedåpen ukjent i Israel. De av hedningene
som ønsket å gå over til jødedommen, ble døpt med hele sitt hus. Barna
hørte med til familien.

Rikets forkynnelse tok sikte på å ta ut HELE FAMILIER, HELE
BYER og HELE NASJONER for Guds rike. Det var det misjonsbefalin-
gen i Mat.28,18-20 gikk ut på- å ta ut NASJONENE og ikke ENKELT
INDIVIDENE. Det siste skjer i vår tid. (Se min bok: Kristendommens
Jødiske Røtter, s.355-356 og 370.)

Det er IKKE VÅRT OPPDRAG i dag «å gjøre alle folkeslag til Jesu disi
pler». Vi skal være med på å ta ut den kristne menighet, slik at Jesu legeme
bli fullt. « 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 inntil FYLDEN AV HEDNINGENE er
kommet inn.» (Rom.11,25.)

Når denne fylden er fiill, kommer Jesus ned i lufthimmelen og tar me
nigheten til seg.
Den første nasjonen som taes ut for «Riket for Israel», er Israel. Etter

den tid skal nasjonene frelses.
Når Paulus sier i Ef.4,4 at det er «EN DÅP», så er det GJEN-

FØDELSENS DÅP og ikke vanndåpen han omtaler. (Se min bok: Kris
tendommens Jødiske Røtter om de forskjellige typer dåp.)

Den kristne menighets oppgave
Når «hedningenes fylde » er fulltallig, henter Jesus den kristne menighet til
himmelen, og jødene kommer irm igjen, for å bli frelst. (Se Rom. 11,25.)
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Det er ingen som kjenner antallet medlemmer i den kristne menighet.
Det kan være fylt i dag eller i morgen. Vår oppgave er ikke å ta ut folkesla
gene. Det skal jødene gjøre. Vi skal ta ut det kristne legemet, som består av
enkeltmennesker- noen her og noen der.

Vi må ikke bli frustrert over at vi ikke greier å ta ut folkeslagene. Det
er ikke vår oppgave. Vi rekker sannsynligvis ikke å nå hele verden før Jesus
kommer tilbake, for å hente menigheten.

Vi må ikke blande sammen de forskjellige misjonsbefalingene som vi har.
Vi har fått vår misjonsbefaling i 2.Kor. 5,18-21. Der står det at vi «har
blitt overdratt» eller «har fått kommisjon på forlikelsens tjeneste». Det
te betyr at den oppgaven som jødene opprinnelig fikk med å forkynne for
soningen, er blitt overdratt til oss.

Vi skal forkynne evangeliet om den FRIE NÅDEN. Jødene skal for
kynne evangeliet om Riket med dets forskjellige aspekter. «For dette evan
geliet om Riket skal forkynnes over hele jorderike som et vitnesbyrd for
ALLE FOLKESLAG, og da skal enden (gr.telos) komme.» (Mat.24,l4.)

Vi skal heller ikke innta hele byer og landområder i nådens tidsperiode.
Vi skal være med på å ta ut den kristen menighet. Vi skal le^e hovedvek
ten på GUDS NÅDE i forkynnelsen. Denne gjelder for både troende og
ikke-troende.

Det er også jødenes oppgave å forkynne DOMMEN, og det skal de gjøre
i trengselstiden på 7 år. De skal også forkynne frelsen.

Dette stemmer også med det som Jesus sa om Den Hellige Ånds oppga
ver ovenfor det jødiske folket og ovenfor hele verden. «Og når Han kom
mer skal han overbevise verden om SYND og om RETTFERDIGHET
og om DOM.» (Joh.lé,8.)

Vi skal heller IKKE FORKYNNE JØDENES LOV, for den ble opphevet
på Golgata for inneværende tidshusholding. (Det forholdet at den kom
mer tilbake igjen i 1000 års-riket, er en annen sak.)

Jeg vil sitere hva E.W.BuUinger skrev om dette i sin bok: Revelation.
S.372: «Det er dumhet å tale om kristne kongedømmer eller kristne na
sjoner, og det er mer enn dumhet for de som administrerer Nådens evange
lium å beskjeftige seg med å temme disse ville dyr (politikerne). I stedet for
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det skal de advare mot den KOMMENDE DOM, som vil ødelegge dem
helt og vitne om GUDS NÅDE til fortapte og hjelpeløse syndere.»

Mens jødene er utvalgt til å styre på jorden i« Riket for Israel», er vi uttatt
til å ha et overordnet styre ut ifra himmelen. De 12 aposdene skal sitte på
12 troner og styre over Israels byer. «Da sa Jesus til dem: Sannelig sier jeg
dere: Dere som har fulgt meg, skal i gjenfødelsen, når Menneskesønnen
sitter på sin trone, også sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer.»
(Mat.19,28.)

De andre jødene skal styre over hele verden. De skal styre over byer
i forhold til sin innsats og sine muligheter. «Og han sa til ham: Vel du
gode tjener, fordi du har vært tro i det små, skal du styre over 10 byer.»
(Luk.19,17.)

Den kristne menighet skal ha overordnede oppgaver i «1000 års-Riket».
Det er ikke nevnt spesielt hva de går ut på, men vi skal herske sammen
med Jesus og styre over englene, «holder vi ut, skal vi og HERSKE MED
HAM, fornekter vi, skal han og fornekte oss (tap av nådelønn), er vi tro
løse, er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.» (2.Tim.2,12-13.)

«Vet dere ikke at vi skal DØMME (STYRE OVER) ENGLER? Hvor
meget mer i timelige ting?» (l.Kor.é,3.)

Hva som gjelder den kristne menighet, så skal den være med å styre
både i «1000 års-Riket» og på den nye jord. «og oppvakte oss med ham,
og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, for at han i de kommende
tidsaldere (både i Riket og senere) kunne vise sin nådes overvettes rikdom
i godhet mot oss i Jesus Kristus.» (Ef.2,6-7.)

Oet er jødene som er konger og prester
Det er jødene som skal være KONGER og PRESTER på jorden i «1000
års-Riket». Det er ikke den kristne menigheten. Jødene ble uttatt til å være
prester for hele verden. «Og dere (jødene) skal være meg et kongerike av
prester og et hellig folk, for hele jorden hører meg til.» (2.Mos.l9,6.)

Vi vet at prestene ble innviet med olje og vann i gammel-testamentlig
tid. På bakgrunn av dette forstår vi også Johannes-dåpen. Han skulle døpe
det jødiske folket, slik at de kunne være prester for Herren ut over den
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hele jord i «1000 års-Riket», som kunne ha blitt opprettet ved Jesu første
komme.

Dette gir oss også enda en NØKKEL til en rett forståelse av Guds ord.
Hva som gjelder uttrykket «et kongerike av prester», så er det jødene det
går på. Dette er også ett av bevisene på at I.Peters brev og Johannes Åpen
baring er skrevet til jødene, for dette uttrykket blir brukt i disse Skriftene.
«Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk
til eiendom, for at dere skal forkynne hans dyder, som kalte dere til mørke
til hans underfulle lys.» (l.Pet.2,9)

«og som har gjort oss (de 7 messianske menighetene i Lilleasia) til et
kongerike og til prester for Gud og sin Fader. Ham tilhører æren og styrken
i tidsaldrene.» (Joh. Åp. 1,6.)

Bare et ORD eller en bestemt KOMBINASJON AV ORD i en tekst kan
fortelle oss om et brev eller et Skrift er skrevet til jødene, eller om det er
skrevet til den kristne menigheten. Så NØYAKTIG er Guds ord. Når vi
kjenner til disse ordene, blir det lett for oss å skille mellom de forskjellige
Skriftene i N.T.

(Se artiklene: Det er jødene som er Herrens konger og prester og Det
alminnelige prestedømmet. Del 1 og 2.)

Tienden

Hva som gjelder tienden, så skulle den gies av olje, frukt, korn og fe.

Det var 3 forskjellige tiender (hebr.maaser) i Israel, og de var:

a Den første tiende (hebr.maaser rishon) skulle gå til levittene, som skul
le gi tiendedelen av dette til prestene. (4.Mos.l8,24 og 26.)

b Den andre tienden (hebr. maaser sheni) skulle gå til familien selv. De
skulle selv nyte tienden med å holde en fest, der de kunne glede seg over
det som Herren hadde gitt dem. Denne festen skulle holdes ved templet i
Jerusalem. Den skulle finne sted ved en av de tre store høytidene som var
påsken, pinsen eller løvhyttefesten. (5.Mos. 14,22-27.)

C Hvert 3. år skulle denne tienden (hebr.maaser ani) gå til de fattige og
levittene på hjemstedet. (5.Mos.14,28-29 og 26,12-14.)
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Til sammen utgjorde tienden mer enn 20 prosent.

Fariseerne utvidet tienden til også å gjelde hagevekster. De gav tiende av
mynte, anis og karve, men de brydde seg ikke om det som veide tyngre i
loven, rett og barmhjertighet. (Mat.23,23.)

Paulus uttalte seg ikke om tienden. Han sa at de kristne skulle legge til side
det som enhver måtte ønske på søndagen. Dette gjelder ikke tienden, men
det angår innsamlingen til de fattige i Jerusalem. (1.Kor. 16,2.)

Han sa videre at de som forkynner evangeliet eller har åndelige oppga
ver i menigheten, skal nyte godt av det som medlemmene i menigheten
tjener. «Har vi sådd for dere de åndelige goder, er det da noe stort om vi
høster deres timelige goder?» (l.Kor.9,11.) (Se min bok: Matteus Evan
geliet. Jesu Liv og Lære. s.319-321, der jeg skriver mer om tienden.)

Hvor lenge varte tilbudet
om opprettelsen av riket for Israel?

Da Jesus kom første gangen, hadde han 5 oppgaver, og det var:

a Han skulle forsone all verdens synd,

b Han skulle forandre Mose undervisning slik at den kom i samsvar med
hans egen undervisning. Jesu undervisning er EN VIDEREFØRING av
Mose undervisning.

C Han skulle forandre rabbinernes undervisning, slik at den kom i sam
svar med Torahen. Han skulle ta bort «de gamles vedtekter», som han
kalte for « menneskebud ».

C Han skulle opprette « Riket for Israel».

d Han skulle avskaffe Mose Torah for den kristne menigheten. Det skjed
de på Golgata. (Han skulle ikke avskaffe Torahen for det jødiske folket.
Han skulle «oppfylle» den, slik at gjenfødelsen ikke var gjort avhengig av
jødenes egen etterlevelse av Torahen.)

Den nye tiden begynte ikke med Jesus, men den begynte med døperen Jo
hannes. «Loven og profetene hadde sin tid INNTIL Johannes. Fra den tid

100



Kapittel 14 - Den messianske jødedommen og

DEN PAULINSKE KRISTENDOMMEN. Del 2

forkynnes EVANGELIET OM GUDS RIKE, og enhver trenger seg (hol
der loven) inn i det med makt.» (Luk. 16,16.) (Se også Mat.II, 12-13.)

Det er mange som forsøker å sette et skille mellom døperen Johannes
og Jesus, men det er galt. Det nye programmet begynte med døperen Jo
hannes.

Både han, Jesus og apostlene forkynte «Himlenes Rike», «Riket for
Israel» eller «Guds Rike», som er det samme. «1 de dager stod døperen
Johannes fram i Judeas landsbygd, og sa: Omvend dere for Himlenes Rike
ernær.» (Mat.3,1-2.)

«Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend dere, for Himle
nes Rike er kommet nær.» (Mat.4,7.) (At det var «kommet nær» betyr at
det «var kommet.»)

Johannes brukte VANNDÅPEN for å kanalisere Guds frelse. Det var
ikke frelse i Israel på den tid, uten at jødene tok vanndåpen.

«Himlenes Rike» er det FREDSRIKET, som profetene hadde profetert
om i Tanach. (Se Esaias 9,6-7. og Daniel 7,13-14 og 26-27.)

Tiden var også kommet til at Riket kunne opprettes. (Se Daniel 9,24-27.)
Templet stod også på det tidspunktet. «Se jeg sender mitt bud (Johan

nes), og han skal rydde vei for mitt åsyn, og BRATT skal han komme til
sitt tempel. Herren som dere søker, paktens engel, som dere stunder etter.
Se, han kommer, sier Herren, hærskarenes Gud.» (Mal.3,1.)

Messias skulle også komme før Juda mistet retten til å ta viktige religiøse
avgjørelser i Israel. Denne retten mistet jødene i året 7 etter Messias. «Ikke
skal kongespir vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil (før)
Fredsfyrsten (Shilo) kommer og folkene blir ham lydige.» (l.Mos.49.10.)
(Se min bok: Kristendommens Jødiske Røtter. s.l67.)

Apostlene til Jesus var oppmerksomme på dette Riket. De spurte
Jesus om forskjellige aspekter ved Riket, som f.eks:

a Hvem av dem som var størst i dette Riket. (Mat. 18,1.)

b Tidspunktet for opprettelsen av dette Riket. (Se Ap.gj. 1,6-11.)

Jesus ville ikke svare dem på spørsmålet om NÅR Riket skulle opprettes,
men han bad dem gå ut i hele verden med evangeliet om Guds Rike. Dette
betyr at først måtte jødene omvende seg. Deretter skulle de forkynne i hele
verden det budskapet som Jesus hadde gitt dem. Dette budskapet kommer
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til uttrykk i de 4 evangeliene, i første del av Apostlenes Gjerninger, i de
jødiske Skriftene i N.T. og i Hebreerbrevet.

Dersom jødene tok imot aposdenes forkynnelse, så ville Jesus komme
tilbake å opprette Riket for dem. (Se Ap.gj.3,19-21.) Dette var en BETIN
GET GJENKOMST. Betingelsen var at jødene som HELT FOLK tok
imot Jesus, men det skjedde ikke.

Den kristne menighets bortrykkelse er IKKE BETINGET. Den kom
mer når Jesu legeme er fullt. Jesu gjenkomst er derimot BETINGET av at
jødene tar imot Jesus som sin Messias.

Det er forskjellige vurderinger blant Bibel-tolkerne om hvor lenge tilbu
det om Rikets opprettelse varte. Vi skal i det følgende beskrive og kom
mentere de forskjellige posisjonene:

1. Tilbudet varte til KAPITTEL 12 I MATTEUS EVANGELIET. I

dette kapidet tok Jesus er kraftig oppgjør med fariseerne, de skrifdærde
og hele folket. Han talte om bespottelse mot Den Hellige Ånd, som ikke
kunne bli tilgitt, verken i denne tidsalderen eller i den kommende. (Mat.
12,31.)
Som en følge av at Israel forkastet Jesus, så fortalte og uda Jesus 7 lignel

ser i kapittel 13. De har med Guds Rikets hemmelige side å gjøre.

Lignelsene går ut på følgende:

a Forkynnelsen om Riket ble forkynt i Israel, men bare en del av jødene
tok imot den. (v. 1-23.)

b Guds-Rikets barn og djevelens barn skal fa vokse sammen inntil endens
tid. (v.24-30.)

C Lignelsen om sennepskornet og himmelens fugler, er et bilde på jøde
nes samarbeid med Antikrist i endetiden, (v.31-32.)

d Lignelsen om surdeigen og kvinnen er et bilde på jødenes samarbeid
med den store skjøgen, (v.33.)

e Lignelsen om skatten i åkeren er et bilde på den jødiske nasjonen som
blir bevart i verden til Jesu gjenkomst, (v.44.)

f Lignelsen om den kostelige perlen er et bilde på de jødene som tok/tar
imot Jesus, (v.45-46.)
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g Lignelsen om noten i havet er et bilde på dommen over menneskene i
endens tid. (v.47-50.)

Denne vurderingen er ikke rett, for tilbudet om opprettelsen av «Riket
for Israel» måtte i det minste vare inntil Jesu død og oppstandelse, for
Rikets åndelige basis var avhengig av Jesu forsoning.

2. Tilbudet varte TIL OG MED KAPITTEL 23 I MATTEUS EVAN

GELIET. I dette kapidet tok Jesus et kraftig oppgjør med de religiøse le
derne. Han uttalte han de 8 ve-ropene over dem. (v. 13-32.) Disse 8 ve-ro-
pene motsvarer Saligprisningene i Bergprekenen. (Mat.5,1-12.)

Denne vurderingen kan heller ikke være rett. (Se begrunnelsen under
punkt 1.)

3. Tilbudet varte TIL OG MED KAPITTEL 7 I APOSTLENES

GJERNINGER. Dette er en skildring av mordet på Stefanus. Han så at
Menneskesønnen stod ved Guds høyre hånd i himmelen og var villig til å
komme tilbake til jødene, dersom de omvendte seg. (v.56.)

Denne vurderingen er heller ikke rett, for Jesus hadde enda ikke satt seg
ved Faderens høyre hånd i himmelen. Han stod ved siden av Guds trone
ferdig til å komme tilbake til jødene, dersom de ville omvende seg som folk
og nasjon.

4. Tilbudet varte TIL KAPITTEL 91 APOSTLENES GJERNINGER.
I dette kapitlet har vi en beskrivelse av Paulus sin omvendelse. Dette skjed
de i år 37 etter Messias.

Han fikk et tredobbelt kall fra sin Herre, og det rar:

a Han skulle forkynne for hedninger.

b Han skulle forkynne for konger.

C Han skulle forkynne for Israels barn. (Ap.gj.9,15.)

Det siste kallet viser at nådetiden for opprettelsen av Riket var slutt ved
Paulus sin omvendelse, for han fikk ikke i oppdrag å forkynne til Israel som
nasjon, men han fikk i oppdrag å forkynne for den enkelte jøde.
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Paulus skrev også selv at han var DEN FØRSTE som tilhørte den kristne
forsamlingen. «Det er et troverdig ord og fiillt verdt å motta at Kristus
Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg DEN FØR
STE (gr.protos), men derfor fikk jeg miskunn, for at Jesus Kristus på MEG
FØRST (gr.protos) kunne vise hele sin langmodighet, til ET FORBILDE
på dem som skulle tro på ham til et tidsalderlig liv.» (1 .Tim. 1,15-16.)

Etter sin omvendelse var Paulus 3 år i Arabia. Vi vet ikke eksakt hva som
skjedde der, men vi vet at Gud tok Paulus til side, for å undervise ham om
DEN NYE TIDEN og om de PAULINSKE HEMMELIGHETENE. Vi
tror ikke at han dannet noen menighet i løpet av disse 3 årene.

Det første som han gjorde, etter at han kom tilbake fra Arabia, var
at han besøkte Barnabas og apostlene. Han hadde samtaler med dem-
både om den messianske jødedommen og det budskapet som han hadde
fått.(Ap.gj.9,26-29.)
Da Paulus ble truet på livet av jødene, sendte aposdene ham til Tarsus,

hvor han ble i 7 år. (Ap.gj.9,30.) Vi vet at han dannet menigheter i Lilleasia
i løpet av disse årene. (Ap.gj. 15,23 og 41.)

Det begynte en NY TID med Paulus sin omvendelse. Jødene hadde fått
en nådetid på ca.38 år til å omvende seg til Jesu og aposdenes lære. (Det
var det samme antallet år som jødene hadde vandret i ørkenen under Mose
ledelse.) I forbindelse med Paulus omvendelse var NÅDETIDEN FOR
JØDENE UTE. Tilbudet om opprettelsen av Riket ble trukket tilbake, og
vi fikk den kristne menighets tid. Dette skjedde i året 37.

Dette betyr ikke at aposdene sluttet med å forkynne det messianske
budskapet for jødene, men det betyr at tiden var ute for opprettelsen av
«Riket for Israel». Arene fra 37 og til 70 var en AVVIKLINGSTID for
den messianske jødedommen.

Det er også en del Bibel-granskere som mener, at Paulus forkynte «Riket
for Israel» og den messianske jødedommen, helt inntil sitt fangenskap i
Roma i årene 60-62.

Dette får da følgende konsekvenser:

a Innholdet i hele Aposdenes Gjerninger angår den messianske jøde
dommen og opprettelsen av «Riket for Israel».
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b De 6 første brevene som Paulus skrev, gjelder ikke den kristne menig
heten, men de gjelder jødene og deres proselytter.

Jeg er ikke enig i denne vurderingen. Jeg mener at den kristne menigheten
begynte ved Paulus sin omvendelse i året 37, og at innholdet i alle hans 13
brev angår den kristne menigheten. (Hebreerbrevet er derimot skrevet til
den messianske menigheten.)

(Se artiklene: Den kristne menigheten begynte ikke på pinsefestens
dag og Den kristne menigheten begynte ikke ved avslutningen av Apost
lenes Gjerninger.)

5. Tilbudet varte TIL KAPITTEL 10 I APOSTLENES GJERNIN
GER. Peter oppsøkte de Gud-fryktige i Kornelius sitt hus etter en åpenba
ring fra Herren, (v.9-20.) Dette skjedde i år 40. Gud viste ham at evange
liet om Jesu forsoning ikke bare var for jødene, men også for hedningene.
«Peter opplot da sin munn og sa: Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør
forskjell på folk.» (v.34.)
Da Peter kom tilbake til Jerusalem, ble han kritisert av lederne der, for

at han hadde forkynt evangeliet til hedningene og vært sammen med dem
(Ap.gj.l 1,3.), men når de hørte hva som hadde skjedd, forstod de at dette
var Herrens vilje, og de begynte å prise Herren. «Da de hørte dette, slo
de seg til ro, og de priste Gud og sa: Så har da Gud også gitt hedningene
omvendelsen til livet.» (Ap.gj.l 1,18.)

Denne hendelsen viser at det var inntrådt en NY ÅNDELIG SITUA
SJON og EN NY TID. Hedningene fikk innpass i Guds rike uten at de
måtte la seg omskjære og gå inn i den messianske jødedommen.

Peter forkynte den messianske jødedommen til hedningene om at de
måtte frykte Gud og holde loven (Ap.gj.l0,35.). men til tross for at de ikke
hørte med til jødedommen, så fikk de likevel Den Hellige Ånd uten å være
døpt på forhånd og talte i tunger og lovpriste Gud. (Ap.gj.l0,44 og 46.)

Peter hadde forkynt den messianske jødedommen til disse menneskene,
men til tross for det ble de likevel tilhørende det kristne legemet, for det
ble ikke krevd av dem at de skulle la seg omskjære.

Denne hendelsen gjorde det også lettere for Paulus når han senere skul
le introdusere sitt eget budskap for både jøder og hedninger.
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Den kristne menigheten begynte ikke i året 40, men den begynte i året
37. Nådetiden for opprettelsen av Riket var dermed slutt på dette tids
punktet.

6. Tdbudet varte TIL KAPITTEL 13 I APOSTLENES GJERNIN
GER. Her begynte Paulus sammen med Barnabas den første misjonsrei
sen. Den begynte i året 45 og varte til 47. Dette var den OFFISIELLE
BEGYNNELSEN på den kristne menighets tid. «Mens de holdt Guds
tjeneste og fastet, sa Den Hellige Ånd: Ta ut for meg Barnabas og Paulus
til den gjerning som jeg har kalt dem til.» (v.2.)

Dette betyr at de ledende i Jerusalem anerkjente Paulus sitt budskap for
hedningene. Han hadde et annet evangelium enn det som de forkynte.

Dette betyr videre at nådetiden for opprettelsen av «Riket for Israel»
var slutt på dette tidspunktet.

7. Tilbudet varte TIL KAPITTEL 151 APOSTLENES GJERNINGER.
I dette kapitlet blir apostelmøtet i Jerusalem beskrevet. Dette skjedde i år
50. Paulus fikk her FULL STØTTE for sin lære om den frie nåden.

Det ble bestemt at hedningene ikke behøvde å holde Moseloven eller
den messianske loven i vandringen som troende.

Det eneste de måtte passe på, var at de overholdt 4 bud, og det
var;

a De måtte avholde seg fra ofring til avgudene,

b De måtte avholde seg fra hor.

C De måtte avholde seg fira å spise det som var kvalt,

d De måtte avholde seg fra å drikke blod. (Ap.gj. 15,20.)

I tillegg til dette ble det bestemt at Paulus og hans medarbeidere skulle
samle inn penger til den messianske menigheten i Jerusalem.

Det ble også bestemt at apostlene skulle gå til jødene med Rikets bud
skap, mens Paulus skulle gå til hedningene med det nye budskapet om nå
den alene. (Gal.2,7-9.)

Dette betyr at de ledende i Jerusalem nå OPPHEVET den misjonsbe-
falingen som Jesus hadde gitt i Matteus evangelium 28,18-20, om at jø
dene skulle gå ut i ALL VERDEN, for å vinne nasjonene for Jesus.
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Dette betyr videre at Jakob og apostlene innså at det hadde kommet en
ny tid, og at nådetiden for opprettelsen av Riket var slutt.

8. Tilbudet varte TIL PAULUS SITT BESØK I JERUSALEM i året
58. Dette besøket er beskrevet i Aposdenes Gjerninger 21,17-23,30, og
det skjedde ved slutten av hans tredje misjonsreise. Paulus brøt her den
avtalen som han hadde inngått med apostlene på apostelmøtet i året 50,
om at aposdene skulle forkynne for jødene, mens han skulle forkynne for
hedningene.

Grunnen til at han drog til Jerusalem for å forkynne der, var at han for
stod at nådetiden for opprettelsen av Riket var slutt. Han kunne dermed
bryte avtalen og forkynne for jødene i Jerusalem.

Det forholdet at TEMPLETS DØRERBLE LUKKET (Ap.gj.21,30.),
etter at Paulus hadde vært i templet, er også et tegn på at nådetiden for
opprettelsen av Riket var slutt på dette tidspunktet.

9. Tilbudet varte TIL APOSTLENES GJERNINGER 28,28, hvor det
står: «Så være det dere (jødene) vitterlig at denne Guds frelse er blitt ut
sendt til hedningene. Hos dem skal den også finne øre.» Dette skjedde i
året 60.

Dette utsagnet gir også uttrykk for at nådetiden for opprettelsen av
Riket var slutt.

P.G.Felter deler opp perioden for jødenes avvisning av Jesus i TO PE
RIODER. Han skriver følgende i sin bok: Guds frelsesplan i Bibelen, s.79:
«I Matth.l3 lukkedes døren for folket i landet. I Acta 28 lukkedes døren
for jøderne i adspredelsen og dermed hele Israels hus.»

Dette vil i pricsis si at nådetiden for opprettelsen av «Riket for Israel»
allerede var slutt ved Matteus 13.

10. Tilbudet varte HELT TIL ÅR 70. Da ble templet brent, Jerusa
lem ble delvis ødelagt, en million jøder ble drept av romerne og store deler
av den jødiske befolkningen ble sendt ut i landflyktigheten.

I og med at templet ble ødelagt, så var dette DET ENDELIGE BE
VISET på at nådetiden for opprettelsen for Riket var slutt. Den endelige
dommen var kommet.
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APOSTLENE VISSTE AT JØDENE IKKE KOM TIL Å TA IMOT
TILBUDET OM OPPRETTELSEN AV RIKET FOR ISRAEL

De messianske lederne visste også at Riket IKKE KOM TIL Å BLI OPP
RETTET ved Jesu første komme. Det stod i Tanach, og det hadde Jesus
undervist om ved en rekke anledninger- både i lignelser og i direkte ut
sagn. I Mat.23,37-39 gav Jesus utrykk for at jødene ikke kom til å ta imot
ham før på et senere tidspunkt. «Jerusalem! Jerusalem! Du som slår i hjel
profetene og steiner de som er sendt til deg. Hvor ofte ville jeg ikke samle
dine barn likesom en høne samler sine kyllinger under sine vinger. Og dere
VILLE IKKE. Se, deres hus (både templet, Jerusalem og landet) skal lates
dere øde. For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier:
Velsignet være han som kommer i Herrens navn.»

Etter at satan hadde fristet Jesus i ødemarken i 40 dager, kom Jesus tilbake
til Nasaret. I synagogen der las han fra profeten Esaias hvor det står, at
Messias skulle forkynne et NÅDENS ÅR fra Herren (Es.61,2.) (Uttryk
ket «et nådens år» er det samme som «Riket for Israel».)

Etter at han hadde gjort det, la han fra seg bokruUen og las ikke det
resterende av dette verset som lyder: «og en hevnens dag fra vår Gud, til å
trøste alle sørgende.»

Dette var en hentydning til at jødene ikke kom til å motta tilbudet om
opprettelsen av Riket. Dermed kunne heller ikke dommen og opprettelsen
av Riket komme.

I Lukas 13,7-9 fortalte Jesus en lignelse om fikentreet i vingården (Israel),
som han hadde lett etter frukt på i 3 år. Gud ville hugge det ned, men Jesus
bad om at det ennå måtte få stå DETTE ÅRET. Dersom det ikke bar frukt
til neste år, kunne han hogge det ned. (Vi gjør oppmerksom på at uttryk
ket «dette året», ikke betyr «et år», men det betyr «en tidsperiode».)

«Fikentreet» er her et bilde på «det vantro Israel». «Vingården» er
et bilde på «Israel». Her blir det antydet et håp om at jødene kunne om
vende seg, men dersom det ikke skjedde, måtte Gud hogge det ned. Den
endelige dommen over Israel kom i året 70.
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Jesus fortalte også jødene en lignelse om en konge som ble forkastet av
jødene, og som drog til et land langt borte (himmelen), for å få kongemakt
der. (Luk. 19,11-12.)

Denne lignelsen viser også at jødene ikke kom til å anerkjenne Jesus ved
hans første komme.

I Lukas 21,20-24 fortalte Jesus at Jerusalem skulle bli ødelagt, og at jødene
skulle føres som fanger til ALLE FOLKESLAG, og at Jerusalem skulle
ligge nedtrådt av hedninger INNTIL HEDNINGENES TIDER VAR
TILENDE.

Denne profetien viser også at «Riket for Israel» ikke kom til å bli opp
rettet ved Jesu første komme.

Aposdene kjente også til fra Tanach at hedningene kom til å anerkjenne
Jesus, før Israel ville anerkjenne ham som sin Messias. «De (jødene) vakte
min nidkjærhet ved det som ikke er av Gud. De vakte min harme med sine
tomme avguder. Også jeg vil vekke deres nidkjærhet ved det som ikke er
et folk (hedningene). Ved et uforstandig folk vil jeg vekke deres harme.»
(5.Mos.32,21.)

«Han (Gud) sier: Det er FOR LITE at du (Messias) er min tjener til
å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake, så vil
jeg gjøre deg til HEDNINGENES LYS, for at min frelse må nå til jordens
ender.» (Es.49,6.)

«Jeg bød meg fram til de som ikke spurte. Jeg var å finne for de som
ikke søkte meg. Jeg sa til hedningefolk som ikke var kalt med mitt navn:
Se, Her er jeg. Her er jeg. Jeg bredte ut mine hender hele dagen til et gjen
stridig folk, som går på den vei som ikke er god, etter sine egne tanker.»
(Es.65,1-2.)

(Dette siste kommer også til uttrykk i Es.53.)

Gamle Simeon i templet var også oppmerksom på dette AT HEDNIN
GENE SKULLE BLI FRELST FØR Israel. Han sa: «for mine øyne har
sett din frelse (din Yeshuah) som du har beredt til frelse for alle folks åsyn,
et LYS TIL ÅPENBARELSE FOR HEDNINGENE og en herlighet for
ditt folk Israel.» (Luk.2,30-32.)

I dette utsagnet er hedningene nevnt først.
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Pa apostelmøtet i Jerusalem gav også Jakob uttrykk for dette synet.
Først måtte Gud ta seg ut et folk av hedninger for Jesu navns skyld, og
deretter skulle Israel bli frelst. Resten av hedningene skulle bli frelst som
en følge av jødenes misjonsvirksomhet i endens tid og i«1000 års-Riket».
(Ap.gj.l5,13-18.)

Hva sier brevene i Det nye testamente om jødenes
forkastelse av «Riket for Israel»?

Hva som gjelder Jakobs brev, så er det skrevet til «DE 12 STAMMENE».
Det er bl.a. skrevet som en advarsel til de rike jødene som undertrykte sine
landsmenn og utnyttet dem økonomisk. Dette brevet er skrevet ca. 45 et
ter Messias. Det er skrevet til JØDENE og ikke primært til den messianske
forsamlingen. «Jakob, Guds og den Herre Jesu Kristi tjener, hilser de 12
stammer, som er spredt omkring i landene.» (Jakob. 1,1.) (Se min bok:
Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: Jakobs brev er nær knyttet til Mose-lo-
ven og endetiden.)

Hva som gjelder de 2 Brevene som Peter skrev, så er de IKKE SKREVET
til jødene som sådan, men de er skrevet til TROENDE JØDER 1 DI
ASPORAEN. De er skrevet ca. år 66 og år 67. Dette betyr at NÅDETI
DEN FOR JØDENE VAR SLUTT på dette tidspunktet. «Peter, Jesu
Kristi apostel, til de UTVALGTE UTLENDINGER (troende jøder)
som er spredt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia.»
(l.Pet.1,1.)

«Dette er nå alt det annet brev jeg skriver til dere, dere elskede, for atter
ved påminnelse å vekke deres rene hu.» (2.Pet.3,l.)

Dette brevet ble skrevet fra Babylon. Markus var sammen med ham.
(l.Pet.5,13.)

Da Peter skrev sitt andre brev, gav han klart uttrykk for at Jesu gjenkomst
og opprettelsen av «Riket for Israel» VAR UTSATT til et senere tids
punkt. Han skrev følgende om dette: «Men dette ene må dere ikke være
blinde for, dere elskede, at en dag i Herrens øyne er som 1000 år, og 1000
år som en dag. Herren er ikke sen med løfret (løftet om Jesu gjenkomst),
således som noen akter det for senhet, men han har langmodighet med
oss, da han ikke vil at noen skal fortapes, men at alle skal komme til om-
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vendelse.» (Se mine resymeer over Peters to brev på min internettside.
WWW.home.no/oeindergaard.)

I året 66 i forbindelse med de romerske krigene måtte HELE DEN
JØDISKE MENIGHETEN FLYKTE FRA JERUSALEM og ISRAEL.
Menigheten, som bestod av 50000 til 60000 personer, flyktet til Pella i
Dekapolis. Dette var også et bevis på at nådetiden for opprettelsen av Ri
ket var slutt. 4 år senere ble templet ødelagt.

Hva som gjelder Johannes sine brev, så viser også det teologiske inneholder
i dem, at de er skrevet til de messianske jødene og ikke til Israel som folk og
nasjon. De er de skrevet til «mine ham». (l.Joh,2,2 og 3,18.)
De er skrevet til «dere barn», «dere unge», og «dere barn».

(l.Joh.2,13.
Dette gjenspeiler det TREDOBBELTE KALLET som Peter fikk. «Fø

(pass på) mine lam». «Vogt mine får». «Fø mine får». (Joh.21,15-17.)
I sitt andre brev skrev Johannes til «DEN UTVALGTE FRUE».

(2.Joh.l,l.) Alle kvinnebenevnelser i Bibelen som er brukt i symbolsk be
tydning- det være seg kvinne, jomfru, brud, hustru, horkvinne eller skjøge-
går på Israel og på jødene med unntak av «den store skjøgen», som er
«kvinnen som sitter over de mange vann.» (Åp,17,1.)

Disse uttrykkene går aldri på den kristne menighet, som er benevnt
som «Kristi legeme», «Kristi lemmer», «en ny skapning» og «et nytt
menneske» o.s.v. (Se mine resymeer over Johannes brev på min internett
side.)

Johannes evangelium, som kan være skrevet så sent som år 100, gir også
uttrykk for at nådetiden for opprettelsen av Riket var forbi. «Han kom
til sitt eget (sine egne (ting)), men HANS EGNE TOK IKKE IMOT
HAM. Men alle de (av jødene) som tok imot ham, de gav han rett til å bli
Guds barn, de som tror på hans navn.» (Joh. 1,11-12.)

Allerede ved sin omvendelse i året 37 fikk Paulus klar beskjed om at nåde
tiden for opprettelsen av Riket var slutt. Han fikk et tredobbelt kall. Han
skulle forl^nne Jesus både for hedninger, konger og ISRAELS BARN
(Ap.gj.9,15.)

Det siste betyr at han ikke skulle forkynne for Israel som nasjon, men
han skulle forkynne for den enkelte jøde.
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Paulus tok også opp denne problemstillingen i l.lessalonikerbrevet,
i Z.Korintierbrevet, i Galaterbrevet og i Romerbrevet. Disse ble skrevet
henholdsvis i år 52,57,57 og 58.

I l.Tessalonikerbrevet 2,16 står det at VREDEN HAR NÅDD JØDE
NE. «...idet de (jødene) hindrer oss i å tale til hedningene, så de kan bli
frelst, for at de alltid må fylle sine synders mål. Dog vreden har endelig
nådd dem.»

I 2.Korintierbrevet 3,14-16 står det følgende om jødene: «Men DERES
(JØDENES) SINN ER BLITT FORHERDET, for like til denne dag
blir det samme DEKKE liggende når de leser Den gamle pakt, uten at det
blir åpenbart at det (dekket) oppheves i Kristus. Men TIL DENNE DAG
ligger et dekke over deres hjerte når Moses leses, men når det (hjertet) om
vender seg til Herren, blir dekket tatt bort.» (2.Kor.l4-l6.)

«I Brevet til Galaterne 4,22-31 står det at Jerusalem er i TRELLDOM
med sine barn, at det vantro Jerusalem ikke skal arve sammen med den frie
kvinnens barn (den kristne forsamlingen), og at trellkvinnen og hennes
sønn skal DRIVES UT.

I Romerbrevet 11,25 står det: «For jeg vil ikke brødre at dere skal være
uvitende om denne hemmelighet- for at dere ikke skal tykkes dere selv klo
ke- at FORHERDELSE ER DELVIS KOMMET OVER ISRAEL, inntil
fylden av hedningene er kommet inn.» (Rom.11,25.)

Dette betyr at nådetiden for opprettelsen av Riket var slutt allerede før
disse brevene var skrevet.

Apostlene og Paulus delte verden mellom seg
Vi vet at aposdene og Paulus fordelte den daværende kjente verden mel
lom seg på apostelmøtet i Jerusalem. Paulus gikk FØRST til de jødene i
utlendigheten som tilhørte den jødiske synagogen med sitt nye budskap.
På mange steder SPRENGTE han den jødiske synagogen. Han tok med
seg de jødene som ville tro på Jesus, ut av synagogen, og dannet en kristen
menighet. Deretter inviterte han de hedningene, som kom til tro på Jesus,
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inn i menigheten. Det ble dermed en BLANDET MENIGHET. (Se min
bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. s.407.)

Paulus gikk IKKE til de messianske menighetene med de nytestament
lige hemmelighetene og evangeliet om den frie nåden, for de messianske
menighetene hadde sitt eget evangelium. De var basert på Jesu og apostle
nes undervisning.

På den måten kunne man ha både JØDISKE, MESSIANSKE og PAU
LINSKE menigheter i en og samme by. Vi hører aldri om at Paulus og Pe
ter forkynte sammen i den samme menigheten. De kunne heller ikke gjøre
det, for deres evangelier var forskjellige og deres oppgaver var forskjellige.

I menigheten i Korint hører vi om at det var LÆRESTRID. Noen holdt seg
til Jesus, noen til Peter, noen til Paulus og noen til Appollos. (LKor.1,12.)
Det var strid om vanndåpen, og det var strid om læren.

I Efesus var det både en paulinsk og en messiansk menighet. Paulus var
der i 2,5 år. Han forkynte både for jøder og grekere. (Ap.gj.I9,10.) Paulus
gjorde usedvanlige kraftige gjerninger der. (Ap.gj.l9,11.)

Da Johannes skrev til menigheten i Efesus, skrev han til den messianske
menighet som var der. (Joh.Ap.2,1-7.) Johannes Åpenbaring hører med til
de jødiske Skriftene. Dette gjelder også de 7 sendebrevene. (Ap.2-3.)

På sin andre misjonsreise (51-53) ønsket Paulus å dra til Bitynia (ro
mersk provins ved Svartehavet), men Den Hellige Ånd tillot ham ikke det.
(Ap.gj.16,7.) Hvorfor ikke? Jo, fordi det var en messiansk menighet der.
Peter hadde skrevet brev til den. (1.Pet. 1,1.)

Etter at muligheten for opprettelsen av «Riket for Israel» var slutt, be
søkte apostlene de messianske menighetene. De forkynte det messianske
budskapet. De skrev sine brev til dem. Dette gjelder Peter, Johannes, Jakob
og Judas sine brev. Den menigheten som står i ferd med å stagnere eller gå
i oppløsning, må også ha trøst, oppmuntring og forkynnelse. Det viktigste
er ildce hvilken type menighet man tilhører, men at man er frelst.

I tillegg til dette må vi også være oppmerksomme på det forholdet at de
jødiske brevene skal komme til sin aktualitet igjen etter den kristne me
nighets bortrykkelse. De skal sammen med de 4 evangeliene dannet det
åndelige fundamentet i «Riket for Israel».
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Jeg vil sitere en del av det som Karmels formann, John Skaland, skrev i
en kronikk: Forvirringens Tider. Den stod i Karmel Israel Nytt. nr. 21.
2002.»... La oss gå tilbake til tiden da Jesus kom inn i verden. Som før
nevnt kom han irm i verden under Lovens tidshusholdning. Han kom til
sine egne, jødene, men disse tok ikke imot Ham. Men hans budskap til
dem var evangeliet om Riket. Og allerede her blandes ofte dette evangeliet
sammen med nådens evangelium. Nei, evangeliet om Riket var Herrens
tilbud til jødene om der og da å opprette Det messianske fredsriket. Nå
visste Gud i sin allvitenhet at jødene skulle komme til å si nei. Derved fikk
hedningefolkene sin tid under nådens husholdning. Men ET STYKKE
UT I APOSTLENES GJERNINGER ER DET FORTSATT «Rikets
Lover» som er gyldige.»

En kort vurdering av Johannes evangelium
Det er mange som ser motsetninger mellom de såkalte synoptiske evan
gelier og Johannes evangeliet. En behøver ikke å se det på denne måten.
En kan også ha den vurderingen at de har forskjellige siktemål, og at de
utfyller hverandre.
De synoptiske evangeliene tar sikte på å framstille Jesus som det PER

FEKTE MENNESKET og som KONGEN i «Riket for Israel», mens
Johannes framstilte ham som den PERFEKTE GUD.

De jødene som ikke ville ta imot Jesus som Gud, blir i Johannes evange
lium kalt for «jødene». (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 2. s.l98.)

Det motsatte av «jødene» er «bruden», som er et bilde på «de frel
ste jøder» på denne tiden. «Den som har bruden, han er brudgom.»
(Joh.3,29.)

«Den som tror på Sønnen, har tidsalderlig liv, men den som ikke vil
tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede skal bli over ham.»
(Joh.3,3é.)

Den store rabbinske forskeren Israel Abraham har sagt følgende om Jo
hannes evangeliet: «Det er mitt overveiende inntrykk at det (Johannes
evangeliet) inneholder en ekte tradisjon om en side ved Jesu forkynnelse,
som ikke har funnet plass hos synoptikerne.»

I et forsøk på å forklare ulikhetene mellom evangeliene har en del
forskere ment at Johannes evangeliet har blitt til i en tradisjon i et sørlig
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jødisk miljø i tiden før Jerusalems ødeleggelse i år 70. (Se Studiebibelen.
Nr.2s.497.)

Se også hva Sidney Collet skrev om forholdet mellom de 4 evangeliene
i sin bok: Sannhets bok.s.135-139. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind. 2.
s. 198-200, hvor jeg siterer dette.)

NÅDEASPEKTET er mer framtredende i Johannes evangeliet enn i de
andre evangeliene, hvor lovs- eller gjerningsaspektet er framtredene, men
det er heller ikke vanskelig å finne gjerningsaspektet i Johannes evange
liet.

Vi skal i det følgende sitere en del slike tilfelle der Jesus underviste det
jødiske folket, hvilke krav han stilte til dem som ønsket å gå inn i «Riket
for Israel».

Jesu undervisning er ikke helt lik med Mose undervisning. Jesus for
kynte både loven og nåden. Det gjorde også Moses, men Jesus sprengte
det jødiske rettferdighetsbegrepet i og med at han førte inn en STØRRE
KJÆRLIGHET OG NÅDE i det. «Loven ble gitt ved Moses. Nåden og
sannheten kom med Jesus.» (Joh.1,17.)

Den vannføre mannen som lå ved Betesda dammen, er et bilde på det jø
diske folket, nåden og loven. «Betesda» betyr «NÅDENS HUS». Han
hadde ingen til å kaste seg ut i dammen (lovens gjerning), men Jesus gjorde
ham frisk på grunn av sin store nåde.» (Joh.5,Tl6.)

«og de skal gå ut. De som har gjort godt (holdt loven), til Livets
oppstandelse, og de som har gjort ondt til dommens oppstandelse.»
(Joh.5,29.)

«De sa da til ham: Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger (de
gjerninger som Gud har behag i) ? Jesus svarte og sa til dem: Dette er Guds
gjerning at dere skal TRO på den han har utsendt.» (Joh.6,28-29.)

«Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror, har tidsalderlig liv.»
(Joh.6,47.)

Den mannen som var født blind, er også et bilde på Israel. Han ble bedt
om gå og vaske seg i Siloas vann, «de som rinner så stilt». (Es.8,6.) Da
denne mannen hadde gjort det (lovens gjerning), ble han frisk (Guds
nåde.) (Joh.9,T38.)
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«Siloa» betyr «utsendt». Dette vannet er et bilde på både Jesus og
Den Hellige Ånd. Det er to som er utsendt fra Gud.

Det er naturlig at NÅDEN er mer framtredende framstilt i dette evan
geliet enn i de synoptiske evangeliene, for det er skrevet ETTER AT tem
plet var blitt ødelagt, og etter at den endelige dom over Israel var fullført.

Vi vet ikke eksakt når de 4 evangeliene ble skrevet, men vi regner med
at de såkalte synoptiske evangeliene ble skrevet mellom år 60 og 70, mens
Johannes Evangeliet kan være skrevet så sent som år 100.

I de synoptiske evangeliene er jødene framstilt som «Ammi», som betyr
«mitt folk.»

I Johannes evangeliet er «jødene» framstilt som «Lo-Ammi»- som
betyr «ikke mitt folk». «Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke
imot ham, men ALLE DE som tok imot ham, de gav han rett til å tro på
ham, de som TRORpå hans navn. «(Joh.l,11-12.)
«Og lyset skinner i mørket og mørket tok ikke imot det.» (Joh. 1,5.)

Det er ingen som brukte ordet «BUD» mer enn Johannes i sitt evangeli
um og i sine brev. «Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. (Det
er de 30 bud i den messianske læren, som Jesus utformet.)» (Joh. 14,15.)
De som HOLDT JESU BUD, BLE I HANS KJÆRLIGHET. «Der

som dere holder mine bud (gjerninger), da blir dere i min kjærlighet (nå
den), likesom jeg har holdt min Faders bud og blir i hans kjærlighet.»
(Joh. 15,10.)

«Dersom dere blir i meg og mine ord (mine bud) blir i dere, da bed
om hva dere vil, og DERE SKAL FÅ DET.» (Joh. 15,7.) Oppfyllelsen var
avhengig av at jødene holdt Jesu bud.

«Alt det dere ber FADEREN om, skal han gi dere i MITT NAVN.»
(Joh.16.23.)

Dette er BETINGEDE LØFTER. De er ikke aktuelle i vår forkynnelse,
for de er knyttet til overholdelse av Guds bud. Den kristne menigheten
forholder seg ikke til bud og regler når det gjelder frelsen, men til Guds
nåde.

Etter den kristne menighets bortrykkelse skal den messianske læren fø
res inn igjen. Den skal være læren i «Riket for Israel».
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Jesus betegnet sin lære, som Faderens lære. «Min lære er ikke min lære,
men han som har sendt meg.» (Joh.7,16.)

«Riket for Israel» er også nevnt i dette brevet. «Men trellen blir ikke i hu
set (det jødiske frelseshuset) i tidsalderen, men Sønnen blir der i tidsalderen.
Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» (Joh.8,35-36.)

Vi kan ikke løsrive Johannes evangeliet fra den jødiske tradisjonen. Det
hører hjemme der. Vi kan ikke tolke den kristne menighets tidsperiode
inn i dette evangeliet, for det blir galt, og det fører til forvirring for de som
leser det.

Vi kan naturligvis bruke Johannes evangeliet i forkynnelsen i vår tid,
men vi må forklare at det er gitt til jødene, og at det angår «Riket for
Israel». Når vi møter på utsagn i dette evangeliet, som ikke stemmer med
Paulus sine brev, må vi forklare dette til tilhørerne. (Se artikkelen: En sam
menligning mellom den messianske jødedommen og den paulinske læren
ut ifra Johannes Evangeliet.)

Tingvoll den 27-5-04 og den 15-05-06.
Oskar 6din Indergaard
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En sammenligning mellom
den messianske jødedommen og

den paulinske læren ut ifra
Johannes evangeliet

I denne artikkelen vil vi ta for oss det læremessige innholdet i Johannes
evangeliet og vise at vi ikke kan sette likhetstegn mellom Johannes og Pau
lus sin forkynnelse. Johannes evangeliet beskriver Jesu virksomhet i Israel-
særlig i Judea. I og med at Jesus var født under loven og levde hele sitt liv
under loven, så sier det seg selv at Johannes evangeliet vil reflektere dette.
Gjerningsaspektet ved Jesu forkynnelse vil derfor også være framtredende
i dette evangeliet. Gjerningene var nødvendige for å få del i frelsen. (Dette
betyr ikke at noen kan frelse seg selv ved gjerninger.) (Se artikkelen: Den
messianske jødedommen og den paulinske kristendommen. Del 2.)

Mens de synoptiske evangeliene beskriver først og fremst gjerningsas
pektet ved Jesu forkynnelse, så beskriver Johannes evangeliet i stor grad
tros- og nådesaspektet ved Jesu lære. Den store rabbinske forskeren Israel
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Abraham har sagt følgende om Johannes evangeliet: «Det er mitt overvei
ende inntrykk at det inneholder en EKTE TRADISJON om en side ved
Jesu forkynnelse, som ikke har fått plass hos synoptikerne.»

Når vi arbeider med de bibelske tekstene, kan vi ikke vente at vi skal finne
både tros- og gjerningsaspektet likt fordelt i de forskjellige tekstene. Det
er SUMMEN av utsagnene som utgjør læren. Vi må derfor samle opp de
forskjellige utsagnene og systematisere dem. Det er dette fortolkningen
går ut på.

Vi vil derfor finne både tros- og gjerningsaspektet spredt utover gjen
nom hele Johannes evangeliet. I og med at vi skal sammenligne Johannes
og Paulus sin lære, så vil vi legge vekt på akkurat disse to aspektene i fram-
stiUingen.

Johannes evangeliet er en del av Jesu lære, og det angår tilbudet fra Jesus
om opprettelsen av Riket. Det beskriver den åndelige situasjonen blant
jødene slik som den var på Jesu tid. Dersom jødene hadde tatt imot Jesus
som sin konge, Messias og frelser, hadde vi ikke fått den kristne menighets
tid.

Vi vet at Jesus gjorde mange tegn eller undergjerninger blant det jø
diske folket. Det er de samme undergjerningene som er beskrevet i ̂ e
evangeliene, men Johannes har plukket ut 7 av dem, som han behandlet i
sitt evangelium. Han kalte dem for «tegn».

Johannes beskrev ikke innstiftelsen av nattverden, men han gjentok
den store avskjedstalen som Jesus holdt i forbindelse med påskemåltidet.
(Joh.14-17.)

1 • Jesus kom til sine egne ting (folket, landet og templet), men hans egne
(de fleste av jødene) tok ikke imot ham, men de (av hans folk) som tok
imot ham, de ble Guds barn.) (Joh. 1,11-12.) (Det viktigste er ikke hvilken
ffelsesforsamling man tilhører, men at man er frelst, for Gud skal føre alle
frelste sammen på den nye jorden.) (Ef. 1,10.)
De av jødene som tok imot Jesus som sin frelser, tilhørte ikke den

kristne forsamlingen, men de tilhørte «Riket for Israel». Jesus forkynte
utelukkende «Riket for Israel». Han forkynte selv nesten utelukkende for
jødene, og han sa til sine apostler at de ikke skulle forkynne for hedninge
ne, men til de fortapte får av Israels hus. «Disse 12 sendte Jesus ut og bød
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dem: Gå ikke ut på veien til hedningene, og gå ikke inn i samaritanenes
byer, med gå heller til de fortapte far av Israels hus.» (Mat. 10,5-6.)

Dette betydde ikke at hedningene ikke kunne få del i frelsen. De kunne
slutte seg til den messianske jødedommen som proselytter, men jødene
skulle fa høre evangeliet om Riket FØRST, og deretter kimne hedningene
fa slutte seg jødene. Jesus sa til den syrofønisiske kvinnen: «... La først
BARNA (JØDENE) BLI METTE, for det er ikke vakkert å ta brødet fra
barna og kaste det for de små hunder (hedningene).» (Mark.7,27.)

Dette er et prinsipp som går igjen hele veien fra Moses og inntil at nå
detiden for jødene var ute for opprettelsen av Riket. Det var jødene som
FØRST skulle ha det nye nådestilbudet fra Gud.

Også Paulus gikk først til jødene med tilbudet om frelsen, men når jødene
ikke ville ta imot det, så gikk han til hedningene med sitt nye nådesbud-
skap.« For j eg 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..» (Rom. 1,16.)

Etter den kristne menighets bortrykkelse vil tilbudet om «Riket for
Israel» komme inn igjen. Jødene vil etter sin omvendelse til Jesus igjen
bli de førende i Guds Rike, etter at de nå har vært satt til side i snart 2000
år. «Herren skal gjøre deg til HODE og IKKE TIL HALE, og du skal
ALLTID VÆRE OVENPÅ og aldri være under, såfremt du hører på
Herrens, din Guds bud, som jeg i dag byder deg å ta vare på og holde.»
(5.Mos.28,13.)

2. Loven (Torahen) ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom med Je
sus. (Joh. 1,17.) Jesus utdypet loven for jødene. Det kan vi særlig se i Berg
prekenen i Matteus 5-7, og i Sletteprekene i Lukas 6, men også overalt i
Jesu og aposdenes forkynnelse. Dette gjelder også de brev som aposdene
skrev.

Den nåde og sannhet, som det her er snakk om, er ikke den frie nåden
eller sannheten om den kristne forsamlingen, men det er nåden i og sann
heten i og om «Riket for Israel». Det hadde vært nåde og sannhet i jøde
dommen før Jesu tid, men den nåden og den sannheten, som det her er
snakk om, er profetenes SAMLEDE VITNESBYRD om at Messias skulle
komme- både som forsoner og som konge.
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Dette betyr at dette var en stor nåde for jødiske folket, og det betyr at
det profetiske ordet er sannhet. Det må gå i oppfyllelse når tiden er kom
met til at det kan skje,

Jesus bygde sin lære blant annet rundt Mose-loven. Jesus var den andre
Moses. Moses var et forbilde på Jesus. «En profet av din midte, av dine
brødre, likesom meg, skal Herren din Gud oppreise deg. PÅ HAM SKAL
DERE HØRE.» {5.Mos.l8,15.)

Mens både jødedommen og den messianske jødedommen tilstrebet
både TRO og de PERFEKTE GJERNINGENE, for å bli frelst og for å
bli bevart i nåden, så gikk den paulinske læren ut på at man både ble frelst
og bevart som troende av nåden eller troen alene.

3* Johannes sa følgende om Jesus: «Se, der Guds lam som bærer (bort)
VERDENS (gr.kosmos) SYND.»

Johannes så klart at det var ikke bare jødenes synder, Jesus skulle ta på
seg og bære bort på Golgata, men det var hele verdens synd. Han skilte seg
dermed ut fra de 12 apostlene som ikke forstod forsoningssiden ved Jesus,
og det til tross for at både Esaias 53 og Salme 22 beskrev dette på en kraftig
måte.

Ut ifra Esaias 53 var det jødenes synder Messias skulle ta på seg, men
Johannes utvidet dette til å gjelde hele verdens synd.

Det var SYNDEN og SYNDENS FØLGER Jesus tok med seg opp på
korset, men til tross for det så kan vi ikke sette likhetstegn mellom synde
nes forlatelse og helbredelse av sykdom. Det blir gjort i en del karismatiske
forsamlinger. Dersom det var tilfelle, så hadde ingen av oss behøvd å være
syk, for på samme måten som synden er sonet 100 prosent, så skulle også
sykdommene være det.

At helbredelsen ligger i Jesu forsoning, er en helt annen sak. (Se fore
draget: Israel og den kristne menighet og artikkelen: Jesu Forsoning.

4. Johannes døpte med vann. (Joh. 1,33.) Det var for å gjøre det jø
diske folket til KONGER og PRESTER i Rikets tid. (Se 2.Mos.l9,6 og
l.Pet.2,9.)

Det er en tilsnikelse å hevde at det er den kristne menigheten, som
er konger og prester i dag. Det er ikke noe som heter «det alminnelige
konge- og prestedømmet» i dag. Det har med jødenes styre i «1000 års-
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Riket» å gjøre. De løftene og de profetiene som ikke kunne bli oppfylt ved
Jesu første komme, står på vent til Jesu andre komme.

De fleste Bibel-tolkere har sett at vi ikke har noe «kongedømme» i
dag, og derfor har de kalt dette for det «alminnelige prestedømmet». De
har altså trukket en av funksjonene ifra, for å få det til å stemme med sin
forståelse av teksten. Det er ikke slik en behandler begrepene. Dette er
et uttrykk for den såkalte «erstatningsteologien», som går ut på å frata
Israel og jødene deres kall og løfter. (Se artiklene: Det er jødene som er
Herrens prester og konger og Det alminnelige prestedømmet. Del 1 og 2.

Ved siden av at vanndåpen gav en ytre renselse, så var den også relatert
til David-pakten. Vanndåpen skulle også peke på Jesu første komme som
Davids Sønn og Israels konge. «Og jeg kjente ham ikke, men for at han
skulle ÅPENBARES FOR ISRAEL, derfor er jeg kommet og døper med
vann.» (I.Joh. 1,31.)

Vi vet at en av hensiktene med Jesu gjerninger, slik de er nedskrevet i
evangeliene, var at jødene skulle IDENTIFISERE Jesus som Messias. Selv
om ikJce aposdene forstod forsoningsiden ved Jesus før etter Golgata, så
forstod de at han var Messias og Davids Sønn. «Da svarte Simon Peter og
sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn.» (Mat.16,16.)

«Derfor sa jeg (Jesus) til dere: Dere skal dø i deres synder, for tror dere
ikke at JEG ER, da skal dere dø i deres synder.» (Joh.8,24.)

«men disse ord er skrevet for at dere skal tro, at Jesus er Messias, Guds
Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.» (Joh.20,31.)

I den messianske jødedommen var både syndenes forlatelse og utdelingen
av Den Hellige Ånd betinget av vanndåpen. «Den som tror og blir døpt,
skal bli frelst. Den som ikke tror, skal bli fordømt.» (Mark. 16,16.)

«Peter sa da til dem: Omvend dere og enhver av dere la seg døpe på Jesu
Kritis navn til syndenes forlatelse, så skal dere fa Den Hellige Ånds gave.»
(Ap.gj.2,38.)

Peter sa videre om «dåpen» at den var en god samvittighets pakt med
Gud ved Jesu Kristi oppstandelse. (l.Pet.3,21.)

Denne teksten har vært tolket på følgende måter:

a Dåpen går på Jesu død og forsoningen.
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b Dåpen går på gjenfødelsen.

C Dåpen går på vanndåpen. Vanndåpen gir enten en god samvittighet for
den som blir døpt, eller vanndåpen er i seg selv en pakt mellom Gud og den
enkelte.

I Hebreerbrevet, som er skrevet av Paulus, står det at det er JESU BLOD
(forsoningen) som gir en god samvittighet, «hvor meget mer skal da Kristi
blod, han som ved en tidsalderligÅnd (Ånden kom i en bestemt tidsalder)
bar seg fram for Gud, RENSE DERES SAMVITTIGHET fra døde gjer
ninger til å tjene den levende Gud.» (Hebr.9,14.)

Det sier seg selv at ikke både vanndåpen og Jesu blod kan gi mennes
kene en god samvittighet. Jeg for min del tror at den dåpen, som det her er
snakk om, er Jesu dåp til døden for all verdens synd. Den sammenhengen
som l.Pet.3,21 står i, viser at det er riktig.

Når vi arbeider med de bibelske tekstene, må vi være meget oppmerk
somme på at ordet «dåp», kan ha mange betydninger i N.T. (Se min bok:
Kristendommens Jødiske Røtter. Kapittel: De forskjellige typer dåp.)

VANNDÅPEN HØRER IKKE MED TIL DET PAULINSKE SYSTE
MET. I forholdet til Gud er alle budene og forskriftene i Mose Torah opp
hevet. (Se Gal.3, Ef. 2,15 og Kol.2,14.) Det er ikke Guds bud og forskrifter
som er opphevet i vår tidsperiode, men det er Mose Torah eller Loven som
EN ENHET. Når skal vi begynne å forstå dette ? I Paulus sin undervisning
har vi mer enn 400 bud og forskrifter.

I det paulinske systemet har GJENFØDELSEN ERSTATTET
VANNDÅPEN.

Da Paulus kom til Korint på sin andre misjonsreise i året 51, fikk han en
åpenbaring fra Herren om at vanndåpen ikke var aktuell lenger i hans for
kynnelse, for den hørte med til den messianske jødedommen. Han skrev:
«Gud har ikke utsendt meg for å døpe, men for Å FORKYNNE EVAN
GELIET, ikke med vise ord for at evangeliet (om Jesu forsoning) ikke
skulle tape sin kraft. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som
går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.» (1.Kor. 1,17-
18.)

« Og jeg, da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale
eller i visdom og forkynte dere Guds vitnesbyrd, for jeg ville ikke vite noe
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(ikke iovgjerninger) iblant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet.»
(LKor. 2,1-2.)

Dette betyr at dersom Paulus fortsatte med å forkynne vanndåpen og
praktisere den, så ville dette svekke forkynnelsen om Jesu forsoning. Pau
lus mente at vanndåpen hørte med til det jødiske systemet, som hadde
med «Riket for Israel» å gjøre.

Paulus skrev også i Ef.4,5 at det bare var EN DÅP, og det er naturligvis
gjenfødelsen og ildce vanndåpen. Gjenfødelsen har tre faser, og de skjer
samtidig.

De er:

a Man får Den Hellige Ånd i sitt hjerte.

b Den Hellige Ånd døper den troende inn i det kristne legemet.
(I.Kor.12,13.)

C Den troende blir satt inn i himmelen i Jesus Kristus. (Ef. 1,3 og 2,6.)

Når vi går utenom tidsskjemaet, noe som vi også må forholde oss til, og
inn i evighetsdimensjonen, som er Guds dimensjon, så er vi SATT INN I
HIMMELEN allerede fra FØR verdens grunnvoll ble lagt. «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.)

Den kristne menigheten er en ÅNDELIG ENHET som allerede nå er
satt inn i himmelen sammen med Jesus. Den som først er satt inn i himme
len, kan aldri miste sin posisjon i Jesu legeme. (Se Rom.8,29-39 og Ef. 1,11-
14.)

Det er Jesus som hode for menigheten som er garantisten for at dette
er riktig. «Han som er PANTET på vår arv til eiendommens forløsning,
hans herlighet til pris.» (Ef.1,14.)
«Og jeg er full viss på dette at han (Jesus) som BEGYNTE en god

gjerning (frelsesverket) i dere, vil FULLFØRE den inntil Kristi dag.»
(Fil.1,6.)

Medlemmer av den kristne menigheten kan miste hele nådelønnen og li
kevel bli frelst. (l.Kor.3,I2-I5.), og grunnen til det er at vi både er frelst
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og blir bevart utelukkende av Guds nåde. NÅDE PLUSS INGEN TING
I TILLEGG.

Medlemmene i den messianske menigheten hadde ikke denne forsik
ringen om at de ikke kunne falle ut av Guds nåde, for det grunnlaget som
den bygde på var både nåde og gjerninger. «Øksen ligger allerede ved ro
ten til trærne (jødene). Derfor blir hvert tre som IKKE BÆRER GOD
FRUKT, KASTET PÅ ILDEN. Og folket spurte ham: HVA SKAL VI
DA GJØRE?» (Luk.3,9-10.)

Det jødiske folket måtte bære FULLMODEN FRUKT, for å bli frelst.
«Det som falt blant torner, det er de som hører, og mens de vandrer un
der bekymring og rikdom og livets lyst, kveles de, og bærer ikke FULL
MODEN FRUKT. Men de i den gode jord, det er de som hører ordet og
holder det fast i et vakkert og godt hjerte og BÆRER FRUKT I TÅLMO
DIGHET.» (Lukas 8,14-15.)

«da dere vet at prøvelsen av deres tro virker tålmodighet, men tålmo
digheten må føre til FULLKOMMEN GJERNING, for at dere kan være
FULLKOMNE og HELE og IKKE MANGLE NOE.» (Jakob 1,3-4.)

«Kom derfor i hu hva du (den messianske menigheten i Efesus) har falt
ifra, og omvend deg og GJØR DE FØRSTE GJERNINGER, ellers kom
mer jeg over deg (dom) og vil flytte din lysestake fra dens sted, viss du ikke
omvender deg.» (Joh.Åp.2,5.)

Mens den messianske menigheten søkte DEN PERFEKTE gjernin
gen, SÅ HAR DEN KRISTNE MENIGHETEN DEN PERFEKTE
NÅDEN.

(Se hva jeg skriver under Johannes 15,1-10 om dette.)

5. «Natanael sa til ham (Jesus): Hvor kjenner du meg fra? Jesus svarte og
sa til ham: Før Filip kalte på deg, mens du var under fikentreet, så jeg deg.»
(Joh.1,49.)

Dette betyr at Jesus så Natanael, mens han var i bønn for Israels nasjo
nale gjenfødelse og introduksjon av «Riket for Israel».

«Fikentreet» er både et bilde både på «det religiøse Israel» og et bil
de på «Israels nasjonale gjenreisning». Dette betyr at «Riket for Israel»
kunne ha blitt opprettet etter Jesu død og oppstandelse, og etter Den Hel
lige Ånds komme, dersom jødene hadde villet anerkjenne Jesus som deres
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Messias. Men som vi vet, så skjedde dette ikke. Israel ble satt til side, og vi
fikk menighetens tid.

Vi må ikke blande døperen Johannes, Jesu og apostlenes lære inn i Pau
lus sin lære. De har forskjellige siktepunkt. Mens den førstnevnte læren
gikk ut på å ta ut det jødiske folket til et jordisk Rike, så gikk Paulus lære ut
på å ta ut den kristne menigheten til et liv og en eksistens i himmelen.

6. Natanael sa: «Rabbi, du er Guds Sønn. Du er ISRAELS KONGE.»
(Joh.1,50.)

Natanael anerkjente Jesus som jødenes konge og Messias. Han aner
kjente Jesus med det samme (Joh.l,48-50), uten at han kjente noe til Jesus.
Det var Filipp som førte ham til Jesus. (Joh. 1,46.)

Det var rett det som Filip sa, at Jesus var både Guds Sønn og Israels
konge. Jesus er kongen i «Riket for Israel». Han skal i sin tid styre hele
verden ut ifra Israel og Jerusalem. De 12 aposdene skal styre sammen med
ham ut ifra templet i Jerusalem. (Mat. 19,28.) Det levittiske presteskapet
skal være prester og levitter i templet i Jerusalem. De øvrige jødene skal
være «konger og prester» utover hele jorden.

Jesus er ikke menighetens jordiske konge, men han er HODET FOR ME
NIGHETEN, som er hans legeme. Mens de troende jødene anerkjente
Jesus som Messias, så kjenner den kristne menigheten ikke Jesus som Mes
sias, men som hodet for den kristne menigheten. «Derfor kjenner vi fra
nå av ikke noen etter kjødet (etter det menneskelige). Har vi og kjent Kris
tus etter kjødet (som Messias), så kjenner vi ham DOG IKKE LENGER
SOM SÅLEDES.» (2.Kor.5.l6.)

Nåkjenner vi Jesus som den OPPSTANDNE FRELSEREN som talte
til Paulus og som HODET FOR LEGEMET. Det er de åpenbaringene
som Paulus fikk av Jesus etter hans oppstandelse og himmelfart, som er kir
kens lære, og ikke de mange utsagn i evangeliene eller de jødiske Skriftene
som angår «Riket for Israel».

Dette betyr at vi ikke skal bygge opp vår forkynnelse rundt de 4 evangeli
ene og de jødiske brevene. Evangeliene beskriver Jesus som både Messias
og frelser. De jødiske brevene beskriver den messianske læren. Vi skal ikke
forkynne verken DEN JORDISKE MESSIAS eUer LÆREN OM «Riket
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for Israel», men vi skal forkynne den oppstandne Jesus og de paulinske
hemmelighetene. (Dette betyr naturligvis ikke at vi ikke kan bruke disse
Skriftene i vår forkynnelse, men det betyr at det er de paulinske Skriftene
som er den kristne menighets lære.)

I den kristne menigheten er det en GEDIGEN SAMMEN
BLANDING av disse TO LINJENE i frelseshistorien. Vi må TILBA
KE TIL PAULUS. Det er Paulus som la det åndelige grunnlaget for den
kristne menigheten. Han fikk de nytestamentlige hemmelighetene av den
oppstandne Jesus.

Det er bare to menn i N.T. som har utfordret de troende til Å FØLGE
SEG, og det er Jesus og Paulus. «Men Jesus sa til ham: FØLG MEG! Og
la de døde begrave sine døde.» (Mat.8,22.)

«Jeg formaner dere derfor: Bli MINE ETTERFØLGERE!»
(l.Kor.4,16.)

Vi skal ikke etterfølge Jesu lære i vår tidsperiode, men vi skal etterfølge
den læren som Paulus fikk av den oppstandne Jesus. Jesus underviste om
«Riket for Israel» mens Paulus underviste om den kristne menigheten.

Dersom vi ikke greier å skille mellom disse to lærene, så blir hele les
ningen og undervisningen av Guds ord i N.T. et eneste rot, og det har det
også blitt.

7. Jesus sa videre til Natanael. «Dere skal se himmelen åpnet og Guds
engler stige opp og ned over Menneskesønnen.» (Joh. 1,52.)

Dette skal skje i Rikets tid. Jesus skal da være konge i Jerusalem. Det
skal være en intim kontakt mellom himmelen og jorden i den tiden. Mens
jødene skal styre på jorden, vil den kristne menighet styre fira himmelen.
Vi vil fa overordnete oppgaver i dette styret, men enkelthetene i dette er
ikke åpenbart ennå.

I « 1000 års-Rikets » tid vil også Det himmelske Jerusalem ligge mye
nærmere til jorden enn det er i dag. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 3.
Kapittel: Det himmelske Jerusalem.)

8. Bryllupet i Kana er et bilde på «Riket for Israel». Dette var DET
FØRSTE UNDERET som Jesus gjorde ifølge dette evangeliet. (Joh.2,1-
n.)
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De 6 vannkarene som var i bryllupshuset (v.6.), er et bilde på jødenes
forhold til Gud i deres naturlige tilstand. 6-tallet står for 6000 år. Jødenes
omvendelse skal ikke skje før det har gått 6000 år fra skapelsen av.

Det forholdet at vannet ble til vin (v.9.), er et bilde på ISRAELS FREL
SE.

«Vin» er også et bilde på «Riket for Israel». «For Herrens, hærska
renes Guds vingård er Israels hus, og Judas menn hans kjæreste planting.»
(Es.5,7.)

«...men de (de frelste jødene i Rikets tid) skal sitte hver under sitt vin
tre og sitt fikentre, for Herrens, Hærskarenes Guds munn har talt.» (Mika
4,4.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapittel: Fikentreets tegn.)

Maria, Jesu mor, utfordret Jesus på det forholdet at de ikke hadde mer vin
i bryllupshuset. Jesus avviste henne og sa: «Hva har jeg med deg å gjøre,
kvinne? Min time er ennå ikke kommet.» (v.4.)

Maria representerte her det VANTRO ISRAEL, som bare hadde sans
for de ytre gjerningene og ikke for det forholdet at Jesus virkelig var jøde
nes Messias. Hun skulle senere komme til en virkelig tro på ham.

Når Jesus sa, at hans time ennå ikke var kommet, så tenkte han på opp
rettelsen av «Riket for Israel». Han visste at jødene ikke kom til å ta imot
det første tilbudet om opprettelsen av Riket, men til tross for det så tilbød
han jødene Riket- både før og etter sin oppstandelse.

Bryllupet i Kana var på den tredje dagen. (v.L) Dette betyr at «Riket for
Israel» skal opprettes etter 2000 år. Denne tredje dagen er likeledes den
sjuende dagen, for Jesus brukte 2 dager på reisen fra Judea og til Kana i
Galilea. Disse to reisedagene står for 2000 år. Det er i den tiden at den
kristne menigheten blir tatt ut. Etter at den kristne menigheten er tatt ut,
kommer Jesus tilbake og frelser jødene på den syvende dagen, som står
7000 år. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. Kapittel: Jesu gjenkomst
er ikke langt unna.)

Bryllupet i Kana er et bilde på «Riket for Israel». Jesus er selve brud
gommen. De troende jødene er Jesu brud. De 12 apostlene er brudesven-
nene. Bryllupet skal ikke holdes i himmelen men på jorden. (Se hva jeg
skriver om dette under Johannes 3,29.)
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9.1 Nikodemus møte med Jesus kommer det tydelige fram at ingen kan
komme inn i Guds Rike, som er det samme som «Himlenes Rike, uten at
en blir født på ny. (Joh.3,1-15.)

Her kommer det tydelig fram at den som ville bli frelst, måtte FØDES
TO GANGER. Det var først den legemlige fødsel (ut av vannet, som er
fostervannet), og deretter ut av Ånden, som er gjenfødelsen. Mange Bibel
lærere mener at det første går på vanndåpen, men det gjør det ikke. Det går
på den naturlige fødselen, som også er en dåp.

Nikodemus forstod dette, for han sa: «... Hvorledes kan et mennes
ke fødes når han er gammel? Kan han vel annen gang KOMME INN I
MORS LIV og FØDES?» (v.4.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5.
Kapittel: A bli født av vann og And.)

Det har vært følgende oppfatninger av hva vannet i denne beret
ningen står for, og de er:

a Vanlig vann.

b Gudsord.

C Ånden.

d Anger.

C Den naturlige fødsel. Det er den siste vurderingen som er rett.

Gjenfødelsen er FELLES for de to læreformene, men det som ligger rundt
frelsen, er ikke det samme. I den messianske jødedommen måtte man hol
de Jesu bud både i forkant av frelsen og i vandringen som troende. Dette
kan vi kalle for den betingede nåden.

I Paulus sin forkynnelse er NÅDEN HELT FRI. Det kreves ingen ting
for å bli frelst og for å bli bevart som troende.

På dette området svikter det TOTALT i forkynnelsen. De fleste orga
nisasjoner og menigheter lærer at det ikke er nok med nåden, men at en må
passe på, at en også gjør de riktige gjerningene.

Mange kristne er usikre på om de er frelst eller ikke, og de er usikre på om
deres gjerninger ER FULLKOMNE FOR GUD. De som tror og lærer
dette, har ikke forstått Guds nåde og Paulus sin undervisning om dette.
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De blander også sammen de utsagnene som står i Johannes Åpenbaring
angående de 7 sendemenighetene med den paulinske kristendommen. De
7 sendemenighetene representerer ikke den kristne menigheten, men de
representerer den messianske jødedommen.

Når det for eksempel står i Johannes Åpenbaring 3,2, at Gud ikke har
funnet menighetens gjerninger FULLKOMNE FOR GUD, så gjelder
dette ikke den kristne menigheten.

Mens den messianske jødedommen søkte tro og fullkomne gjerninger, så
søker den paulinske menigheten bare tro og nåde. De gode gjerningene
skal følge som en naturlig konsekvens av at gjenfødelsen har funnet sted,
men de har ikke noe med selve frelsen å gjøre, «han som gav seg selv for
oss for å forløse oss fra all urettferdighet og rense seg selv et eiendomsfolk,
NIDKJÆRT TIL ALL GOD GJERNING.» (Tit.2,l4.)
De gode gjerningene skal vise hvem vi er.
Det er sagt at mens jødedommen spør etter, hva man skal GJØRE for

å bli frelst, så spør den paulinske kristendommen etter hva man skal TRO,
for å bli frelst. Dette er en enkel men god karakteristikk på forskjellen mel
lom de to læresystemer.

10. «For så har Gud elsket verden (gnkosmos) at hver den som tror på
ham, ikke skal gå fortapt, men ha tidsalderlig liv.» (Joh.3,lé.)

Dette betyr at alle, som kom til tro på Jesus- både jødene og deres pro
selytter- skulle fa et liv i den tidsalderen som ble innledet med døperen
Johannes, og det var «Riket for Israel».

Ordet «evig» (gr.aionios) er galt oversatt. Det skal ikke oversettes
med «evig», men med «tidsalderlig».

Johannes talte ikke om frelsen i vår tidsperiode. Han talte om frelsen i
«Riket for Israel». Kirkens tid er en parantes i Guds planer med jødene.
Da jødene ikke ville ta imot Jesus, så fikk vi etter hvert kirkens tid. Dens
teologiske grunnlag kan vi ikke søke i evangeliene, men vi må søke det i
Paulus sine brev.

11. Jesus sa: «men hver den som GJØR SANNHETEN, han kommer
til lyset, for at HANS GJERNINGER må bli åpenbare, for de er gjort i
Gud.» (Joh.3,21.)
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Dette beskriver Rikets lære. Den består av både tro og gjerninger. Jesu
lære bestod både av nåde og gjerninger. I Bergprekenen utvidet Jesus kra
vene i Mose Torah. Han tilpasset dem til den nye tidsperioden som nett
opp var begynt- Rikets tid. I den tiden skulle de etiske Icravene være større,
for Satan skulle være bundet i 1000 år, og hele verden skulle få et rettferdig
styre.

I vår tidsperiode, som er den frie nådens tidsperiode, er gjerningene satt til
side i forhold til frelsen. Vi er frelst av nåde og blir bevart av nåde. «Men
NÅ er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitnet om, åpenbart
UTEN LOVEN. Det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus
for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle (både jøder og
hedninger) har syndet og de blir rettferdiggjort uforskyldt ved hans nåde
ved forløsningen i Jesus Kristus.» (Rom.3,21-24.)

«For av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv. Det er
Guds gave. Ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.» (Ef.2,8-9.)

12. Både Jesu disipler og Johannes døpte med vann. Det ble en diskusjon
mellom Johannes disipler og en jøde om DÅPEN (renselesen.) (Joh.3,22-
25.)

Jesus døpte ikke, for han hadde en annen dåp (døden), som han skulle
døpes med. Det var hans disipler som døpte. Johannes døpte også. De døp
te jødene inn i Guds Rike. Uten at vanndåpen hadde funnet sted, kunne de
ikke få del i Guds Rike. Dette gir uttrykk for den betingede nåden.

Den jøden, som det her er snakk om, hadde ingen tro på Johannes-då-
pen. Han hadde ingen forståelse for det Guds Rike som var opprettet ved
Johannes forkynnelse. Han forstod at det var FORSKJELL på den jødiske
dåpen og Johannes-dåpen. Den jødiske dåpen gav bare en ytre renselse,
mens Johannes-dåpen var en betingelse for å få del i «Himlenes Rike».

I vår tidsperiode er ikke vanndåpen nødvendig, for å få del i frelsen, for
frelsen i vår tid er ikke koblet inn i Mose og Jesu lov. Ja, DEN ER DI
REKTE SKADELIG, for den skygger for gjenfødelsen, som er basert på
Jesu forsoning. En kan ikke bli gjenfødt både i og utenom vanndåpen. En
har ikke behov for TO GJENFØDELSER.

I vår tidsperiode er vi frelst av nåde ved tro uten gjerninger. «Troens
lov» har opphevet «gjerningenes lov». «Hvor er så vår ros? Den er ute-
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lukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes? Nei, ved troens lov. For vi holder
for at mennesket blir rettferdiggjort ved troen- uten lovgjerninger (som
for eksempel vanndåpen.)» (Rom.3,27-28.)

13. Johannes sa: «Den som har bruden, han er brudgom.» (Joh.3,29.)
Den vanlige fortolkningen er at det er den kristne menighet, som er

Jesu brud. Dette er galt. Vi er ikke Jesu brud, men vi er Jesu legeme.
Gjennom hele Tanach er jødene framstilt som brud, hustru, søster, ven

ninne eller som hore. Det er vanlig å bruke kvinnebenevnelser på Guds
forhold til jødene. Når Jesus er brudgommen, er det HELT SIKKERT at
det er de messianske jødene, som er Jesu brud.

Døperen Johannes sa også at Jesus var brudgommen, og at de troende
jøder var bruden. «Den som har bruden, den er brudgom, men brudgom
mens venn (Johannes), gleder seg storlig over brudgommens røst. Denne
min glede er nå blitt fullkommen.» (Joh.3,29.)

«Kongesønnens bryllup» i Matteus 22 er et bilde på «Riket for Is
rael». I «Kongesønnens bryllup» skal den jødiske bruden bli til «Lam
mets hustru».

Brudgommens venn var Johannes, (v.29.) Han var forloveren i dette
bryllupet. De 12 apostlene var «brudesvennene» i dette bryllupet.
(Mat.9,15.). De hadde spesielle praktiske oppgaver i forbindelse med bryl
lupet. (Se min bok: Matteus Evangeliet. Jesu Liv og lære. Kapittel: Det er
jødene som er Jesu brud.)

Den messianske menigheten blir også beskrevet som «vintreet», der Jesus
er stammen, og hver enkelt av de troende jødene er greinene. (Joh. 15,1-
8.)

Den kristne menigheten er ikke Jesu brud og hustru. Det er bare «er
statningsteologien» som hevder det. Vi er Kristi legeme, der Jesus er ho
det og hver enkelt av oss, som er kommet til en levende tro på Jesus, er
lemmene.

14. «Den som tror på Sønnen, har tidsalderlig liv, men den som ikke vil
tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede (gr.orge) blir over ham.»
(Joh.3,36.)

De av jødene som trodde på Jesus, skulle fa del i det tidsalderlige livet,
som var et liv i «Riket for Israel». Den som ikke ville tro, skulle bli dømt
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i den store trengselen som lå foran jødene. Dette er selve den store treng
selen. Dersom jødene hadde tatt imot Jesus som Guds Sønn og Messias på
denne tiden, hadde vi fått selve endetiden og opprettelsen av Guds Riket
i Israel.

Den kristne menighet har ikke direkte del i «Riket for Israel». Den kristne
menighet har sin egen selvstendige eksistens. Den er ikke basert på pakter
og løfter, men på hemmeligheter og på Guds nåde. GJENNOM JESUS
som hode for menigheten har vi fått del i noen av jødenes løfter. Dette
gjelder løftet om Den Hellige Ånd, løftet om Den nye pakt i Jesu blod,
løftet om selve frelsen og løftet om et liv i himmelen. «Men hører dere
Kristus til, da er dere jo Abrahams ætt (åndelige ætt), arvinger etter løfte
(om Den Hellige Ånd.)» (Gal.3,29.)

«men NÅ, I JESUS KRISTUS, er dere som før var langt borte, kom
met nær til VED JESU BLOD.» (Ef.2,13.)

Abraham er åndelig far til alle som tror. «Derfor skal dere vite at de
som har tro, de er Abrahams barn.» (Gal.3,7.)

Den som har tro, blir velsignet sammen med den troende Abraham.« Så
blir da de som har tro, velsignet med den troende Abraham.» (Gal.3,9.)

Vi er IKKE KOBLET INN I jødenes mange pakter og løfter som angår
styret på jorden i «1000 års-Riket». Dette er pakter og løfter som er re
latert til Jesus som Messias. Vi er ikke knyttet til Jesus som Messias, men
til Jesus som HODET FOR MENIGHETEN. Vi som før var LANGT
BORTE, vi er kommet NÆR TIL ved Jesu blod. (Vi er kommet nær til
frelsen.) (Ef.2,13.)

I og med at den kristne menigheten er uttatt FØR verdens grunnvoll
ble lagt, så behøver vi heller ikke å være koblet inn i jødenes mange pakter
og løfter. Vi er uttatt i Jesus Kristus FØR verdens grunnvoll ble lagt. Vi er
uttatt til et liv i himmelen i Rikets tid. (Ef. 1,3 og 2,6.)

Den kristne menigheten, som er selve hemmeligheten, er uttatt etter en
plan som Gud hadde hos seg selv, fra før verden ble skapt, «etter det for
sett (vilje, plan) fra tidsalderlige tider som han fullførte i Kristus Jesus, vår
Herre. »(Ef.3,11.)
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«...han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall, ikke etter våre
gjerninger, men etter sitt eget forsett og den nåde som er oss gitt i Kristus
Jesus fra tidsalderlige tider.» (2.Tim.l,9.)

«...i håp om tidsalderlige liv, som Gud, som ikke lyver, har lovet fra
tidsalderlige tider, men nå i sin tid har han åpenbart sitt ord i den forkyn
nelsen som ble meg betrodd etter Guds, vår frelsers befaling.» (Titus 1,2-
3.)

I og med at den kristne menigheten er uttatt etter en plan, som Gud
hadde fra før verden ble til, så er vi ikke uttatt etter de løftene og paktene
som Gud har gjort med jødene, for disse løftene og paktene angår i stor
grad jordiske forhold.

I tillegg til de løftene som vi har felles med jødene, har vi våre egne hem
meligheter og løfter.

Vi er allerede her og nå satt inn i himmelen sammen med Jesus. (Ef. 1,3
og 2.6.)

På samme måten som Jesus er HØYT HEVET OVER ALLE HIM
LER, er også vi det. (Ef.4,10.)

Det som vi har felles med jødene, er følgende forhold:

a Vi har Jesus sammen med dem. «at dere på den tid stod UTENFOR
KRISTUS, fremmed for Israels borgerrett og fremmed for paktene MED
DERES HÅP (som er Jesus), men nå I KRISTUS JESUS, er dere som før
var langt borte, kommet nær til ved KRISTI BLOD.» (Ef.2,12-13.)

b Vi har Den Hellige And sammen med jødene. Det er selve frelsespan-
tet.

C Vi har del i Den nye pakten i Jesus blod. Det er selve frelsespakten.

d Vi er satt inn i det himmelske Jerusalem. «Men det Jerusalem som er
der oppe, er fritt, og det er mor for oss alle (både jøder og hedninger.)»
(Gal.4,26.)

Det er ikke det Jerusalem som er der oppe, som er det FØRSTE HJEM
MET til de messianske jødene. Det er det frigjorte Jerusalem i Rikets tid.
Det er først på den nye jord at jøder og hedninger skal være sammen i det
nye Jerusalem, «om en husholding i tidenes fylde: at han ville samle alt i
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ett i Kristus, både de som er i himmelen (den kristne menigheten), og de
(den messianske forsamlingen) som er på jorden (gr.tes ges)» (Ef. 1,10.)

Den endelige «fullendelsen» for jødene er ikke «Riket for Israel»,
men det er «den nye himmel og den nye jord». «Riket for Israel» er en
jordisk periode, men himmelen hører med til den FULLE FORLØS
NINGEN for den messianske menigheten.

Den kristne menigheten skal være sammen med jødene når de blir full
endt. «Og enda alle disse fikk vitnebyrd for sin tro, oppnådde de ikke det
som var lovet, fordi Gud forut hadde utsett noe bedre for oss (den kristne
menighet), så de (de messianske jødene og proselyttene) ikke skulle nå
FULLENDELSEN uten oss. (Vi skal være sammen med dem i deres full
endelse.)» (Hebr. 11,39-40.)

De løftene som den kristne menigheten har fått, går UTENOM det jø
diske programmet. Vi kaller det for HEMMELIGHETEN, som består av
en rekke del-hemmeligheter.

Slike hemmeligheter er:

a En ny skapning som består av både jøder og hedninger. (2.Kor.5,17 og
Ef.2,15.)

b Vi er frelst av nåde ved tro uten gjerninger. Det er en gave fra
Gud.(Rom.3,21 ogEf.2,8-9.)

C Mose Torah og Jesu utdyping av den er opphevet for den kristne me
nigheten. (Ef.2,15 og Kol.2,14.)

d Vi er allerede nå satt inn i himmelen i Jesus Kristus. I og med at han
er der, er også vi der, for den kristne menigheten er en åndelig enhet eller
en åndelig organisme, som ikke kan deles opp. Dette gjelder også de som
ennå ikke er kommet til tro på Jesus. (Ef. 1,3 og 2,6.)

e Den som er satt inn i himmelen, kan ikke miste sin tilknytning til him
melen, for vi utgjør en åndelig enhet med Jesus. Når Jesus er der, er også vi
der. (Rom.8,28-39.)

f Satan kan heller ikke anklage de som hører med til det kristne legemet,
for det er det samme som å anklage Jesus. (Rom.8,33-35.)
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g Den kristne menighets bortrykkelse før trengselstiden på 7 år.
(l.Kor.15.51-52 og l.Tess. UIO og4.14-18.)

h Vi har «Kristus i oss- håpet om herlighet» (Kol. 1,27 og I.Tim. 1,10.)
Dette er det samme som Den Hellige Ånd, som er i oss. Det er selve frel-
sespantet som den kristne menigheten har.

Det går TO FRELSESHISTORISKE LINJER gjennom Bibelen. Den
ene er DEN JØDISKE LINJEN, og den angår i første omgang JORDIS
KE FORHOLD. Den andre linjen angår DEN KRISTNE MENIGHE
TEN og gjelder HIMMELSKE FORHOLD.

Den første linjen begynte med Abraham og sluttet med jødenes for
kastelse av Jesus. Den andre linjen begynte med Paulus og slutter med den
kristne menighets bortrykkelse. Etter den tid kommer den jødiske linjen
inn igjen i ffelseshistorien.

Ut fra Golgata går det også TO LINJER. Det er den jødiske linjen hvor
loven er oppfylt som frelsesgrunnlag, men den er ikke opphevet i vandrin
gen for de messianske jødene. Det er den kristne menighets linje der den
jødiske loven er tatt bort. Dette gjelder både jøder og hedninger som hører
med til den kristne forsamlingen. (At jødene følte (føler) seg forpliktet
på noen av ordningene i Mose-loven, det er en helt annen sak. Her er det
samvittigheten hos hver enkelt som skal bestemme, hvilke ordninger og
bud en skal følge.)

15. Den samaritanske kvinnen representerte de hedningene som hadde
del i Guds Rike. (Joh.4,4-42)

På Jesu tid bestod frelsen i at man sluttet seg til den messianske jøde
dommen og ble proselytt. Gjennom omskjærelse, vanndåp og forpliktelse
på å holde jødenes lov ble man innlemmet i menigheten.

Samaritanerne var et blandingsfolk av assyrere og jøder. Etter at Nord
riket var blitt erobret av Assyria i året 722 før Messias, ble de fleste av de
jødene som bodde i Samaria, tvangsflyttet til Assyria. Forskjellige folke
slag fra Det Assyriske Verdensriket ble flyttet til Samaria, og det oppstod
et blandingsfolk av «assyrere» og jøder. Det var samaritanerne.

Samaritanerne hadde en blandingsreligion som bestod av elementer fra
både hedensk religion og jødedommen. De anerkjente bare de 5 Mose-
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bøkene. De anerkjente ikke profetene, Salmene eller de andre Skriftene i
Tanach. De anerkjente heller ikke fariseernes vedtekter.

Samaritanernes trosbekjennelse hadde følgende 6 artikler:

a Troen på en Gud.

b Troen på profeten Moses.

C Troen på jødenes Torah.

d Troen på at Garisim var det jQellet der Gud skulle tilbes og gies offer.
0 Troen på at Gud skulle dømme verden,

f Troen på at Moses skulle gjenoppstå som den nye Messias.

Jesus sa til den samaritanske kvinnen at han var Messias. «Kvinnen sier til
ham: Jeg vet at Messias kommer. Det er utlagt: Kristus. Når han kommer,
skal han forkynne oss alt. Jesus sier til henne: Det er meg (som betyr: «Jeg
er.») Jeg som taler med deg.» (v.25-26.)

Det ble også en diskusjon mellom Jesus og den samaritanske kvinnen
om hvor man skulle tilbe- enten i Jerusalem eller på Garisim. (v.20-24.)

Jesus sa at det skulle komme en tid, da man verken skulle tilbe i Jerusa
lem eller på Garisim. Han siktet da til Jerusalems ødeleggelse i år 70 etter
Messias. Det viktigste var ikke hvor man tilbad, men at man tilbad Gud i
Ånd og sannhet, for Gud er begge delene. Det er slike tilbedere Gud vil
ha.

Dette betyr ikke at man ikke skulle tilbe i Jerusalem. Det var det rette ste
det for tilbedelsen, men dette betyr at en kan ikke gjøre dette til et spørs
mål om bare lokalisering, for dersom en gjør det, så blir det ingen tilbe
delse i Ånd og sannhet.

Det Jesus ville gi samaritanerne, var både frelsen og i sin tid Den Hel
lige Ånd. «Jesus svarte og sa til henne: Kjente du Guds gave og visste du
hvem det er som sier til deg: Gi meg å drikke. Da hadde du bedt ham, og
han hadde gitt deg levende vann.» (Joh.4,10.)

«Det levende vannet» er et bilde på «Den Hellige Ånd», som var det
nye frelsespantet i «Riket for Israel». De troende i Samaria fikk også både
Den Hellige Ånd ogÅnds-fylden i forbindelse med evangelisten Filips be
søk i Samaria. (Ap.gj.8,5-17.)
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Det var mange av samaritanerne som kom til tro på Jesus (v.4l-42.). De ble
dermed, innlemmet i «Riket for Israel».

Jesus ble værende hos samaritanerne i 2 dager. Disse 2 dagene symbo
liserer de 2000 som Jesus skal være borte fra jødene. Det er i dette tids
rommet at den kristne menigheten blir tatt ut. «Han (Gud) vil gjøre oss
levende ETTER 2 DAGER. På den TREDJE DAG vil han oppreise oss,
og vi skal leve for hans åsyn.» (Hos.6,2.)

16. «Sier ikke dere at det ennå er fire måneder, så kommer høsten? Se,
jeg sier dere: Løft deres øyne og se markene. De er alt kvite til høsten.»
(Joh.4,35.)

Disiplene tenkte at om fire måneder kunne de forskjellige avlingene i
Israel bli innhøstet. (Se min bok: Kristendommens Jødiske Røtter. Kapit
tel: Innhøstningsfestenes symbolske betydning.)

Jesus tenkte ikke på innhøstningen av avlingene, men han tenkte på at
den messianske høsten var fiillt ferdig til å bli høstet inn.

Det var Guds ønske og plan at først skulle jødene i Israel bli frelst. Der
etter skulle jødene i diasporaen bli frelst. Deretter skulle hedningene slutte
seg til jødene som frelste mennesker.

Mens slik gikk det ikke. Jødene forpurret Guds planer ved at de ikke
tok imot Jesus som sin Messias, slik at Guds planer med Israel og jødene
ikke lot seg realisere på denne tiden.

Dette filflf følgende konsekvenser:

a Endetiden ble utsatt med ca. 2000 år.

b Jødene ble dømt og sendt ut til alle folkeslag.« og de skal falle for sverds
egg og føres fange til alle folkesalg, og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hed
ninger, inntil hedningenes tider er til ende.» (Luk.21,24.)

C Den kristne menigheten kom inn som en parantes i Guds planer med
Israel. Den begynte med Paulus sin omvendelse i året 37. Fra dette året og
fram til år 70 var det en AVVIKLINGSTID av den messianske jødedom
men og en OPPBYGGINGSTID for den kristne menigheten.

Vi må skille mellom Israels forherdelse og det forholdet at de messian
ske menighetene fortsatte å eksistere. Selv om Israel ble forkastet av Gud
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på grunn av deres avvisning av Jesus som deres Messias, fortsatte likevel
de messianske menighetene å eksitere. De eksiterte også etter Jerusalems
ødeleggelse i år. 70.

17. Da Jesus kom tilbake til Galilea, etter at han hadde vært 2 dager hos
samaritanerne, helbredet han sønnen til en som var i tjeneste hos kongen.
Denne mannen kom til tro på Jesus med HELE SITT HUS. (Joh.4,46-
54.)

Dette var DET ANDRE TEGNET som Jesus gjorde. Evangeliet etter
Johannes er bygd opp omkring? tegn. Disse tegn eller under, som de andre
evangeliene kalte dem, er bare et LITE UTVALG av alle de tegn og im-
dergjerninger som Jesus gjorde. «Også mange andre tegn gjorde Jesus for
disiplenes øyne- tegn som ikke er skrevet i denne bok, men disse er skrevet
for at dere (jødene) skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere
ved troen skal ha liv i hans navn.» (Joh.20,31.)

I Rikets tid vil hele familier, hele stammer og hele nasjoner bli frelst.
Israel vil være den første nasjonen som blir frelst, «og således skal HELE
ISRAEL bli frelst. Som skrevet er: Fra Sion skal redningsmannen komme.
Han skal bortrydde ugudelighet hos Jakob.» (Rom. 11,26.)

I vår tid vil det være enkeltindivider som blir frelst og ikke hele nasjo
ner, stammer og familier.

18. Ved Betesda-dammen lå det en mann som hadde vært syk i 38 år.
(Joh.5,1-15.)

Dette var DET TREDJE TEGNET som Jesus gjorde. De 38 årene
symboliserer de 38 årene som jødene hadde vært på vandring i ørkenen.
(Joh.5,5.)

«Betesda» betyr «nådens hus». Denne mannen er et bilde på det jø
diske folket. Mange av dem søkte frelse ved en ytre oppfyllelse av de bud
og de forskrifter som var beskrevet i loven, men det var ikke nok til frelsen.
Sentrum i frelsen har bestandig vært TROEN, og den har bestandig vært
en gave fra Gud. Det som ligger rundt troen vil varierer fra den ene tidspe
rioden til den andre.

Denne mannen, som søkte frelsen i dammen, hadde ingen, som kunne
kaste ham i vannet, når det ble opprørt. «Vannet» i dammen var et bilde
på «vanndåpen».(v.4.).

140



Kapittel 15 - En sammenligning mellom den messianske jødedommen

OG DEN PAULINSKE LÆREN UT IFRA JOHANNES EVANGELIET

Både vanndåpen og det forholdet at denne mannen måtte ha hjelp til å
bli kastet i vannet, er uttrykk for GJERNINGER. Dette betyr at det ikke
var gjerningene som frelste de messianske jødene, men det var troen på
Jesus. Det har aldri vært, og det er heller ikke i dag vanndåpen som frelser
menneskene, men det er troen på Gud og Jesus. Frelsen er ikke knyttet til
vannet, men den er knyttet til Jesus.

Det forholdet at Gud kanaliserte sin frelse gjennom vanndåpen, er en helt
annen sak. Frelsen ble også kanalisert gjennom andre gjerninger. Evan
gelisten Markus viser oss også denne DOBBELTHETEN i den messian
ske jødedommen- både tro og vanndåp (gjerninger.) «Den som TROR
og BLIR DØPT, skal bli frelst, men den som IKKE TROR, skal bli for
dømt.» (Markus 15,16.)

Det var ikke bare denne ene mannen som lå ved Betesda dammen. Det
lå en mengde syke der- både blinde, halte og visne, (v.3.) Det var ikke bare
denne mannen som behøvde Jesu frelse. Det gjaldt alle jødene.

Når det gjelder helbredelse i Israel, så vet vi at de som holdt loven, de var
sikre på helbredelsen, men frelse og helbredelse er ikke det samme.

1 forhold tii det jødiske folket så hadde loven to siktepunkt, og
det var:

a Det skulle være en pakt (kontrakt) mellom Gud og det jødiske folket.
Alle som holdt loven og tilegnet seg lovens rettferdighet, skulle fa leve et
godt og langt liv. Dette gjaldt den vanhge jøde. (Se 5.Mos.28,l-l4.)
b De som var kommet til en levende tro på Jesus, måtte også forplikte
seg på å holde Mose-loven og Jesu utdyping av den. Dette gav dem både et
godt og et langt liv, men det sikret dem også del i frelsen.

19. «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den time kommer, og er nå, da de
døde (de legemlig døde) skal høre Guds Sønns røst, og de som hører, skal
stå opp.» (Joh.5,25.)

Under forutsetning av at jødene tok imot Jesus som deres Messias, var
den tiden kommet da oppstandelsen av de rettferdige kunne skje. De som
hadde gjort gode gjerninger, skulle oppstå i de rettferdiges oppstandelse,
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og de som hadde gjort onde gjerninger, skulle oppstå i de urettferdiges
oppstandelse, (v.29.)

Den første oppstandelsen vil skje rett før opprettelsen av «1000 års-
Riket», mens den siste oppstandelsen vil skje etter at «1000 års-Riket»
er avsluttet». «For dette er min Faders vilje at hver den som ser Sønnen
og tror på ham, skal ha tidsalderlig liv, og at jeg skal oppreise ham på DEN
SISTEDAGEN.» (Joh.6,40.) (Se Daniel 12,1-3 ogJohannes Åpenbaring
20,4-6.)

Den kristne menighet skal også få del i en oppstandelse. Det vil være både
en oppstandelse og en bortrykkelse til himmelen. Den messianske forsam
lingen vil ikke få del i bortrykkelsen, for den skal regjere sammen med
Jesus på jorden, mens vi skal regjere sammen med Jesus fra himmelen i
«1000 års-Riket».

Vår frelse er heller ikke basert på gjerninger, men utelukkende på TRO
og NÅDE. Det var det Paulus sitt NYE BUDSKAP gikk ut på.

20. Jødene ransaket Skriftene og trodde at de skulle få tidsalderlig liv ved
å gjøre det, men de forstod ikke at Skriftene pekte på Jesus. Han kunne gi
dem et liv i tidsalderen, dersom de hadde kommet til tro på ham. Da ikke
dette skjedde, vil de komme til å tro på Antikristen, når han kommer en
gang i framtiden. (Joh.5,39-43.)

Det er bare troen på Jesus som kan gi oss frelsen. Dette gjelder både for
den messianske og den kristne forsamlingen. Blant jødene var det forskjel
lig syn på hvem Jesus var. I den messianske forsamlingen så de på Jesus
som Davids Sønn og konge som skulle frelse dem fra romerne og opprette
Riket for dem. Det var først på et senere tidspunkt at de forstod, at han var
verdens frelser og forsoner.

For den kristne menigheten er Jesus både frelseren og hodet for menighe
ten. Vi forholder oss ikke til Jesus som jødenes Messias og jødenes konge,
men som HODET FOR MENIGHETEN. Det er UTELUKKENDE
Paulus brev som beskriver den kristne menighets forhold til Jesus. Det er
hans Skrifter som gjelder for den kristne menigheten og ikke de jødiske
Skriftene.

Dette betyr ikke at vi ikke kan bruke deler i de jødiske Skriftene i vår
undervisning, men det betyr at vi på ingen måte kan bruke alt som står
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der. Hele Bibelen er nyttig for oss til lærdom, overbevisning, rettledning
og opptuktelse i rettferdighet. (2.Tim.3,l6.)

Vi som tilhører den kristne forsamlingen, har ingen problemer med å
se at Jesus er den som Gud sendte, for å forsone verden med seg selv.

I endens tid vil mange jøder komme til å tilbe Antikrist som deres Messias
og frelser. De messianske jødene vil motsette seg dette, for de venter ikke
på Antikrist, men de venter på Messias.

Den kristne menigheten behøver ikke å vente pa Antikrist, for vi skal
bortrykkes FØR trengselstiden. Gud skal fri oss ut av den trengselstiden
som skal komme over hele verden. (1 .Tess. 1,10.)

21. Det er ikke Jesus som skal anklage jødene på dommens dag, men
det er Mose Skrifter, for de beskriver Jesus som jødenes Messias og frelser.
(Joh.5,45-47.)

Dersom jødene hadde trodd på det som stod i Mose Torah, så hadde de
forstått at Jesus var deres Messias, for den talte om ham.

Jødene mente at Moses var den største profeten som de hadde hatt. Det
var hans Skrifter som var de viktigste i Tanach. Hans Skrifter var viktigere
enn for eksempel profetenes Skrifter.

Dette ble begrunnet med to forhold:

a Det var på Sinai at Gud hadde inngått lovpakten med jødene.
b Gud hadde talt ansikt til ansikt med Moses. Det hadde han ikke gjort
med de andre profetene. Han hadde åpenbart seg for dem i drømmer, sy
ner og åpenbaringer. (4.Mos. 12,5-8.)

Jesus derimot likestilte Mose lov og profetene. Begge var like viktige.
«Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven og profetene. Jeg
er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.» (Mat.5,17.)

Ved siden av at jødene hadde den største respekt for Mose lov, så hadde
fariseerne og mange av de skriftlærde bygd opp sitt eget lov-system rundt
Mose lov. De kalte det for de «gamles vedtekter». Disse var ikke bare
likestilt med Mose lov, men de var etter deres vurdering OVERORDNET
Mose undervisning.
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Fariseerne og de Skrift-lærde mente at Gud hadde gitt jødene to sett av
lover på Sinai. Den ene var Mose lov, og den andre var Den muntlige lov,
som kom til uttrykk ved fariseernes og de skriftlærdes Bibel-tolkninger.
Disse er nedfelt i Talmud. (Se min artikkel på min internettside: Kunn
skap om jødedommen og bibelsk fortolkning. Del 2.)

Den kristne menigheten skal ikke dømmes i forhold til Mose lov. Den som
tror på Jesus i vår tidsperiode, kommer ikke til dom, men er allerede satt
inn i himmelen sammen med Jesus.

Foran Guds domsstol i himmelen skal vi få våre liv bedømt av Jesus.
Her er det ikke snakk om frelse eller fortapelse, men det er snakk om tap
eller godkjenning av nådelønn. (l.Kor.3,8-15.)

Mens den kristne menigheten skal dømmes i himmelen, skal jødene og
de andre folkeslagene dømmes foran Menneskesønnens trone i Jerusalem.
De skal dømmes i forhold til sine gjerninger og i forhold til sin tro. De som
ikke har gode og riktige gjerninger, får ikke del i Guds Rike, som er «Riket
for Israel». (Se Matteus 25.)

22. DET FJERDE TEGNET som Jesus gjorde, var det såkalte « brødun-
deret». (Joh.6,5-15.) Jesus forvandlet 5 brød og 2 fisker til mat for 5000
menn foruten kvinner og barn. Dette var en messiansk undergjerning.

At Messias skulle gi jødene brød, når han kom, er omtalt mange steder
i Tanach. (Se 5.Mos.28,l-l4 og Salme 146,7.)

Kong David hadde heller ikke sett at den rettferdige eller hans avkom
noen gang hadde manglet brød i Israel. «Jeg har vært ung og er blitt gam
mel, men jeg har ikke sett den rettferdige eller hans avkom søke etter
brød.» (Salme 37,25.)

Gud skulle ikke bare gi jødene brød i «Riket for Israel». Han skulle
også gi dem overflod med brød. Etter at disse menneskene hadde spist, ble
det igjen 12 kurver, (v. 13.) 12-tallet er Israels spesielle tall.

«Brødet» er også et bilde på «Jesus». Når jødene bad «HERRENS
BØNN» om at Gud måtte gi dem «det daglige brødet», så lå det en dob
belthet i dette utsagnet. De bad til Gud om at han både måtte gi dem både
det daglige brødet og Jesus, for mennesket lever ikke av brød alene, men av
hvert ord som går ut av Guds munn.
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De fleste jødene så bare det ene brødet, men det som brødet var et bilde
på- nemlig Jesus- så de ikke. «Jesus sa til dem: Jeg er LIVETS BRØD. Den
som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri
noensinne tørste.» (Joh.6,35.)

I vår tidsperiode er det mange rettferdige som mangler mat.

Etter at Jesus hadde gjort denne undergjerningen, så ville folket gjøre ham
til konge med makt. Jesus gikk fra dem (v. 15.)

Det er riktig at Jesus er jødenes konge, men tidspunktet for maktover
tagelsen passet ikke. Jesus måtte først forsone all verdens synd, og sende
Den Hellige Ånd til jødene. Deretter kunne de gjøre ham til konge. (Se
Ap.gj.3,19-21.)

Jesus er ikke den kristne menighets jordiske konge. Han er hodet for
menigheten, som er hans legeme. I dette legemet er jødene og hedningene
likestilt.

23. DET FEMTE TEGNET som Jesus gjorde, var at han stilte stormen
på Genesaret-sjøen. (Joh.6,16-21.)

Dette er et bilde på jødenes trengsel i trengselstiden og jødenes aner
kjennelse av Jesus som konge i «Riket for Israel». «Sjøen» (v.l8.) er et
bilde på den store trengselen, og «vinden» (v. 18.) er et bilde på «jødenes
mange problemer» i denne i denne tiden.
Da Jesus kom «nær til båten» (v. 19.), la bølgene seg og vinden løyet.

Det er et bilde på «Jesu gjenkomme for jødene».
Den kristne menigheten skal ikke inn i trengselstiden på 7 år. Vi skal

bli spart for den, for vi er Jesu legeme og er allerede satt inn i himmelen
sammen med Jesus. Vi har ingen ting å frykte når det gjelder dette.

24. «Jesus sa til de jødiske lederne: «Har ikke Moses gitt dere loven?
Og ingen av dere holder loven enda. Hvorfor står dere meg etter livet?»
(7,19.)

Dette utsagnet viser at Mose-loven ikke var opphevet for jødene. Jesus
var ikke kommet for å oppheve loven og profetene, men for å oppfylle
dem. (Mat.5,17-18.)

Mose-loven var heller ikke opphevet for den messianske menigheten
og dens proselytter. De måtte bestrebe seg på å holde Mose-loven og Jesu
fortolkning av den. Når vi ser på misjonsbefalingen i Matteus 28,18-20,
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kommer det tydelige fram at både jøder og hedninger skulle holde budene
og forskriftene i Jesu fortolkning av Mose Torah. Denne undervisningen
angår «1000 års-Riket».

Mose-loven er opphevet for den kristne menigheten. Rent juridisk ble den
opphevet av Jesus på Golgata. (Ef.2,14 og Kol.2,15.), og rent formelt ble
den satt til side på apostelmøtet i Jerusalem i året 50. Det ble da bestemt at
hedningene ikke behøvde å følge Mose-loven. (Ap.gj. 15,28-29.)

Det var Mose-loven som en ENHET og som en HELHET, som ble
satt til side for hedningene. Dette betyr ikke at vi har regler og bud i dag,
som vi skal følge. Vi skal følge de 400 budene og forordningene som Pau
lus har satt opp i sine brev.

25. «Kvinnen» som ble grepet i hor, er et bilde på «Israel».(Joh.8,l-
11.)

I Bibelen blir kvinnebenevnelser brukt om Israel. Slike benevnelser er
«skjøge», «horkvinne», «søster», «venninne», «kvinne», «hustru»
og «brud». Ett unntak er «den store skjøgen», som er beskrevet i Johan
nes Åpenbaring (7,1-11.) Den store «skjøgen» er en sammenslutning av
de hedenske religionene i verden. Sentrum i dette vil være den romersk
katolske kirken.

I Johannes Åpenbaring blir også Israel beskrevet som «kvinnen».
(Joh. Åp. 12.)

De skriftlærde og fariseerne kom til Jesus med denne kvinnen, som var
grepet i hor. De ville konfrontere ham med Mose-loven, for den bestemte
at slike kvinner skulle steines. Ut ifra Mose-loven var det rett og riktig at
denne kvinnen skulle dø. Dette gjaldt også den mannen som hadde vært
med på denne ugjerningen.

Jesus bygget sin lære blant annet på Mose-loven, men han førte GOD
HET og KJÆRLIGHET inn i det jødiske rettferdighetsbegrepet. Han så
at kvinnen angret sin synd og var redd for å dø, og av den grunn tilgav han
henne hennes synder. Han slapp henne fri med den advarselen at hun ikke
skulle drive hor mer. (v. 11

Jesu lære er ikke helt likt med Mose-loven, for hans lære angikk en ny
tid- nemlig «Riket for Israel». Slik som Jesus lærte, slik vil det også bli i
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«1000 års-Riket» (Se Thorleif Bomans bok: Jødenes Messias. Grekernes
Kristus, s.55-61.)

Vi kan ikke bruke alt i Jesu lære i vår undervisning for inneværende
tidsperiode, som er den frie nådens tid. Det er i Paulus sine Skrifter at vi
finner det åndelige fundamentet for den kristne menigheten. Vi må TIL
BAKE TIL PAULUS i vår undervisning.

Det forholdet at Jesus tilgav denne kvinnen og gav henne en ny mulighet,
peker firamover mot jødenes frelse i endens tid. Jødene vil som folk og lev
ning fa en ny sjanse til å bli frelst ved Jesu gjenkomst, og denne gangen vil
de anerkjenne Jesus som sin Messias, konge og frelser.

26. «Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som
gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset (i Israel) i tidsalde
ren. Sønnen blir der i tidsalderen. Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere
virkelig fri.» (Joh.8,34-36.)

«Trellen» er et bilde på «de av jødene som ikke ville tro påjesus». De
skulle ikke få del i tidsalderen, som er et uttrykk for «Riket for Israel».
Det var ikke bare «nært», men det «var kommet» til Israel. Det begynte
med døperen Johannes og varte til det tidspunktet da Gud forkastet sitt
folk. Denne forkastelsen foregikk i etapper. (Se artikkelen: «Den messi
anske jødedommen og den paulinske kristendommen. Del 2.»)

«Sønnen», som er et bilde på «Jesus», skulle derimot bli i tidsalde
ren. Han skulle være kongen i dette Riket. «For han skal være konge inntil
han far lagt alle sine fiender under sine føtter.» (I.Kor.15,25.)

Det jødiske folket visste også at Messias skulle være konge i tidsalderen,
men store deler av folket kjente dessverre ikke til forsoningssiden ved Mes
sias. «Folket svarte ham: Vi har hørt av loven at Messias forblir i tidsal
deren, hvorledes kan du (Jesus) da si at Menneskesønnen skal opphøyes?
Hvem er denne Menneskesønn?» (Joh.I2.34.)

Det som kjennetegner denne tidsalderen, er frihet, fred og rettferdig
het. Satan og de onde åndene vil være fengslet i denne tiden.
Den kristne menigheten har en ENDA STØRRE FRIHET enn det som
den messianske menigheten hadde. Det er Guds nåde som både frelser oss,
og som bevarer oss som kristne gjennom et helt liv. «For Guds nåde er
åpenbart til frelse for alle mennesker, idet den opptukter oss til å fornekte
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ugudelighet og de verdslige lyster og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig
i den nåværende tidsalder.» (Tims 2,11-12.)

Dette betyr at det er ikke loven, som skal bringe menneskene til Jesus,
men det er nåden.

Dette betyr også at det er ikke loven, som skal helliggjøre de troende,
men det er nåden.

Dette betyr videre at det som kirken kaller for «lovens andre» og «tredje
bruk», er en gal bmk av Guds ord i vår tidsperiode. Vår kirke og mange
av de lutherske og protestantiske organisasjonene hevder at det er «lo
ven» som både skal bringe menneskene til frelsen, og at det er «loven»
som skal helliggjøre de troende. Dette er IKKE RIKTIG, for lovens tid er
forbi for den kristne menigheten. Den ble avskaffet på Golgata. (Ef.2,15
og Kol.2,14.) (Se artikkelen; «Lovens tre funksjoner».)

Loven ble gitt for at jødene skulle forstå, at loven ikke kunne frelse dem.
Lovens hensikt var å avdekke synden, «siden intet kjød blir rettferdiggjort
for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer syndens erkjennelse.»
(Rom.3,20.)

«Men loven kom til for at fallet skulle bli stort, men hvor synden ble
stor, ble nåden enda større.» (Rom.5,20.)

Vi skal ikke forkynne jødenes lov i vår tidsperiode, men nåden. De
gode gjerningene som vi gjør, har ingen ting med frelsen å gjøre. De er en
naturlig konsekvens av at vi er født på ny og er blitt troende mennesker.
(Ef.2,10.)

27. Jesus sa: «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Om noen holder mitt ord
(mine bud), skal han aldri se døden i tidsalderen.» (Joh.8,5L)

Frelsen i den messianske jødedommen var betinget av to forhold, og
det var tro og etterfølgelse av Jesu bud.

Den messianske jødedommen regnet derfor med to typer rettfer
dighet, og det var:

a Guds rettferdighet og

b Menneskets egen rettferdighet.
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Den første typen rettferdighet var den frelsende rettferdighet. Den andre
typen var en etisk rettferdighet. Den kunne gi seg utslag både i forkant av
frelsen og i vandringen som troende.

Vi må huske på at begrepet «frelse» ikke bare betyr selve gjenfødelsen,
men det betyr også vandringen og avslutningen som troende.

Den kristne menighet har bare EN TYPE RETTFERDIGHET, og
det er Guds rettferdighet. Det er den som både frelser og bevarer den tro
ende. De gode gjerningene skal følge som en naturlig konsekvens av at vi
er gjenfødt. (Dette kan ikke bli gjentatt for ofte.)

Mens jødene søkte den PERFEKTE GJERNINGEN (Jak.1,4.), søker
vi den PERFEKTE NÅDEN.

28. DET SJETTE TEGNET som Jesus gjorde, var at han helbredet en
mann som var født blind. (Joh.9.)

«Denne mannen», er også et bilde på «Israel». Israel var født blind
fordi det gjennom lang tid hadde lagt seg inn under fariseernes og de skrift-
lærdes lære og tolkninger av Guds ord.

Jesus gjorde mannen frisk ved å spytte på jorden og gjøre en deig, som
han smurte på den blindes øyne. (v.6.)

Etter at Jesus hadde gjort dette, fikk mannen beskjed om å gå og vaske
seg i dammen Siloa. Da han hadde gjort det, kunne han se. Det siste er
utrykk for en gjerning. Her ser vi også kombinasjonen mellom tro og gjer
ning, som er typisk for den messianske jødedommen.

«Siloa» betyr «utsendt». Både Jesus og Den Hellige And var utsendt
fra Gud. «Vannet» i denne dammen pekte dermed på «Jesus», som er
Guds Sønn og jødenes Messias, og på Den Hellige Ånd, som er Guds
kraft.

Denne hendelsen var en STOR UTFORDRING for fariseerne og deres
lære, for i følge dem var det ikke lov- verken å kna en deig eller å smøre noe
utover på en sabbat. Når denne mannen fikk sitt syn igjen, så hadde Jesus
dermed bevist at fariseernes vurderinger og lære ikke var korrekt. Dette
betydde videre at Jesus var jødenes Messias.

Denne undergjerningen var også et spesielt MESSIAS-TEGN. Rab
binerne lærte at den som helbredet et menneske, som var født blind, den
var Messias.
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I tillegg til dette tegnet var det 3 andre slike tegn, og de var:

a Helbredelse av spedalskhet.

b Utdrivelse av onde ånder i slike tilfelle der personen ikke kunne tale.

C Oppvekking av døde i slike tilfelle der personen hadde vært død i mer
enn 4 dager. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: De messian
ske undergjerningene.)

Denne mannen kjente også til dette spesielle Messias-tegnet, for han sa:
«Så lenge verden har stått (fra tidsalderen av), er det uhørt at noen har
åpnet øynene på en blindfødt.» (v.32.) Han utfordret dermed fariseerne
på deres egne vurderinger angående Messias, men fariseerne skjelte ham ut
og kastet han ut av synagogen, (v.34.)

Den blinde mannen kjente også til den messianske læren, for han sa: «Vi
vet at Gud hører ikke syndere, men den som er GUDFRYKTIG og GJØR
HANS VILJE (holder loven), ham hører han.» (v.31.)

Dette var akkurat det samme budskapet som Peter forkynte i Kornelius
sitt hus. «men blant ethvert folkeslag tar han imot dem som frykter ham
og gjør rettferdighet.» (Ap.gj.10.35.)

I den kristne menighets tidsperiode er det nok å tro på Jesus, for å få del
i frelsen og i Guds rike.

Helbredelse av denne mannen er også et bilde på jødenes omvendelse på
slutten av den store trengsel. De vil bli omvendt som rest og som levning.
Israel er den første nasjonen som blir frelst. Deretter blir hedningene frelst
som folk og nasjoner. Det er dette misjonsbefalingen i Matteus 28,19 sik
ter til når Jesus sa: «gå derfor ut og gjør ALLE FOLKESLAG til mine
disipler...»

Det er ikke den kristne menighets oppgave å gjøre alle folkeslag til Jesu
disipler. Vi skal være med på å ta ut medlemmene til den kristne menighe
ten og bevare dem for himmelen. Når det kristne legemet er fullt, kommer
Jesus ned i lufthimmelen og henter sitt legeme, og da skal vi alltid være
sammen med Herren. Vi skal trøste hverandre med dette. (l.Tess.4,14-
18.)
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29. «Sannelig, sannelig sier jeg dere: «Den som ikke går inn i fårestien
gjennom døren, men stiger over annensteds, han er en tyv og en røver, men
den som går inn gjennom døren, han er fårenes hyrde. For ham lukker
dørvokteren opp, og farene hører hans røst, og han kaller sine far ved navn
og fører dem ut (til Golgata), og farene følger ham, fordi de kjenner hans
røst. (Joh. 10,1-4.)

Denne lignelsen gir uttrykk for Jesu kjærlighet til den messianske for
samlingen i Israel. «Fårestien» er et bilde på «den messianske forsamlin
gen », som var basert på både Abraham-, David-, Mose-pakten og Den nye
pakt i Jesu blod. «Døren» inn til farene er «Jesus selv». «Fårene» var
«de troende i Israel». «Dørvokteren» er et bilde på «Mose-loven».

Mose-loven åpnet opp for Jesus, for han holdt loven. Jesus førte den
jødiske menigheten ut av den jødiske innhegningen, hvor den var inne
stengt på grunn av Mose-loven og fariseernes og de skrifdærdes tolkninger
av den. Mose-loven krevde perfekte gjerninger, for å bli frelst. Han førte
den jødiske menigheten ut til Golgata, hvor han sonet jødenes synder og
satte dem fri fra lovens krav om fullkommenhet.

«Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg, han blir frelst, og han
skal gå INN og UT og finne føde.» (v.9.)

De som kom til tro på Jesus av jødene, ble frelst. De kunne nå gå inn og
ut av den messianske innhegningen som FRIE MENNESKER. Før Jesus
kom, var de innestengt i jødedommen.

Til tross for at de messianske jødene var forpliktet på Mose-loven og
Jesu fortolkning av den i vandringen som troende, så kalte Jakob Jesu lov
for «FRIHETENS FULLKOMNE LOV». «Men den som skuer inn i
frihetens fullkomne lov (Jesu lære) og holder ved med det, så han ikke blir
en glemsom hører, men GJERNINGENS GJØRER, han skal være SA
LIG I SIN GJERNING.» (Jakob.1,25.)

«Tal så og GJØR SÅ som de som skal dømmes etter frihetens lov.»
(Jakob.2,12.)

Jesus sa videre: «Tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Jeg
er kommet for at dere skal ha LIV og ha OVERFLOD. Jeg er den gode
hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene, (v. I O-l I.)
«TYVEN» er et bilde på «Antikrist», som vil opptre i endens tid.

De messianske jødene vil ikke følge ham, men de jødiske lederne vil inngå
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en pakt med ham i endens tid. Denne pakten vil vare i 3,5 år. Etter den
tid gjør jødene opprør mot Antikrist, og han og hans hærer vil deretter
forsøke å ødelegge Israel, jødene og Jerusalem.(Daniel 9,27.)

Antikrist vil føre jødene ut i den største elendighet som noensinne har
eksistert på denne jord. Det skal bli en trengselstid, som bare få mennesker
skal overleve, «for da skal det være så stor en trengsel som ikke har vært
fra verdens grunnvoll inntil nå, og heller ikke skal bli. Og ble ikke de dager
forkortet, da ble intet kjød (menneske) frelst, men for de utvalgtes (de
messianske jødenes) skyld skal de dager bli forkortet.» (Mat.24,21-22.)

Jesus derimot ønsket å gi jødene liv og overflod av alle ting. Det vil han
også gjøre i «1000 års-Riket».

Jesus sa videre: «Jeg har også andre får (gr.allos, som betyr «andre av det
samme slaget»), som ikke hører med til denne sti (den jødiske stien eller
innhegningen i Israel), også dem skal jeg føre frem, og de skal høre min
røst, og det skal bli EN HJORD og EN HYRDE.» (v. 16.)

Jesus talte her om de messianske jødene som bodde i diasporaen. Disse
hørte også med til den messianske menigheten.

Det greske ordet som er brukt for «andre» er «allos». Det betyr « an
dre av det samme slaget».

Det er ikke den kristne forsamlingen som utgjør disse «andre får»,
for den var ikke gjort kjent på det tidspunktet, da dette ble sagt. Dessuten
hører den ikke med til Israel. Den hører med til DEN STORE HEMME
LIGHETEN, som Paulus fikk åpenbart.

Ordene «sti», «innhegning», «får» og «hyrde» er brukt uteluk
kende om Israel og den messianske forsamlingen.

«Frykt ikke, du lille hjord! For det har behaget deres far å gi dere Ri
ket.» (Luk. 12,32.)

Jesus var den gode hyrde for den messianske menigheten. «Jeg er den
gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.» (Joh.10,11.)

«og når overhyrden åpenbares, skal dere (de messianske jødene) få rett
ferdighetens krans.» (l.Pet.5,4.)

Jesus uttalte seg ikke om den kristne menigheten. Det var ikke hans opp
drag. Det overlot han til Paulus.
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Den kristne menighet hører ikke med til Israel. Den er ikke basert på
løfter og pakter. Den har ikke egne pakter, men hemmeligheter og den frie
nåden. «Jeg mener: Kristus er blitt en tjener for de omskårne for Guds
sanndruhets skyld, for å STADFESTE LØFTENE TIL FEDRENE, men
hedningene skal prise Gud for HANS MISKUNNHET (NÅDE), som
skrevet er: Derfor vil jeg prise deg blant hedninger og lovsynge ditt navn.»
(Rom.I5,8-9.)

Den messianske menigheten er bygd opp på profetenes Skrifter i Tanach
og de forskjellige paktene som Gud inngikk med jødene. «Dere er barn
av PROFETENE og av DEN PAKT som Gud gjorde med våre fedre, da
han sa til Abraham: Og i din ætt skal alle jordens slekter velsignes. Dere var
de første som Gud sendte sin tjener til, da han lot ham fremstå, for at han
SKULLE VELSIGNE DERE, idet enhver av dere vender seg bort fra sin
ondskap.» (Ap.gj.3,25-26.)

Den kristne menighets mange hemmeligheter kommer fram i de paulin-
ske Skriftene. «Dere som er bygget opp på APOSTLENES og PRO
FETENES GRUNNVOLL, mens hjørnesteinen er Jesus Kristus selv.»
(Ef.2,20.)

Dette er ikke de 12 aposdene og profetene fra Tanach, men dette er
aposdene og profetene i den kristne menigheten, hvor Paulus var den
fremste.

«Men han som er mektig til å styrke dere etter MITT EVANGELI
UM og JESU KRISTI FORKYNNELSE (Jesu forkynnelse som hodet
for menigheten), etter åpenbaringen av den HEMMELIGHET som har
vært fortidd i tidsalderlige tider, men NÅ er kommet for lyset VED PRO
FETISKE SKRIFTER etter den tidsalderlige Guds befding, kunngjort
for alle folk, for å virke troens lydighet.» (Rom.16,25-26.)

Det er gjennom Jesus som hode for menigheten at vi er kommet inn i det
løftet som Gud gav Abraham, om at jødene skulle få Den Hellige Ånd.« for
at Abrahams velsignelse kunne komme over hedningene i Kristus Jesus, så
vi (jødene) kunne fa Ånden, som var oss (jødene) lovet.» (Gal.3,14.)

«Men hører dere Kristus til, da er dere jo Abrahams ætt, arvinger etter
løfte.» (Gal.3,29.)
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«...for ved ham har vi begge (både jøder og hedninger) adgang til Fa
deren i en Ånd.» (Gal.2,18.)

Dette betyr at vi er koblet inn i Den nye pakt i Jesu blod.
Vi hører ikke med til Abrahams etniske ætt, men Abrahams åndeli

ge ætt. «Derfor skal dere vite at de som har tro, de er Abrahams barn.»
(Gal.3,7.)

Da jødene ikke ville ta imot Jesu tilbud til dem om Den nye pakt i Jesu
blod og opprettelsen av Riket, så satte Gud i verk PLAN B for verden.
Han forente jøder og hedninger i ett legeme. Denne beslutningen var tatt
fra før tidsaldrene var kommet i stand. Det var Paulus som fili åpenba
ring om denne hemmeligheten. «Meg, den aller ringeste av de hellige,
ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristis uransa
kelige (usporlige) rikdom, og å opplyse alle (både jøder og hedninger)
om hvorledes husholdningen er med DEN HEMMELIGHETEN som
HAR VÆRT SKJULT fra tidsalderlige tider i Gud, som har skapt alt, for
at Guds mangfoldige visdom nå ved menigheten skulle bli kunngjort for
maktene og myndighetene, etter det forsett (plan) fra tidsalderlige tider
som han fullførte i Kristus Jesus, vår Herre.» (Ef.3,8-11.)

30. Jesu oppvekking av Lasarus var DET SJUENDE TEGNET som Je
sus gjorde. (Joh. 11,1-46.)

Denne hendelsen er også et bilde på «jødenes oppstandelse på den sis
te dagen». Jesus var i Pereapå den andre siden av Jordan da dette hendte.
Han ventet i 2 dager før han begynte å gå til Jerusalem (v.6.) Disse to da
gene symboliserer de 2000 årene da jødene har vært satt til side på grunn
av sin ulydighet mot evangeliet om Guds Rike og mot Jesus.

Til tross for at Lasarus hadde ligget 4 dager i graven, og til tross for at
det allerede stinket av ham (v. 17 og v.23), så oppvekte Jesus ham fra døden.
Disse 4 dagene symboliserer de 4000 fra Abraham og til Jesu gjenkomst
for jødene. 1 hele denne tiden har jødene ventet på oppstandelsen på den
siste dagen og opprettelsen av «Riket for Israel». (v.24.)

Den kristne menigheten venter ikke på oppstandelsen på den siste da
gen, men den venter på bortrykkelsen, som er menighetens «salige håp».
(Tit.2,13.) Den skal skje før selve trengselstiden på 7 år.
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31. Etter at Jesus hadde gjort det syvende tegnet, kalte yppersteprestene
og fariseerne sammen hele Rådet, for å drøfte hva de skulle gjøre med Jesus.
Problemstillingen var følgende: «Hva skal vi gjøre? For dette mennesket
gjør MANGE TEGN. Larvi ham holde på slik, da vil alle TRO PÅ HAM,
og romerne vil komme og ta både vårt sted og vårt folk. (Joh.11,47-48.)

Kaifas, som var yppersteprest det året, sa: «Dere forstår ingen ting.
Heller ikke tenker dere på at det er til gagn for dere at ETT MENNESKE
DØR FOR FOLKET og ikke hele folket GÅR TIL GRUNNE.» (v.49-
50.)

Dette utsagnet har en dobbelt betydning:

a Det angikk forholdet mellom det jødiske folket og romerne,

b Det angikk forholdet mellom det jødiske folket og Gud.

Kaifas hadde ikke det siste i tankene, når han uttalte dette, men Gud brukte
ham på en slik måte at han kunne profetere om FORSONINGEN. Gud
kan bruke hvem han vil- både til å profetere og til å fremme sine planer.

Som et resultat av forsoningen vil også Jesus på sikt samle både de jødene
som bor i landet, og de jødene som bor i diasporaen til ett. «Dette sa han
ikke av seg selv, men da han var yppersteprest det året, profeterte han at
Jesus skulle dø for folket (i Israel), og ikke for folket alene, men for også
å samle til ett de Guds barn som er spredt omkring (diasporajødene.)»
(v.51-52.)

Det er rett at Jesu død er en soning for jødenes synder. (Es.53.) Dette
gjaldt både de jødene som bodde i Israel, og de som bodde i diasporaen.
Det er blitt anslått at det bodde 1 million jøder i landet Israel, mens det
bodde 2 millioner jøder i diasporaen på denne tiden.

Frelsen gjaldt alle disse pluss de hedningene som sluttet seg til den mes
sianske jødedommen som proselytter.

Videre gjaldt Jesu forsoning alle de som kom til tro på Jesus i den kristne
forsamlingen, «og han er en soning for VÅRE SYNDER, dog ikke bare
for våre, men og for HELE VERDENS.» (l.Joh.2,2.)

Forsoningen gjelder alle mennesker som på en eller annen måte har
kommet til tro- enten på Gud som skaperen eller på Jesus som frelseren.
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Troens karakter vil være forskjellig for de forskjellige menneskene. Den er
basert på tidsperiodenes karakter og egenart.

32» På palmesøndag (den 10. nisan) i året 32 ville store deler av folket
gjøre Jesus til konge. «Den følgende dag, da meget folk, som var kommet
til høytiden, fikk høre at Jesus kom til Jerusalem, tok de palmegreiner og
gikk ut for å møte ham, og ropte: Hosianna! Velsignet være han som kom
mer i Herrens navn, ISRAELS KONGE.» (Joh. 12,12-13.

Jesus bekreftet at han var Israels konge, ved at han satte seg på en ung
eselfole og rei inn i Jerusalem på den. (v. 14-15.)

Dette var et KLART TEGN på at Jesus var Messias, for profeten Saka-
rias hadde skrevet: «Fryd deg storlig, Sions datter! Rop høyt, Jerusalems
datter! Se, din konge kommer til deg, rettferdig er han og full av frelse, fat
tig og ridende på et asen, på aseninnens unge fole.» (Sak.9,9.)

Jesus kunne ikke bli konge på palmesøndagen, for først måtte han lide dø
den og sone synden. Deretter skulle han sende Den Hellige Ånd til jødene.
Da først var tiden kommet, til at han kunne komme tilbake fra himmelen
og bli jødenes konge. (Se Apostlenes Gjerninger 3,19-21.)

Mange av jødene kjente Jesus som Messias, men de kjente ham ikke
som «det Guds lam som tar bort verdens synd.» (Joh. 1,29.) Før Jesus
kunne bli konge, måtte han gå i døden for alle mennesker.

Jesus er jødenes konge og Messias, men han er ikke en jordisk konge
for den kristne menighet. Han er hodet for menigheten. Det er av den
STØRSTE BETYDNING at vi skiller mellom disse to sidene ved Jesus.
Dersom vi greier det, så vil ett av hovedproblemene i tolkningen av N.T.
være løst.

33. Under påskemåltidet vasket Jesus føttene til sine disipler. (Joh. 13,2-
17.)

Dette viser at Jesus holdt fast på de jødiske ritualene for renselse av den
ytre synd eller urenhet. Peter ønsket at Jesus også skulle vaske hendene og
hodet hans, men Jesus sa til ham: «Den som er badet (gjenfødt) trenger
ikke til å vaske annet enn føttene, men er ren over det hele,...» (v. 10.)

Dette er skikker som den kristne menigheten ikke har. Vi er frelst av
nåde alene, og oppholdes som kristne av Guds nåde alene.
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Når mange medlemmer av den kristne menigheten ikke vil gi slipp på de
jødiske seremoniene som for eksempel vanndåp, bruk av olje ved helbre
delser og forskjellige renselsesskikker, så er dette et uttrykk for at de ikke
greier å skille mellom den messianske jødedommen og kristendommen.

Mange troende blir også tiltrukket av disse seremoniene samt andre
seremonier som ikke har noe med Guds rike å gjøre. Det er ikke det nye
mennesket, som blir tiltrukket av dette, for det har mer enn nok med Guds
nåde, men det er kjødet som bor i oss.

Dette er en av grunnene til at den katolske kirken har et mye sterkere inn
flytelse på sine tilhengere enn det som den protestantiske kirken har. Den
protestantisk kirken har skåret drastisk ned på seremoniene og ritualene,
men ennå er det mange ting som burde ha vært tatt bort. Det ugjenfødte
og det religiøse mennesket elsker tradisjoner. Det gjenfødte mennesket
bør elske bare Guds ord og Guds ordninger.

Det som skulle ha vært i sentrum for den kristne menighets Guds-tje-
neste, er tilbedelsen av Gud og gleden over at vi både er frelst og opprett
holdes av Gud nåde alene.

Det har vært en del diskusjon innenfor «nådebevegelsen » om den kristne
menigheten skal delta i nattverden eller ikke. Den peker på Jesu død og
samfunnet med Jesus. «Brødet» er et bilde på «Jesu legeme», og «vi
nen» er et bilde på «Jesu blod». Det var Jesus som innstiftet nattverden.
Den ble en del av det jødiske påskemåltidet. (Mat.26,26-28.)

Nattverden er også for den kristne menigheten, for Paulus mottok det
av DEN OPPSTANDNE JESUS, at vi skulle ta nattverden som et min
ne om Jesu død og som en forventning på hans komme for menigheten.
(l.Kor.11,23-26.)

I tillegg til dette er nattverden et «åndelig styrkemåltid», der vi får del
i Jesu legeme og blod. Vi far styrket vårt åndelige fellesskap med Jesus, og
vi far del i hans guddommelige natur.

Nattverden er ETT AV DE STERKESTE MIDLET som vi har, til at hel

bredelser av sykdom kan finne sted. Når vi deltar i nattverden på en rett
måte, får vi redusert de sykdommene som er i legemet. Den tar også bort
sykdommer, for den er fellesskap med Jesu legeme, som aldri har vært sykt.
Vi burde derfor ta nattverden mye oftere enn det som vi gjør.
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I Korint der medlemmene i den kristne forsamlingen ikke tok natt
verden på en rett måte, var det mye legemlig sykdom, og en del av med
lemmene døde også før tiden. (l.Kor.l 1,30-32.) Av dette kan vi indirekte
slutte at der er legedom fra sykdom i nattverden.

På samme måten som vi ber og leser i Bibelen hver dag, burde vi også bruke
nattverdens sakrament hver dag. Vi kan ta nattverden privat- enten alene
eller sammen med andre troende.

På samme måten som aposdene og de første messianske jødene tok
nattverden hver dag, burde vi gjøre det samme, «og idet de samdrektig
HVER DAG stadig søkte templet og BRØT BRØDET HJEMME, nøt
de sin mat med fryd og hjertets enfold.» (Ap.gj.2,4é.)

Predikantene og forkynnerne burde bytte ut «oljeflasken» (Jak.5,14.)
med brødet og vinen når de betjener den kristne menigheten. «Oljeflas
ken» hører med til den messianske jødedommen, men brødet og vinen er
for oss. Vi hører aldri om at Paulus helbredet ved hjelp av «oljeflasken».

Nattverden er det sterkeste sakramentet som vi har i den kristne menig
heten, men det er også det sakramentet som blir minst brukt. Det er ikke
Gud som ønsker dette, men satan har innbilt de kristne at dette sakramen
tet er så «hellig» og «overordnet», at vi ikke kan ta det hver dag. Dette
er en gal vurdering av nattverden.

Nattverden er ett av bindeleddene mellom den messianske jødedom
men og den paulinske kristendommen. (Se min bok: Matteus Evangeliet.
Jesu Liv og Lære. s.367-384 og artikkelen: Nattverdens betydning.)

34. «Deres hjerte forferdes ikke. Tro på Gud og tro på meg. I min FA
DERS HUS (templet i Jerusalem) er det mange rom. Var det ikke så, da
hadde jeg sagt dere (de 12 apostlene) det, for jeg går bort for å berede dere
sted, og når jeg er gått bort og har beredte dere sted, da KOMMER JEG
IGJEN og vil ta dere til meg, for at dere også skal være der (i Jerusalem og
i Israel) jeg er.» (Joh. 14,1-3.)

Denne teksten angår ikke den kristne menighets bortrykkelse, men
den angår Jesu gjenkomst til de 12 apostlene. De skulle få sitte i templet i
Jerusalem og dømme Israels 12 stammer. (Mat. 19,28.) (Se min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: En beskrivelse av Johannes 14,1-6.)
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Vi har flere lignende fortellinger i evangeliene, som viser, at dette er en rik
tig forståelse av dette. Mark. 13,34-37 sier omtrent det samme som Johan
nes 14,1-2. «Likesom en mann (Jesus) som drog utenlands (til himmelen)
og forlot SITT HUS (den messianske menigheten) og overgav sine tjenere
(apostlene) styret, enhver sin gjerning, og bød dørvokteren (Mose-loven
og Jesu fortolkning av den) at han SKULLE VÅKE, således skal DERE
VÅKE- fordi dere vet ikke når HUSETS HERRE KOMMER, enten det
blir om aftenen eller ved midnatt eller ved hanegal eller om morgenen, for
at han ikke skal finne dere sovende, når han kommer uforvarende (plut
selig). Men det jeg sier til dere, det sier jeg til alle; VÅK.» (Mark.13,34-
37.)

Det var to som skulle våke, og det var dørvokteren og den messianske
menigheten. Det «å våke» gir uttrykk for det «å være våken». Det er
det samme som «å passe på», slik at jødene ikke skulle gå glipp av Jesu
gjenkomst, for det var bare de som «holdt ut inntil enden som skulle bli
frelst.» (Mark. 13,13.)

Loven krevde at jødene skulle passe på at de holdt Jesu bud i vandrin
gen som troende. «Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud.»
(Joh.14,15.)

«Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg,
men den som elsker meg, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og
åpenbare meg for ham.» (Joh. 14,21.)

«Dersom (betingelse) dere holder mine bud, da blir dere i min kjær
lighet, likesom jeg har holdt min Faders bud og blir i hans kjærlighet.»
(Johannes 15,10.) (Se Jakobs brev.)

Den kristne menigheten SKAL IKKE VÅKE angående Jesus komme for
menigheten, for vi vet ikke når Jesus kommer, for å hente sin menighet.
Den som er frelst, blir med når Jesus kommer for å hente den kristne me
nigheten. Den kristne menigheten har ingen spesielle tegn som kan peke
på Jesu komme. De tegnene som er nedskrevet i de jødiske Skriftene, gjel
der jødene og verden.

I den kristne menigheten handler Gud med oss i forhold til sin store
nåde. «Nåde» og «fred» er de nøkkelordene som er gitt til den kristne
forsamlingen. «Nåde være med dere og fred fra Gud Fader og vår Herre
Jesus Kristus.» (Gal. 1,3.)
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35. «...og jeg vil bede Faderen, og han skal gi dere en annen (gr.allos, som
betyr «en annen av den samme kvalitet»), for at han kan være hos dere
i tidsalderen. Sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham
ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir HOS DERE og
skal være I DERE. Jeg vil ikke etterlate dere farløse. Jeg (Den Hellige Ånd)
kommer til dere.» (Joh. 14,16-18.)

Jesu sa at Faderen ville sende «en annen av den samme kvalitet». Dette
betyr at Jesus og Den Hellige Ånd er av den samme kvaliteten. De danner
en enhet og er begge gått ut fra Faderen. (Se min artikkel: Forholdet mel
lom Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. På min internettside.)

Løftet om Den Hellige Ånd er et løfte til jødene. Hans komme skulle skje
som et resultat av Jesu forsoning. Den Hellige Ånd var knyttet til Den
nye pakt i Jesu blod. Den skulle bevirke at jødene skulle få en ny Ånd i sitt
hjerte, som skulle hjelpe jødene med å holde Jesu bud. (Jer.31,31-34.)

Den kristne menigheten har også fått Den Hellige Ånd i sitt hjerte
som pant og innsegl på frelsen. Vi har gjennom Jesus Kristus som hode for
menigheten blitt gjort delaktig i Den Hellige Ånd. Vi er koblet inn i Den
nye pakt i Jesu blod.

36. «Jeg er det sanne vintre, og min Fader er vingårdsmannen. Hver
grein på meg som ikke bærer frukt, den tar han bort, og hver den som bæ
rer frukt, den renser han, for at den kan bære mer frukt. Dere er reine på
grunn av det ord jeg har talt til dere.» (Joh. 15,1-3.)

«Vintreet» er et bilde på «Jesus». «Min Fader» er «vingårdsman
nen». «De troende i Israel» er «greinene».

De var blitt bevart som troende av to grunner:

a De var koblet inn i vintreet, som er et bilde på Jesus.

b De var reine på grunn av at de hadde kommet til tro på Jesus og etter
fulgt Jesu undervisning. Det betyr at de holdt Jesu bud.

I vår tid er det nok å være koblet til Jesus, for å bli bevart som troende. Det
er det den frie nåden går ut på. Gjerningene har ingen ting med frelsen å

160



Kapittel 15 - En sammenligning mellom den messianske jødedommen

OG DEN PAULINSKE LÆREN UT IFRA JOHANNES EVANGELIET

gjøre i vår tidsperiode. De vil følge etter som en naturlig følge av at det nye
livet er kommet i stand.

De greinene, som ikke bar frukt (lovens helliggjørelse), ville Gud ta
bort fra vintreet, og de greinene som bar frukt (lovens helliggjørelse), ville
Gud rense (Guds helliggjørelse), slik at de kunne bære mer frukt, (v.2.)

1 dette verset er det snakk om to typer helliggjørelse, og det er:

a Lovens helliggjørelse. Det er den helliggjørelsen som jødene ved Den
Hellige Ånds hjelp greidde å oppnå. Den er ikke nok til frelse, men den
angår selve vandringen som troende.

b Guds helliggjørelse. Det er bare den som kan helliggjøre et menneske
fullt ut, for den er forankret i Jesu forsoning.

I vår tidsperiode regner vi med bare en type helliggjørelse i forhold til selve
frelsen, og det er Guds helliggjørelse. «Men av ham er dere i Kristus Jesus,
som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og HELLIGGJØRELSE
og forløsning.» (1.Kor. 1,30.) Det blir i dag ikke stilt noen krav til etisk
helliggjørelse, for å bli bevart som troende.

I den kristne menighets tid blir det ikke stilt krav om at en skal bære
frukt for Guds rike, for å bli frelst eller for å bli bevart som troende. Den
kristne menighet skal fram for Jesu domstol, for å få igjen det som er skjedd
ved legemet- enten det som er godt eller det som er ondt. Det som er dår
lig, skal brerme opp, men det som er godt, skal belønnes. Om ALT BREN
NER OPP (hele frukten), så skal en likevel bli frelst. (l.Kor.3,11-15.)

«Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en grein og visner, og de
sankes sammen og kastes på ilden, og de brenner. Dersom dere blir i meg
og mine ord blir i dere, da bed om hva dere vil, og dere skal få det.» (v.6-
7.)

Den som forble i Jesus og holdt Jesu ord (Jesu bud), den kunne be om
hva som helst (også helbredelser) og få det. I den messianske jødedommen
var helbredelser avhengig av at jødene holdt Jesu bud. Slik er det ikke i
dag. I dag blir vi helbredet på grunn av Guds nåde. Det er ikke stilt noen
betingelser til helbredelse.

Jeg vet at denne lignelsen (Joh. 15,1-10.) blir brukt om den kristne me
nighets forhold til Jesus. Dette er galt, for den angår den jødiske menighe-
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ten. En del av det som står her, er felles for de to menighetstypene, men når
vi gransker dette nærmere, så ser vi også at der er forskjeller.

Jeg skal ta for meg en del forskjeller på den messianske og den
kristne menigheten:

a I forhold til den kristne menighet er Jesus ikke vintreet, men han er ho
det for legemet. Den kristne menighet utgjør en HØYERE ENHET med
Jesus enn det som jødene representerer. Vi er utkalt til å være en himmelsk
forsamling, mens jødene er en jordisk forsamling. Vårt hjem er himmelen,
mens jødenes hjem er på jorden- i Jersalem og i Israel.

b De messianske jødene skal bli LIK Jesus, men vi skal bli «LIKEDAN
NET MED HANS SØNNS BILDE». (Rom.8,29.)
Om de messianske jødene står det: «Dere elskede. Nå er vi Guds barn,

og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da
skal vi bli ham LIKE, for vi skal se ham som han er.» (l.Joh.3,2.)

Når vi undersøker den sammenhengen, som dette verset står i, så viser
det seg at ordet «lik» går på det «å ikke synde mer».

Den kristne menigheten derimot skal bli likedannet med det bildet
som Jesus gav av seg selv som hodet for menigheten. Dette betyr ikke at
vi skal inneha den samme posisjonen som Jesus har, for han vil bestandig
være HØYT HEVET over det som den kristne menigheten kan oppnå,
men vi skal være i en åndelig enhet med Jesus, og vi skal representere de
samme verdiene og ideene som han har.

«Et bilde» (gr.eikon) er ikke det samme som gjenstanden selv, men
det skal fortelle oss noe om hva selve gjenstanden står for, eller hva den
representerer. Slik er det også med vårt forhold til Jesus.

C De troende jødene skal oppstå på den siste dagen og få sine liv bedømt
foran Jesu herlighetstrone i Jerusalem (Mat.25,1-30 og Luk.19,15-26),
mens den kristne menigheten skal stilles fram for Guds domstol i himme
len.

d Jødene skal få styre over byer i Rikets tid, mens vi skal ha overordnede
oppgaver i Rikets tid. Vi skal blant annet styre over hele verden (gr.kos-
mos) og over englene. (l.Kor.é,2-3.)
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Det står ikke så mye i N.T. om den kristne menighets oppgaver i Rikets tid.
Der er ennå hemmeligheter som ikke er åpenbart.

Men vi skal ha følgende posisjon og oppgaver:

a Vi skal bli likedannet med Jesu bilde. (Rom.8,29.)

b Vi skal bestandig være sammen med Jesus. (1 .Tess.4,18.)

C Han skal vise sin herlighet på oss. «For at han i de kommende tider (i
Riket for Israel og senere) kunne vise sin nådes overvettes rikdom i godhet
mot oss i Kristus Jesus.» (Ef.2,7.)

d Alle ting er underlagt Jesus og menigheten. (Ef. 1.21 -23.)

e Vi skal styre over hele kosmos. Det er alt som er skapt. «Eller vet dere
ikke at de hellige skal styre over verden (gr.kosmos), og dersom verden
blir dømt (styrt) ved dere, er dere da uverdige til å dømme i de ringeste
saker?» (l.Kor.6,2.)

f Vi skal styre over engler. «Vet dere ikke at vi skal styre over engler, hvor
meget mer da i timelige ting.» (l.Kor.6,3.)

Aposdene visste også at det var forskjell på deres lære og på Paulus sin lære.
Det var ikke deres oppdrag å forkynne den paulinske læren.

På apostelmøtet i Jerusalem i år 50, ble de enige om tre forhold:

a Aposdene skulle gå til jødene med «omskjærelsens evangelium».
(Gal.2,7.) Paulus skulle gå til hedningene med «uomskjærelsens evange
lium». Det første evangeliet angår den messianske menigheten og inn
befatter Jesu lære. Det andre evangeliet angår den kristne menigheten og
innbefatter Paulus lære.

b Loven var opphevet for hedningene med unntak av hor, det som var
kvalt, blod og avståelse fra avgudene. (Ap.gj. 15,20.) Loven var ikke opp
hevet for den messianske forsamlingen, for den var ennå i Rikets forkyn
nelse.

C Paulus skulle samle inn penger til de fattige i Israel.
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For den kristne menighet er loven både OPPFYLT og OPPHEVET. Vi
har fatt NÅDEN i stedet. «Men nå er Guds rettferdighet, som loven og
profetene vitner om, åpenbart UTEN LOVEN.» (Rom.3,21.)

«For Kristus er lovens ENDE (HENSIKT) til rettferdighet for hver
den som tror.» (Rom. 10,4.)

«Så er da loven blitt vår (jødenes) tuktemester (veiviser, oppdrager)
inntil Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort ved tro.» (Gal.3,24.)

For de messianske jødene var ikke loven opphevet. Jesus utvidet kra
vene i den til også å gjelde både motiver og tanker. «Dere må ikke tro at
jeg er kommet for å oppheve loven og profetene. Jeg er ikke kommet for å
oppheve, men for å oppfylle. « (Mat.5,17.)

Mens den kristne menighet søker den frie nåden uten gjerninger, så
søkte den messianske forsamlingen de perfekte gjerninger ved Den Hel
lige Ånds hjelp.

Paulus så på loven på følgende måte:

3 Loven som en enhet og en totalitet er opphevet for hedningene.

b De enkelte budene i loven er oppsummert i det dobbelte kjærlighets-
budet. (Rom.13,9.) Vi skal ikke legge hovedfokus på oppfyllelsen av hvert
enkelt bud, men på det å elske hverandre. Den som har elsket den annen,
har oppfylt loven.» (Rom. 13,8.)

C  I forhold til nesten og samfunnet er ikke budene opphevet. Dette har
ikke noe med frelsen å gjøre. «Det kommer ikke an på omskjærelse, og
det kommer ikke an på forhud, men på å holde Guds bud. Disse finner vi i
Paulus sin undervisning.» (l.Kor.7,19.)

d Loven er ikke for de troende, men for de ugudelige og synderne. De
skal bli dømt på grunnlag av loven. Vi skal dømmes på grunnlag av nåden.
(I.Tim. 1,8-10.)

1 den messianske jødedommen var ikke loven opphevet i forholdet til
Gud. Gud krevde både en større rettferdighet og en større hellighet av
jødene. Han krevde både tro og gjerninger. «Den som har mine bud og
HOLDER DEM, han er den som elsker meg, men den som elsker meg,
skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»
(Joh.14,21.)
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«Dersom dere holder MINE BUD (betingelse), da blir dere i min
kjærlighet, likesom jeg har holdt min Faders bud og blir i hans kjærlig
het.» (Joh. 15,10.)

«Mine barn. La ikke noen forføre dere. Den som GJØR RETTFER
DIGHET (lovens rettferdighet), er rettferdig, likesom han (Jesus) er rett
ferdig.» (l.Joh.3,7.)

«Og derved vet vi at vi kjenner ham: Om vi holder hans bud.»
(l.Joh.2,3.)

1 den paulinske forkynnelsen er den som tror, blitt gjort rettferdig.
Vi kunne ha skrevet mye mer om dette, men Paulus sin lære og apost

lene sin lære har forskjellig fokus i forhold til loven og til Jesu bud. Vi som
tilhører den kristne menigheten, er FRI FRA LOVEN og BUDENE i vårt
forhold til selve frelsen. Hvis vi greier å se dette, så kan vi begynne å vandre
i det som Paulus lærte oss. Vi blir frigjorte og glade kristne.

1 forkynnelsen er det en enorm SAMMENBLANDING av disse to
aspektene ved Guds ord. Dette fører til at kristenfolket ikke ser den store
friheten som vi har i Jesu nåde og i den paulinske forkynnelsen.

Erstatnings- og sammenblandingsteologien fører til både frustrasjon
og forblindelse av en riktig forståelse av Guds ord.

Vi skal ikke forkynne «loven» for de troende. Vi skal forkynne nåden.
«For synden skal ikke herske over dere. Dere er jo ikke under loven, men
under nåden.» (Rom.6,14.)

«For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker, idet den (nå
den) OPPTUKTER OSS til å fornekte ugudelighet og de verdslige lys
ter og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nåværende tidsalder.»
(Tit.2,11-12.)

Vi skal heller ikke forkynne «loven» til de ufrelste, men vi skal forkynne
nåden. «Men da han som utvalgte meg fra mors liv, og KALTE MEG
VED SIN NÅDE.» (Gal.1,15.)

«Eller forakter du hans godhets og tålmods og langmods rikdom, og
vet du ikke at GUDS GODHET (GUDS NÅDE) DRIVER DEG TIL
OMVENDELSE?» (Rom.2,4.)

«Bare dette vil jeg vite av dere: Var det ved lovgjerninger dere fikk Ån
den, eller VED TROENS (NÅDENS) FORKYNNELSE?» (Gal.3,2.)
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«han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall, ikke etter våre gjer
ninger, men etter sitt eget forsett (vilje) og den NÅDE som er gitt i Jesus
Kristus før tidsalderlige tider.» (2.Tim.l,9.)

Til de ufrelste skal vi forkynne følgende:

a At alle mennesker er fiill av synd og urettferdighet. (Rom.3,10-18.)

b At ingen kan frelse seg selv ved egne gjerninger.

C At Jesus er død for all verdens synd.

d At de har fatt sine synder tilgitt. (2.Kor.5,19.)

e At de må ta imot denne ufattelige gaven.

f At den som ikke tar imot denne nådegaven, far ikke del i Guds rike.

Jesu forsoning er å betrakte som en kontrakt mellom Gud og menneskene.
Gud har allerede satt sin underskrift under denne kontrakten, men kon
traktens innhold begynner ikke å virke før menneskene også signerer kon
trakten.

Den som ikke er villig til å signere kontrakten, har gjort Gud til en løg
ner.

Gud vil ha et svar fra den enkelte om vedkommende tar imot gaven,
eller om han ikke gjør det.

Vi skal ikke forkynne «loven» for de ufrelste, for den er opphevet i
frelsesspørsmål, men vi skal gi dem evangeliet om Guds store kjærlighet i
Jesu forsoning. Jesus døde for alle mennesker til fastsatt tid.

Når Paulus forlot menighetene, så overgav han dem til Guds nåde. Den
skulle bevare dem. «Og nå OVERGIR jeg dere til Gud og Guds nådes
ord, han som er mektig til å OPPBYGGE dere og gi dere arvelodd blant
alle dem som er blitt helliget.» (Ap.gj.20,32.)

I luthersk teologi sier man at «loven» har tre fiuiksjoner, og de er:

a Den skal regulere forholdet til nesten og være et fundament for sam
funnet. Det er rett.

b Den skal bringe menneskene til Jesus. Det er galt. Det er nåden som
skal bringe menneskene til Jesus.
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C Den skal bevare oss som troende. Det er også galt. Det er nåden som
skal bevare oss som troende.

I og med at jødene fortsatt var under loven i den messianske jødedommen,
så Wir den å betrakte som en KONTRAKT mellom Gud og den enkelte.
Når jødene oppfylte sin del av kontrakten, så var Gud FORPLIKTET til
å oppfylle sin del.

Når de messianske jødene holdt Jesu bud (Johannes 15,7), kunne de
fa sine ønsker og sine bønner oppfylt. Slik er det ikke i dag. Vi får ikke alt
det som vi ber om, for vi ber ikke alltid i samsvar med Guds vilje og Guds
planer. Vi far det som er BEST FOR OSS. I et kort perspektiv ser vi ikke
bestandig hva som er best for oss, men det viser seg at det som ikke hadde
noen mening, fikk en ny og en annen mening. Gud arbeider i et lengre
perspektiv enn det som vi gjør. «Og vi vet at alle ting tjener dem til gode
som elsker Herren, de som etter hans råd er kalt.» (Rom.8,28.)

I den messianske jødedommen var det følgende betingelser, som
måtte være oppfylt, for at jødene skulle få det som de bad om:

a De måtte be I TRO og IKKE TVILE. De måtte BEGJÆRE det som
de bad om. «Men Jesus sa til ham: Om jeg formår? ALT ER MULIG
FOR DEN SOM TROR.» (Mark.9,23.)

«Sannelig sier jeg dere at den som sier til dette ̂ ell (Oljeberget). Løft
deg opp og kast deg i havet og IKKE TVILER i sitt hjerte, men TROR at
det han sier, skal skje, ham skal det vederfares. Derfor sier jeg dere: ALT
det dere BEDER OM og BEGJÆRER, tro bare at dere har fått det, så skal
det vederfares dere.» (Mark.l 1,24.)
«Men han BE I TRO, UTEN Å TVILE, for den som tviler, ligner havs-
bølgen, som drives og kastes for vinden. For ikke må det menneske tro at
det skal få noe av Herren.» (Jakob. 1,6-7.)

b Det måtte være TO eller TRE som bad sammen. Da kunne de be om

hva som helst, og de skulle få det. (Mat. 18,19-20.)

C De måtte be I JESU NAVN. (Mat.18,19-20 ogjoh.16,23.)

d De måtte be ETTER GUDS VILJE. De som bad etter Guds vilje, var
sikret å få det som de bad om. De hadde fått det allerede, selv om de ikke

hadde erfart det. (l.Joh.5,l4-15)
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C De måtte HOLDE JESU BUD. (Joh. 14,15 ogjoh.15,7.) (Se min bok:
Matteus Evangeliet. Jesu Liv og lære. Kapittel: Makten til å løse og binde.
s.258-260.)

Paulus underviste ikke på denne måten. Han satte ikke opp noe krav for
at våre bønner og begjæringer skal bli oppfylt. Han overlot dette til Guds
nåde. Det er bare EN GANG at Paulus henviste til et menneskets tro, for
at dette mennesket kunne bli helbredet. «Han hørte Paulus tale. Denne
så skarpt på ham, og da han så at han hadde TRO TIL Å BLI HELBRE
DET, sa han med høy røst: Reis deg og stå opprett på dine føtter. Og han
sprang opp og gikk omkring.» (Ap.gj.14,9-10.)

I dette tilfellet forkynte Paulus noe som kan bli forvekslet med den
messianske jødedommen, at troen var nødvendig for at helbredelsen kun
ne komme i stand. Dette er ikke tilfellet i den paulinske kristendommen,
for helbredelsen er en gave som gies til den enkelte helt uavhengig av om
den enkelte har en sterk tro eller ikke.

Svaret er at denne mannen fikk en STERK OVERBEVISNING om at
han skulle bli helbredet, når han hørte Paulus tale. Vi vet at troen kommer
av forkynnelsen. Dette gjelder både den frelsende tro og tro som overbe
visning. Dette kaller vi for «troens nådegave» (1.Kor. 12,9.)

Hva som gjelder troen» så er det følgende.å si om den:

a Troen en gave fra Gud. Det er en indre forventning og en visshet om at
det som Gud har lovet, det vil han oppfylle i sin tid. « Men tro er hill visshet
om det som håpes. Overbevisning om ting som ikke sees.» (Hebr. 11,1.)

b Tro som «forventning» og som «begjæring». Det var den troen Jesus
krevde av jødene, for at de skulle bli helbredet.

C Frelsende tro. Paulus satte ofte likhetstegn mellom troen og nåden,
«men etter at troen (nåden) er kommet, er vi ikke lenger under tuktemest
eren.»(Gal.3,25.)

d Tro som nådegave. « en annen tro ved den samme Ånd.»(1 .Kor. 12,9.)

0 Voksende tro. Det er voksende innsyn inn i Guds ordninger.
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Den messianske jødedommen var MYE MER FORUTSIGBAR enn det
den paulinske kristendommen er, i og med at den førstnevnte var basert på
Jesu bud og oppfyllelsen av dem. Dette ble betraktet som en kontrakt.

I vår tid har Den Hellige Ånd, som er Guds kraft, en mye FRIERE
STILLING i forhold til den kristne menigheten enn det Han hadde i
forhold til den messianske menigheten. Grunnen til det er at forholdet
mellom Gud og den kristne menigheten er basert på NÅDE og IKKE PÅ
KRAV og BETINGELSER.

Det er særlig i forbindelse med helbredelse av sykdom at vi har en meget
USUNN og GAL FORKYNNELSE i mange av våre menigheter. Vi skal
bare kort gi en vurdering av dette.

a Det var ikke sykdommen som var i fokus, da Jesus sonet vår synd på Gol
gata, men det var synden. Sykdommen er en følge av synden. Vi har derfor
ikke noe krav på å være frisk. Vi har derimot krav på syndenes forlatelse.

b Vi er alle sammen underlagt syndens og dødens lov. Dette gjelder selve
legemet. Selv om Jesus overvant døden på Golgata, så eksisterer den fort
satt. Den blir beskrevet som «den siste fiende». «For han (Jesus) skal
være konge (i «Riket for Israel») inntil han får lagt alle sine fiender under
sine føtter. Den siste fiende som tilintetgjøres er døden.» (l.Kor.15,25-
26.)

C Det er ikke vår tro som helbreder oss, men Guds nåde.

I utgangspunktet er det ikke noe godt når vi rammes av sykdom, ulykker
eller prøvelser, men vi vet også at Herren vender det onde til det gode. Det
som ikke hadde en mening, fikk plutselig en annen og ny mening.

Noen predikanter sier at det er ikke Guds mening, at vi skal være syk.
Hva vet de om det? Gud kan bruke sykdommen til noe positivt. Det står
i Bibelen at ingen kjermer Guds sinn og Guds planer, slik at han kan være
Guds rådgiver. «O dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Hvor
uransakelig hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. For hvem kjente
Herrens sinn? Eller hvem var hans rådgiver?» (Rom. 11,33-34.)

Hva som gjelder Guds vilje, så må vi dele den i to, og det er:
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3 GUDS EGENTLIGE VILJE. Det er det som Gud ønsker innerst inne.
Han ønsker ikke at noen skal være syk. Han ønsker at alt skal være perfekt.
Han ønsker heller ikke at det skal være krig i verden.

b GUDS TILLATELIGE VILJE. Han tillater at onde ting skjer. Det
er satan som står bak alt som er ondt. Han bruker ofte menneskene til å

fremme sine onde planer.

Vi skal alle sammen dø en gang. Det skjer ofte gjennom sykdom. Da er det
godt å vite at ingen ting kan skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus.
Ikke trengsel, angst, forfølgelse, hunger, nakenhet, fare eller sverd. Vi blir
betraktet som slaktefår i denne verden. I alt dette vinner vi MER ENN
SEIER ved ham som elsker oss. (Rom.8,35-37.)

Jeg skulle ønske at kristenfolket kunne få en riktig og sunn forståelse
av Guds nåde. Dersom de fikk det, så kunne de slappe mer av i forhold til
ytre hendelser og stole på «at alt tjener dem til gode som elsker Herren.»
(Rom.8,28.)

For at dette skal kunne skje, må vi kjenne til at N.T beskriver to for
skjellige læresystemer. Det er Rikets lære, og det er den kristne menighets
lære. Den første er basert på tro og gjerninger, mens den andre er basert på
tro og nåde.

37» «Og når Han (Den Hellige Ånd) kommer, skal han overbevise ver
den om SYND og om RETTFERDIGHET om DOM.» (Joh.16,8.)

Dette utsagnet er ikke i samsvar med det som er i sentrum i den pau-
linske læren om synden, rettferdiggjørelsen og dommen. Paulus lærte at
synden og dommen var tatt bort for hele verden (2.Kor.5,I9.), og at den
som kom til tro på Jesus, skulle bli rettferdiggjort.

Utsagnet i Johannes 16,8 angår ikke den paulinske nådelæren, men det
angår endetiden og Guds dom over jødene og verden. De som ikke ville
omvende seg og komme til tro på Jesus, de ble dømt når Jesus kom tilbake
for å opprette «Riket for Israel».

38. Når Den Hellige And ko m, skulle Han lære aposdene alle ting. Han
skulle lære dem «de tilkommende ting.» Han skulle ikke tale av seg selv,
men det som han hørte, skulle han forkynne. Han skulle herliggjøre Jesus
og føre videre Jesu lære. (Joh. 16,12-14.)
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Jesus hadde mye som han ennå ville undervise sine aposder om, men de
kunne ikke forstå det på daværende tidspimkt. (v. 12.) De skulle forstå det
når Den Hellige Ånd kom.

Dette gjaldt blant annet:

a De forstod ikke forsoningen.

b De forstod ikke at Riket kom til å bli utsatt med ca.2000 år.

C De forstod ikke de paulinske hemmelighetene.

d De forstod ikke at Den nye pakt i Jesu blod skulle erstatte Mose-loven
og Jesu fortolkning av den i den frie nådens tidsperiode.

e De forstod ikke de fremtidige begivenhetene som er beskrevet i Johan
nes Åpenbaring.

Alt dette skulle Den Hellige Ånd lære dem når Han kom.

Den kristne menighet er også koblet inn i Den nye pakt i Jesu blod, og vi
har fått Den Hellige Ånd som frelsespant og innsegl. Vi har Den Hellige
Ånd felles med jødene. Det var han og den oppstandne og herliggjorte
Jesus som lærte Paulus de ny-testamendige hemmelighetene. Han skal
også lære den kristne menigheten dette, men i og med store deler av den
paulinske teologi har vært misforstått i snart 2000 år, så er store deler av
den kristne menigheten ikke klar over at det er forskjell på den messian
ske jødedommen og den paulinske kristendommen. De blander disse to
læresystemene sammen.

Det er ikke noe rart at vi fremdeles «ser stykkevis og taler profetisk
stykkevis» (1.Kor. 13,9-13.), og det til tross for at DEN FULLKOMNE
LÆREN ble utarbeidet av Paulus for snart 2000 år siden, «viss tjener
jeg er blitt etter den husholdning som er meg gitt blant dere. Det vil si Å
FULLFØRE GUDS ORD.» (Kol.1,25.)

39. «Når kvinnen (Israel) føder (Israels omvendelse i endens tid), har hun
sorg (i den store trengsel), fordi hennes tid er kommet, men når hun har
født sitt barn (det omvendte Israel), kommer hun ikke lenger sin trengsel i
hu, av glede over at et menneske er født til verden. Således har også dere nå
sorg, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar
deres glede fra dere. Og på den dag (når Jesus kommer tilbake og jødene
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blir frelst) skal dere ikke spørre meg om noe (for da skal de forstå alt). San
nelig, sannelig sier jeg dere: Alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i
mitt navn.» (Joh. 16,21-23.)

Dette er et bilde på Jesu gjenkomst og jødenes omvendelse på slutten av
trengselstiden. «Kvinnen» er her et symbol på «jødene». De messianske
jødene skal da glemme all sin sorg og trengsel. De skal bare glede seg over
at Messias er kommet, og at de er frelst som rest og levning.

Den kristne menigheten skal ikke inn i trengselstiden på 7 år. Jesus vil
ikke tillate at hans legeme skal bli ødelagt av Satan og Antdcrist. «og vente
på hans Sønn fra himlene. Som han oppvakte fra de døde, Jesus, han som
FRIR OSS FRA DEN KOMMENDE VREDE.» (1.Tess. 1,10.)

40. «Jeg ber ikke at du skal ta dem (de messianske jødene) ut av verden,
men at du skal bevare dem fra det onde (den Onde).» (Joh. 17,15.)

Hva som gjelder Jesu avskjedstale (Joh. 14-16) og Jesu ypperstepreste-
lige bønn (Joh. 17.), så angår ikke disse talene den kristne menigheten. De
angår de messianske jødene.
De messianske jødene skal ikke takes ut av verden. Jesus bad om at de

måtte bli bevart fra den Onde i trengselstiden. Dette er det samme som
Jesus uttalte i «Guds bønn» «..., men fri oss fra det onde (den Onde)...»
(Mat.6,13.) (Se min bok:Matteus Evangeliet. Jesu Liv og Lære. Kapittel:
Fadervår er en jødisk bønn. s.79.)

Den kristne menigheten skal derimot takes ut av verden før trengsels
tiden. Det er den kristne menighets store håp. «Håpet» er ett av de 6
kjennetegn som den kristne menigheten har. (Ef.4,4-6.)

41. «Fader! Jeg vill at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt meg,
være hos meg (i «Riket for Israel»), for at de skal se min herlighet, som
du har gitt meg, fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.»
(Joh. 17,24.)

Da Jesus kom til jødene, måtte han avkle seg mye av sin herlighet. (Se
Filip. 2,5-11.) Ved sin himmelfart fikk han igjen den herligheten som han
hadde hos sin Far. Han skal omgi seg med denne herligheten, når han kom
mer tilbake til Israel, for å opprette «Riket for Israel».

Jesus ønsker å dele denne herligheten både med jødene og de hednin-
genasjonene som underkaster seg hans styre i Rikets tid. I jokets tid vil
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OG DEN PAULINSKE LÆREN UT IFRA JOHANNES EVANGELIET

jødene være det ledende folket på jorden. De skal være konger og prester
for Gud ut over den hele jord, mens Jesus skal være jødenes konge og yp
persteprest. Han skal regjere hele verden ut ifra Jerusalem.

Templet i Jerusalem skal bygges opp igjen, og Jesus skal motta gaver og
offer fra hedningenasjonene. De som ikke vil delta i Løvsalenes Fest, skal
ikke få regn i sine land. (Sak. 14,17.)

42. Jesus bekreftet ovenfor Pilatus at han var konge, men han sa også at
hans Rike ikke var av denne verden. (Joh. 18,33-37.)

Jesus er jødenes konge, men hans Rike er ikke av denne verden. Det be
tyr ikke at Riket ikke ski være i denne verden, men det betyr at dette Riket
er av en helt annen åndelig beskaffenhet enn verdens riker- de som forgår.
Jesu Rike er bygd på Jesu forsoning og et rett og rettferdig styre.

Den kristne menighets rike er ikke på jorden, men det er i himmelen,
«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.)

«han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i SIN EL
SKEDE SØNNS RIKE.» (Kol.1.13.)

43.1 tillegg til alle de fiillmaktene som aposdene fikk av Jesus, fikk de også
den fiiUmakten at de KUNNE TILGI eller FORLATE SYND. «Dersom
dere forlater noen deres synder, da er de dem forlatt. Dersom dere fasthol
der dem for noen, da er de fastholdt. (Joh.20,23.)

Dette er en fullmakt som de skal fortsette med å ha i «1000 års-Ri-
ket». De skal sitte på 12 troner i templet i Jerusalem og dømme jødene.
(Mat.19,28.)

Den kristne menigheten har ikke fått denne fullmakten, selv om Den
romersk katolske kirken hevder, at den har fått denne fullmakten gjen
nom Peter, som den hevder var den første biskopen i Roma. Dette er FRI
FANTASI og har ikke noe med virkehgheten å gjøre. Peter arbeidet ikke
blant hedningene i Roma. Han arbeidet blant de messianske menighetene
i Israel og ute i diasporaen.

Dette er den «nøkkelmakten» som de 12 apostlene fikk av Jesus. De kun
ne tilgi synd og fastholde synd. De kunne uttale seg om læremessige for
hold og delvis forandre på det som Jesus hadde lært. Jeg tenker her på det
som skjedde på apostelmøtet i Jerusalem i året 50, da de satte Jesu misjons-

173



Jødedom og kristendom - Jesus og Paulus

befaling i Matteus 28,18-20 til side og satte et skille mellom den kristne
menigheten og den messianske menigheten.

Den kristne menighet har ikke fått denne «nøkkelmakten» av Her
ren. Vi kan ikke tilgi synd på vegne av Herren. Vi må henvise menneskene
til Jesu forsoning. Vi kan bare tilgi den synd som er begått mot oss selv.

Det er heller ikke behov for at menneskene tilgir synd på vegne av Gud i
vår tidsperiode, for loven er opphevet og synden er sonet, tilgitt og glemt.

Vi kan heller ikke forandre den paulinske læren. Den står fast inn
til Herren henter den kristne menigheten. Etter den kristne menighets
bortrykkelse blir den messianske læren innført igjen. Først i Israel og der
etter i hele verden. Da først kommer misjonsbefalingen i Mat.28,18-20 til
sin fulle rett.

Da skal de messianske jødene:

a Gå ut i hele verden med Rikets evangelium,
b Gjøre alle folkeslag til Jesu disipler.
C Døpe alle mennesker til Den treenige Guds navn.
d Lære alle mennesker at de må holde hele Jesu undervisning.

I var tid skal vi ikke ta ut FOLKESLAGENE for Guds rike. Vi skal være
med på å ta ut DEN KRISTNE MENIGHETEN. Det er det misjonen-
både indre og ytre misjonen- går ut på. Vi skal være med på å ta ut et folk
av hedninger for Jesu navn. (Ap.gj. 15,14.)

44» Etter Jesu oppstandelse fra de døde, viste han seg for apostlene 3 gan
ger. Ved den siste anledningen bad han dem om at de måtte kaste ut gar
nene på den høyre siden av båten. De fikk da 153 fisker. (Joh.21,1-11.)

Det er 153 forskjellige fiskeslagi Genesaretsjøen. De symboliserer de
153 folkeslag som man regnet med var i verden. Dette viser oss følgende
forhold:

a Nådetiden for den messianske jødedommen var ennå ikke slutt. Hed
ningene kunne ennå bli innlemmet i den messianske jødedommen,
b I «1000 års-Riket» skal jødiske misjonærer greie å innlemme alle fol
keslag i Guds Rike, som er «Riket for Israel».
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Den kristne menigheten har ikke fått dette oppdraget. Den har fått det
oppdraget å ta ut den kristne menigheten, som er Jesu legeme.

Tingvoll den 18-10-05 og den 18-05-06.
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 16

Israel og den kristne menighet

Dette foredraget ble holdt i Ålesund 1-05-09 2005.

Når vi leser og studerer Bibelen, må vi ha en del overordnede prinsipper
for lesningen og forståelsen av den. Dersom vi ikke har det, blir lesnin
gen og forståelsen av Bibelens innhold et eneste rot. Det ene utsagnet kan
komme til å stå i motsetning til det andre.

Gud har tre folk i verden. Det er: JØDENE, HEDNINGENE og
GUDS MENIGHET. «Vær uten anstøt for jøder og for grekere og for
Guds menighet.» (1.Kor. 10,32.)

Vi må videre fordele Guds ord på en rett måte. Dette betyr at vi må for
dele innholdet i Bibelen på en rett måte i forhold til disse 3 grupperingene.
Dersom vi gjør det, har vi en stor mulighet for å forstå Bibelens innhold
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, i det du RET
TELIG LÆRER GUDS ORD.» (2 Tim.2,15.)

Vi kan deie Bibelens innhold på følgende måte i forhold til disse
3 gruppene:
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a Hedningene hadde sin tid fra Adam og til Abraham.

b Jødene hadde sin tid fra Abraham og til Paulus.
C Den kristne menighet har sin tid fra Paulus og til den kristne menighets
bortrykkelse.

d Jødene skal ha en ny tid fra den kristne menighetens bortrykkelse og til
og med Jesu styre i «1000 års-riket».

e De troende jødene og hedningene og den kristne menigheten skal være
sammen i det nye Jerusalem. (I denne oversikten er ikke nyansene i Guds
frelsesplan tatt med.)

Vi skal også dele opp Bibelens innhold i forskjellige tidsaldere eller tids-
husholdninger. Ordet «tidsalder» kommer av det greske ordet «aion»,
og ordet «tidshusholdning» kommer av de greske ordene «oikos», som
betyr «hus» og «nomos», som betyr «lov». Mens det første ordet angår
lengden for en tidsperiode, angår det andre ordet «de lovene som det skal
styres etter» i en bestemt tidsperiode.
(Om de forskjellige tidsperiodene henviser jeg til artiklene: De forskjel

lige tidsperiodene, Tidsperiodene er beskrevet i Bibelen og De forskjellige
fasene av Guds rike.)

Tidsperiodene beskriver hovedlinjene i frelseshistorien. Det er HELT
NØDVENDIG at vi har dem, når vi skal forstå Bibelens innhold og for
dele det på en rett måte, men de fanger ikke opp alle enkelthetene i frel
seshistorien, for Guds ord og Guds ordninger kan lett sprenge en del av
de rammene som vi har satt opp for en rett forståelse av Guds ord. Guds
handling i historien lar seg ikke begrense eller forståes fullt ut fra våre tids
skjemaer. De tidsperiodene som vi setter opp i våre teologiske systemer,
kan for eksempel ikke fange opp enkeltindividene, som lever utenfor tids
periodene og «det skjulte hos menneskene.» (Rom.2,16.)

En del tidsperioder kan også overlappe hverandre. Det gjelder for eksem
pel den kristne menighets tidsperiode og perioden for den messianske me
nigheten. De overlapper hverandre fra Paulus sin omvendelse og til år 70.
Dette var en nedbyggingstid for «Riket for Israel» og en oppbyggingstid
for den kristne menigheten.
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Tidsperiodene og tidshusholdningene er GODE HJELPEMIDLER
for oss i studiet av Guds ord. Bibelen beskriver tidsperiodene, og jeg kan
ikke med min beste vilje forstå at en del kristne mennesker er sterke mot
standere av, at vi deler frelseshistorien opp i tidsperioder. N.T. bruker ofte
både begrepene «tidshusholdning» og «tidsalder».

Brevet tU Romerne, kap.1-3 deler også frelseshistorien inn i 3 deler,
og det er:

a Tiden fra Adam og til Abraham. (1,18-2,16.)

b Tiden fra Abraham og til den kristne menighetens begynnelse. (2,17-
3,20.)

C Det spesielle frelsebudskapet for den kristne menigheten om at vi er
frelst av nåde ved tro uten gjerninger. (3,21-31.) Det gjelder tiden fra me
nighetens begynnelse og til bortrykkelsen av den kristne menigheten.

I lesningen av Det Nye Testamente må vi videre skille mellom de jødiske
Skriftene, som har med «Riket for Israel» å gjøre, og de paulinske Skrif
tene, som både behandler jødenes og den kristne menighets forhold til den
jødiske Torahen (loven) og den spesielle typen nåde som Paulus beskrev.
I sin teologi løsrev han frelsen fra loven. Han forkynte i det hele tatt ikke
den forpliktende nåden for medlemmene av den kristne menigheten.

Mens alle tidsperioder har TRO og GJERNINGER som frelsesgrunn-
lag, har Paulus et helt annet frelsesgrunnlag, og det er det forholdet at vi
er frelst AV NÅDE VED TRO UTEN GJERNINGER. Den nåden som
Paulus beskrev, både KALLER, FRELSER og BEVARER menneskene.
(Mer om dette senere.)

Mens alle andre tidsperioder operer med BETINGET NÅDE, så opererte
Paulus med DEN FRIE NÅDEN. Noen Bibel-forskere har kalt dette for
«NÅDE PLUSS INGEN TING», og det er en god beskrivelse av inne
værende tidsperiode.

Mens det var troen og gjerningene som frelste menneskene i alle andre
tidsperioder, så opererte Paulus med et helt annet frelsesbegrep, og det var
«nåde ved tro uten gjerninger». (Vi må huske på at «frelsen» ikke bare
er gjenfødelsen, men også det forholdet at de troende BLIR BEVART
gjennom et helt liv.)
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(Se Romerbrevet 2,5-16 og Hebreerbrevet 11,1-10.)
Det har vært nåde å få i alle tidsperioder. Nåden blir også beskrevet

med andre ord som «miskunn», «barmhjertighet», «godhet» og kjær
lighet. (Se artikkel: Guds Nåde.)

Vi skal innledningsvis beskrive enda en forskjell på de jødiske Skriftene
og de paulinske Skriftene. Når Johannes, Jesus eller aposdene siterte fra
Tanach (G.T.), så kunne de bruke sitatene direkte- uten å forandre dem,
for de angikk den messianske menigheten. Den messianske menigheten
pa Jesu tid var en direkte fortsettelse av den gammel-testamendige menig
heten.

Når Paulus derimot brukte Tanach i sin undervisning, så kunne han
ikke bruke sitatene helt slik som de stod i Tanach, men han forandret en
del i dem eller utelot en del av det som stod der. Han la en LITT ANNEN
FORSTÅELSE INN I DEM. Han TILPASSET DEM ved Jesu og Den
Hellige And hjelp til den nye situasjonen. (Se artikkelen: Paulus bruk av
Tanach i sin undervisning.)

De jødiske Skriftene er: De 4 evangeliene, første del av Apostlenes Gjer
ninger, Peters, Johannes, Jakob ogjudas sine Skrifter og Hebreerbrevet. De
beskriver forhold som har med «Riket for Israel» å gjøre. (Se hva Torleif
Boman skrev om innholdet i N.T i sin bok: Jødenes Messias. Grekernes
Kristus. S.12. En del av dette er sitert i artikkelen: Den messianske jøde
dommen og den paulinske kristendommen. Del 1.)

Den kristne menighets Skrifter er Paulus sine 13 brev. De 6 første Skrif
tene som han skrev, er både kampskrifter og utforming av læren, og det er
tydelig at ikke alt i læren var kommet på plass i disse brevene. Dette gjaldt
for eksempel synet på vanndåpen og familiedåp.

Hva som gjelder de 7 siste brevene, så er 5 av disse skrevet i årene 60-62
mens han satt i fangenskap i Roma. 1. og 2. Timoteusbrev er skrevet etter
Paulus sitt første fangenskap i Roma. De kan være skrevet i årene 63 og 67.

Disse brevene går ut på å konsolidere den paulinske læren og undervise
den kristne menighet om hvordan den skal vandre riktig i Guds hus, som
er den kristne menigheten.

«men om jeg (Paulus) venter med å komme, at du (Timoteus) kan vite
hvorledes en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet,
sannhetens støtte og grunnvoll. « (l.Tim.3,15.)
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Det er en del Bibei-lærere innenfor «Nådebevegelsen» som hevder at de 6
første brevene ikke angår den kristne menigheten, men at Paulus hadde en
tjeneste til den messianske menigheten helt fram til år 70. Jeg er ikke enig i
denne vurderingen. Jeg tror at Paulus hadde en ENHETLIG TJENESTE.
Det som han skicv angikk den kristne menigheten, som bestod både av
jøder og hedninger.

Den kristne menigheten begynte heller ikke på pinsefestens dag. Den be
gynte ved Paulus sin omvendelse utenfor Damaskus i året 37.
De som mener at den kristne menigheten begynte på pinsefestens dag,

trekker JØDISKE ELEMENTER inn i den kristne menighets lære. De
hører ikke hjemme der. Dette gjelder synet på vanndåpen, på helbredelser
og en riktig forståelse av begrepet «Guds rike».

Den lutherske og den katolske kirken tror og lærer at gjenfødelsen fin
ner sted i forbindelse med vanndåpen. Mange karismatiske menigheter
tror og lærer at vi har krav på å bli helbredet, og at en troende ikke behøver
å være syk. Jeg er uenig i disse vurderingene.

Hva som gjelder begrepet «Guds rike», så betyr det i de jødiske Skriftene
«Riket for Israel». I de paulinske Skriftene betyr det «Guds menighet».

Når vi leser N.T., må vi være oppmerksomme på det forholdet at vi
har TO LÆREFORMER der. Den ene angår den kristne menigheten,
og den andre angår den messianske menigheten. Det er VIKTIG at vi er
oppmerksomme på dette, men de aller fleste Bibel-tolkere og menigheter
blander sammen disse to lærene.

Hedningene

I Bibelen blir «hedningene» blant annet definert som de mennesker som
«verken har hørt den messianske forkynnelsen om lov og nåde eller den
paulinske forkynnelsen om nåden. Vi pleier å si at de er «utenom lov og
evangelium».

Hedningene har ikke noe skriftlig evangelium å holde seg til. De har
det generelle evangeliet som de finner i skaperverket, i sine tanker og i sin
samvittighet. Vi kaller det for «det generelle kallet».
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Hedningenes situasjon er bl.a. annet beskrevet i Romerbrevet 1,18-2,16.
Der står det at de fleste av dem går fortapt for Guds rike, men det står også
at en del av dem blir frelst. Det er de som har gjort gode gjerninger på
grunn av sin tro. Ingen kan frelse seg selv ved gode gjerninger. Det er bare
troen som kan frelse et menneske, og troen (frelsen) er bestandig en gave
fra Gud- ikke noe som noen har fortjent.
Om disse står det: «på den dag da Gud skal dømme DET SKJULTE

(troen) hos menneskene etter mitt evangelium (forsoningens evangelium)
ved Jesus Kristus.» (2,16.)

I tilegg til dette vet mange hedninger at det finnes en Gud, som er over
ordnet alle andre guder, som de kjenner til. Denne Gud, som har skapt alle
ting og opprettholder det hele, har trekt seg tilbake. Han finnes ikke i de
vanlige hedenske religionene, men han byr seg fram for de som søker ham.
Vi vet at den som søker Gud av hele sitt hjerte, skal finne ham.

Dette er den jødiske og kristne Gud. Han har mange navn i Tanach.
Vi kan kalle ham for «El», «Elohim» eller «Yhvh». (Se min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 4. Kapittel: Guds navn i Tenach.

Bjørnar Heimstad har skrevet en interessant kronikk i Magazinet av
den 16-05-06 om navnene på en slik overordnet gud. I Korea heter han
Hannanin, i Finland Jumala, i Russland Bogh, hos samene Ibmil, på swa
hili Mungo, i Ruanda Mansroom, i Kina Ting og så videre.

Jeg har for lite greie på de forskjellige religionene i verden til å vite om
denne overguden, som han skriver om, kan identifiseres med jødenes Yhvh,
eller om det er en høygud innenfor de forskjellige fremmede religionene.

Paulus fortalte også om en UKJENT GUD i sin store tale på Area-
pagos. Vi kan være helt sikre på at denne ukjente Gud er identisk med
jødenes og de kristnes Gud. « For da jeg gikk omkring og så på deres hellig
dommer, fant jeg også et alter som det var satt den innskrift på: FOR EN
UKJENT GUD. Ham som dere altså dyrker uten å kjenne, Ham forkyn
ner jeg dere.» (Ap.gj. 17,23.)

Det er Jesus som skal dømme, for han er en Menneskesønn, som er prøvet
i alle ting i likhet med oss- dog uten synd. Han skal dømme de frelste hed
ningene etter Paulus sitt evangelium, som er FORSONINGENS EVAN
GELIUM.
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Jeg grunnet i mange år på hvilket evangelium dette kunne være. Det
kunne ikke være det evangeliet som Paulus underviste det kristne legemet
om- den frie nådens evangelium, men så kom svaret en dag: Det er «for
soningens evangelium», som Paulus var en av de første til a forstå. Han
var ekspert på dette evangeliet. «For ordet om korset er vel en dårskap for
dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.»
(l.Kor.1,18.)

Dette betyr to ting:

a Det er bestandig svar underveis på våre teologiske spørsmål. Den Hel
lige Ånd er i stand til å gi oss svar på alle ting.

b Det kreves at vi arbeider med Guds ord- dag og natt. Det skal være i
våre tanker hele tiden, «salig er den mann som ikke vandrer i ugudelighets
råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin
lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt.» (Salme 1,1-2.)

Det er ENDA EN forutsetning som skal til, for at vi skal få det rette svaret
på de teologiske problemstillingene, og det er at vi har lagt DET RETTE
TEOLOGISKE GRUNNLAGET for vårt Bibel-studium. De fleste har
ikke det rette grunnlaget, for de skiller ikke mellom de forskjellige frelses-
grupperingene, som Gud handler med. Det gjelder særlig forholdet mel
lom Israel og den kristne menigheten.

De regner heller ikke med tidsperiodene i sine Bibel-studier og setter
også skillene mellom dem på galne steder.

Hedningefolkenes historie er beskrevet i de 12 første kapidene i Bibelen.
Vi ser at de var delt i to leire. Det var Abels og Kains leir. Den første grup
pen kjente Gud som både paktenes og skaperens Gud, men den andre
gruppen brydde seg ikke om å gå på Guds veier. De forfulgte Guds folk.
Slik har det vært opp gjennom hele menneskets historie.

Hedningefolkenes forhold til Gud som skaperen er også beskrevet i
Ap.gj.14,16-17 og 17,26-27, hvor det står: «han som i de fremfarne gene
rasjoner lot alle hedningefolkene vandre sine egne veier, enda han ikke lot
seg uten vitnesbyrd, i det han gjorde godt, gav dem regn og fruktbare tider
og mettet deres hjerter med føde og glede.» (Ap.gj.l4,l6-17.)
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«...og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte
dem faste tider (gr.kairos) og grenser mellom deres boliger, for at de skulle
lete etter Gud, om de dog kunne FØLE og FINNE ham, enda han ikke er
langt borte fra noen eneste en av oss.» (Ap.gj.17.26-27.)

I Og med at hedningene ikke har noe skriftlig dokument om Guds ek
sistens, så må de FØLE at han er til. De som arbeider videre med denne
følelsen, skal finne Gud. «Jeg elsker dem som elsker meg, og de som søker
meg, skal finne meg.» (Ords.8,17.)

De av hedningene, som er kommet til tro på Gud, skal stå opp sammen
med de messianske jødene på den siste dagen og bli medlemmer av «Riket
for Israel». «For dette er min Faders vilje at hver den som ser Sønnen og
tror på ham, skal ha tidsalderlig liv (et liv i den kommende tidsalderen), og
at jeg skal oppreise ham på den ytterste dagen.» (Joh.6,40.)

«Jesus sier til henne: Din bror skal oppstå (etter 3 dager). Marta sier til
ham: Jeg vet at han skal oppstå på oppstandelsen på den ytterste dagen.»
(Joh.l 1,23-24.)

De som gar fortapt for Guds rike, skal oppstå først i de urettferdiges
oppstandelse etter Rikets tid. Den er beskrevet i Joh. Åp.20,11-15.

Hvert menneske bestemmer selv hvilken oppstandelse han skal få del i.
Jesus har sonet all verdens synd, og alle mennesker som har levd, har mu
ligheten til å bli frelst, men dessverre så går de fleste fortapt for Guds rike,
fordi de ikke ville ta imot SANNHETEN om Guds frelse og Guds ord
ninger.

Jødene og Abraham-pakten
Da nådetiden for hedningene ikke lenger var til stede, tok Gud seg ut et
nytt folk på jorden, og det var Israel, hebreerne eller jødene, som de se
nere ble kalt. Gud tok seg ut en mann blant hedningefolkene, og det var
Abram, som betyr «opphøyet far».

Dette navnet beholdt han helt til Gud inngikk omskjærelsens pakt
med ham (I.Mos. 17,1-14.). Han var da 99 år gammel. Da fikk han navnet
«Abraham». (Jeg vil i det følgende bruke navnet «Abraham» da det vil

184



Kapittel 16 - Israel og den kristne menighet

virke forvirrende for leserne å bruke to forskjellige navn på den samme
personen.)

Ordet «hebreer» betyr «de som bor på den andre siden». Det vil si
«de som bor på den andre siden av elven Eufrat».

Abraham fikk følgende løfter av Gud:

C Han skulle bli til et stort folk.

d Han skulle få store velsignelser,

e Hans navn skulle bli stort,

f Gud ville velsigne de som velsignet Abraham.

9 Gud ville forbanne de som forbannet Abraham,

h Alle jordens slekter skulle bli velsignet i Abraham,

i  Abrahams ætt skulle få Israels land. (1 .Mos. 12,1 -7.)

Først da Abraham var 99 år gammel, inngikk Gud en pakt med ham. Han
fikk da utvidet sitt landområde- ikke bare til å gjelde Kanaans land, men til
å gjelde hele området fra Egyptens elv (Nilen) og til Eufrat. (l.Mos.l5>18.
og 17,1-14.) (Gaza hører med til det området som Abraham fikk løfte om,
så det var ikke Guds vilje at jødene i 2005 gav fra seg dette landet til «pa
lestinerne». Jødene vil få det tilbake ved en senere anledning.)

I den forbindelse fikk Abraham også løftet om at han skulle få en sønn.
Han var da 99 år gammel, og Sara var 90 år gammel.

Han skulle ikke bare få en sønn, men han skulle også fa en ætt som skulle
blir så tallrik som stjernene på himmelen. «Og han (Guds ord, som er
Messias) førte ham utenfor og sa: Se, opp til himmelen og tell (eller fortell
om) stjernene (Frelseshistorien er nedskrevet i Zodiaken), om du kan telle
dem. Og han sa til ham: Så skal din ætt bli. Og Abraham trodde på Her
ren (stolte på det som Gud hadde sagt og lovet) og han regnet ham det til
rettferdighet.» (LMos. 15,5-6.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. om
frelseshistorien som er nedskrevet i Zodiaken, som er de 12 stjernebildene
som vi har i vårt solsystem.)

Omskjærelsen var tegnet på pakten mellom Gud og Abraham.
(l.Mos.17,10-14.)
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Abraham fikk sitt navn forandret fra Abram til Abraham, som betyr
«far til mange folk». (I.Mos. 17,5.) Da Abraham var 99 år, fikk han lagt
til en «h» i sitt navn. Den er den femte bokstaven i det hebraiske alfabe
tet, og den står for «Guds nåde». Det var en nåde for Abraham at han ble
skilt ut fra hedningefolkene og ble far til den jødiske nasjonen.

Abraham levde altså som hedning i 99 år. Det var først etter sin pakts-
inngåelse og sin omskjærelse at han ble jøde.

Når det står at «Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det
til rettferdighet», så betyr ikke det at han levde i en fri nådespakt. Det ble
stilt betingelser i hans liv som troende. Den første betingelsen for Abra
hams velsignelser var at han måtte forlate sitt hjemland. Ur i Kaldea, og
reise ut i det ukjente. (I.Mos. 12,1.)

Det ble også krevd av Abraham at han måtte ofre de forskjellige offer og
holde Guds bud og lover. «Da Abraham var 99 år gammel, åpenbarte Her
ren seg for ham og sa til ham: Jeg er Gud den allmektige. Vandre for mitt
åsyn og vær ustraffelig.» (1 .Mos. 17,1.)

«fordi Abraham lød mitt ord og holdt alt det jeg bød ham å holde,
mine bud, mine forskrifter og mine lover.» (l.Mos.26,5.) (Se min bok:
Jesu Gjenkomst. Bind 5. Kapittel: Lovgivningen i Tanach før Mose-lo-
ven.)

Alle som hørte med til Abrahams hus måtte la seg omskjære. «Om
skjæres skal både den som er født i ditt hus, og den som er kjøpt for
dine penger. Så skal min pakt være på deres kjøtt- en tidsalderlig pakt.»
(l.Mos.17,13.)

Alle de løftene som Abraham fikk, fikk han mens han var uomskåret.
Han ble først jøde først da han var 99 år gammel- ved paktsinngåelsen med
Herren.

Vi må skille mellom løftene i pakten og de krav som ble stilt til Abraham i
hans vandring som troende. Løftene i pakten var ubetingede, men tidspe
rioden som Abraham levde i, var betinget.

Det er bare en ubetinget frelsesperiode mellom Gud og mennesker i
ffelseshistorien, og det er den perioden som vi lever i i dag. På Golgata tok
Gud bort den jødiske loven for den kristne menigheten- både som frel-
sesgrunnlag og i vandringen som troende. Dette er en del av den STORE
HEMMELIGHETEN som Paulus skrev om i sine brev.
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Det kunne heller ikke være en ubetinget nådespakt før Jesu forsoning,
for på Golgata sonet Jesus all verdens synd og tok den bort for alltid.

Abraham ble frelst av tro (ved Guds nåde), men i vandringen som troende
måtte han framvise gjerninger. «For ble Abraham rettferdiggjort av gjer
ninger, da har han noe å rose seg av, men det har han ikke for Gud, for hva
sier Skriften: Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet,
men den som har gjerninger, ham tilregnes lønnen (frelsen) ikke av nåde,
men som skyldighet.» (Rom.4,2-4.)

Til og med David, som levde under lovens tidsperiode, var klar over
at det virkelige frelsesprinsippet var Guds nåde. «Således priser også Da
vid det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger.»
(Rom.4,6.)

Det er akkurat dette som skiller den frie nådens tidsperiode fra alle andre
tidsperioder, at loven er opphevet eller satt til side i vandringen for de tro
ende. Vi som lever i den frie nådens tidsperiode, er både frelst ved nåde og
blir bevart av Guds nåde i vandringen som troende. Det kreves ingen ting
av oss. Alt er av bare nåde. Vi kan verken legge noe til eller trekke noe fra
vår frelse. «Og jeg er FULLT VISS på dette at han som begynte en god
gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Fil. 1,6.)

Det er NÅDEN som er i sentrum i Paulus sin forkynnelse.

Mange vil protestere på dette og hevde at dette er gal lære, for de greier
ikke å gi avkall på gjerningene i sine liv. De mener at gjerningene eller
budene er nødvendige for at frelsen skal bli opprettholdt i en kristens liv,
men slik er det ikke i den paulinske læren.

I den paulinske læren har gjerningene ingen ting med frelsen å gjøre,
men de skal vise HVEM VI ER. «For dette vet og skjønner dere at ingen
horkar eller uren eller havesyk, som er avgudsdyrker, har arv i Kristi og
Gudsrike.» (Ef.5,5.)

Det er ikke mange i den kristne menigheten som har forstått Paulus sin
nådeslære fullt ut, for de fleste blander jødiske elementer inn i den.

Hva som gjelder Abrahams ætt, som på hebraisk er «zera», så skulle den
bli så stor som «stjernene på himmelen og sanden på havets bredd».
(l.Mos.22,17.) Dette ordet kan også oversettes med «sæd».
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Dette betyr at Abrahams ætt skulle bestå av både troende og ikke-tro-
ende jøder. De skulle ha sin tilknytning både til himmelen og på jorden.

Det betyr videre at jødene skulle arve et Rike på jorden og senere et rike
i himmelen. Den kristne menighet derimot har bare et rike i himmelen.

De messianske jødene har ikke bare del i «Riket for Israel» eller «1000
års-Riket», men de har også en himmelsk tilknytning. Om Abraham står
det:

«Abraham, deres far, frydet seg til å se min dag, og han så den og gledet
seg.» (Joh.8,56.).»

Dette betyr at han så fram til Jesu første komme og opprettelsen av
«Riket for Israel».

Men Abraham så også fram til de troende jøders FULLKOMNE
FORLØSNING i det himmelske Jerusalem «han ventet på den stad (Det
himmelske Jerusalem) som har de faste grunnvoller, og som Gud er skaper
og byggmester for.» (Hebr. 11,10.)

Dette gjaldt også de andre troende i gammel-testamentlig tid. «I tro
døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovet, men de så det
LANGT BORTE og hilste det og bekjente at de var fremmede og uden-
dinger på jorden.» (Hebr.11,13.)

«Riket for Israel» er ikke de troende jøders endelige hjem. Det er himme
len. «Men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder
meg ved ditt råd, og deretter opptar (mottar) du meg i herlighet. Hvem
har jeg ellers i himmelen) ? Og når jeg har deg, har jeg ikke lyst til noe på
jorden.» (Salme73,23-25.)

«Riket for Israel» er ikke den perfekte tidsperioden. Det er en periode
som blir styrt av Jesus og troende jøder og hedninger. Det skal være et rett
ferdig styre i denne tiden, men til tross for det, så ender denne perioden i
opprør mot Gud og med dom.

Israels frelse har to faser, og det er:

3 Den jordiske fasen. Dette kaller vi for «1000 års-Riket» eller «Riket
for Israel».

b Den himmelske fasen. Jesus sa følgende til jødene om dette: «Når jeg
har sagt dere DE JORDISKE TING, og dere ikke tror, hvorledes skal dere
tro om jeg sier dere DE HIMMELSKE?» (Joh.3,12.)
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Jesus lærte jødene om de forskjellige forhold angående «Riket for Israel».
Dette var de jordiske ting. De hadde med jorden å gjøre. Når de ikke en
gang forstod dette, enda det var nedfelt i deres Bibel (Tanach), så kunne
han ikke lære dem om de himmelske ting. Det har med det himmelske
Jerusalem å gjøre.

Det var Johannes som fikk den oppgaven å skrive utfyllende om Det
himmelske Jerusalem. (Se Johannes Åpenbaring kap.4-5 og 21-22.)

Det var sant det som Jesus sa til jødene. «Ennå har jeg meget å si dere,
men dere kan ikke bære det (forstå det) nå, men når Han, Sannhetens Ånd
kommer, skal han veilede dere til HELE SANNHETEN, for Han skal
ikke tale av seg selv, men det som Han hører, skal Han tale, og de tilkom
mende ting skal han forkynne dere.» (Joh. 16,13.)

Paulus skrev også om «en tidsperiode i tidenes fylde da Gud ville sam
le alt i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden.»
(Ef.1,10.)

David-pakten

1 tillegg til Abraham-pakten inngikk også Gud en pakt med David.
(2.Sam.7,11-16.) «Fast skal ditt hus stå i tidsalderen (gr.olam) for ditt
åsyn. Din trone skal være grunnfestet i tidsalderen (hebr. olam). « (v. 16.)

Det hebraiske ordet «olam» skal ikke oversettes med «evighet», men
det skal oversettes med «tidsalder». Det samme gjelder det tilsvarende
greske ordet «aion».

Hebraisk språk og tankegang ser ikke på tiden i forhold til evigheten,
men i forhold til ny tid eller en ny tidsperiode. (Se artikkelen på min inter
nettside: Kunnskap om jødedommen. Del 2. s.21.)

David-pakten er gitt til Davids hus, og Gud gav et løfte om at det skal sitte
en konge på Davids trone i tidsalderen, som er «Riket for Israel».
Dette løftet peker framover mot Messias. Han skal sitte på Davids trone
i Rikets tid. «For han skal være konge inntil han får lagt alle sine fiender
under sine føtter.» (1 .Kor. 15,25.)

«Riket for Israel» er et Rike som skal opprettes på jorden, men det skal
styres med himmelske prinsipper, som er rettferdighet, autoritet, fred og
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glede. (Se min bok: Kristendommens Jødiske Røtter: Kapittel: Riket for
Israel.)

Denne pakten er en helt fri nådespakt fra Guds side. Det er ikke en
pakt som det er stilt noen betingelser til, unntatt det at jødene må ta imot
pakten og anerkjenne Jesus som konge i dette Riket.

Pakten med David har sitt utgangspunkt i Guds løfter i Abraham-pakten
om Abrahams «ætt» eller «sæd». Messias som også hører med til Abra
hams ætt, skal i sin tid styre det store landområdet som Abraham fikk løfte
om. Han skal ikke bare styre det, men han skal også styre hele verden ut
ifra Jerusalem og Israel.

Denne pakten har to forskjellige introduksjonsfaser, og de er:

a Den ble tilbudt jødene ved Jesu første komme. Dette var en FRIVIL
LIG TILBUD. Det var opp til jødene om de ville ta imot Jesus og hans til
bud om «Riket for Israel». Mange jøder tok også imot Jesus, men mange
av jødene med de religiøse lederne i spissen, avviste tilbudet om oppret
telsen av «Riket for Israel».

Engelen Gabriel sa følgende til Maria om Jesu forhold til Davids rike.
«Han skal være stor og hans far skal gi ham hans fars Davids trone, og han
skal være konge over Jakobs hus i tidsaldrene, og det skal ikke være ende på
hans kongedømme.» (Luk. 1,32-33.)

På palmesøndag anerkjente mange jøder Jesus som Davids sønn
(Mat.21,9) og Israels konge. (Joh. 12,15.)

En kan undre seg over at store deler av det jødiske folket med de religiøse
lederne ikke så dette og forstod at Jesus var jødenes konge. Til og med
Pilatus, som dømte Jesus til døden, forstod at Jesus var jødenes Messias og
konge. Han lot skrive følgende innskrift på Jesu kors: INRI. Det er latin,
og det betyr: «Jesus av Nasaret, jødenes konge.»

Gud var ikke fornøyd med at bare deler av det jødiske folket kom til tro
på ham. Han ville at hele folket skulle akseptere ham som jødenes frelser
og konge.

Paulus skrev følgende om dette: «For jeg gir dem det vitnesbyrd at de
har nidkjærhet for Gud, men ikke med skjønnsomhet (forstand), for da
de ikke kjente Guds rettferdighet og strevde etter å grunne sin egen rett-
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ferdighet, gav de seg ikke inn under Guds rettferdighet (som er Jesus). «
(Rom. 10,2-3.)

«Hva skal vi da si? At hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant
rettferdighet, men det var RETTFERDIGHET AV TRO. Israel derimot,
som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke frem til denne lov. Hvorfor
det? Fordi de ikke søkte den VED TRO, men VED GJERNINGER. For
de STØTTE AN MOT SNUBLESTEINEN, som skrevet er. Se, jeg leg
ger i Sion en snublestein og en anstøtsklippe. Den som TROR PÅ HAM,
SKAL IKKE BLI TIL SKAMME.» (Rom.9,30-33.)

(Dette fikk jeg selv oppleve den 7-12-1964. Jeg søkte ikke rettferdigheten,
men da jeg kom til tro på Jesus, fikk jeg del i Jesu rettferdigheten. En må søke
på rett sted, for å fa del i Guds rettferdighet. En kan ikke søke i jødenes lov,
men en må søke en person, og denne personen er Jesus. Så enkelt er dette.)

b « Riket for Israel» kommer til å bli tilbudt jødene ennå en gang, og det
er ved slutten av den trengselstiden, som Bibelen omtaler, og som nærmer
seg. Dette blir et TVUNGET TILBUD til jødene. Gud vil tvinge dem til
å ta imot Jesus.

Vi må ikke være forundret over det som skjer med jødene i dag. Jødenes
isolasjon og hedningenes hat mot jødene er et ledd i Guds planer om at
jødene til slutt skal bli så trengt, at de må be Gud om å gripe inn og hjelpe
dem. Det er først da at de vil innse, at Jesus både er deres frelser, konge,
yppersteprest og deres Messias. « Og på den dag vil jeg søke å ødelegge alle
de hedningefolk som drar mot Jerusalem. Men over Davids hus og over
Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens Ånd og de skal
skue opp til meg som de har gjennomstunget (på korset), og de skal sørge
over ham (Messias) som en sørger over sin enbårne sønn og klage sårt over
ham som en klager over sin førstefødte.» (Sak. 14,9-10.)

Sinai-pakten
Da jødene kom til Sinai introduserte Gud en ny pakt for dem. Det var
Sinai-pakten eller loven. Ordet «loven» er en meget dårlig oversettelse av
denne pakten. Det er en oversettelse fra det hebraiske ordet «torah», som
kommer av en rot «yarah», som betyr «å lære», «å vise» og «å instru-
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ere». Av dette ser vi at ordet «loven» betyr «lære» eller «instruksjon».
Det inneholder både regler og bud, men også løfter om frelse. Torahen er
Guds instruksjon til jødene om hvordan de skulle leve. Den som brøt To
rahen, mistet velsignelsen. Den som holdt Torahen, fikk velsignelsen.

Den jødiske Torah har derfor et dobbelt siktemål:

a Den fremmet frelsen for den enkelte jøde. (Det er derfor ikke riktig å si
at loven ikke har noe med frelsen å gjøre. Gud kanaliserte sin frelse gjen
nom overholdelse av loven.)

b Den gav materiell og åndelig velsignelse i livet.

Loven inneholder en rekke LØFTER til jødene. «Dersom dere nå lyder
min røst og HOLDER MIN PAKT, da skal dere være MIN EIENDOM
fremfor alle folk, for hele jorden hører meg til.» (2.Mos.l9,5.)

«Dersom du (Israel) hører på Herrens, din Guds røst, så du akter vel
på å holde ALLE HANS BUD, som jeg gir deg i dag, da skal Herren din
Gud HEVE DEG HØYT OVER ALLE FOLKENE PÅ JORDEN.»
(5.Mos.28,l.)

Når jødene greier å holde loven- ved Den Hellige Ånds hjelp- skal Gud
heve dem høyt over alle folkene på jorden.

Dette utsagnet angår ikke loven som frelsesvei for jødene, for ingen kan
holde loven til egen frelse, men det angår vandringen som troende. Dette
vil skje i «1000 års-riket», hvor den åndelige standard på jorden vil være
mye høyere enn i dag.

I «Riket for Israel» vil Jesus styre verden med rettferdighet, og Satan vil
være fengslet i 1000 år. Hvilken herlig tid det skal bli. «Og det skal skje i
de siste dager. Da skal pellet der Herrens hus står, være grunnfestet (eta
blert) på toppen av fellene (rikene) og høyt hevet over alle høyder (mak
ter), og alle hedningefolk skal strømme til det. Og mange folkeslag skal gå
av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så
han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier. For FRA SION skal
LOV utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.» (Es.2,2-3.)

Loven blir videre betraktet som en ENHET. Den som har brutt bare

ett bud i loven, har brutt hele loven. «For enhver som holder hele loven,
men snubler i en ting, han er blitt skyldig i alle.» (Jakob 2,10.)
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Sinai-pakten opphevet ikke Abraham-pakten. Den ble lagt ved siden av
den. Fra Sinai av var det derfor to sett av pakter som jødene måtte forholde
seg til. «Dette er da min mening: En pakt (Abraham-pakten) som forut er
stadfestet av Gud, gjør ikke loven, som er gitt 430 år etter, ugyldig, så den
skulle gjøre LØFTET (løftet om Kristus) ut av kraft. For får en arven ved
lov, da far en den ikke lenger ved løfte, men Gud har gitt Abraham den ved
løfte. Hva skulle da loven til? Den BLE LAGT TIL for overtredelsenes

skyld, inntil den ætt (Kristus) kom, som løftet gjaldt- gitt ved engler ved
en mellommanns (Moses) hånd.» (Gal.3,17-19.)

Dette betyr at til tross for at jødene ikke greidde å holde loven fullt
ut, så gikk både GUDS LØFTE og GUDS LØFTER i Abraham-pakten
videre. De kommer til å bli oppfylt.

Gud ønsket å oppfylle alle løftene til jødene ved Jesu første komme,
men på grunn av jødenes vantro, så ble bare tre av løftene oppfylt.

Og det var:

a Løftet om Messias komme,

b Løftet om Den Hellige Ånds komme.

C Løftet om Den nye pakt i Jesu blod. Resten av løftene ble utsatt til et
senere tidspunkt.

Når vi snakker om loven, må vi huske på at den var en pakt som UTE
LUKKENDE gjaldt jødene. Vi må ikke blande inn de troende hedninger
eller den kristne menigheten i den. Vi har helt andre lover eller regler som
vi må forholde oss til. Paulus kalte dem for «Kristi lov.» «Bær hverandres

byrder og oppfylle på den måten Kristi lov.» (Gal.6,2.)
Paulus beskrev mer enn 400 bud og regler for den kristne menigheten.

(Se for eksempel Romerbrevet 12.)

Den nye pakt i Jesu blod
Jødene fikk også tilbudet om Den nye pakt i Jesu blod og Den Hellige Åjid
som en følge av forsoningen. Den Hellige Ånd skulle gi jødene en nytt
hjerte og en ny ånd.

Mose-loven kunne bare gi jødene et steinhjerte i og med at den ikke
kunne gi jødene den fullkomne frelsen. Den nye pakt i Jesu blod skulle
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både gi jødene EN NY ÅND og ET NYTT HJERTE, slik at de fikk lyst
til å holde lovens mange bud og forskrifter. «Se dager kommer, sier Her
ren, da jeg vil opprette EN NY PAKT med Israels hus og med Judas hus,
ikke som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag da jeg tok dem
ved hånden, for å føre dem ut av Egyptens land, den pakt med meg som
de brøt, enda jeg var deres EKTEMANN, men dette er den pakt som jeg
vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren; Jeg vil gi min lov
(Mose-loven og Jesu utvidelse av den) i deres sinn og skrive den i deres
hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.» (Jer.31,31-
33.)

«Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inneni dere, og jeg
vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjøtthjerte. MIN ÅND
vil jeg gi inneni dere, og JEG VIL GJØRE at dere følger mine bud og hol
der mine lover og gjør etter dem.» (Esek.36,26-27.)

Den nye pakt i Jesu blod ligger implisitt i Guds løfte til Abraham om hans
«ætt». JESUS ER SENTRUM I ALLE JØDENES PAKTER. Det står
at alle jordens folk skal velsignes både (iham) og(ihans ætt.) (l.Mos.12,3
og 22,18.)

I Abraham-pakten er Jesus den som velsigner både jødene og hednin
gene.

I David-pakten er Jesus den kongen som skal sitte på Davids trone i
tidsalderen.

I Sinai-pakten er Jesus den som oppfyller Mose-loven til frelse for jø
dene.

I den nye pakt i Jesu blod er Jesus den som gir sitt liv for å forsone Gud
med all verdens synd.

Både døperen Johannes og aposdene visste at Jesus kom fra Davids ætt og
slekt. (Se ættetavlene i Matteus I og Lukas 3. Se også min bok: Jesu Gjen
komst. Bind 4. Kapittel: Jesu slektslinje i Det Nye Testamente.)

Johannes kjente Jesus som både FRELSEREN og MESSIAS, men
apostlene kjente ham bare som jødenes Messias og kongen i «Riket for
Israel». Det var først etter Jesu himmelfart og Den Hellige Ånds komme
at de forstod at han var jødenes frelser.
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Jødene kjente ikke Jesus som hodet for menigheten. Dette hører med
til HEMMELIGHETEN. Det var bare Paulus som beskrev Jesus som ho
det for den kristne menigheten.

I og med at Jesus hørte med til jødefolket, så hørte han også med til Abra
hams ætt. Paulus var DEN FØRSTE som skilte ut Jesus som en spesiell
del av ætten. Jesus var den viktigste del av ætten og det åndelige sentrum i
den. «Men nå ble løftene gitt til Abraham og hans ætt. Han sier ikke: Og
dine ætlinger, som om mange, men som om en. Og din ætt, og DETTE ER
KRISTUS.» (Gal.3,16.)

Det var Guds egentlige og opprinnelige planer at han ville opprette «Ri
ket for Israel» i forbindelse med sitt første komme. Rikets åndelige basis
var en kombinasjon av oppfyllelse av både Mose-loven, Jesu fortolkning
av denne og Den Hellige Ands kraft hos den enkelte jøde til å greie dette.
Det var en kombinasjon av Guds rettferdighet og lovens rettferdighet.
Den første typen rettferdighet er den som gir frelsen, mens den andre ty
pen rettferdighet er krav som blir stilt i vandringen som troende. Det er en
etisk og en ytre rettferdighet.

Når vi studerer de jødiske Skriftene i N.T. ser vi at dette er rett.

Aposdene forkynte Rikets lære. Det var deres mandat og oppgave, men i
og med at jødene som folk og nasjon ikke ville ta imot dette tilbudet om
Den Hellige Ånd og opprettelsen av Riket for Israel, så ble denne forkyn
nelsen trukket tilbake.

Gud oppreiste en ny mann, Paulus, med et delvis nytt budskap. Det var
budskapet om DEN FRIE NÅDEN. Det betyr at det ikke lenger ble stilt
noe krav til menneskene angående frelsen. Det er Guds nåde som både
frelser menneskene og holder dem oppe i vandringen som troende. De
gode gjerningene skal være en følge av at det nye livet er kommet i stand.

Fra året 37 og fram til Jerusalems ødeleggelse i året 70 ble det undervist
i både Rikets lære og den kristne menighets lære. Paulus sin lære vokste i
betydning og omfang, mens apostlenes lære avtok i betydning og omfang.

Paulus måtte skrive et brev- Hebreerbrevet- til den messianske forsamlin

gen, der han underviste dem om at nådetiden for jødene var ute, og at det
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var Paulus sin lære som nå gjaldt. Mose-loven og Jesu fortolkning av den
var ikke aktuell lenger i forkynnelsen. «I det han (Gud) sier en ny (pakt),
har han dømt den første (Mose-loven) til å være gammel, men det som er
gammelt og foreldet, er nær ved (gr.engys) å bli borte.» (Hebr.8,13.)

Hva som gjelder det greske ordet« engys », så har det sammenheng med ver
bet « engiken ». Når vi ser på det tilsvarende hebraiske verbet, så er det «kar
va». Det betyr ikke «å være nær», men det betyr «å være kommet». Det
betyr at Mose-loven allerede var tatt bort da Paulus skrev Hebreerbrevet.

Hebreerbrevet kan være skrevet mens Paulus satt som fange i Cæsarea
ved Havet i årene 58-60, eller det kan ha blitt skrevet under Paulus sitt

fengselsopphold i Roma i årene 60-62.)

Etter den kristne menighetens bortrykkelse vil den messianske jødedom
men komme inn igjen i forkynnelsen. I «1000 års-Riket» vil vi få en kom
binasjon av Den nye pakt i Jesu blod og oppfyllelse av Mose-loven og Jesu
fortolkning av denne. «Og mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la
oss ga opp til Herrens berg, til Jakob Guds hus, så han (Messias) kan lære
oss SINE VEIER, for fra Sion skal LOV utgå, og HERRENS ORD fra
Jerusalem.» (Es.2,3.)

Den kristne menighets
forhold tii jødenes løfter og pakter

Den kristne menighet er ikke basert på løfter og pakter fra Tanach, men
vi har gjennom Jesus Kristus og Jesu forsoning fått del i en del av jødenes
løfter. Dette gjelder løftene om Den Hellige Ånd, Den nye pakt i Jesu blod
og et liv i himmelen.

I og med at vi har den samme tro som Abraham hadde, så tilhører vi
Abrahams åndelige ætt og er hans åndelige barn. «Derfor fikk han løftet
(om den kommende verden) ved troen (ikke ved loven, som ble gitt 340
år senere), for at det kunne være som en nåde, så løftet kunne stå fast FOR
HELE ÆTTEN, ikke bare for den som har loven, men også for den som
har Abrahams tro. Han som er far til oss alle (både jøder og hedninger.)»
(Rom.4,16.)

«Derfor skal dere vite at de som har tro, er Abrahams barn.» (Gal.3,7.)
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«Men hører dere Kristus til, da er dere jo Abrahams ætt, arvinger etter
LØFTE.» (Gal.3,29.)

Det «løftet» som det her er snakk om, er LØFTET OM KRISTUS.

Det er gjennom Jesus Kristus og forsoningen at vi har fått del i noen av jø
denes åndelige goder. Dette gjelder for eksempel Den nye pakt i Jesu blod.
Den Hellige Ånd og et liv i det himmelske Jerusalem, «for at ABRA
HAMS VELSIGNELSE kunne komme over hedningene I KRISTUS JE
SUS, så vi ved troen kunne få ÅNDEN, som var oss lovet.» (Gal.3,l4.)

«...men NÅ i Kristus Jesus er dere som fordum var langt borte, kom
met nær til ved Jesu blod.» (Ef.2,13.)

I og med at den kristne menigheten utgjør en åndelig enhet med Jesus,
så hører vi med til ABRAHAMS ÅNDELIGE ÆTT, for Jesus er den
mest betydningsfulle jødene som har levd. Han er DEN SENTRALEJØ-
DEN.

Gjennom Jesu forsoning er den kristne menigheten koblet inn i Den
nye pakt i Jesu blod og inn i en del av jødenes løfter. Det er DEN HEM
MELIGE SIDEN ved løftene og paktene.

Den kristne menighet har derfor to referansepunkter til Den nye
pakt i Jesu blod, og det er:

a Abrahams tro.

b Jesu forsoning.

Jødenes løfter og pakter angår JORDISKE FORHOLD. Det er ikke den
siden ved løftene og paktene som vi har del i, men vi har del i noen av de
åndelige og de himmelske sidene ved dem. «Jeg mener: Kristus har blitt en
tjener for de omskårne (de jødene som hørte med til den messianske menig
heten) for Glids sanndruhets skyld, for å stadfeste LØFTENE til fedrene,
men hedningene skal prise Gud for miskunnhet (nåde)...» (Rom.15,8-9.)

Vi er koblet inn i Den nye pakt i Jesu blod gjennom Kristus, ikke gjen
nom Guds løfter til Abraham.

Abrahams ætt består av 4 deler, og det er:
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a Abrahams etniske avkom. Disse vil gå fortapt for Guds rike, for de støt
te (støter) an mot snublesteinen og anstøtskiippen, som er Jesus, «som
skrevet står: Se, jeg (Gud) legger i Sion en snublestein og en anstøtsklippe.
Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.» (Rom.9,33.)

b Abrahams åndelige og etniske avkom, som er det samme som den mes
sianske menigheten.

C Jesus Kristus.

d Den kristne menigheten.

Den nye pakt i Jesu blod er ikke opprettet med den kristne menigheten.
Den er opprettet med Israel. Den begynte å fungere på pinsefestens dag,
men den ble avbrutt for jødenes del ved jødenes forkastelse av Jesus. Da
jødenes syndemål var fiillt, avbrøt Gud selv forbindelsen med sitt folk.
Den skal bli gjenopprettet igjen ved jødenes antagelse av Jesus, «og når jeg
borttar deres synder da er dette min pakt med dem.» (Rom.11,17.)

Vi har ikke syndenes forlatelse på grunnlag av en pakt som Gud har gjort
med jødene, men vi har syndenes forlatelse gjennom Jesu blod og Jesu for
soning etter hans store nåde mot oss. «og de (både jøder og hedninger)
blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde VED FORLØSNINGEN i
Kristus Jesus.» (Rom.3,24.)

«...i hvem vi har forløsningen VED HANS BLOD, syndenes forla
telse, etter hans nådes rikdom.» (Ef. 1,7.)

«...men NÅ, i Kristus Jesus, er dere som fordum var langt borte, kom
met nær tU VED KRISTI BLOD.» (Ef.2,13.)

De paulinske hemmelighetene er ikke beskrevet i Tanach, men Paulus
brukte OFTE Tanach, for å vise at det som stod der, kunne være en IL
LUSTRASJON på en del åndelige forhold som også passet på den kristne
menigheten.

Det er forskjell på det:

a «A VÆRE LIKT MED»

b «Å VÆRE EN ILLUSTRASJON PÅ».
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Dette er et STORT og VIKTIG TEMA. (Se min artikkel: Paulus bruk av
Tanach i sin undervisning.)

Jeg skal ta med bare et eksempel på dette. «Og til slike kalte han også oss
(den kristne menigheten), ikke bare av jøder, men også av hedninger. Som
han også sier hos Hoseas: Det som ikke er mitt folk, vil jeg kalle mitt folk,
og henne som ikke er elsket, vil jeg kalle min elskede.» (Rom.9,24-25.)

Paulus siterte her Hoseas 2,23. Dette Skrift-stedet går på jødenes om
vendelse i endens tid. Paulus brukte det på den kristne menigheten. Han
utvidet forståelsen av det og la et annet innhold i det enn det som Hoseas
gjorde. Dette kaller vi for «paraffasering» av Guds ord, og det har vi man
ge eksempler på både i de jødiske Skriftene og i Paulus sine Skrifter i N.T.

Den kristne menighet har ikke fått del i jødenes løfter og pakten om et
jordisk verdensrike, men vi har fått løfter om en evig tilværelse i Det him
melske Jerusalem.

I og med at hedningene har fått del i noen av Abrahams velsignelser,
skal vi også dele vår økonomi med jødene. Dette gjelder også i dag. «De
(de troende i Makedoni og Akaia) har villet gjøre en pengeinnsamling for
de fattige blant de hellige i Jerusalem. De har så villet, og de står også I
GJELD TIL DEM, for har hedningene fått DEL I DERES ÅNDELI
GE GODER, da er de også skyldige til å tjene dem med de timelige.»
(Rom. 15,26-27.)

I «1000 års-Riket» skal ikke den kristne menigheten være direkte impli
sert i styret på jorden. Vi skal ha overordnede funksjoner ut ifra himmelen
eller det himmelske Jerusalem. «Men det Jerusalem som er der oppe, er
fritt. Det er mor til oss alle (både jøder og hedninger i den kristne menig
heten.)» (Gal.5,26.)

At vi er knyttet til jødenes himmelske løfter, ser vi også av Hebreer
brevet 11,39-40, hvor det står: «Og enda alle disse fikk vitnesbyrd for sin
tro, oppnådde de ikke det som var lovet, fordi Gud hadde utsett noe bedre
for oss (den kristne menigheten), så de (den messianske menigheten) ikke
skulle nå fullendelsen uten oss.»

De messianske jødene hadde både løfter om «Riket for Israel» og det
himmelske Jerusalem. Den kristne menighet har fått del i det himmelske
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Jerusalem, slik at vi kan være sammen med de troende jødene, når de når
fullendelsen, som er det samme som et liv i himmelen.

At det himmelske Jerusalem er jødenes endelige hjem, ser vi også av
beskrivelsen av byens porter og byens grunnmur. På byens 12 porter er
Israels 12 stammer innskrevet, og på byens grunnmur er navnet på Jesu 12
aposder innskrevet. « (Joh.Åp.20,10-14.)

Det er jødene som har fått paktene og løftene fra Herren, men vi er kom
met inn i en del av disse løftene. «Erstatningsteologien» hevder at jøde
nes løfter og pakter er gått over til den kristne forsamlingen. Dette er galt.
Løftene og paktene står på vent for jødene. Når de omvender seg til Her
ren, skal det åndelige dekket som ligger over deres øyne, bli tatt bort. «de
som er israelitter. De som har barnekåret og herligheten og paktene og
lovgivningen og Guds-tjenesten og løftene TILHØRER.» (Rom.9,4.)

«Men til denne dag ligger et dekke over deres hjerte, når Moses leses,
men når det (hjertet) omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort.»
(2.Kor.3,15-16.)

Vi som før stod utenfor Israels pakter og løfter, vi er kommet nær til VED
KRISTI BLOD. «at dere på den tid stod utenfor Kristus, utelukket fra
Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte, uten håp og
uten Gud i verden, men nå I KRISTUS JESUS, er dere som før var langt
borte, kommet NÆR TIL VED KRISTI BLOD.» (Ef.2,12-13.)

Ved Jesu blod og Jesu forsoning er hedningene blitt de hellige jøders
medborgere og Guds husfolk. (Ef.2,19.)

Dette betyr ikke at vi er kommet «nær til» paktene og løftene, men at
vi er kommet NÆR TIL FRELSEN, i og med at vi sammen med jødene,
utgjør Kristi legeme.

Det kristne legemet er ikke basert på løfter og pakter, men det er basert
på den STORE HEMMELIGHETEN, som Paulus fikk åpenbart. (Hele
sammenhengen i Efeserbrevet 2,11-20 viser at her er det snakk om den nye
skapningen, som består av både jøder og hedninger.)

Dette betyr at vi er kommet nær til frelsen, og at vi er koblet inn i den
kristne menigheten ved Kristi blod. Vi er ikke kommet inn i det kristne
legemet i stedet for jødene, men sammen med dem.
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Døperen Johannes forkynnelse
Da døperen Johannes kom, kom han ikke med tilbudet om den kristne
menighets tii men han kom med tilbudet om opprettelsen av «Riket av
Israel». «Omvend dere, for Himlenes Rike er kommet nær.» (Mat.3,2.)

Når det står at jødene skulle «omvende seg», så er dette verbet på he
braisk «niham». Det betyr ikke bare at en skal «omvende seg» og «fatte
et annet sinn», men det betyr også at «en går tilbake til utgangspimktet
og begynner på nytt igjen ».

Det tilsvarende greske verbet er «metanoeia». Det betyr bare «å om
vende seg» og «å fatte et annet sinn». Det ligger altså noe mer i det he
braiske verbet, som opprinnelig er brukt i Matteus evangeliet.

Dette betyr at jødene, når de omvendte seg, skulle gå tilbake til Mose
loven eller til Johannes og Jesu forkynnelse og leve sine liv i samsvar med
det som de lærte.

Når det står at «Gud Rike» var nær», så betyr det ikke bare at «det var
nær», men det betyr «at det var kommet». Det greske verbet for dette er
«engiken». Det tilsvarende hebraiske verbet er «karva», som betyr «å
være til stede».

Guds Rike var til stede i Israel på denne tiden. Det ser vi av Johannes og
Jesu forkynnelse, og det ser vi på grunn av de store undergjerningene som
skjedde på denne tiden.

Både Jesus og apostlene gjorde store undergjerninger. De skulle være til
TEGN for jødene at Messias var kommet. «Jesus sa til ham: Uten at dere
(jødene) ser tegn og under, tror dere ikke.» (Joh.4,48.)

Etter hebraisk tankegang kan et rike være opprettet uten at det har noen
hovedstad eller noe territorium. Når jødene leste ordene «konge» eller
«å styre» i Tanach, så var dette ofte ensbetydende med «Guds konge
dømme» eller «Guds kongerike».

Når det skjer under, tegn og mirakler, er dette også et bevis for jødene
at Guds Rike er til stede. I de jødiske sabbatsbønnene står det: «Dine barn
så DITT RIKE når du delte Det Røde Hav foran Moses.» (Se min bok:
Matteus Evangeliet. Jesu Liv og Lære. s.32-33.)
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Dette kommer ikke i motsetning til at et rike også kan ha et territorium
og et styre. Når «Riket for Israel» kommer, skal både ha en åndelig og en
territorial basis.

Den åndelige basis blir Den nye pakt i Jesus blod oe Jesu fortolkning
av Mose-loven.

Den territoriale basis blir Jerusalem og Israel. Kongen blir Jesus. Apost
lene skal styre sammen med Jesus i Jerusalem. Jødene skal styre som prester
og konger utover hele jorden.

Kirken har fortolket bort den territoriale delen av Guds Rike. Den mener
at når Jesus kom, så skjedde det en NYTOLKNING av Guds løfter til Is
rael. På grunn av at jødene ikke ville anerkjenne Jesus som Messias, så gikk
løftene over til den kristne kirken. Dette er en gal vurdering av Guds ord.
Denne forkynnelsen kan vi høre til daglig i våre kirker.

I folge Tanach så skulle Johannes forberede veien for Messias. (Se Esaias
40,1-9.)

«Se, jeg sender Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og
forferdlige, og han skal vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til
deres fedre, så jeg ikke skal komme å slå landet med bann.» (Mal.4,5-6.)

Døperen Johannes ventet på den fulle opprettelsen av Guds Rike i Israel.
Han tvilte ikke på at Riket skulle opprettes, for han hadde fått beskjed fra
Gud om å forkynne det, men etter at han ble fengslet, så ville han ha en
bekreftelse av Jesus på han var Messias. Han sendte sine disipler til Jesus
med spørsmålet: «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en an
nen?» (Luk.7,19.)

Jesus svarte ikke direkte på dette, men han pekte de undergjerningene
som han gjorde. «Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde
står opp og evangeliet (om Riket) forkynnes for fattige.» (Luk.7,22.)

Dette var bevisene på at Jesus var Messias. Dette var Rikets tegn.

De to midlene som Johannes brukte i sin virksomhet, var LOVEN og
VANNDÅPEN. Vanndåpen i en eller annen form var godt kjent i Israel,
men vanndåpen som OBLIGATORISK FOLKEDÅP var noe nytt i Is
rael. Frelsen ble kanalisert gjennom vanndåpen.
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Johannes døpte så mange av jødene som ønsket å la seg døpe i elven
Jordan. Vanndåpen ga en YTRE RENSELSE, men den kunne ikke ta
bort synden. Det var det bare troen på Jesus som kunne gjøre. Vanndå
pen var knyttet til den nye pakt i Jesu blod. Vanndåpen pekte fram mot
Jesu forsoning, men den ble ikke avskaffet i den messianske menigheten
etter Golgata. Vanndåpen hørte med til Johannes, Jesu og apostlenes
undervisning.

Vanndåpen var også knyttet til David-pakten. Det betyr at da denne dåpen
ble introdusert i Israel, da var Messias kommet. «Og jeg kjente ham ikke
(som Messias), men for at han SKULLE ÅPENBARES for Israel, derfor
er jeg kommet og døper med vann.» (Joh. 1,31.)

Vanndåpen var ikke noe nytt i Israel. Den kunne enten være full ned-
dykking av både personer og gjenstander, og det kunne være overøsing
med vann. Det var forskjellige regler for alt dette. (Se mitt foredrag på
min internettside: Den messianske jødedommen og den paulinske kris
tendommen. Del 2. s.2-3.)

Grunnen til at hele folket skulle bli døpt, var at tiden var kommet så langt,
at «Riket for Israel» skulle etableres. Alle jøder var utsett til å være PRE
STER og KONGER i dette Riket ut over den hele jord. Det var et løfte
til jødene at når de holdt Mose-loven, så skulle de bli et kongedømme av
prester. «Dersom dere nå lyder min røst og holder min pakt, da skal dere
være min eiendom framfor alle folk, for hele jorden hører meg til. Og dere
skal være meg et kongerike av prester og et hellig folk. Dette er de ord du
skal tale til Israels barn.» (2. Mos. 19,5-6.)

Det er ikke den kristne menigheten som er Herrens konger og prester. Det
er jødene. Det som Gud har lovet jødene, det vil han også holde. Det er
den såkalte «erstatningsteologien» som lærer at det er den kristne menig
heten som er Guds prester og konger, men det er galt. (Se artiklene: Det er
jødene som er Guds konger og prester og Det alminnelige prestedømmet.
Del 1 og 2.)

Vi er ikke konger og prester i Guds rike, men vi er Kristi legeme eller
lemmer på Kristi legeme. Vi har et åndelig kongedømme i dag. Vi pleier
å kalle det for «ET NÅDERIKE», og det er rett, men når Jesus kommer
tilbake for jødene, skal han igjen opprette «Riket for Israel» for dem.

203



Jødedom og kristendom - Jesus og Paulus

Peter skrev i sitt første brev at de messianske jødene er Herrens prester og
konger. Han skrev ikke sine brev til den kristne menigheten, men til de
troende jøder. «Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hel
lig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans dyder som kalte
dere fra mørke til sitt underfulle lys (Jesus). Dere som fordum ikke var et
folk (på grunn av vantro), men nå er Guds folk. Dere som ikke hadde fun
net miskunn (nåde), men nå har fatt miskunn.»(l. Pet.2,9-10.)

Apostelen Johannes, som var en av støttene i den messianske forsamlingen
i Jerusalem, skrev også om dette, «og som har gjort oss til konger og pre
ster for Gud og sin Fader. Ham tilhører æren og styrken i alle tidsaldere.»
(Joh. Åp. 1,6.)

«'•'Og gjorde dem (jødene) til et kongerike og til prester for vår Gud,
og de skal være konger på jorden.» (Joh. Ap.5,10.)

Døperen Johannes sa også at den messianske menigheten var Jesu brud.
«Den som har bruden, han er brudgom, men brudgommens venn (Jo
hannes), som står og hører på ham, gleder seg storlig over brudgommens
røst. Denne min glede er nå blitt fullkommen.» (Joh.3,29.)

De 12 aposdene ble også beskrevet som brudesvennene i dette bryllu
pet. «Kan vel bryllupshusets sønner faste så lenge som brudgommen er
hos dem? Så lenge som de har brudgommen hos seg, kan de ikke faste.»
(Mark.2,19.)

«Kongesønnens bryllup» skal ikke være i himmelen men på jorden.
Det er et bilde på «Riket for Israel». (Se Mat.22.)

Det er ikke den kristne menigheten som er Jesu brud, men det er de messi
anske jødene. Den kristne menighet er Jesu legeme. Kristus og menigheten
utgjør en åndehg enhet som ikke kan deles opp. Kristus er det åndelige
hodet for menigheten.

Når det gjelder det legemet som vi har, så utgjør alle lemmene på lege
met selve legemet. Vi kan ikke skille ut en del av legemet og si at det ikke
hører med til legemet. Alle lemmene har sin funksjon i legemet. Slik er det
også med den kristne menigheten. (1.Kor. 12,14-27.)
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Jesu forkynnelse

Både døperen Johannes og Jesu forkynnelse er forankret i Tanachs forkyn
nelse. Det er mange teologer som sier at døperen Johannes hørte med til
lovens tidsperiode, mens Jesus hørte med til nådens eller den kristne me
nighets periode, men dette er IKKE RIKTIG. De hørte begge med til den
samme tidsperioden, og det er «Riket for Israel».

«Riket for Israel» begynte med Johannes. «Loven og profetene hadde
sin tid inntil Johannes. Fra den tid forkynnes EVANGELIET OM GUDS
RIKE («Riket for Israel»), og enhver TRENGER SEG INN I DET
MED MAKT (ved bl.a. å holde loven.)» (Luk. 16,16.)

Både Johannes og Jesus levde sine liv under loven og holdt loven, «men
da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under
loven, for at han skulle kjøpe dem (jødene) fri som var imder loven. «
(Gal.4,4-5.)

Det var IKKE NOEN NY TIDSPERIODE som begynte med Jesu forso
ning. Jesu død på korset var et løfte som var gitt til jødene om, at Messias
skulle sone deres synder og helbrede deres sykdommer. «Ved trengsel og
ved dom ble han (Messias) rykket bort, men hvem tenkte i hans tid at når
han ble utryddet av de levendes land, så var det for MITT FOLKS MIS
GJERNINGS SKYLD plagen traff ham.» (Es.53,8.)

Hele Esaias 53 beskriver Jesu tjeneste for det jødiske folket. Jesus både
helbredet mange av jødene og sonet deres synder på et kors på Golgata.
(Se Salme 22.)

Det er mer enn beklagelig at jødene har utelatt Esaias 53 i synagogeles-
ningen. De leser både Esaias 52 og 54, men utelater Esaias 53. Grunnen
til at de gjør det, er at det er en meget sterk profeti om Jesu forsoning på
Golgata. Esaias 53 blir kalt for «synagogens dårlige samvittighet».

Jeg skal kommentere TO ORD i denne teksten, som er blitt galt oversatt
fra den opprinnelige hebraiske grunnteksten, og det er:

a Ordet «sorg» eller «lidelse». Dette ordet forekommer i versene 3,4
og 10 i den opprinnelige hebraiske grunnteksten. Dette ordet er i Septua-
ginta blitt oversatt med «sykdom», men det er en gal oversettelse.

Septuaginta er en gresk oversettelse fra hebraisk. Den ble oversatt av 70
jødiske oversettere ca. 200 før Messias. Det er ingen ord til ord- overset-
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telse, og den er fiill av feil. Den er like mye en tolkning som en oversettelse.
Den kan bli betraktet som en targum.

En slik oversettelse av dette ordet vil føre til at Jesus blir fremstilt som
om han var SYK i sitt jordeliv (v.3 og v. 10.) Vi har ikke noe vitnesbyrd om
at Jesus var syk. Han var derimot frisk hele tiden.

Når det står i Esaias 53,4 følgende: «Sannelig, våre sykdommer har han
tatt på seg, og våre piner har han båret», så går ikke dette på at Jesus sonet
jødenes sykdommer. Matteus kommenterte Esaias 53,4 i Matteus 8,16-17.
Han henviste til det forholdet at Jesus HELBREDET jødene i sin tjeneste
for dem. (Se min bok: Matteus Evangeliet. Jesu Liv og Lære.)

Denne misvisende og ukorrekte forståelsen av Esaias 53,4 har ført til at
man har ment, at Jesus også sonet for all sykdom. Dette er ikke rett. Det
var synden Jesus sonet på korset.

I mange karismatiske forsamlinger hevder man at en kristen har krav på
helbredelse i samme grad som han har krav på syndenes forlatelse.

Når det gjelder helbredelse av sykdom, så vet vi at det ligger i Jesu forso
ning, men vi kan ikke sette likhetstegn mellom Jesu forsoning av synden
og helbredelsen. Det får stå opp til Gud om han vil gi oss helbredelse fra
våre sykdommer eller ikke. Vi vet at for Gud er ingen ting umulig.

Det var ikke bare jødenes synder Jesus tok med seg opp på korset, men
også all verdens synd. «og han er en soning for våre synder, dog ikke bare
for våre, men og for hele verden.» (l.Joh.2,2.)

b Det andre ordet som jeg vil kommentere, er ordet «sår». «Men han
er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på
ham for at vi skulle ha fred, og ved HANS SÅR har vi fått legedom.»
(Es.53,5.)

I den opprinnelige hebraiske grunnteksten står det «uvachavurato».
Dette ordet betyr ikke «sår», men det har sammenheng med et verb
«chavur», som betyr «å forene».
De som oversatte den hebraiske Bibelen til Septuaginta, har ment at

det stod «chabur» på dette stedet, og det betyr «sår». Dette ordet er et
entallsord, og det er ingen som kan forklare hvordan dette er blitt til et
flertallsord i våre Bibler.
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En forklaring kan være at man har følt, at det vil være helt søkt å hevde,
at jødene ble helbredet ved bare ETT SÅR av Jesu mange sår.

Esaias 53,5 bør derfor oversettes på følgende måte: «og FORENET
MED HAM ER VI BLITT HELE.» (Se Ragnar Fastings to artikler om
dette i Dagen den 16-12-2004 og 14-9-2005.)

Esaias 53,5 er også blitt tatt til inntekt for at det var sykdommene Jesus
sonet på Golgata og ikke bare synden. Dette er galt. Apostelen Peter har
forklart oss hva som ligger i utsagnet: «Ved hans sår har vi fått legedom.»
Det går ikke på helbredelse, men det går på borttagelse av synden, «han
som BAR VÅRE SYNDER på sitt legeme opp på treet, for at vi skal avdø
fra VÅRE SYNDER og leve for retteferdigheten, han ved viss SÅR DERE
ER LEGT.» (l.Pet.2,24.)

Det er borttagelsen av synden som er det sentrale på Golgata. Vi kan
ikke skille ut bestemte Bibel-ord fra den sammenhengen som de står i, og
bruke dem som det måtte passe oss selv. Det er blitt gjort med Esaias 53,4
og Esaias 53,5.) (Se artikkelen: Jesu forsoning.)

Når vi ser på offertjenesten i Tanach, så pekte de 6 hovedoffer også på Jesu
perfekte liv og bortagelsen av synden.

Vi skal i det følgende beskrive motivene ved de forskjellige of
fer:

a Brennofferet symboliserte Jesu hillstendige hengivelse ovenfor Guds
vilje. Han lot seg fullstendig knuse på Golgata for all verdens synd.
b Matofferet symboliserte Jesu fullkomne liv. Han var fullkommen i alt
som han gjorde.

C Takkoflferet eller fredsofferet symboliserte Jesu liv og frelsesgjerning.
Det gav jødene fred og åndelig liv.

d Syndofferet gjaldt for vanvaresynder. Det var den synden som jødene
hadde i sine liv.

e Skydofferet gjaldt for bevisste synder som jødene gjorde. Det var den
synden som jødene gjorde til daglig.
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f RøkofFeret symboliserte de troendes bønner til Gud. «La min bønn
gjelde som røkofFer for ditt åsyn.» (Salme 141,2.) (Se min bok: Jødenes
Konge. Bind 3, hvor jeg skriver utførlig om offertjenesten i Israel.)

I tilegg til selve hovedofrene i offertjenesten i Israel, så hadde man også for
skjellige renselsesoffer og ritualer for borttagelse av sykdom. Dette gjaldt
for eksempel renselse fra flod og spedalskhet. (2.Mos.l4 og 15.)

Jesus hadde det samme budskapet som Johannes, men han hadde et
STØRRE MANDAT ennJohannes.Johannes sa følgende om Jesus: «Jeg
døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg, er
sterkere enn jeg. Han viss sko jeg ikke er verdig til å bære. Han skal døpe
dere med Den Hellige Ånd og ild (dom).» (Mat.3,11.)

Jesus sa selv om sitt forhold til døperen Johannes at de var samarbeids
partnere. «Vi blåste på fløyte (forkynte evangeliet) for dere, og dere ville
ikke danse. Vi sang sørgesanger (forkynte loven) for dere, og dere ville ikke
gråte.« (Mat. 11,17.)

Jesus sa det samme om omvendelsen og Guds rike som Johannes. «Fra
den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend dere, for Himlenes Rike
er kommet.» (Mat.4,17.)

Det er helt UFATTELIG for meg at ikke teologene og forkynnerne ser,
at dette Riket ikke er kirkens tid, men «Riket for Israel». Alle profetene i
Tanach har på en eller annen måte profetert om David-kongen, som skulle
komme og opprette «Riket for Israel». (Se min bok: Jødenes Konge. Bind
4. Kapittel: Messias i de gammel-testamentlige Skrifter.)

Dette var et jordisk Rike, og derfor så behøvde det også loven som sitt
styringsprinsipp. (Se Salme 72,7-11 og Es.9,6-7.)
Jesus la fram de læremessige elementene for Riket i de 4 evangeliene. Han
forkynte både den jødiske loven og nåden, for å komme inn i Riket. Lo
vens prinsipper kommer best til uttrykk i de synoptiske evangeliene, mens
nådens prinsipper kommer best til uttrykk i Johannes evangeliet. Disse
evangeliene UTFYLLER hverandre.

Den store rabbinske forskeren Israel Abraham har sagt følgende om
innholdet Johannes evangeliet: «Det er mitt overveiende inntrykk at det
inneholder en ekte tradisjon om en side ved Jesu forkynnelse, som ikke har
funnet plass hos synoptikerne.» (Se artikkelen: En sammenligning mel-
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lom den messianske læren og den paulinske kristendommen ut ifra Johan
nes Evangeliet.)

Jesus avskaffet ikke loven i sin forkynnelse. Han utdypet og skjerpet den.
«Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene.
Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å OPPFYLLE. For sannelig sier
jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en
eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt.» (Mat. 5,17-18.)

Hva som gjelder det greske verbet «pleroo», så betyr det:

a «å fylle opp ». Det betyr at Jesus utvidet loven.

b «å oppfylle». Det betyr at Jesus oppfylte det som stod i loven og i
profetene i sitt liv og i sin gjerning.

C «å fullende ». Det betyr at Jesus fullendte (oppfylte) loven til frelse for
jødene.

Jesus utdypet Mose-loven i Bergeprekenen og ellers i sin undervisning.
Han sa: «Dere har hørt det er sagt til de gamle: Du skal ikke myrde, men
den som slår i hjel, skal være skyldig for dommen (en lokal domstol). Men
jeg sier dere at hver den som blir vred på sin bror uten grunn, skal være
sl^ldig for dommen (som bestod av 3 dommere), men den som sier til sin
bror: Raka! Skal være skyldig for Rådet, men den som sier: Du dåre! Skal
være skyldig til helvetes ild. (Mat.5,21-22.)

Her ser vi at Jesus utvidet kravene i Mose-loven til også å gjelde moti
vene som lå bak en handling.

Jesus stilte en rekke krav til jødene for at de kunne gå inn i det Riket, som
allerede var etablert. (Se mine bøker: Jesu Gjenkomst. Bind 5. s.300-311
og Matteus Evangeliet. Jesu Liv og Lære.)

Det var ikke en slavisk etterlevelse av disse budene som gav frelsen, men
etterlevelsen av dem var et uttrykk for at troen hadde kommet i stand.

At en slavisk etterlevelse av budene, ikke gav frelsen, ser vi av Jesu for
hold til fariseerne. De holdt loven, og trodde at det var frelse i den. De
sa: «Men denne hop (folket), som ikke kjenner loven, er forbannet.»
(Joh.7,49.)
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Jesus sa til dem: «Dere ransaker Skriftene, fordi dere tenker at i dem
har dere tidsalderlig liv, og det er de som vitner om meg, og dere vil ikke
komme til meg for å få liv.» (Joh.5,39-40.)

Dette Skriit-ordet sier følgende:

a Fariseerne trodde at det var kunnskap om og oppfyllelsen av loven som
gav tidsalderlig liv.

b Skriftene pekte på Jesus.

C Det var bare Jesus som kunne gi tidsalderlig liv.

Det er ingen som kan frelse seg selv ved oppfyllelse av lovgjerninger. Opp
fyllelsen av Jesu bud var et uttrykk for at frelsen hadde kommet i stand.
Jødene ble utfordret på oppfyllese av loven i sine liv.

Denne undervisningen er ikke uttrykk for den kristne menighets lære. Vi
har ingen ting med jødenes lov å gjøre. Vi er både frelst av nåde og blir
opprettholdt som troende i forhold til Guds nåde. Vi forholder oss ilie til
gjerninger, men til Guds nåde. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 2.S.177-
178 hva Axel Torm sier om Jesu undervisning og nådesbegrepet i Jesu un
dervisning. Se også Torleif Bomans bok: Jødenes Messias. Grekernes Kris
tus s. 55-56, hvor han skrev om Jesu rettferdighetsbegrep.)

Nå sier mange at Jesus forkynte loven til Golgata, og at det var slutt på lo
ven etter Golgata. Dette er galt. I misjonsbefalingen i Matteus 28,20 står
det: «og lærer dem Å HOLDE ALT DET JEG HAR BEFALT DERE.
Og se, jeg er med dere alle dager inntil tidsalderens ende.» DETTE ER
ETTER GOLGATA.

Det er ikke korrekt at lovens tid var slutt ved Golgata. Den var oppfylt
som frelsesgrunnlag, men ikke i vandringen for de troende jødene. Dette
er to forskjellige forhold som vi ikke må blande sammen.

Når vi ser på de jødiske Skriftene, ser vi at de jødiske forfatterne krevde at
jødene skulle etterleve den jødiske loven. Det var altså ingen motsetning
mellom Guds nåde og etterfølgelsen av loven. Dette er Rikets forkynnelse,
og den vil komme tilbake i endens tid og i «1000 års-Riket».
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Da Peter forkynte evangeliet i Kornelius sitt hus i året 40, så forkynte han
både loven og nåden. Han sa til de som var samlet: «Jeg skjønner i sannhet
at Gud ikke gjør forskjell på folk, men blant ethvert folkeslag tar han imot
dem som FRYKTER HAM og GJØR RETTFERDIGHET (HOLDER
LOVEN).» (Ap.gj.lO,34-35.)

«Da de (den messianske forsamlingen) hørte det, priste de Gud, og
så sa de til ham (Paulus). Du ser, bror, hvor mangfoldige titusener det er
blant jødene som har tatt ved troen, og alle er de nidkjære for loven.» (Ap.
gj.21,20.)

Vi skal ta med noen eksempler på gjemingsaspektet ved de jødiske Skrif
tene: «men tålmodigheten må føre til FULLKOMMEN GJERNING,
for at dere kan være follkomne (etisk fullkomne) og hele og ikke mangle
noe.» (Jak. 1,4.)

«For dommen skal være ubarmhjertig mot den som ikke har gjort
barmhjertighet, men barmhjertighet roser seg mot dommen.» (Jakob
2,13.) (Se hele Jakobs brev, kapittel 2.)

«For vi har fått del med IGristus såfremt vi holder vår første fiille viss
het fast inntil enden.» (Hebr. 3,14.)
«Og derav vet vi at vi kjenner ham: Om vi holder hans bud.»

(l.Joh.2,3.)
«Dersom dere vet at han er rettferdig, så skjønner dere at hver den som

gjør rettferdighet (holder loven), er født av ham.» (l.Joh.2,29.)
«Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er

ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så
han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» (I.Joh. 1,8-9.)
«Og derav vet vi at vi kjenner ham: Om vi holder hans bud.»

(l.Joh.2,3.)
«Den som sier at han blir i ham, er skyldig til å vandre slik som han

vandret (ved å holde loven.).» (l.Joh.2,6.)

«Og blir den rettferdige vanskelig frelst, hvor skal det da bli av den ugude
lige og synderen?» (1 .Pet.4,18.)

«Kom derfor i hu hva du (den messianske menigheten i Efesus) er falt
fra, og omvend deg (hold loven) og GJØR DINE FØRSTE GJERNIN
GER, ellers kommer jeg over deg og vil flytte din lysestake fra ditt sted,
hvis du ikke omvender deg (holder loven.)»(Joh.Åp.2,4.)
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«Og den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger (budene) inn
til enden (på trengselstiden), ham vil jeg gi makt over hedningene. (Den
kristne menigheten skal ikke styre over hedningene i Rikets tid. Dette er
sagt til menigheten i Tyatira.)» (Joh.Åp.2,25.)

«Bli våken og styrk de ting som er på vei til å dø. For jeg har ikke fun
net DINE GJERNINGER FULLKOMNE for Gud.» (Dette er sagt til
menigheten i Sardes.) (Joh.Åp.3,2.)

Det ma være HELT INNLYSENDE at den læren og de Bibel-sitatene,
som er nevnt ovenfor, ikke har noe som helst å gjøre med den kristne me
nigheten. De angår den messianske menigheten. Den kristne menigheten
har ingen ting med jødenes lov å gjøre. Vi er frelst av nåde ved tro uten
gjerninger. (Ef.2,8-9.)

Medlemmene av den jødiske menigheten var frelst på grunnlag tro og gjer
ninger. Dersom de ikke greidde å holde Guds bud, så måtte de gå til Gud
med dette og be om tilgivelse. «Mine barn! Dette skriver jeg til dere for
at dere ikke skal synde (bryte loven), og om noen synder, da har vi en tals
mann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, og han er en soning for
våre synder, dog ikke bare for våre, men og for hele verdens. Og derav vet
vi at vi kjenner ham: Om vi holder hans bud.»(I.Joh. 1-3.)

I tillegg til at de messianske jødene måtte gå til Jesus med sine synder, så
måtte de også bekjenne sine synder for hverandre. «Bekjenn derfor deres
synder for hverandre og bed for hverandre, for at dere må bli helbredet. En
rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning.» (Jak.5,16.)

Dessuten deltok de også i ofringene i templet. Både Mose-loven og Jesus
krevde at jødene skulle ofre i templet. «Derfor når du bærer DITT OF
FER frem til alteret (i templet), og der kommer i hu at din bror har noe
imot deg, så la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik
deg med din bror, og kom så og bær ditt offer fram.» (Mat.5,23-24.)
De messianske jødene ofret i templet helt fram til år 70. «Da de (de

messianske lederne) hørte det, priste de Gud, og så sa de til ham (Paulus):
Du ser, bror, hvor mangfoldige titusener det er blant jødene som har tatt
ved TROEN, og alle er de NIDKJÆR FOR LOVEN.» (Ap.gj.21,20.)
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I den messianske jødedommen hørte oppfyllelse av loven og troen sammen.
I den messianske jødedommen var det ingen motsetning mellom Den nye
pakt i Jesu blod og loven, slik som det er i den frie nådens tidsperiode. Den
jødiske loven er i vår tidsperiode satt til side for de troende.

Dåpens betydning

I den messianske jødedommen var vanndåpen nødvendig både for å fa
SYNDENES FORLATELSE og for å få DEN HELLIGE ÅND.

Som vi har sett, så døpte Johannes med vann. Jesus døpte ikke, men han
uttalte seg om vanndåpen. Han sa at den var nødvendig for å bli frelst. Det
var ikke bare troen som var nødvendig. Dåpen var det også.

Dette kommer til uttrykk i en del av misjonsbefalingene som Jesus gav.
« gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, idet dere døper dem til
(inn i) Faderens, Sønnen og Den Hellige Ands navn.» (Mat.28,19.)

«Ogh a sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skap
ningen. Den som TROR og BLIR DØPT, skal bli frelst, men den som
ikke tror, skal bli fordømt.» (Mark. 16,15-16.)

På pinsefestens dag sa Peter til jødene: «... Omvend dere (hold lo
ven), og enhver av dere la seg døpe i Jesu Kristi navn TIL SYNDENES
FORLATELSE, så skal dere FA DEN HELLIGE ÅNDS GAVE .»
(Ap.gj.2,38.)

1 den messianske jødedommen var vanndåpen NØDVENDIG for å fa del
i både frelsen og for å fa Den Hellige Ånd. Slik er det ikke i vår tidsperiode.
Paulus løsrev frelsen fra dåpen, for han mente at den hørte med til den
messianske jødedommen og ikke gjaldt den kristne menigheten.

Paulus døpte mennesker helt fram til året 51. Da åpenbarte Gud for
ham at vanndåpen ikke hørte med til den kristne menighets åndelige ba
sis.

Han sluttet med å døpe av to årsaker» og det var:

a At ingen skulle si at de var døpt til Paulus sitt navn (I.Kor.1,15.)
b At ilie korset (forsoningen) skulle tape sin kraft. (l.Kor.1,17 og
l.Kor.2,1-2.)

Når Paulus skrev om dåpen i sine brev, så gjaldt dette GJENFØDELSEN
og IKKE VANNDÅPEN.
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Vanndåpen var en del av det jødiske systemet, og den skulle ikke
gjelde for den kristne menigheten. Den ble betraktet som en GJER
NING, og den skulle erstattes av gjenfødelsen, for den kristne menig
heten er frelst av nåde ved tro uten gjerninger, «frelste han oss, ikke for
rettferdige gjerninger skyld, som vi hadde gjort, men etter sin miskunn
ved BADET TIL GJENFØDELSE og FORNYELSE ved Den Hellige
Ånd.» (Tit.3,5.)

Paulus skrev videre i Efeserbrevet 4,5 at det var BARE EN DÅP. Det
må være gjenfødelsens dåp.

De utsagnene som vi har i Romerbrevet 6,3-7 og Brevet til Kolossenserne
2,11-12, har ikke noe med vanndåpen å gjøre, men med gjenfødelsen og
med begravelsen av det gamle legemet (syndelegemet). Dette skjedde på
Golgata. Der både døde vi, ble begravet og oppstod sammen med Jesus.
Hans død er vår død. Han oppstandelse er vår oppstandelse.

Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at dette kan gå på vanndåpen.
Dåpen har aldri hatt gjenfødelsens effekt. Den har med RENSELSE å
gjøre.

Vi vet at det er mange forskjellige syn på vanndåpen og dens betydning.
Den katolske og den lutherske kirken hevder at det er frelse oggjenfødelse
i vanndåpen.
De hevder også at barnedåpen er det eneste riktige. Den reformerte

kirken hevder at vanndåpen enten er en pakt med Gud ved Jesu forsoning,
eller at den er et tegn på overgivelse til Herren. Det blir på en måte men
neskets bidrag til frelsen.

Det er ingen ting som har splittet Guds folk så mye som synet på vanndå
pen.

Det rette synet er at vanndåpen har INGEN BETYDNING for den
kristne menigheten. Den skaper bare forvirring.

1 mange menigheter er det et krav om at menneskene skal ta vanndå
pen, enda de er gjenfødt. Tenk på hvor mange lidelser vi kunne spart folk
for dersom kravet om vanndåpen hadde falt bort. Jeg tenker ikke minst på
forholdene ute på misjonsmarken.
UT MED VANNDÅPEN OG INN MED DEN FRIE NÅDEN.
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Under og tegn

Vi vet at Jesus gjorde mange under og tegn. Døperen Johannes gjorde ikke
noe tegn, men alt det som han sa om Jesus, var rett. (Joh. 10,41.)

Jødene var opptatt av tegn. De så alle de tegnene som Jesus og apostlene
gjorde, og de utfordret Jesus hele tiden på nye tegn. Dette er uttrykk for
stor vantro. «Da svarte noen av de skriftlærde og fariseerne ham og sa:
Mester! Vi vil gjerne se et tegn av deg. Men han svarte og sa til dem: En
ond og utro generasjon krever tegn, og tegn skal ikke gies den (på oppfor
dring) uten profeten Jonas tegn.» (Mat. 12,38-39.)

Jesus gav sine apostler den SAMME AUTORITET både over sykdom og
over Satan som den han selv hadde. Dette gjaldt både de 12 og de 70. « Og
han kalte sine 12 disipler til seg og gav dem makt over ureine ånder, til å
drive dem ut og til Å HELBREDE ALL SYKDOM og ALL SKRØPE
LIGHET.» (Mat.10,1.)

« Og hvor dere kommer inn i en by og de tar imot dere, der skal dere ete
det som de setter frem for dere, og HELBRED DE SYKE som er der og si
til dem: Guds Rike er kommet til dere.» (Luk. 10,8-9.)

«Se, jeg har gitt dere makt til å trede på slanger og skorpioner (de
onde åndene) og over alt fiendens velde, og ingen ting skal skade dere.»
(Luk.10,19.)

Etter sin oppstandelse sa Jesus det samme til sine disipler: « Og DISSE
TEGN skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder.
De skal tale med nye tunger. De skal ta slanger i hendene, og om de drikker
noe giftig, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og
DE SKAL BLI HELBREDET.» (Mark. 16,17-18.)

(Se også Jakob 5,14-15.)

Denne autoriteten er bare gitt til de 12, til de 70 og til de eldste i den mes
sianske menigheten. Vi kan IKKE UTEN VIDERE OVERFØRE den til
den kristne menigheten, slik som deler av pinsebevegelsen og trosbevegel-
sen gjør. Gud har ikke lovet oss bare gode dager uten sykdom, men han har
lovet Å BEVARE OSS SOM TROENDE.

Jødene hadde løfter om at de ikke skulle bli syke eller mangle noe, dersom
de holdt loven, «og han sa: Dersom du (Israel) hører på Herren din Guds
røst, og gjør det som er rett i hans øyne, og gir akt på hans bud og holder
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alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på deg noen av de sykdommer som
jeg la på egypterne, for jeg er HERREN, DIN LEGE (Hebr. Yahve Rofe.)»
(2.Mos.l5,26.)

«Dere skal tjene Herren deres Gud, og han skal velsigne ditt brød
og ditt vann. Og jeg vil HOLDE SYKDOM BORTE FRA DEG.»
(2.Mos.23,25.)

Det var mange syke på Jesu tid, og de hadde krav på å bli helbredet
dersom de holdt loven og Jesu undervisning. Ett av de midlene som Je
sus brukte for å fremme helbredelser, var at jødene måtte ha EN STERK
TRO på at han kunne helbrede dem.

Hvor mange bønner har vi ikke bedt i våre forsamlinger om helbredelse,
og hvor lite har vi ikke opplevd av helbredelser?

Det er ikke det at Gud ikke kan helbrede, men i vår tid er ikke helbre
delser det viktigste. Det er UTTAKINGEN av det kristne legemet som er
det viktigste.

Vi skal IKKE BEGRENSE Guds kraft gjennom vår undervisning. Gud
er i stand til å helbrede alle sykdommer, men dersom vi ikke fordeler Guds
ord på en rett måte (2.Tim.2,15), så er vi med på svekke den kraften som
der er i evangeliet. Gal lære vil føre til at Guds ord og Guds kraft ikke virker
slik som Guds ord tilsier. Dette vil føre til at de troende blir mismodige og
forkynner et ufrillstendig evangelium.

På samme måten som både den katolske og den lutherske kirken må
omvende seg fra sitt ukorrekte syn på vanndåpen, må også pinse- og tros-
bevegelsen omvende seg fra sitt syn på helbredelser. De må lære å bruke
Esaias 53,4-5 på en rett måte.

Apostlene visste at Riket ikke kom
til å bli opprettet med det samme

Apostlene hadde fått i oppdrag av Jesus å forkynne «Himlenes Rike» og
de læremessige prinsippene for dette Riket. Den FULLE OPPRETTEL
SEN av dette Riket var avhengig av at jødene anerkjente Jesus som sin frel
ser, Messias og konge. Dersom jødene vendte om, så ville Gud sende Jesus
tilbake fra himmelen, for å opprette Riket for dem. (Les Ap.gj.3,19-21.)

Det stod opp til jødene om Riket skulle opprettes, eller om det skulle
utsettes.
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Jesus hadde selv fortalt aposdene at Riket ikke skulle opprettes med det
samme. (Mat.23,37-39.)

Jesus hadde også fortalt dem at Jerusalem skulle ødelegges, og at jødene
skulle føres som fanger til alle folkeslag. (Luk.21,19-24.)

Jesus hadde fortalt dem en lignelse om fikentreet (det vantroe Israel) i
vingården (Israel) som ikke hadde båret fmkt i de 3 årene som Jesus hadde
virket blant jødene. Dersom det ikke bar frukt i løpet av det neste året,
måtte det hugges den. (Luk. 13,6-9.)

Peter hadde også fått et forvarsel om dette da han gikk inn til hednin
gene i Kornelius sitt hus og så at hedningene kunne bli frelst på et nytt
grunnlag, uten å knytte seg til Israel. Dette skjedde i året 40. (Ap.gj.lO.)

Dessuten kjente de messianske jødene flere Bibel-ord fra Tanach som for
talte, at jødene ikke kom til å ta imot tilbudet om opprettelsen av Riket,
men at hedningene kom til å ta imot frelsen. (Enkelthetene i alt dette vis
ste de ikke om.)

De visste også at Israel skulle sendes ut i den store landflyktigheten-
bortenfor Damaskus. (Se 5. Mosebok 28,63-68, Esaias 53, Es.6,9-10,
Amos 5,27 og 9,8-10.)

På apostelmøtet i året 50 forstod Jakob og aposdene at NÅDETIDEN for
opprettelsen av Riket var slutt. De avbrøt den misjonsbefalingen som Jesus
hadde gitt dem om å gå ut i HELE VERDEN med evangeliet om Riket.
(Mat.28,19.) De messianske jødene skulle forkynne for jødene, mens Pau
lus skulle forkynne for hedningene. (Se Gal.2,7-9.)
Jakob som var lederen for menigheten i Jerusalem henviste til det profe
tiske ordet og sa at først måtte hedningene bli tatt ut, og deretter skulle
Israel komme inn igjen som Guds folk. (Se Ap.gj. 15,13-20.)

Aposdene fortsatte med arbeidet for de messianske menighetene- både i
Israel og ute i diasporaen. De besøkte menighetene og skrev sine brev til
dem. Dette skjedde i tidsrommet fra år 50-70.

I år 70 ble fikentreet, som er et bilde på det religiøse Israel, hugget ned.
Templet ble ødelagt og jødene ble spredd for alle folkeslag. (Se artikkelen:
Den messianske jødedommen og den paulinske kristendommen. Del 2,
hvor jeg skriver mer om dette.)
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Apostlene anerkjente Paulus som en troende broder, men til tross for det,
så innrømte Peter at det ikke var alt han forstod i Paulus sin undervisning.
(2.Pet.3,15-17.)

Til tross for at apostlene forstod at nådetiden for jødene var ute, så
fortsatte de likevel å forkynne det evangeliet som de hadde blitt pålagt av
Jesus. De forkynte både loven og nåden. De forkynte RIKETS EVANGE
LIUM. I den messianske forsamlingen var det ingen motsetning mellom
nåden og loven. Den Hellige Ånd som var i de messianske jødene, skulle
påvirke dem til å holde loven.

Det er forskjell på det forholdet at tilbudet om opprettelsen av «Riket
for Israel» var slutt, og det forholdet at det ble vunnet jøder for den mes
sianske forsamlingen.

Det foregikk to parallelle undervisninger fra året 50 og til 70, og
det var:

a Apostlenes undervisning som angikk den messianske menigheten,

b Paulus sin undervisning som angikk den kristne menigheten.

Dette viser at vi har to typer undervisning 1 N.T., og det er;

a Johannes, Jesu og aposdenes undervisning. Den er knyttet til omven
delse, bekjennelse av synd, tro og jødenes lov.

b Paulus sin undervisning som utelukkende er knyttet til NÅDEN. (Se
M.R. de Haans bok: Nåde pluss ingen ting. s.37-39. Se også min bok:
Guds-riket i Israel, s. 124-125.)

Paulus sin undervisning
Paulus var et utvalgt redskap til å forkynne evangeliet for jødene og for
hedningene. Gud hadde utvalgt ham helt fra mors liv av, og sine kall og
nådegaver angrer ikke Herren på. (Rom. 11,29.)

Paulus ble tatt ut av den fariseiske jødedommen. Han skrev om sin bak
grunn i jødedommen i Brevet til Filippenserne 3,5-11.

Han var den FØRSTE som ble frelst etter DEN NYE ORDNINGEN.
«Det er et troverdig ord og fullt verdt å motta at Jesus Kristus kom til
verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den FØRSTE (gr.protos)
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(ikke «største», som det står i våre Bibler), men derfor fikk jeg miskunn
for at Jesus Kristus på meg FØRST (gr. protos) kunne vise hele sin lang-
modighet til et FORBILDE for dem som skulle tro på ham til et tidsalder-
ligliv.» (I.Tim. 15-16.)

Det greske ordet «protos» betyr ikke «størst», men «først».
Paulus hadde ikke fått budskapet fra noe menneske, men direkte fra Je

sus selv. «Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt
av meg, i^e er menneskeverk, for heller har jeg ikke mottatt det av noe
menneske, men ved Jesu Kristi åpenbarelse.» (Gal.1,1 T12.)

Paulus hørte ikke med til den messianske forsamlingen, som han i sin tid
hadde forfulgte, men han hørte med til den kristne forsamlingen eller
hemmeligheten. Han la et NYTT ÅNDELIG GRUNNLAG for en ny
menighet, som er Kristi legeme. «Etter den Guds nåde som er meg gitt,
har jeg lagt GRUNNVOLL, som en vis byggmester, og en annen bygger
videre, men enhver se til hvordan han bygger videre.» (l.Kor.3,10.)
Da Paulus ble omvendt i året 37, drog han ikke til aposdene, for å ha

samtaler med dem, men han ble av Herren sendt til Arabia, hvor han ble i
3 år. Han ble opplært av den oppstandne Jesus om den kristne menighets
hemmeligheter.

Da han kom tilbake til Jerusalem etter 3 års fravær, møtte han både Ja
kob, Peter, Barnabas og de andre aposdene. Han var i Jerusalem i 14 dager.
De diskuterte Paulus nye åpenbarelser, men de kunne ikke innlemme ham
i den messianske jødedommen. De sendte ham til Tarsus som var hans
hjemby. Han dannet nye menigheter i Lille-Asia.

Da det brøt ut vekkelse blant hedningene i Antiokia i året 44, ble han hen
tet av Barnabas. Aposdene forstod at de ikke kunne håndtere den nye situ
asjonen, som gikk ut på at hedningene ble frelst uten å holde Mose-loven
eller Jesu uttdyping av denne. Paulus var mannen for den nye tiden.

Det står følgende om Barnabas da han kom til Antiokia: «da han kom
dit og så GUDS NÅDE, gledet han seg,...» (Ap.gj.l 1,23.)

«Guds nåde» er det som kjennetegner Paulus sitt budskap. Lovens tid
var slutt, og den frie nådens tid var begynt. Frelsen var ikke lenger knyttet
til jødenes lov.
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Det var en helt SPESIELL TYPE NÅDE Paulus forkynte. Han forkynte
at menneskene ble frelst «av NÅDE VED TRO UTEN GJERNIN
GER». Gjennom hele Bibelen ellers hører vi om at menneskene ble frelst
AV TRO, men kombinasjonen «nåde ved tro uten gjerninger», var det
bare Paulus som forkynte. Det betyr at ALT ER AV BARE NÅDE. Det
gjelder både Guds kall, vandringen som troende og avslutningen som tro
ende. « Og jeg er fiill viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal
FULLFØIIE DEN inntil Jesu Kristi dag.» (Fil.1,6.)

«for at dere må kunne dømme om de forskjellige ting, så dere kan være
RENE og UTEN ANSTØT til Kristi dag.» (Fil.1,10.)
De messianske forfatterne lærte også at menneskene ble frelst av tro,

men de hadde ikke kombinasjonen «nåde ved tro uten gjerninger», slik
som Paulus hadde det.

Den nåden som Paulus forkynte, var en spesiell type nåde som ikke hadde
vært før i frelseshistorien. I «1000 års-Pdket» skal denne spesielle typen
nåde falle bort. Da kommer jødenes lov inn igjen som krav i vandringen
for de troende.

Paulus forkynnelse er et uttrykk for DET INNERSTE av Guds nåde.
Denne typen nåde kalte Paulus for «GUDS NÅDES OVERVETTES
RIKDOM MOT OSS I KRISTUS JESUS.» (Ef.2,7.)

Det har vært nåde å få i alle tidsperioder, men ikke den type nåde som
Paulus forkynte. Paulus forkynte DEN HELT FRIE NÅDEN.

Det åndelige grunnlaget for denne nåden ble lagt ved Jesu forsoning på
Golgata, men den ble åpenbart først ved Paulus omvendelse og forkyn
nelse. Jesus både oppfylte og opphevet den jødiske loven for den kristne
forsamlingen, som består både av jøder og hedninger, «idet han ved sitt
kjød AVSKAFFET den lov som kom med bud og forskrifter (Mose-lo-
ven), for at han ved seg selv kunne skape DE TO (jøder og hedninger) til
et NYTT MENNESKE, idet han gjorde fred.» (Ef.2,15.)

«og UTSLETTET skyldbrevet (Mose-loven) mot oss, som var skrevet
med bud, det som gikk oss imot, og det tok han bort idet han naglet det til
korset.» (Kol.2,l4.)

Vi må huske på at Paulus skrev sine brev - ikke til den messianske me
nigheten - men til den kristne menigheten, som bestod av både jøder og
hedninger.
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Paulus sitt kall var tredelt. Han skulle forkynne nådens budskap til både
HEDNINGER og KONGER og ISRAELS BARN. (Ap.gj.9,15.)

Han skulle ikke forkynne for de messianske menighetene, men han skul
le forkynne for de jødene som ble kalt til å tilhøre den kristne menigheten.

Han kalte sitt budskap for «GUDS NÅDES EVANGELIUM».
« Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når jeg bare kan full
ende mitt LØP og DEN TJENESTE jeg fikk av den Herre Jesus: Å vitne
om Guds nådes evangelium.» (Ap.gj.20.24.)

Paulus kalte videre det evangeliet som han forkynte, for «mitt evangeli
um» eller «mine veier i Kristus». Det som kjennetegner dette evangeliet,
var at nåden var i sentrum, og at loven var falt bort i vandringen for hednin
gene. De behøvde ikke lenger å slutte seg til jødedommen for å bli frelst.

Paulus fikk i oppdrag å både forkynne og å fullføre Guds råd med den
kristne menigheten, «for jeg har ikke holdt noe tilbake, men forkynt dere
HELE GUDS RÅD.» (Ap.gj.20,21.)

«hvis tjener jeg er blitt etter den GUDS HUSHOLDNING som er
meg gitt blant dere. Det vil si å FULLFØRE GUDS ORD, den HEM
MELIGHET som har vært skjult fra alle tiders og alle slekters opphav,
men NÅ er blitt åpenbart for hans hellige.» (Kol. 1,25-26.)

Paulus kalte også denne husholdningen for «HUSHOLDNINGEN
MED DEN GUDS NÅDE.» «Om dere ellers har hørt om den hushold
ningen med den Guds nåde som er meg gitt for dere.» (Ef.3,2.)

Denne husholdingen ble også kalt for TROENS HUSHOLDNIN
GEN» . «og ikke gi seg av med eventyr og endeløse ættetavler, som mer
fører til stridigheter enn til å tjene Guds husholding som bygger på tro, så
ber jeg deg (Timoteus) også nå.» (I.Tim. 1,4.)

Paulus fikk ikke HELE HEMMELIGHETEN MED EN GANG.

Han fikk den litt etter litt. (Se l.Kor.13,9-13.)

Paulus hørte ikke til den messianske jødedommen. Han var et utvalgt red
skap for Herren til å forkynne den kristne menighets mange hemmelighe
ter. Han forkynte HEMMELIGHETER som ikke var åpenbart før. Disse
hemmelighetene var ikke gjort kjent i Tanach.

Mens den messianske jødedommen er basert på PAKTER og LØF
TER, er den kristne menigheten basert på HEMMELIGHETER og
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GUDS NÅDE. Vi er kommet inn i disse hemmelighetene ved troen på Je
sus som menighetens hode, ikke gjennom Jesus som jødenes konge. «Men
han som er mektig til å styrke dere ETTER MITT EVANGELIUM og
JESU KRISTI FORKYNNELSE, etter åpenbaringen av DEN HEM
MELIGHET, som har vært fortidd i tidsalderlige tider, men NÅ er kom
met for lyset ved profetiske Skrifter (Paulus sine brev) etter den tidsalder
lige Guds befaling kunngjort for alle folk, for å virke troens lydighet.»
(Rom.16,25-26.)

(Les Efeserbrevet 3,1-11.)
Hva går så disse hemmelighetene ut på?

Den første hemmeligheten
Sentrum i den paulinske hemmeligheten er at vi er frelst AV NÅDE VED
TRO UTEN GJERNINGER. (Se Romerne 3,21-26 ogEf.2,8-9.)

Den messianske jødedommen lærte også at den messianske forsamlin
gen var frelst av nåde, men den lærte også at de messianske jødene måtte
leve sine liv i samsvar med loven. De som ikke gjorde det, stod i fare for å
falle ut av nåden.

Dette har som konsekvens at loven ikke er aktuell lenger i forkynnel
sen. Dette gjelder både i forkynnelsen til HEDNINGENE, JØDENE og
til DEN KRISTNE MENIGHETEN. Vi skal forkynne NÅDEN til de
tre grupperingene. «For Guds nåde er åpenbart til frelse for ALLE MEN
NESKER.» (Tit.2,11.)

«Men da han som utvalgte meg fra mors liv og KALTE MEG ved sin
nåde.» (Gal. 1,5.)

«Således er det da også i denne tid blitt en levning tilbake etter NÅ
DENS UTVELGELSE, men er det av nåde, da er det ikke mer av gjernin
ger, ellers blir nåden ikke mer nåde.» (Rom. 11,5-6.) (Se min bok: Matteus
Evangeliet. Jesu Liv og Lære. s.327-328, hvor jeg beskriver de funksjonene
som nåden har i vår tidsperiode. Se også artikkelen: Den frie nåden.)

Når Paulus skrev sine brev, så skrev han ikke til den messianske forsamlin

gen, men han skrev til den kristne forsamlingen, som bestod både av jøder
og hedninger. Sentrum i hans brev var at den jødiske loven var falt bort
som frelses-element, og at nåden var kommet inn i stedet for loven.
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Når Paulus skrev om loven i sine brev, så var det jødene han skrev til, for
det var de som var forpliktet på jødenes lov, men disse utsagn gjelder også
oss hedninger, for vi har heller ikke greidd å oppfylle de forpliktelsene som
Gud har pålagt oss. (Rom.3,20.)

Paulus skrev følgende om loven i sine brev:

a Loven avdekker synden, «siden intet kjød (menneske) blir rettferdig
gjort for ham ved lov-gjerninger, for ved loven kommer erkjennelse av syn
den.» (Rom.3,20.)

b Guds rettferdighet er åpenbart uten loven. Den oppnåes ved troen på
Jesus. (Rom.3,21-22.)

C Gud rettferdiggjør både jøder og hedninger ved troen. (Rom.3,30.)

d Vi er rettferdiggjort ved Jesu forsoning og troen på Jesus. (Rom.5,9.)

f Loven kom til for at fallet (synden) skulle bli stort, men hvor synden
ble stor, ble nåden enda større. (Rom.5,20.)

g Synden skal ikke herske over oss, for vi er ikke under loven, men under
nåden. (Rom.6,14.)

h Vi er frigjort fra synden og er trådt inn i Guds tjeneste. (Rom.6,22.)

i Vi døde fra loven ved Kristi legeme. (Rom.7,4.)

j Vi er løst fra loven. Vi tjener i Åndens nye vesen og ikke i bokstavens
gamle vesen. (Rom.7,6.)

k Den Hellige Ånd, som bor i oss, har frigjort oss fra syndens og dødens
lov. (Rom,8,2.)

I  Lovens krav er oppfylt i oss ved Den Hellige Ånd som bor i oss.
(Rom.8,4.)

m Det er en kamp mellom kjødet og det nye livet. Det er ikke loven som
skal kjempe denne kampen, men Ånden. (Rom.8,13.)

n Ånden vitner med vår ånd at vi er Guds barn. (Rom.8,16.)

O Israel nådde ikke fram til rettferdiggjørelsen, for de søkte den ved lov-
gjerninger og ikke ved tro på Jesus. (Rom.9,31-33.)

p Bokstaven (loven) slår i hjel, men Ånden gjør levende.
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(2.Kor.3,6.)

C| Et menneske blir ikke rettferdiggjort ved lovgjerninger, men ved troen
på Jesus. (Gal.2,16.)

r Dersom rettferdigheten er å få ved loven, da er Kristus død forgjeves.
(Gal.2,21.)

S For så mange som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse.
(Gal.3,10.)

t Loven har ikke noe med troen å gjøre, men den som gjør disse ting skal
leve ved dem. (Gal.3,12.)

II Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse i det han ble en forbannelse
for oss. (Gal.3,13.)

V Før troen kom, ble jødene holdt innestengt imder loven. (Gal.3,23.)

W Loven var jødenes tuktemester inntil Kristus. (Ga.3,24.)

X Etter at troen er kommet, er ikke jødene lenger under loven.
(Gal.3,25.)

y Loven er avskaffet for den kristne menigheten. (Ef.2,15.)

Z Loven er ikke satt for den rettferdige, men for de ufrelste. (1 .Tim. 1,9.)

Loven hadde følgende hensikter og begrensninger:

a Den kunne ikke frelse jødene. « For vi holder for at mennesket blir rett
ferdiggjort ved troen uten lovgjerninger.» (Rom.3,28.)

b Den skulle føre jødene til Jesus. «Så er da loven blitt vår tuktemester til
(gr.eis) Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort ved tro.» (Gal.3,24.)

C Den skulle vare inntil Jesu første komme. «Hva skulle da loven til?
Den ble lagt til for overtredelsenes skyld inntil (gr. akris)) den ætt (Kris
tus) kom som løftet gjaldt...» (Gal.3,19.)

d I vandringen som troende måtte den messianske menigheten holde lo
ven. Dette var et krav til dem. «Dersom dere holder mine bud, da blir
dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Faders bud og blir i hans
kjærlighet.» (Joh. 15,10.)
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0 Når jødene holdt loven, skulle de få leve et godt liv i landet Israel. « For
Moses skriver om rettferdigheten av loven: Det menneske som gjør disse
ting, skal leve ved den.» (Rom.10,5.)

1 forlengelsen av punkt d) og e) ser vi også at den som holdt loven, ikke
bare skulle få leve et godt liv i Israel, men vedkommende skulle også få del i
Guds frelse, som var et liv i «Riket for Israel». I den messianske jødedom
men var den jødiske loven fortsatt i virksomhet. Det var ingen motsetning
mellom loven og nåden, for den som «holdt loven, skulle leve ved den.»
(Rom.10,5.)

Dette kaller vi for «LOVENS EVANGELIUM».

Tanach sier det samme om frelsen som de jødiske Skriftene at det var to typer
rettferdighet. «Så sier Herren: Akt på det som er rett og GJØR RETTFER
DIGHET! For min frelse kommer snart, og snart skal MIN RETTFER
DIGHET (Messias) åpenbares. Salig er det menneske som GJØR dette, det
menneskebarn som holder fåst ved det, som holder sabbaten, så han ikke van
helliger den, som varer sin hånd, så den ikke gjør noe ondt.» (Es.56,1-2.)

I dette Bibel-sitatet er både MENNESKETS RETTFERDIGHET og
GUDS RETTFERDIGHET nevnt. Begge var nødvendig for å få del i
frelsen, som var et liv- ikke i himmelen, men i «Riket for Israel». (Se også
Salme 18,21-27.)

Dette betyr ikke at oppfyllelse av loven kan frelse noe menneske, men
det betyr at den som holdt loven, skulle få del i «Riket for Israel». Dette
er lovens funksjon som INDIREKTE FRELSESVEI.

Den andre hemmeligheten
Den andre hemmeligheten er at jøder og hedninger er likestilt i ET AN-
DELIG LEGEME. Det er en åndelig organisme der Jesus er hodet, mens
de troende er lemmene på dette legemet. Legemet kan ikke deles opp i
enkeltdeler. Både Jesus og de troende utgjør legemet.

Denne åndelige organismen har flere benevnelser. Det er blitt kalt
«Kristus», «menigheten», «et nytt menneske» og «en ny skapning».
Derfor, dersom noen er i Kristus, da (tilhører) han en ny skapning. Det
gamle (den messianske læren) er borte. Se, alle tinger blitt nye. (Lovens tid
er forbi.)» (2.Kor.5,17.)
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«For verken omskjærelse eller forhud er noe, men bare en ny skap
ning.» (Gal.6,15.)

«Fordi der er ett brød (Jesu legeme), er vi ett legeme, enda vi er mange,
for vi har alle del i det ene brød.» (1.Kor. 10,17.)

«For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets
lemmer, om de enn er mange, dog ett legeme, således er det også med Kris
tus, 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 frie, og vi har alle fått en Ånd å
drikke.» (1.Kor. 12,12-13.)

Disse benevnelsene blir aldri brukt om de messianske troende. De hadde også
Den Hellige Ånd i sine liv som bevis på at de var gjenfødt. De var «i Kris
tus», men de hadde ikke den intimiteten med Kristus, som den krisme me
nigheten har. «For dere, brødre, er blitt etterfølgere av de Guds menigheter
som er I KRISTUS JESUS I JUDEA, i det og dere har hdt det samme (for
følgelse) av deres egne landsmenn som de har lidt av jødene.» (l.Tess.2,14.)

Denne hemmelighet blir også kalt «KRISTUS I OSS-HÅPET OM
HERLIGHET. «Den hemmelighet som har vært skjult fra alle tiders og
alle generasjoners opphav, men NÅ er blitt åpenbart for hans hellige, for
hvem Gud ville kunngjøre hvor rik på herlighet denne HEMMELIGHET
er i (gr.en) hedningene. Det er KRISTUS I DERE, håpet om herlighet.»
(Kol.1,26-27.)

Dette er en beskrivelse av den kristne menigheten. Kristus er i oss. Vi er
en enhet med Kristus og kan aldri skilles fra Kristus.

Paulus oppfordret også den kristne menigheten til at KRISTUS MÅTTE
VINNE SKIKKELSE I DEN. «Mine barn som jeg atter føder med smer
te, inntil Kristus vinner skikkelse i dere.» (Gal.4,19.)

Det er de som er «DØPT TIL KRISTUS» som har IKLEDD SEG

KRISTUS ». (Gal.3,27.) (Dette har ikke noe med vanndåpen å gjøre, men
med gjenfødelsen.)

Den tredje hemmeligheten
Den kristne menigheten kan IKKE FALLE UT AV NÅDEN, for vi er
frelst av nåde alene og blir opprettholdt ved nåde. Vi er allerede satt inn i
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himmelen. Vi er der sammen med Jesus, «og oppvakt oss med ham og satt
oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus.» (Ef.2.6.)

Dette betyr at den som tilhører den kristne menigheten, aldri kan falle
ut av Guds nåde. En som er satt inn i himmelen, vil forbli å være der.

Jeg snakker ikke her om de som gjerne vil være kristne, men som ikke er
gjenfødt. De har aldri tilhørt Jesu legeme.

Vi som tilhører Jesu legeme, er både KJENT AV GUD, BESTEMT TIL
Å BLI GJORT LIK MED JESU BILDE, KALT AV GUD, RETTFER
DIGGJORT og HERLIGGJORT. «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 ogsåherliggjort.» (Rom. 8,29-30.)

Den kristne menighet er utvalgt FØR VERDENS GRUNNVOLL
BLE LAGT. «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.)

«han i hvem vi også har fått arvelodd, etter at vi FORUT var bestemt til
det etter hans forsett (plan) som virker alt etter sin viljes råd.» (Ef. 1,11.)

På grunn av at vi er frelst og satt inn i himmelen sammen med Jesus, kan
heller ikke Satan anklage oss mer. Det å anklage menigheten er det samme
som å anklage Jesus, og det er det ingen som kan gjøre, for både hans liv
og hans frelsesverk er fullkomment. Vi er omgitt av Jesu frelse. «Hvem
vi anklage Guds utvalgte ? (Svaret er: Ingen.) Gud er den som rettferdig
gjør.» (Rom.8,33.)

Studiebibelen sier følgende om dette verset: «Egendig kan ingen an
klage den kristne. Satan vil gjøre det, men det betyr ikke så mye. Det store
spørsmålet er om Gud vil gjøre det. Selvsagt kan han ikke det. Det er jo
han som har rettferdiggjort oss.

Vi kan ikke anklages, for vi er Guds utvalgte. Det vil derfor ikke bli
noen konsekvens i anklagen. Den som tror på Kristus, er UTVALGT,
KALT, RETTFERDIGGJORT og HERLIGGJORT.

Et annet moment er at anklagen skjer overfor Gud, men Gud har alle
rede dømt i vårt favør. Han har allerede stilt seg på vår side og sagt at han er
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for oss. Han har erklært oss rettferdige, og denne bestemmelsen er endelig
og ugjenkallelig.»

Den messianske menigheten derimot ble anklaget av Satan- både dag og
natt, for den levde i en frelses-situasjon, der loven ikke var tatt bort i vand
ringen for de troende. «Og jeg hørte en høy røst i himmelen si: Fra nå av
tilhører frelsen og styrken og Riket vår Gud og makten hans Salvede (Mes
sias), for VÅRE BRØDRES ANKLAGER er kastet ned (på jorden). Han
som anklaget dem for vår Gud dag og natt.» (Joh.Åp.12,10.)

Medlemmene av den messianske forsamlingen kunne også falle ut av
Guds nåde dersom de ikke holdt Jesu bud, tilgav hverandre og bekjente
sine synder både overfor Gud og medmennesker.

Den messianske menigheten hadde et forhold til Jesus som konge, Mes
sias, brudgom og frelser mens den kristne menighet har et forhold til Jesus
som frelser og som hodet for legemet.

Den messianske menigheten er utvalgt FRA VERDENS GRUNN
VOLL BLE LAGT. (Mat.25,34.) mens den kristen menigheten er utvalgt
fra før verdens grunnvoll ble lagt. (Ef. 1,4.)

Enkeltmedlemmene i den kristne menigheten kan miste HELE NÅ-
DELØNNEN og STORE DELER AV HELLIGGJØRELSEN, men
likevel blir de frelst, for hele frelsen er grunnet på Guds nåde. (l.Kor.3,1 T
15.) (Les det som Johan Henrik Jørgensen skriver om dette i Karmel. Nr.
15.2005.)

Enkeltindividene i den messianske menigheten kunne falle ut av nåden
dersom de ikke hadde åndelig frukt i sine liv. Den messianske menigheten
blir bedømt både ut fra Guds nåde og gjerninger. Både døperen Johannes
og Jesus lærte dette. (Se Lukas 3,7-10 og Johannes 15,1-10.)

Dette får oss også til å forstå lignelsen om de 10 jomfruene som tok sine
lamper og gikk ut for å møte brudgommen. (Mat.25,T13.)
De 10 jomfruene er et bilde på den messianske menigheten i endens

tid. De hadde alle olje (som er et bilde på Den Hellige Ånd) på sine lam
per. Da brudgommen gav seg tid, slumret de alle inn og sovnet.

Dette betyr at det blir vanskelig å holde seg åndelig våken i endens tid.
I løpet av ventetiden hadde 5 av jomfruene tapt Den Hellige Ånd og fikk
ikke komme inn til bryllupet, som er et bilde på «1000 års-Riket».
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Jesus beskrev den messianske menigheten i endens tid på følgende måte:
«Da skai de (myndighetene) overgi dere til trengsel og slå dere i hjel, og
dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Og da skal mange (i
menigheten) ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre,
og mange falske profeter skal oppstå og FØRE MANGE VILL. Og for
di urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste,
men DEN SOM HOLDER UT INNTIL ENDEN, HAN SKAL BLI

FRELST. »(Matteus 24,9-13.) (Se min bok: Matteus Evangeliet. Jesu Liv
og Lære.) (Se artiklene: En gjenfødt kristne kan ikke falle ut av nåden og
Den frie nåden.)

Den fjerde hemmeligheten

Den kristne menigheten skal ikke inn i trengselstiden på 7 år. Det er jø
dene og den messianske menigheten som skal gjennomleve den. Dette var
en av de første hemmelighetene som Paulus fikk vite. «Se, jeg sier dere en
HEMMELIGHET. Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles, i et
nå, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde
skal oppstå uforgjengelige, og vi skal forvandles.» (1.Kor. 15,51-52.)

«og vente på hans Sønn fra himlene, som han oppvakte fra de døde,
Jesus, Han SOM FRIR OSS UT AV (gr.apo) (ELLER UT FRA) DEN
KOMMENDE VREDE.» (1.Tess. 1,10.) (Se også l.Tess 4,14-18.)

Paulus skrev 2 Brev til Tessalonikerne om den kristne menighets
bortrykkelse og forskjellen mellom Jesu Kristi dag og Herrens dag. Den
første angår Jesu komme for den kristne menigheten. Den andre angår
Jesu komme for verden og for jødene.)

Dette er den kristne menighets STORE HÅP - at den ikke skal inn i den
kommende trengsel, «mens vi venter på det SALIGE HÅP og ÅPENBA
RINGEN av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet.» (Titus
2,13.)

(Johannes 14,1-4 er ikke en beskrivelse av Jesu komme for den kristne
menigheten, men en beskrivelse av Jesu gjenkomst til jødene.)

Tingvoll den 21-10-05 og den 22-05-06.
Oskar Sdin Indergaard
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Guds to planer

Gud har hatt mange planer opp igjennom frelseshistorien. Dette gjelder
planer for både nasjoner og enkeltindivider. Noen få har valgt å vandre
fiillt ut i Guds planer, og dette har blitt til stor velsignelse både for dem
selv og for andre.

Noen har valgt å følge Guds planer bare delvis, og det har blitt til fall og
ikke til fiill velsignelse for dem og for andre. Barnekåret har de hatt, men
åndelige voksne er de ikke blitt.
De fleste mennesker har dessverre sett bort ifra at Gud har hatt en be

stemt plan med dem og deres liv. De har ikke villet gå inn i Guds vilje med
sitt liv. Dette har betydd en evig fortapelse bort ifra Guds herligheter. (Du
bestemmer i tiden hvor du vil tilbringe evigheten.)

I denne artikkelen vil jeg ta for meg TO AV DE STØRSTE PLANENE
som Gud har. Det er for det første hans store plan med å redde hele verden
fra dommen og den tidsalderlige fortapelsen. Denne planen ble gjennom
ført på Golgata, på et kors der, for snart 2000 år siden. På dette korset ble
synden sonet, og straffen ble betalt. Den dommen, som skulle ramme oss.
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rammet Jesus. Den som tror på ham, går fri i dommen. Ja, vedkommende
kommer ikke tii dom, men er gått over fra døden til livet. (Joh.5,24.)

Den andre planen som jeg hadde tenkt å beskrive, er Guds plan med «Ri
ket for Israel» eller «1000 års-riket». I forbindelse med Jesu første kom
me hadde Gud planer om å opprette dette Riket. Både døperen Johannes,
Jesus og aposdene tilbød jødene dette Riket, men de fleste av dem ville ikke
motta det. De mente at Jesus ikke kunne være Messias, da de messianske
tegnene ikke fulgte med ham.

Dette er ikke en riktig vurdering. De messianske tegnene fulgte ham i
høyeste grad, men de så bare etter YTRE TEGN, og det var frigjørelsen
fra romerne. (Se mine bøker: Jesu Gjenkomst. Bind 4 og Kristendommens
Jødiske Røtter.)

Martin Buber har utt^t: «Jesus er ikke Messias, for verden er ennå ikke
forløst. Det har vi jøder merket på vår kropp.»

Han sa videre: «Jesus mangler de messianske kjennetegnene. Han
brakte ikke den messianske tidsalderen.»

Etter jødisk religiøs tankegang er det heller ikke så farlig om man tar
feil av Messias og ikke gjenkjenner ham. Det som er farhg, er at man ikke
gjenkjenner den messianske tidsalderen, når den kommer. Flere jødiske
rabbinere har anerkjent falske messiaser opp igjennom sin historie, uten
at det har fått negative konsékvenser for disse rabbinerne. Det gjelder f.eks
rabbi Akiba som godkjente'BarjKochba som jødenes Messias.

Denne vurderingen er ikke ;riktig. En kan ikke skille mellom Messias
og den messianske tidsalderen. iDe messianske tegnene vil bestandig følge
den riktige Messias.

Jesus fra Nasaret er jødenes Messias. Jødene vil ikke få det godt, før de for
stå dette. Forkastelsen av ham har vært den brodden som har gitt dem stor
smerte opp gjennom deres historie. Jesus er jødenes store utfordring, og de
far det ikke godt, før de anerkjenner ham. (Se min bok: Kristendommens
Jødiske Røtter. Kapittel: Jesus fra Nasaret er jødenes store utfordring.)

Både Johannes, Jesus og aposdene forkynte «Riket for Israel» og la
fram det læremessige innholdet i dette Riket. Det finner vi i evangeliene, i
første halvdel av Aposdenes Gjerninger og i de jødiske brevene.)
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Da jødene ikke ville ta imot «Riket for Israel», innførte Gud en ny firel-
seforsamling, og det var «Jesu legeme», som består både av Jesus, jøder
og hedninger. Han er hodet og vi andre, som tror på ham, er lemmene på
dette legemet. Det var Paulus som fikk åpenbaring om denne «hemme
ligheten», og denne menighetens læremessige forhold finner vi i Paulus
sine brev.

Gud har ikke gitt opp sin plan med å opprette «Riket for Israel». Han
har bare utsatt den. I dag fører han jødene hjem igjen til Eretz Israel, for
han ønsker å fullføre den planen, som han hadde i forbindelse med Jesu
første komme. Denne gangen kommer jødene til a ta imot Guds tilbudet
om opprettelsen av Riket, men før det kan skje, må både jøder og hednin
ger inn i den store trengselstiden på 7 år.

Ser ikke teologene, prestene, forkynnerne og de kristne politikerne dette?
Hvorfor taler ikke de kristne politikerne i Kristelig Folkeparti slik som Bi
belen taler i denne saken? Er de skamfulle over det kristne budskapet, eller
tror de ikke at det profetiske ordet kommer til å gå i oppfyllelse?

Hvorfor er det nesten bare Framskrittspartiet som helhjertet forsva
rer Israels rett til både å forsvare seg og til å eksistere? Fremskrittspartiet
støtter seg sannsynligvis ikke på Bibelen i sitt engasjement for Israel, men
politikerne i dette partiet forstår Israel betydning- både som den eneste
demokratiske staten i Midt-Østen og som den staten, som har gitt resten
av verden et åndelig grunnlag som en trygt kan bygge videre på. Hvor mye
mer skulle ikke da vi, som er gjenfødte kristne, ha stått opp for Israel- vi
som tror på Bibelen og kan fortelle verden om Guds store plan med Is
rael.

Tingvoll den 14-06-02 og den 22-05-06.
Oskar 6din Indergaard
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«Riket for Israel»

Da Jesus kom første gangen, hadde han to oppgaver, og det var:

a Han skulle sone all verdens synd.

b Han skulle opprette «Riket for Israel».

Oppgaven med å opprette «Riket for Israel» begynte med døperen Jo
hannes. Den ble etterfulgt av Jesus og av apostlene. Dette kommer til ut
trykk i de 4 evangeliene og i første halvdel av Apostlenes Gjerninger.

Store deler av Jesu forl^nnelse tok sikte på å tilby «Riket for Israel» til
jødene. Vi må se Jesu forkynnelse på bakgrunn av dette. Den forkynnelsen
som Jesus gav uttrykk for, vil komme tilbake i «1000 års-Riket».

Jesu utsagn om sin gjenkomst og opprettelsen av Riket er BETINGEDE
UTSAGN. Det fulgte en forpliktelse med utsagnene, og forpliktelsen
gikk ut på at jødene måtte omvendte seg til Jesus og komme til tro på ham.
Dersom det skjedde, ville «Riket for Israel» bli opprettet.
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Vi skal ta med en del slike utsagn for å vise at dette er riktig, «og DER
SOM dere vil ta imot det (eller ham): Han er den Elias som skal komme.»
(Mat.11,14.)

«Sannelig sier jeg dere: Noen av dem som her står, skal ikke smake dø
den (dø) FØR (EVENTUELT, MULIGENS) (gnheos an) de ser Men-
neskesønnen komme (Jesu gjenkomst) i sitt Rike («Riket for Israel»).
(Mat.lé,28.)

I grunnteksten forekommer det en partikkel «an» i Matteus 16,28, som
dessverre ikke blir oversatt i våre Bibler. Den uttrykker en hypotetisk mu
lighet som er basert på en betingelse. Vi kan oversette denne partikkelen
med «eventuelt» eller «muligens». Betingelsen var hele tiden at jødene
måtte omvende seg til Jesus.

«For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg, før (eventuelt) (gr.
heos an) dere sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn (Jesu
gjenkomst).» (Mat.23,39.)

«Men når de forfølger dere i den ene by, da fly til den andre, for jeg
sier dere: Dere skal ikke komme til ende med Israels byer, før (eventuelt)
(gr. heos an) Menneskesønnen kommer.» (Mat. 10,23.) (Se min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 5.s.322-32é, hvor jeg skriver mer om dette.)

Apostlenes forventning om Jesu snarlige gjenkomst og opprettelsen av
«Riket for Israel» må sees på bakgrunn av denne betingelsen at jødene
måtte omvende seg til Jesus.

Når vi ser på Jesu utsagn på bakgrunn av dette, så behøver vi ikke å for
tolke bort utsagnene eller legge inn store forklaringer i dem, for å få dem
til å stemme med vår teologiske oppfatning.

Når vi sammenligner Jesu utsagn med Paulus sine utsagn om frelsen, ser
vi fort at Jesu forkynnelse var knyttet opp til jødenes Torah i mye sterkere
grad enn Paulus sin forkynnelse. Jesu forkynnelse var stilet til jødene og
tok sikte på å opprette «Riket for Israel», mens Paulus sin forkynnelse tok
sikte på å opprette den kristne menighet, der jøder og hedninger er likestilt
med henblikk på frelsen. (Se min bok: Kristendommens Jødiske Røtter,
hvor jeg skriver mye om dette.)

I Jesu forkynnelse kunne hedningene fa del i Riket dersom de sluttet
seg til jødene som proselytter. I Paulus forkynnelse er jøder og hedninger
blitt gjort likestilt i et legeme. Det er viktig at vi ser disse forskjellene.
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Kapittel 18 - «Riket for Israel»

Både Jesus og apostlene anvendte to sett av rettferdighetsbegrep i sin
forkynnelse mens Paulus bare brukte et rettferdighetsbegrep, og det var
«Guds rettferdighet». I sitt besøk i Kornelius sitt hus uttalte Peter:
«men blant ethvert folkeslag tar han (Gud) imot den som frykter ham og
gjør rettferdighet (etterlever loven). Det er «lovens rettferdighet». (Ap.
gj.10,35.)

Paulus derimot skrev i Romerbrevet: «Men NA (i denne tid) er lovens
rettferdighet, som profetene og loven vitner om, åpenbart UTEN LO
VEN (Det vil si: uten at lovens bud blir krevd som indirekte ffelsesvei.)»
(Rom.3,21.) (Dette gjelder både jøder og hedninger.)

Dersom vi forstår dette, så ser vi også at den messianske menigheten
i Israel på Jesu tid ikke er det samme som den kristne menighet. Dette er
TO FORSKJELLIGE MENIGHETER. Den første menigheten skulle
arve «Riket for Israel», men den andre menigheten skal utgjøre «det
kristne legemet».

Det apostlene først og fremst var interessert i, var om Jesus ville opp
rette «Riket for Israel». «Da de nå var kommet sammen, spurte de ham:
Herre, gjenreiser du på den tid riket for Israel?» (Ap.gj.1,6.) (Forsoningen
forstod de først etter Jesu oppstandelse.)

Det går ikke an å legge den kristne menighets oppgaver og forståelse inn i
de mange utsagn om «Riket for Israel». Det er dette som blir gjort i altfor
stor grad i forståelsen av Guds ord, og grimnen til det er at man mener, at
den kristne menighet begynte på pinsefestens dag. Dette er feil. Det var
den jødiske eller den messianske menigheten som ble fylt av Den Hellige
Ånd på den dagen. Pinsefestens dag var et gammelt løfte til jødene om at
Gud ville gi dem et nytt hjerte og en ny ånd. (Jer.31.31-34) (Se artikkelen:
Den kristne menighet begynte ikke på pinsefestens dag.)

Det forholdet at den kristne menighet også har fatt Ånden som pant
og innsegl til forløsningens dag, se, det er en helt annen sak.

Tingvoll den 19-1 TO 1 og den 23-05-06.
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 19

Hedningenes forhold til loven

Når vi snakker om loven, så er det Sinai-loven vi tenker på. Selve ordet
«lov» er på hebraisk «torah». Dette ordet betyr «lære», «undervis
ning» eller «instruksjon». Det er meget uheldig at vi oversetter dette
ordet med «lov», for med ordet «lov» så tenker vi på regler, bud og for
bud. Vi burde ikke oversette dette ordet, men bruke ordet «torah» i våre
Bibel-oversettelser. Torahen inneholder både bud og forpliktelser og Guds
tilbud om nåde.

Enhver tidsperiode har sin egen torah. Tidsperiodene er forskjellige
hva som gjelder Guds torah. Det som frelser et menneske, er til alle tider
Guds nåde og det forholdet at et menneske får tak i troen, som er en gave.
Frelsen er i sitt ytterste konsekvens uforskyldt, og den ligger utenom men
nesket selv. Den gnmner seg i det som Gud har gjort gjennom sin sønn,
Jesus Kristus.

Til tross for at det er Guds nåde som frelser, blir det også stilt krav til men
neskene i de fleste av tidsperiodene, for at de skal få del i frelsen. Når Sinai-
pakten sier at den som gjør disse ting, skal leve ved dem (Rom. 10,5), så
betyr dette to ting i følge rabbinerne:

239



Jødedom og kristendom - Jesus og Paulus

3 De som holdt Mose Tbrah, skulle ikke bli dømt på Basunklangdagens
høytid, som er den Første dagen i det sivile året, men få leve i det nye året.
b De som holdt Mose Torah, skulle få del i de rettferdiges oppstandelse
og den kommende verden, som er «Riket for Israel».

Tidsperiodene er forskjellige og deres egenart må ikke blandes inn i de
andre tidsperiodene selv om en del av prinsippene er de samme. En tids
periode er en frelseenhet som er forskjellig fra både foregående og etter
følgende tidsperiode. Dersom vi blander sammen tidsperiodene og deres
egenart, så blir Bibelens tale til oss uklar, for det ene utsagnet kan komme i
motsetning til det andre. Gud er ordens Gud og ikke forvirringens Gud.

Dersom vi vil ha orden på vårt Bibel-studium i forståelsen av Guds ord,
ma vi regne med tidsperiodene, men likeså viktig som tidsperiodene er
spørsmålet om hvor vi skal sette de tidsmessige grensene for tidsperiode
nes avslutning og begynnelse.

Når det gjelder Sinai-paktens tidsperiode, så slutter den etter min vurde
ring ved døperen Johannes. Han var den første som forkynte at «Riket
for Israel» var nær. «og sa: Omvend dere for Himlenes Rike er kommet
nær.» (Mat.3,2.) Han var forløperen for kongen i Riket, som er Jesus fra
Nasaret.

Jesus forkynte ikke kirkens tid og de læremessige sannheter angående
det kristne legemet, men han utdypet de læremessige sannheter for «Riket
for Israel», som stod foran sin oppfyllelse i forbindelse med Jesu første
komme. Jesus forkynte både sin egen Torah, og han forkynte Guds frelse
for den som kom til tro på ham. Rabbinerne hadde sagt på et tidligere
tidspunkt at når Messias kom, ville han gi jødene en ny Torii.

De sa videre at den ville består av ca.30 bud eller forpliktelser. Når vi un
dersøker Jesu lære, ser vi at dette stemmer. Jeg skal bare i det følgende
gjenta 4 av de 30 budene som Jesus forkynte, for å vise at dette er riktig,
og at Jesu forkynnelse avviker fra det som vi forkynner i den fne nådens
tidsperiode:

a Den som ikke var villig til å oppgi alt det som han eide, fikk ikke del
« Riket for Israel» (Mat. 19,21.)
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b Den som ikke tilgav andre, fikk ikke selv tilgivelse (Mat.6,l4-15.)
C Den som ikke holdt Torahen, fikk ikke del i «Riket for Israel».
(Mat.7,21-23.

d Den som ikke viste barmhjertighet, fikk ikke selv barmhjertighet.
(Mat.5,7.)

Aposdene førte videre Jesu lære om Riket til Paulus fikk åpenbaring om
den kristne menighets tidsperiode, som avløste Rikets forkynnelse.

Da jødene som folk og nasjon ikke ville ta imot verken tilbudet om «Riket
for Israel» eller kongen i Riket, Jesus fra Nasaret, så fikk vi etter hvert en
ny forkynnelse. Det er den fne nådes forkynnelse og forkynnelsen om den
kristne menighet. Det er Paulus som er hovedbæreren for denne forkyn
nelsen. Dersom vi vil vite noe om de nytestamentlige hemmelighetene,
så må vi gå til Paulus og ikke til de jødiske Skriftene i N.T. (Dette gjelder
naturligvis ikke det generelle aspektet ved Skriftene, men det spesielle as
pektet som har med tidsperiodens egenart å gjøre)

Hovedgnmnen til at det kristne legemet er splittet i synet på en rekke lære
messige forhold, er det forholdet at fortolkerne ikke rekner med tidsperio
dene og heller ikke setter grensene mellom dem på de rette stedene. Dersom
man hadde hatt et rett syn på dette, så hadde vi ikke behøvd å ha forskjellige
syn på for eksempel vanndåpen, tienden, sabbaten eller søndagen som hellig
dag, forholdet mellom Israel og kirken, synet på «Riket for Israel» og tids
punktet for den kristne menighets bortrykkelse i forhold til trengselstiden.

I en liten artikkel kan jeg naturligvis ikke skrive utfyllende om alt dette.
Det har jeg for øvrig gjort i mine mange bøker, men jeg kan bare antyde en
liten del av dette. Hovedhensikten med en slik artikkel blir derfor ikke å
skrive utfyllende om dette, men å gjøre leserne oppmerksom på dette, slik
at de selv kan søke etter sannhetene i Bibelen. En kan ikke stole på andre i
denne saken. De forskjellige kristne organisasjonene har ulike oppfatnin
ger av de bibelske spørsmål. Den som ikke studerer Bibelen, blir akterut
seilt på en rekke områder i kristenlivet.
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Hva som gjelder vanndåpen, så har den ikke den betydningen i kirkens tid,
som den hadde i Rikets forkynnelse. Peter sa at den som ilie trodde og ble
døpt, ble ikke frelst. (Mark. 16,16.)

Paulus sa at det var utelukket troen som frelste et menneske. Han var selv
glad for at han ikke hadde døpt så mange mennesker. (l.Kor.l,14-17.)

Når en del kristne mener at det er frelse i dåpens vann, så blander de
sammen utsagn om vanndåpen med utsagn om både gjenfødelsen og
Ånds-dåpen.

Hva som gjelder tienden, så var dette et krav som var nedfelt i Sina-pak-
ten. Paulus sa ikke noe om tienden, men han sa at vi skulle legge til side
det som vi hadde tro for og råd til (l.Kor.l6,2.) Dersom noen ønsker å gi
tiende, så er det opp til den enkelte. En er ikke bundet i dette spørsmålet
i inneværende tidsperiode. (Se min bok: Matteus Evangeliet. Jesu Liv og
Lære. s.319-321.)

Hva som gjelder sabbaten eller søndagen som helligdag, så var sabbaten
jødenes helligdag. Paulus sa at enhver måtte være silder på dette med seg
selv, hvilken dag en skulle feire som helligdag (Rom. 14,5-6.) Dette har med
evangeliets frihet og samvittighetens tale i hver enkelt troende å gjøre.

Når det gjelder forholdet mellom Israel og menigheten, så begynte ikke
den kristne menighet verken ved Golgata eller på pinsefestens dag, men
den begynte med Paulus sin omvendelse utenfor Damaskus. Vi kan ikke
uten videre overføre Jesu og aposdenes forkynnelse og brev til menighe
tens tid. I Det Nye Testamente er det to menigheter som beskrives. Det er
for det første Rikets menighet, og det er den l^istne forsamlingen.

Pinsefesten dag er ikke den kristne forsamlingens fødselsdag. Den var et
løfte til jødene om at Gud ville opprette en ny pakt med dem. Denne pak
ten ble introdusert på pinsefestens dag, men det var dessverre bare en del av
jødene som ville forplikte seg på den. Jødene kommer til å forplikte seg på
den på et senere tidspunkt- i forbindelse med Jesu gjenkomst for Israel.

Sannheten er den at Gud ikke har inngått noen spesiell pakt med den
kristne menighet. Vi som hører med til den kristne menighet, er koblet
inn i den nye pakt i Jesus blod. Vi administrerer deler av Den nye pakt i
Jesu blod på vegne av jødefolket i vår tidsperiode, og dette er også en av
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Kapittel 19 - Hedningenes forhold til loven

grunnene til at Paulus stiller de troende i vår tid veldig fritt i forhold til
krav og bestemmelser.

Ved siden av at vi også har bestemte bud og forordninger i den frie nå
dens tidsperiode, så er også samvittigheten ført inn som den instans som
skal avgjøre en rekke spørsmål. Det som er synd for en person, behøver
ikke å være synd for en annen person. Når det forholder seg slik, kan bade
jøder og hedningetroende være medlemmer av Kristi legeme.

Da «Riket for Israel» ikke ble opprettet i forbindelse med Jesu første
komme, ble en del av jødene koblet inn i den kristne menighet eller Kristi
legeme, som Paulus kalte den. Den kristne menighet er dermed todelt i
dag. Vi hedningekristne er ikke forpliktet på en del av jødenes ordninger.
Dette gjelder for eksempel omskjærelsen og helligholdelsen av sabbaten
som helligdag. Den hedningetroende står dermed fritt til å helligholde
sabbaten eller søndagen som kviledag. Det kristne legemet er en ny frel-
sesforsamling, som ikke har vært før. Legemet har sin egen frihet og sin
egenart. I det kristne legemet er jøder og hedninger stilt likt, men de har
ulike forpliktelser i kristenlivet, for de har ulik frelseshistorisk bakgrunn.

Dette betyr ikke at den kristne forsamlingen har overtatt jødenes løfter. Ved
den kristne menighets bortrykkelse før trengselstiden, vil Gud igjen handle
med jødene. Guds løfter til jødene om at de skal være prester for hele ver
den og landløftet om et sammenhengende landområde fra Nilen og til Eu
frat står fast fra Guds side. Jødene har aldri mistet løftene fra Gud, men på
grunn av ulydighet har Gud måttet vente med oppfyllelsen av løftene.

Når det er forskjellige syn på tidspunktet for menighetens bortrykkelse,
så skyldes også dette det forholdet at man ikke skiller mellom det som Gud
har sagt til jødene, og det som Gud har sagt til den kristne forsamlingen.
Den laistne forsamlingen er en parantes i Guds planer med Israel, og der
som det er slik at den kristne menighet er en parantes, så må de ordningene
som Gud har tiltenkt menigheten, avsluttes innenfor parantesen.

Dersom vi ønsker å få en mer riktig forståelse av Guds ord, så må vi
begynne å tenke i de baner som jeg har skissert ovenfor. Lykke til med en
riktigere forståelse av Guds ord.

Tingvoll. 18-01-00 og den 25-05-06.
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 20

Guds lov

Det har vært en del diskusjon i den siste tiden i en dei «kristne» aviser
om lovens og de ti buds plass i forkynnelsen. Dette er ingen ny diskusjon,
og den kommer heller ilie til å slutte med den diskusjonen som er i gang
akkurat nå.

Det er også lett å bli misforstått i en slik diskusjon. Dette kan skje ved
at man ikke presiserer godt nok hva man mener.

Den som har et annet syn på disse forholdene, tar også gjerne fatt i
sider ved problemstillingen, som ikke er relevant i det hele tatt. Dette har
også skjedd i denne diskusjonen.

Det er bra at en slik diskusjon oppstår, for da får de troende og andre se
de forskjellige aspekter ved diskusjonen og trekke sine egne konklusjoner.

Dersom en drar de rette konklusjonene av denne diskusjonen, vil en
også bli FRIGJORT i sitt kristenliv og kan tjene Gud PÅ ET HØYERE
NIVÅ enn før.

Sentrum i denne diskusjonen er at den jødiske loven og de 10 bud er opp
hevet som en ÅNDELIG ENHET i vår tid og ikke hvorvidt de 10 bud
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som sådan er avskaffet i vandringen for en troende eller ikke. Vi vet at Jesus
både oppfylte og opphevet Mose-loven på Golgata (Ef.2,15 ogKol.2,14.)

Vi lever ikke lenger i forhold til verken Mose-loven, de 10 bud eller
noen annen lov i vårt forhold til Gud. Vi er sammen med Jesus død bort
fra alle lovens krav. Vi lever ikke lenger i relasjon til lovens krav, men vi
lever i Åndens nye vesen eller i den frie nåden.

Brevet til Romerne 4-8 omhandler lovens forhold til frelsen, og selv
om ikke vi hedninger er ansvarlige for Mose-loven, så gjelder også dette
for oss, for jødene representerer oss hedningene i denne problemstillingen.
«Men vi vet at alt det som loven sier, det taler den til dem som har loven
(jødene), for at hver munn skal lukkes og HELE VERDEN bli skyldig for
Gud.» (Rom.3,19.)

Som en følge av Jesu forsoning så falt hele Mose-loven bort for den kristne
menigheten. Kjernen i Mose-loven er de 10 bud. For den messianske for
samlingen utdypet Jesus loven og de 10 bud, men for den kristne menig
heten så tok han bort alt dette som frelsesgrunnlag.

Som en følge av dette er det følgende ting og forhold ved de 10
bud som vi ikke finner igjen i Paulus sin undervisning:

3 Vi finner ikke igjen forbudet om at vi ikke skal gjøre oss noe utskåret
bilde av det som er oppe i himmelen. (Vi skal naturligvis ikke tilbe det.)
(2.Mos.l9,4.)

b Vi finner ikke igjen advarselen om at Gud vil straffe fedrenes synder på
barn og barnebarn (når de blir voksne) inntil tredje og ̂erde ætteledd for
de , som hatet Gud og Guds ordninger. (2.Mos.20.5.)

C Vi finner ikke igjen påbudet om å feire sabbaten som helligdag.
(2.Mos.20,10.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5: Kapittel: De 10 bu
dene er inntatt i Paulus sin undervisning med unntak av sabbatsbudet og
budet om gjengjeldelse i 3. og 4. ætteledd.)

I tillegg til dette har Den Katolske Kirken selv opphevet de 10 bud som en
åndelig enhet og forandret en del av budene. Den har utelatt det opprin
nelige 2. budet (2.Mos.20,4-5), og så har den delt opp det opprinnelige 10.
budet (2. Mos.20,17.) i 2 bud, slik at det totale antallet er blitt 10.
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Grunnen til at Den Katolske Kirken har forandret det opprinnelige 2.
budet, er de mange helgenbilder som katolikkene tilber, og da passet det
også godt å ta bort forbannelsen over barn og barnebarn inntil det tredje
og ̂erde leddet, for denne forbannelsen hadde villet ramme Den Katolske
Kirken selv.

Den Lutherske og Den Reformerte Kirken har fiilgt Den Katolske Kir
ken i dette. Kirken har dermed selv opphevet og forandret de 10 bud.

Paulus var klar over at jødene ønsket å bygge sitt trosliv på oppfyllelse av
budene og loven. Han hadde selv vært i den situasjonen, men det førte
ikke fram, så han visste hva han skrev om. Av den grunn skrev han også et
helt kapittel om dette, og det er Romerne 7. Her skildret han troslivet til
en jøde som forsøkte å bli frelst ved overholdelsen av den jødiske loven.
Dette mennesket er skildret som et UFRITT MENNESKE, for overhol
delsen av jødenes lov kunne ikke gjøre vedkommende fri. På grunn av at
han holdt loven i et forsøk å bli frelst ved den, ble synden levende i ham,
for lovens hensikt var ikke å ta bort synd, men lovens hensikt var å vekke
synden.

Dette er også et sterkt argument for at en ikke skal forkynne loven, for
å frelse synderen, men en skal forkynne Guds nåde, for på korset avskaffet
Jesus den lov som kom med bud og forskrifter. (Ef.2,15.)

Loven greier ikke å frigjøre synderen, men den fører vedkommende ut i en
større desperasjon og ufrihet. Det er bare troen på Jesus som kan føre oss
inn i DEN STORE FRIHETEN. Jesus har tatt på seg lovens forbannelse
da han ble en forbannelse for oss.

I frelsesspørsmålet er loven opphevet eller satt til side. Den gjelder ikke
mer for den kristne menigheten, og der det IKKE ER NOEN LOV, ER
DET HELLER INGEN OVERTREDELSE eller FORDØMMELSE.

(Rom.4,15.)
Det er dette diskusjonen dreier seg om. Dersom vi ønsker å bli frigjorte

og glade kristne, som kan tjene Gud fullt ut, så må vi få se dette. Dersom vi
ønsker å relatere vårt kristenliv i forhold til loven og budene, så blir vi aldri
fri. Da kan heller ikke Jesus frelse oss fullt ut. «Til frihet har Kristus fri
gjort oss (både jøder og hedninger), STÅ DERFOR FAST, og la dere ikke
atter LEGGE UNDER TRELLDOMS ÅK (bla. loven og budene.)»
(Gal.5,L)
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Petra Fremo sier dette på følgende måte i sitt dikt. Lovens enke:
«Jeg er lovens enke- fridd ved Jesu død,
løst ved Jesu «fullbrakt», som på korset lød.
Og mitt nye forhold er min hjertetrang.
Tenk, slik far jeg ha det under livets gang.»

Tingvoll den 19-8-03 og den 22-05-06.
Oskar 6din Indergaard

248



Kapittel 21

Det er Åge Åleskjær
som har rett

Det har i den senere tid vært en del diskusjon i en del kristne aviser angå
ende Åge Aleskjærs teologiske syn om hvorvidt de 10 bud er opphevet i
vår tidsperiode, eller om de 10 bud fortsatt står ved lag i vandringen for
en troende. Det er Age Aleskjær som har rett i sin vurdering. De andre tar
feil.

I avisa «Dagen» av den 11-03-03 gikk Odde Sverre Hove i rette med
Age Aleskjær i en lederartikkel: De ti bud er ikke opphevet. Dette var et
motinnlegg til Age Aleskjærs artikkel i «Rikere Liv» Nr. 12003. Der skrev
han at de ti bud er opphevet i inneværende tidshusholdning på grunn av at
de hører med til jødedommen og ikke til kristendommen.

Det er Age Åleskjær som HAR RETT i dette og ikke Odd Sverre
Hove.

De 10 bud er essensen eller den innerste kjernen i Mose-Torah. Rabbi
nerne har regnet ut at det er 613 bud og forskrifter i Mose-Torah. Det er
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480 positive bud, som begynner med ordene «Du skal», og det er 365
negative bud, som begynner med ordene: «Du skal ikke.»

Paulus lærte at alle forskriftene og budene i Siani-pakten ble opphevet
eller satt til side ved Jesu forsoning på Golgata, «i det han ved sitt kjød
AVSKAFFET den lov som kom med bud og forskrifter for at han ved
seg selv kunne skape de to (jøder og hedninger) til et nytt menneske (den
kristne forsamlingen), i det han gjorde fred.» (Ef.2,15.)

«og UTSLETTET SKYLDBREVET mot oss, som var skrevet med
bud, det som gikk oss imot, det tok han bort i det han naglet det til kor
set.» (Kol.2,14.)

Dette betyr at vi ikke lenger må holde de ti bud for å fa del i Guds rike. I
inneværende tidshusholdning regner ikke Gud lenger med to typer rett
ferdighet i frelsesspørsmålet. Det er menneskets egen rettferdighet, som er
en etisk rettferdighet, og Guds rettferdighet, som er den frelsende rettfer
dighet. I dag er det nok med Guds rettferdighet.

Vi blir frelst utelukkende av nåde- uten gjerninger- på grunnlag av
Jesu forsonergjerning. «Men nå (i vår tidshusholdning) er Guds rettfer
dighet, som loven og profetene vidner om, åpenbart UTEN LOVEN.»
(Rom.3,2L)

Gud kanaliserer ikke lenger menneskenes frelse gjennom overholdelse
av de 10 bud. (Se min bok: Kristendommens Jødiske Røtter.)

Når vi undersøker Paulus sin undervisning, som er undervis
ningen for inneværende tidshusholdning (den frie nådens tid),
så finner vi heller ikke igjen følgende momenter ved jødenes 10
bud:

a Paulus hevdet aldri at sabbaten skal være ukens kviledag. «La derfor
ingen dømme dere for mat eller drikke, eller i spørsmål om høytid, nymåne
eller SABBAT. Disse er en skygge av det som skulle komme, men legemet
hører Kristus til.» (Kol.2,16-17.)
b Paulus gjengav heller ikke det 2. budet i dekalogen (de 10 bud) om at
vi ikke skal gjøre oss gudebilder, som vi tilber.
C Han nevnte heller ikke budet om gjengjeldelse i 3.og 4. generasjon for
de som hater Gud.
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Ellers så vil vi finne igjen innholdet i de andre budene i Paulus sin under
visning. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 4. s.486-489.)

Jeg vil sitere hva Charles Ryrie sier om dette i sin Studiebibel. s. 285:
«Mose-Loven var gitt til den jødiske nasjonen- ikke for å være en byrde,
men for å skille dette folket fra alle andre folk og gjøre det klokt, stort
og yndig for en hellig Gud. Som livsregel for Guds folk har Mose-loven
BLITT ERSTATTET for de kristne med Kristi lov (Se kommentar i for
bindelse med 2.Kor.3,l 1.), selv om noen av de spesielle budene i den gamle
loven er gjeninntatt som krav i den nye loven (Rom. 13,9.) Som del av den
inspirerte Skriften så er den gamle såvell som den nye loven tjenlig for folk
til alle tider (I.Tim. 1,8-10,2.Tim.3,l6.)»

Hva som gjelder Jesu undervisning, så både HOLDT han de ti bud og alle
Mose forskifter. Han utdypet til og med budene og forskriftene til også
gjelde motivene som lå bak handlingen. «Dere må ikke tro at jeg er kom
met for å oppheve Loven og profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve,
men for å OPPFYLLE.» (Mat.5,16.)

Jesu første undervisning angår ikke primært vår tidshusholdning. Den
angår det første tilbudet om å opprette «Riket for Israel» for jødene. Når
Jesus kommer tilbake, vil Jesu undervisning bli aktuell igjen. Det som
kjennetegner den er både KRAV og NÅDE. De 10 bud vil igjen komme
inn som forutsetning for frelsen og krav i vandringen. (Se min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 5.om Jesu undervisning.)

Da jødene ikke ville ta imot tilbudet om Riket, fikk vi kirkens tid. Det er
i Paulus sine Skrifter at vi må søke det læremessige grunnlaget for vår tid.
Det er Paulus sin Torah som er aktuell i vår tid, men i og med at nesten
samdige kirkesamfunn BLANDER SAMMEN Jesu og Paulus sin forkyn
nelse og forsøker å lage en syntese av disse, blir forkynnelsen gal, og forvir
ringen er stor i Kristi legeme.

Vi må lære oss å skille mellom 3 forskjellige tidsperioder og forstå at
disse har SITT EGET TEOLOGISKE FUNDAMENT.

Disse tidsperiodene er:

3 Sinai-paktens periode, som varte fra Sinai og til døperen Johannes.

251



Jødedom og kristendom - Jesus og Paulus

b Rikets periode, som varte som tilbud fra døperen Johannes og til Pau
lus.

C Den fri nådens periode, som varer fra Paulus og til den kristne menig
hets bortrykkelse.

I disse periodene har de 10 bud forskjellige funksjoner. I den første perio
den var de 10 bud selve kjernen i Mose Torah. Jødene måtte holde budene
for å få del i Guds Rike.

I den andre perioden utvidet Jesus de 10 budene og hele Mose-Torah til
også å gjelde motivene bak handlingene. (Allerede ved Jesu undervisning
ble de 10 budene forandret og utvidet, i og med at de ble tillagt et annet
innhold.)

I inneværende tidsperiode så er de 10 budene og hele Mose-Torah opp
hevet, og vi får Paulus sin undervisning om den frie nåden. I sin tmdervis-

han de fleste av budene i vandringen som troende. (Enhver
tidsperiode har sin egen Torah. Selve ordet «torah» betyr «lære» eller
« undervisning ».)

Den fatale feilen som de fleste gjør i fortolkningen og forståelsen av Guds
ord, er det forholdet at man ikke regner med «Riket for Israel». Man ser
ikke at det er en MELLOM-PERIODE mellom Sinai-paktens periode
og den frie nådens periode. De fleste setter skillet mellom Sinai-paktens
periode og menighetens periode ved pinsefestens dag og mener at kirken
begynte på den dagen. Dette blir helt feil. Pinsefestens dag var et løfte til
jødene om en ny pakt. Når jødene fikk en ny pakt, så var også denne KJER
NEN I en ny tidsperiode, som i dette tilfellet var «Riket for Israel».

Menighetens tid har ingen kjent pakt med Herren, for den er basert på
den frie nåden. Den behøver ingen pakt, for den er basert på løfter og hem
meligheter. Vi administrerer i vår tid deler av den nye pakt i Jesu blod. Når
jødene blir frelst, skal de administrere hele den nye pakt i Jesu blod.

Når man setter skillet ved pinsefestens dag, så blir en annen fatal konse
kvens av dette at man må samkjøre de jødiske Skriftene i N.T. med Paulus
sine Skrifter. Når en gjør dette, så får man en BLANDING av Guds lov og
den frie nåden. Man ser ikke at vi er TOTAL FRI i vår tidsperiode, og at
det er nåden som driver oss framover og ikke loven. Før vi greier å få sldkk
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på disse tingene, er det en total forvirring i Jesu legeme, hva som gjelder
våre retter og plikter.

Det er Åge Åleskjær som har rett i denne problemstillingen. Han mener at
det begynte EN NY TID ved Golgata, og det er rett, men han lærer ikke
at vi har to typer evangelieforkynnelser i N.T. Det er Jesu og apostlenes
forkynnelse som angår «Riket for Israel», og det er Paulus sin forkynnelse
som angår den kristne menigheten. Disse to forkynnelsene må ikke blan
des sammen, for dersom det skjer, forstår vi ikke Paulus forkynnelse om
den frie nåden fullt ut.

Åge Åleskjær har utgitt en kassettserie som han har kalt: «Flytt preke
stolen fra Sinai til Golgata.» Jeg for min del tror at vi må flytte prekestolen
helt til Damaskus, for det var DER Paulus sin undervisning startet. Der
som vi ikke gjør det, så vil vi ikke forstår Paulus sin nådesforkynnelse fiillt
ut. Det begynte en ny tid med Paulus.

Åge Ålerskjær har i alle fall pekt på et meget viktig punkt i fortolk
ningen, nemlig at vi i dag lever i den frie nådens tidsperiode, og at vi ikke
behøver å oppfylle noe bud eller noen forskrift, for å få del i Guds rike.

Tingvoll den 23-07-03 og den 3-06-06.
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 22

Oet er jødene som er
Herrens prester og konger

På lederplass i avisa «Dagen» av den 15-4 i 2005 står det en artikkel med
overskriften: Kongeriket av prester. Det kommer tydelig fram der at opp
rinnelig var det jødefolket, som var blitt utpekt til å være «et kongerike av
prester». (2.Mos.l9,6.)

Dette er en riktig vurdering, men så kommer det som er galt, og det er
at dette prestedømmet er gått over til oss hedningene i vår tidsperiode. Jeg
siterer fra artikkelen: «men samme lære fins også i Det nye testamente.
Den fastslår at Gud regner hver eneste sant troende menneske for å være
prest.

Læren om det alminnelige prestedømme sier i sum akkurat det: I virke
ligheten er det lekfolket som er de egendige prestene.»

Dette er ikke korrekt, men det er et uttrykk for den såkalte «erstatnings
teologien», som dessverre både luthersk og reformert teologi er full av.
Det er ikke det kristne lekfolket som er Herrens prester. Det er jødene som
fortsatt er det. Dette løftet til jødene er ikke opphevet. Det har heller ikke
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gått over til oss hedninger, for når det gjelder jødene, så «angrer ikke Gud
på sitt kall og sine nådegaver.» (Rom. 11,29.)

I mye av den lutherske og reformerte teologien blir det gjort EN STOR
FEIL, og det er at man lærer, at når vi er kommet til N.T., så er vi dermed
kommet inn i kirkens tid. Dette er ikke rett. Både første del av Apostlenes
Gjerninger og de jødiske brevene er en direkte fortsettelse av Tanach. En
kan derfor ikke lese den kristne menigheten inn i disse Skriftene.

Det var først Paulus som kom med hemmeligheten om den kristne me
nigheten. Han skrev IKKE at den kristne menigheten skulle være prester
og konger. Han skrev derimot alle de troende i vår tidsperiode er likestilte
«lemmer på Jesu legeme», og at menigheten bygges opp av embeter, opp
gaver og nådegaver. (l.Kor.12.)

Det er jødene som er Herrens konger og prester. Når den jødiske nasjo
nen en gang i framtiden omvender seg til Jesu fra Nasaret, som er jødenes
Messias, så vil de gå inn i alle sine løfter og tjenester for Herren.
De skal være konger og prester både i Israel og utover den hele verden.

Jeg synes virkelig synd på den norske kirke og de lutherske og protestan
tiske organisasjonene og de enkeltmenneskene som ikke ser og lærer dette,
at Gud ikke har gått bort fra sine løfter til jødene og til Israel. Avisa «Da
gen» er også-dessverre- en del av dette bildet.

Ved at vi ikke hevder Bibelens syn på Israel og jødene, svekker vi jøde
nes sak og mister mye av den velsignelsen som vi ellers kunne ha hatt over
våre kirker og over våre liv.

Tingvoll den 16-4-05 og den 23-05-06.
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 23

Det alminnelige
prestedømmet

"Dell

I avisa «Dagen» av den 27-4 skrev redaktøren er liten kommentar: Det
alminnelige prestedømmet. Det var en reaksjon på min artikkel: Jødene er
Herrens konger og prester. Den stod i Dagen den 26-4. Jeg ber derfor om
spalteplass til en liten kommentar.

Betegnelsen «det alminnelige prestedømmet» kan ikke brukes på de
troende av i dag. Det angår jødene. Denne betegnelsen er derfor et opp
konstruert begrep, som hører med til den såkalte «erstatningsteologien»,
og den går ut på å ta fra jødene deres oppgaver, tider og benevnelser.

Vår kirkes teologi har ment at den kristne kirken har overtatt jødenes rolle
som Guds folk og enda verre at dette skjedde i forbindelse med Jesu før
ste komme. Teologene kaller dette for «Kristus-transformasjonen». Det
betyr at alle de gammel-testamendige løftene, som jødene har fatt, opp
fylles på en ikke-bokstavelig måte i Kristus og er gått over til den kristne
menigheten. De må derfor bli nytolket i ny-testamendig tid. (Se Oskar
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Skarsaunes hefte: Endetid. Hvordan forstå Bibelens endetidsprofetier? Se
også artikkelen: Oskar Skarsaune og dispensasjonalismen.)

Dette er gal teologi. Gud har ikke forandret på sine løfter til jødene. De
står fast, for Gud angrer ikke på sine kall og sine nådegaver. (Rom. 11,29.)

Alle er enige i at jødene ble kalt for Herrens konger og prester i gammel
testamentlig tid. (2.Mos.l9,6.)

I «1000 års-Riket»- en periode som heller ikke teologene regner
med- vil det «jødisk-alminnelige prestedømmet» komme tilbake igjen.
(Es.6l,é.)

I vår tid har vi ikke noe alminnelig prestedømme, for det hører jødene
til og angår styret over hele jorden.

Hva som gjelder begrepet «konger og prester», så forekommer det
bare i de jødiske Skriftene i N.T. Det er Peter og Johannes som skrev om
dette. Paulus nevnte det ikke i sine Skrifter. Peter og Johannes forkynte
og skrev- ikke til den kristne menigheten- men de forkynte og skrev til
jødene.

På apostelmøtet i Jerusalem i år 50 ble Paulus og aposdene enige om at
Paulus skulle gå til hedningene med sitt evangelium, og de skulle gå til
jødene med sitt evangelium. (Ap.gj.15 og Brevet til Galaterne, kapittel 1.)
Dette betyr at aposdene forkynte bare til jødene, og de skrev også sine brev
til dem.

Vi må ikke blande sammen de messianske jødene med den kristne me
nigheten. Disse to gruppene har forskjellige kall og forskjellige siktemål.
De messianske jødene skulle utgjøre KJERNEN i det frelste Israel. Isra
els frelse lå i forlengelsen av deres frelse. Israel hadde en mulighet til å bli
frelst på aposdenes tid. Peter skrev at dersom de omvendte seg, så ville Jesus
komme tilbake og opprette «Riket for Israel» for dem. (Ap.gj.3,19-21.)

Dersom dette hadde skjedd, hadde jødene blitt konger og prester i det
te Riket. Nå skjedde ikke dette, og løftene til jødene ble utsatt til et senere
tidspunkt.

Da jødene ikke ønsket å omvende seg til sin Messias, så oppreiste Gud en
ny mann, Paulus, med et delvis annet evangelium enn det evangeliet som
aposdene hadde. Gud åpenbarte for Paulus HEMMELIGHETENE med
den kristne menigheten.
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Kapittel 23 - Det alminnelige prestedømmet 'Del 1

Vi kan ikke komme inn på alle enkelt-hemmelighetene i en liten ar
tikkel, men i forbindelse med det som vi diskuterer her, så har ikke den
kristne menigheten fått noe jordisk kall. Vi skal ikke være konger og pre
ster på jorden, men vi er allerede satt INN I HIMMELEN sammen med
Jesus. (Brevet til Efeserne, 1,3 og 2,6.) Det er ikke noe behov for konger og
prester i himmelen. De hører jorden til.

Under Rikets periode skal den kristne menigheten være i himmelen,
mens de troende jødene skal styre sammen med Jesus som konger og pre
ster på jorden. Det er først på den nye jord at disse to frelsesgrupperin-
gene skal bo sammen. De skal da bo i det nye Jerusalem. Dette hører også
med til hemmeligheten, «om en husholdning i tidenes fylde: At han ville
samle alt i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden.»
(Ef.1,10.)

Det var et særlig dårlig eksempel redaktøren av Dagen hadde valgt, for å
vise at det er den kristne menigheten som er Herrens konger og prester.
Han skrev: «I Åp.5,9 står det uttrykkelig at det dreier seg om mennesker
av alle stammer og tungemål, ikke bare om etniske jøder...»

For det første er denne teksten en endetidstekst som skal gå i oppfyllel
se etter den kristne menighets opprykkelse til Herren. Den angår dermed
ikke den kristne menigheten.

For det andre vet redaktøren like godt som meg at grunntekstene va
rierer om det er «vi» eller «de» som skal være konger og prester i Joh.
Åp.5,9. King James Bibelen av 1611 har pronomenet «vi», mens for ek
sempel Bibelen av 1930 har pronomenet «oss».

Det er sant det som står i Johannes Åpenbaring 5,8, at Jesu blod frelser
mennesker «til Gud fra hver stamme og tunge og folk og ætt.», men disse
menneskene er ikke den kristne menigheten, for den er ikke omtalt i Jo
hannes Åpenbaring. Vers 9 forteller oss hvilke mennesker dette er. Det er
jøder, som er samlet fra alle folkeslag, for de skal være konger og prester for
Gud, og de skal være konger på jorden. Det er jødene som har fått denne
oppgaven.

Når vi er usikker på hvordan et forhold skal forståes i Bibelen, så må vi
gå ut ifra de Bibel-ordene som er klare. I Joh.Åp. 1,6 står det at det er de
messianske jødene som er Herrens konger og prester.
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Ellers så blir jeg kritisert for at jeg bruker tidsperiodene som ramme for
mine Bibel-studier. Sannheten er at alle som arbeider med de bibelske tek
stene bruker en eller annen form for tidsoppdeling i sitt arbeid med tekste
ne, Teologene mener for eksempel at det begynte en ny tid på pinsefestens
dag, og at den kristne kirken begynte på denne dagen.

Jeg mener at den kristne kirken begynte først ved Paulus sin omven
delse i år 37,

Tingvoll den 29-4-05 og den 23-05-06,
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 24

Det alminnelige
prestedømmet

"Dell

Rolf Th. Aagaard hadde et innlegg i «Magazinet» den 3-5 2005 med titte
len: Teologisk akrobatikk om prester. Det var et svar på min artikkel: Det er
jødene som er Herrens prester og konger. Den stod i Magazinet den 21-4.

Rolf Th. Aaagaard er uenig med meg og mener at de kristne av i dag
også kan bruke benevnelsen «konger og prester» om sin tjeneste for Her
ren. Han forsøker å bevise dette ut ifra l.Pet.2,9 og de 7 sendebrevene i
Johannes Åpenbaring 2-3.

Han burde ikke bruke disse Skrift-stedene som bevis for sin Skrift-forståel-

se, for de angår be^e de messianske jødene. Hva som gjelder det første Skrift
stedet, så er det skrevet til de jødene som bodde i diasporaen. (l.Pet.l.)

Hva som gjelder de 7 lilleasiatiske menighetene, så er de messianske me
nigheter. Det teologiske innholdet i de 7 sendebrevene viser at dette ikke
har noe med den paulinske kristendommen å gjøre. I henhold til den pau-
linske kristendomsforståelsen er vi løst fra jødenes lov, og vi er både frelst
og bevart av nåde alene.
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I de 7 sendebrevene er ikke fokuset satt på nåden, men på de gjernin
ger som Gud krevde av disse menighetene, for at de kunne bli bevart i
Guds nåde. Tii menigheten i Sardes skrev Johannes følgende: «Bli våken
og styrk det annet, som er på vei til å dø, for jeg har ikke funnet DINE
GJERNINGER FULLKONMNE for Gud.» (Joh.Åp.3,2.)

Mitt spørsmål blir derfor: Hvilke gjerninger skal vi gjøre for å bli be
vart som troende, når vi blir bevart av nåde? (Titus 2,11-12.)

Betegnelsen «det alminnelige prestedømmet» kan ikke brukes på de tro
ende av i dag. Det angår jødene. Denne betegnelsen er derfor et oppkon
struert begrep, som hører med til den såkalte «erstatningsteologien», og
den går ut på å ta fra jødene deres oppgaver, titler og benevnelser.

Den vestlige teologien har ment at den kristne kirken har overtatt jø
denes rolle som Guds folk og enda verre, at dette skjedde på grunn av Jesu
første komme. Teologene kaller dette for «Kristus-transformasjonen».
Det betyr at alle de gammel-testamentlige løftene, som jødene har fått,
oppfyU es på en ikke-bokstavelig måte i Kristus og er gått over til den krist
ne menigheten. De må derfor bli nytolket i ny-testamendig tid. (Se Oskar
Skarsaunes hefte: Endetid. Hvordan forstå Bibelens endetidsprofetier?)

Dette er gal teologi. Gud har ikke forandret på sine løfter til jødene. De
står fast, for Gud angrer ikke på sine kall og sine nådegaver. (Rom.l 1,29.)

Alle er enige i at jødene ble kalt for «Herrens konger og prester» i gam-
mel-testamentlig tid. (2.Mos.l9,6.)

1 «1000 års-Riket»- en periode som heller ikke teologene regner med-
vil det «jødisk-alminnelige prestedømmet» komme inn igjen. (Es.61,6.)

1 vår tid har vi ikke noe alminnelig prestedømme, for det hører jødene
til og angår styret over hele jorden.

Hva som gjelder begrepet «konger ogprester », så forekommer det bare
i de jødiske Skriftene i N.T. Det er Peter og Johannes som skrev om dette.
Paulus nevnte det ikke i sine Skrifter. Peter og Johannes forkynte og skrev-
ikke til den kristne menigheten- men de forkynte og skrev til jødene.

Et lite spørsmål til Rolf Th. Aaagaard, som kanskje kan sette det hele i sitt
rette perspektiv, er: Hvor er du «konge» i dag? Er du «prest» i dette
kongedømmet?
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På apostelmøtet i Jerusalem i år 50 ble Paulus og apostlene enige om at
Paulus skulle gå til hedningene med sitt evangelium, og de skulle gå til
jødene med sitt evangelium. (Ap.gj.15 og Brevet til Galaterne, kapittel 1.)
Dette betyr at apostlene forkynte bare til jødene, og de skrev også sine brev
til dem.

Vi må ikke blande sammen de messianske jødene med den kristne me
nigheten. Disse to gruppene hadde forskjellige kall og forskjellige siktemål.
De messianske jødene skulle utgjøre KJERNEN i det frelste Israel. Israels
frelse lå i forlengelsen av deres frelse. Israel hadde en mulighet for å bli
frelst på apostlenes tid. Peter skrev at dersom de omvendte seg, så ville Je
sus komme tilbake og opprette Riket for Israel for dem. (Ap.gj.3,I9-2I.)

Dersom dette hadde skjedd, hadde jødene blitt konger og prester i det
te Riket. Nå skjedde ikke dette, og løftene til jødene ble utsatt til et senere
tidspunkt.

Da jødene ikke ønsket å omvende seg til sin Messias, så oppreiste Gud en
ny mann, Paulus, med et delvis annet evangelium enn det evangeliet som
apostlene hadde. Gud åpenbarte for Paulus HEMMELIGHETENE med
den kristne menigheten.

Vi kan ikke komme inn på alle enkelt-hemmelighetene i en liten ar
tikkel, men i forbindelse med det som vi diskuterer her, så har ikke den
kristne menigheten fått noe jordisk kall. Vi skal ikke være konger og pre
ster på jorden, men vi er allerede satt INN I HIMMELEN sammen med
Jesus. (Brevet til Efeserne, 1,3 og 2,6.) Det er ikke noe behov for konger og
prester i himmelen. De hører jorden til.

Under Rikets periode skal den kristne menigheten være i himmelen,
mens de troende jødene skal styre sammen med Jesus som konger og pre
ster på jorden. Det er først på den nye jord at disse to frelsesgrupperingene
skal være sammen. De skal da bo i det nye Jerusalem. Dette hører også
med til hemmeligheten, «om en husholdning i tidenes fylde: At han ville
samle alt i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden.»
(Ef.I,IO.)

Tingvoll den 4-5-05 og den 23-05-06.
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 25

De 8 evangeliene
i Det nye Testamente

Selve ordet «evangelium» betyr «godt budskap». Det kommer av det
greske ordet «evangelion». Det er i det hele 8 EVANGELIER som er
nevnt i N.T. Vi skal beskrive en del sider ved disse evangeliene:

1. «GUDS EVANGELIUM». Det er evangeliet om at Gud sendte
sin Sønn, når tiden var inne til det. (Rom. 1,1-4.) (Paulus brukte også
denne benevnelsen om den frie nådens evangelium. (2.Kor.ll,17 og
l.Tess.2,8-9.)

Det var dette evangeliet Paulus forkynte ved sitt første besøk i de for
skjellige jødiske synagogene. Han forkynte enkle ting om Messias komme,
Messias lidelser og Den Hellige Ånds komme. Dette var kjente ting for
jødene. Av den grunn kunne de også slå opp i Skriftene for å finne ut om
det som Paulus forkynte, var riktig. Dette var for eksempel tilfellet med de
troende jødene i Berøa. (Ap.gj.17,10-12.)
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Når Paulus fikk dannet nye menigheter i de byene, som han besøkte, la
han ut om de paulinske hemmelighetene for dem. Dette gjorde han også
i sine brev.

2. «EVANGELIET OM JESU FORSONING». Dette er selve frelses-
evangeliet i Bibelen. Det er det viktigste evangeliet som vi har, og det ligger
til grunn for alle Guds løfter, pakter og de forskjellige typer evangelier.

Abraham var den første som fikk dette evangeliet, men han kjente ikke
til det fulle innholdet i Guds løfte til ham om at i hans ætt og gjennom
hans ætt, skulle alle folk på jorden bli velsignet. «Og jeg vil velsigne dem
som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne, og I DEG
skal alle jordens slekter velsignes.» (I.Mos.12,3.)

Denne ætten (hebr. zerah) som Abraham fikk løfte om> var delt i
to deler, og det var:

3 Det jødiske folket og

b Messias.

Det var først Paulus som uda dette, at SENTRUM i det løftet som Abra
ham fikk, var Jesus fra Nasaret. «Nå ble løftene gitt til Abraham og hans
ætt. Han sier ikke: Og dine ædinger, som om mange, men som om en: Og
din ætt, og det ER KRISTUS.» (Gal.3.16.)

Dette løftet til Abraham blir derfor også kalt for «et evangelium».
«Og da Skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene,
forkynte den Abraham forut det EVANGELIUM: I deg skal alle folk vel
signes.» (Gal.3,8.) (Dette er det eneste stedet i N.T. hvor ordet «evange
lium» blir brukt om ting og forhold som har med Tanach å gjøre.)

Jesus er derfor DEN SENTRALE JØDEN. Gud handler med jødefol
ket gjennom Jesus. Uten Jesus fra Nasaret hadde det ikke vært noe jødisk
folk i dag. Dette gjelder også alle andre folkeslag, for uten Jesu forsoning,
så hadde satan og hans onde ånder ødelagt oss alle for lengst.

Paulus var den som først forstod ogutla «evangeliet om Jesu forsoning». I
Romerbrevet 2,16 kalte han det for «MITT EVANGELIUM». «Påden
dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene etter (gr. kata, som
også betyr «i henhold til») MITT EVANGELIUM ved Jesus Kristus.»
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Først etter Jesu død og oppstandelse forstod de 12 apostlene forsonin
gen i Jesu blod. «Han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre,
men og for hele verdens.» (l.Joh.2,2.)

3. «EVANGELIET OM HIMLENES RIKE». Dersom jødene som
folk og nasjon ville ta imot Jesus fra Nasaret, så ville han opprette «Riket
for Israel» for dem. (Ap.gj.I,6.) Dette evangeliet er også kalt for «OM
SKJÆRELSENS EVANGELIUM». (Gal.2,7.)

Det var dette evangeliet både døperen Johannes, Jesus og apostlene for
kynte. Det er basert på Jesu forsoning, Jesu undervisning og overholdelse
av jødenes Torah. Jesus bygde sin «nye» Torah både på Mose Torah og
sin forsonergjerning, men han la også inn nye ting og forhold i sin Torah,
som ikke hadde vært før. Det var en nesten ubegrenset kjærlighet, godhet
og mildhet for de som angret sin synd. (Se artikkelen: Den messianske
jødedommen og den paulinske kristendommen. Del I.)

4. «JESU SOSIALE EVANGELIUM». Dette var en del av «evangeliet
om Himlenes Rike». Den som solgte det som han eide og gav til de fat
tige, skulle arve Guds Rike. (Mat.19,21.)

I den messianske jødedommen skulle en dele sine penger og eiendeler
med de fattige. En skulle gi almisser og låne ut sine penger til de av sine
landsmenn, som bad om det. Dersom en ikke gjorde det, fikk en ikke del i
«Riket for Israel». (Se mine bøker: Jesu Gjenkomst, Bind 4 og 5 og Kris
tendommens Jødiske Røtter.)

5. «EVANGELIET OM DEN FRIE NÅDEN». (Ef.2,8-9.) Dette er det
evangeliet som gjelder i vår tid, at vi er firelst av bare nåde og blir bevart som
troende av bare nåde. Denne nåden har vi hatt fra før verdens grunnvoll
ble lagt i og med at vi er uttatt fra før verdens grunnvoll ble lagt. «han som
frelste oss og kalte oss med et hellig kall, ikke etter våre gjerninger, men
etter sitt eget fortsett (vilje, plan) og den NÅDE SOM ER OSS GITT I
KRISTUS JESUS FRA TIDSALDERLIGE TIDER AV.» (2.Tim.I,9.)

Det evangeliet blir også kalt for «UOMSKJÆRELSENS EVANGE
LIUM». (Gal.2,7.) Det tar sikte på å ta ut den kristne forsamlingen, og
det er ikke knyttet til overholdelse av bud og regler.

Paulus kalte også dette evangeliet for «MITT EVANGELIUM»
(Rom.16,25 og «MINE VEIER I KRISTUS» (LKor.4,17.)
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Vi skal i det følgende se på en del teologiske og språklige problemstilinger
i forbindelse med benevnelsene «omskjærelsens evangelium» og «uom-
skjærelsens evangelium», «tvert imot: Da de (apostlene) så at det var meg
(Paulus) betrodd å forkynne uomskjærelsens evangelium, likesom Peter
omskjærelsens (evangelium). (Dette er galt oversatt i våre Bibler), for han
som gav Peter kraft til aposteltjeneste blant de omskårne, han gav også meg
kraft til det blant hedningene.» (Gal.2,7-8.)

«Uomskjærelsens evangelium » er det samme som «den frie nådens evan
gelium». Dette er det paulinske evangeliet om at vi er frelst og blir bevart
som troende i troen på Jesus. Det er basert på Jesu forsoning. Dette evan
geliet skal forkynnes for den kristne menigheten.

«Omskjærelsens evangelium» var det evangeliet som Peter og de mes
sianske jødene skulle forkynne til de messianske menighetene. Det var ba
sert på Guds nåde og oppfyllelse av Jesu undervisning. Det har «Riket for
Israel» som sitt siktepunkt. Det er også basert på Jesu forsoning.

I våre Bibler er Galaterbrevet 2,7 galt oversatt. Det er oversatt som om me
ningen var at Peter skulle forkynne evangeliet til de omskårne (jødene), og
Paulus skulle forkynne evangeliet til de uomskårne (hedningene). Dette er
en gal oversettelse. I grunnteksten står det at Peter skulle forkynne «om
skjærelsens evangelium», og Paulus skulle forkynne «uomskjærelsens
evangelium».

Den rette oversettelsen av dette gir en helt annen mening enn den over
settelsen som finnes i våre Bibler. Den rette oversettelsen av disse ordene
gir klart uttrykk for at det er TO EVANGELIER,som er beskrevet i Ga
laterbrevet 2,6.

I Galaterbrevet 1,6-7 er disse to evangeliene beskrevet på følgende måte:
«Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte
dere ved sin nåde, til et annet (gr.heteros) evangelium, skjønt det er ikke
noe annet (gr.aUos). Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge
Kristi evangelium.»

Det er helt nødvendig at vi kjenner til betydningen av de to greske ad
verbene «allos» og «heteros», når vi skal skille mellom disse to evangeli
ene. Det første ordet betyr «annet av samme slag», og det andre ordet
betyr «annet av et annet slag».
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Dette betyr at disse to ordene gir uttrykk for, at det teologiske innhol
det i disse to evangeliene var innbyrdes forskjellige.

Når Paulus skrev i Galaterbrevet 1,7 at galaterne vendte seg til et annet
(gr.heteros) evangelium, såvar det judaistenes eller jødenes evangelium de
vendte seg til. I dette evangeliet var det nødvendig både å tro på Jesus og
holde deler av Mose-loven i vandringen som troende.

Paulus sa videre at det var ikke noe annet (gr.allos) evangelium, så visste
han godt at det var et annet (gr.heteros) evangelium, men det var ikke det
den kristne menigheten skulle holde seg til. Den skulle holde seg til det
evangeliet som han forkynte, og det ble uttrykt med adverbet «allos»,
som betyr «annet av samme slag».

Det evangeliet som apostlene og judaistene forkynte var et RIKTIG
EVANGELIUM, men det skulle ikke forkynnes for den kristne menighe
ten. Det er Paulus sin forkynnelse som gjelder for oss.

De som ikke ser at det er forskjell på «omskjærelsens evangeli
um» og «uomskjærelsens evangelium», har gjort følgende feil i
sin forståelse av dette:

a De kjenner ikke til forskjellen på «heteros » og « allos ».

b De fordeler ikke Guds ord på en rett måte. (2.Tim.2,15.)

C De skiller ikke mellom Rikets forkynnelse og den kristne menighets
forkynnelse.

d De ser ikke at vi har to evangelieforkynnelser i N.T., og dette fremmer
erstatningsteologien.

e De skiller heller ikke mellom de jødiske Skriftene og Paulus sine Skrif
ter i N.T.

f De mener at «evangeliet om Jesu forsoning» på den ene siden er det
samme som «omskjærelsens evangelium» og «uomskjærelsens evange
lium» på den andre siden. Dette er ikke rett. Jesu forsoning er sentrum i
be^e disse evangeliene, men vi kan ikke sette likhetstegn mellom dem, for
dersom vi gjør det, så forstår vi ikke det som N.T. sier om dette.

Vi skal sitere fra 2.Korintierbrevet 11,4-5 hvor også ordene «allos» og
«heteros» er brukt. «For om det kommer en til dere som forkynner en
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annen (gr.allos) Jesus, som vi ikke har forkynt, eller dere får en annen (gr.
heteros) ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet (gr.heteros) evan
gelium, som dere ikke før har mottatt, da vil dere gjerne tåle det. For jeg
mener at jeg ikke i noe stykke står tilbake for de såre store aposder (de 12
aposdene.) « (2.Kor. 11.4-5.)

Når Paulus brukte adverbet «allos» om «Jesus» i 2.Kor.l 1,4, så betyr det
at det finnes ikke noen annen Jesus. Han er den samme i begge evangeli
ene, men vi må likevel skille mellom Jesus som Messias og Jesus som hodet
for menigheten.

Vi skal ikke forkynne Jesus som Messias for den kristne menigheten,
men vi skal forkynne Jesus som menighetens frelser og hodet for menighe
ten. Benevnelsen «Messias» har med «Riket for Israel» å gjøre.

I forbindelse med ordene «ånd» og «evangelium» er ordet «heteros»
brukt. Det betyr at når judaistene forkynte Rikets evangelium for de
kristne menighetene, så fikk de troende der både «en annen ånd» og «et
annet evangelium». Den «ånden» som det her er snakk om, er «for
virringens ånd», og det evangeliet som det her er snakk om, er «Rikets
evangelium».

Det er ikke snakk om at de troende mistet (mister) Den Hellige Ånd
ved denne forkynnelsen, men Den Hellige And kan ikke utfolde seg fritt i
ett blandingsevangelium og i en blandet forkynnelse. Dette er hovdegrun-
nen til at det skjer så lite av positive åndelige manifestasjoner i den kristne
menigheten.

Dette betyr ikke at de troende falt ut av Guds frelsende og bevarende
nåde, men det betyr at de ble FORVIRRET med hensyn til forkynnelsen.
Det er også menigheten i dag.

6. «EVANGELIET OM KRISTI HERLIGHET». Det beskriver Jesu
herlighet og det forholdet at han seiret på Golgata. (2.Kor.4,3-4.)

Vi vet at i forbindelse med Jesu første komme, så måtte Jesus avklede
seg noe av sin herlighet. (Fil.2,é-8.) Han kunne ikke vise oss sin fuUe her
lighet, for vi syndige mennesker kunne ikke være i stand til å se hans fulle
herlighet.
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I sin «yppersteprestelige» bønn til Faderen bad Jesus Faderen om at
han måtte få igjen den herligheten, som han hadde hatt hos Faderen før
verden var blitt til. (Joh. 17,5.)

I forbindelse med sin lidelse, død, oppstandelse og himmelfart fikk Je
sus igjen den herligheten som han hadde hatt, slik at han fikk DET NAV
NET SOM ER OVER ALLE ANDRE NAVN. (Fa.2,9-11.)

Jesus har en STØRRE POSISJON og EN STØRRE HERLIGHET i
himmelen nå enn han hadde før sin død og oppstandelse.

7. «DET TIDSALDERLIGE EVANGELIET». Det skal forkyn
nes i endetiden- etter den kristne menighets bortrykkelse. Det peker på
Gud som skaperen. Jesu forsoning er ikke nevnt i dette evangeliet. (Joh.
Åp. 14,6-7.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 3. Kapittel: Engelen med
det tidsalderlige evangeliet.)

8. DET EVANGELIET OM AT DEN SOM HOLDT LOVEN, SKUL

LE FÅ DEL I «RIKET FOR ISRAEL», «men loven har ikke noe med
troen (nåden) å gjøre, men: den som gjør det (holder den messianske lo
ven), skal leve ved det.» (Gal.3,12.)

I dette Bibel-verset er den paulinske kristendomsforståelsen sammen
lignet med den messianske jødedommen. I Paulus sin undervisning er det
nåden som gjelder fullt ut. I den messianske jødedommen er det nåden og
loven som gjelder.

Dette kommer også til uttrykk i Romerbrevet 10,4-13.

Det er ikke riktig at loven ikke har noe med frelsen å gjøre, for det har den
både i jødedommen og i den messianske jødedommen. Den som holdt
loven og kom til tro på Messias (Jesus), ble frelst og fikk del i «Riket for
Israel». Dette kaller jeg for «LOVENS EVANGELIUM».

Det er i den paulinske forkynnelsen at loven ikke har noe med frelsen å
gjøre. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. Kapittel: De 8 evangeliene i
N.T., hvor jeg også skriver en del om dette.)

Hva som gjelder Paulus og de hemmelighetene som han fikk åpenbart av
Herren, så er de beskrevet i «evangeliet om den frie nåden» og i den lære-
form som Paulus stod for.
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Paulus formaner oss gang på gang at vi må skille mellom Jesu og apost
lenes forkynnelse på den ene siden og den forkynnelsen som han stod for
på den andre siden. Den første forkynnelsen angår «Riket for Israel».
Den andre forkynnelsen angår den kristne menighets tid, og den angår
oss. Dette gjelder den spesielle siden ved forkynnelsen, men ikke det som
er generelt. Det er en del generelle aspekter ved Guds ord som gjelder til
enhver tid.

Det er ikke mange i Norge som forstår og lærer at vi må skille mellom
«evangeliet om Himlenes Rike» og «evangéliet om den frie nåden».
Torleif Bomann var en av de få som så (ser) dette. Han skrev i sin bok:
Jødenes Messias - Grekernes Kristus, s. 173: «Paulus forkynte sitt bud
skap for det enkelte menneske. Men til tross for at Paulus hadde AVSKRE
VET HELE JESU FORKYNNELSE og hele hans offentlige virksomhet,
bevarte kirken Jesu evangelium og hans forkynnelse for folket.» (Se min
bok: Kristendommens Jødiske Røtter, hvor jeg skriver mye om dette. Se
også artikkelen: Den messianske jødedommen og den paulinske kristen
dommen. Del 1.)

Paulus høyeste ønske overfor menigheten var at den måtte få tak i dette og
få del i den frihet, som vi skal ha i inneværende tidsperiode. Han arbeidet
med dette hele sitt liv, og det evangeliet som han forkynte, ble møtt med
motstand og forakt fra mange hold.

Slik er det også i dag. De aller fleste forkynnere blander Jesu og apost
lenes forkynnelse inn i Paulus sin forkynnelse, og det var ikke meningen.
Paulus evangelium greier godt å stå på egne ben. Det er det evangeliet vi
skal forkynne i dag. Dersom vi gjør det, vil det føre til STOR FRIHET for
de troende.

Vi behøver ikke å bekymre oss for evangeliet om «Himlenes Rike».
Det skal Jesus ta seg av, når han kommer tilbake.

Når Paulus oppfordret hver enkelt troende til å få del i «GUDS FYLDE»
og «ALDERSMÅLET FOR KRISTI FYLDE», som er beskrevet i Efe-
serbrevet 3,19 og 4,13, så gjelder dette den hele ogfiille sannheten om den
frie nådens forkynnelse. Dersom vi blander sammen Jesu forkynnelse og
Paulus sin forkynnelse, såmår vi aldri fram til den fylden som Gud ønsker,
at vi skal ha. «La oss da så mange som er fullkomne (angående Paulus sin
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forkynnelse), ha dette sinn, og om dere er annerledes sinnet i noe, så skal
Gud åpenbar dere det, bare at vi så langt som vi er kommet, holder fram i
samme spor.» (Fil.3,15-16.)

Det gjelder å ha et rett utgangspunkt. Dersom vi har det, skal vi forstå
Paulus sin forkynnelse mer og mer.

Tingvoll den 19-06-02 og den 1T06-06.
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 26

Rikets evangelium og den
kristne menighets evangelium

Det er i det hele 8 forskjellige evangelier som er beskrevet i N.T. (Se artik
kelen: De 8 evangeliene i N.T.)

I denne artikkelen skal vi beskrive to av dem. Det er Rikets evangelium,
som angår Israel, og det er den kristne menighets evangelium, som angår
hedningene. Jesus og aposdene forkynte Rikets evangelium, mens Paulus
forkynte den kristne menighets evangelium.

Det første evangeliet er knyttet både til oppfyllelse av jødenes Torah og
til Guds nåde, mens det andre evangeliet baserer seg utelukkende på Guds
nåde.

Til tross for at Jesus oppfylte og opphevet den jødiske loven for den
kristne menigheten på Golgata (Ef.2,l4-16 og Kol.2,13-l4.), så ble jødene
fortsatt forpliktet på å holde loven i vandringen som troende. «Da de (de
messianske jødene) hørte det, priste de Gud, og så sa de til ham (Paulus):
Du ser, bror, hvor mange titusener det er blant jødene som har tatt ved
troen (på Jesus), og ALLE ER DE NIDKJÆRE FOR LOVEN.» (Ap.
gj.21,20.)
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Dersom vi ser dette, at den kristne menighet er løst fra den jødiske
loven, og at den messianske forsamlingen var forpliktet på å holde den i
vandringen som troende jøder, så er dette en STOR ÅPENBARING og
et STORT LYS for oss.

I denne artikkelen vil jeg beskrive de forskjellige syn som det har vært og
er angående innholdet i N.T, og hvordan de forskjellige trosretningene i
Norge har vurdert dette og løst denne problemstillingen.
De forskjellige trosretningene kan også inneha flere av de posisjoner

som blir beskrevet.

Vi har følgende vurderinger av innholdet i N.T:

1. For det første har vi den såkalte «erstatningsteologien». Den har ikke
noe positivt syn på Guds planer med jødene. Den hevder at da Jesus kom,
så kom han med det teologiske grunnlaget for kirken. På grunn av at Israel
hadde motsatt seg Guds kall gjennom hele G.T., så var nådetiden ute for
jødene. Israel er satt til side for alltid, og Gud handler ikke mer med Israel
som nasjon. Det hadde kommet inn et «nytt Israel», og det er menighe
ten.

Denne teologien kalles også for «substitusjons-» eller «transforma-
sjonsteologien». Det siste betyr at da Jesus kom, så ble alle Guds løfter til
Israel transformert opp på et annet og «høyere» nivå. Guds løfter til Israel
skulle ikke lenger forståes på en konkret og historisk måte, men de skulle
forståes i overført betydning.

Professor Oskar Skarsaune kaller dette for «Kristus-transformasjo-
nen». (Se hans hefte: «Endetid. Hvordan forstå Bibelens endetidsprofe-
tier. S.34. Dette heftet burde ikke ha vært skrevet, for det forkludrer Guds
ord for oss.)

Store deler av Den Lutherske Kirken, de lutherske organisasjonene og
den såkalte «paktsteologien », som er et begrep for klassisk reformert teo
logi, har fortsatt denne holdningen. Disse kirkesamfunnene har et nega
tivt syn på Guds planer med jødene.
De hevder at de har forandret syn, men de forandringene som har fun

net sted, er mikroskopiske. «Erstatningsteologien» lever dessverre i beste
velgående i kirken. (Se min bok: Kristendommens Jødiske Røtter.)
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Hva som gjelder pinsemenigheten og trosbevegelsen, så har de vært posi
tive til Guds planer med jødene. Dette kommer også fram i den forkyn
nelsen som de har, men de har ikke noe syn for at vi må skille mellom Jesu
forkynnelse og Paulus sin forkynnelse.

Det er ett unntak her, og det er Oslo Kristne Senter. Pastor Åge Åle-
skjær sier klart ifra at det er Paulus sin forkynnelse som gjelder i dag, men
han skiller dessverre ikke mellom det paulinske evangeliet og Rikets evan
gelium.

2. For det andre blir Guds planer med jødene blandet inn i menighetens
tid. Dette er også en form for «erstatningsteologi». Man ser ikke at det
er to evangelieforkynnelser i N.T. Man blander det teologiske innhol
det i N.T. sammen, slik at det paulinske evangeliet mister sin kraft. Man
blander sammen Jesu krav i loven med Paulus sin nådelære. Dette gjør at
kristenfolket ikke ser sin egenart. De blir dermed ufrie og usikre på sitt
teologiske frmdament. De mister gleden og friheten som Paulus sitt nådes-
budskap gir oss. Vi er både frelst og opprettholdes som kristne ved Guds
nåde. (Ef.2,8-9 ogTitus 2,11-12.)
De aller fleste trossamfimn i Norge gir uttrykk for denne form for teo

logi. Man blander loven inn i nåden. Man drar Paulus og hans nåde-for-
kynnelse inn i en jødisk og inn i en gammel-testamentlig sammenheng.

3. For det tredje har vi det synet at det, som Gud krever i loven, det gir
han i nåden. Dette er også en variant av den andre vurderingen. De som
hevder dette synet, ser heller ikke at vi har to forskjellige evangelier i N.T.,
som vi ikke skal blande sammen.

De aller fleste trossamfimn i Norge gir uttrykk for denne form for teo
logi. Dette kan ha som konsekvens at man ikke tar Guds bud og hans krav
så tungt, for det som han krever i loven, det gir han i nåden. Man bruker
Paulus sin teologi om nåden når man kommer til tekster i evangeliene eller
i apostlenes brever, som angår de krav, som Jesus stilte til jødene- både i
forbindelse med det å få tak i frelsen og med det å bli bevart i den.

Denne måten å tenke påkjenner vi godt igjen fra folkereligiøsiteten i Nor
ge, og den går ut på følgende: Når jeg gjør så godt som jeg kan, så gjør Gud
resten. Dette blir galt, for i den paulinske teologien, så gjør Gud alt med
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hensyn til frelsen og bevarelsen av en troende, og vi gjør ingen ting uten
det å ta imot frelsen.

Vi må lære oss å skille mellom betinget og fri nåde. Dette betyr ikke
at nådens karakter er forskjellig, men det betyr, at det som ligger rundt
nåden, vil være forskjellig i de forskjellige tidsperiodene.

Guds krav eller Guds bud er ikke opphevet i vår tid. Paulus har mer enn
400 formaninger til den kristne menigheten. Det som er opphevet i vår tid
er Sinai-loven som teologisk system. De enkelte bud og formaninger be
høver ikke å være opphevet av den grunn. De står der som KUNNSKAP
OM GUDS VILJE i enhver tidsperiode.

Vi må være oppmerksomme på det forholdet at i vår tidsperiode, som
er den frie nådens tidsperiode, så er FOKUSET flyttet fra en ytre over
holdelse av Guds bud til en indre og åndelig overholdelse av dem. Det er
nåden eller Den Hellige Ånd, som bor i våre hjerter, som må bevirke at vi
lever et rett liv og oppfyller Guds bud. Det er nåden som må arbeide med
oss og ikke en ytre oppfyllelse av bud og regler. (Jeg tenker ikke her på de
10 bud, men på summen av de bud og de formaninger som Paulus har til
menigheten.)

4. Det ̂erde synet går ut på at vi har en progressiv (fremadskridende)
åpenbaring i N.T. Dette betyr at det ikke er noen motsetning mellom Jesu
og apostlenes forkynnelse og Paulus sin forkynnelse, men at Paulus sine
åpenbaringer var en videreføring av det som Jesus og apostlene lærte.

Denne formen for teologi vil samle både den messianske jødedommen
og den paulinske kristendommen i en FELLES TEOLOGI. Dette synet
vil ha begge delene som grunnlag for sin teologi. Denne teologien blir en
Ole Brumm- teologi. Når han ble stilt følgende spørsmål: «Vil du ha hon
ning eller boksmelk til brødet?», svarte han: «Begge deler, takk.»

Denne måten å se det på, er ikke riktig, for Paulus sa følgende om sin lære:
«Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av meg,
ikke er menneskeverk, for heller ikke har jeg mottatt det eller lært det av
noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring.» (Gal. 1,11-12.)

Dette betyr at Paulus sin lære IKKE ER PROGRESSIV TEOLOGI,
men den er NY TEOLOGI, som ikke har vært før.
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Denne vurderingen deles av samdige trossamfunn i Norge. Det er
ingen riktig oppfatning, for Paulus kom med en HELT NY ÅPENBA
RING, som verken Jesus eller aposdene forkynte. Den var heller ikke gjort
kjent i G.T.

5. Det femte synet går ut på alt det som står i N.T., og som skjedde FØR
Golgata, hører med til det jødiske aspektet ved Skriften. Det som skjedde
ETTER Golgata hører derimot med til den kristne menigheten. Dette
gjelder både teologisk innhold og begivenheter.

Når vi ser på aposdenes forkynnelse etter pinsefestens dag, så forkynte
de ikke bare nåden. De forkynte også loven. Se for eksempel det som står i
Jakobs brev om dette.

En annen konsekvens av at man setter et skille ved Golgata, er det forhol
det at de mange under og tegn, som ble gjort av apostlene i den første ti
den, blir retningsgivende for den kristne menigheten. Dette blir også galt.
Under og tegn er først og fremst en åpenbaringsform som angår Israel og
«Riket for Israel».

I vår tidsperiode viser ikke Gud sin storhet gjennom store under og
tegn, slik som han gjorde på Jesu og apostlenes tid. Han viser dette gjen
nom sin nåde. (Gal.3,5.) Under og tegn er neddempet i vår tidsperiode.
Guds nåde er nok for oss. (Se mine bøker: Kristendommens Jødiske Røt
ter og Matteus Evangeliet. Jesu Liv og Lære.)

I vår tidsperiode er det heller ikke nødvendig å ha en sterk tro, for å bli hel
bredet. Dette hører med til den messianske jødedommen, og det var den
Jesus og apostlene forkynte. I vår tid er det Guds nåde som gir helbredelse.
Den nåden som vi har i vår tidsperiode, behøver ikke å gå veien om men
neskets egen tro, for at mennesket skal bli helbredet.

Vanndåpen hører heller ikke med til den kristne menighets tidsperiode.
Den er urettmessig tatt ut av det jødiske systemet og plassert inn i den
kristne menighets tid. Når Paulus skrev om DÅPEN, så er det en helt an
nen dåp han skrev om, og det er GJENFØDELSENS DÅP. (Rom.6,3-5
ogKol.2,11-12.)
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Da Paulus fikk åpenbaring om at vanndåpen ikke hørte med til den kristne
menighets tidsperiode, så sluttet han å døpe med vann. (1.Kor. 1,17.) Det
te skjedde i året 51.

Hva som gjelder det siste punktet, så har samtlige fri- og karismatiske me
nigheter det synet at det ikke er gjenfødelse i dåpens vann, og det er rett,
men de hevder likevel at gjenfødelsen skjer i dåpen, for de hevder at dåpen
gir en god samvittighet med Gud (l.Pet.3,21.)

Vanndåpen gir ingen god samvittighet med Gud. Det er bare gjenfø
delsen som gjør det. (Hebr.9,14.) Her må det ryddes kraftig opp.

Den romerske og Den lutherske kirken mener at gjenfødelsen ligger
i dåpens vann, og at en må døpes i vann, for å bli frelst. Dette er DEN
STØRSTE VILLFARELSEN som vår kirke har. Dette er et LAVMÅL
AV TEOLOGISK VURDERING. (De fleste som kommer til tro på Jesus
i dag, er ikke døpt på forhånd.)

Denne læren har vært med på å føre mange millioner mennesker inn i
fortapelsen. En kan ikke henvise til dåpens vann når oppgjørets dag kom
mer, men det eneste som holder på den dagen, er hvorvidt en har Den
Hellige Ånd som pant og innsegl i sitt hjerte. Dette er det samme som å
ha troen på Jesus, og den er en gratis gave. (Se artikkelen: Dåpens betyd
ning.)

Som vi har beskrevet ovenfor, så er det ikke riktig å sette skille mellom
Israel og menigheten ved Golgata, men en må sette det ved Damaskus.
Dersom en ikke er villig til å innse dette, så blir konsekvensene av dette at
man trekker med seg aspekter fra den jødiske perioden inn i menighetens
tid. Dette fører til forvirring og sammenblanding.

Dette blir også en form for Ole Brumm-teologi, der en vil ha begge
delene, takk.

6. Det sjette synet er det som undertegnede representerer, og som jeg me
ner er det rette synet. En må sette skillet mellom den jødiske menigheten
og den kristne menigheten VED DAMASKUS. En må skille mellom Jesu
og apostlenes forkynnelse og Paulus sin forkynnelse. Mens Rikets forkyn
nelse legger vekt på både nåden og loven, så forkynte Paulus bare nåden.
Han kom med et HELT NYTT BUDSKAP til verden, som ikke hadde
vært åpenbart før. (Ef.3,1-9.)
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Dette betyr ikke at det IKKE finnes likheter mellom disse to evange
liene, for det gjør det. En kan også bruke en tekst fra evangeliene eller
apostlenes brever i forkynnelsen i vår tid som en ILLUSTRASJON på en
trosmessig sannhet. Det kan en også gjør med mange tekster i G.T., men
det viser seg ofte at det er trekk i framstillingen, som ikke passer inn i vår
tid. Dette må da forklares på en skikkelig måte.

Det er ingen menighet i Norge som har forstått dette fullt ut. Hva som
gjelder Den Norske Lutherske Statskirken, så bruker den nesten helt kon
sekvent tekster fra evangeliene som hovedtekster i Guds-tjenesten. Dette
blir galt. En skal så langt som mulig bruke tekster som er hentet fra Paulus
sine brev som hovedtekster, og så kan en supplere med andre tekster fra
Bibelen, for det er den paulinske teologien som gjelder i vår tid.

Det er stadig flere mennesker i Norge som ser og forstår dette, at vi må
sette et teologisk skille ved Damaskus og ikke ved Jesu fødsel, Golgata eller
pinsefestens dag. Alt dette er først og fremst for jødene. Greier vi å se og
forstå at den tidsperioden som vi har i vår tid, er HELT SPESIELL, og at
det kom en ny tid med Paulus ? Eller har fortolkningens mange feiltagelser
ført oss bort fra Guds planer både med Israel og med menigheten?

Den som ikke ser sin egen egenart, kan heller ikke gjøre seg bruk av
Guds ord på en rett måte. Paulus oppfordrer oss til å fordele Guds ord på
en rett måte. (2.Tim.2,15.)

Tingvoll den 4-11-04 og den 23-05-06.
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 27

Paulus er

hedningenes apostel

Paulus er hedningenes apostel. Hans oppdrag var tredelt: Han skulle for
kynne for hedninger, konger og Israels barn. (Ap.gj.9,15.)

Hans evangelium blir kalt for «Guds nådes evangelium.» (Ap.
gj.20,24.) Dette var et evangelium som ikke hadde vært forkynt før. Det
var skjult «i og hos Faderen». (Ef.3,3-7.)

Han hadde ikke lært det av noe menneske, men av den oppstandne
Kristus. (Gal.l,11-12.)

Han kalte sitt evangelium for «mine veier i Kristus», «mitt evange
lium» eller «det evangeliet som jeg forkynner».

Det var ikke det samme evangeliet som Jesus eller apostlene forkynte. De
forkynte evangeliet om «Himlenes Rike». Det var knyttet en rekke for
pliktelser til dette evangeliet. Det var basert på Guds nåde og oppfyllelse
av Mose-loven, slik som Jesus tolket den. (Se Mat.5.)

Rikets evangelium tok ut jødene til et jordisk Rike, mens Paulus evan
gelium tar ut mennesker for himmelen.
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Kjernen i de to evangeliene er det samme, og det var Jesu forsoning.
Ordet «nåde» er et nøkkelord i Paulus sin forkynnelse. Det er på gresk

«charis». Det er brukt 155 ganger i N.T. Paulus brukte ordet 109 ganger.
Ordet betyr «favør» eller «gunst». «Nåde» betyr at en «oppnår en
favør eller en gunst hos Gud på basis av Jesu forsonergjerning, som en ikke
fortjener».

Det nye i det budskapet som Paulus kom med, var at han løsrev frelsen fra
overholdelse av jødenes lov. «Men nå er Guds rettferdighet, som loven
og profetene vitnet om, åpenbart uten loven, det vil si Guds rettferdighet
ved troen på Jesus Kristus for alle (både jøder og hedninger) som tror. For
det er ingen forskjell, alle har syndet og mangler ære for Gud, og de blir
rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Jesus liistus.»
(Rom.3,21-24.)

Dersom vi ikke kjenner til denne todelingen av Guds ord, så forstår vi
ikke innholdet i N.T. fullt ut.

Når denne todelingen er kommet bort i forkynnelsen, så kommer det
av den såkalte «erstatningsteologien». Den går ut på at menigheten har
tatt over Israels rolle i frelseshistorien.

Det er av den største viktighet at vi kjenner til denne todelingen, og at
vi lar vårt Bibel-studium bli preget av det.

Vi skal i det følgende gå gjennom en del viktige momenter i Efeserbrevet,
kapittel 1. Dette brevet ble skrevet i året 62 under Paulus sitt første feng
selsopphold Rom. Det hører med til de såkalte «fangenskapsbrevene».

a Det var Guds vilje at Paulus skulle bli apostel. Han skrev brevet til de
hellige i Efesus- de som hadde kommet til tro på Jesus, (v.l.) Det betyr at
brevet også er skrevet til de hellige overalt i verden.

b Ordet hellig betyr ganske enkelt «å være uttatt til en bestemt oppga
ve». Vi er også hellige. Det er ikke det samme som å være perfekt. Vi er
perfekt når vi er i Jesus, men ikke i oss selv. Vi skal leve et hellig liv, og vi
skal være med å vinne andre for Jesus.

C Gud har velsignet oss med alle åndelig velsignelse som himmelen har i
Jesus Kristus, (v.3.) Uansett hvilken velsignelse vi kan nevne, så har vi dette
i Jesus Kristus. Hver enkelt av oss har ikke alt dette, men i og med at den
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kristne menighet blir betraktet som en ENHET, har hver enkelt av oss alt
dette. Det er gitt til menigheten, og det utdeles gjennom bønn og bruk av
nådegavene. (1.Kor. 12-14.)

d Vi er utvalgt av Gud i Jesus før verdens grunnvoll ble lagt. (v.4.) Dette
er ikke noe problem for Gud, for han er utenom tidsskjemaet. Hensikten
med utvelgelsen er at vi skal være hellige og ulastelige for hans åsyn. Det er
ovenfor hans person. I Jesus Kristus er vi perfekte for Gud.

e Alt dette er basert på Jesu forsoning. Det er Jesu blod, som er det sam
me som Jesu død, som bevirker forsoningen, (v.7.)

f Vi er ikke bare utvalgt i Jesus, men han kunngjorde også for Paulus og
for oss sin viljes hemmelighet etter sitt frie råd. (v.9.) Denne hemmelighe
ten angår det kristne legemet. (Se Ef.2,15.)

g Husholdingen i tidenes fylde har med framtiden å gjøre. (v. 10.) Bibe
lens innhold blir delt opp i tidsperioder eller tidshusholdninger.

h Beviset på at vi er Guds barn, er at vi har fatt Den Hellige Ånd i våre
hjerter, (v. 13.) Dette var et gammelt løfte til jødene.

i Det som kjennetegner de troende er to forhold, og det er: Kjærligheten
til Gud og kjærligheten til de hellige, (v. 15.)

j  Paulus bad for denne menigheten at Gud måtte gi den visdoms og
åpenbarings Ånd til kunnskap om Guds ordninger, slik at de kunne forstå
hvilket håp de var kalt til, og hvilken rik arv de hadde. (v. 17-18.) Den som
vet dette, tar bedre vare på arven.

k Alle som tror på Jesus, har del i Guds kraft. Denne kraften er så stor at
han oppvekte Jesus fra døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen.
(v.19-20.)

1 Ved Jesu himmelfart ble han satt over enhver makt og myndighet som
finnes, ikke bare i den nåværende verden, men også i den kommende, (v.21.)
Den kommende verden er et jødisk uttrykk for «Riket for Israel».

m Han la alle ting under Jesu føtter. Han er hodet for legemet, mens hver
enkelt av oss er lemmene på Kristi kropp. Vi er hans lemmer med hver våre
oppgaver. Vi er fylt av ham. Han fyller alt (alle åndelige ting og forhold) i
sitt legeme, (v.22-23.)
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Av den grunn er det så viktig at menigheten fungerer, for det er gjen
nom den at hver enkelt av oss skal ha vokster, men når menigheten svikter,
så uteblir også voksteren.

Tingvoll den 23-05-06 og den 3-06-06.
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 28

Samarbeidet

mellom Peter og Paulus

Den messianske menigheten og den kristne menigheten er to forskjellige
åndelige størrelser, som ikke må blandes sammen. Den messianske menig
heten bestod av jøder og hedninger som tilhørte «Riket for Israel», mens
den kristne menighet består av jøder og hedninger (de siste er i flertall)
som tilhører Jesu legeme.

I og med at disse to åndelige størrelsene opererte i de delvis samme om
rådene og i de delvis samme tidsrommene, så er det klart at det måtte være
ET SAMARBEID mellom dem. I denne artikkelen vil vi beskrive hvilket

samarbeid det var, og på hvilke områder dette foregikk:

1. «Jeg mener dette at enhver av dere sier; Jeg holder meg til Paulus, jeg til
ApoUos, jeg til Kefas. Jeg til Kristus.» (1 .Kor. 1,12.)

«Derfor rose ingen seg av mennesker, for alt hører dere til, enten det
er Paulus eller Apollos eller Kefas, enten det er verden eller liv og død,
enten det er det som nå er, eller det som skal komme- alt hører dere til.»
(l.Kor.3,21-22.)
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«Hax vi ikke rett til å føre med oss en søster som hustru, likesom de
andre aposder og Herrens brødre (de var også ute og reiste) og Kefas?»
(l.Kor.9,5.)

Disse Skriftordene viser følgende forhold:

a At det var FORSKJELLIGE BUDSKAP, som var representert i me
nigheten i Korint. Noen holdt seg til Jesu, noen holdt seg til Peter, noen
holdt seg til Apollos og andre igjen holdt seg til Paulus.

b At både aposdene og Paulus og hans medarbeidere var ute på misjons
reiser.

C At de førte med seg sine koner og andre medarbeidere, når de var ute og
reiste. (Paulus var ikke gift.)

Det budskapet som Paulus forkynte, var den frie nådens budskap. Jesu for
soning og Den Hellige Ånds komme var sentralt i denne forkynnelsen.
Den jødiske loven var ikke lenger aktuell for de kristne- verken som for
utsetning for frelsen eller i vandringen som troende. Dette betyr ikke at vi
ikke har lover, bud og regler i vår tidsperiode, men det betyr at Loven som
et ENHETLIG TROSSYSTEM er falt bort. Paulus opererte med over
400 bud og regler.

Det budskapet som Jesus, Peter og de andre aposdene forkynte, var
knyttet til Jesu forsoning. Den Hellige Ånds komme, til nåden og til både
Mose-loven og Jesu messianske lov.

Det var Peter som først introduserte evangeliet for hedningene.
Dette gjorde han etter en åpenbaring fra Gud. (Ap.gj.lO.) Gud
viste ham følgende ting:

a At det ikke lenger var noe som het rein og urein mat. (v. 10-16.) Dette
synet pekte på den nye tiden som lå foran.

b At hedningene ikke var ureine, (v.28.) (Bibelen har aldri hevdet det,
men det var fariseerene og de Skrift-lærde som lærte det.)

C At han kunne ha samfunn med hedningene som ikke hadde gått over
til jødedommen. (Ap.gj.11,3.)

288



Kapittel 28 - Samarbeidet mellom Peter og Paulus

Det evangeliet som Peter forkynte for hedningene, var den messianske
jødedommen. At det er riktig, ser vi klart av Peters forkynnelse. Han sa
følgende om frelsen: «men blant ethvert folkeslag tar han (Gud) imot den
som FRYKTER HAM og GJØRE RETTFERDIGHET (HOLDER
LOVEN.)» (Ap. Gj.10,35.)

Tilt tross for at Peter forkynte den messianske jødedommen i Korne
lius sitt hus, så ble Kornelius og hans venner tilhørende den kristne me
nigheten.
Da Peter forkynte for dem, fikk de Den Hellige Ånd, og de talte med

tunger og lovpriste Gud uten at de var døpt på forhånd, (v.44-46.)
Peter som ikke visste hva som foregikk, beordret at de skulle la seg døpe.

(v.47-48.) Det hørte med til den messianske jødedommen.
Peter var dermed det redskapet som Gud brukte for å peke på den nye

tiden som lå foran. I og med at de messianske jødene godtok det som Peter
hadde gjort (Ap.gj.11,18.), åpnet dette veien for det paulinske budskapet
som var i sin begynnelse.

Det evangeliet som Paulus forkynte, kalte han « MITT EVANGELIUM »
eller «MINE VEIER I KRISTUS». «Men han som er mektig til å styrke
dere etter mitt evangelium og Jesu Kristi forkynnelse (fra himmelen), etter
åpenbaringen av den hemmelighet som har vært fortidd fra tidsalderlige
tider, men nå er kommet for lyset ved profetiske Skrifter (Paulus sine Skrif
ter) etter den tidsalderlige Guds befaling kunngjort for alle folk til å virke
troens lydighet.» (Rom. 16,25-26.)

«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.)

Paulus og Peter hadde et DELVIS FORSKJELLIG BUDSKAP, men i
Kristus var de en enhet. Derfor kunne de også samarbeide.

Jøder og hedninger var LIKEVERDIGE BRØDRE i Jesus til tross for at
de ikke hørte med til den samme frelsesforsamlingen. De hadde begge sitt
frelsesfimdament i Jesu forsoning, og de var begge «I KRISTUS». Mens
de messianske jødene hørte med til Rikets forsamling og hadde en jordisk
tilknytning til Guds Rike, så hører den kristne menigheten til en himmelsk
forsamling, som har sitt hjem i det himmelske Jerusalem. «Jeg var av utse
ende ukjent for kristne menigheter i Judea.» (Gal.1,22.)
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«For dere, brødre, er blitt etterfølgere av de Guds menigheter som er I
KRISTUS JESUS ijudea,...» (l.Tess.2,14.)

«Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsig
net oss med all åndelig velsignelse i himmelen I JESUS KRISTUS.»
(E£I,3.)

En kan derfor si at den kristne forsamlingen har et høyere kall enn det som
jødene har.

I«1000 års-Riket» skal disse to forsamlingene samarbeide. Den messi
anske menigheten skal styre verden ut ifra Jerusalem mens den kristne me
nigheten skal være med på å styre verden ut ifra den himmelske verden.

Etter at «1000 års-Riket» er endt, skal selve himmelen, som er Guds
bolig, komme ned på den nye jord, og da skal alle frelsesforsamlinger, som
har vært, være sammen i det himmelske Jerusalem. (Joh.Åp.2I-22.)

Den paulinske forkynnelsen eller det kristne legemet begynte med Paulus
omvendelse utenfor Damaskus I ÅRET 37. Han sa selv at han var DEN
FØRSTE, som ble frelst i den kristne menigheten. «Det er et troverdig
ord og fiillt verd å motta at Jesus Kristus kom til verden for å frelse syn
dere, og blant dem er jeg den FØRSTE (gr.protos), men derfor fikk jeg
miskunn for at Jesus Kristus på meg FØRST (gr.protos) kunne vise hele
sin langmodighet, til et FORBILDE for dem som skulle tro på ham til et
tidsalderlig liv.» (I .Tim. 1,15-16.)

Her kommer det tydelige fram at Paulus var den FØRSTE, som ble
frelst inn i den kristne menigheten. Hva som gjelder det greske ordet
«protos», så betyr det «foran» eller «først».

I l.Timoteus Brevl,15 har Bibel-oversetterne oversatt dette ordet

GALT. De har ment at Paulus var den største synderen, men det kan ikke
stemme. Det var mange syndere i verden på Paulus sin tid som var større
syndere enn han, for eksempel keiser Nero.

I l.Timoteus Brev 1,16 har Bibel-oversetterne oversatt dette ordet riktig.

Vi må skille mellom det profetiske programmet og de paulinske hemme
lighetene. Det profetiske programmet ble introdusert av Abraham og av
profetene. Dette pekte på Israel og Guds planer med landet og med folket.
Døperen Johannes, Jesus og aposdene førte dette videre.

290



Kapittel 28 - Samarbeidet mellom Peter og Paulus

Englene kjente godt til det profetiske programmet. De var ofte med
på å introdusere det. Se hvordan Daniel fikk åpenbart det profetiske pro
grammet (Daniel 9,21-27.)

I I.Peter 1,12 står det: «dette som englene attrår å skue inn i. (De ser
med iver inn i det profetiske programmet. De har god kjennskap til det.)

Hva som gjelder de nytestamentlige hemmelighetene, så ble de intro
dusert bare av en mann, og det var Paulus. Han gav det videre til sine med
arbeidere. Han skrev 13 brev om disse hemmelighetene.

Apostlene kjente heller ikke til de paulinske hemmelighetene. Når de leste
det som Paulus skrev om disse tingene, så forstod de det ikke fullt ut, for
det var ikke i samsvar med det som de selv lærte. (2.Pet.3,15-16.)

Englene forstod heller ikke disse hemmelighetene. De måtte lære det
av den paulinske menigheten når den underviste om disse tingene. « for
at Guds mangfoldige visdom nå ved menigheten skulle bli kimngjort for
maktene og myndighetene i himmelen.» (Ef.3,10.)

Mens det profetiske ordet gjaldt Israel, jødene og deres proselytter, så
gjaldt hemmelighetene både jødene og hedningene. De ble satt på LIK
LINJE i Paulus sin undervisning. Jødene hadde ikke lenger noen forrang
framfor hedningene . «at dere sammen med alle de hellige (både jøder og
hedninger) må fatte hva BREDDE og LENGDE og DYBDE og HØYDE
der er.» (Ef.3,18.)

Dette betyr:

a BREDDEN går på det forholdet at legemet består både av jøder og
hedninger.

b LENGDEN går på Guds tålmodighet. Han kunne ha dømt Israel og
verden etter at begge «folkegruppene» hadde forkastet ham, men han
innførte et nytt trossystem- den frie nådens tidshusholdning.

I dag er det nåde å fa for alle- både syndere og troende- for Gud vil at
alle skal bli frelst og komme til «sannhets erkjennelse». Gud griper ikke
inn i vår tidsperiode slik som han ofte gjorde før. Han dømmer ikke med
det samme. Han er en Gud som skjuler seg.

C DYBDEN går på Jesu forsoning. Profetene visste at forsoningen gjaldt
jødene. (Es.53), men de visste ikke at det skulle komme en tid, da også
hedningene skulle fa del i denne frelsen på et selvstendig grunnlag.
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d HØYDEN går på Jesu posisjon i himmelen. Han er HØYT HEVET
OVER ALLE HIMLER. (Ef.4,10.) Vi skai bli opphøyet til den samme
himmelen i forbindelse med Jesu komme for den kristne menigheten. På
samme måten som Jesus ble opphøyet til himmelen, skal også vi bli det.

Paulus forstod ikke alle sammenhenger med den kristne menighet fra be
gynnelsen av. Vi må huske på at hele Bibelen er en fremadskridende åpen
baring.

Ved siden av dette var også Paulus sin undervisning en NY LÆRE,
som ikke hadde vært før. I de 6 første brevene som Paulus skrev, var det
EN DEL JØDISKE ELEMENTER, som ikke hører med til den kristne
menighets lære. Dette gjelder særlig vanndåpen, omskjærelsen og tro som
forutsetning for helbredelse. (Se min bok: Matteus Evangeliet. Jesu Liv og
Lære.)

Kraftgavene som helbredelse, kraftige gjerninger og tungetale som for
ståelig språk ble også dempet i Paulus sine siste brev, for da var nådetiden
for jødene slutt for denne gangen. Gud har bestandig handlet med jødene
i forhold til under og tegn.

Dette betyr ikke at nådegavene er falt bort i nåværende tidsperiode, men
en del av dem har fatt en NY DREINING, for disse var først og fremst be
stemt for Israel og jødene. Når Paulus gjorde de samme undergjerningene
som apostlene, så skulle dette vise jødene at Paulus sin lære var fra Gud.

Nådetiden for opprettelsen av Riket var slutt med Paulus sin omven
delse, men den messianske menigheten levde videre. I året 58 brøt Paulus
også sin avtale med aposdene om at han ikke skulle forkynne for jødene i
Israel. (Ap.gj.21,17.)

Det er de 7 siste brevene som Paulus skrev, som er DEN ENDELIGE
ÅPENBARINGEN av Paulus sin lære. De ble skrevet i årene 60-67. De er
Efeserbrevet, Filippenserbrevet, Kolossenserbrevet, Titusbrev, 1. og2.Ti-
moteusbrev og Brevet til Filemon.

At Paulus gjennom hele sitt liv deltok i de jødiske festene og tok del i de
jødiske renselsesskikkene, det kunne han gjøre som jøde. Han var fri til
dette. For Paulus var det viktigste å vinne så mange som mulig for det krist
ne legemet. Det var et OVERORDNET PRINSIPP i hans forkynnelse og
i hans vandring som troende, «og jeg ER BLITT SOM EN JØDE FOR
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JØDENE, for å vinne jøder, FOR DEM SOM ER UNDER LOVEN,
som en som er under loven- om jeg enn ikke selv er under loven- for å vinne
dem som er under loven, for dem som er uten lov, er jeg blitt som en som
er uten lov- om jeg enn ikke er lovløs for Gud, men lovbundet for Kristus,
for å vinne dem som er uten lov.» (l.Kor.9,20-21.)

Det står i vers 20 at han «er blitt SOM EN JØDE FORJØDENE.»
Dette betyr at Paulus som tilhørte den kristne forsamlingen, var blitt som
en messiansk jøde for jødene, for å vinne så mange som mulig av dem for
Jesus.

Han hadde dermed steget ut av sin posisjon som tilhørende «den nye
skapningen», for å vinne jødene for Jesus.

De jødene som hører med til den kristne forsamlingen i dag, er også fri
i forhold til Mose-lovens bestemmelse. Det er blant annet samvittigheten
som regulerer disse forholdene.

Før den kristne menigheten kunne bli etablert som den eneste menigheten,
måtte både hedninger og jøder bli forkastet av Gud. Det første skjedde ved
Babylon i gammel tid. Det andre skjedde på slutten av Aposdenes Gjer
ninger, da Paulus kategorisk sa at fra nå av ville han bare gå til hedningene.
(Ap.gj.28,28.). «for Gud har overgitt dem alle (både jøder og hedninger)
til ulydighet, for at han kunne miskunne seg over dem alle (i en ny frelses-
forsamling.)» (Rom. 11,32.)

Dette er også hovedgrunnen til og forklaringen på at Aposdenes Gjer
ninger har fatt en så BRÅ SLUTT. Lukas forstod at nå var nådetiden
ute for jødene for denne gangen. Det hadde ingen hensikt å skrive mer
av Aposdenes Gjerninger. Vi kunne også kalle denne boken for: Israels
forkastelse av sin Messias.

I den kristne menigheten, som er en helt ny frelsesforsamling, kunne
Gud PÅ NYTT forbarme seg over både hedninger og jøder i ett legeme.
Slik fungerer Guds nåde og Guds kjærlighet.

Den kristne menigheten begynte med Paulus sin omvendelse i år 37,
men tiden fram til år 70 var en OVERGANGSTID der både jøder ble
vunnet for «Riket for Israel», og der både jøder og hedninger ble vunnet
for den kristne menigheten. Etter år 70 var nådetiden for jødene slutt. Da
hadde Gud kalt på dem helt fra Abraham og til år 70 etter Messias. Dette
blir 4070 år.
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2. På apostelmøtet i Jerusalem måtte hedningene forplikte seg på å hjelpe
jødene på det økonomiske området. (Gal.2,10.) Jødene skulle på et senere
tidspunkt hjelpe hedningene dersom det ble behov for det, slik at det skul
le være «likelighet». (2.Kor.8,l4.)

Det eneste formelle samarbeidet som det var mellom disse 2 grupperin
gene, var på det økonomiske området. Paulus var flere ganger i Jerusalem
med penger som han hadde samlet inn fra hedningemenighetene.

Hva som gjaldt det læremessige, så hadde de ikke noe formelt samar
beid. De forl^nte to delvis forskjellige budskap som var myntet på to for
skjellige menigheter.

Og det var:

a Den messianske menigheten,

b Den kristne menigheten.

At det var kaos- også på dette området i Korint-menigheten, det er en an
nen sak, men slik burde det ikke være. I og med at denne menigheten var
grunnlagt av Paulus, så skulle bare det paulinske budskapet være forkynt
der.

Både Mose og Jesu Torah gav uttrykk for at jødene skulle hjelpe hver
andre på det økonomiske området. Det var et krav til dem for at de skulle
få del i «Riket for Israel». Se for eksempel hva Jesus sa til den unge, rike
mannen i Matteus 19,20-24.

Etter Jesu himmelfart solgte medlemmene av den messianske menigheten
i Jerusalem sine eiendeler og hadde alt felles. Dette gjorde de av den grunn
at dette hørte med til den åndelige basis, som Riket skulle bygges på. (Ap.
gj.2,44-45.)
De ventet på at jødene som nasjon skulle anerkjenne Jesus. Dersom det

hadde skjedd, så hadde Jesus kommet tilbake og opprettet Riket for jø
dene. (Ap.gj.3,19-21.), men som vi vet, så skjedde dette ikke. Det var ikke
den messianske forsamlingen som sviktet, men det var jødene som ødela
for opprettelsen av «Riket for Israel».

Ved at den messianske menigheten solgte det som den eide og hadde alt
sammen, så svekket medlemmene der sitt eget eksistensgrunnlag. 1 tillegg
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til dette så kom det også uår i Israel. Dette er bakgrunnen for at de mes
sianske jødene behøvde økonomisk hjelp fra hedningene.

Dette pekte også på det forholdet at Riket ikke kom til å bli opprettet
på daværende tidspunkt. Dersom det hadde skjedd, så hadde ikke de mes
sianske jødene kommet i økonomiske vanskeligheter.

3. Vi vet at både apostlene og andre medlemmer av den messianske for
samlingen drev et utstrakt misjonsarbeid- også utenom Israel. Dette gjor
de også Paulus og hans medarbeidere. Disse to forskjellige grupperingene
delte ikke bevist verden mellom seg, slik som for eksempel Spania og Por
tugal gjorde med Sør-Amerika i sin tid. Det var Den Hellige Ånd som
viste dem hvor de skulle dra.

I og med at det var etablert mange messianske menigheter i de landene
som lå øst og sør for Israel, så var det naturlig at Paulus begynte sin virk
somhet i Lille-Asia. Utgangspunktet for hans arbeid var Antiokia.

Dessuten hadde Paulus allerede arbeidet i 7 år med å danne menighe
ter i Lille-Asia- i Kilikia og Syria. Selv om Paulus ble avvist av apostlene i
året 40 etter sin tilbakekomst fra Arabia, så mistet han ikke motet av den
grunn. Han visste at Jesus som hadde kalt ham til å arbeide blant hendin
gene, ville åpne opp for dette arbeidet i sin tid.

Senere- på sin tredje misjonsreise, som begynte i året 49, så utvidet Paulus
sitt område til også å gjelde Europa.

I den forbindelsen hadde Paulus et syn om natta. Det stod en mann fra
Makedonia framfor ham og bad ham om å komme over til Makedonia og
Europa, for å forkynne evangeliet der. (Ap.gj.16,9.)

Dette var også i samsvar med hans kall. Gud skulle sende ham ut til
hedningefolk som bodde langt borte. (Ap.gj.22,2I.)

Paulus la vekt på ikke å forkynne sitt evangelium i de områdene der det
allerede var etablert messianske menigheter. Paulus skulle forkynne der
det ikke var noen menigheter fra før. Han ville ikke bygge på FREMMED
GRUNN, men han ville bygge på den grunnvoll, som han selv hadde lagt
i sin forkynnelse, «dog så satte jeg min ære i å forkynne evangeliet, ikke
der hvor Kristus allerede var nevnt, for at jeg ikke skulle bygge på fremmed
grunnvoll (aposdeneslære).» (Rom. 15,20.)
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«vi derimot vil ikke rose oss ut over vårt mål, men etter målet av det

området Gud har tildelt oss som mål: At vi skulle nå like fram til dere (kor
interne).» (2.Kor.lO,13.)

På sin tredje misjonsreise ønsket Paulus å dra til Bitynia med evangeliet,
men Den Hellige Ånd ville ikke tillate det.

Og det var to grunner til det:

a Det var allerede flere messianske menigheter i disse områdene.

b Det var Guds vilje at Paulus og hans medarbeidere skulle reise til Ma
kedonia med evangeliet. «Og da de var kommet bortimot Mysia, prøvde
de på å fare til Bitynia (som lå ved Svarte-havet), men Ånden gav dem ikke
lov.» (Ap.gj.16,7.)

4. Paulus var et utvalgt redskap for Gud til å forkynne et delvis nytt bud
skap. Han kjente godt til den rabbinske jødedommen. Han kjente også
til den messianske jødedommen, for det var den han forsøkte å bekjempe
med alle midler fra år 30 og til år 37 etter Messias. I dette året ble han om
vendt utenfor Damaskus, og han ble en brennende tilhenger av Jesus, som
han før hadde hatet.

Etter sin omvendelse reiste han til «Arabia», hvor han ble i 3 år. Der
fikk han undervisning om den nye læren. Etter den tid drog han tilbake til
Damaskus, og deretter drog han til Jerusalem, for å bli kjent med Peter og
Jakob. (Gal. 1,18-19.) De forstod ikke hans budskap, og han ble sendt til
sin hjemby Tarsus. Han forkynte det nye budskapet i Lille-Asia i områder
som Syria og Kilikia (Ap.gj. 15,23.) og dannet menigheter der.

14 år pluss 3 år etter sin omvendelse drog han til Jerusalem for å legge
fram sin lære for apostlene. Dette skjedde etter en ÅPENBARING. Dette
var det såkalte apostel-møtet i året 50. På dette møtet skulle apostlene og
andre bedømme Paulus nye lære. Læren hans ble godkjent for å være en
riktig lære for hedningene. Det var FULL SEIER for Paulus. Han kunne
fortsette med å forkynne sitt budskap, men han ble pålagt 5 betingelser i
forhold til hedningene, og de var: De skulle holde seg fira hor, fira avgude
nes urenhet, fira det som var kvalt, fra blod, og de skulle samle inn penger
til jødene. (Ap.gj. 15,20) og (Gal. 2,1-6.)
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I forbindelse med apostelmøtet i Jerusalem ble de videre enige om at
Paulus skulle gå til hedningene, mens aposdene skulle gå til jødene i Israel
og til jødene i diasporaen. Det evangeliet som apostlene skulle gå med,
ble kalt for «omskjærelsens evangelium», mens det evangeliet som Paulus
skulle gå med ble kalt for «uomskjærelsens evangelium». (Dette er galt
oversatt i våre Bibler.) (Gal.2,7-8.)

Dette er to delvis forskjellige evangelier. Det første angår jødene og er ba
sert på Guds kjærlighet og overholdelse av Mose- og Jesu Torah. Det andre
er basert på Guds kjærlighet og Guds nåde. Jesus satte den jødiske loven
fullstendig til side ved sin død på Golgata. (Ef.2,14 og Kol.2,15.) Dette
gjaldt bare for hedningene. Jødene måtte fortsatt leve sine liv under loven.
De ble testet på den i sitt liv. (Se Ap.gj. 21,20.)

Dette er EN AV DE STORE FORSKJELLENE på disse to evangeli
ene, men dette ser og forstår ikke de aller fleste av teologene og predikan
tene.

De 12 apostlene forstod at de og Paulus hadde en delvis forskjellig forkyn
nelse, og at deres forkynnelse tok ut to forskjellige menigheter, men til
tross for det, så forstod de ikke alt det som Paulus forkynte. Peter innrøm
met dette i sitt andre brev. «og akt vår Herres langmodighet til frelse, såle
des som og vår elskede bror Paulus har skrevet til dere etter den VISDOM
SOM ER HAM GITT, likesom i alle sine brev når han i dem taler om
dette. I dem er det noe som er VANSKELIG Å SKJØNNE (for Peter), og
som de ulærde og ubefestede (blant annet judaistene) tyder vrangt, som de
og gjør med de andre Skrifter, til sin egen undergang.» (2.Pet.3,15-l6.)

Vi vet at Paulus hadde stor motstand angående sin lære fra det farise-
istiske partiet og fra judaistene. Disse siste hadde også tatt imot Jesus som
sin frelser, men de mente at hedningene måtte holde Mose Torah i tillegg
til at de måtte tro på Jesus. (Ap.gj. 15,5.) Det var disse Paulus måtte kjempe
mot gjennom hele sin virketid. Mange steder der Paulus forkynte den frie
nådens budskap, dukket de opp og forkynte den messianske jødedommen,
som var beregnet bare på jødene. Paulus gikk meget hardt ut mot disse,
for de ønsket å blande inn elementer i hans forkynnelse som ikke hørte
hjemme der. (Se Gal. 1,6-8.)

Barnabas, Markus og Lukas var på en spesiell måte BINDELEDDET
mellom den messianske menigheten og den paulinske menigheten. «Lu-
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kas er alene hos meg (i fengslet i Roma). Ta Markus og ha ham med deg,
for han er meg nyttig til tjeneste.» (2.Tim.4,ll.)

«Epafras, min medfange i Kristus, hilser deg, likeledes Markus, Aristar-
kus, Demas. Lukas, mine medarbeidere.» (Fil.24.)

Til tross for at både Markus og Lukas skrev om den messianske jøde
dommen i sine to evangelier, så samarbeidet de med Paulus. Lukas fulgte
også Paulus på hans reiser. Det er Lukas som har skrevet Apostlenes Gjer
ninger.

5. Paulus hadde også en tjeneste ovenfor jødene. Dette oppdraget hadde
han fått i forbindelse med sin omvendelse. Han skulle forkynne for hed
ninger, konger og ISRAELS BARN. (Ap.gj.9,15.)

Hva som gjaldt det siste oppdraget, som Paulus fikk, så kommer
det til uttrykk på følgende måter:

a Når han kom til en ny by, oppsøkte han den jødiske synagogen der og
forkynte om Jesus, om forsoningen og om den frie nåden. Det var også
mange hedninger som oppsøkte de jødiske synagogene. Dette kunne være
både rettferdige hedninger og proselytter. Ofte ble den jødiske synagogen
delt i to etter at Paulus hadde undervist der. Den ene delen holdt på den
offisielle jødedommen, mens den andre delen gikk over til Paulus sin for
kynnelse.

b I sine første brev som 1. og 2. Brevet til Tessalonikerne, Romerbrevet, 1.
og 2. Brevet til Korintierne og Galaterbrevet var det disse jødene som var i
sentrum for det som han skrev. Han utdypet der en del forskjeller som der
var mellom den messianske jødedommen og den paulinske kristendom
men. Det kunne være forholdet mellom loven og den frie nåden, og det
kunne være spørsmål angående endetiden.

I en del av sine brev skrev han også om Guds planer med jødene. Et godt
eksempel på dette er Romerbrevet, kapitlene 9-11.1 kapittel 9 skrev han
om jødenes fortidige forhold til Gud. 1 kapittel 10 skrev han om jødenes
nåtidige forhold til Gud. 1 kapittel 11 skrev han om jødenes framtidige
forhold til Gud og om jødenes frelse.

298



Kapittel 28 - Samarbeidet mellom Peter og Paulus

I kapittel 11 skrev han også om forholdet mellom den messianske og
den kristne menigheten. Den kristne menigheten er en parantes i Guds
planer med jødene. (Rom.11,25-26.)

I de to Brevene til Tessalonikerne skrev han både om den messianske og
den kristne menigheten. l.Tessalonikerbrevet, kapittel 1-4, omhandler
den kristne menigheten. Kapittel 4 beskriver menighetens bortrykkelse. I
det 5.kapitlet sammenlignet Paulus den kristne menigheten med de ufrel
ste som ikke ventet på Jesu komme.

I 2.Tessalonikerbrevet, kapittel 1, beskrev Paulus Jesu gjenkomst for å
dømme verden.

12.Tessalonikerbrevet, kapittel 2, sammenlignet Paulus den kristne me
nighets bortrykkelse med Herrens dag. I dette kapitlet beskrev han også
endetiden og jødenes forhold til Antikrist.

C Det er trolig at det er Paulus som har skrevet Hebreerbrevet. Dette
er et brev som er skrevet til den messianske forsamlingen og til jødene.
Dette brevet inneholder ikke den paulinske forkynnelsen og de paulinske
hemmelighetene, men det inneholder den MESSIANSKE JØDEDOM
MEN.

Hensikten med dette brevet er trefoldig: a) Han ville vise jødene hvor
viktig Jesu forsoning var. b) Han ville vise den store betydningen som Den
nye pakt i Jesu blod hadde i motsetning til Den første pakten, c) Han ville
vise jødene at lovens tid snart var forbi for jødene.

I år 70 etter Messias grep Gud selv inn og satte Mose-loven og den
messianske loven fullstendig ut av funksjon, i og med at offertjenesten i
templet opphørte. «I det han (Gud) sier: en ny, har han dømt den før
ste TIL A VÆRE GAMMEL (SINAI-PAKTEN), MEN DET SOM
BLIR GAMMELT OG FORELDES, ER NÆRVED Å BLI BORTE.»
(Hebr.8,13.)

d Etter at Paulus hadde blitt sendt hjem til Tarsus av aposdene i året 40,
så tilbrakte han 7 år i Lilleasia, hvor han grunnla nye menigheter i Syria og
Kilikia. Da det brøt ut vekkelse i den messianske menigheten i Antiokia,
så ble Paulus hentet av Barnabas, for han forstod at de messianske jødene
ikke hadde forutsetning for å håndtere den nye situasjonene som hadde
oppstått. De ble værende et helt år i Antiokia og forkynte det paulinske
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budskapet. (Ap.gj, 11,26.) Det var her at de troende først fikk navnet
«kristne».

Den messianske menigheten i Antiokia gikk over til å bli en paulinsk
menighet. Mens Jerusalem var sentrum for den messianske menigheten,
ble Antiokia sentrum for den kristne menigheten.

e Mens Paulus var i Efesus i året 54 på sin tredje misjonsreise, samtalte
han med 12 medlemmer av den messianske menigheten. (Ap.gj. 19,1-7.)
De var blitt døpt av døperen Johannes og hadde ikke mottatt Den Hellige
Ånd, for Johannes-dåpen var en dåp til syndenes forlatelse. Dessuten var
heller ikke Den Hellige Ånd kommet på Johannes sin tid.
Da Paulus la hendene på dem, «kom Den Hellige Ånd over dem (både

som frelses-pant og som Ånds-dåp), og de talte med tunger og profetiske
ord» (v.6.)

Det er blitt hevdet at det var Paulus som døpte disse, men det ER
GALT. Det var Johannes som hadde døpt dem. Paulus la hendene på dem.
Paulus hadde sluttet med å døpe i året 51. (1.Kor. 1,17.)

Disse 12 ble dermed medlemmer av den kristne menigheten, for det
var Paulus som hadde ført dem videre inn i selve frelsen.

f På slutten av sin tredje misjonsreise brøt Paulus den avtalen som han
hadde med aposdene, om at det bare var de som skulle forkynne i Israel og
i Jerusalem. Dette skjedde i år 58. (Se Ap.gj.21,17-23.)

Grunnen til at han gjorde det, var at han forsto at nådetiden for jøde
ne og for opprettelsen av Riket var avsluttet. Jødene skulle da innlemmes
FULLT UT i den kristne menigheten.

Utover det som vi har nevnt ovenfor, så hadde ikke Paulus noe teologisk
samarbeid med de messianske menighetene. I forbindelse med sin omven
delse hadde han også fått beskjed om at Gud ville sende ham langt ut til
hedningene. (Ap.gj.22,2L)

Det som vi også må være oppmerksomme på, er det forholdet at det
var 2 SETT AV MENIGHETER i mange av byene- både i Lille-Asia og i
Hellas. Det var de messianske menighetene og de paulinske menighetene.
De hadde liten kontakt mer hverandre, for de forkynte et delvis forskjellig
budskap. Mens de messianske menighetene forkynte både Guds nåde og
den messianske loven, så forkynte Paulus og hans medarbeidere den frie
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nåden. Det sier seg selv at en ikke kan forkynne to forskjellige budskap i
den samme menigheten.

I Efesus for eksempel var det både en messiansk og en kristen menighet.
Når Paulus skrev til menigheten i Efesus, så var dette en HELT ANNEN
FORKYNNELSE enn den som kommer til uttrykk, når Johannes skrev til
den messianske menigheten i Efesus. (Joh.Åp.2,1-7.) Her kommer GJER-
NINGSASPEKTET ved troen mye sterkere til uttrykk enn ved Paulus
sin forkynnelse. Dette gjelder også de øvrige 7 lilleasiatiske menighetene
som Johannes skrev til. I disse brevene finner vi ikke den frie nåden, men
vi finner en kombinasjon mellom tro og gjerninger- noe som er typisk for
den messianske jødedommen.

I og med at det ikke blir gjort et skille mellom disse to typer menig
heter i forkynnelsen, så er dette med på å svekke den kristne identiteten
hos mange kristne i dag. Mange kristne er usikker på om de er frelst eller
ikke, for de leser i brevene til de 7 lilleasiatiske menighetene at Gud kre
ver FULLKOMNE GJERNINGER for å bli frelst (bevart som troende.)
(Joh.Åp.3,2.)

Jeg kan berolige de troende som har problemer med dette. Dette angår ikke
den kristne menigheten. Den er frelst av nåde ved tro- uten gjerninger, så
den saken er klar. (Ef.2,8-9.) Takk Gud for nåden, og gled deg i den.
Som en naturlig konsekvens av dette så forkynte heller ikke Paulus inn

gående om «Riket for Israel». Når han uttalte seg om Guds rike, så var
det menigheten han snakket om. «Etter at de (jødene) hadde avtalt en
dag med ham, kom de i større mengde til ham i hans herberge. Han la
da ut for dem, idet han vitnet om Guds rike og søkte å overbevise dem
om Jesus ut fra Mose lov og profetene, fra tidlig om morgenen til sent på
kvelden. »(Ap.gj.28.23.)

Ut ifra det som er skrevet ovenfor, ser og forstår vi at det var to delvis for
skjellige budskap, som ble forkynt i denne tiden, og det var evangeliet om
Riket og evangeliet om Guds frie nåde. Det første ble forkynte av apost
lene og deres medarbeidere. Det andre ble forkynt av Paulus og hans med
arbeidere. Begge partene visste om dette, og de respekterte hverandres kall
og egenart.
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Mens apostlene gikk til jødene med evangeliet om Riket, så gikk Paulus
til jødene og til hedningene med sitt evangelium, som han ofte kalte for
«mitt evangelium». Etter at nådetiden for jødene var ute, gikk han IKKE
LENGER til jødene først, men han gikk utelukkende til hedningene.
De messianske jødene og Paulus hadde ikke noe samarbeid på det teo

logiske området. Det eneste området hvor de hadde et fast og formelt sam
arbeid, var det økonomiske området.

Hvor lenge skal det vare før kristenfolket greier å fordele Det nye Testa
mentes teologisk innhold på en rett måte og begynne å lære rett om disse
tingene?

Tingvoll den 23-12-04 og den 24-05-06.
Oskar 6din Indergaard

302
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Paulus bruk av Tanach

i sin undervisning

I Paulus sine 13 brev er det 99 direkte henvisninger til Tanach. Disse kan
ofte begynne med setningen: «Det er skrevet.» I Romerbrevet, de 2 Bre
vene til Korintierne og i Galaterbrevet er det 92 henvisninger til Tanach,
mens det i de 7 siste brevene bare er 7 henvisninger. I de to Brevene til
Tessalonikerne er det ingen henvisninger. Det er det heller ikke i Brevene
til Fillipenserne og Kolossenserne. (Se Robert C.Brocks hefte: How and
Why Paul used the Old Testament.)

(Hebreerbrevet er ikke tatt med her da dette brevet, som mest trolig er
skrevet av Paulus, ikke beskriver den vanlige paulinske læren, men derimot
beskriver den MESSIANSKE LÆREN.

Hovedhensikten med Hebreerbrevet er tre forbold:

a Å vise den messianske forsamlingen og jødene betydningen av Jesu for
soning.
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b Å vise jødene at Den nye pakt i Jesu blod var en mye bedre pakt enn
Den gamle pakt.

C Å vise den messianske forsamlingen at nådetiden for jødene snart var
slutt, og at Mose Torah da ville falle bort av seg selv. «Idet han (Gud) sier
en ny (pakt), har han dømt den gamle (Mose Torah) til å være gammel,
men det som er gammelt og foreldes, er NÆR VED Å BLI BORTE.»
(Hebr.8,13.)

Det er følgende grunner til at Paulus brukte Tanach i sin under
visning i sine brev, og de er:

1 • Han anerkjente Tanach som INSPIRERT FULLT UT av Den Hellige
Ånd. «Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom (lære), til
overbevisning, til rettledning (korreksjon), til opptuktelse i rettferdighet,
for at det Guds menneske kan være fullkomment, duelig til all god gjer
ning.» (2.Tim.3,16-17.)

2. Innholdet i Tanach skulle være til FORBILDER, ADVARSLER og
FORMANING til oss. Når jødene i gammel tid forbrøt seg mot Guds lo
ver og ordninger, så ble de straffet for det. Slik er det også med de mennes
kene som lever i dag. Dersom vi ikke følger Guds ordninger for vår tid, så vil
vi bli dømt for det. «Men disse ting skjedde som forbilder for oss, for at vi
ikke skal ha lyst til det onde, likesom de hadde lyst til det.» (1.Kor. 10,6.)

«Dette hendte dem som forbilder, men det er skrevet til formaning for
oss, til hvem de siste tider er kommet.» (1.Kori 10,11.)

3. I og med at Paulus henviste til Tanach, så gav det hans Skrifter en UNIK
AUTORITET blant jødene. De kunne kontrollere om det som Paulus
forkynte, var i overensstemmelse med det som stod i Tanach. Dette ble for
eksempel gjort av de troende jødene som bodde i Berøa. «Men disse var
av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot ordet med godvilje, og
gransket daghg i Skriftene om de var således som de ble sagt dem.» (Ap.
gj.i7.n.)

Det er forskjell på det« å være i overensstemmelse med » og det« å være
likt med». Hele Paulus sin undervisning var i overensstemmelse med det
som stod i Tanach, men det var ikke likt med alt det som stod i Tanach.
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Paulus brukte mange illustrasjoner fra Tanach. Dette betyr at de skal
illustrere, peke på eller til og med forsterke en åndelig sannhet.
Ofte når Paulus siterte Tanach, så siterte han bare det som var i overens
stemmelse med hans nye lære.

I og med at store deler av Paulus sin lære hører med til HEMMELIG
HETENE, så kan man ikke finne disse i Tanach. Vi forstår at det må være
slik. Den menneskelige logikken tilsier også dette. «Å tolke Skriften»
betyr at man har et vart og brennende hjerte for Bibelens innhold, og at
man bruker den menneskelige logikken i overensstemmelse med det som
er skrevet. Det er Den Hellige And som tolker Skriften for oss. Han har
bare en oppfatning. Det er organisasjonene som har flere forskjellige opp
fatninger om den samme saken.

4. Paulus, som også var klar over at vi må dele frelseshistorien opp i frel-
sesperioder, brukte eksempler fra Tanach, for å vise DE STORE FOR
SKJELLENE som det var mellom Lovens og Nådens tidsperiode. Det
som for eksempel står i l.Tim.4,4-5, kunne ikke ha stått i Tanach, der det
ble skilt mellom reine og ureine dyr. «For all Guds skapning er god, og
intet er å forkaste når det mottas med takk, for det helliges ved Guds ord
og bønn.» (1 .Tim.4,4-5.)

5. Paulus brukte også eksempler fra Tanach, for han visste at mange frel-
sesprinsipper var FELLES i de forskjellige tidsperiodene. Det som står i
Romerne 13,10, er et eksempel på det. «For det ord: Du skal ikke drive
hor, du skal ikke myrde, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, og hva an
dre bud det kan være, det samles til ett i dette ord: Du skal elske din neste
som deg selv. Kjærligheten gjør ikke nesten noe ond. Derfor er kjærlighe
ten lovens oppfyllelse.»

6. Dessuten så var Tanach PAULUS SIN BIBEL. Han måtte derfor refe

rere til den når han ville ha fram en åndelig sannhet. Han bygde opp sin
lære rundt 4 forhold.

Og det var:

a Det som stod i Tanach.

b Jesu forsoning.
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C Den Hellige Ånds komme,

d De paulinske hemmelighetene.
Vi skal i det følgende gå gjennom 19 Bibel-sitater fra Romerbrevet, for å
vise hvordan Paulus brukte Tanach i sin undervisning. Ved Den Hellige
Ånds hjelp ble de tilpasset til den nye situasjonen og den nye læren. Den
Hellige Ånd plukket ut det av Skriftene i Tanach som Han mente kunne
bli brukt på en riktig måte i Paulus sin undervisning. Når en bruker et
Bibel-vers på denne måten, så blir det kalt for en «parafrasering» av Skrif
ten. Det er bare Den Hellige Ånd som kan gjøre dette på en riktig måte.

1. «For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til
frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker, for i det
åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som det er skrevet: Den rettfer
dige, VED TRO skal han leve.» (Rom. 1,16-17.)

I vers 17 siterte Paulus fra Habakuk 2,4, hvor det står: «Se, oppblåst og
uærlig er hans sjel i ham (dette går på kaldeeren), men den rettferdige skal
leve VED SIN TRO.»

Når vi analyserer disse to utsagnene, ser vi at der er følgende for
skjeller på dem:

3 Paulus tok ikke med alt det som stod i Hab.2,4, når han brukte dette i
Rom. 1,17.

b Paulus forandret ordene «VED SIN TRO» til «VED TRO». Dette
blir ikke det samme. Under Lovens tidsperiode skulle jødene leve ved sin
tro. Den som holdt budene i Mose Torah, skulle både blir frelst og få leve
et godt liv. Dette går på vandringen for de messianske jødene, «for ikke
de som hører loven er rettferdige for Gud, men de som GJØR ETTER
LOVEN SKAL BLI RETTFERDIGGJORT.» (Rom.2,13.)

I den paulinske undervisningen er Mose-loven kuttet ut som et enhedig
trosmessig system. Den mosaiske loven er opphevet som både indirekte
frelsesprinsipp og i vandringen for den troende. Troen har ikke noe med
loven å gjøre, «men Loven har ikke noe med troen (nåden) å gjøre, men
den som gjør det, skal leve ved det (eller «i det»).» (Gal.3,12.)
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I begrepet «ved sin tro» ligger det noe helt annet enn i begrepet «ved
tro». I det første begrepet ligger implisitt både ens egen personlige tro og
det forholdet at en måtte holde Mose Torah, for å bli frelst (bevart som
troende.)

I det andre begrepet så ligger bare det GENERELLE PRINSIPPET
om at den som tror, den skal bli frelst. I den paulinske læren er ikke frelsen
lenger blitt gjort avhengig av oppfyllelsen av Mose-loven og Jesu fortolk
ning av denne, men det er utelukkende troen som både frelser, og som be
varer et menneske.

2. Ved din hårdhet og ditt ubotferdige hjerte opphoper du deg vrede på
vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom skal åpenbares. Han som
skal betale enhver etter hans gjerninger.» (Rom.2,5-6.)

Her siterte Paulus fra flere steder i Tanach, og han forandret ingen ting
på hovedinnholdet i disse tekstene, for det som han skrev om i Romerne
1 og 2 angår ikke den kristne menighet, men derimot hedningene og de
messianske jødene. Det er gjerningene som skal prøves, når Gud en gang
i framtiden skal dømme både jødene, som var under Mose Torah, og hed
ningene som var utenom loven. De skal dømmes på grunnlag av sine gjer
ninger. Disse er da et uttrykk for deres tro eller mangel på tro, for det er
bare troen som frelser. Dette er et prinsipp som går igjen i hele Bibelen.

Hva som gjelder selve begrepet «frelse», så angår det ikke bare selve
gjenfødelsen, men det gjelder også vandringen som en troende og selve
sluttfrelsen.

Hva som gjelder den kristne menigheten, så skal den ikke bedømmes
på grunnlag av sine gjerninger, men på grunnlag av sin tro. Når skal vi
begynne å forstå at Paulus baserte sin undervisning på TROEN ALENE-
BÅDE SOM FRELSEGRUNNLAG og I VANDRINGEN SOM TRO
ENDE.

3. «For ble Abraham rettferdiggjort av gjerninger, da har han noe å rose
seg av, men det har han ikke for Gud, for hva sier Skriften; Abraham trodde
Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet, men den som har gjerninger
tilregnes lønnen ikke av nåde, men som skyldighet.» (Rom.4,2-4.)

Her siterte Paulus fra l.Mosebok 15,5-6, hvor det står: «Oghan (Gud)
førte ham utenfor og sa: Se, opp til himmelen og tell (fortell om) stjerne-
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ne, om du kan telle dem. Og han sa til ham: Så skal din ætt bli. Og Abram
trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet.»

I dette tilfellet tok også Paulus trosprinsippet ut av Abrahams åndelige
fundament og brukte dette prinsippet om den kristne menigheten, men vi
vet at Abrahams tro også hadde andre aspekter enn bare det å tro.

Vi skal i det følgende beskrive dette:

3 Han trodde på det som Gud hadde lovet ham om hans ætt.

b I tillegg til dette så måtte han også ofre. «Da sa han til ham: Hent meg
en treårsgammel kvige og en treårsgammel geit og en treårsgammel vær
og en turteldue og en dueunge (5 er nådens tall). Så hente han alt dette til
ham og skar dyrene midt over og la det ene stykket av hvert dyr rett imot
det andre, men fuglene skar han ikke over.» (I.Mos. 15,9-10.)

C Da han var 99 år gammel, måtte han også forplikte seg på omskjærelsen
som også er å betrakte som en gjerning. «Dette er den pakt mellom meg
og dere og din ætt etter deg som dere skal holde: Alt mannkjønn hos dere
skal omskjæres.» (I.Mos. 17,10.)

Det blir hevdet at Abraham levde i en fri nådesperiode, men det er ikke
riktig. Det ble stilt KRAV til ham i vandringen som troende- både mens
han levde som en hedning og mens han levde som en jøde. Dette viser at
Abraham ikke levde i en fri nådesperiode, og når Paulus behandlet Abra
hams tro, så tok han ut selve frelsesprinsippet i Abrahams tro og brukte det
på den kristne menigheten.

Det motsatte av nåden er gjerninger. Dersom et menneske har helt full
komne gjerninger, da blir han frelst ved dem, og Gud blir skyldig til å gi
ham frelsen på grunn av hans perfekte gjerninger, men slik er det ikke.

Jakob siterte også fra I.Mosebok 15,5-6 i sitt brev (Jakob 2,21-24.), men
han brukte ikke dette sitatet på samme måten som Paulus gjorde. Jakob
brukte det i en JØDISK SAMMENHENG der gjerningene eller etter
følgelse av Mose Torah var en nødvendighet, for å bli bevart som troende.
Jakob visste godt at det ikke var gjerningene som frelste et menneske, men
han visste også at det ble krevd gode gjerninger i vandringen som en tro
ende. Dette er et uttrykk for betinget nåde.
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Ved siden av selve troen, som er en gave, søkte de messianske jødene
også DE PEREEKTE GJERNINGENE, «men tålmodigheten må føre
til FULLKOMMEN GJERNING, for at dere kan være FULLKOMNE
og HELE og ikke mangle noe.» (Jakob.1,4.)

I den vanlige forkynnelsen blir Jakob og aposdenes forkynnelse blandet
med Paulus sin forkynnelse. Dette viser at de aller fleste teologer og for
kynnere ikke har forstått, at Paulus forkynte et delvis annet budskap enn
aposdene. Det er viktig å fordele Skriften på en rett måte. (2.Tim.2,15.)

4. «Således priser også David det menneske salig som Gud tilregner rett
ferdighet uten gjerninger. Salige er de viss overtredelser er forlatt, og viss
synder er skjult.» (Rom.4,6-7.)

Dette er sitert fra Salme 32,1-2. Det er David som skrev denne Salmen.
Som vi alle vet, så levde David imder Torahens tidsperiode, men han visste
også at Torahen ikke kunne frelse noe menneske. Det han tenkte på da han
skrev dette, var at det bare er Guds rettferdighet som kan frelse et men
neske og ikke menneskets egne gjerninger.

Paulus brukte dette sitatet på samme måten som han ofte brukte å gjøre
det, når han siterte Tanach. Han tok ut det som passet til den nye tidspe
rioden, som vi kaller for den frie nådens tid. Han tok ut av Salme 32 det
forholdet at det bare er troen, som kan frelse et menneske.

5. «Hva skal vi da si? Er loven synd? Langt derifra! Men jeg kjente ikke
synden uten ved loven, for begjærligheten kjente jeg dersom loven ikke
hadde sagt: Du skal ikke begjære. Men synden tok anledning (benyttet seg
av) av loven og virket alle slags begjærlighet i meg, for uten lov er synden
død (den sover).» (Rom.7,7-8.)

Paulus siterte her en del av det 10. budet. (2.Mos.20,17.) Dette betyr
ikke at vi må leve imder loven for å kjenne synden, eller at loven er aktuell
for oss i dag. Paulus brukte her det 10. budet på en GENERELL MÅTE.
All lov, som er kommet fra Gud, vil komme til å vekke synden.

Det var ikke bare den skriftlige loven som vekker synden. Det gjør også
«samvittighetens lov». «For når hedningene, som ikke har loven, av na
turen gjør det loven byder, da er disse, som dog ikke har loven, SEG SELV
EN LOV.» (Rom.2,14.)
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Det er ikke Guds lover, som alltid har vært i verden, som er problemet,
men det er synden som er problemet, for Guds lover vekker synden og gjør
den levende.

6, «som skrevet er: Se, jeg legger i Sion en snublestein og en anstøtsklip-
pe. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.» (Rom.9,33.)

Paulus siterte her fra Esaias 8,14 og 28,16.
I Romerbrevet 9-11 behandlet Paulus på en spesiell måte jødenes for

hold til Gud og til frelsen I FORTID (kap.9), I NÅTID (kap.lO.) og I
FRAMTID (kap.l 1.). Hedningene er også nevnt i disse kapidene, men de
angår først og fremst jødene.

Romerne 9,33 gir uttrykk for en sannhet som har vært til alle tider, at
den som tror på Messias, den skal bli frelst.

Paulus trakk her ut trosaspektet ved jødedommen og brukte det som
en generell sannhet, mens gjerningsaspektet ved jødedommen behandlet
han ikke her.

7. «For Kristus er lovens ende (avslutning), til rettferdighet for hver den
som tror. For Moses skriver om rettferdigheten av loven: Det menneske
som gjør disse ting, skal leve ved dem.» (Rom. 10,4-5.)

Paulus siterte her fra 3.Mosebok 18,5, hvor det står: «Og dere skal
holde mine lover og mine bud, for det menneske som gjør etter dem, skal
leve ved dem, for jeg er Herren.»

I den kristne menighets tidsperiode er jødenes lov opphevet for enhver
som tror. Dette gjelder både for jøder og hedninger. Mose Torah ble opp
hevet på korset av Jesus. Dette gjelder både som frelsesgrunnlag og i vand
ringen som troende. (Ef.2,14 ogKol.2,15.)

Paulus sammenlignet her to typer rettferdighet. Det var den rettferdig
heten som jødene fikk ved loven, og det var den rettferdigheten som den
kristne menigheten har. Når jødene oppfylte Guds bud, skulle de fa leve et
godt liv i landet Israel. Dette gjaldt fortsatt for de jødene som hørte med
til den messianske forsamlingen. De var fortsatt forpliktet på overholdelse
av den messianske loven i vandringen som troende.

Hva som gjelder den kristne menigheten derimot, så gjelder ikke dette
lenger. Vi er løst fra jødenes lov- også i vandringen som troende.
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Det er TRAGISK at ikke kristenfolket ser og forstår dette, at vi er
FULLKOMMENT LØST fira både Mose undervisning og Jesu første un
dervisning, som gjaldt «Riket for Israel» og de messianske jødene.

8. «men rettferdigheten av troen sier så: Si ikke i ditt hjerte: Hvem skal
fare opp til himmelen- det vil si: For å hente Kristus ned? Eller: Hvem skal
fare ned i avgrunnen- det vil si: For å hente Kristus opp fra de døde? Men
hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens
ord det som vi forkynner.» (Rom. 10,6-8.)

Paulus siterte her S.Mosebok 30,11-14, hvor det står: «For dette bud
som jeg gir deg i dag, er ikke for høyt for deg, og det er ikke langt borte.
(Jødene hørte det). Det er ikke oppe i himmelen, så du måtte si: Hvem vil
fare opp til himmelen for oss og hente det ned til oss og la oss høre det, så
vi KAN GJØRE ETTER DET. Det er heller ikke på den andre siden av
havet, så du måtte si: Hvem vil fare over havet for oss og hente det til oss og
la oss høre det, så vi kan gjøre etter det? Men ordet er deg meget nær, i din
munn og i ditt hjerte, så du kan gjøre etter det.»

I dette tilfellet forandret Paulus på 4 ting i forhold til den siterte
teksten, og det er:

a Han forandre ordet «havet» til «dødsriket».

b Han dreide fokuset bort fra Mose Torah og over på Kristus. Det var
han som nå var i sentrum.

€  1 stedet for å henvise til Mose Torah så henviste Paulus til «troens
ord». Det er det ordet som frelser oss i dag, og ikke overholdelse av Mose
Torah.

d Vi skal ikke lenger oppfylle loven, for å bli frelst, men vi skal tro Guds
ord. Det er nok å tro Guds ord og bekjenne det, for å bli frelst, (v.9-10.)
Det er noen som har problemer med at en SKAL BEKJENNE, for å bli
frelst. De mener at dette er uttrykk for gjerninger, men det er det ikke. Det
er en naturlig konsekvens av at man er frelst, at man ønsker å bekjenne Jesu
navn.

Når en bekjenner Jesu navn, blir en også mye sterkere som kristen.
Dersom en unndrar seg å bekjenne Jesu navn, etter at en er blitt frelst,

står en i fare for å miste velsignelsen - ikke frelsen.
Dessuten har en kristens frimodighet stor lønn.
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9. «For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.»
(Rom. 10,13.)

Paulus siterte her fra Joel 3,5, hvor det står: «Og det skal skje: Hver
den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst, for på Sions berg og i Jeru
salem skal det være en flokk av unnkomne (av jødene), således som Herren
har sagt, og blant de unnslopne, skal de værer som Herren kaller.»

Dette utsagnet beskriver «Herrens dag», og det angår de av jødene
som skal bli frelst.

Paulus tok dette Skrift-ordet ut av sin frelses-historiske sammenheng i
det han ikke brukte ordene «Sion» og «Jerusalem», men han brukte det
i en generell betydning om at alle som søker Jesu navn, de skal bli frelst.

Slik er det i dag, men slik var det ikke på den tid da Joel skrev sin bok.
På den tid var frelsen forbeholdt jødene og de av hedningene som sluttet
seg til jødene. Slik skal det også bli i framtiden- etter den kristne menig
hets bortrykkelse.

(Jeg har ikke her tatt med de frelsesmulighetene som de hedningene
har, som verken har hørt om jødenes Torah eller evangeliet om forsonin
gen. De har også sine muligheter for å bli frelst. Det er GUDS HEMME
LIGE AGENDA gjennom hele frelseshistorien. Dette er skjult for oss, og
det er bare Gud som kjenner til dette.)

10. «Og hvorledes kan de forkynne uten at de blir utsendt ? som skre
vet er: Hvor fagre deres føtter er som forkynner fred, som bærer godt bud
skap?» (Rom. 10,15.)

Paulus siterte her fra blant annet Esaias 52,7, hvor det står: «Hvor fa
gre er PÅ FJELLENE dens føtter som kommer med gledesbud, som for
kynner fred, som bærer godt budskap, som forkynner frelse, som sier til
Sion: Din Gud er blitt konge.»

Den historiske bakgrunnen for dette Skrift-stedet er jødenes befrielse
fra Babylon, men det strekker seg inn i «1000 års-Riket», for det er først
da at Jesus skal bli konge.

Paulus gjorde følgende forandringer på det opprinnelige Skrift
stedet:

3 Han brukte ikke ordet «fellene», for det sikter til Israel og 1000 års-
riket. Han brukte heller ikke ordet «Sion».
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b Han forandret også det budskapet som ble forkynte i forbindelse med
jødenes befrielse fra Babylon, til å gjelde det nådens budskap som han for
kynte.

11, «Men ikke alle var lydige mot evangeliet: For Esaias sier: Herre!
Hvem trodde vel det budskap han hørte av oss?» (Rom. 10,16.)

Paulus siterte her Esaias 53,1, hvor det står: «Hvem trodde det budskap
vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm (Jesus) åpenbart?» (Es.53,1.)

Paulus brukte dette utsagnet på en generell måte. Det er få i enhver
tidsalder som hører og tror på det evangeliet som blir forkynt.

I Romerbrevet 10,17 får vi også høre at troen kommer av forkynnelsen
(eller hørelsen). Dette er også et generelt prinsipp og gjelder alle tidspe
rioder.

Paulus siterte heller ikke uttrykket «Herrens arm», for det går forst og
fremst på Guds styrke. Den skal åpenbares først på et senere tidspunkt i
forbindelse med Jesu gjenkomst.

12. «Gud har ikke forkastet sitt folk, som han forut kjente. Eller vet
dere ikke hva Skriften sier på det sted om Elias, hvorledes han treder fram
for Gud mot Israel: Herre! Dine profeter drepte de, dine alter rev de ned,
og jeg ble alene tilbake, og de står meg etter livet. Men hva sier Guds svar
til ham? Jeg har levnet meg 7000 menn som ikke har bøyet kne for Baal.»
(Rom.l 1,2-4.)

Paulus siterte her fra 1.Kongebok 19,10 og 18, hvor det står: «Han
svarte: Jeg har vært nidkjær for Herren, hærskarenes Gud, for Israels barn
har forlatt din pakt, dine altere har de revet ned, og dine profeter har de
drept med sverdet. Jeg er alene tilbake, og de står meg etter livet.» (v. 10.)

«Men jeg vil la 7000 bli tilbake i Israel, alle som ikke har bøyd kne for
Baal, og alle som ikke har kysset ham med sin munn.» (v. 18.)

På samme måten som ikke alle jødene forkastet Gud på Esaias sin tid,
slik var det også på Paulus sin tid. Det var ennå mange tusener som hørte
med til den messianske forsamlingen. (Se Ap.gj.21,20.)

Paulus snakket ikke her om de jødene som hørte med til den kristne
forsamlingen, men han snakket om de jødene som hørte med til den mes
sianske forsamlingen. Nådetiden for den enkelte jøde var ikke slutt, men
nådetiden for opprettelsen av Riket var slutt.
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13. «Og David sier: La deres bord bli dem tii en strikke og en snare og
en felle og en gjengjeldelse for dem! La deres øyne bli formørket, så de ikke
ser, og bøy (ALLTID) deres rygg.» (Rom. 10,9-10.)

Paulus siterte her fra Salme 69,23-24, hvor det står: «La deres bord bli
en strikke for deres åsyn og til en snare for dem når de er trygge! La deres
øyne formørkes, så de ikke ser, og la deres lender alltid (kontinuerlig, hele
tiden) vakle.»

Her må vi være oppmerksomme på følgende:

9 Paulus tok ikke med ordet «alltid». Når David brukte dette ordet, så
brukte han det i betydningen «kontinuerlig». Han visste like godt som
Paulus at dette ikke gjaldt hele Israel. Når N.T. bruker ordet «alltid» her,
er det et uttrykk for den såkalte «erstatningsteologien», som hevder at
Gud har forkastet sitt opprinnelige paktsfolk, og at deres oppgaver og tje
neste er gått over til kirken. Dette er FEIL TEOLOGI.

b Paulus hadde ikke noe godt å si om det vantro Israel. Jødene hadde hørt
Guds ord gjennom hele sin historie, men til tross for det så ville ikke fler
tallet av folket bøye seg for Gud. Men det var hele tiden EN LEVNING
eller EN REST av jøder som bøyde seg for Guds ordninger.

Hva som gjelder ordet «bord», så henviser det til 4 forhold, og
det er:

9 Når de rike jødene, som utnyttet folket, hadde selskap og hygget seg
med mat og drikke rundt bordet, så skulle dette føre til at de skulle dømmes
på gnmn av det. De utnyttet de fattige jødene. (Se Jakobs brev. 5,1-6.)

b «Bordet» er også en hentydning på Israels nære forbindelse med Gud
i de årlige festene.

C Ordet kan ogsa henvise til «skuebrødsbordet» som stod inne i Det
Hellige. Hver uke ble det lagt 12 ferske kaker på det. De 12 kakene repre
senterte Israel 12 stammer. Israels 12 stammer var derfor i Guds nærhet
hele tiden, men det hjalp ikke den jødiske nasjonen som helhet. De skulle
ikke bare ære Gud med sine lepper, men deres hjerte måtte også være i
overensstemmelse med Guds vilje.

d «Bordet» er også en hentydning til det bordet som stod i templet, og
hvor prestene og de som ofret, hadde et felles måltid av en del av oflFeret.
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Når jødene kom fram for Gud med «tomme offer», matte Gud straffe
dette. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 3. om offertjenesten i Israel.)
14. «og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er: Fra Sion skal
redningsmannen komme. Han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob, og når
jegborttar deres synder, da er dette min pakt med dem.» (Rom.11,26-27.)

Paulus siterte her fra både Esaias 27,9, 59,20-21 ogjeremias 31,34.
Når den kristne menigheten er blitt fulltallig, kommer tiden til jødenes

frelse. De vil bli frelst som rest og levning ved avslutningen av den store
trengselen. Da skal Israel som nasjon innga i Den nye pakt i Jesu blod, som
de ble tilbudt i forbindelse med Jesu død på korset og i forbindelse med
Jesu første komme.

Dersom jødene hadde tatt imot Jesus første gangen, så hadde vi ikke
fatt kirkens tid.

15. «For det ord: Du skal ikke drive hor, du skal ikke drepe (i grunn
teksten står det «myrde»), du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, og hva
andre bud det kan være, det samles til ett i dette ord: Du skal elske din
neste som deg selv. Kjærlighet gjør ikke nesten noe ondt, derfor er kjærlig
heten Lovens oppfyllelse.» (Rom. 13,9-10.)

Paulus siterte her fra 2.Mosebok 20,13-17 og 3.Mosebokl9,18. Han
siterte de 5 siste av de 10 budene.

Vi vet at Mose-loven som sådan er opphevet på Golgata for den kristne
menigheten (Se Efeserbrevet 2,15 og Kolossenserbrevet 2,14.), men det
betyr ikke at det enkelte bud er opphevet. De fleste av budene i dekalogen
gjelder for alle tidshusholdninger. (Se artikkelen: Guds lov.)

16. «For det er skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal
hvert kne bøye seg, og hver tunge skal prise Gud.» (Rom.14,11.)

Paulus siterte her Esaias 45,23, hvor det står: «Ved meg selv har jeg svo
ret, et sannhetsord er utgått av min munn, et ord som ikke skal vende tilba
ke: For meg skal hvert kne bøye seg, meg skal hver tunge sverge troskap.»

Dette Skrift-stedet går opprinnelig på hedningenes underkastelse un
der Messias i «1000 års-Riket». Paulus tok det ut av sin sammenheng og
brukte det om den kristne menigheten. På samme måten som Gud skal
dømme alle hedningene, skal han også dømme hver og en av oss foran Jesu
domstol. (Rom. 14,10.) Dette er Kristi domstol i himmelen. Den blir kalt
for «Kristi bema».
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Den greske grunnteksten, som ble utarbeidet av Westcott og Horst har
«Guds domstol» i Romerbrevet 14,10. Det er galt. Det skal være «Jesu
domstol». Det er der at den kristne menigheten skal fa sine liv bedømt i
forhold til gode og dårlige gjerninger. (l.Kor.3,11-15.)

Begrepet «Guds domstol» er Guds dom over menneskene etter at
«1000 års-Riket» er avsluttet. (Joh.Åp.20,11.) (Se min bok: Jesu Gjen
komst. Bind 3, hvor jeg skriver mye om de forskjellige grunntekster.)

17. «For alt som før er skrevet, det er skrevet oss til LÆRDOM, for
at vi skal ha HÅP ved det TÅLMOD og den TRØST som Skriftene gir.»
(Rom. 15,4.)

Paulus gir her en forklaring hvorfor han siterte Tanach. De gammel-
testamendige Skriftene skal gi oss hap, tålmod og trøst. De er ikke skrevet
til oss, men hele Bibelen er for enhver som tror. Vi hører med til en annen
tidsperiode, men vi kan likevel lære meget av Skriftene.

«Dette hendte dem (jødene) som forbilder, men det er skrevet til for
maning for oss, til hvem de siste tider er kommet.» (1.Kor. 1.10,11.)

«Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom (lære), til
overbevisning, til retdedning (korreksjon), til opptuktelse i rettferdighet,
for at det Guds menneske skal være fullkomment, dugelig til all god gjer
ning.» (2.Tim.3,16.)

18. «Jeg mener: Kristus er blitt en tjener for de omskårne (jødene) for
Guds sanndruhets skyld, for å stadfeste løftene til fedrene, men hednin
gene skal prise Gud for miskimn, som skrevet er: Derfor vil jeg prise deg
blant hedninger og lovsynge ditt navn.» (Rom. 15,8-9.)

Paulus siterte her fra 2. Samuelsbok 22,50 og Salme 18,50, hvor det står:
«Derfor vil jeg prise deg blant hedningene. Herre, og lovsynge ditt navn.»

Det var kong David som uttalte disse ordene, da han ble utfridd fra sine
fiender.

Paulus brukte disse ordene for å vise at både jøder og hedninger skal
prise og lovsynge Gud for frelsen i Jesus Kristus. Det var flere av jødenes
løfter som ble oppfylt, når Jesus kom, og for hedningene var det en stor
nåde at de fikk del i frelsen på et selvstendig grunnlag.
19. «dog så at jeg satte min ære i å forkynne evangeliet, ikke der hvor
Kristus allerede var nevnt (der hvor apostlene hadde forkynt), for at jeg
ikke skulle bygge pa FREMMED GRUNNVOLL (aposdenes lære), men
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som skrevet er: De som ikke har fått budskap om ham, skal se, og de som
ikke har hørt, skai forstå.» (Rom. 15,20-21.)

Paulus siterte her fra Esaias 52,15, hvor det står: «Således skal han
(Messias) få mange folkeferd til å fare opp (i forundring), for ham skal
konger lukke sin munn, for det som ikke var fortalt dem, det har de sett, og
det de ikke hadde hørt, de har de fornummet (betraktet).»

Dette utsagnet angår Jesu styre i «1000 års-Riket». På samme måten
som Messias skal bli en åpenbaring for kongene på jorden, ønsket Paulus
å bringe ut sitt budskap om den frie nåden til så mange som mulig. Han
ønsket ikke å forkynne der som aposdene hadde forkynt før ham, for de
hadde en delvis annen lære. Han ønsket ikke å bygge på den grunnvollen
som de hadde for sin forkynnelse, men han ønsket å legge SIN EGEN
GRUNNVOLL. Det er den paulinske læren. «Etter den Guds nåde som
er meg gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen byg
ger videre, men enhver se til hvorledes han bygger videre.» (l.Kor.3,10.)

Vi har i det foregående vist både at Paulus brukte mange henvisninger til
Tanach i sin undervisning, og hvordan han brukte dem. Dette betyr ikke
at Paulus lærte likt med de gammel-testamendige profetene og lærerne,
men det betyr at han ved Den Hellige Ånds hjelp og inspirasjon kunne ta
ut de sammenhengene, som han kunne bruke i sin undervisning.

Mange av de frelses-prinsippene som Paulus brukte i sine brev, er også
felles for enhver tidsperiode.

Det gjelder for enhver av oss å fordele Guds ord på en rett måte.
(2.Tim.2,15.)

Som vi skrev innledningsvis er det 99 direkte henvisninger til Tanach i
Paulus sine brev. (Brevet til Hebreerne er ikke tatt med.)

Vi har nå gått gjennom de viktigste henvisningene i Romerbrevet og
forklart dem. Det vil i en kort artikkel føre for langt å gå gjennom de øv
rige av Paulus sine brev med hensyn til dette. Jeg vil derfor utfordre leserne
til å gjøre dette.

I dette studiet har jeg benyttet meg blant annet av Robert C.Brocks
bok: How and Why Paul used The Old Testament.

Tingvoll den 16-12-04 og den 25-05-06.
Oskar 6din Indergaard
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Den kristne menighet
begynte ikke på pinsefestens dag

Innenfor dispensasjonalismen er det 3 forskjellige vurderinger
angående tidspunktet for den kristne menighets begynnelse, og
de er:

a Den kristne menighet eller kirken begynte på pinsefestens dag. Dette
synet blir kalt for «normativ» eller «historisk dispensasjonalisme». De
lutherske og de karismatiske kirkesamfunnene kirkene har stort sett dette
synet. De mener at HELE INNHOLDET i N.T. angår den kristne me
nigheten. Det er en del unntak, som angår jødene. Det kan være noen ka
pitler i Paulus sine brev, og det kan være Johannes Åpenbaring med imntak
av kapidene 2-3.

b Den kristne menighet begynte ved Paulus sin omvendelse i år 37. Dette
synet blir kalt for «moderat ultradispensajonalisme». De som har dette
synet, mener at innholdet i N.T. må deles i to deler, der den første delen
angår den messianske menigheten og «Riket for Israel», og den andre
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delen angar den kristne menigheten. Ut ifra denne vurderingen er bare
Paulus sine brev med unntak av Hebreerbrevet og siste del av Apostlenes
Gjerninger, som angår den kristne menigheten. Det øvrige innholdet i
N.T. angår Israel. (Undertegnede har dette synet.)

C Den kristne menighet begynte først ved avslutningen av Apostlenes
Gjerninger. Dette synet blir kalt for «ekstrem ultradispensasjonalisme».
De som har dette synet, hevder, at det bare er de 7 brevene som Paulus
skrev i årene éO-67, som angår den kristne menigheten. De brevene som
Paulus skrev før denne tiden, angår jødene og proselyttene og tilbudet til
dem om opprettelsen av «Riket for Israel».

Det øvrige innholdet i N.T. angår jødene og «Riket for Israel».
De som har dette synet, deler Paulus sin tjeneste i TO DELER, der

den første delen angår hans tjeneste for det jødiske folket og for proselyt
tene, og den andre delen angår Paulus tjeneste for den kristne menigheten.
Etter dette synet begynte den kristne menighet først etter at Apostlenes
Gjerninger var avsluttet. Den begynte med andre ord i årene 60-62. (Se
min bok: Kristendommens Jødiske Røtter., hvor jeg skriver mer om de
forskjellige syn på dette.)

1 N.T. er det FLERE MENIGHETSTYPER som er beskrevet. I denne
sammenhengen er det forholdet mellom den messianske menigheten og
den kristne menigheten som vi skal undersøke. Dersom vi ikke skiller mel
lom disse to menighetstypene i vår lesning av N.T, så er det helt innly
sende at vi vil komme til å blande dem sammen og mene, at det bare er EN
MENIGHET, som er beskrevet i N.T, og det er den kristne menigheten.

En annen konesekvens av et slikt syn blir at den kristne menigheten be
gynte påpinsefestens dag, men det gjør den ikke. Den begynte med Paulus
sin omvendelse i år 37 etter Messias.

Den messianske menigheten bestod av jøder og proselytter. Den var knyt
tet til Mose-loven og til Jesu tolkning av den. Denne menigheten begynte
med døperen Johannes sin virksomhet. Det var meningen at den skulle få
del i «Riket for Israel» eller «1000 års-Riket», men da jødene ikke ville
anerkjenne Jesu fra Nasaret som deres frelser og Messias, ble «Riket for
Israel» utsatt med 2000 år, og denne menigheten ble erstattet med den
kristne menigheten.
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Den kristne menigheten består både av jøder og hedninger, men mest
av de siste. Den begynte ikke på pinsefestens dag, men den bie tatt ut ved
Paulus sin undervisning. Den var ikke knyttet til Mose-loven og Jesu un
dervisning, men den var knyttet til Paulus sin imdervisning. Paulus fikk
en REKKE ÅPENBARINGER fra Herren som ikke hadde vært kjent før.
Det er disse åpenbaringene sammen med Jesu forsoning og Den Hellige
Ånds komme som danner den åndelige basis for den kristne menigheten.

Undertegnede har et «moderat ultradispensasjoalistisk» syn på dette,
og jeg vil i det følgende vurdere de argumentene og de Bibel-stedene som
de bniker, som mener at den kristne menigheten begynte på pinsefestens
dag.

Det første synet kan ikke være riktig av følgende grunner:

1. Det ble IKKE DANNET NOEN NY MENIGHET på pinsefestens
dag. Det eksisterte allerede en jødisk menighet på det tidspunktet. Av de
som ble vunnet for Kristus på pinsefestens dag, står det at de BLE LAGT
TIL (MENIGHETEN). «De som nå tok imot hans ord, ble døpt, og det
ble på den dag lagt til omkring 3000 sjeler.» (Ap.gj.2,21.)

En kan ikke «legge noe til» en menighet uten at menigheten eksisterer
på et tidligere tidspunkt.

Den messianske menigheten begynte ikke på pinsefestens dag, men
den begynte ved døperen Johannes. Han var forløperen for Jesus og var
det første som forkynte at «Himlenes Rike» var kommet». (Mat.3,2.)
(I en utvidet forståelse av dette begrepet så begynte dette Riket ved utkal-
lelsen av Abraham.)

«Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes. FRA DEN TID
forkynnes EVANGELIET OM GUDS RIKE, og enhver trenger seg inn i
det med makt (ved å holde den messianske loven.)» (Luk. 16,16.)

2. Det «Riket» som ble tilbudt på pinsefestens dag, var IKKE KIRKENS
TID, men det var RIKET FOR ISRAEL eller det DAVIDISKE RIKET
i sin endelige manifestasjon. Det er omtalt over alt i Tanach. «For et barn
er oss født, en sønn er oss gitt, og HERREDØMMET er på hans skulder,
og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, tidsalderlig Fader, fredsfyrste.
Så skal HERREDØMMET bli stort og freden uten ende over DA^DS
TRONE og over HANS KONGEDØMME. Det skal bli støttet og opp-
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holdt ved rett og rettferdighet fra nå av og til tidsalderlig tid: Herrens,
hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette.» (Es.9,6-7.)

Dette Skrift-ordet viser at dette Riket skulle bli opprettet i forlengelsen
av Messias (Jesu) fødsel. Det er Jesus som er dette barnet.

Den som mener at kirken begynte på pinsefestens dag, må nødvendig
vis mene at kirken er det samme som det davidiske Riket, da det var dette
som ble tilbudt jødene på pinsefestens dag. Dette er «erstatningsteologi»
på sitt verste.

Apostlene spurte også om Jesus kom til å opprette «Riket for Israel» i
forbindelse med Den Hellige Ånds komme, som skjedde på pinsefestens
dag. «Da de nå var kommet sammen, spurte de ham: Herre! Gjenreiser
du på den tid RIKET FOR ISRAEL? Han sa til dem: Det tilkommer ikke
dere å vite tider eller timer som min Fader har fastsatt av sin egen makt.»
(Ap.gj.l,é-7.)

Jesus benektet ikke opprettelsen av Riket, men han ville ikke uttale seg
om tidspunktet for Rikets opprettelse, for han visste at Riket ikke kom til
å bli opprettet før på et senere tidspunkt.
De som ble tilbudt Riket, var heller ikke hedningene som sådanne, men

det var jødene og deres proselytter som var samlet i Jerusalem for å feire
påsken. «Nå bodde det i Jerusalem jøder, gudfryktige menn fra alle folke
slag under himmelen.» (Ap.gj.2,5.)

«både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere: Vi hører
dem (apostlene) tale (tungetale) om Guds store gjerninger på vårt tunge
mål.» (Ap.gj.2,11.)

3. DEN HELLIGE ÅNDS KOMME var også et LØFTE TIL JØDENE
og ikke til den kristne menigheten. (Se Jer.31,31-34 og Esek.36,25-27.)

At Den Hellige Ånd ble gitt til medlemmene av den kristne menighe
ten på et senere tidspunkt, det er en helt annen sak. Den kristne menighe
ten ble også i sin tid koblet inn i en del av jødenes løfter gjennom Kristus
(Ef.2,12-19), men først etter at nådetiden for jødene var ute. Vi regner
med at tilbudet om opprettelsen av Riket for jødene var slutt i året 37,
for da oppreiste Gud en ny mann for den nye tiden. Den nye mannen var
Paulus.

Jeg kan ikke se det slik at Paulus hadde et budskap for Riket fram til år
60, og deretter hadde han et annet budskap fram til sin død i 67. Jeg ser det
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slik at Paulus hadde en ENHETLIG FORKYNNELSE, som ble utviklet
over tid. Den endelige dommen over jødene kom i år 70 da både Jerusalem
og templet ble brent og ødelagt. (Se artikkelen: Den kristne menigheten
begynte ikke ved avslutningen av Aposdenes Gjerninger.)

Første del av Apostlenes Gjerninger er ikke en beretning om kirkens
begynnelse og vokster, men det er en beskrivelse av jødenes fortsatte for
kastelse av Jesu tilbud om å opprette Riket for dem. «Så fatt da et annet
sinn og vend om, for at deres synder må bli utslettet, så Husvalelsens tider
(«Riket for Israel») kan komme fra Herrens åsyn, og han kan sende den
for dere utkårede Messias, Jesus.» (Ap.gj.3,19-20.)

4.1 forbindelse med Den Hellige Ånds komme på pinsefestens dag så
HENVISTE PETER TIL PROFETEN JOEL 3,1 som hadde profetert,
at HELE ISRAEL SKULLE FÅ DEN HELLIGE ÅND og ikke bare kon
gene, profetene og prestene. Dette skulle skje i DE SISTE DAGER.

Den Hellige Åjids komme på pinsefestens dag skulle i følge profetene
skje i «de siste dager» for Israel. (Ap.gj.2,17.) En kan derfor ikke hevde at
pinsefestens dag var den første dagen for den kristne menigheten. Det er å
snu det hele på hodet.

Benevnelsen «de siste dager» betyr i denne sammenhengen at de pro
fetiske utsagn som angår endetiden og opprettelsen av «Riket for Israel»,
skulle gå i oppfyllelse i denne tiden. «De siste dager» begynte med døpe
ren Johannes.
Da jødene ikke tok imot tilbudet om sin Messias og opprettelsen av

Riket, ble «de siste dager» forskjøvet med ca. 2000 år. Uttrykket « de
siste dager» er det samme som «endetiden». Når endetiden er avsluttet,
får vi Riket for Israel.

At den kristne menighet ikke begynte på pinsefestens dag, sees også av det
forholdet at både Peter og de som var sammen med ham, «BLE FORFER
DET » over at hedningene i Kornelius sitt hus i året 40 fikk Den Hellige
Ånd uten å være tilsluttet den messianske menigheten. «Og alle de som
trodde av omskjærelsen som var kommet med Peter, ble forferdet over at
den Hellige Ånds gave var blitt utgytt over hedningene.» (Ap.gj. 10,45.)
Da Peter kom tilbake til Jerusalem gikk apostlene og de eldste i menig

heten der i rette med Peter, fordi han hadde gått inn til hedningene med
evangeliet om Guds Rike. «Da nå Peter kom opp til Jerusalem, gikk de av
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omskjærelsen i rette med ham og sa: Du gikk inn til uomskårne menn og
åt med dem.» (Ap.gj.l 1,2-3.)

Dersom den kristne menigheten hadde begynt på pinsefestens dag, så
hadde de messianske jødene ikke behøvd å bli verken forferdet over dette,
eller de hadde ikke refset Peter fordi han hadde forkynt evangeliet for hed
ningene, for da ville det være en kjent sak, at også hedningene kunne bli
medlemmer av Guds Rike uten å gå veien om den messianske jødedom
men.

5. Alt det som skjedde på pinsefestens dag var I SAMSVAR MED DET
SOM PROFETENE HADDE FORUTSAGT om dette. «Men også alle
profetene fra Samuel av og deretter, så mange som har talt, har også for
kynt om DISSE DAGER.» (Ap.gj.3,25.)

Hva som gjelder den kristne menigheten, så var ikke den gjort kjent for
verken jøder eller hedninger i Tanach. «som i forrige tidsaldere IKKE ER
BLITT KUNNGJORT for menneskenes barn som den NÅ ER ÅPEN
BART for hans hellige aposder og profeter i Ånden.» (Ef.2,5.)

«og å opplyse alle hvorledes husholdningen er med den hemmelighet
som HAR VÆRT SKJULT fra tidsalderlige tider i Gud, som har skapt
alt.» (Ef.2,9.)

« hvis tjener jeg er blitt etter den Guds husholdning som er MEG GITT
blant dere, det vil si å fullføre Guds ord (om den kristne menigheten), den
hemmelighet som HAR VÆRT SKJULT fra alle tiders og slekters opp
hav, men NÅ er BLITT ÅPENBART for hans hellige.» (Kol. 1,25-26.)

Hemmeligheten med den kristne menigheten var holdt skjult gjennom
hele Tanachs periode. Det var først Paulus som fikk åpenbart den av Gud.
Dette betyr at den kristne menighet ikke eksisterte på pinsefestens dag.
Den kom først ved Paulus, Han var det FØRSTE MEDLEMMET av den
kristne menigheten. (I.Tim.1,15-16.)

6. Pinsen var EN AV JØDENES STORE ÅRLIGE HØYTIDER. Den
pekte framover mot Israels frelse og opprettelsen av «Riket for Israel».
Den er også kalt for «de to svingebrødenes høytid» (3.Mos.23,17-20.) På
denne dagen skulle det svinges 2 svingebrød av årets avling for Herren. De
var et bilde på Juda og Israels hus. De er med andre ord et bilde på HELE
ISRAEL.
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Disse 2 svingebrødene var ikke et bilde på jøder og hedninger som var
blitt brakt sammen til en ny menighet på pinsefestens dag, for «Kristi le
geme» består ikke av 2 brød men av 1 brød. Det er en enhet med Jesus
som hode og hver enkelt troende som åndelige lemmer på dette legemet.
«Fordi der er ETT BRØD (Jesus), er vi ett legeme, enda vi er mange, for
vi har alle del i det ene brød.» (1.Kor. 10,17.)

Den kristne menigheten er en helt ny frelsesforsamling som ble dannet
etter at Paulus fikk åpenbaring om den. Den består av både jøder og hed
ninger som er likestilt i Jesu legeme. Den hører med til de hemmelighe
tene som Paulus fikk åpenbart. Disse hemmelighetene var ikke åpenbart
på pinsefestens dag.

Det går derfor ikke an å eliminerer den jødiske karakteren ved denne
høytiden og hevde at pinsefestens dag er kirkens fødselsdag. Som frelses-
historisk hendelse angikk den jødene og Israel.

7. DET STORE TILBUDET OM OPPRETTELSEN AV «RIKET

FOR ISRAEL» KOM ETTER PINSEFESTENS DAG, for da kom Den
Hellige Ånd. Peter sa til det jødiske folket at dersom det omvendte seg, så
skulle Jesus komme tilbake og opprette Riket for dem. «Så fatt da et annet
sinn og vend om, for at deres synder må bli utslettet, så husvalelsens tider
(«Riket for Israel») kan komme fra Herrens åsyn, 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 de hellige profeters
munn fra tidsalderlige dager av.» (Ap.gj.3,19-21.)

Dersom kirken har sin begynnelse på pinsefestens dag, kimne ikke Gud
tilby jødene om å opprette Riket for dem på et senere tidspunkt. Den som
hevder dette, tar ikke hensyn til kronologien i de bibelske utsagn og blan
der sammen de forskjellige utsagn, hva som gjelder dette. Resultatet blir at
man blander sammen to forskjellige tidsperioder.

8.1 følge Paulus sin undervisning var det på grunn av JØDENES FOR
KASTELSE AV JESUS at tilbudet om frelsen ble gitt til hedningene.
«Jeg sier altså: Har de (jødene) da snublet for å falle? Langt derifra! Men
VED DERES FALL ER FRELSEN KOMMET TIL HEDNINGENE,

for at dette skal vekke dem (jødene) til nidkjærhet.» (Rom.11,11.)
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Jødene måtte bli forkastet av Gud før Gud kunne tilby hedningene for
soningen i Jesu blod. JØDENE VAR IKKE FORKASTET AV GUD PÅ
PINSEFESTENS DAG. De to første talene som Peter holdt etter Den

Hellige Ånds komme, angikk UTELUKKENDE jødene. «Dere (jøde
ne) var DE FØRSTE som Gud sendte sin tjener til, da han lot ham frem
stå, for at han SKULLE VELSIGNE DERE (jødene), idet enhver av dere
vender seg bort fra sin ondskap.» (Ap.gj.3,26.)

9. Det er blitt hevdet at Guds tilbud til Israel om opprettelsen av Riket
BARE GJALDT TIDEN FRAM TIL JESU KORSFESTELSE. Pågrunn
av at jødene korsfestet Jesus, så ble de forkastet av Gud. Pinsefestens dag
med Den Hellige Ånds komme gjaldt derfor ikke jødene, men den gjaldt
den kristne menighet og begynnelsen til en ny tidsperiode.

Dette er ikke riktig. Korsfestelsen av Jesus førte ikke til at Gud forkastet
jødene. Jesu død og offer var villet av Gud, og korsfestelsen av Jesus ble ikke
bare utført av jødene. Den ble utført av både jødene og av hedningene,
«ja, i sannhet, i denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som
du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus med hedningene og Israels folk,
for å gjøre det som din hånd og ditt råd FORUT HADDE BESLUTTET
SKULLE SKJE.» (Ap.gj.4,27-28.)

Jødene ble ikke gjort ansvarlig for denne ugjerningen av to grunner:

a De gjorde det i uvitenhet.

b Det var i samsvar med Guds planer. «Og nå, brødre. Jeg vet at dere
gjorde det i uvitenhet, likesom deres rådsherrer, men Gud oppfylte på
denne måte det som han forut forkynte ved alle profeters munn, at hans
Messias skulle lide.» (Ap.gj.3,17-18.)

Dette var ikke den UTILGIVELIGE SYND som evangelistene omtalte.
Den utilgivelige synd var at jødene ikke tok imot Den Hellige Ånd- både
når den virket under Jesu og aposdenes forkynnelse, og etter at Han var
kommet som frelsespant for jødene. «Derfor sier jeg dere: Hver synd og
bespottelse skal bli menneskene (jødene) forlatt, men bespottelse mot Ån
den skal ikke bli forlatt.» (Mat. 12,31.)

Jesus måtte sone alle verdens synd før han kunne opprette Riket for
jødene. Dette var i samsvar med Guds planer, og jødene ble ikke gjort an-
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svarlig fordi de var medvirkende i å korsfeste Jesus. De ble derimot gjort
ansvarlig fordi de forkastet Den Hellige Ånd, som tydelig viste dem at
Guds Rike allerede var opprettet i Israel.

10. Den kristne menighet består av både jøder og hedninger i det
kristne legemet, mens det budskapet som begynte på pinsefestens dag og
fortsatte fram til Paulus sin omvendelse, ANGIKK JØDENE og DERES
PROSELYTTER. «Da stod Peter fram med de elleve, og løftet sin røst og
talte til dem: Dere JØDISKE MENN og alle dem som bor i Jerusalem...»
(Ap.gj.2,14.)

«ham opphøyet Gud ved sin høyre hånd for å gi ISRAEL omvendelse
og syndenes forlatelse.» (Ap.gj.5.31.)

«De som nå var adspredt på grunn av den trengsel som oppstod for
Stefanus skyld, drog omkring like til Fønikia og Kypern og Antiokia, men
de talte ikke ordet til ANDRE ENN JØDER.» (Ap.gj.11,19.)

Dersom Gud hadde forkastet Israel fra pinsefestens dag av, så hadde
Peter og de andre apostlene også forkynt til hedningene, men i og med at
Israel ikke var forkastet på det tidspunktet, så gjaldt budskapet bare jødene
og deres tilhengere.

Peter forkynte en gang til hedningene i Kornelius sitt hus. Dette skjedde
etter en åpenbaring fra Gud. Det var Gud som ønsket at dette skulle skje,
men Peter forkynte ikke det paulinske budskapet i Kornelius sitt hus. Han
forkynte det messianske budskapet om at den som ønsket å bli frelst, måtte
FRYKTE GUD og GJØRE RETTFERDIGHET, som er det samme som
å holde Mose-loven og Jesu undervisning. (Ap.gj. 10,35.)

Det var tre grunner til at Peter ble beordret av Gud til å forkynne
evangeliet om Riket i Kornelius sitt hus:

a Gud ville vise jødene at også hedningene hørte med til Guds rike. Jø
dene så ned på hedningene og betraktet dem som annenrangs mennesker.

b Gud ville vise jødene at det budskapet som Paulus forkynte, var i sam
svar med Guds vilje.

C Gud ville forberede både de messianske jødene og jødene på at det
skulle komme en tid, da nådetiden for jødene var ute med hensyn til opp
rettelsen av «Riket for Israel». Fra den tid av var jødene satt til side som
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hovedbærere for Guds Rike, og Gud tok seg ut en nytt folk, der jøder og
hedninger var likestilt i Jesu legeme.

11. APOSTLENE FØRTE VIDERE JESU UNDERVISNING.
Den hadde sin basis i de gammel-testamendige profetiene, og den var
knyttet til både tro på Jesus og overholdelse av den messianske loven som
Jesus hadde utarbeidet i evangeliene. Dette kommer til uttrykk i deres un
dervisning, i deres taler og i de brevene som de skrev. Dette ble kalt for
« aposdenes lære ». (Ap.gj.4,42.)

Hva som gjelder Paulus sin forkynnelse, så var den knyttet til troen på
Jesus, men den var ikke knyttet til overholdelse av den jødiske Torahen.
Den var knyttet til nye åpenbarelser og hemmeligheter, «hvis tjener jeg er
blitt etter den Guds husholdning som er MEG gitt i blant dere, det vil si
å fullføre Guds ord (om den kristne menigheten), DEN HEMMELIG
HET som har vært skjult fra alle tiders og slekters opphave, men NÅ ER
BLITT ÅPENBART for hans hellige.» (Kol. 1,25-26.)

De som mener at vi fikk en ny tidsperiode på pinsefestens dag, forsøker en
ten å lage en SYNTESE mellom aposdenes og Paulus forkynnelse, eller så
hevder de at forskjellene på de to forkynnelsene skyldes en PROGRESSIV
ÅPENBARING. Dette betyr at aposdenes forkynnelse bare gjaldt inntil
Paulus fikk den endelige åpenbaringen.

Disse vurderingene stemmer ikke, for det viser seg at apostlene fortsatte
sin forkynnelse, også etter at Paulus hadde fatt åpenbart hemmelighetene
om menigheten. De gikk ikke over til Paulus sin forkynnelse.

På apostelmøtet i Jerusalem i året 50 ble det bestemt at hedningene ikke
var forpliktet på den jødiske loven- verken som forutsetning for frelsen
eller i vandringen som troende. Jødene derimot var fortsatt forpliktet på
loven i vandringen som troende.
Da Paulus kom til Jerusalem i året 58, sa lederne i den messianske for

samlingen til ham: «Da de (de messianske lederne) hørte det (at Paulus
hadde vunnet mange hedninger for Gud), priste de Gud og så sa de til ham
(Paulus): Du ser, BROR, hvor mangfoldige titusener det er blant jødene
som har tatt ved troen, og ALLE ER DE NIDKJÆRE FOR LOVEN.»
(Ap.gj.21,20.)
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12. At det er likheter mellom apostlenes og Paulus sin forkynnelse, det
sier seg selv, for de kommer begge fra Gud, og de går begge ut på å frelse
menneskene. Aposdenes forkynnelse har sin basis i de gammel-testament-
lige Skriftene og Jesu fortolkning av dem. Paulus sin forkynnelse har sin
basis i de HEMMELIGHETENE som Paulus fikk åpenbart av Gud.

I tillegg til dette ble den kristne menighet koblet inn i en del av jødenes
løfter og Den nye pakt i Jesu blod- ikke i stedet for dem, men sammen med
dem. (Ef.2,12-20.), men til tross for dette, så er det STORE FORSKJEL
LER på disse to forkynnelsene. Det går ikke an å forene dem, og de skal
heller ikke blandes sammen, for de angår to forskjellige menigheter.

Vi skal i det følgende sammenligne apostlenes forkynnelse med
Paulus sin forkynnelse, for å vise at det er forskjeller på disse to
evangeliene.

a Mens aposdene relaterte sin forkynnelse til EN YTRE OPPFYL
LELSE AV LOVEN, så løsrev Paulus sin forkynnelse fira loven. Han lærte
at både jødene og hedningene ble frelst av nåde ved tro uten gjerninger.
« Men NÅ er Guds rettferdighet, som loven og profetene vidner om,
åpenbart UTEN LOVEN (Loven blir ikke lagt til grunn for frelsen.)»
(Rom.3,21.)

« for av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv. Det er GUDS
GAVE, ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.» (Ef.2,8-9.)

b Mens aposdene UTELUKKENDE FORKYNTE FOR JØDENE, så
forkynte Paulus både til jøder og hedninger. Han LIKESTILTE dem i en
ny frelsesforsamling som han kalte for «en ny skapning», «et nytt men
neske» eller «det kristne legemet». «Derfor, dersom noen er i Kristus, da
er han (eller tilhører han) en ny skapning. Det gamle er borte. Se, alle ting
er blitt nye (lovens tid er forbi.)» (2.Kor.5,17.)

«idet han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og for
skrifter (Mose-loven), for at han ved seg selv kunne skape de to (jøder og
hedninger) til et nytt menneske, idet han gjorde fred.» (Ef.2,15.)

«Her er IKKE JØDE eller GREKER. Her er ikke træl eller fri. Her er
ikke mann og kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus.» (Gal.3,28.)

C Mens apostlene forkynte i samsvar med misjonsbefalingene i Matteus
28,18-20 og Markus 16,15-20, så forkynte ikke Paulus i forhold til disse
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misjonsbefalingene. Det som var i sentrum for hans forkynnelse, var ikke
en INNSKJERPING AVMOSE-LOVEN, IKKE UNDER og TEGN og
TRO som basis for dette, men det han la vekt på, var FORSONINGEN
FOR HELE VERDEN. Han forkynte i samsvar med sin egen misjonsbe-
faling. Han kalte denne misjonsbefalingen for «FORLIKELSENS TJE
NESTE». (2.Kor.5,l6-21.)

Det viktigste i vår tidsperiode er ikke under og tegn, men det forhol
det at menneskene blir frelst og bevart som troende. GUDS NÅDE var et
nøkkelord i Paulus sin undervisning. Det var den som både frelste og be
varte menneskene i troen på Jesus. Det var også Guds nåde som helbredet
menneskene. (Gal.3,5.).

Dersom mange pastorer i de karismatiske forsamlingene hadde sett og
forstått, at det forskjell på apostlenes og Paulus sin forkynnelse, så hadde
de kunnet få et mer avslappet og riktig forhold til kristendommen. Kris
tendommen er ikke overholdelse av Mose-loven, men det er KVILE I DET

SOM JESUS HAR GJORT FOR OSS. Dette gjelder også når vi ikke blir
helbredet for våre sykdommer og plager.

d I Jesu og apostlenes forkynnelse var både SYNDENES FORLATELSE
og DEN HELLIGE ÅNDS GAVE avhengig av OVERHOLDELSE AV
MOSE-LOVEN og VANNDÅPEN. «Den som tror og blir døpt, skal bli
frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.» (Markus 16,16.)

«Peter sa da til dem (jødene): Omvend dere (hold Mose-loven), og
enhver av dere la seg døpe på Jesu Krist navn til syndenes forlatelse, så skal
dere fa Den Hellige Ånds gave.» (Ap.gj.2,38.)

Paulus forkynte aldri dette, men han praktiserte den jødiske dåpen helt
fram til året 51.1 det året fikk han en NY ÅPENBARING fra Herren
om at vanndåpen ikke var nødvendig for den kristne menigheten. Dersom
man praktiserte den, så ville FORSONINGEN MISTE SIN KRAFT.
«For Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evan
geliet, ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft.»
(I.Kor.I,I7.)

Da Paulus skrev Brevet til Efeserne i året 62, så skrev han at det BARE
VAR EN DÅP, og denne dåpen må være det forholdet at Den Hellige Ånd
døper medlemmene av den kristne forsamlingen inn i det kristne legemet.
«Ett legeme og en Ånd, likesom dere og er kalt med ett håp (bortrykkel-
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sen) i deres kall, en Herre, en tro, EN DÅP, en Gud og alle Far. Han som
er over alle og gjennom alle og i alle.» (Ef.4,4-6.)

Når vi sammenligner disse to forkynnelsene, så kan dette ikke være den
samme forkynnelsen, og det er det heller ikke, men dersom vi ikke ser at de
gjelder to forskjellige menighetstyper, så må vi nødvendigvis blande dem
sammen.

e Hva som gjelder jødenes STORE HÅP og SELVE FRELSEN, så var
det OPPSTANDELSEN PÅ DEN SISTE DAGEN, MESSIAS KOM
ME og OPPRETTELSEN AV «RIKETFORISRAEL». «Marta sier til
ham (Jesus): Jeg vet at han (Lasarus) skal oppstå i oppstandelsen på den
siste dagen.» (Joh. 11,24.)

«Da de nå var kommet sammen spurte de (aposdene) ham: Herre,
gjenreiser du på den tid (ved Den Hellige Ånds komme) «Riket for Is
rael»?» (Ap.gj.l.é.)

Den kristne menighets store håp og frelse er ikke det samme som det som
jødene hadde. Den kristne menigheten venter på JESU KOMME FOR
MENIGHETEN og BORTRYKKELSEN. Den kristne menighets
bortrykkelse hørte ikke med til de jødiske løftene. Dette var en HEM
MELIGHET som først ble åpenbart for Paulus. « Se, jeg sier dere en hem
melighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, i ett nå. I
ett øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal
oppstå uforgjengelige og vi skal forvandles. « (I.Kor. 15,51-52.)

Allerede i det første brevet som Paulus skrev, skrev han om denne hem

meligheten og om den frelse som ventet den kristne menigheten, «og ven
te på hans Sønn fra himlene, som han oppvakte fra de døde, Jesus, han som
FRIR OSS FRA DEN KOMMENDE VREDE.» (l.Tess. 1,10.)

Jødene skal ikke bli befridd fra den kommende vrede, men de skal gjen
nomleve den.

«deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem (de døde
troende) RYKKES I SKYER OPP I LUFTEN FOR Å MØTE HER
REN, og så skal vi ALLTID VÆRE SAMMEN MED Herren. Trøst da
hverandre med disse ord. « (l.Tess.4,17-18.)

Mens den messianske forsamlingen er en JORDISK FORSAMLING,
som skal styre sammen med Jesus i 1000 år, så er den kristne forsamlingen
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HIMMELSK FORSAMLING som skal være med å styre verden ut ifra
himmelen i de 1000 årene.

Ut ifra det som vi har skrevet ovenfor om de to menighetstypene som er
beskrevet i N.T, så kan dette umulig være en beskrivelse av den samme
menigheten. Det er det heller ikke, men når mange kristne mener dette,
så er dette dessverre et utslag av både antisemittisme, antisionisme og «er
statningsteologi». Den kom inn i kirken på 300-tallet og lever- dessverre-
ennå i beste velgående i våre menigheter. Dette gjør at vi ikke ser og forstår,
at vi både har to forskjellige menighetstyper, som er beskrevet i N.T., og at
Gud fortsatt har store planer med sitt folk- Israel, «for sine nådegaver og
sitt kall angrer Gud ikke på.» (Rom. 11,29.)

13. Paulus sa følgende om sin forkynnelse:

a Den var en hemmelighet som ikke hadde vært åpenbart før. Han var
DEN FØRSTE som fikk denne åpenbaringen. (Se Rom. 16,25-26 og
Ef.3,1-9.)

Det betyr at Paulus sin undervisning ikke skal blandes sammen Jesu og
aposdenes forkynnelse.

b Han kalte denne åpenbaringen for «mitt evangelium». (Rom. 16,25.)
eller «mine veier i Kristus». (LKor.4,17.)

C Han hadde ikke lært det av noe menneske, men han hadde fått det av
Jesus ved en åpenbaring. (Gal. 1,11-12.)

d Han var DEN FØRSTE som ble frelst ved det nye evangeliet. Han
skulle være et FORBILDE for dem som kom til tro på Jesus etter det nye
evangeliet. «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), men derfor fikk jeg miskunn for at Jesus Kristus på meg FØRST
(gr.protos) kunne vise hele sin langmodighet, til et FORBILDE for dem
som skulle komme tro på ham et tidsalderlig liv.» (1 .Tim. 1,15-16.)

Hva som gjelder det greske tidsadverbet «protos », så betyr det« først»
og ikke « størst», som det blir oversatt med i vers 15. Paulus var ikke DEN
STØRSTE synderen i verden, men han var DEN FØRSTE som ble om
vendt etter det nye evangeliet. Dette viser også at den nye tidsperioden
ikke begynte på pinsefestens dag, men ved Paulus sin omvendelse.
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Ut ifra det som jeg har skrevet ovenfor, skulle det være HELT INN
LYSENDE at den kristne menigheten IKKE BEGYNTE på pinsefestens
dag. Den begynte ved Paulus sin omvendelse utenfor Damaskus i året 37.

Dette blir da en UTFORDRING til de som har et galt syn på dette,
men det viser seg dessverre at bibelsk argumentasjon ikke har noen effekt
på mange troende. De som først burde ta tak i dette er prestene, teologene
og pastorene, men de holder seg heller til galne og foreldete teologiske vur
deringer enn å fortolke Skriften på en riktig måte.

Hva som gjelder store deler av lekfolket, har de også mistet mye av den
kraften som de kunne ha hatt, for de har bøyd seg for det som er galt og
ønsker ikke å bryte ut av det. Mange av dem verken Bibel-kunnskaper eller
viljen til å bryte ut av det som er galt.

Store deler av det kristne legemet er dessverre ennå «småbarn i Kris
tus», og det kommer de også til å bli helt til de begynner å forstå at det er
forskjell på apostlenes og Paulus sin forkynnelse.

Tingvoll den 4-04-05 og den 26-05-06.
Oskar 6din Indergaard
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Den kristne menighet
begynte ikke ved avslutningen

av Apostlenes Gjerninger

Som jeg skrev innledningsvis i min artikkel: Den kristne menighet be
gynte ikke på pinsefestens dag, så er det 3 forskjellige syn innenfor dis-
pensasjonalismen med hensyn til tidspunktet for den kristne menighets
begynnelse.

Og de er:

a Den kristne menighet begynte på pinsefestens dag. Dette synet blir
kalt for «normativ» eller «historisk dispensasjonalisme». Jeghar i artik
kelen: Den kristne menighet begynte ikke på pinsefestens dag, vist at dette
synet ikke er riktig.

b Den kristne menighet begynte ved Paulus sin omvendelse utenfor
Damaskus i år 37. Dette synet blir kalt for «moderat ultradispensasjona-
lisme». De som har dette synet, mener at innholdet i N.T. må deles i to
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deler, slik at den ene delen angår «Riket for Israel» mens den andre delen
angår den kristne menighet. Ut ifra denne vurderingen er det bare Paulus
sine brev til den kristne menighet og siste del av Aposdenes Gjerninger
som hører med til den kristne menighets læregrunnlag. (Undertegnede
har dette synet.)

C Den kristne menighet begynte først ved avslutningen av Apostlenes
Gjerninger. Dette synet blir kalt for «ekstrem ultradispensasjonalisme».
De som har dette synet, mener at det bare er de brevene som Paulus skrev
etter sitt første fangenskap i årene 60-62 i Roma, som angår den kristne
menigheten. De brevene som Paulus skrev før den tid, angår ikke den
kristne menigheten, men de angår «Riket for Israel». (Se min bok: Kris
tendommens Jødiske Røtter, hvor jeg skriver mer om de forskjellige syn på
dette.)

Dette vil blant annet bety at det teologiske innholdet i 1. og 2. Brevet
til Tessalonikerne, Brevet til Romerne, 1 og 2. Brevet til Korintierne og
Brevet til Galaterne ikke angår den kristne menigheten. De angår derimot
«Riket for Israel».

Etter dette synet er det bare Brevet til Efeserne, Brevet til Filippenserne,
Brevet til Kolossenserne, 1 og 2. Brev til Timoteus, og Brevene til Titus og
Filemon som angår den kristne menigheten.

Dette vil videre ha som konsekvens at Paulus hadde en DELT eller en

DOBBELT tjeneste. I årene fra 37 og til 60 hadde han en tjeneste BARE
TIL JØDENE og deres proselytter, mens han i årene 60 og til 67 hadde en
tjeneste BARE TIL DEN KRISTNE MENIGHETEN. Jeg tror ikke at
dette synet er rett, og jeg vil i det følgende forsøke å bevise det.

1. Det er STOR FORSKJELL på den messianske jødedommen og på
Paulus sin lære. Den første har sin teologiske basis i jødedommen og i
Mose Torah. Jesus bygde også sin lære rundt Mose Torah. «Dere må ikke
tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kom
met for å oppheve, men for å oppfylle.» (Mat.5,17.)

Paulus bygde IKKE opp sin lære rundt Mose-loven og de forskjellige
budene og forordningene i den. Han kom med en NY LÆRE, som ikke
angikk jødene og «Riket for Israel», men den angikk den kristne menig
heten, som består av hedninger og jøder.
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I Paulus sin lære stillte han både jøder og hedninger PÅ LIK LINJE
med hensyn til frelsen. De blir både FRELST og BEVART som troende
på grunn av Guds nåde og troen på Jesus.

I den messianske jødedommen var det knyttet en REKKE BETINGEL
SER for at jødene både kunne bli frelst og bli bevart som troende.

Slike betingelser var:

a De måtte komme til en personlig tro på Jesus.

b De måtte holde Mose-loven og Jesu fortolkning av den.

C De måtte ta vanndåpen for både å få syndenes forlatelse og for å få Den
Hellige Ånd. (Ap.gj.2,38.)

d De måtte angre sine synder, komme til tro på Jesus og holde loven. Der
som de gjorde det, ville Jesus komme tilbake og opprette Riket for dem.
(Ap.gj.3,19.)

© De måtte omskjære sine gutter da de var 8 dager gamle,

f De måtte holde de jødiske helligdagene og festene,

g De måtte holde de jødiske reglene for bruk av mat.

I Brevet til Romerne, som ble skrevet i året 58, skrev Paulus at Guds rett
ferdighet, som loven og profetene vitnet om, NÅ var blitt åpenbart uten
av den jødiske loven skulle legges til grunn for frelsen. Det var Guds rett
ferdighet ved troen på Jesus. Dette gjaldt både jødene og hedningene i det
kristne legemet. Det var til disse at Paulus både skrev sine brev og forkynte
til. «Men NÅ er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om,
åpenbart UTEN LOVEN. Det vil si: GUDS RETTFERDIGHET VED
TROEN PÅ JESUS for alle (både jøder og hedninger) og over alle som
tror, for det er ingen forskjell.» (Rom.3,21-22.)

Vi vet at det er ingen som kan frelse seg selv ved oppfyllelsen av loven
eller ved egne gjerninger, så det er ikke DEN SIDEN ved loven det her
tales om, men til tross for det så var jødene bundet til loven og til Jesu og
aposdenes undervisning i vandringen som troende. De ble TESTET på en
etterfølgelse av loven i vandringen som troende. De måtte etterfølge loven
i sine liv som troende.
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Når vi ser på apostlenes forkynnelse i første del av Apostlenes Gjerninger
og i deres brev, så ser vi at deres forkynnelse var relatert til overholdelse av
loven. «Peter sa da til dem: OMVEND DERE (hold loven), og enhver av
dere la seg DØPE på Jesu Kristi navn til SYNDENES FORLATELSE, så
skal dere fa DEN HELLIGE ÅNDS GAVE.» (Ap.gj.2,38.)

Her stilte Peter opp 2 betingelser til jødene for at de skulle få del i syn
denes forlatelse og Den Hellige Ånd.

Og de var:

a Etterlevelse av Jesu fortolkning av Mose-loven.

b Vanndåpen som en forutsetning både for å fa syndenes forlatelse og for
å fa Den Hellige Ånd.

Dersom vi går til Jakobs forkynnelse i hans brev, kommer det tydelige fram
at de messianske jødene var forpliktet på å holde loven i vandringen som
troende. «Visselig, dersom dere oppfyller den kongelige lov (Mose-loven)
etter Skriften (Tanach): Du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere
vel.» (Jakob.2,8.)

«For dommen (Guds dom) skal være UBARMHJERTIG mot den
som ikke har gjort barmhjertighet, men barmhjertighet ROSER SEG (og
frifinner menneskene) mot dommen.» (Jakob.2,13.)

I Paulus sin forkynnelse i Brevet til Romerne ser vi at FOKUSET er flyttet
FRA GJERNINGENES LOV og TIL TROENS LOV. Troens lov, som
er det REVOLUSJONERENDE NYE i Paulus sin forkynnelse, har opp
hevet gjerningenes lov, som hørte med til den messianske jødedommen.
«Hvor er så vår ros (jødenes ros)? Den er UTELUKKET. (Den er ikke
aktuell lenger.) Ved hvilken lov? Gjerningenes? Nei, ved troens lov. (Det
har inntrådt EN NY SITUASJON.) For vi holder for at mennesker (både
jøder og hedninger) blir RETTFERDIGGJORT VED TROEN, UTEN
LOV-GJERNINGER.» (Rom.2,27-28.)

Bare dette ene punktet skulle være nok til å vise at vi kan ikke dele Pau
lus sin forkynnelse i to deler, der den første delen angår «Riket for Israel»
og den andre delen angår den kristne menighet. Han forkynte DET LOV-
FRIE EVANGELIET til både jødene og til hedningene, mens apostlene
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fortsatte med å forkynne DET LOVBUNDNE EVANGELIET til jø
dene og til deres proselytter.

2. Dette kommer også klart til uttrykk i alle Paulus sine brev. Ordet
«TRO» eller «TROEN» er et NØKKELORD i Paulus sin forkynnel
se. Han brukte det som en MOTSETNING til ordet «LOVEN». Han
stilte galaterne følgende spørsmål: «Var det ved LOVGJERNINGER AT
DERE FIKK ÅNDEN. ELLER VAR DET VED FORKYNNELSEN
AV TROEN?» (Gal.3,2.)

Dette viser også DEN STORE MOTSETNINGEN som det var mel
lom aposdenes og Paulus sin forkynnelse. Peter hadde forkynt at jødene
måtte holde loven, for å få Den Hellige Ånd. (Ap.gj.2,38.) Paulus forkynte
at man fikk Den Hellige Ånd ved forkynnelsen av troen eller den frie nå
den.

Hele Galaterbrevet, som er skrevet i året 57, er en vektlegging av at LO
VENS TID var forbi for den kristne menigheten. «Men FØR TROEN
KOM, ble vi (jødene) holdt innestengt i varetekt under loven til den TRO
som skulle åpenbares. Så er da loven blitt vår tuktemester til Kristus, for at
vi skulle bli rettferdiggjort AV TRO (ALENE), men etter at TROEN ER
KOMMET er vi (jødene) IKKE LENGER UNDER TUKTEMESTE-
REN (loven).» (Gal.3,23-25.)

Vi må huske på at Paulus sine brev med unntak av Hebreerbrevet, ikke
var skrevet til den messianske menigheten, men de var skrevet til den krist
ne menigheten. Det hadde oppstått en HELT NY SITUASJON ved Pau
lus sin omvendelse og forkynnelse. Denne nye situasjonen og denne nye
teologien var så revolusjonerende at MANGE AV DE MESSIANSKE
JØDENE (JUDAISTENE) vendte seg mot Paulus og motarbeidet ham,
og det til tross for at begge partene forkynte forsoningen i Jesu offer og
nødvendigheten av å komme til en personlig tro på Jesus, for å bli frelst.

Dersom Paulus hadde forkynt det samme evangeliet som de messian
ske jødene (judaistene), så hadde han ikke blitt motarbeidet og forfulgt av
dem. Dette er også et bevis på at Paulus forkynte et helt ANNET EVAN
GELIUM enn det som de messianske jødene forkynte.

Paulus kalte dette evangeliet for «MITT EVANGELIUM» eller «MINE
VEIER I KRISTUS». «Men han som er mektig til å styrke dere etter
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mitt evangelium og forkynnelsen av Jesus Kristus, etter ÅPENBARIN
GEN AV DEN HEMMELIGHET som har vært fortidd i tidsalderlige
tider, men NÅ ER KOMMET FOR LYSET etter den tidsalderlige Guds
befaling kunngjort for ALLE FOLKESLAG, for å virke troens lydighet.»
(Rom. 16,25-26.)

«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.» (I.Kor.4,17.)
HELE PAULUS FORKYNNELSE til den kristne menigheten utgjør

HEMMELIGHETEN. Den består av flere DEL-HEMMELIGHETER,
men de kan ikke skilles fra resten av hemmeligheten. Denne hemmelighe
ten var ikke åpenbart før Paulus fikk vite den ved en ÅPENBARING av
Gud. Paulus var DEN FØRSTE som fikk vite om denne åpenbaringen
om hemmeligheten. Den gjaldt ikke bare jødene, slik som den messianske
jødedommen gjorde, men den gjaldt ALLE FOLKESLAG- både jøder
og hedninger.

Paulus var også DEN FØRSTE som ble frelst ved det NYE EVANGE
LIET. «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»), men derfor fikk jeg miskunn for at Jesus Kristus på meg
FØRST (gr.»protos») kunne vise hele sin langmodighet (nåde), til et
FORBILDE for dem som skulle komme til tro på ham til et tidsalderlig
liv.» (l.Tim.l,15-16.)

Hva som gjelder tidsadverbet «protos», så betyr det «FØRST» og
ikke «STØRST» som det er blitt oversatt med i våre Bibeler. Paulus var
IKKE DEN STØRSTE SYNDEREN i verden, men han var DEN FØR
STE som ble frelst etter det nye evangeliet. Den nye tidsperioden begynte
med Paulus sin omvendelse i året 37 og ikke først i året 60.

3. Et ANNET NØKKELORD i Paulus forkynnelse er ordet «NÅDE».
Ordet «nåde» er brukt ca. 150 ganger i N.T. Paulus brukte dette ordet
ca. 100 ganger. Guds nåde har bestandig vært den samme opp gjennom
frelseshistorien, men det er det som ligger rundt nåden, som har variert.
Dette kan være ofringer, forskjellige slags lover og betingelser. For å fa del
i Guds nåde måtte menneskene forplikte seg på å holde sin del av kontrak
ten med Gud. Dette kan vi kalle for «BETINGET NÅDE».
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Ved siden av dette kjenner vi også til Guds UBETINGEDE NÅDE.
Gud gir sin nåde ute ifra sin kjærlighet, barmhjertighet og miskunn, uten
at menneskene har fortjent den. Det er den nåde som går ut ifra Guds
hjerte, og som vi ikke har fortjent. (Se artiklene: Guds lov og Guds nåde.
Guds nåde og Guds nådes evangelium.)

Da Gud introduserte Jesus og det første tilbudet om «Riket for Israel», så
var dette STOR NÅDE. «Og Ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi
så hans herlighet- en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far- frdl
av NÅDE og sannhet.» (Joh.1,14.)

«For av hans fylde har vi alle fått, og det er NÅDE over NÅDE, for
loven ble gitt ved Moses (lovens tidsperiode). NÅDEN og sannheten kom
med Jesus (Rikets tidsperiode.)» (Joh. 1,16-17.)

Den nåden som Jesus gav jødene, var OFTE betinget av at jødene holdt
Mose-loven og Jesu fortolkning av den, men vi ser også at Jesus gav sin
nåde til mennesker, som på ingen måte fortjente den. Ved at han gjorde
det, gjenspeilet han Guds vesen. Jesus opptrådte i overensstemmelse med
Rikets nåde og lover og regler.

Det samme gjorde apostlene. De formidlet både den betingede og den
ubetingede nåden. De førte videre Jesu undervisning til det jødiske fol
ket.

Da Paulus kom, introduserte han en NY FRELSESPERIODE, der den
jødiske loven var satt helt til side- både som forutsetning for frelsen og for
å bli bevart i frelsen. Dette går igjen i alle hans brev- både i de tidlige og
de senere skrevne brevene. «Og da synagoge-tjenesten (i Antiokia i Pi-
sidia) var til ende, fulgte mange av jødene og av gudsdyrkerne (proselyt
tene), som hadde tatt ved jødenes tro, med Paulus ogBarnabas. Disse talte
da med dem og formante dem til å HOLDE FAST PÅ NÅDEN.» (Ap.
gj.13.43.)

1 Paulus sin store tale i synagogen i Antiokia i Pisidia i året 46 kommer
det klart til uttrykk at Paulus forkynte de paulinske hemmelighetene og
ikke den messianske jødedommen.

Vi skal gi 3 eksempler på det:

a Paulus forkynte at det var VED TROEN PÅ JESUS, at menneskene
ble frelst og ikke ved omskjærelse og vanndåp. «Så være det dere vitterlig,
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brødre, at VED HAM (JESUS) forkynnes dere SYNDENES FORLA
TELSE.» (Ap.gj.13,38.)

b Paulus forkynte at menneskene ble rettferdiggjort AV TRO ALENE
og ikke ved overholdelse av Mose-loven. «og fra alt det som dere (jødene)
ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Mose-lov, rettferdiggjøres i ham EN
HVER SOM TROR.» (Ap.gj.13,39.)

C Paulus forkynte at de troende måtte holde fast på NÅDEN ALENE
og ikke på de forskjellige forskriftene i Mose-loven. «... disse (Paulus og
Barnabas) talte da med dem og formante dem til å holde fast ved GUDS
NÅDE.» (Ap.gj. 13,43.)

At det er troen og nåden som frelser menneskene og ikke overholdelse
av Mose-loven, kommer til uttrykk i alle Paulus sine brev. Vi skal i det
følgende gi en del eksempler på det. «Og nå overgir jeg dere (de eldste i
menigheten i Efesus) til Gud og hans ORD OM NÅDEN. Han som er
mektig til Å OPPBYGGE DERE og gi dere arv blant alle de som er blitt
helliget.» (Ap.gj.20,32.)

«og de blir alle rettferdiggjort uforskyldt av hans NÅDE ved forløs
ningen i Kristus Jesus.» (Rom.3,24.)

«For synden skal ikke herske over dere: Dere er jo ikke under loven,
men under NÅDEN.» (Rom.6,14.) (Den messianske forsamlingen var
fortsatt under loven.)

«Jeg takker alltid min Gud for dere, for den GUDS NÅDE som er
dere gitt i Jesus Kritus.» (1.Kor. 1,4.)

«nåde VÆRE MED DERE OG FRED FRA Gud Fader og vår Herre
Jesus Kritus.» (Gal. 1,3.)

«For AV NÅDE er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv. Det er
Guds gave, ikke av gjerninger (oppfyllelse av lovregler), for at ikke noen
skal rose seg.» (Ef.2,8-9.)

«han frelste oss og kdte oss med et hellig kall, IKKE ETTER VÅRE
GJERNINGER, men etter sitt eget forsett (plan) og DEN NÅDE som
er oss gitt i Kristus Jesus fra tidsalderlige tider av, men NÅ ER BLITT
ÅPENBART ved vår frelser Jesu Kristi åpenbarelse,...» (2.Tim.l,9-10.)

«For Guds nåde er åpenbart til frelse for ALLE MENNESKER (ikke
bare jødene), idet den OPPTUKTER OSS til å fornekte ugudelighet og
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de verdslige lyster og leve tuktig og rettferdig og gudfiyktig i den nåvæ
rende tidsalder.» (Titus 2,11-12.)

I Paulus sin forkynnelse er det NÅDEN som både frelser og bevarer men
neskene som troende. Han forkynte ikke og førte ikke videre de krav som
apostlene stilte til jødene, for at de kunne bli frelst og bli bevart. Dette
viser at Paulus hadde en HELT ANNEN FORXYNNELSE enn det som
aposdene stod for.

Det er heller ikke noe merkelig at deres forkynnelse var forskjellig, for
Paulus forkynte det teologiske grunnlaget for den kristne menighet mens
aposdene forkynte det teologiske grunnlaget for «Riket for Israel».

Hva som gjelder Paulus forkynnelse av NÅDEN, så kommer den til
uttrykk i alle Paulus sine brev. Det er ingen forskjell på hans tidlig skrevne
brev og de som han skrev fra årene 60-67.

4. Et TREDJE viktig ord som Paulus brukte, var ordet «FRIHET» eller
«DET Å VÆRE FRI».

Dette ordet og dette forholdet ble naturli^is også brukt av Jesus og
apostlene, for det å være en troende, betyr «Å VÆRE FRI» fra synden
på grunnlag av Jesu forsoning. I det hele tatt- den som tror på Jesus, den
er fri. Dette gjaldt både de messianske troende og de troende i den kristne
menigheten.

Det var Jesu oppgave å sette menneskene i frihet. «Herrens Ånd er over
meg, fordi Han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige (De som
hadde solgt sine eiendeler til Guds Rike). Han har utsendt meg for å for
kynne fanger (åndelig blinde) at de skal få frihet, og blinde (åndelig blinde)
at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, for å forkynne ET VELBE-
HAGELIG ÅR («Riket for Israel») fra Herren.» (Luk.4,18-19.)

«Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom dere
BLIR I MITT ORD (Jesu lære), da er dere i sannhet mine disipler, og dere
skal kjenne sannheten, og sannheten skal FRIGJØRE dere.» (Joh.8,3T32.)

Her legger vi merke til at Jesus legger inn en BETINGELSE for å forbli
en Jesu disippel, og det var at jødene måtte ETTERLEVE JESU LÆRE.
Dette gjaldt de budene som Jesus hadde innarbeidet i sin lære. De var ba
sert på Mose-loven.
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« Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere VIRKELIG FRI.»(Joh.8,36.)
Dette betyr at dersom Jesus fikk frigjøre jødene gjennom sin lære, som
både var basert på lov og på nåde, så ble de virkelig fri.

Dette kommer også til uttrykk i Jakobs brev. «Men den som skuer inn
i FRIHETENS FULLKOMNE LOV (som er Jesu lære) og holder ved
med det, så han ikke blir en glemsom hører, men GJERNINGENS GJØ
RER (jødene måtte holde Jesu bud), han skal være SALIG I SIN GJER
NING.» (Jakob.1,25.)

«Tal så og GJØR så som de som skal dømmes etter FRIHETENS
LOV (Jesu lære). For dommen skal være UBARMHJERTIG mot den
som ikke har gjort barmhjertighet (som er ett av Jesu bud i Bergprekenen
(Mat.5,7.), men barmhjertighet roser seg mot dommen.» (Jak.2,12-13.)

Den friheten som både Jesus og apostlene underviste om, var en frihet
som var basert både på TRO PÅ JESUS og på OVERHOLDELSE AV
JESU LÆRE, som er læren for «1000 års-Riket». De messianske jødene
var ikke fri fra å holde loven i sine liv. De ble testet som troende i forhold
til loven. Troen på Jesus drev jødene TIL LOVEN.

Slik er det ikke i Paulus sin undervisning. Han la grunnlaget for en HELT
ANNEN TIDSPERIODE, og det var den FRIE NÅDENS TIDSPE
RIODE. I denne tiden er ikke de troende forpliktet på å holde Jesu bud,
for enten å bli frelst eller for å bli bevart som troende. Så snart som et
menneske blir frelst i vår tidsperiode, blir det MED DET SAMME både
satt inn i Jesu legeme, og det blir satt inn i himmelen sammen med Jesus.
« for vi er jo alle (både jøder og hedninger) døpt med en Ånd til å være ett
legeme, enten vi er jøder eller grekere, enten vi er treller eller frie, og vi har
alle fatt en Ånd å drikke.» (1.Kor. 12,13.)

«og oppvakt oss med ham (Jesus) og satt oss med ham i himmelen, i
Kristus Jesus.» (Ef.2,6.)

Dersom en først er satt inn i himmelen, går det ikke an å bli løst ut av
det. Dette betyr ikke at enhver som bekjenner Jesu navn, blir satt inn i
himmelen. Det er bare de som Jesus i sin allvitenhet ser, at de er gjenfødte
troende, som blir satt inn i himmelen. Dette gjelder ikke de navnkristne.
«Det er de «som han (Gud) FORUT KJENTE» (Rom.8,29.), som blir
frelst.
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Paulus underviste naturligvis om den frihet som medlemmene av den
kristne menigheten hadde i Jesus Kritus. Det er selve frelsen. Men han un
derviste også om en ANNEN FRIHET, som ikke de messianske jødene
hadde, og det var FRIHETEN FRA LOVEN.

Vi som hører med til den kristne menigheten- det gjelder både jøder og
hedninger- er DØD BORTE FRA DEN JØDISKE LOVEN. Dette gjel
der både Mose-loven ogjesu nye lov, som gjelder «Riket for Israel». Vi er
død borte fra loven både angående selve frelsen og i vandringen som tro
ende. Det er dette STORE DELER av kristenfolket IKKE FORSTÅR, at
de er VIRKELIG FRI. «Så er det da INGEN FORDØMMELSE for den
som er i Jesus Kristus, for LIVETS ÅNDS LOV (Den Hellige Ånd) har
i Kristus Jesus FRIGJORT MEG FRA SYNDENS og DØDENS LOV
(som er Mose-loven).» (Rom.8,I-2.)

Lovens krav er oppfylt både I og FOR OSS. «for at Lovens krav skul
le bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.»
(Rom.8,4.)

Nå har aldri hedningene vært under Mose-loven. Vi har vært under en
ANNEN LOV, og det er «SAMVITTIGHETENS LOV». (Rom.2,l4-
15 og 3,19-20.) Jesus oppfylte også denne loven på Golgata.

Vi som hører med til den kristne forsamlingen- det gjelder både jøder
og hedninger- har en DOBBELT FRIHET i forhold til de messianske jø
dene.

Denne dobbelte friheten er:

a Vi har fått tak i den frihet fra synden som frelsen gir.

b Vi er fri fra den jødiske loven. Den gjelder ikke for vår tidsperiode, men
den gjelder «Riket for Israel» «Men Herren er Ånden, og der Herrens
Ånd er, der er frihet.» (2.Kor.3,I7.)

«og det for de falske brødres (de messianske judaistene) som hadde
sneket seg inn (på apostelmøtet i år 50) og var kommet for å lure på VÅR
FRIHET, den som vi har i Kristus Jesus, så de kunne gjøre oss til treller (av
Mose-loven.)» (Gal.2,3.)

«TIL FRIHET HAR KRISTUS FRIGJORT OSS. STÅ DERFOR
FAST, og LA DERE IKKE ATTER LEGGE INN UNDER TRELL-
DOMS ÅK (slik som de var før under hedenskapet.)» (Gal.5,1.)
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Store deler av kristenfolket har ikke forstått og sett DEN STORE FRI
HETEN som vi har i Jesus Kristus, og gnmnen til det er at de ikke skiller
Paulus sin store FRIHETSLÆRE fra Jesu og apostlenes lære. De blander
sammen jødenes lov med den store friheten som vi har i Paulus sitt lære
system. De ser ikke at vi er satt HELT FRI fra den jødiske loven og fra bud
og krav.

Dette betyr naturligvis ikke at vi skal aktivt gå inn for å gjøre synd, for
at nåden skal bli kvantitativt større. Det er ikke det Guds nåde og det nye
livet går ut på, men det er å overlate det nye livet TIL GUDS NÅDE og
ikke til bud og regler, for «ikke at vi av oss selv er dugelig til å tenke ut noe
som av oss selv, men VÅR DUGELIGHET ER AV GUD, som og gjorde
oss dugelige til å være TJENERE FOR EN NY PAKT (den nye pakt i
Jesu blod), ikke for bokstav, men for Ånd, for BOKSTAVEN (LOVEN)
SLÅRI HJEL, MEN ÅNDEN GJØRLEVENDE.» (2.Kor.3,5-6.)

«For dere ble kalt TIL FRIHET, brødre. Bruk bare ikke friheten til
en leilighet for kjødet (til å synde), men tjen hverandre i kjærlighet.»
(Gal.5,13.)

Paulus underviste ikke om den BETINGEDE FRIHET som kjennetegner
den messianske jødedommen. Han skrev om den BETINGELSESLØSE
FRIHETEN i alle sine brev- både de tidlig og de senere skrevne brevene.
Det kan derfor ikke være rett at han forkynte den messianske jødedom
men i sine 6 første brev, og at han deretter forkynte den paulinske kristen
dommen i sine 7 siste brev.

Hva som gjelder Paulus sitt forhold til den jødiske loven, så hadde han
en STOR FRIHET i forhold til den. Han lot både OMSTENDIGHE
TENE og SAMVITTIGHETEN få lov til å regulere hans forhold til
loven. Dette hører med til DEN STORE FRIHETEN som den jødiske
delen av den kristne menigheten har i forhold til jødenes lov.

I forhold til jødene levde Paulus etter loven, men i forhold til hedningene
så levde han som en hedning. Dette betydde ikke at han var LOVLØS,
men dette gjorde han, for å vinne så mange mennesker som mulig for Kris
tus og for den kristne menigheten, «og jeg er blitt som en jøde for jødene,
for å vinne jøder, for dem som er under loven- om JEG ENN IKKE SELV
ER UNDER LOVEN- for å vinne dem som er under loven, for dem som
er uten lov (hedningene), er jeg blitt som en som er uten lov- om jeg enn
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ikke er lovløs for Gud, men lovbunden for Kristus- for å vinne dem som er
uten lov.» (l.Kor.9,20-21.)

Her sa Paulus selv at han ikke var UNDER LOVEN. Dersom han had
de tilhørt den messianske jødedommen, kunne han ikke ha skrevet dette.

Vi vet at i mange tilfeller så holdt Paulus den jødiske loven. (Se min
bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. Kapittel: Paulus holdt Mose-loven.)

5. De messianske jødene var en SPLITTET GRUPPE. Aposdene, som
var LEDERNE for de messianske jødene, forstod ikke alt det som Paulus
forkynte, men de bøyde seg for det, for de så og forstod at Paulus had
de sitt oppdrag FRA HERREN, og at han hadde et DELVIS ANNET
BUDSKAP enn det som de hadde, «og akt på vår Herres langmodighet
for frelse, således som og vår ELSKEDE BROR PAULUS har skrevet til
dere (i Hebreerbrevet) etter DEN VISDOM SOM ER HAM GITT, li
kesom i alle sine brev, når han skriver om disse ting, i dem er det noe som
er VANSKELIG Å SKJØNNE, og som de ulærde og ubefestede tyder
vrangt, som de og gjøt med de andre Skrifter (bade Skriftene i Tanach og
de jødiske Skriftene), til sin egen undergang.» (2.Pet.l5-l6.)

Mange av de messianske jødene forstod ikke Paulus nye budskap om HEM
MELIGHETEN og NÅDEN ALENE. Vi kaller dem for «judaistene»,
og de tilhørte de messianske jødene. De hadde kommet til en levende tro
på Jesus, men til tross for det, så mente de at Paulus var en VRANGLÆ
RER. De mente at de hedningene som kom til tro på Jesus, måtte bli om
skåret og holde den jødiske loven. De ville forplikte hedningene på loven.
De ville føre hedningene inn i den messianske jødedommen. (Det er også
mange kristne grupperinger og enkeltmennesker i dag som ønsker å gjøre
det samme. I de fleste kristne forsamlingene i dag forkynnes det er BLAN-
DINGSEVANGELIUM, som ikke er forenlig med Paulus sitt budskap
om DEN FRIE NÅDEN.)

Overalt der hvor Paulus forkynte det nye budskapet om nåden, motarbei
det judaistene ham og forkynte ET ANNET EVANGELIUM. Brevet til
Galaterne, som ble skrevet i året 57, er et spesielt hardt oppgjør fra Paulus
sin side mot judaistene og deres vurderinger.

Paulus skrev blant annet til galaterne: «Jeg undrer meg over at dere SÅ
SNART vender dere bort fra ham som kalte dere ved KRISTI NÅDE, til
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et annet (gr.»heteros», som betyr «av et annet slag») evangelium, skjønt
det er ikke noe noe annet (gr.»allos», som betyr «avdet samme slaget».)
Det er bare noen (judaistene) som FORVIRRER dere. Men selv om vi
eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere utenom det som vi har
forkynt dere, han VÆRE FORBANNET» (Gal.1,6-8.)

Her kommer det tydelige fram at det var to forskjellige evangelier
som ble forkynt for galaterne, og det var:

3 Paulus sitt evangelium. Det var ikke noe annet (gr.allos) evangelium
enn det for hedningene

b Judaistenes evangelium. Det var et annet (gr.heteros) enn Paulus sitt
evangelium. Det var det samme som det messianske evangeliet om at de
jødene, som ville høre med til den messianske forsamlingen, måtte bli
omskåret og holde loven. Dette gjaldt loven slik som Jesus hadde forkynt
den.

I Galaterbrevet 1,19 brukte også Paulus ordet «heteros» om Rikets
apostler. De var «av en annen type» enn Paulus. De hadde «et annet
evangelium», «men noen annen (gr.heteros) av aposdene oppsøkte jeg
ikke, uten Jakob, Herrens bror.»

Dersom Paulus hadde forkynt den messianske jødedommen i Galatia, had
de han ønsket judaistene velkomne til å forkynne sammen med ham, men
det gjorde han ikke. Han advarte mot den undervisningen som de hadde.
Den messianske jødedommen skulle ikke forkynnes for hedningene, men
den skulle forkynnes for de messianske jødene i Israel og i diasporaen. Se
artikkelen: De 8 evangeliene i N.T.)

På apostelmøtet i Jerusalem i året 50 ble det bestemt at hedningene
ikke behøvde å bli omskåret og følge Mose-loven, for å bli frelst. Dette vi
ser også at MOSE-LOVEN VAR I VIRKSOMHET på denne tiden. Det
var den helt ut til avslutningen av Apostlenes Gjerninger og enda lengre.

Disse bestemmelsene gjaldt IKKE BARE HEDNINGENE. Den
gjaldt også de jødene som ble frelst ved Paulus sin virksomhet, men disse
hadde frihet til å praktisere de delene av loven som var naturlig for dem i
vandringen som troende.

Dette viser at det budskapet som Paulus forkynte, ikke var knyttet til
den jødiske loven. Dette forstod de messianske lederne, og de SKILTE
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DET UT fra den jødiske forkynnelsen. Det går derfor ikke an å si at Pau
lus sin forkynnelse gjennom hele Aposdenes Gjerninger var i samsvar med
det som aposdene forkynte, og at han forkynte «Riket for Israel» i denne
tiden.

6. Paulus forkynte ikke i samsvar med den jødiske loven, men han forkyn
te SIN EGEN LOV og HEMMELIGHETEN. Paulus sin lov eller To-
rah er de budene, forordningene, reglene og formaningene som angår den
kristne menigheten. I Paulus sine Skrifter er det ca.400 slike bestemmelser.
Dette betyr ikke at noen av disse bestemmelsene ikke kan være i overens
stemmelse med Mose-loven og Jesu undervisning, for begge sett av lover
kommer fra Herren, men de angår hver sin tidsperiode. Jesu og apostlenes
forkynnelse angikk «Riket for Israel», mens Paulus forkynnelse angår det
kristne legemet.

Dette betyr at når Paulus skrev om GUDS BUD, så var ikke disse budene
identiske med Mose-lovens 613 bud og forordinger, for Paulus sine brev
var ikke skrevet til den messianske forsamlingen, men de var skrevet til den
kristne forsamlingen, som bestod både av jøder og av hedninger. «For det
ord: Du skal ikke drive hor. Du skal ikke slå i hjel. Du skal ikke stjele. Du
skal ikke begjære, og hva andre bud det kan være, det samles til ett i dette
ord: Du skal elske din neste som deg selv.» (Rom. 13,9.)

«Tror noen at han er en profet eller en åndelig, da skal han skjønne at
de ting jeg skriver til dere, er HERRENS BUD.» (1.Kor. 14,37.)

«dere vet jo hvilke bud vi gav dere ved den Herre Jesus.» (l.Tess.4,2.)
«Det kommer ikke an på OMSKJÆRELSE, og det kommer ikke an

på FORHUD, men påÅ HOLDE GUDS BUD.» (l.Kor.7,19.)

I dette Skrift-ordet kommer det TYDELIG FRAM at disse budene ikke
var relatert til Mose-loven, for omskjærelsen var en del av Mose-loven.
Dersom Paulus hadde forkynt «Riket for Israel» gjennom hele Apost
lenes Gjerninger, så hadde han også forkynt OMSKJÆRELSEN FOR
HEDNINGENE, men det gjorde han ikke, for hedningene var ikke for
pliktet på Mose-loven, men på Paulus sin undervisning.

Paulus skrev også i Brevet til Galaterne at verken FORHUDEN eller OM
SKJÆRELSEN hadde noen betydning for frelsen, men det som var viktig,

349



Jødedom og kristendom - Jesus og Paulus

var TROEN PÅ JESUS, «for i Jesus Kristus gjelder verken omskjærelse el
ler forhud noe, men bare tro, virksom ved kjærlighet.» (Gal.5,6.)

Dette betyr at han forkynte DET SAMME BUDSKAPET både til
de jødekristne og til de hedningekristne. De var satt på lik linje. Verken
omskjærelsen eller forhuden gav noe fortrinn i forhold til frelsen. Det var
TROEN PÅ JESUS som frelste menneskene. Dette kunne han ikke ha
skrevet dersom han hadde forkynt den messianske jødedommen.

Paulus skrev i det samme brevet at det som var viktig for frelsen, var ikke
omskjærelsen eller forhuden, men det var EN NY SKAPNING. Den nye
skapningen betyr at en har del i Kristi legeme, som blir betraktet som EN
ÅNDELIG ENHET, som ikke kan deles opp. Den som hører med til den
kristne forsamlingen, er selv både en ny skapning, og han hører med til
den nye skapningen. «For verken omskjærelse efler forhud er noe, men
bare en ny skapning. Og så mange som går fram etter denne rettesnor, fred
og miskunn være over dem (den kristne menighet) og over Guds Israel.»
(Gal.6,15-16.)

I Brevet til Galaterne sammenfattet Paulus sine bud, regler og bestem
melser og kalte summen av dem for KRISTI LOV. «Bær hverandres byr
der og oppfyll på den måte Kristi lov.» (Gal.6,2.)

Hva som gjelder omskjærelsen, så var den ETT AV TEGNENE på både
Abraham- og Mose-pakten. Omskjærelsen var knyttet til jødefolket. Den
som tok omskjærelsen, var FORPLIKTET PÅ Å HOLDE HELE LO
VEN.

Dersom de troende galaterne lot seg omskjære, så måtte de følge Mose
loven helt ut, men den var opphevet eller satt til side for dem. Paulus så
hvilke store konsekvenser dette ville ha. De kom til Å FALLE UT AV
HELLIGGJØRELSENS NÅDE, dersom de gikk inn under Mose-lovens
bestemmelser. Den gjaldt ikke for den kristne menigheten.

Paulus advarte på det sterkeste mot dette og mot den virksomheten som
de messianske jødene (judaistene) drev blant galaterne. «Til frihet har
Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke atter (slik som dere var
under hedenskapet) legge under trelldoms åk. Se, jeg, Paulus, sier dere at
dersom dere lar dere omskjære, så vil KRISTUS INTET GAGNE DERE.
Atter vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han er skyl
dig til Å HOLDE HELE LOVEN. Dere er SKILT FRA KRISTUS, dere
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som vil rettferdiggjøres ved loven. Dere ER FALT UT AV NÅDEN.»
(Gal.5,1-4.) (Se artikkelen: Den frie nåden. Om de forskjellige typer nåde
som vi har.)

Av det som er skrevet ovenfor, ser vi at Paulus løsrev sin undervisning fra
Mose-loven. Han opererte ikke med de samme bud og regler som Mose
loven gjorde. Dette kommer til uttrykk allerede i hans første brever. Det
går derfor ikke an å hevde at hans undervisning var lik med den messianske
undervisningen helt fram til året 60. Han hadde denne undervisningen
helt fra begynnelsen av.

7. For den kristne menighets tilfelle så falt den jødiske loven bort ved Jesu
forsoning på Golgata. Slik var det ikke i den messianske jødedommen. De
messianske jødene var fortsatt forpliktet på jødenes lov. «Derfor mine
brødre (de jødene som hørte med til den kristne forsamlingen), DØDE
OGSÅ DERE FRA LOVEN VED KRISTI LEGEME (Jesu forsoning),
for at dere skulle høre en annen til, ham som er oppstanden fra de døde, så
vi kan bære frukt for Gud.» (Rom.7,4.)

«For han er vår fred, han som gjorde DE TO (jøder og hedninger)
TIL ETT og nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet, idet han VED SITT
KJØD (ved sitt legeme på korset) AVSKAFFET DEN LOV SOM KOM
MED BUD OG FORSKRIFTER, for at han ved seg selv kunne skape
DE TO TIL ET NYTT MENNESKE (den kristne forsamlingen), idet
han gjorde fred og forlike dem begge i ETT LEGEME med Gud gjennom
korset, idet han på dette drepte fiendskapet.» (Ef.2,l4-16.)

«og UTSLETTET SKYLDBREVET mot oss, som var skrevet MED
BUD, det som gikk oss imot, det TOK HAN BORT idet han naglet det
til korset.» (Kol.2,14.) (Når en regel eller et bud ble opphevet, så pleide
myndighetene å sette det opp på en dertil egnet plass slik at alle kunne se
det.)

Både Brevet til Romerne og Brevene til Efeserne og Kolossenserne hevder
at Jesu forsoning AVSKAFFET LOVEN. Dette er rett i forhold til den
kristne menigheten, men det er ikke rett i forhold til den messianske me
nigheten. Den var fortsatt forpliktet på loven eller på Jesu undervisning og
forståelse av loven. Det var den messianske loven for «1000-års-riket».
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Grunnen til at det er slik, er at vi her operer med det teologiske grunn
laget for to forskjellige tidsperioder. Det teologiske innholdet for «1000
ars-Riket» er ikke likt med det teologiske innholdet i den kristne menig
hets tid. I «1000 års-Riket», som er det samme som «Riket for Israel»,
må jøder og hedninger forplikte seg på å leve i samsvar med Jesu fortolk
ning av Mose-loven. (Se Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,18-20. Se også
hva jeg skriver om den i min bok: Matteus Evangeliet. Jesu Liv og Lære.)

Det som vil kjennetegne «1000 års-Rikets» periode, er et RETTFER
DIG STYRE. Det vil også krevet at menneskene GJØR RETTFERDIG
HET. Det vil si at de må holde den messianske loven.

Både Jesus og apostlene forpliktet jødene på en rekke forhold for at de
både kunne bli frelst, og for at de kunne bli bevart som troende.

Hva som gjelder den kristne menighets tidsperiode, så er dette en FRI
NÅDESPERIODE. Vi er både frelst av nåde og blir bevart som troende
på grunn av Guds nåde. «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.)

«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 i den nåværende verden.»
(Titus 2,11-12.)

Både Paulus sine tidlige brev og de brevene som han skrev etter år 60, viser
at loven er opphevet for den kristne menigheten. Den ble opphevet eller
satt til side PÅ GOLGATA. Den ble ikke satt til side først i året 60. Dette
betyr at vi kan ikke sette et skille mellom Paulus tidlige brev og Paulus sine
senere brev. Paulus forkynnelse er ENHETLIG hva som gjelder dette.

8. I forhold til feiringen av jødenes høytider, nymåner og de forskjellige
sabbatene, som var en del av Mose-loven, så kalte Paulus dette for «DEN
SKRØPELIGE og FATTIGE BARNELÆRDOMMEN». Han nektet
galateme å feire disse høytidene, for de hadde ikke noe med deres frelses-
grunnlag å gjøre. De som både kjente Gud og hans nye ordninger, og som
Gud kjente, skulle ikke binde seg til Mose-loven, for den som holdt en del
av Mose-loven, måtte holde HELE LOVEN, for den ble betraktet som
en ENHET, «men NÅ, da dere kjenner Gud, ja, det som mer er, er kjent
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av Gud, hvorledes kan dere da vende om tii den SKRØPELIGE og FAT
TIGE BARNELÆRDOM? Vil dere da på ny trelle under den? Dere tar
vare på DAGER og MÅNEDER og TIDER og ÅR.» (GAL.4,9-10.)

Dette forbudet gjentok Paulus i Brevet til Kolossenserne. Han tilføyde at
dette gjaldt også de jødiske reglene om hva jødene kunne spise og drikke i
følge Mose-loven. «La derfor ingen dømme dere for MAT eller DRIKKE,
eller i spørsmål om HØYTID eller NYMÅNE eller SABBATER. Disse
ting er EN SKYGGE AV DET SOM SKULLE KOMME, men LEGE
MET ER HERREN.» (Kol.2,17-18.)

Her ser vi enda ett eksempel på at det som Paulus advarte mot i ett av sine
første brev, det advarte han også mot i ett av sine siste brev. Dersom Paulus
hadde forkynt den messianske jødedommen fram til året 60, så hadde han
påbudt at galaterne skulle holde de jødiske høytidene, de jødiske reglene
for mat og drikke og den jødiske kalenderen.

I stedet for å hevde at det er et skille mellom Paulus første og andre
undervisning, så må vi si at det er KONTINUITET i Paulus sin undervis
ning. Han forandret ikke sin undervisning etter år 60.

Det har vært en del diskusjon innenfor dispensasjonalismen i hvilken ut
strekning man kan feire eller delta i de jødiske festene. Det gjelder da særlig
feiringen av påsken, nattverden og pinsen, men det gjelder også de andre
jødiske høytidene som basunklangdagens høytid, den store forsoningsda
gen og løvhyttefesten.

Til dette må vi si at det har INGEN HENSIKT for oss å feire de 3 siste
høytidene. De er ennå framtidige og har med jødenes frelse å gjøre. Vi skal
be Herren om at jødene må omvende seg, slik at Jesus kan komme tilbake
fra himmelen og frelse dem og opprette Riket for dem.

Hva som gjelder pinsefestens dag, så skal vi feire pinsen. Vi skal ikke feire
den jødiske pinsen, for den har deler i seg som ikke har noe med den krist
ne menigheten å gjøre, men vi skal takke for at Den Hellige Ånd er kom
met, og at vi har fått lov å være tjenere for en ny pakt, inntil jødene en dag
i framtiden kan gå inn i sin egen pakt og komme i et rett forhold til Gud.
«og når jeg borttar deres synder, da er dette MIN PAKT MED DEM.»
(Rom.11,27.)
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Hva som gjelder feiringen av påsken, så gjelder det samme som for fei
ringen av pinsen. Vi skal ikke feire påsken etter det jødiske mønsteret og
etter de jødiske skikkene og deres tradisjoner, men vi skal feire den på en
enkel måte og minnes Jesu forsoning. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind
4. om de jødiske høytidene.)

Det jødiske påskemåltidet hørte med til FORBILDENE, men Jesus la inn
nattverden i dette måltidet. Dette har med både forsoningen og samfun
net med Jesus å gjøre. Han la inn en NY DIMENSJON i det jødiske natt-
verdsmåltidet.

Opprinnelig så gjaldt NATTVERDEN den messianske forsamlingen
(Mat.26,26-29.), men i og med at Paulus påbød den i l.Kor.lO,16-17 og i
I.Kor.l 1,26.), så skal også den kristne menigheten feire i den. «Velsignel
sens kalk som vi velsigner, er den ikke samfunn med Kristi blod? Brødet
som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? Fordi der er ETT
BRØD (Jesus), er VI (jøder og hedninger) ETT LEGEME, enda vi er
mange, for vi har alle del i det ene brød.» (I.Kor.l0,16-17.)

Her kommer det fram at nattverden er for JESU LEGEME. Den er et
bilde på selve menigheten, der Jesus symboliserer brødet og menigheten
har del i Jesus.

Nattverden er dermed ett bindeledd mellom den messianske jødedom
men og den paulinske kristendommen. (Se min bok: Matteus Evangeliet.
Jesu Liv og lære. s.367-384.)

1 tille^ til dette er nattverden et MINNEMÅLTID både for Jesu GJEN
KOMST for den messianske menigheten og et minnemåltid for Jesu
KOMME for den kristne menigheten. «For så ofte som dere eter dette
brød og drikker denne kalk, forl^nner dere Herrens død, INNTIL HAN
KOMMER (for den kristne menigheten.)» (I.Kor.l 1,26.) (Se artikkelen:
Nattverdens betydning.)

9. DET ALLER MESTE av Paulus sin undervisning i hans brev gir ut
trykk for en ENHETLIG FORKYNNELSE. De fleste av den kristne me
nighets HEMMELIGHETER fikk han åpenbart av Herren allerede fra
begynnelsen av. Det kan vi se både av de tidlige og de senere brev som han
skrev.
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Hva som gjelder VANNDÅPEN, så fikk han et NYTT SYN på den i
året 51. Han lærte aldri i samsvar med det som Peter og de andre apostlene
lærte om vanndåpen, at den var NØDVENDIG både for å få SYNDE
NES FORLATELSE og for å få DEN HELLIGE ÅND. (Ap.gj.2,38.),
men han døpte en del av de menneskene som hadde kommet til tro på
Jesus.

I året 51 fikk han en NY ÅPENBARING fra Herren om at han ikke len
ger skulle døpe, for det ville SVEKKE FORSONINGEN og JESU DØD
PÅ KORSET. «For Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å
forkynne evangeliet, ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulle tape
sin kraft.» (I .Kor. 1,17.)

«for jeg ville ikke vite noe iblant dere (ikke vanndåpen som hører med
til Mose-loven og Rikets forkynnelse) UTEN JESUS KRISTUS og HAM
KORSFESTET.» (LKor.2,2.)

Etter år 51 døpte ikke Paulus noe menneske. Det er blitt hevdet at han
døpte de 12 disiplene av døperen Johannes som han traff i Efesus i året 54.
Dette er ikke rett. Det var Johannes som døpte dem. Paulus la hendene på
dem, og da han gjorde det, kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte
med timger og profetiske ord. (Ap.gj.l9,I-7.)

I Brevet til Efeserne som ble skrevet i året 62, stadfestet Paulus at det bare
var EN DÅP for den kristne menigheten, og det var GJENFØDELSENS
DÅP, som er selve frelsen, «en Herre, en tro, EN DÅP.» (Ef.4,5.)

Dette kommer også til uttrykk i både i Brevet til Romerne 6,3-5 og Bre
vet til Kolossenserne 2,11-12. Disse Bibel-stedene blir urettmessig tolket
til å gjelde vanndåpen og den UBIBELSKE LÆREN om at frelsen ligger
i vanndåpen eller i forbindelse med den.

Dersom disse Bibel-stedene skulle gjelde det forholdet at det er frelse i
vanndåpen, så ville Paulus nødvendigvis ha kommet i konflikt med seg
selv i og med at han hevdet i LKor.1,17, at vanndåpen ikke var nødvendig
for frelsen. Ja, den var ikke bare UNØDVENDIG. Den var til og med
SKADELIG, for den SVEKKET BETYDNINGEN AV JESU FORSO
NING og skapte forvirring om vanndåpens betydning.
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Vanndåpen var en del av det jødiske systemet, og de messianske jødene
fikk verken syndenes forlatelse eller Den Hellige And uten at de ble døpt
i vann. Slik er det ikke i vår tidsperiode. Vi får både syndenes forlatelse og
Den Hellige Ånd uten at vanndåpen har funnet sted.
De fleste mennesker som blir frelst i verden i dag, blir frelst uten at

vanndåpen har funnet sted. Dette skal få oss til å forstå at gjenfødelsen lig
ger ikke i dåpens vann, men logisk tenkning er en MANGELVARE i den
kristne menigheten.

Vanndåpen er IKKE FORENLIG med den NÅDEFORKYNNEL-
SEN som Paulus forkynte. Dette er grunnen til at han fikk beskjed av Gud
om å avskaffe den for den kristne menighet. Dette viser med all tydelighet
at Paulus ikke forkynte i samsvar med den messianske jødedommen, som
krevde vanndåpen som en BETINGELSE for at jødene både skulle fa syn
denes forlatelse og Den Hellige Ånd.

Dette blir da en utfordring til alle de av våre forkynnere, prester ogpastorer
som daglig forkynner, at det er frelse i vanndåpen, og til lekfolket som tror
blindt på dem. En løgn blir ikke sannhet selv om den blir hevdet ofte.

Det som blir sagt og ment i forbindelse med barnedåpen og vanndå
pen i våre kirker, er etter min vurdering ET LAVMÅL AV TEOLOGISK
VURDERING. Kirken og de lutherske organisasjonene tillegger vannet
en MAGISK KRAFT og VIRKNING, som ikke er til stede der, og som
svekker Jesu forsoning. (Se artiklene: Dåpens betydning og Barnedåp og
barnevelsignelse.)

10. Vi vet at i den messianske jødedommen måtte det en POSITIV
TRO til fra menneskenes side, for å bli helbredet. Uten at menneskene
hadde den, kunne verken Jesus eller apostlene helbrede menneskene. (Det
te er godt kjent, så det skal vi ikke skriver meget om her.)

Dette var ikke den frelsende tro. Det var heller ikke tro som nådegave,
men det var en OVERBEVISNING om at Jesus eller aposdene kunne hel
brede dem. Denne troen ble naturligvis forsterket når jødene så de mange
helbredelsene som Jesus og apostlene gjorde. Denne typen tro er beskrevet
i Brevet til Hebreerne 11,1, hvor det står: «Men tro er FULL VISSHET
om det som håpes, OVERBEVISNING om tingsom ikke sees.»
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Paulus forkynte også DEN POSITIVE og AKTIVE TRO i begynnelsen
av sin misjonsvirksomhet. Dette skjedde i året 47 i Lystra. Det var en mann
der som var lam i føttene og ikke kunne gå. Det står følgende om dette i
Aposdenes Gjerninger 14,9-10: «Han hørte Paulus tale. Denne så skarpt
på ham, og da han så at han HADDE TRO TIL Å BLI HELBREDET, sa
han med høy røst. Reis deg og stå oppreist på dine føtter! Og han sprang
opp og gikk omkring.»

I dette tilfellet forkynte Paulus det messianske budskapet for de som
ønsket å bli helbredet. Vi kan ikke se at Paulus hadde denne forkynnel
sen senere. Han fikk lære at menneskene ikke lenger behøvde denne sterke
troen, for å bli helbredet, men at det utelukkende er GUDS NÅDE, som
helbredet menneskene. Dette gjaldt både mennesker som hadde en sterk
tro, og mennesker som ikke hadde denne troen.

Da Paulus skrev Brevet til Galaterne i året 57, hadde han fått et HELT
ANNET SYN på helbredelsen. Han skrev: «Han som altså gir dere Ån
den og virker KRAFTIGE GJERNINGER (bla. helbredelser), gjør han
det ved lov-gjerninger, eller gjør han det ved FORKYNNELSE AV TRO
EN (som er det samme som nåden?)» (Gal.3,5.)

I det messianske budskapet ble denne typen tro betraktet som en LOV-
GJERNING, for den var avhengig av mennesket selv. Menneskene kunne
selv bestemme om de ville ha denne troen eller være vantro. (Det var nok
av dem som var vantro i Israel- både på Jesu tid og senere.)

Denne forkynnelsen om tro som en BETINGELSE for helbredelse,
var ikke forenlig med det nådebudskapet som Paulus forkynte, og derfor
måtte han FORANDRE sin forkynnelse på dette punktet. Fokuset ble
flyttet over fra menneskets tro og til Guds nåde. (På dette området har
mange predikanter og pastorene i de karismatiske forsamlingene mye å
lære ennå. Den som ikke ser og lærer dette, har ikke forstått Paulus sitt
nådebudskap om dette.)

Ellers så er TRO viktig i alle sammenhenger i Guds rike, for «uten tro er
det umulig å tekkes Gud, for den som treder fram for Gud, må tro at Han
er til, og at Han lønner dem som søker Ham.» (Hebr.11,6.) Det er natur
lig for en troende å ha denne typen tro, for den er nedlagt i selve frelsen.
Den som er frelst, den tror.
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Vi kan ikke sette likhetstegn mellom denne typen tro og den troen som
måtte til for å bli helbredet i den messianske jødedommen. Alle troende
har den første typen tro, for den er en gave fra Gud, men den andre typen
tro kunne menneskene selv bestemme om de ville ha den eller ikke.

I forbindelse med helbredelser er tro og forventning viktig også i dag,
for uten tro kan en komme i skade for å motarbeide Guds helbredelse,
men det som store deler av den karismatiske bevegelsen har gjort, er at den
har trukket ut ET MOMENT i helbredelsesprosessen og lagt ALTFOR
STOR VEKT på det.

Mange karismatiske menigheter lærer at den som ikke har tro, kan ikke bli
helbredet. De lærer videre at en må holde fast på sin helbredelse. Dersom
en ikke gjør det, så kan satan ta den ifra en igjen. Dette er galt. Det er ikke
vår tro som «helbreder» oss i dag, men det er Guds nåde.

Satan kan heller ikke ta bort vår helbredelse. Dersom Gud har gitt oss
noe, kan ikke Satan ta det fra oss.

Det som en har «glemt», er at Gud også helbreder gjennom bønn, Bi-
bel-lesning, håndspåleggelse, helbredelsens nådegaver og bruk av medisin
og leger. En må passe seg for ENSIDIGHET i forkynnelsen og praktise
ringen av Guds ord.

Dette er et annet eksempel på at Paulus ikke fikk hele hemmeligheten
med det samme. Han fikk den etter hvert som han forkynte og praktiserte.
Den paulinske læren var ikke fullt ferdig før ved hans 6 siste brev. Dette
betyr ikke at han ikke kjente til og forkynte de aller fleste av del-hemmelig-
hetene allerede fra begynnelsen av.

11. Paulus var en mann etter Guds hjerte. Han var utplukket allerede
fra mors liv av til å gå inn i den tjenesten som Herren hadde utvalgt ham
til. «Men da han som UTVALGTE MEG ALLEREDE FRA MORS
LIV AV og kalte meg ved SIN NÅDE.» (Gal. 1,15.)

Paulus kjente godt til både den jødiske rabbinismen og den messian
ske jødedommen. Han hadde fått en grundig opplæring i den jødiske rab
binismen, og i og med at han hadde forfulgt de messianske jødene i ca.5
år, så kjente han også godt til hva dens teologiske lære gikk ut på. «Dere
har jo hørt hvordan jeg fordum levde i jødedommen, at jeg i alle måter
forfulgte Guds menighet (den messianske menigheten) og ødela den, og
jeg gikk videre i jødedommen (den rabbinske jødedommen) enn mange
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jevnaldrene i mitt folk. Jeg var enda mer nidkjær for mine fedres lærdom
mer.» (Gal. 1,13-14.)

Paulus var derfor DEN PERFEKTE MANNEN til å forkynne ET
NYTT EVANGELIUM.

Dersom Paulus hadde forkynt den messianske jødedommen, da var det
ikke behov for at Herren måtte sende ham I EKSIL til Arabia i 3 år, for å
OMSKOLERE HAM der. Da kunne han bare med det samme ha meldt

seg til tjeneste hos aposdene i Jerusalem og gått inn i tjenesten SAMMEN
MED DEM.

Etter at han hadde vært 3 år i Arabia, drog han til Jerusalem hvor han
hadde samtaler med apostlene og med Barnabas. Han ble der i 15 dager.
Under dette oppholdet la naturligvis Paulus fram for dem de åpenbarin
gene som han hadde fått av Herren i løpet av de 3 årene i Arabia. Han
«lærte frimodig i Jesu navn,...» (Ap.gj.9,29.)
Da de gresktalende jødene ville slå ham i hjel, så ble han sendt videre til

sin hjemby, Tarsus. « (Ap.gj.9,2é-30 og Gal. 1,16-21.)
De messianske lederne i Jerusalem kunne heller IKKE BRUKE PAU

LUS i sin tjeneste, for han hadde et ANNET BUDSKAP og en ANNEN
TJENESTE enn dem. Han skulle forkynne hemmelighetene til den krist
ne menigheten, og de var noe helt annet enn det som apostlene forkynte,
og som hadde sin basis i Tanach.

I Brevet til Galaterne 1,23 står det: «Jeg var av utseende ukjent for de
kristne menigheter i Judea. De hadde bare hørt si: Han som før forfulgte
oss, han forkynner nå DEN TRO, som han før ville utrydde.» Dette betyr
ikke at han forkynte den messianske jødedommen, men det betyr at han
forkynte TROEN PÅ JESUS som jødenes Messias.

Paulus forble i Tarsus i årene fra 40 og til 44. Han grunnla flere menig
heter i Lille-Asia i disse årene. Da det brøt ut vekkelse blant hedningene
i Antiokia, hentet Barnabas Paulus. De var sammen der et helt år og un
derviste om Guds nåde og om de hemmelighetene som Paulus til da hadde
fått åpenbart av Herren. (Ap.gj.l 1,20-26.)

I forbindelse med sitt besøk i Jerusalem så var også Paulus i templet for å
be. Han fikk se Jesus i et syn. Jesus sa følgende til ham: «...Skynd deg og gå
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i hast ut av Jerusalem, for de kommer ikke til å ta imot DITT VITNES
BYRD OM MEG.» (Ap.gj.22,18.)

«...Dra ut! For jeg vil sende deg ut til hedningefolk langt borte.» (Ap.
gj.22,21.)

Paulus hadde et ANNET VITNESBYRD enn det som de messianske
jødene hadde. Dette gjaldt mange forhold, men det som jødene spesielt re
agerte på, var det forholdet, at Gud hadde LIKESTILT JØDER og HED
NINGER i ETT LEGEME. Dette kommer godt til uttrykk ved Paulus
sitt besøk i Jerusalem i året 58. Da jødene hørte at Gud ville sende Paulus
til hedningene med evangeliet, reagerte de voldsomt på dette. «Inntil det
te ord (at Gud ville sende Paulus ut til hedningene med evangeliet) hørte
de (jødene) på ham, men da løftet de sin røst og sa: TA HAM BORT FRA
JORDEN! HAN BURDE IKKE FÅ LEVE.» (Ap.gj.22,22.)

I forbindelse med sin omvendelse hadde Paulus fått et TREDELT

KALL. Han skulle forkynne Herrens navn for følgende gruppe
ringer av mennesker:

a Hedninger

b Konger og

C  ISRAELSBARN.(Ap.gj.9,15.)

Hva som gjelder benevnelsen «Israels barn», så betyr det ikke «DET
JØDISKE FOLKET», men det betyr «enkeltindivider av jøder». Dette
gjorde også Paulus. På alle sine misjonsreiser fram til sitt fengselsopphold
i Roma årene 60-62, besøkte han FØRST den jødiske synagogen på de
stedene hvor han forkynte. Etter den tid forkynte han til ALLE som ville
høre på ham. (Ap.gj.28,30-31.)

Han uda ikke ALLE HEMMELIGHETENE med det samme for de

jødene som var knyttet til synagogen, men han forkynte i SAMSVAR
MED det som stod i Tanach. Det var spesielt følgende forhold han la vekt
på å forkynne i sitt første møte med jødene.

Og det var:

a Messias skulle lide og dø for folkets synder,

b Gud skulle reise ham opp fra døden. (Ap.gj .26,22-23.)
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C Den Hellige Ånd skulle komme.

Dette var det samme som ISRAELS HÅP. «Og nå står jeg her og skal
dømmes for håp på DET LØFTE som av Gud er gitt til fedrene.» (Ap.
gj.26,6.)

Paulus forkynte også at jøder og hedninger var likestilt i ett legeme, og at
det var kommet en ny tid der alle mennesker ble frelst av Guds nåde og
bevart ved Guds nåde. (Dette var ikke åpenbart i Tanach. Det hørte med
til hemmeligheten.)

Det var viktig at jødene kunne KONTROLLERE Paulus sin forkyn
nelse ut ifra Skriftene. Det står følgende om jødene i Berøa: «Men disse
var av et edlere sinn enn de i Tessalonikia. De tok imot ordet med ALL

GODVILJE og GRANSKET DAGLIG SKRIFTENE om det var såle
des som det ble sagt dem.» (Ap.gj.17,11.) (Se artikkelen: Paulus bruk av
Tanach i sin undervisning.)

Ved siden av den muntlige undervisningen uda Paulus de forskjellige
hemmelighetene for de nye menighetene i sine brev. Hvis vi skal summere
Paulus oppdrag i noen få ord, så kalte han selv det evangeliet som han for
kynte for «GUDS NÅDES EVANGELIUM». (Ap.gj.20,24.)

12. Selve HEMMELIGHETEN, som Paulus fikk åpenbart, var at
det hadde oppstått EN NY MENIGHETSTYPE, der JØDER og HED
NINGER VAR LIKESTILT I JESU LEGEME.

Fra årene 40 til 44 hadde Paulus dannet flere slike menigheter i Lille-
Asia. Da han kom til Antiokia i året 44, ble denne menigheten omdannet
til en paulinsk menighet. Opprinnelig hadde den vært en messiansk me
nighet, men på grimn av at den fikk tilslutning av så mange hedninger, så
gikk den over til å bli EN KRISTEN MENIGHET. Det var også i Antio
kia at de troende først fikk navnet «kristne». (Ap.gj.11,26.)

Denne hemmeligheten er nevnt både i Paulus første og i de senere bre
vene som han skrev. Den har flere benevnelser som for eksempel «JESU
LEGEME», «EN NY SKAPNING», «MENIGHETEN» og «ET
NYTT MENNESKE», «således er vi mange ETT LEGEME I KRIS
TUS, men hver for seg er vi hverandres lemmer.» (Rom.12,5.)

361

\



Jødedom og kristendom - Jesus og Paulus

«Velsignelsens kalk som vi velsigner, er den ikke samfunn med Kristi
blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? Fordi
der er ETT BRØD (Jesus), er vi ETT LEGEME, enda vi er mange, for vi
har del i det ene brød.» (l.Kor.10,16-17.)

«Men nå er dere KRISTI LEGEME og hans lemmer, hver etter sin
del.» (LKor.12,27.)

«Derfor, dersom noen er i Kristus, da er han (eller tilhører han) EN
NY SKAPNING. Det gamle (Mose-loven med dets bud og forskrifter)
er borte. Se, det er komme noe nytt i stedet (de nye ordningene for den
kristne menigheten.)» (2.Kor.5,17.)

«For verken omskjærelse eller forhud er noe, men bare EN NY SKAP
NING.» (Gal.5,15.)

«og han (Gud) la alt under hans (Jesu) føtter og gav ham som hode over
alle ting til MENIGHETEN, som er HANS LEGEME, fylt av ham som
fyller alt i alle.» (Ef.l,22-23.)

«idet han ved sitt kjød avskaffet den lov (Mose-loven) som kom med
bud og forskrifter, for at han ved seg selv kunne skape de to (jøder og hed
ninger) til ett NYTT MENNESKE, idet han gjorde fred og forlike dem
begge (jøder og hedninger) i ETT LEGEME med Gud gjennom korset,
idet han på det drepte fiendskapet.» (Ef.2,15-16.)

«at hedningene er medarvinger og hører med til LEGEMET og har
del med i løftet- i Kristus Jesus ved evangeliet.» (Ef.3,6.)
«ETT LEGEME og en Ånd, likesom dere og er kalt med ett håp i

deres kall.» (Ef.4,4.)
«for vi er hans LEGEMES lemmer.» (Ef.5,30.)
«oghan er hodet for LEGEMET, som er menigheten,...» (Kol. 1,18.)
«Og Kristi fred råde i dere hjerter, den som dere og ble kalt til i ETT

LEGEME.» (Kol.3,15.)

Ut ifra det som vi har skrevet ovenfor, skulle det ikke være mye tvil om at
Paulus forkynte den nye.frelsesforsamlingen, som er JESU LEGEME, som
både består av jøder og hedninger- både i sine tidlige og i sine senere brev.
Han forkynte ikke den messianske jødedommen.

Dersom Paulus ikke brukte benevnelsen «legemet» på en entydig
måte, så opererte han med TO FORSKJELLIGE KRISTI LEGEMER,
men det er HELT UTELUKKET. Hans senere brev er i overensstem-
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meise med hans første brev hva som gjelder bruken av dette ordet. Både
i 1. Brevet til Korintierne 10,17 og i Brevet til Efeserne 4,4 skrev han at
det BARE ER ETT LEGEME, og når det er ETT LEGEME, KAN DET
IKKE VÆRE TO LEGEMER. «Fordi der er ett brød, er vi ETT LEGE
ME, enda vi er mange, for vi har alle del i det ene brød.» (1.Kor. 10,17.)
«ETT LEGEME og en Ånd, likesom dere og er kalt med ett håp i

deres kall.» (Ef.4,4.)

13. I overenstemmelse med dette finner vi også ordet «HEMMELIG
HET » i både Paulus tidlige og senere brev. «Men han som er mektig til å
styrke dere etter mitt evangelium og forkynnelsen om Jesus Kristus (for
soningen), etter åpenbaringen av den HEMMELIGHET 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 (gr.ethnos), for å virke troens lydighet. «(Rom. 16,25-
26.)

«men som en HEMMELIGHET taler vi Guds visdom, DEN SKJUL
TE, som Gud fra tidsaldrene av har forut bestemt til vår herlighet.»
(l.Kor.2,7.)

«idet han kunngjorde oss sin viljes HEMMELIGHET etter sitt frie
råd, som han fattet hos seg selv.» (Ef.1,9.)

«at han VED ÅPENBARING har kunngjort MEG HEMMELIG
HETEN, således som jeg ovenfor har skrevet med få ord, hvorav dere
når dere leser det, kan kjenne MIN INNSIKT i KRISTI HEMMELIG
HET.» (Ef.3,3-4.)

«Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de
to skal være ETT LEGEME (til tross for at de er to atskilte individer).
DENNE HEMMELIGHET er stor, men jeg tenker hermed på KRIS
TUS og på MENIGHETEN. (De er en åndelig enhet til tross for at det er
to parter.)» (Ef.5,31-32.)

«og også for meg at det må gis meg ord når jeg opplater min munn,
så jeg med frimodighet kan kunngjøre EVANGELIETS HEMMELIG
HET (som er den kristen menigheten.)» (Ef.6,19.)

«hvis tjener jeg er blitt etter den Guds husholdning (den frie nådens
tid), som er MEG GITT blant dere, det vil si å FULLFØRE GUDS ORD,
DEN HEMMELIGHET som har vært SKJULT fra alle tiders og gene-
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rasjoners opphav, men NÅ ER BLITT ÅPENBART for hans hellige.»
(KoLl,25-26.)

Det går ikke an å hevde at Paulus framstilte en type hemmelighet i sine før
ste brev og en annen type hemmelighet i sine senere brev. På samme måten
som det bare er ETT LEGEME, er det også bare EN HEMMELIGHET.
At denne hemmeligheten angår flere sider ved Jesu legeme, det er en helt
annen sak. Totaliteten av denne hemmeligheten angår Jesu legeme.

14. At det bare er ETT LEGEME og EN HEMMELIGHET i
Paulus sine brev, sees også av følgende forhold:

a Paulus lærte både i sine tidlige og i sine senere brev at det kristne lege
met var knyttet til EN ÅND og en DÅP. Dette var Den Hellige Ånd, og
det var gjenfødelsen, som døpte den troende inn i Jesu legeme, «for vi er
jo alle døpt med en Ånd til å være ETT LEGEME, enten vi er jøder eller
grekere, enten vi er treller eller fri, og vi har ALLE fått en Ånd å drikke.»
(l.Kor.12,13.)

«ETT LEGEME og EN ÅND, likesom dere og er kalt med ett håp
(den kristne menighets bortrykkelse) i deres kall, en Herre, en tro, EN
DÅP (gjenfødelsen).» (Ef.4,4-5.)

b Paulus lærte både i sine tidlige og i sine senere brev at dette ene legemet
bestod av både JØDER og HEDNINGER, «for vi er jo alle døpt med en
Ånd til å være ett legeme, enten vi er JØDER eller HEDNINGER, enten
vi er treller eller fri. Vi har fått en Ånd å drikke.» (1.Kor.12,13.)

« og forlike DEM BEGGE i ETT LEGEME med Gud gjennom korset,
idet han på dette drepte fiendskapet. Og han (Jesus) kom og forkynte fred
for dere som var langt borte (hedningene) og fred for dem som var nær
ved (jødene), for ved ham har vi BEGGE adgang til Faderen i en Ånd.»
(Ef.2,16-18.)

C Paulus lærte i både sine tidlige og senere brev at hemmeligheten med
menigheten eksisterte fra FØR TIDSALDRENE, «men som en hemme
lighet taler vi Guds visdom, DEN SKJULTE, som Gud fra FØR TIDS
ALDRENE av har FORUT bestemt til vår herlighet.» (2.Kor.2,7.)
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«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.)

Mens de messianske jødene var uttatt fra VERDENS GRUNNVOLL
BLE LAGT, i og med at Riket var uttatt fra dette tidspunktet (Mat.25,34.),
var det kristne legemet uttatt fra FØR VERDEN BLE TIL. Det måtte
være slik, for den messianske forsamlingen tilhører DENNE JORDEN og
skal sammen med Jesu styre den i 1000 år. Den kristne menighet derimot
tilhører himmelen, og den eksisterte lenge før jorden ble skapt.

15. Vi har også et ANNET HÅP enn det som de messianske jødene
hadde. De hadde det håpet at de skulle fa del i DE RETTFERDIGES
OPPSTANDELSE på den siste dagen og på den måten bli medlemmer i
«Riket for Israel», «så er du salig, for de (de fattige og de elendige) har
ikke noe å gi deg igjen, men du skal fa det igjen i de rettferdiges oppstan
delse.» (Luk.l4,l4.)

«Marta sier til ham (Jesus): Jeg vet at han (Nikodemus) skal oppstå i
oppstandelsen på den siste dagen.» (Joh. 11,24.)

Den kristne menigheten har ikke bare fått løfte om en oppstandelse, men
også om en BORTRYKKELSE av de troende. Den kristne menighet, som
er Jesu legeme, skal ikke gjennom trengselstiden på 7 år, men Jesus skal
komme ned i skyene og hente den hjem til seg. Jesus kan ikke tillate at
hans legeme, som er ham selv, blir ødelagt i de forferdelige endetidsbegi-
venhetene, som ligger foran, «og vente på hans Sønn fra himlene, som han
oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra (gr.apo) den kommende
vrede.» (l.Tess. 1,10.)

Den greske preposisjonen «apo» betyr «fra» og ikke «ut fra» eller
«ut av». Det betyr at den kristne menigheten ikke skal- verken inn i eller
gjennom trengselstiden på 7 år.

Den kristne menighets bortrykkelse er beskrevet allerede i hans 2 første
brev som er De to Brevene til Tessalonikerne. De ble skrevet i året 52. «for

Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med over-
engels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå.
Deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes opp i
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luften for å møte Herren, og så skai vi ALLTID VÆRE SAMMEN MED
HERREN. Trøst da hverandre med disse ord.» (l.Tess.4,16-18.)

«Vi ber dere, brødre, vedkommende vår Herre Jesu komme og VÅR
SAMLING MED HAM.» (2-Tess.2,l.)

Den kristne menighets bortrykkelse er beskrevet som både en HEMME
LIGHET og som selve HÅPET for den kristne menigheten. Dersom den
kristne menighet må gjennom trengselstiden på 7 år, så kan ikke bortryk-
kelsen være noe håp for den, for håpet gjenspeiler det forholdet at den
kristne menigheten skal bli berget fra Antikrist.

«Se, jeg sier dere en HEMMELIGHET. Vi skal ikke alle hensove, men
vi skal alle forvandles.» (1.Kor. 15,51.)

«Ett legeme og en Ånd, likesom dere og er kalt med ETT HÅP i deres
kaU.» (Ef.4,4.)

«For vårt borgerskap er i himlene, og derfra venter vi og den Herre
Jesus Kristus SOM FRELSER.» (Fil.3,10.)

«mens vi venter på DET SALIGE HÅP ogÅPENBARELSEN av den
store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet.» (Titus 2,13.)

Dersom ikke Paulus sine tidlige brev og de senere brev talte om den samme
bortrykkelsen av de hellige, da har vi også TO BORTRYKKELSER. Den
første bortrykkelsen angår de messianske jødene og den andre bortryk
kelsen angår den kristne menigheten. Dette kan ikke stemme, for vi har
overfor vist at den messianske menigheten ikke ventet på en bortrykkelse,
men på en oppstandelse.
Den messianske oppstandelsen er dessuten en BETINGET OPP

STANDELSE. Den er betinget av at jødene tar imot Messias.
Den kristne menighets bortrykkelse er IKKE BETINGET. Jesu kom

me for den kristne menighet skjer når det kristne legemet er FULLT, og
det er bare Gud som vet dette. Derfor kan vi også snakke om at bortryk
kelsen er IMMANENT, som betyr «overhengende».

Umiddelbart etter den kristne menighets bortrykkelse skal vi fram for Jesu
domstol i himmelen for å få igjen det som er skjedd ved legemet- enten det
er ondt eller godt. (l.Kor. 3,10-15.) Her er det snakk om «nådelønnen»
og ikke selve «frelsen». Frelsen er sikret for den kristne menigheten, for
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den danner en åndelig enhet med Jesus. På samme måten som han er satt
inn i himmelen, er også vi det.

Det er blitt hevdet fra ekstremt ultradispensasjonalistisk hold at dette ikke
gjelder Guds domstol i himmelen, men Guds domstol i Jerusalem.

Det blir videre hevdet at medlemmene i den kristne menighet ikke be
høver å få noen dom over sine liv, for de er både frelst av nåde og bevart
av nåde. Det siste er rett, men det betyr ikke at vi ikke skal fram for Jesu
domstol, for å få våre liv vurdert i denne dommen. Den skal blant annet
være grunnlager for de gjøremål og de oppgaver vi skal ha i den himmelske
fasen av «1000 års-Riket» og på den nye jord.

Vi vet at det er flere måter å bruke Guds nåde på, og det er ikke alle som
er like riktige. Det er VÅRT LIV I NÅDEN som skal vurderes foran Jesu
domstol i himmelen.

16. De som har et ekstremt ultradispensasjonalistisk syn, mener at
den kristne menighet er en HELT FRITTSTÅENDE MENIGHET,
som på ingen måte er koblet er inn i jødenes løfter og pakter. Dette kan
ikke stemme, for Paulus sine brev forteller oss at vi både er koblet inn i en
del av Abrahams løfte om Kristus, inn i Den nye pakt i Jesu blod, og inn i
det himmelske Jerusalem. «Derfor fikk han (Abraham) løftet (om at han
skulle arve den kommende verden) ved troen, for at det kunne være som
en nåde, så løftet kunne stå fast for HELE ÆTTEN, ikke bare for den
som har loven (jødene), men også FOR DEN SOM HAR ABRAHAMS
TRO, SOM ER FAR TIL OSS ALLE.» (Rom.4,16.)

«Derfor skal dere vite at de som har tro, de er Abrahams barn, og da
Skriften forutså at det ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte
den Abraham forut det evangelium: I DEG SI^L ALLE FOLK VEL
SIGNES.» (Gal.3,7-8.)

«Nå ble LØFTENE gitt Abraham og hans ætt. Han (Gud) sier ikke:
Og dine ætlinger, som om mange, men som om en: Og din ætt, og DET
TE ER KRISTUS.» (Gal.3,16.)

«Her er ikke jøde eller greker. Her er ikke trell eller fri. Her er ikke mann
eller kvinne, for dere er ALLE EN i Kristus Jesus. Men hører dere Kristus
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til, da er dere jo ABRAHAMS ÆTT, arvinger etter løfte (om Kristus.)»
(Gal.3,28-29.)

«at dere (hedningene) på den tid (før Golgata) stod utenfor Kristus,
utelukket fra Israels borgerrett og FREMMED FOR PAKTENE MED
DERES LØFTE, uten håp og uten Gud i verden, men NÅ i ICristus Jesus
er dere som fordum var langt borte (hedningene), kommet; nær til (frel
sen) ved Jesu blod.» (Ef.2,12-13.)

«Så er dere (hedningene) da ikke lenger fremmede og utlendinger, men
dere er de helliges (de hellige jøder) MEDBORGERE til det himmelske
riket og GUDS HUSFOLK.» (Ef.2,20.)

« at hedningene er MEDARVINGER og HØRER MED TIL LEGE
MET og har del med i løftet - i Jesus Kristus ved evangeliet.» (Ef.3,6.)
(Legg merke til at «løftet» er Kristus.)

Den kristne menigheten er gjennom Kristus og hans forsoning koblet inn
i en del av jødenes løfter ved forsoningen på Golgata. Når Jesus er HO
VEDARVING til løftene og paktene (Gal.3,16.), så er også vi, som er Jesu
legeme, arvinger til en del av løftene.

Vi er koblet inn sammen med jødene, ikke i stedet for dem, som «er
statningsteologien» hevder. Vi har ikke overtatt jødenes løfter og Guds
planer med jødene, men vi har ved Guds nåde fått del i en del av løftene.

Det er forskjell på det kallet og det oppdraget som jødene har fått, og
det kallet og det oppdraget som den kristne menigheten har fått. Jødene
har fått et JORDISK KALL, mens den kristne menigheten har fått et
HIMMELSK KALL. Dette betyr at IKKE AT ALLE Guds løfter til jø
dene angår den kristne menigheten. Det er en del aspekter ved Abraham-
pakten som ikke angår den kristne menigheten. Det gjelder for eksempel
løftet til jødene om et stort landområde i Midt-Østen, og det gjelder jøde
nes velsignelser i det kommende Riket.

Dette gjelder også David-pakten, som gir jødene et løfte om at det ikke
skal mangle noen konge i Israel, som skal sitte på Davids trone. (2.Sam.7,8-
17.)

Dette gjelder også Guds pakt med Levi om at han og hans etterkom
mere skulle ha presteembetene i Israel. Dette hører med til Mose-loven.(2.
Mos.28-29.)
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Dette gjelder også Guds løfter til jødene om at de skal være konger og
prester i hele verden i «1000 års-Riket». Dette er også en del av Mose
loven. (2.M0S. 19,5-6.) (Se artiklene: Det er jødene som er Herrens konger
og prester og Det alminnelige prestedømmet. Del 1 og 2.)

Mose-loven ble fornyet rett før jødene skulle innta det lovede landet.
Dette er den såkalte «LANDPAKTEN». Den er inngått med jødene og
angår ikke den kristne menigheten.

Vi hedninger er heller IKKE koblet inn i Mose-pakten. Den er bare
opprettet med jødene. Vi er ikke forpliktet på den i vandringen som tro
ende, men vi er forpliktet på Paulus sin lære og de forordningene som han
la fram for den kristne menigheten.

Vi er ikke koblet inn i det GODE JØDISKE OLJETREET, for dette treet
symboliserer ISRAELS FRELSE. «Oljen» er et bilde på «Den Hellige
Ånd». (Romerne 11.)

Alle trær i Bibelen symboliserer Israels forskjellige åndelige tilstander
opp gjennom deres historie. TORNEBUSKEN symboliserer ISRAELS
FORNEDRELSE ute blant hedningene. MYRTEBUSKEN symbolise
rer ISRAEL I LANDFLYKTIGHETEN. FIKENTREET symboliserer
ISRAELS GJENOPPRETTELSE og ISRAELS FRAFALL. VINTRE
ET symboliserer DET FRELSTE ISRAEL i Rikets tid. (Se min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 1. Kapittel: Fikentreets tegn)

Oljetreet symboliserer ISRAELS FRELSE.

Vi er også koblet inn i DET NYE JERUSALEM. (Gal.4,22-31.) Det nye
Jerusalem er selve himmelen, som er Guds bolig. Vi skal bo der i «1000
års-Rikets» periode. Det er først på den nye jord at Det nye Jerusalem skal
komme ned på den nye jorden. (Joh.Åp. 21-22.)

De troende i gammel-testamendig tid så både fram til «Riket for Isra
el» (Hebr.l 1,16) og til «det himmelske Jerusalem». (Hebr. 11,10.). Selve
Riket vil vare i 1000 år, og deretter kommer «det nyeejerusalem» ned på
den nye jorden.

Jødenes pakter og løfter er ikke inngått med den kristne menighet, men vi
er koblet inn i en del av dem på grunn av GUDS NÅDE. Jødene skal takke
Gud for at han oppfyller løftene til dem, men hedningene skal takke Gud
for hans miskunnhet. «Jeg mener: Kristus var blitt en tjener for de om-
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skårne for Guds sanndruhets skyld, for Å STADFESTE LØFTENE TIL
FEDRENE, men hedningene skal takke Gud FOR HANS MISKUNN
HET, som skrevet er: Derfor vil jeg prise deg iblant hedninger og lovsynge
ditt navn.» (Rom. 15,8-9.)

Her brukte Paulus et Bibel-sitat fra Tanach for å beskrive forholdet mel
lom jødene og hedningene i inneværende tidsperiode. Dette Bibel-sitatet
er brukt som en ILLUSTRASJON på den kristne menighets forhold til
Israel i vår tidsperiode. (Se artikkelen: Paulus bruk av Tanach i sin under
visning.)

Hva som gjelder Den nye pakt i Jesu blod, så er den IKKE OPPRETTET
med den kristne menigheten, men den er opprettet med Israel, men i og
med at jødene ikke ville gå inn i denne pakten, så administrerer den kristne
menigheten DELER AV DENNE PAKTEN i vår tidsperiode, «som og
gjorde oss dugelige til å være TJENERE FOR EN NY PAKT (Den nye
pakt i Jesu blod), ikke for bokstav, men for Ånd, for bokstaven slår i hjel,
men Ånden gjør levende.» (2.Kor.3,6.)

Innenfor dispensasjonalismen er det 4 forskjellige syn på den kristne
menighets forhold til Den nye Pakt i Jesu blod.

Og de er:

a Kirken har en helt annet pakt enn Den nye pakt i Jesu blod.

b Kirken har ingen del i Den nye pakt i Jesu blod.

C Kirken har delvis del i Den nye pakt i Jesu blod.

d Israel og kirken har Den nye pakt i Jesu blod felles. (Se min bok: Kris
tendommens Jødiske Røtter. Kapittel: 4 forskjellige syn på den nye pakt.)

Det er 4 forhold som viser at den kristne menigheten har del i
Den nye pakt i Jesus blod, og det er:

a Vi har fatt Den Hellige Ånd som pant og innsegl til forløsningens dag.
Den Hellige Ånd er sentral i Den nye pakt i Jesu blod.

b Vi har fått del i frelsen og forsoningen gjennom Jesu blod.

C Vi har fått del i løftet om Den Hellige Ånd.
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d Vi har fått « forlikelsens tjeneste ». Den går ut på at vi skal forkynne tii
verden, at Gud ikke lenger tilregner verden deres synd og overtredelser. Vi
skal be verden om at den må la seg forlike med Gud. (2.Kor.5,18-20.)

17, Dersom den kristne menighet først fikk sin begynnelse i året 60,
så må det teologiske innholdet i de brevene som Paulus skrev før den tid,
være i OVERENSSTEMMELSE med det profetiske ordet i Tanach, men
det er det ikke. Paulus fikk åpenbart mange hemmeligheter som ikke var
åpenbart i Tanach.

I året 58 uttalte Paulus at han hadde forkynt «HELE GUDS RÅD»
til menigheten i Efesus. «for jeg holdt ikke noe tilbake, men forkynte dere
hele Guds råd.» (Ap.gj.20,27.)

Dette betyr at han hadde forkynt ALLE HEMMELIGHETENE an
gående den kristne menigheten allerede FØR ÅR 58. Han oppholdt seg
i Efesus i 2 år, fra året 54 og til 56.1 denne tidsperioden kjente han til og
forkynte hemmelighetene for menigheten der.

Dette betyr videre at han ikke kunne komme med noen nye hemmelig
heter etter den tid. Han skrev alle sine brev med unntak av de to Brevene

til Tessalonikerne etter året 56. Det betyr at vi vil finne de nytestamentlige
hemmelighetene i de brevene som han skrev før årene 60-67.

Nå sier de som har et ekstremt ultradispensasjonalistisk syn, at når det står i
Apostelenes Gjerninger 20,27, at Paulus forkynte «hele Guds råd» til me
nigheten i Efesus, så gjaldt det bare Paulus lære til jøder og hedninger angå
ende «Riket for Israel», og ikke de hemmelighetene som angår den kristne
menigheten, for Paulus fikk først vite hemmeligheten med den kristne me
nigheten i forbindelse med fengselsopphold i Roma i årene 60-62.

Jeg er HELT UENIG i denne vurderingen. Jeg tror ikke at Paulus fikk i
oppdrag å forkynne «Riket for Israel» helt fram til sitt første fengselsopp
hold i Roma, men jeg tror at det budskapet som han hadde, angikk den
kristne menigheten. Det forholdet at han fikk utviklet sin lære over tid,
det er en helt annen sak.

18. Det er blitt hevdet fra ekstremt ultradispensasjonalistisk hold at
når Paulus brukte uttrykket «ISRAELS HÅP», så var det «Riket for Is
rael» han uttalte seg om. Dette er ikke riktig, for det var ikke hans oppgave
å forkynne «Riket for Israel». I de tilfellene der han brukte uttrykket «Is-
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raels håp», såvar det «Messias lidelse, død og oppstandelse» han referer
te til. «Og nå står jeg her og skal dømmes for HÅP PÅ DET LØFTE som
av Gud er gitt til fedrene. Det som vårt tolvstammefolk under uavlatelig
Guds-tjeneste natt og dag håper å vinne fram til. For DETTE HÅP tiltales
jeg av jøder, konge! (kongAgrippa.)» (Ap.gj.26,6-7.)

Det kommer tydelig fram i Apostlenes Gjerninger, kapitlene 22-23 hva
DETTE HÅPET gikk ut på. «Så har jeg da fått hjelp fra Gud og står til
denne dag og vitner både for liten og for stor, idet jeg IKKE SIER NOE
ANNET enn hva profetene og Moses har sagt skulle skje: at MESSIAS
SKULLE LIDE, og at han som DEN FØRSTE av de dødes oppstandelse
skulle forkynne lys for FOLKET (jødene) og for HEDNINGENE.

Når det blir hevdet av de som har et ekstremt ultradispensasjonalistisk
syn, at Paulus ikke forkynte noe annet enn det som profetene og Moses
forkynte, så stemmer naturligvis ikke det. Paulus forl^nte en rekke hem
meligheter som ikke hadde vært kjent før, men hva som gjelder Messias
død og oppstandelse, så forkynte Paulus det samme som profetene og Mo
ses hadde gjort.

Hva som gjelder Paulus bruk av Tanach, så brukte han den på to
måter:

3 I samtale med jødene henviste han til Tanach. Han pekte på det som
Moses oc profetene hadde sagt. Dette hadde med Jesu person å gjøre. Den
Hellige Ånds komme og forhold som skulle skje i følge.det profetiske or
det.

b Når Paulus underviste den kristne menigheten, siterte han også ofte fra
Tanach, men i disse tilfellene så FORANDRET han deler av Bibél-sita-
tene, slik at de kom i samsvar med den NYE REALITETEN og den NYE
SITUASJONEN, som hadde oppstått.

Paulus satte ikke likhetstegn mellom Guds ord i Tanach og de lære
messige sannhetene angående den kristne menigheten, men han brukte
innholdet i Tanach som en ILLUSTRASJON på den nye situasjonen som
hadde oppstått.

19. Et annet Bibel-ord som blir brukt til inntekt for det ekstreme ul-

tradispensasjonalistiske synet, er det som står i Brevet til Romerne 3,1-2:
«Hva FORTRINN* har da jøden? Eller hva GAGN ER DET I OM-
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SKJÆRELSEN? Meget i alle måter: Først og fremst at Guds ord (Tanach
med sine mange løfter til jødene) ble dem betrodd.»

Dette betyr ikke at jødene hadde noen frelsesmessige fortrinn i Paulus
sine brev, eller at hedningene måtte gå inn i jødedommen for å bli frelst.
Det betyr at de løftene som Gud har gitt jødene, de skal aldri falle bort.
De er bevart hos Gud til den tiden kommer, da jødene igjen skal kobles
inn i ffelseshistorien. Dette skjer først etter at jødene har kommet til tro
på Jesus fra Nasaret som jødenes frelser og konge. «For hvorledes er det?
Om somme (de fleste av jødene) var uttro, skulle da deres utroskap gjøre
GUDS TROSKAP TIL INTET? Langt derfra! La det stå fast at GUD
ER SANNDRU, men hvert menneske en løgner, som skrevet er: At du
(Gud) må kjennes rettferdig i dine ord og vinne når du fører din sak.»
(Rom.3,3-4.)

At jødene ikke hadde noen fortrinn på det frelsesmessige området,
kommer også til uttrykk i det samme brevet, hvor det står: «Det er jo
INGEN FORSKJELL PÅ JØDE og GREKER. De har alle den samme
Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham.» (Rom. 10,12.)

20. Det var jødene som overgav Paulus til romerne, slik at han ble
fengslet. Han ble ført av romerne til Cesarea ved Havet. Der satt han i
fengsel i to år, fra årene 58-60. Da han innanket sin sak for keiseren, ble
han ført til Roma. Der satt han i fengsel i to nye år, fra årene 60-62.

Paulus hadde mange fiender på grunn av sin teologi. Hans motstandere
forstod ikke at Gud hadde tatt ut Paulus, for å forkynne et helt nytt bud
skap.

Mange av de messianske jødene og de rabbinske jødene hadde en FEL
LES INTERESSE av å motarbeide Paulus.

De messianske jødene var ikke enig i Paulus sin undervisning. De mislikte
det forholdet at han løsrev frelsen fra Mose-loven. (Se Aposdene Gjernin
ger, kapittel 15 og Brevet til Galaterne.)

Fariseerne og de skriftlærde mislikte at Paulus likestilte jøder og hed
ninger i frelsesspørsmålet. I sin tale til det jødiske folket i året 58 fortalte
Paulus om sitt liv som fariseer, om sin omvendelse og om Guds planer med
hans liv.(Ap.gj.22,l-20.)
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Han fortalte at Jesus hadde sagt til ham i templet i Jerusalem i år 40, at
jødene ikke kom til å ta imot det budskapet som han hadde lært av Her
ren under sitt tre-årige opphold i Arabia, «og jeg (Paulus) så ham (Jesus),

hørte ham si til meg: Skynd deg å gå i hast ut av Jerusalem! For de
(jødene) kommer ikke til å ta imot DITT VITNESBYRD OM MEG.»
(Ap.gj.22,18.9

Jødene (både messianske og rabbinske jøder) hørte på det som han
sa, men da han fortalte at Gud hadde kalt ham til å forl^nne evangeliet
for hedningene, protesterte de og truet med å ta livet av ham. «Og han
(Jesus) sa til meg: Dra ut! for jeg vil sende deg til hedningefolkene langt
borte. Inntil dette ord hørte de (jødene i Jerusalem) på ham, men da løftet
de sin røst og sa: Ta ham bort fra jorden! Han burde ikke fa leve.» (Ap.
gj.22.21-22.)
De kunne ikke godta at frelsen var koblet fra jødedommen, og at hed

ningene kunne fa del i frelsen på et nytt og selvstendig grunnlag.

Når Paulus underviste jødene, så underviste han først om det som Tanach
uttalte seg om angående Messias. Det var jødenes store håp at Messias
skulle komme. «Av denne årsak har jeg da bedt dere (jødene i Roma) for å
få se dere og tale med dere, for det er for ISRAELS HÅPS SKYLD (Mes
sias) jeg bærer denne lenke. »(Ap.gj. 28,20.)

Etter at Paulus hadde dannet en ny forsamling, som bestod av både
jøder og hedninger, underviste han om HEMMELIGHETEN, «og også
for meg, at det må gis meg ord når jeg opplater min munn, så jeg med fri
modighet kan kunngjøre EVANGELIETS HEMMELIGHET, for HVIS
SKYLD jeg er SENDEBUD I LENKER, at jeg må tale med frimodighet
om det, således som jeg bør tale.» (Ef.6,19-20.)

«og bed også for oss at Gud må opplate oss en dør for ordet, så vi kan
forkynne KRISTI HEMMELIGHET, den FOR HVIS SKYLD jeg og er
I LENKER.» (Kol.4,3.)

Disse to siste Bibel-sitatene viser også at Paulus visste om «evangeliets
hemmelighet» allerede før han ble fengslet i året 58. Det var på grunn av
sin forkynnelse at han var fengslet og var i lenker.

Paulus kjente til «Kristi hemmelighet» helt fra år 37 av. Han var den før
ste som ble frelst inn i den nye menigheten. (I.Tim. 1,15-16.) Da han kom
tilbake fra Arabia i året 40, forkynte han det nye budskapet til lederne i
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Jerusalem, men de sendte ham til Tarsus, for de kunne ikke bruke ham og
den nye teologien.

Dette viser også at Paulus forkynte et helt annet budskap enn det som
lederne i den messianske menigheten i Jerusalem hadde.

Det går derfor ikke an å hevde at Paulus ikke kjente til hemmeligheten
med den kristne menigheten før enn i årene 60-62. Dersom dette hadde
vært tilfelle, så hadde han sagt klart i fra om dette i sine siste brev om at det
hadde inntruffet en HELT NY SITUASJON, og at hans arbeid fram til
sitt første fengselsopphold i Roma i årene 60-62 gjaldt «Riket for Israel»
og ikke den kristne menigheten.

21. På sin andre misjonsreise, som varte fra årene 51 -53, ble menighe
ten i Filippi grunnlagt av Paulus og Silas. (Ap.gj. 16,12-40.)

I sitt Brev til Filippenserne, som ble skrevet i året 62, henviste Paulus til
det SAMARBEIDET SOM DE HADDE HATT FRA DEN FØRSTE
TID AV. «På grunn av deres samfunn med meg i arbeidet for EVANGE
LIET FRA DEN FØRSTE DAG INNTIL NÅ. Og jeg er viss på at han
som BEGYNTE en god gjerning (forkynnelsen av evangeliet), vil fullføre
det inntil Jesu Kristi dag (Jesu komme for den kristne menigheten.)» (Fil.
1,5-6.)
«Men dere vet og, dere filippensere, at i EVANGELIETS FØRSTE

TID, da jeg drog ut fra Makedonia, hadde ingen menighet regning med
meg over gitt og mottatt uten dere alene.» (Fil.4,15.)

Dette betyr at Paulus hadde en ENHETLIG TJENESTE ovenfor menig
heten i Filippi helt fra hans første besøk der, som skjedde ca. år 51. Dette
betyr at han forkynte det samme i denne menigheten i hele dette tidsrom
met fra året 51 og til året 62, da han skrev Brevet til Filippenserne.

Det samme gjelder de andre menighetene som han grunnla.
Dette viser også at det ekstreme ultradispensasjonalistiske synet ikke

kan være riktig.

22. Hva som gjelder Israels ÅNDELIGE FALL, så skjedde det I
ETAPPER. Hver gang Israel eller jødene hørte forkynnelsen om Messias
og ikke tok imot den, så skjedde det et åndelig fall i den jødiske nasjonen.
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Det er flere oppfatninger blant Bibel-lærere om når NÅDETIDEN for
jødene var slutt.

Når det gjelder dette, så må vi skille mellom to forhold, og det
er:

a Nådetiden for opprettelsen av «Riket for Israel» er en ting. Den ble
avsluttet på et bestemt tidspimkt. Jeg for min del tror at den tok slutt ved
Paulus sin omvendelse i året 37.

b Nådetiden for den enkelte jøde er et annet forhold. Jødene hadde to
muligheter til å bli frelst. De kunne enten bli messianske jøder, eller de
kunne bli frelst ved Paulus sin forkynnelse og bli en del av den kristne me
nigheten. Etter år 70 ble den første muligheten stengt for jødene.

Jeg skal bare kort nevne en del av de synspunkter som Bibel-lærere har
hatt om tidspunktet for jødenes forherdelse og avslutningen av tilbudet
om opprettelsen av «Riket for Israel».

Det er følgende syn på dette:

a Tilbudet gjaldt de 12 første kapitlene av Matteus Evangeliet.

b Tilbudet varte til og med Matteus 23.

C Tilbudet varte til og med kapittel 7 i Apostlenes Gjerninger.

d Tilbudet gjaldt til kapittel 9 i Apostlenes Gjenringer. I dette kapidet
blir Paulus sin omvendelse beskrevet. Dette skjedde i året 37.

C Tilbudet gjaldt til kapittel 10 i Aposdenes Gjerninger. Dette var i året
40.

f Tilbudet gjaldt til kapittel 13 i Aposdenes Gjerninger. Dette var i året
45.

g Tilbudet gjaldt til kapittel 15 i Aposdenes Gjerninger. Dette var i året
50.

h Tilbudet gjaldt til kapidene 21,17-23,30 i Aposdenes Gjenringer. Det
te var i året 58.1 dette året besøkte Paulus Jerusalem og jødene der. Han
BRØT dermed den avtalen som ble inngått mellom ham og aposdene
på Apostelmøtet i Jerusalem i året 50, om at han skulle forkynne «uom-
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skjærelsens evangelium» til hedningene, mens aposdene skulle forkynne
«omskjærelsens evangelium» til jødene i Israel og til de messianske for
samlingene rundt om i diasporaen. (Se Brevet til Galaterne. Kapittel 2.)
i Tilbudet gjaldt ut kapittel 28 i Aposdenes Gjerninger. Dette var i året
60.1 årene fra 60 og til 67 skrev Paulus sine 7 siste brev

j Tilbudet varte helt til år 70 med Jerusalems og templets ødeleggelse av
romerne. (Se min artikkel: Den messianske jødedommen og den paulin-
ske kristendommen. Del 2.)

Allerede i Det første Brevet til Tessalonikerne, som ble skrevet i året 52,
står det at VREDEN VAR KOMMET OVER JØDENE, fordi de både
forfulgte de messianske menighetene i Israel og de kristne menighetene
som Paulus hadde dannet. «For dere, brødre, er blitt etterfølgere av de
Guds menigheter som er i Kristus Jesus i Judea, idet dere og har lidt det
samme av deres egne landsmenn, som de har lidt av jødene, som og slo den
Herre Jesus i hjel og forfulgte oss og ikke tekkes Gud og står alle mennes
ker imot, idet de (jødene) hindrer oss fra å tale til hedningene, så de kan
bli frelst, for at de alltid må fylle sine synders mål. Dog VREDEN HAR
ENDELIG NÅDD DEM.» (l.Tess.2,l4-l6.)

Dette betyr at nådetiden for opprettelsen av «Riket for Israel» var
slutt FORÅRET 52.
I Det andre Brevet til Korintierne, kapittel 3,14-16 står det at JØDENE
VAR BLITT FORHERDET, og at det LÅ ET DEKKE OVER DERES
HJERTE når Moses ble forkynt. «Men deres sinn er blitt forherdet, for
like til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser Den gamle
pakt, uten at det blir åpenbart at det (dekket) oppheves i Kristus. Men like
til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses leses, men når de
omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort.»

Dette brevet ble skrevet i året 57. Det betyr at nådetiden for jødene og
opprettelsen av «Riket for Israel» var slutt på det tidspunktet.

Også i Brevet til Romerne, kapittel 11 kommer det fram at nådetiden for
jødene var slutt på det tidspunktet, da dette brevet var skrevet. Det ble
skrevet i året 57. «Således er det også i denne tid blitt en LEVNING tilba
ke etter NÅDENS UTVELGELSE (Paulus sin forkynnelse), men er det
AV NÅDE, da er det IKKE MERE AV GJERNINGER, ellers blir nåden
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ikke mer nåde. Hvorledes altså? Det som Israel attrår (Messias komme og
opprettelsen av Riket), det har de ikke nådd, men de utvalgte (av jødene)
har nådd det. DE ANDRE ER BLITT FORHERDET.» (Rom. 11,5-7.)

Vi kan derfor IKKE HEVDE at nådetiden for opprettelsen av Riket var
slutt først i året 60, slik som de ekstreme ultradispensasjonlisene hevder.
Nådetiden for jødene var slutt allerede på et mye tidligere tidspunkt.

Det forholdet at Paulus i året 58 brøt den avtalen som han hadde med
jødene, om ikke å forkynne evangeliet for jødene i Israel, viser også at nå
detiden for jødene var slutt før år 60.

Når det nå viser seg, at nådetiden for jødene var slutt før år 60, så er det
IKKE RETT det som blir hevdet, at Paulus forkynte til den messianske
forsamlingen og dets proselytter fram til året 60, og at han først fikk hem
meligheten om den kristne menigheten etter året 60.

23. Det er forskjell på «JESU KRISTI DAG» og «HERRENS
DAG». Den første dagen er den dagen da Jesus kommer ned i lufthim-
melen og henter de troende til seg. Det er bortrykkelsens dag.

Den andre dagen er den dagen da Gud vil dømme verden. Den kan
bety både selve trengselstiden på 7 år, og den kan bety den dagen da Jesus
kommer tilbake til jødene- både for å dømme dem og for å frelse dem.

I og med at Paulus brukte uttrykket «Jesu Kristi dag» både i sine første
brev og i sine siste brev, så er dette også et bevis på at han forkynte de ny
testamentlige hemmelighetene, «han som skal styrke dere inntil enden, så
dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag.» (1.Kor. 1,8.)
«Og jeg er fiill viss på at han (Jesus) som begynte en god gjerning i

dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Fil. 1,6.)

24. I og med at Paulus gav uttrykk for at han «ØNSKET Å VÆRE
HJEMME HOS HERREN» i Det andre Brevet til Korintierne , så er også
dette et bevis på at han forkynte de ny-testaemendige hemmelighetene al
lerede i sine første brev. «Å være hjemme hos Herren» er det samme som
«å fa del i bortrykkelsen. «vi er altså frimodige, og vil heller være borte fra
legemet og være hjemme hos Herren.» (2.Kor.5,8.)

Dersom Paulus hadde forkynt den messianske jødedommen, så hadde
han ventet på Jesu gjenkomst til jødene og ikke Jesu komme for den krist
ne menigheten.
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25. De som mener at den kristne menigheten først begynte ved av
slutningen av Apostlenes Gjerninger, hevder også at Paulus brukte ordet
«gnosis», som betyr «kunnskap», i sine tidlige brev, og ordet «epigno-
sis», som betyr «eksakt og korrekt kunnskap» i sine senere brev.

De mener at når Paulus brukte ordet «epignosis», betydde det at han
uttalte seg om den kristne læren og hemmelighetene, og når han bruket
ordet «gnosis», gikk det på den messianske jødedommen.

Det er ikke rett at vi bare finner ordet «epignosis» i Paulus sine senere
brev. Vi finner også dette ordet i Brevet til Romerne, så denne forståelsen
og bruken av dette ordet er ikke korrekt.

Hva som gjelder selve ordet «epignosis», så er det sammensatt av
preposisjonen «epi», som betyr «over» og substantivet «gnosis», som
betyr «kunnskap». «Gnosis» kan da bety «generell kunnskap», mens
den kunnskapen som Paulus kom med angående den kristne menigheten,
ikke bare var generell kunnskap, men også spesiell og akkurat kunnskap
om menigheten.

Paulus brukte ordet «epignosis» 15 ganger i sine brev til den kristne
menigheten. Han brukte ordet oftest i sine senere brev. Det er brukt i Ro
merbrevet 1,28, 3,20 og 10,2, i Efeserbrevet 1,17 og 4,13, i Filippenser-
brevet 1,9, i Kolossenserbrevet 1,9-10, 2,2 og 3,10, i Det første Brevet til
Timoteus 2,4, i Det andre Brevet til Timoteus 2,25 og 3,7, i Titus Brev 1,1
og i Brevet til Filemon vers 6.

(Se også betydningen av og kommentarene til ordet «epiginosko» i
Studiebibelen. Nr. 5. s. 1743.)

Etter som jeg ser det så fikk Paulus vite om hemmeligheten med den krist
ne menigheten allerede i forbindelse med sin omvendelse i året 37. Han
står derfor for en ENHETLIG FORKYNNELSE, og han forkynte ikke
til den messianske forsamlingen.

At han skrev om forholdet mellom den jødiske og den kristne forsam
lingen i en del av sine brev (for eksempel 2.Tess.2 og Romerne 9-11.), og at
han skrev Brevet til Hebreerne, vil ikke forandre noe på dette.

Det forholdet at Paulus fikk en del av sine åpenbaringer OVER TID,
vil heller ikke forandre noe på det oppdraget som han hadde.
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Det som skjedde i året 60, var at Paulus tok den FULLE KONSEKVEN
SEN av at nådetiden for jødene og opprettelsen av «Riket for Israel» var
slutt. Fra den tid av forl^ynte han IKKE LENGER «FØRST FOR JØ
DENE» (Rom. 1,16.), men han tok imot ALLE som kom til ham i fengs
let, for a høre hans forkynnelse. Det var både jøder og hedninger som kom.
«Han ble to fiille år i sitt leide herberge og tok imot ALLE SOM KOM
TIL HAM, og han forkynte Guds rike og lærte om den Herre Jesus med
all frimodighet, uten hindring.» (Ap.gj.28,30-3|1.)

Ut ifra det som jeg har skrevet ovenfor, så tror jeg ikke at det ekstreme
ultradispensasjonalistiske synet er rett. Jeg tror ikke at Paulus hadde en
TO-DELT OPPGAVE og en TO-DELT FORKYNNELSE, i det han
forkynte «Riket for Israel» fra sin omvendelse i året 37 og fram til sitt
første fengselsopphold i Roma, og at han fra året 60 og til sin død i året 67
forkynte den kristne menigheten og dets mange hemmeligheter.

Jeg tror derimot at det moderate ultradispensasjonalistiske synet er det
rette, og det har jeg forsøkt å bevise i denne artikkelen.

Tingvoll den 20-4-05 og den 27-05-06.
Oskar Edin Indergaard
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Kapittel 32

Nådegavene og embetene
er ikke opphevet i vår tidsperiode

Dell

«The Grace Movement», som på norsk betyr «Nådebevegelsen», er en
amerikansk teologisk bevegelse, som hevder at vi må dele innholdet i N.T.
i to deler. Den første delen angår «Riket for Israel», og den andre delen
angår den krisme menigheten.

Jeg deler også de aller fleste teologiske vurderingene som denne beve
gelsen gir uttrykk for. Denne oppfatningen har jeg også hatt før jeg kom i
kontakt med denne bevegelsen. Dette har jeg gitt uttrykk for i mange bø
ker, taler og artikler opp igjennom min tid som kristen. Vi har mye å lære
av den teologiske plattformen som denne bevegelsen har.

Det er også stadig flere i Norge som forstår, at vi må dele innholdet i
N.T. i to atskilte deler. Dette betyr ikke at vi ikke kan bruke tekster fra hele
N.T. eller fra hele Bibelen i vår forkynnelse, men det betyr at vi må lære oss
å fordele Guds ord på en rett måte. (2.Tim.2,15.)

Det er divergerende oppfatninger innenfor «Nådebevegelsen» angående
noen punkter i læren, og det er et sunnhetstegn, for det vitner om selvsten-
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dighet hos de som forfekter disse synspunktene, for vi ser alle stykkevis og
taler profetisk stykkevis. (1.Kor. 13,9.) Det er ingen som er tjent med ens
retting og teologisk tvang, men vi må også legge vekt på at våre teologiske
synspunkter må være i samsvar med Bibelens lære. (Se min to artikler om
Tidspunktet for den kristne menighets begynnelse.)

Når det gjelder nådegavene og embetene, så er de beskrevet i Romerne
12,6-8,1.Korintierbrevet 12-14, i Efeserbrevet 4,11 og andre steder.

De nådegavene og de embetene som er nevnt er følgende:

3 Profetisk gave.

b Tjenestens gave.

C Lærdommens gave.

d Formaningens gave.

e Nådegaven til å gi.

f Nådegaven til å være forstander.

9 Nådegaven til å vise barmhjertighet. (Rom. 12,6-8.)

h Visdoms tale.

i Kunnskaps tale.

j Troens nådegave,

k Nådegaver til å helbrede.

I Nådegave til å gjøre undergjerninger,

m Nådegave til å profetere.

II Nådegave til å prøve åndene.

O Nådegave til å tale forskjellige tunger,

p Nådegave til å tyde tungene. (1 .Kor. 12,6-10.)

q Nådegave til å hjelpe og til å styre. (1 .Kor. 12,28.)

r Embete som apostel.

S Embete som profet.
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t Embete som evangelist.

U Embete som hyrde.

V Embete som lærer.

(Det finnes også andre nådegaver, som ikke er nevnt i N.T. Når Den Hel
lige Ånd arbeider med et menneske, kan dette fort utvikle seg til en nåde
gave.)

Innenfor Nådebevegelsen er det tre oppfatninger angående nådegavene og
embetene.

Og de er:

a At alle nådegavene og en del av embetene er opphørt i vår tid. Dette
gjelder da embetene som apostel og profet.

b At en del av nådegavene og en del av embetene er opphørt i vår tid.

C At alle nådegavene og embetene er til stede i vår tidsperiode. Jeg har
denne oppfatningen.

Dette blir begrunnet med at i tiden fra Paulus sin omvendelse (år 37) og
til jødenes endelige forkastelse, så var en del av nådegavene rettet spesielt
mot Israel. Det gjaldt nådegavene til å helbrede, nådegaven til å gjøre un
dergjerninger og tungetalen som fremmed språk.

Hva som gjelder embetene som apostel og profet, så blir det begrunnet
med det forholdet at etter at læren ble endelig fastlagt av Paulus, så er det
ikke lenger behov for disse to embetene.

Som bevis for at disse nådegavene og disse to embetene er falt bort i vår
tidsperiode, så bruker man det som står i 1.Kor. 13,10: «For vi skjønner
stylievis og taler profetisk stykkevis, men når det fullkomne kommer, skal
det som er stykkevis, få ende.»

Dette blir tolket slik at når den paulinske læren ble fullt utbygd («når
det fullkomne kommer»), og dette skjedde i de brevene som Paulus skrev
i tidsrommet 60-67, så falt nådegavene og disse to embetene bort. Jeg kan
ikke være enig i en slik tolkning. Den blir altfor snever og tilfeldig, og den
har heller ikke dekning i Paulus sin lære og Paulus sine Skrifter.

383



Jødedom og kristendom - Jesus og Paulus

Hva som gjelder 1.Korintierbrevet 13,1-3» så må dette kapitlet
fortolkes på følgende måte:

a Kjærligheten er større enn alle nådegaver og alle embeter, for den er
fullkommen. Nådegavene og embetene skal falle bort, men kjærligheten
skal aldri falle bort. (v. 1-2.)

b Det ordet som her er brukt om kjærligheten, er på gresk « agape». Det
er det samme som «Guds kjærlighet».

C Dersom vi ikke har del i denne kjærligheten, er vi ingen ting. (v.3.)

d Versene 4-8 beskriver kjærlighetens vesen.

e Ved den kristne menighets bortrykkelse, skal alle nådegavene og alle
embetene falle bort, men kjærligheten skal bestå. (v. 10.)

f Ved bortrykkelsen går vi over fra barnestadiet og til å bli voksne i ånde
lig forstand. Da skal vi eie all kunnskap og forstå alle ting. (v. 11-12.)

g Alle nådegavene og alle embetene skal falle bort, men det som blir stå
ende for alltid er: tro, håp og kjærlighet, for de er fullkomne, men størst av
dem er kjærligheten, for den gjenspeiler Guds vesen.

For de som mener at alle nådegavene og de fleste embetene er falt bort i
vår tidsperiode, hvorfor blir da embetene som evangelist, hyrde og lærer
stående igjen i vår tidsperiode, når alt det andre er falt bort? Dette blir en
inkonsekvens som det er umulig å svare på.

Jeg er enig i at tiden fra Paulus omvendelse og til Paulus sitt utsagn i
kan fra da av bare ville gå til hedningene, er en OVER

GANGSTID for Guds planer med jødene. I denne tiden ble det vunnet
mennesker både for «Riket for Israel» og for den kristne menigheten,
men jeg er ikke enig i at nådegavene og embetene er falt bort i vår tid. Selv
om det kan være en FORANDRING i bruken av en del av nådegavene,
trenger vi dem som aldri før i arbeidet med en rett forståelse av Guds ord.

Nådegavene og embetene gjelder først og fremst for vår tid. Hva som
gjelder de 12 apostlene, så hadde disse en TOTALITET av nådegaver.
I de messianske brevene hører vi også om at de troende fikk nådegaver.
(l.Pet.4,10.) Det er først når vi kommer til Paulus sine brev, at vi får en
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Utfyllende undervisning om dette. Dette betyr at nådegavene og embetene
angår den kristne menigheten.

Jeg er også enig i at tungetalen som fremmed språk, nådegavene til å hel
brede og gjøre undergjerninger, var spesielt beregnet på Israel, for Gud har
bestandig handlet med sitt folk i forhold til store UNDER og TEGN. Vi
kan bare se på Israels historie, så ser vi at dette er riktig. Både helbredelser,
undergjerninger og tungetalen som fremmede språk skulle være tegn for
jødene på at Guds Rike var i funksjon.

Hva som gjelder den sistnevnte nådegaven, så var den i funksjon på
pinsefestens dag, da de mange tusen tilreisende jødene hørte aposdene
snakke til dem på deres eget språk. (Ap.Gj.2,1-18.)

Jødene bad Jesus flere ganger om at han måtte vise dem et TEGN på sin
autoritet og sin Gud-dom, men han sa til dem at de fikk ikke noe annet
tegn enn Jonas-tegnet. Jesus gjorde ikke noe tegn eller noen undergjerning
på kommando. Han gjorde det som Gud viste ham, at han skulle gjøre.
(Joh.5,20.)

Jesus sa følgende i misjonsbefalingen i Markus 16 om under og tegn:
«Og disse TEGN skal følge dem som tror (apostlene): I mitt navn skal de
drive ut onde ånder, de skal tale med tunger, de skal ta slanger i hendene,
og om de drikker noe giftig, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge
sine hender, og de skal bli helbredet.»

Hva som gjelder denne misjonsbefalingen, så gjelder den ikke for menig
hetens tid, men den gjelder for «Riket for Israel».

Vi skal være oppmerksomme på følgende aspekter ved denne
misjonsbefalingen:

a Den gjaldt de 12 aposdene og de 70 utsendingene. Den gjaldt ikke for
de messianske jødene. De gjorde ikke tegn og undergjerninger.

b Den beskriver store TEGN og UNDERGJERNINGER, som vi sjel
den ser i vår tidsperiode.

Paulus sa også at jødene søkte tegn, men grekerne søkte etter visdom.
(l.Kor.1,22.)
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Paulus skrev at tungetalen var et tegn for de vantro. De vantro er her jø
dene. «Det er skrevet i loven (Tanach): Ved folk med fremmede tungemål
og ved fremmedes lepper vil jeg (Gud) tale til dette folk (jødene), og enda
skal de ikke høre på meg, sier Herren. Så er da tungen til et TEGN, ikke for
de troende (i menigheten), men for de vantro (jødene). Den profetiske ta
len derimot er ikke for de vantro, men for de troende. (1.Kor. 14,21-22.)

Vi vet også at Paulus gjorde store tegn og undergjerninger i første del av
sin virksomhet (2.Kor.l2,12.), men vi ser også at dette ble noe neddempet
i siste del av hans virksomhet (I.Tim.5,23.)

Dette skal vise oss to forhold, og det er:

a Vi som tilhører den kristne menigheten, kan også gjøre disse under
gjerningene. Det skjer gjennom bruk av nådegaver og Guds nåde.

b De store tegn og undergjerninger er noe neddempet i vår tid i forhold
til det som skjedde på Jesu tid. Dette skal vise oss at det er en FORSKJELL
på «Riket for Israel» og den kristne menigheten.

Jeg tror ikke at nådegavene og embetene er falt bort i vår tidsperiode, men
jeg tror at en del av nådegavene har fått FORANDRET KARAKTER og
er noe SVEKKET i forhold tU den styrken som de hadde den første tiden.
De var først og fremst beregnet på jødene som TEGN til jødene om at
Gud stod i ferd med å opprette «Riket for Israel» for dem.

Når Paulus gjorde de samme under og tegn som aposdene gjorde, så var
det også et bevis for jødene at Paulus sin lære var fra Gud, og at Gud hadde
innført en ny tidsperiode.

Hva som gjelder tungetalens nådegave, så har den også et annet aspekt
enn det å tale og tyde et fremmed språk. Den har også den oppgaven at man
«taler hemmeligheter i Ånden.» (1.Kor. 14,2.), og dette skjer også i dag.

Hva som gjelder de andre nådegavene, så er de i funksjon i den
kristne menigheten, men i alt for liten grad. Jeg tror at dette skyl
des to faktorer, og de er:

a Mye av forkynnelsen i dag er gal. Den kristne menighets forkynnelse
blir blandet sammen med Rikets forkynnelse. Når Guds ord blir blandet,
mister det sin kraft.
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b I den fries nådens forkynnelse handler Gud både gjennom nådegavene,
som er begrenset, og gjennom den store nåden som han har gitt både den
kristne menigheten og verden. «Han altså som gir dere Ånden og virker
KRAFTIGE GJERNINGER blant dere, gjør han deg ved lov-gjerninger
eller ved forkynnelse av troen.» (Gal.3,5.) «Troen» er her det samme som
forkynnelsen av «den frie nåden».

Det er av den største viktighet at vi skiller mellom 3 forskjellige
tidsperioder i lesningen av Bibelen, og det er:

a Sinai-paktens tidsperiode.

b Rikets tidsperiode, som var tidsperioden fra døperen Johannes og til
Paulus omvendelse.

C Den kristne menighets tidsperiode, som er tiden fra Paulus omvendelse
og til den kristne menighets bortrykkelse.

Hva som gjelder store undergjerninger, helbredelse av sykdom og
store tegn, så handlet (handler) Gud på følgende måte i forhold
til disse 3 tidsperiodene.

a I den første tidsperioden så handlet Gud i forhold til løfter og i forhold
til bud (forpliktelser) i jødenes Torah.

b I den andre perioden så handlet Gud i forhold til løfter, forpliktelser og
MENNESKETS EGEN TRO.

C  I den tredje perioden så handler Gud i forhold til NÅDEGAVENE og
sin store NÅDE. Dette kommer til uttrykk gjennom Ånden og Åndens
gaver.

Hva som gjelder embetene, så regner N.T. med 5 hovedembeter, og det er:
Aposder, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Det blir hevdet at apos
tel- og profetembetet er blitt tatt bort i vår tid.

Hva som gjelder disse to embetene, så er det stor forskjell på disse og
på profetenes funksjon i Tanach og de 12 apostlenes funksjon i Rikets for
kynnelse. Når vi snakker om aposder og profeter i de paulinske Skriftene,
så gjelder det de menneskene som bygde opp den kristne menighets lære
gjennom sine embeter og sin forkynnelse. «Dere som er bygget opp på
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apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnesteinen er Kristus Jesus
selv.» (Ef.2,20.) (Se ogsåEf.3,5.)

Det var Paulus som var hovedapostelen og hovedprofeten i den kristne
menighet. Han fikk nye åpenbaringer fra Gud om det teologiske grunnla
get for den kristne menighet. De andre fikk stadfestet det gjennom Paulus
sin forkynnelse.

Den kristne menigheten ble bygd opp på apostlenes og profetenes for
kynnelse. Denne forkynnelsen er AVSLUTTET, så vi far ikke mer noen
apostler og profeter som kan komme med tilleggsopplysninger om den
kristne menighetens teologiske grunnvoll. Den saken er klar, men vi må
også huske på at apostlene og profetene hadde andre funksjoner.

Hva som gjelder apostelen, så er det en person som står i nær kontakt med
Gud, og som er utsendt fra Gud med et spesielt budskap. Han skal ikke
bare gå ut med sitt budskap, men han skal også danne nye menigheter.

Hva som gjelder profeten, så skal han kunne forutsi framtidige hendelser.
Dette angår ikke læren, for den er fastlagt med Paulus. (Kol.1,25.), men
det angår framtidige begivenheter og sammenhenger.

Profeten kan også avdekke sider ved menneskene som er skjult for oss,
og som ikke er i samsvar med det å være en kristen. Det må da taes et opp
gjør med dette.

Profeten kan også avdekke framtidige begivenheter hos en person. Pro
feten kan se inn i et menneskes indre og ytre liv og avdekke det som både
er ondt og godt.

Profeten kan også ta feil i sine vurderinger, for «vi skjønner stykkevis
og taler profetisk stykkevis.» (1 .Kor. 13,9.)

Profeten skal også kunne bruke alt Guds ord til formaning, trøst og
oppbyggelse av den kristne menigheten. (1.Kor. 14,3.)

Han skal også kunne analysere Guds ord og sette det inn i sin rette sam
menheng. (Se resymeet av Sv.Aa. Facius sitt hefte: Til De Helliges Fuld-
komne Beredelse. På min internettside: home.no/oeindergaard.)

Hva som gjelder forholdet mellom nådegavene og*embetene, så må vi ikke
blande disse sammen. En kristen kan ha flere nådegaver uten at han behø-
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ver å ha et embete. En som har et embete, må derimot ha de nådegavene
som tilhører dette embetet.

Vi kan for eksempel alle tale profetisk til oppbyggelse, formaning og
trøst (l.Kor.l4,3 og 31.), og vi skal alle vurdere det som blir sagt av profe
tene og av aposdene. (1.Kor. 14,29.) Dette betyr ikke at vi alle er profeter
eller aposder.

Jeg tror ikke at disse to embetene er trukket tilbake i vår tidsperiode,
men jeg tror at de har fått FORANDRET KARAKTER i samsvar med
vår tidsperiodes egenart.

Når dette er sagt, må jeg også legge til at vi har IKKE HATT mange apost
ler og profeter siden Paulus sine dager, for en apostel og en profet må legge
Paulus sin lære og forkynnelse til grunn for sin forkynnelse og virksom
het.

Det vi blant annet må be Gud om i dag, er at han reiser opp mennesker
med STERKE NÅDEGAVER, og at han reiser opp ordentlige apostler og
profeter med et genuint paulinsk budskap. Vi har nok av selvoppnevnte
aposder og profeter, men de er ikke ordentlige apostler og profeter. De fus
ker bare i faget, og vet verken hva de sier, eller hva de står for, for de greier
ikke å fordele Guds ord på en rett måte.

Vi må huske på at vi har fatt all åndelige velsignelse i himmelen i Jesus
Kristus. (Ef. 1,3.) Dette betyr ikke at denne velsignelsen er gjemt for oss
i himmelen, slik at vi kan ta den ut først på et senere tidspunkt, men det
betyr at all den åndelige velsignelsen som himmelen har, står til vår dis
posisjon. Her er det bare å ta ut det som Den Hellige Ånd ønsker å gi oss.
(l.Kor.12,11.)

Tingvoll den 20-11-04 og den 31-05-06.
Oskar Sdin Indergaard
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Nådegavene og embetene er ikke
opphevet i vår tidsperiode

"Dell

Som jeg skrev i min første artikkel om nådegavene og embetene,
så er det innenfor «Nådebevegelsen» tre syn på dette:

a Det ene synet er at alle nådegavene og apostel- og profetembetet opp
hevet i vår tid.

b Det andre synet er at bare en del av nådegavene og de to embetene er
OPPHEVET.

C Det tredje synet er at alle nådegavene og embetene er til stede i vår tids
periode. Jeg har dette synet.

Det burde naturligvis bare være ett syn på dette, for den paulinske læren
er fastlagt, men dette viser oss at vi fortsatt «skjønner stykkevis og taler
profetisk stykkevis.» (1 .Kor. 13,9.)

Vi har heldigvis det løftet i Paulus sine Skrifter at Gud vil vise oss det
som er rett. «La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn, og om
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dere er annerledes sinnet i noe, da skal Gud også åpenbare dere dette, bare
at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme spor.»(Fil.3,15-16.)

Det er to grunner til at det blir hevdet at nådegavene og to av em
betene er falt bort i vår tid, og det er:

1. Forskjellig fortolkning av l.Kor.13,9-13. «For vi skjønner stykkevis og
taler profetisk stykkevis, men når det fullkomne kommer, da skal det som
er stykkevis, fa ende. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som
et barn, men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. For nå ser vi i et speil,
i en gåte, men da skal vi se åsyn til åsyn. Nå kjenner jeg stykkevis, men da
skal jeg kjenne fiillt ut, likesom jeg også fullt ut er kjent. Men nå blir de
stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, og størst blant dem er kjærlighe
ten.»

Dette blir tolket på to måter:

a Nådegavene skal falle bort, når Paulus fikk den fulle oversikt over den
kristne menighets lære, og dette skjedde i de 7 siste brev som han skrev.

b Nådegavene og embetene skal falle bort ved Jesu komme for den kristne
menigheten. Jeg holder på den siste oppfatningen, for det står i v. 12 at «da
skal vi se åsyn til åsyn», og det skjer først ved Jesu komme for den kristne
menigheten.

Det som blir stående både NÅ og SENERE, er tro, håp og kjærlighet,
for de er fullkomne i motsetning til nådegavene og embetene som er be
grensede. (Se min utdyping av l.Kor 13 i artikkelen: Nådegavene og em
betene er ikke opphevet i vår tid. Del 1.)

2. Den andre grunnen til at noen mener at nådegavene er falt bort, er at
Paulus i Efeserbrevet 4, ikke nevner nådegavene, men at han bare nevner
de 5 embetene, apostel, profet, evangelister, hyrder og lærer, (v.l 1.)

Dette er heller IKKE RETT, for i Efeserbrevet 4,7 står det at HVER
OG EN AV OSS ER NÅDEGAVENE GITT ETTER DET MÅL AV
NÅDE SOM GAVEN MÅLES MED. «Men hver og en av oss er nåden
gitt, etter det mål som Kristi gave (nådegavene) tilmåles med.»

Hva som gjelder Efeserbrevet 4,7, som hører med til de 7 siste brev som
Paulus skrev, er både apostel og profetembetet nevnt. De er ikke tatt bort.
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Dette betyr da at de tar feil, de som hevder, at disse to embetene er falt
bort i vår tid.

Hva som gjelder nådegavene, så er de gitt til alle troende. Dette gjeldet
både i den messianske forsamlingen og det gjelder i den kristne forsam
lingen.

I den messianske forsamlingen hadde de 12 aposdene og de 70 utsen
dingene en fylde av nådegaver, mens den enkelte troende kunne bli fylt av
Ånden og fa en eller flere nådegaver. Dette gjaldt både kvinner, menn og
trellene. «De ble alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale med
andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale.» (Ap.gj.2,4.)

« Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min Ånd
over alt kjød, og deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord, og de
res unge menn skal se syner, og deres oldinger skal ha drømmer. Ja, endog
over mine treller og over mine trellkvinner vil jeg i hine dager utgyde av
min Ånd, og de skal tale profetiske ord.» (Ap.gj.2,17-18.)

Evangelisten Filip hadde 4 døtrer som hadde den profetiske nådegaven.
«Han hadde 4 ugifte døtre som hadde profetisk gave.» (Ap.gj.21,9.)

«Etter som ENHVER hår fått en nådegave, så tjen hverandre med den
som gode husholdere over Guds mangehånde nåde.» (l.Pet.4,10.)
De vanlige troende hadde ikke embeter i den messianske forsamlingen.

I den kristne menigheten kan hver enkelt troende få både nådegavene og
embetene alt etter som Den Hellige Ånd utdeler dette.

Menigheten i Korint ble lovet ALLE NÅDEGAVENE inntil Jesu
gjenkomst for menigheten, «så at det IKKE FATTES DERE NOEN
NÅDEGAVE mens dere venter på våre Herre Jesu Kristi åpenbarelse.»
(l.Kor.1,7.)

Dette utsagnet betyr at nådegavene ikke skal falle bort, før enn ved Jesu
komme for den kristne menigheten. Dette er også i overensstemmelse med
det som står i l.Kor.l3. Menigheten i Korint representerer HELE DEN
KRISTNE MENIGHET i dette utsagnet.

I den kristne menighets tidsperiode har vi ulike nådegaver. «Og da vi har
ulike nådegaver alt etter den nåde som er oss gitt, så la oss om vi har profe
tisk gave, bruke den etter som vi har tro til.» (Rom. 12,6.)
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«For dere kan ALLE tale profetisk, en av gangen, så alle kan lære og
alle formanes, og profeters ånder er profeter lydige.» (LKor. 14,31-32.)

«Utslukk ikke Ånden, ringeakt ikke profetisk tale.» (l.Tess.5,19-20.)

I den kristne menighets tidsperiode er det både menn og kvinner som kan
ha nådegavene. Embetene er åpne for både menn og kvinner med unntak
av to embeter, og det er lære- og hyrdeembetet. (1 .Tim.2,11 -12 og 3,1 -7.)
De fleste i Guds menighet har ikke forstått dette, for de vil ikke bøye

seg for Guds ordninger om UNDERORDNING og TJENESTE. De lyt
ter mer til det som verden sier om LIKESTILLING enn til det som Guds

ord sier om dette.

På samme måten som Jesus underordnet seg Guds vilje, skal også vi un
derordne oss under Guds ordninger. På samme måten som Jesus underord
net seg Gud, så skal kvinnen underordne seg mannen. «Men jeg vil at dere
skal vite at Kristus er enhver manns hode, og mannen er kvinnens hode og
Gud er Kristi hode.» (1.Kor. 11,3.)

Dette blir også gjentatt i Brevet til Efeserne. Dette kan derfor ikke bare
være jødiske ordninger. Nei, det er ordninger som Gud ønsker at vi skal
overholde. «Dere hustruer! Underordne dere under deres egne menn som
under Herren!, for mannen er hustruens hode, likesom Kristus er menig
hetens hode. Han som er sitt legemes frelser.» (Ef.5,22-23.)

Hva som gjelder begrepet «hode», så betegner det her «åndelig auto
ritet». Dette begrunnes både med at kvinnen er skapt av mannen, og at
det var kvinnen som falt synd først.

Paulus hadde de fleste embetene og mange nådegaver. Han never i Efeser-
brevet 3,4 at han HADDE KUNNSKAPENS NÅDEGAVE om Kristi
hemmelighet, «hvorav dere, når dere leser det, kan kjenne MIN INN
SIKT i Kristi hemmelighet.»

«hvis tjener jeg er blitt etter DEN GUDS NÅDES GAVE (kunn
skapens nådegave) som er meg gitt ved virksomheten av hans makt.»
(Ef.3.7.)

Dette betyr at nådegavene ikke var falt bort etter at Efserbrevet ble
skrevet.
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Vi vet at Timoteus hadde en nådegave, som han hadde fått ved profetisk
tale ved håndspåleggelse. Han ble både bedt om- ikke å vanskjøtte denne
nådegaven- men å opptenne den igjen på nytt. «Vanskjøtt ikke den nåde
gave som er i deg, som ble deg gitt ved profetiske ord med håndspåleggelse
av de eldste.» (l.Tim.4,l4.)

«Derfor minner jeg deg om at du IGJEN OPPTENNER DEN NÅ
DEGAVE som er i deg ved min håndspåleggelse.» (2.Tim.I,é.)

Det andre Brevet til Timoteus var det siste brevet som Paulus skrev.

Han satt da igjen fengslet i Roma. Det ble skrevet år 67. Dersom nådegave
ne var opphevet på denne tiden, så hadde han ikke skrevet til Timoteus og
bedt ham om at han måtte fornye igjen den nådegaven, som han hadde.

Vi ser at verken nådegavene, embetene eller håndspåleggelsen var avskaffet
i Paulus sine siste brev. Timoteus ble bedt om at han ikke så snart måtte

legge hendene på noen. Dette ble gjort til overføring av kraft, nådegaver,
embeter og helbredelse. «Vær ikke snar til å legge hendene på noen. Gjør
deg ikke delaktig i fremmede synder. Hold deg selv rein.» (l.Tim.5,22.)

At en del av nådegavene og embetene har fatt forandret karakter, betyr
ikke at de har falt bort. Dette skal jeg ikke behandle her. (Se min artikkel:
Nådegavene og embetene er ikke falt bort i vår tidsperiode. Del 1.)

Det blir videre hevdet av noen av de som mener, at nådegavene er falt bort
i vår tidsperiode, at for eksempel tungetalens nådegave, slik som den fun
gerer i dag, er fra satan. Dette er HORRIBEL LÆRE. Jeg tar på DET
STERKESTE avstand fra en slik vurdering.

Paulus sa følgende om tungetalens nådegave:

a Det var ingen som talte så mye i tunger som han. (1 .Kor. 14,18.)

b Når de troende kom sammen, skulle de ta med seg «en salme eller en
lære eller en åpenbaring eller EN TUNGE eller en tydning. La alt skje til
oppbyggelse.» (1.Kor. 14,26.)

Det er en som har sagt: «Ta nådegavene og embetene, som er beskrevet i
l.Kor.I2, og dypp dem i kjærligheten, som er beskrevet i 1.Kor. 13. Deret
ter kan du gå ut og praktisere dem på en RETT MÅTE, slik som det er
beskrevet i 1.Kor. 14.
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Jeg tror at dette er en riktig vurdering av nådegavene og embetene.
Kjærligheten opphever ikke nådegavene og embetene, men den omslutter
dem og gir dem en større fylde og legimitet. Mens nådegavene og embe
tene er Andens gaver, så er kjærligheten Åndens frukt.

At det finnes tungetale i de fremmede religioner, det er sant, men det betyr
ikke at den timgetalen, som en gjenfødt kristen har, er fra satan. Vi vet at
satan etterligner Gud på de områdene der som han slipper til. (Se konfron
tasjonen mellom Gud og satan i forbindelse med jødenes utgang fra Egypt
i gammel tid. (2.Mos.8-10.)

Satanisk innflytelse og kraft kan også bli overført ved håndspåleggelse.
Dersom en predikanten er influert av de sataniske krefter, så vil han auto
matisk være et medium for overflytting av den okkulte kraften, som han
har, til det menneske som han ber for- dersom da ikke Gud forhindrer

dette.

Dette er sant, men å hevde at enhver predikant og enhver kristen som
har tungetalens gave, er influert av satan, det er en grotesk påstand, som
ikke har noe med sannheten å gjøre.

Nådegavene og embetene er gitt til alle troende. Dette kan ikke sterkt nok
bli understreket.

Når en del «karismatiske» predikanter tar seg selv til rette med over
dreven og gal bruk av nådegavene, så øver de vold mot Guds ord. Det vi
må tilstrebe, er en RETT BRUK AV NÅDEGAVENE. Predikantene må
underlegge seg helt Den Hellige Ånd og ikke fare som villmenn rundt på
podiet og tro at det er de selv som innehar kraften til å helbrede og profe
tere. Dette har vi mer enn nok av i en del såkalte «karismatiske» forsam

linger.
Jeg er helt sikker på at det hadde skjedd flere helbredelser og kommet

fram flere riktige profetier, dersom kristenfolket hadde lyttet til Åndens
tale i stedet for å underlegge seg disse predikantenes mange merkelige på
funn.

Vi må huske på at vi også har en nådegave, som går ut på at vi skal
PRØVE ÅNDENE- om de er fra Gud eller ikke. (1.Kor. 12,10.). Dette er
en meget viktig nådegave nå i endens tid, hvor vi vil få stor villfarelse på det
åndelige området.
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Vi må videre understreke at pastoren ikke skal være NOEN ENEHER
SKER i menigheten. Han skal ha ved sin side både aposder, profeter, evan
gelister, lærere og eldste. Den kristne menigheten skal være oppbygd etter
Åndens prinsipper. Det er Ånden som gir nådegaver og utdeler embetene.
Menigheten skal bygges i Guds frihet, og alle skal underordne seg under
hverandre i forhold til de nådegaver og de embeter som den enkelte har.
«og underordner dere under hverandre i Kristi frykt.» (Ef.5,21.)

På denne måten slipper man også slitne og utbrente pastorer og uenig
het og splittelse i menigheten. Guds ordninger er de beste.

Det er MYE UORDEN i menighetene i dag. Dette er ikke Guds vilje.
Hensikten med embetene og nådegavene er at menigheten skal få full
kjennskap til den paulinske læren og måten som den skal fungere på. Dette
kommer dessverre ikke til å skje fiillt ut i tiden. Det kommer først til å skje
ved Jesu komme for menigheten. «Og det er han som gav oss noen til
apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere,
for at de hellige kunne bli FULLKOMMENGJORT TIL TJENESTE-
GJERNING (både embeter og nådegaver), til Kristi legemes oppbyggelse,
INNTIL vi alle når fram til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til
ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, for at vi ikke
lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive om av ethvert lærdoms
vær ved menneskene spill, ved kløkt i villfarelsens kunstner, men at vi sann
heten tro i kjærlighet, i alle måter skal vokse opp til (gr.»eis», som betyr
«inn i») ham som er hodet. Kristus, av hvem hele legemet sammenføyes
og sammenknyttes ved hvert bånd som han gir, og vokser sin vekst som
legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet, alt etter den virksomhet (embeter
og nådegaver) som er TILMÅLT HVER ISÆR.» (Ef.4,I I-I6.)

Det er ingen motsetning mellom den frie nåden og en riktig bruk av nå
degavene og embetene. Den Hellige Ånd kan enten virke gjennom nåde
gavene og embetene, eller Han kan virke direkte uten å gå veien om disse.
Han kan virke direkte gjennom nåden. Det er Han selv som bestemmer
hvilken måte Han vil arbeide på.

Tingvoll den 24-11-04 og den 31-05-06.
Oskar 6din Indergaard
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Nådegavene og embetene er ikke
opphevet i vår tidsperiode

'Dels

Som jeg har vist i mine to tidligere artikler om det samme temaet, så er
det tre syn innenfor «Nådebevegelsen» med hensyn til nådegavene og
embetene.

Og det er:

a Alle nådegavene og de to embetene, apostel og profet, er opphevet i vår
tid.

b Mange nådegaver og to embeter er falt bort i vår tid. Dette gjelder spe
sielt «tugetalens nådegave» og to «kraftgavene», som er «nådegavene til
å helbrede» og «nådegaven til å gjøre undergjerninger» og de to embe
tene, «apostel» og «profet».

C Alle nådegavene og embetene er til stede i inneværende tidshushold-
ning. Jeg har denne oppfatningen.
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Min oppfatninger følgende: Både nådegavene og.embetene finnes fortsatt,
men en del av nådegavene har fått en NEDDEMPET BETYDNING i
forhold til det som de 12 apostlene hadde. De hadde dessuten en fylde av
nådegaver. De hadde et mandat som ikke var helt likt med det som vi har
i menighetens tid.

«Tungetale som språk» og «nådegaver til å helbrede» og «nådega
ve til å gjøre undergjerninger» er ikke falt bort,, men de er neddempet i
vår tidsperiode, for de var opprinnelig rettet mot Israel og jødene. Gud
handler med dette folket i forhold til store tegn og undergjerninger. Noen
kaller disse gavene for «JØDISKE GAVER», i og med at de var rettet
spesielt mot jødene.

Hva som gjelder de to embetene, apostel og profet, så er de ikke falt bort,
men nye åpenbaringer angående den paulinske læren er falt bort, for den
paulinske læren er fastlagt ved Paulus sine 13 brev. (Se mine to foregående
artikler om dette.)

Det går ikke an å hevde at for eksempel nådegavene til å tale profetisk,
til å tjene, til å hjelpe, til å lære, til å formane, til å gi, nådegaven til å være
forstander, nådegaven til å styre, nådegaven til å vise barmhjertighet, nåde
gaven til å ha kunnskaps- og visdoms tale, nådegaven til å ha tro, nådegaven
til å prøve åndene, nådegaven til å tyde timger og nådegaven til å bede i sin
ånd med englers tunge (l.Kor.13,1 og 14,4 og 14.) er falt bort i vår tid.

Det går ikke an å sette et skille mellom nådegavene og embetene, for embe
tene bygger på en eller flere nådegaver. Der det ikke er noen nådegaver, der
er det heller ikke noen embeter, for det er nådegavene som bærer embetene
og gir dem deres styrke og autoritet.

En må da spørre: Hvilke nådegaver har læreren, hyrden eller evange
listen dersom nådegavene er falt bort i vår tid. De står da tomhendt igjen
uten å ha noen nådegaver eller noen kraft.

Den Hellige Ånd kan naturligvis arbeide direkte- utenom nådegavene-
men han arbeider også gjennom nådegavene.

Menigheten i Korint ble også lovet ALLE NÅDEGAVER INNTIL
JESU KOMME FOR MENIGHETEN, «så at det ikke mangler dere
noen nådegave mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse.»
(I.Kor.1.7.)
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Det står også at vi skal søke etter å få de åndelige gavene i RIKELIG
MÅL til menighetens oppbyggelse. (LKor.14,12.)

I Brevet til Efeserne 4,11-12 står det at Gud gav aposder, profeter, evan
gelister, hyrder og lærere til menigheten, for at alle de troende kunne bli i
stand til å TJENE I MENIGHETEN, slik at det kristne legemet kunne
bli bygd opp på en ordendig og god måte. «Og dét er han som gav oss
noen til aposder, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og
lærere, for at de hellige kunne bli fiillkommengjort til tjenestegjerning, til
Kristi legemes oppbyggelse.»

Dette betyr at disse 5 embetene skulle bidra til at alle i menigheten
skulle være med på dette viktige arbeidet. I og med at ikke alle hadde em
beter, fikk de sin kraft og sin nåde gjennom nådegavene.

Det er blitt hevdet både at de såkalte «kraftgavene» og alle nådegavene
er falt bort etter perioden for Aposdenes Gjerninger (Ap.gj.28,28.), men
dette er ikke riktig. Det som er riktig, er at de såkalte^«kraftgjerningene»
ikke virker i den utstrakte grad som de virket under Jesus og de 12 apost
lene.

Læren om at nådegavene og de 2 embetene, apostel og profet, er opphe
vet i vår tid, er basert på det som står i l.Kor.13,9-13. Der står det blant an
net at nådegavene skal falle bort, men at tro, håp og kjærlighet skal bestå.
Nådegavene blir her sammenlignet med kjærligheten. Nådegavene skal
falle bort, for de er ufullstendige, men kjærligheten .(gr.agape) skal aldri
falle bort, for den er fullkommen. Nådegavene og embetene skal først falle
bort ved Jesu komme for den kristne menigheten, for da er det ikke mer
behov for dem.

De som hevder at nådegavene er falt bort i vår tidsperiode, mener at nåde
gavene stod ved like inntil Paulus skrev sine fangenskapsbrev i årene 60-
62. Hvordan kunne da Paulus allerede i l.Kor.13,9-13 annonsere at nåde
gavene skulle falle bort? Dette blir en logisk umulighet.

Paulus skrev også i l.Kor.1,7 at menigheten i Korint ikke skulle mangle
noen nådegave inntil Jesu komme for menigheten. Dette blir da også galt.
I lys av de brevene som Paulus skrev etter året 60, burde han ha rettet på
det som står i 1.Kor. 1,7.

Hva som gjelder en generell beskrivelse av nådens forhold til nådega
vene, så bruker Paulus den samme beskrivelsen av nådegavene både i Bre-
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vet til Romerne 6,12 som han gjør i Brevet til Efeserne 4,7. Der står det
henholdsvis: «Og da vi har ulike nådegaver, alt etter den nåde som er oss
gitt, så la oss om vi har profetisk gave, bruke den etter som vi har tro til.»
(Rom. 12,6.)

«Men hver og en av oss er nåden gitt etter det mål som Kristi gave
måles med.» (Ef.4,7.)

Dette betyr at nådegavene også var i funksjon, da Paulus skrev Efeser-
brevet. De var altså ikke falt bort.

Hva som gjelder de to embetene, apostel og profet, så ville heller ikke Pau
lus ha nevnt dem i Efeserbrevet 4,11 dersom de var falt bort. Dette blir
også en inkonsekvens og en logisk brist hos de som har dette synet.

Læren om at nådegavene og de to embetene er falt bort i vår tidspe
riode, er ikke korrekt, og den bygger ensidig på en ukorrekt forståelse av 1.
Korintierbrevet 13,9-13.

I følge denne læren operer Gud ikke lenger gjennom nådegavene i vår
tidsperiode, men han operer utelukkende gjennom Den Hellige Ånd. At
det er Den Hellige Ånd som gir nådegavene, det er rett, men at de er opp
hevet i vår tid, er ikke rett. Det er ingen motsetning mellom den som gir
nådegavene og det som han gir.

At Gud kan gå utenom nådegavene i sitt arbeid både med menigheten
og med de verdslige, det vet vi, men som oftest går han veien gjennom
nådegavene og embetene når han ønsker å få gjennomført noe. Det er in
gen motsetning mellom nåden og nådegavene bortsett fra det at nåden er
fiillkommen, mens nådegavene er ufullstendige.

Nådegavene er ikke i seg selv ufullstendige, men på grunn av at vi men
neskene er ufullstendige, så blir også utøvelsen av nådegavene ufullstendig.

Grunnen til at Paulus ikke skrev utfyllende om nådegavene i sine senere
brev, er det forholdet at han hadde skrevet såpass utfyllende om dette i
1 .Korintierbrevet 12-14.

Jeg ser det slik at den kristne læren ble endelig fastlagt i fangenskapsbreve-
ne. Paulus skulle «fiillføre Guds ord» (Kol.1,25.), men til tross for det så
«skjønner vi fortsatt stykkevis og taler profetisk stykkevis» (1.Kor. 13,9.)
Det er ingen av oss som forstår Guds ord fullt ut, slik som det skal forståes.
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men vi forsøker så godt som vi kan, å forstå Guds ord. I dette arbeidet far
vi hjelp både av Den Hellige Ånd og av nådegavene.
At de troende fortsatt ser «stykkevis og delt», har vi mange ek
sempler på. Vi skal bare ta med to forhold som viser dette:

a De aller fleste kristne ser ikke at vi må skille mellom Jesu og Paulus lære
på en rekke punkter. De som ikke gjør det, har ikke oppdaget Nådens store
betydning og virksomhet. (Se bladet Evangelisten av 1-12-04 hvor det blir
gitt et korrekt bilde av forholdet mellom nåden og loven.)

b Vi som skiller mellom Jesu og Paulus sin lære, har også forskjellige
vurderinger av dette. I denne artikkelen har jeg vist at det innenfor den
såkalte «Nådebevegelsen» finnes 3 FORSKJELLIGE SYN på dette.
Dette viser til fulle at «vi skjønner stykkevis og taler profetisk stykkevis»
(l.Kor.13,9.)

1 oppbyggingen og i bevaringen av den kristne menigheten behøver vi
både Guds nåde, nådegavene og alle embetene.

Tingvoll den 9-12-04 og den 31-05-06.
Oskar 6din Indergaard
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Jesu forsoning

Jesu forsoning er en fortsettelse og en videreføring av Guds skapelse av hele
universet og alt som er i det. Det er et uttrykk for at Gud fortsatt vedkjen
ner seg sitt skaperverk og ønsker å holde det oppe mot kaoskreftene, som
blir ledet av satan. Gud er bare god. Satan er bare ond.

Jesu forsoning angår ikke bare den jord og det univers som er nå, men
den angår også den jord og de universer, som har vært før, og den jord og de
universer som skal bli. «I begynnelsen (for lenge siden) skapte Gud him
melen og jorden, og jorden BLE øde og tom.» (I.Mos. 1,1-2.)
«Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettfer

dighet bor.» (2.Pet.3,13.)
Jesu forsoning gjelder ikke bare menneskene. Den gjelder også dyrene

og hele skaperverket, men den gjelder ikke de englene som er falt. De er al
lerede fortapt for Guds rike. «For engler tar han (Gud) seg jo ikke av, men
Abrahams ætt tar han seg av.» (Hebr.2,16.)

Jesus døde på et kors på Golgata for snart 2000 år siden, men Jesu forso
ning gjelder fra FØR VERDENS GRUNNVOLL BLE LAGT. «... enda
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gjerningene (Jesu forsoning) VAR FULLFØRT før verdens grunnvoll ble
lagt.» (Hebr.4,3.)

Gud operer i to dimensjoner. Han operer både i tiden og utenom tiden.
Hver begivenhet på vår tidslinje forholder seg derfor til enhver begivenhet
som angår samme saken, som om de var SAMTIDIGE, for evighetsdi-
mensjonen regner ikke med tiden. Dette gjelder ut fra Guds posisjon. Det
gjelder også de forskjellige forhold som gjelder frelsen.

Dette gjelder også for menneskene. Vi er bundet av tiden i forhold til
vårt legeme, men i vårt hjerte og i våre tanker, lever vi i to dimensjoner. Vi
lever både i tiden og i evigheten.

Evighetsdimensjonen operer bare med en tid, og det er nåtid. Den bare
ER. På samme måten som Gud ER, så er også denne dimensjonen evig
eksisterende.

Hva som gjelder synden, så ble det lagt et dekke over den i gammel-testa-
mentlig tid. Da Jesus kom, tok han bort synden. Dette betyr ikke at det
ikke var syndenes forlatelse å fa i gammel-testamentlig tid, for det var det,
men det betyr at synden ble tatt bort fra Guds åsyn etter Golgata. Han
lever som om ikke synden eksiterer lenger.

Men til tross for det, så er synden likevel i verden, for det store flertallet
av mennesker ønsker å gå syndens og fortapelsens vei. Det er satan som har
forblindet deres åndelige syn. «Er da enn vårt evangelium skjult, så er det
skjult for dem som går fortapt, i hvem denne tidsalderens gud har forblin
det de vantroes sinn, for at lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som
er Guds bilde, ikke skal skinne for dem.» (2.Kor.4,3-4.)

Det store flertallet av mennesker er bundet. De er ikke i stand til å søke
Gud og fa del i sine rettigheter. Den største rettigheten som menneskene
har, er SYNDENES FORLATELSE.

Selve ordet «forlatelse» betyr «bortsendelse». Det gjelder «bortsen-
delse av synden». Det kommer av det greske ordet «afesin».

Det er ingen som kan søke Gud av egen kraft. I denne sammenhengen er
vi menneskene avhengig av det valget som denne verdens fyrste har tatt
en gang for lenge siden. Han valgte å gjøre opprør mot Gud. Alle de som
følger ham, gjør derfor opprør mot Gud og hans ordninger.

Bibelen sier at det er ingen som søker Gud av seg selv- ikke en eneste en.
Alle er fordervet når det gjelder dette. (Se Brevet til Romerne. 3,10-18.)
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Men heldigvis så skjer det at Gud søker menneskene med sitt kall. Dette
skjer oftere enn vi aner. Det er ikke bestandig at Guds kall er like sterkt,
men det er der. Dette er DE GYLNE ØYEBLIKK i et menneskes liv. Da
gjelder det å si Ja til Guds kall, for da er det evigheten bestemmes for hvert
enkelt menneske. Det er i skjæringspunktet mellom Guds kall til oss men
neskene og vårt JA til ham at frelsen ligger.

Dessverre så sier de fleste mennesker: Nei til Guds kall om frelse. For hver
gang dette skjer, så forherder mennesket sitt hjerte ovenfor Gud, slik at
Guds kall til slutt forsvinner helt for et menneske. Da gir ikke Gud flere
muligheter til frelse, og mennesket er fortapt for Guds rike. Satan har fatt
sin vilje fullt ut med dette mennesket.
Som det står i sangen: «Utenfor eller innenfor- hvor skal jeg stå en

gang.» En bestemmer selv i tiden hvor en vil tilbringe evigheten.

Dette skriver jeg ikke for å skremme noen. Jeg skriver det for å minne mine
medvandrere om dette og gi uttrykk for hva Guds ord sier om frelsen og
om fortapelsen.

Det er IKKE VANSKELIG å bli frelst. Det er bare å si JA til Guds kall,
men til tross for dette så går de fleste menneskene fortapt for Guds rike.

«for hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.»
(Rom.10,13.)

«Den som tror på Sønnen, har tidsalderligliv, men den som ikke vil tro
på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.» (Joh.3,36.)

Synden går tilbake til satans opprør mot Gud. Han er syndens opphavs
mann og fullender. Han er bare synd. Han vet at han selv er dømt til et evig
opphold i «sjøen som brenner med ild og svovel.» (Mat.25,4l.) (Denne
beskrivelsen skal naturligvis forståes i overført betydning. Det er bilder på
fortapelsens eksistens og gru.)

I forbindelse med satans opprør mot Gud gikk også millioner med en
gler den samme veien som satan. «For engler tar han (Gud) seg ikke av,
men Abrahams ætt tar han seg av.» (hebr.2,16.)
De er også dømt sammen med satan til et evig opphold i «sjøen som

brenner med ild og svovel.» «Da skal han også si til dem på sin venstre
side: Gå bort fra meg, dere forbannede, i den evige ild som er beredt djeve
len og hans engler!» (Mat.25,41.)
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Da Adam ble skapt, falt han og Eva i synd, for de hørte mer på det som
slangen sa til dem, enn det som Gud hadde lovet dem- enda dette var mye
mer verdifullt og godt enn det som satan lovet dem. Han sa at dersom de
spiste av kunnskapens tre, så skulle de bli lik Gud med hensyn til å kjenne
godt eller vondt. (l.Mos.3,5.)

Det var bare halvdelen av det som satan sa, som var rett. De ble ikke
lik Gud, men deres samvittighet ble vekket, slik at de kom til å kjenne for
skjellen mellom godt og ondt. Følgen av dette ble at de ble kastet ut av
Edens hage. (l.Mos.3,23.)

Synden kom altså inn i verden ved et menneske, og det var Adam. Syn
den som tilstand gikk over til alle mennesker som har levd. «Derfor, li
kesom synden kom inn i verden ved ett menneske (Adam), og døden ved
synden, og døden således trengte gjennom til alle mennesker, for de syndet
alle.» (Rom.5,12.)

Syndenes forsoning kom også inn i verden ved et menneske, og det var
Jesus, «for likesom de mange (i betydningen «alle») er blitt syndere ved
det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange bli rettferdiggjort ved
den enes lydighet.» (Rom.5,19.)

Av den grunn blir Jesus kalt både «den siste Adam» og «det andre
mennesket». «Således er det og skrevet; Det første mennesket, Adam,
ble til en LEVENDE SJEL. Den siste Adam er blitt en LEVENDEGJØ-
RENDEÅND.» (1.Kor. 15,45.)

«Det første mennesket var av jorden, jordisk, det andre mennesket er
Herren av himmelen.» (l.Kor. 15,47.)

Når Jesus blir kalt «den siste Adam», så betyr det at han har sonet
synden, som ble introdusert ved den første Adam.

Når Jesus blir kalt for «det andre mennesket», så betyr det at det be
gynte en ny mennesketype med Jesus. Det var det LØSKJØPTE MEN
NESKET eller det FRELSTE MENNESKET. Den som tror på Jesus, har
del i alt det som den siste Adam representerer, og er blitt et nytt menneske
i Jesus Kristus.

Det var ikke bare synden som ble sonet på Golgata, men også alle syndens
konsekvenser. Dette gjelder både døden, sorg, plager, all lidelse, sykdom,
urettferdig styresett, krig og uår, negative økonomiske forhold, negative
økologiske forhold og undertrykkelse og utnytting av mennesker, dyr og
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naturen. Alt dette skal gjenopprettes ved Jesu gjenkomst og Jesu 1000
årige styre på jorden. «For han skal være konge inntil han får lagt alle sine
fiender under sine føtter. Den siste fiende som tilintetgjøres er døden.»
(l.Kor.15,25-26.)

«og han (Gud) skal tørke bort hver tåre av deres øyne, og døden skal
ikke være mer, og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine, for de første ting er
veket bort.» (Joh.Åp.21,4.)

Det er ikke bare menneskene som lider under synden og dets følger. Dy
rene og alt som har liv, lider også. Naturen lider også på sin måte. Den
forbannelsen som ligger over skaperverket, skal taes fullstendig bort en
gang.

Den taes bort i følgende etapper:

1, Den første etappen i forsoningen er Jesus død på et kors på Golgata og
Jesu oppstandelse. Alle de som tror på Jesus, får syndenes forlatelse og Den
Hellige Ånds gave.

2. Den andre etappen er at mennesker blir frelst og satt inn i den kristne
forsamlingen, som er Jesu legeme. (1.Kor. 12,13.)

3* Den tredje etappen i forsoningen er utdelingen av nådegavene. Det er
gaver som er gitt til Guds folk, for at de skal være med på å fremme Guds
rike på jorden. De er gitt for å bygge opp menigheten og for å betjene
verden. Den kraft som der er i de troende, er den samme kraft som det var
i Jesus. De troende skal gjør de samme gjerningene som Jesus gjorde, ja,
endog gjerninger som er større enn de som Jesus gjorde, skal de gjøre. Det
går da på utbredelsen av evangeliet og undergjerninger over hele verden.

På samme måten som Jesus gikk omkring og gjorde gode ting og hel
bredet mennesker, skal også vi gjøre det. «hvorledes Gud salvet Jesus fra
Nasaret med Hellig Ånd og kraft. Han som gikk omkring og gjorde vel og
helbredet alle som var overveldet av djevelen, fordi Gud var med ham.»
(Ap.gj. 10,38.)

Hva som gjelder sykdom og helbredelse, ligger dette også i forsoningsver-
ket, men vi kan IKKE KREVE at Gud bestandig og til enhver tid helbre
der våre sykdommer og plager. Vi kan ikke kreve dette av Gud, men vi vet
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at han er i stand til det, og at han ofte gjøt det. Vi skal ikke diskutere om
Gud kan eller vil helbrede, men vi skal si at GUD HELBREDER. Det er
vår posisjon i forhold til helbredelse.

Dessuten tror jeg at uansett hva som skjer med en troende- om ved
kommende er syk eller frisk- så vil Gud behandle ham på beste måte. «Og
vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som etter hans
råd er kalt.» (Rom.8,28.)

Gud har ofte en SKJULT AGENDA med en kristens liv, som ikke vi
kjenner til. Han bruker dette til å fremme sine planer- både med den en
kelte og andre mennesker.

Det er ikke bare de troende som blir helbredet. Det skjer også med de som
ikke er kommet til en levende tro på Jesus. Gud er god mot alle mennesker.
«... for han (Gud) lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne
over rettferdige og urettferdige.» (Mat.5,45.)

Gud tar seg av hele skaperverket, men i og med at de fleste mennesker
velger a ikke ville ha noe a gjøre med Gud, så kan han ikke fullt ut fa gjen
nomført sin vilje og sine ønsker med dem.

Store deler av kristenfolket er heller ikke interessert i at det skjer helbre
delser av mennesker. De ber ikke for syke, for de anser dette som svermeri,
og når det skal være helbredelseskampanjer og karismatiske møter, så mot
arbeider de dem.

Mange troende mennesker har av en eller annen grunn fått innsatt en
teologisk støysender i sine hjerner og i sine hjerter i forståelsen av Guds
ord, slik at de ikke tør a gå utenom den gjengse teologi og den vanlige opp
fatningen av teologiske spørsmål. «Det er farlig det», som Ludvik pleide
å si til Solan Gundersen.

Det er følgende grunner til at det er slik:

a Det er mangel på Bibel-kunnskap og mangel på troen på Guds kraft.

b Det er feil forkynnelse. Prestene, Bibel-lærerne og predikantene for
kynner bare innenfor den teologiske rammen som deres organisasjoner og
læreanstalter tillater. Den som beveger seg utenom det oppsatte skjemaet,
blir boikottet og mistenkeliggjort.
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Når mennesker blir vunnet for Jesus, så blir heller ikke dette godtatt
av mange troende, for de er ikke blitt frelst i de rette sammenhengene. De
rette sammenhengene er etter deres oppfatning kirkene og bedehusene.
Mange av Guds barn er i sannhet ikke sa enkle å ha med a gjøre. Vi får
trøste oss med at vi er frelst av nåde ved tro uten gjerninger. (Ef.2,8-9.)

Det som i det hele tatt kjennetegner mennesket- det være seg troende
eller ikke- er stahet ogpåståenhet. Et menneske er som en uinntakelig fest
ning- helt til Kristus ved Den Hellige Ånd får overbevise vedkommende
om at det tar feil i sin forståelse av Guds ord. Da først er det en mulighet
for en nyorientering på det teologiske omradet og frelse for den som ikke
er frelst.

Hva som gjelder helbredelse av sykdom, så kunne jeg ha skrevet mye om
det, men det skal jeg ikke gjøre her. Til en kristen som lider av sykdom, vil
jeg bare si: Slutt ikke med å be om helbredelse. Du skal få det en gang. Det
får stå opp til Gud når du skal få det.

Jeg for min del tror at vi vil få se mange helbredelser i tiden som ligger
foran, for når det åndelig mørket nå siger mer og mer innover vårt folk, så
vil Gud reagere på dette med å sende et ENDA STERKERE LYS, for Gud
har ikke gitt opp Norge.

Det er ikke vi som helbreder, men det er Guds kraft. Alle kan be om
helbredelse, for Gud er død for all verdens synd og dets følger.

Til de ufrelste vil jeg si: Søk Guds rike og hans rettferdighet, før det er
for sent. Undersøk det åndelige fundamentet som du har bygget ditt liv på
og se om det holder i møtet med Gud. Han godkjenner bare en ting, og det
er en levende tro på Jesus.

4. Den i^erde etappen i gjenopprettelsen er Jesu gjenkomst og opprettel
sen av «Riket for Israel» eller «1000 års-Riket». (Denne perioden vil
ikke teologene og mange forkynnere ta med i sine prekener.) Jesus skal
komme tilbake til verden- til Israel og Jerusalem- og opprette et 1000-årig
styre der. Det skal bli et verdensvidt styre, og han skal herske med rett og
rettferdighet.

Vi burde alle arbeide for at dette styret kan bli etablert, og at det kan
bli kjent, men det gjør vi ikke. Teologene forstår ikke dette. Store deler av
lekfolket er lunkne til det, og verden motarbeider det, i og med at de mot
arbeider jødene og Israel, som er Guds folk.
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Gud har tatt seg ut et folk som han på en spesiell måte har lagt ned sine
planer i, og det er jødene. Når nå jødene er kommet hjem til sitt gamle
fedreland, er det fordi at Jesus snart kommer tilbake til verden, for å holde
dom og for å etablere «Riket for Israel».

I denne perioden skal mange ting forløses i og med at det blir et rettferdig
styre. Det gjelder helbredelse av sykdom, menneskets levealder skal økes
til 1000 år, urettferdig styresett skd bli tatt bort, for tidlig død skal avskaf
fes, satan skalvære fengslet i 1000 år, rovdrift på naturen skal opphøre, krig
og uår skal ikke være. Dårlig økonomi skal der heller ikke være. Mennesker
og dyr skal leve i harmoni med hverandre. (Se min bok: Jesus Gjenkomst.
Bind 5. Kapittel: «1000 års-Rikets» tidsperiode.)

Det står følgende om dyrenes lidelse i vår tidsperiode: «For skapnin
gen lenges og stunder etter Guds barns åpenbarelse. Skapningen ble jo
lagt under forgjengelighet- ikke godvillig, men etter hans vilje som la den
derunder, for at også skapningen skal bli frigjort fra forgjengelighetens
trældom til Guds barns herlighets frihet.» (Rom.8,19-21.)

Dyrene, som også har sjel og dermed tanker, følelser, vilje og fornuft,
ser fram til «1000 års Rikets periode» og lengter etter befrielsen. De skal
også på samme måten som Guds barn bli frigjort i denne perioden. Løven
og leoparden skal beite sammen med de andre dyrene og en liten gutt skal
vokte dem. (Es. 11,6.)

5. Den femte etappen i gjenopprettelsen er «den nye himmelen og den
nye jorden ». Da skal alt være fullkomment, slik som det var da Gud skapte
«himmel og jord» en gang i tidenes morgen. Det skal imidlertid vær en
forskjell. Satan og de onde åndene skal oppbevares for alltid i ildsjøen.
«Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den før
ste jord var veket bort, og havet er ikke mer.» (Joh.Åp.21,1.)

«og han (Gud) skal tørke bort hver tåre av deres øyne, og døden skal
ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik og ikke pine, for de første ting er
veket bort.» (Joh.Åp.21,4.)

1 verden er det mange ting som er kaotiske i dag. Vi lever i slutten av den
frie nådens tidsperiode. Den har vart i snart 2000 år. 1 dag tilbyr Gud ver
den den frie nåden på grunnlag av Jesu forsoning, men denne tiden holder
på å ebbe ut. Dette tilbudet fra Gud er det BESTE FRELSESTILBUDET
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som Gud noensinne har gitt menneskene, men de fleste har ignorert tilbu
det og må naturligvis ta konsekvensene av det.

Nå holder Gud med på å etablere et STRENGERE REGIME. Det er
«Riket for Israel». Da skal han styre hele verden ut fra Israel og Jerusalem.
Han skal styre med rett og rettferdighet. Han skal tvinge menneskene inn
under sitt styre.

Når vi ser oss i rundt i dag, ser vi at mange av endetidstegnene har begynt
å vise seg. Det er krig og rykter om krig, pest og hungersnød, jordskjelv og
naturkatastrofer. (Mat.24,6-7.) Mye av dette er skapt av oss mennesker, for
vi har ikke forvaltet skaperverket på en riktig måte. Jorden selv slår tilbake
når den blir vanskjøttet. I sin tid skal også Gud dømme verden.

Men i alt dette er det ikke til ende med Guds nåde, kjærlighet og barmhjer
tighet. Han rekker enda ut sin frelseshånd mot det enkelte menneske og
ønsker å frelse det inn i sitt rike. Han sier: Kom, for det er ennå tid til frelse.
Han sier som han sa i fordums tid: «Kom, la oss gå i rette med hverandre,
sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli kvite som snø, om
de er røde som skarlagen, skal de bli som den kvite ull.» (Es. 1,18.)

Tingvoll den 13-12-05 og den 31-05-06.
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 36

Det gamle
og det nye mennesket

Les LKor.l5,45-50

Dette kapitlet er kalt «oppstandelseskapitlet». Det handler om Jesu
oppstandelse og den virkning den har for oss som tror. På samme måten
som Jesus oppstod fra de døde, skal også vi gjøre det. «men nå er Kris
tus oppstanden fra de døde og er blitt førstegrøden av de hensovede.»
(l.Kor.15,20.)

Det handler om død og liv, og det handler om to mennesker, og det
er Adam og Kristus. De blir kalt for henholdsvis «den første» og «den
siste Adam» og «det første» og «det andre mennesket». (l.Kor.15,45
og 47.)

Selve ordet «adam» betyr «menneske». Det var Gud som gav Adam
dette navnet. Adam var et FORBILDE på Kristus «han som er et forbilde
på den som skulle komme.» (Rom.5,14.)

Adam er en historisk og ikke en mytisk person. Jesus regnet med ham
som en historisk person.

Hovedhensikten med skapelsen av Adam var at Gud i sin tid ville
GJENOPPRETTE gjennom Jesus det som Adam og alle mennesker har
ødelagt av Guds planer opp gjennom historien. Da Jesus kom, fikk vi den
FØRSTE gjenopprettelsen. Ellers er hele tiden fra Jesu første komme og
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til hans gjenkomst GJENOPPRETTELSENS TIDER, «som himmelen
skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om
ved sine hellige profeters munn fra tidsaldrene av.» (Ap.gj.3,21.)

«1000 års-Riket» er også en tid for gjenopprettelse.

Gud arbeider på lang sikt med sine planer. Dessuten er han utenom tids-
begrepet. Han er i en annen dimensjon. Det som regnes som lang tid for
oss, er ikke tid i det hele tatt. Det er ikke et øyeblikk engang. «Men dette
ene ma dere ikke være blinde for, mine elskede, at en dag i Herrens øyne
er som 1000 år, og tusen år som en dag. Herren er ikke sen med løftet (om
Jesu gjenkomst for jødene) som noen akter det for senhet, men han er
langmodig med dere, da han ikke vil at noen skal fortapes, men at alle skal
komme til omvendelse.» (2.Pet.3,8-9.)

Et annet siktemål med tiden er at Gud vil, at alle skal bli frelst og kom
me til erkjennelse om sannheten, «han som vil at alle mennesker skal bli
frelst og komme til sannhets erkjennelse.» (l.Tim.2,4.)

Gud skapte Adam uten synd. Han var i en uskyldighetstilstand. Han ble
skapt som en «levende sjel». Ordet «sjel» er uttrykk for «hele mennes
ket». Det angår da både vårt indre og vårt ytre menneske. Alt dette lå
ferdig til å bli brukt. (l.Mos.2,7.) (Ordet «sjel» kan også bli brukt i en
snevrere betydning. Det betyr da våre tanker, fornuft, vilje og følelser.)

Adam ble skapt som fiillt ferdig menneske uten gode eller onde erfarin-
ger og gjerninger. Han hadde evnen i seg til både å feile og til å velge rett.
Han ble stilt ovenfor følgende utfordring: Han kunne fritt ete av fruktene
pa alle trærne i hagen, men «treet til kunnskap om godt og vondt», kunne
han ikke ete av, for den dagen han åt av det, skulle han dø (begynte han å
dø). (l.Mos.2,17.)

Midt i hagen stod det to trær. Det var «Livets tre » og «Treet til kunnskap
om godt og vondt». (l.Mos.2,9.) Det var disse to trærne som stod i sen
trum. «Livets tre» gav evig liv, frelse og fortsettelse med å være i uskyldig-
hetstilstanden. Det gav et TOTALT FELLESSKAP med Gud. «Livets
tre» er et bilde på Jesus.

<<Treet til kunnskap om godt eller ondt» er et bilde på menneskets vei
utenom det som Gud har sagt. Det var Adams vilje og følelser i hans sjel
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som førte ham på avveier. Dersom han hadde lyttet til sin fornuft, sa hadde
han kunne ta et annet valg.

Han lyttet til satan og det som han sa, og syndefallet ble en realitet.

Han fikk en dom over seg:

a Han ble utvist av hagen.

b Han mistet det fortrolige forholdet til Gud.

C Han måtte begynne å arbeide for å opprettholde livet.

d Han begynte å dø den dagen han falt. Det var meningen at han skulle
leve evig, men det skjedde ikke.

e Han ble avstengt muligheten til å ete av «Livets tre», for dersom han
fortsatte med det, så hadde han levd evig i sin falne tilstand, og Jesu for-
sonergjerning hadde ikke hatt noen effekt- verken på ham eller på noe an
net menneske. Det var en KJÆRLIGHETSGJERNING fra Gud at han
stengte veien til «Livets tre».

Det første som Gud gjorde, etter at Adam hadde falt i synd, var at han
slaktet et dyr og laget kjortler av skinn. Han kledde Adam og Eva i dem.
Dette betydde at han gav dem en rettferdighetsdrakt, som var basert på at
et liv måtte sone deres synd. Dette pekte framover mot Jesu forsoning og
det som «det andre mennesket» gjorde. Han skaffet til veie det perfekte
offeret- ett offer en gang for alle mennesker.

Dette er typisk for Herren. Han er fiill av nåde og sannhet. Herrens
eget vitnesbyrd om seg selv er følgende: «Og Herren gikk forbi hans (Mo
ses) ansikt og ropte: Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, lang
modig og rik på miskunn og sannhet.» (2.Mos.34,6.)

Dersom Adam ikke hadde falt i synd, så hadde vi fortsatt levd i uskyl-
dighetstilstanden med en full fortrolighet med Gud. Hans valg ble vårt
valg.

Dersom Adam ikke hadde falt i synd, hadde vi heller ikke behøvd «den
andre Adam» og Jesu forsoning, men syndefallet ble en realitet, og vi må
forholde oss til det.
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Synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden kom inn i verden
på grunn av synden, og døden trengte gjennom til alle mennesker, fordi
alle syndet. (Rom.5,12.) (Les Rom.5,18-19.)

Vi kan ikke skjule oss bak Adams fall. Vi er alle ansvarlig for våre egne
synder- om vi vil ha tilgivelse for dem eller ikke. Vi har alle tilbudet om å få
del i det, som «den andre Adam» gjorde- altså forsoningen.

I Brevet til Romerne 5,13 står det noe som vi må forstå rett: «for vel
var det synd i verden før loven (Mose-loven), men synden tilregnes ikke
hvor det ingen lov er.» Verbet «å tilregnes « er på gresk «ellogeo». Det
betyr «å skrive noe på en annens regning». Det betyr at den synden som
ble begått før lovens tid, ikke er skrevet opp på overtredernes regning. Den
er skrevet opp på Jesu regning, slik at menneskene slipper å svare for den.
Dette gjaldt perioden fra Adam og til Moses.

Dette betyr ikke at Gud ikke tilregnet synderen den synden, som han
gjorde i denne perioden, men det betyr at i forhold til budene i Mose-lo-
ven, så ble synderen ikke tilregnet denne synden, for han kjente ikke til det
som stod der. Gud er med andre ord rettferdig. Han gjør rett i alt det som
han gjør.

Adams fall førte til et fall for alle mennesker. Jesu forsoning førte til rett
ferdiggjørelse for alle mennesker. (Rom.5,19.)

«Loven ble lagt til (gr.pariserkomai) (Abraham-pakten) for at fallet
(jødenes synder) skulle bli stort, men hvor synden ble stor, ble nåden enda
større.» (Rom.5,20.)

Jesus døde for all verdens synd. Ikke bare for jødenes synder, men for
hele verdens synder. (l.Joh.2,2.)

Dette betyr at alle mennesker er rettferdiggjort for Gud. På Golgata
stod det ikke bare ett kors, men alle mennesker i verden var der med sin
synd og sine kors. Den ene døde for de mange, derfor er de alle døde.

Gud TILREGNER IKKE LENGER VERDEN DENS MISGJERNIN
GER. Han er død for alle mennesker. Det er GODE NYHETER. Gud
tilregner ikke verden lenger deres overtredelser. Vi skal fortelle verden
disse glade nyhetene. (2.Kor.5,15-21.)

Ordet «å tilregne» er på gresk «logizo». (2.Kor.5,19.) Det hørte
opprinnelig hjemme i bokføringen og i forretningsspråket, og det betyr
«å telle», «å regne» og «å kalkulere med». Dette er den måten som
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Gud kalkulerer på. Det hører med til Guds måte å regne på. Det er Guds
regnestykke.

Men de TRISTE NYHETENE er at de fleste mennesker ikke har fått del
i frelsen og i Kristi oppstandelse. De ønsker heller å leve i synden enn det
å få syndenes forlatelse. Alle mennesker er død sammen med Jesus, men
det er ikke alle som er oppstått fra de døde og lever. De lever ikke alle i
syndenes forlatelse, «idet vi har oppgjort dette med oss selv at dersom en
(Jesus) 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 for
ham som er død og oppstanden for dem.» (2.Kor.5,15.)

Alle mennesker er derfor «HALVVEIS FRELST», men det er ikke
nok. Synden er sonet for alle mennesker, men det er ikke alle mennesker
som er kommet til tro på Jesus.

Synden er ikke lenger det som stenger mellom Gud og mennesker, for
den er sonet, men det er det forholdet at menneskene ikke vil ta imot dette
fine tilbudet fra Guds side. (Dersom du får en gave, må du pakke den ut,
for at den skal bli til nytte for deg.)

«Således er det skrevet: Det første menneske, Adam, ble til en levende sjel.
Den siste Adam er blitt til en levendegjørende Ånd.» (1.Kor. 15,45.) «En
levende sjel» har fått livet av noen, mens «en levendegjørende Ånd» har
livet i seg selv. Det er en Ånd som kan gi liv- nytt liv. Jesu forsoning kan gi
menneskene en ny start.

For menneskenes del var ikke det åndelige det første, men det jordiske.
(v.46.) Vi ble født inn i Adams synd og fall, men vi kan komme ut av det
jordiske- det som er vendt mot jorden- og inn i det åndelige. Det er det
himmelske. (At det åndelige er det første i den totale sammenhengen, er
en annen sak, men i vår sammenheng er det jordiske det første. «I begyn
nelsen var Ordet, og ordet var hos (gr.»pros», som betyr «likestilt med»,
og Ordet var Gud.» (Joh.1,1.)

Vi bærer fortsatt en del av den jordiskes (Adams) bilde, men vi bærer også
den himmelskes (Jesu) bilde i våre liv. (l.Kor. 15,49.) Det er om å gjøre å få
mindre av Adam i våre liv og mer av Kristus. Det er dette kristenlivet går
ut på. Det er det helliggjørelsen går ut på.

419



Jødedom og kristendom - Jesus og Paulus

Det første menneske var av jorden. Han representerte det som hadde
med jordelivet å gjøre. Det andre mennesket representerer det som har
med himmelen å gjøre. (l.Kor. 15,47.)

Her blir Jesus kalt for «det andre mennesket» og ikke «det siste men
nesket». Dette betyr at ved Jesu forsonergjerning oppstod det en NY
MENNESKETYPE. Han var det første mennesket av denne typen, men
i og med at Adam ble kalt for «det første menneske», så ble Jesus kalt for
«det andre mennesket».

Det greske ordet for «ny» er her «kainos». Det betyr «ny av kvalitet».
Det er kommet noe nytt i inn i menneskenes liv etter Golgata. Det er det
forholdet at Den Hellige Ånd har tatt bolig i alle som er frelst.

«Det andre mennesket» er Jesus, men i og med at vi danner en åndelig
enhet med ham, så er også vi i åndelig betydning både «den siste Adam»
og «det andre mennesket». «For det er en Gud og en mellommann imel
lom Gud og mennesker, MENNESKET JESUS. Han som gav sitt liv til
en løsepenge FOR ALLE, et vitnesbyrd i sin tid.» (l.Tim.2,5-6.)

Den som ikke er kommet til en levende tro på Jesus, er fortsatt likt med
«den første Adam» og «det første mennesket». Det må en gjenfødelse
til for at menneskene kan skifte identitet og bli likt med Jesus.

Jesus er både Gud og menneske i en og samme person. Det «umulige»
skjedde at han som er fra evighet av, gikk inn i tiden og forblev hos oss. Ti
den tok evigheten til fange. Det gjør den fortsatt i og med at Den Hellige
Ånd både bor i våre hjerter, og ved at den overstyrer verden.

Jesus bad Gud om å gjøre et legeme til ham, slik at han kunne gjøre
Guds vilje. Guds og Jesu vilje er den samme. «Derfor sier han idet han
treder inn i verden: Offer og gaver ville du (Gud) ikke ha, men et legeme
laget du for meg.» (Hebr. 10,5.)

«Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født
under loven, for å kjøpe dem fri, som var under loven, for at vi (jødene)
skulle få barnekåret (eller sønnekåret).» (Gal.4,4-5.)

« at dere etter deres dårlige ferd skal AVLEGGE (har avlagt) det gamle
menneske, som forderves ved de dårende lyster, og IKLE (har ikledd) dere
det nye mennesket, som er skapt etter Gud i sannhets rettferdighet og hel
lighet.» (Ef.4,22-24.)
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«lyv ikke mot hverandre, dere som HAR AVKLEDD dere det gamle
mennesket med dets gjerninger, og IKLEDD dere det nye, som fornyes til
kunnskap etter sin skapers bilde (etter bildet av ham som skapte det.).»
(Kol.3,9-10.)

«For Guds nåde er åpenbart til frelse for ALLE MENNESKER.»
(Titus.2,9.)

Vi har alt det som Jesus har. «men er vi barn, da er vi arvinger, Guds ar
vinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, for at vi også skal
herliggjøres med ham.» (Rom.8,17.)

Likesom vi før vår gjenfødelse har vært lik det jordiske mennesket, som
er Adam, skal vi også bli gjort lik med det himmelske mennesket, som er
Jesus. Vi både bærer og skal bære Jesu bilde. (l.Kor. 15,49.)

Ordet bilde er på gresk «ikon». Grekerne mente at bildet av en ting
representerte «det som bildet stod for».

Vi skal bære Guds eller Jesu bilde fullt ut. Vi skal bli likedannet med
hans bilde. Vi skal bli som han er i åndelig betydning. Dette er menighe
tens høye kall. «For dem som han forut kjente, dem har han også forut
bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde (gr.»ikon»), for at han
skulle være den FØRSTEFØDTE blant mange brødre.» (Rom.8,29.)

Vi skal ikke smelte sammen med Jesus. Vi skal ikke bli helt lik med
Jesus, men vi skal fa fiillt ut hans åndelige kjennetegn og egenskaper. Som
er sannhet, renhet, godhet og kjærlighet.

Det er dette kristenlivet går ut på at Kristus mer og mer kan vinne sin
skikkelse i oss. «Mine barn, som jeg atter føder med smerte, inntil Kristus
vinner skikkelse i dere. «(Gal.4,19.)

Ordet «skikkelse» er på gresk» morfe». Det betyr «form» eller
«væremåte», og det står for «det som kjennetegner en person.»

«La dette sinn være i dere som det og var i Kristus Jesus, han som, da
han var i Guds skikkelse (gr.»morfe»), ikke aktet det for et rov (røvet
skatt) 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.» (Fil.2,5-7.)

Vi vil avslutte med det som står i l.Kor.l 5,50: «Men dette sier jeg, brødre,
at kjød og blod kan ikke arve Guds rike, heller ikke arver forgjengelighet
uforgjengelighet».
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Dette er alvorlige ord. Den som ikke er «født på ny», «født ovenfra»,
«født av Gud» eller «født av Ånden», hører ikke Jesus til. Så står det opp
til den enkelte å gjøre det riktige valget.

Tingvoll den 16-09-03 og 1-06-06.
Oskar Sdin Indergaard
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Kapittel 37

Guds lov og Guds nåde

Dette foredraget ble holdt i Kristiansund den 8-12-02.

Guds lov og Guds nåde er nøkkelbegreper opp gjennom hele frelseshisto-
rien. Begge begrepene er knyttet til Guds pakter med menneskene. Spen
ningen mellom disse er selve drivkraften- dynamikken- i ffelseshistorien.

Guds lov gir uttrykk for Guds vilje med hvordan vi skal leve.

Guds nåde kan være:

3 Betinget av at vi oppfyller Guds lov. Dette var tilfellet med jødefolket
under Lovens tidsperiode.

b Den kan være gjort uavhengig av oppfyllelsen av lovbudene. Slik er det
i vår tidsperiode.

Dette betyr ikke at det er noen, som kan oppnå frelsen ved at man holder
loven, men det betyr at den som holder Guds ordninger i tidsperioden,
den ber Gud om at han må gi vedkommende nåden.
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Nådens kvalitet er bestandig den samme, men tidsperiodenes egenart
er ikke de samme.

Det greske ordet for «nåde» er «charis». Det betyr «noe som skaper
lykke», eller «gir velvære». Det er knyttet til et annet ord «chara», som
betyr «den lykken» eller «den gleden som den opplever, som har del i
nåden». (Har du del i denne nåden?)

Det latinske ordet for «nåde» er «gratia», og det betyr «det som er
gratis».

Hebraisk har flere ord for «nåde». Ordet «hen» gir uttrykk for den
«ubetingede nåden». Et annet ord er «hesed». Dette ordet er ofte knyt
tet til selve pakten. Når Israel holdt Guds pakt, fikk de del i nåden.

Det greske ordet for «pakt» er «diatheke». Det går tilbake til det hebra
iske ordet «berit». Det har sammenheng til verbet «bara», som betyr
« å ete », « å spise sammen med». Det betyr igjen « å ha fellesskap med».
Når man inngikk pakter, hadde man bestandig et fellesmåltid. (Gud har
inngått mange pakter med menneskene. Så er det store spørsmålet: Kan
du gjøre deg nytte av den eller de paktene som er i funksjon i vår tidspe
riode? Har du fellesskap med Herren?)

I utgangspunktet er alle paktene nådespakter, for det er bestandig Gud
som tar initiativet til at en pakt kan bli opprettet, men til tross for det så
regner vi med «betingede» og «ubetingede pakter».

Når vi skal beskrive forholdet mellom Guds lov og nåde, så må vi un
dersøke den i forhold til de forskjellige tidsperiodene. Guds lov og Guds
nåde vil alltid være de store variablene i tidsperiodene.

Guds lov vil også variere i de forskjellige tidsperiodene.
Tidsperiodene er alle knyttet til en eller flere pakter.
En kan ikke gjøre som den såkalte «paktsteologien» gjør. Den operer

med bare TO PAKTER gjennom hele frelseshistorien. 1 tillegg er disse
paktene ukjent i Bibelen. De er oppkonstruert. Disse to paktene kaller de
for «Guds lovpakt» og «Guds nådespakt». Dette blir altfor generelt. (Se
min bok: Kristendommens Jødiske Røtter.)

Hva som gjelder luthersk teologi, så regner den med de fleste av Guds pak
ter opp gjennom frelseshistorien, men det er også dessverre en tendens til
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at man ikke tar på alvor en del av Guds pakter med jødene. Dette gjelder
både paktene, oppgaver og benevnelser. Dette kaller vi for «erstatnings
teologien », og den er meget utbredt i mange menigheter. Den går ut på at
kirken har overtatt jødenes pakter og løfter.

Dette gjelder blant annet «Abraham-pakten» (l.Mos.l,15.)> som har
lovet jødene et stort landområde i Midt-Østen og David-pakten (2.Sam.
7.), som har lovet at Messias skal komme som en konge i «Riket for Is
rael». Disse blir fortolket til å gjelde kirkens tid.

Sinai-pakten regner man derimot med, men den feilen som blir gjort i for
hold til denne pakten, er at man trekker den inn i Paulus sin teologi. Dette
blir meget galt, for denne pakten er ikke opprettet med kirken, men den er
opprettet med jødene.

Det er en tendens innenfor luthersk teologi at man ensidig legger vekt
på den spenningen som der er mellom loven og nåden. I og med at ingen
kan oppfylle Mose-loven til egen frelse, så gir Gud frelsen ved sin nåde.
Gud gir det som han krever. Man legger Paulus sin kristendomsforståelse
til grunn for hele N.T. Det blir også galt.

Når Galaterbrevet 3, 24 sier at «loven er vår tuktemester til Kristus», så
blir dette tolket dit hen at loven fører oss til Kristus. For jødene blir dette
rett, for de greidde ikke å oppfylle loven til egen frelse, men for hednin
gene blir dette galt, for de er ikke ansvarlig for den jødiske loven. Det er
nåden som fører oss til Kristus.

Loven er ingen frelsepakt i seg selv, for den hadde ingen ting med selve
frelsen å gjøre. Den avdekket bare synden. Den virkelige frelsespakten for
jødene var Abraham-pakten. Sinai-pakten ble lagt ved siden av Abraham-
pakten, slik at jødene kunne bli frelst før Jesus kom. «Den (Sina-pakten)
ble lagt ved siden av (Abraham-pakten) INNTIL den ætt (Kristus) kom
som løftet gjaldt.» (Gal.3,19.)

I vår tidsperiode, som er den frie nådens tidsperiode, er det bare to krav
som stilles for å bli frelst, og det er Å TRO og Å BEKJENNE. Det første
får man når man blir frelst, og det andre følger automatisk, «for dersom
du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud
oppvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst, for med hjertet tror en til
rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.» (Rom.10,9-10.)
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Mange tror at når man er kommet inn i N.T., så er man kommet inn i
kirkens tid. Dette er også galt.

Man ser ikke at N.T. har TO FORSKJELLIGE forkynnelser:

a Den ene forkynnelsen er den som Johannes, Jesus og apostlene kom
med om «Riket for Israel».

b Den andre er den forkynnelsen som Paulus kom med om hemmelighe
tene med den kristne menighet.

Når det gjelder Jesu forkynnelse, så stilte han en REKKE KRAV for de
som ville arve «Riket for Israel», mens Paulus sa at nåden er gratis.

I vår tidsperiode er nåden gratis, men det har den ikke vært bestandig. I
«1000 års-Riket» skal mermeskene igjen «tvinges inn» i forpliktelser og
Guds lov. Det er ikke godt for menneskene med bare nåde. «Dersom den
ugudelige får nåde, så lærer han ikke rettferdighet. I rettvishets land gjør
han urett, og han ser ikke Herrens høyhet.» (Es.2é,10.)

For å forstå Bibelens innhold på en rett måte, må en ha OVERORDNE
DE SYSTEMER. Det er ikke nok å si at det står i Bibelen. Det gjør alle
trossamfunn, men til tross for det så kommer de fram til forskjellige kon
klusjoner på de samme problemstillingene. Man tolker utsagnene forskjel
lig. Vi skal se på en del slike overordnede systemer:

a For det første må man oversette Bibelen (N.T.) rett. Det er særlig to ord
som må oversettes rett, og det er ordene «aion» og «loven». Det første
ordet skal ikke oversettes med «evighet» eller med «verden», men med
«tidsalder», og så får sammenhengen vise hvilken tidsalder det er snakk
om.

Når Jesus forkynte, så gikk frelsen ut på å få del i en bestemt tidsalder,
som er det samme som «Riket for Israel», «og dette er det tidsalderlige
livet at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte Jesus
Kristus.» (Joh. 17,3.)

Når Paulus brukte dette ordet, så går det ikke på et liv i et jordisk rike,
men det angår et liv i himmelen sammen med Jesus, «i håp om tidsalder-
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lig liv, som Gud, han som ikke lyver, har lovet fra før tidsalderlige tider.»
(Tit.1,2.)

b Hva som gjelder ordet «loven», så burde ordet bli oversatt med
«lære», «undervisning» eller «instruksjon», for det hebraiske ordet
som ligger til grunn for ordet «loven», er ordet «torah». Det betyr ikke
«lov», men det betyr «undervisning».
Den ukorrekte oversettelsen av dette ordet går tilbake til ca.200 år før

Kristus. De jødene (de 70) som bodde i Alexandria, og som oversatte den
hebraiske Bibelen til gresk, var influert av gresk tankegang. De mente at
dersom man holdt budene i Torahen, så var det nok til frelse. Dette er
grunnen til at det hebraiske ordet «torah», er blitt oversatt med ordet
«loven». (Se min bok: Kristendommens Jødiske Røtter, s.89-91.)
De burde ha oversatt ordet «torah» med ordet «didaskalja», som

betyr «undervisning» og ikke med ordet «nomos», som betyr «lov».
Det beste hadde vært å bruke det hebraiske ordet «torah» overalt der som
dette ordet forekom (med en eller flere kommentarer), og så hadde det vært
opp til leseren å forstå hvilken «undervisning» det var snakk om.

Når det gjelder de hebraiske Skriftene i N.T., så hadde det ikke vært noe
problem å bruke ordet «torah», for vi regner med at de opprinnelig var
skrevet på hebraisk.

Når det gjelder Paulus sine brev, blir dette verre, for vi regner med at
han skrev på gresk, men vi kunne sette ordet «torah» i en parantes.

Når vi leser i N.T., ser vi også at ordet «loven» har forskjellige
betydninger:

a Det kan bety innholdet i hele Tanach.

b Det kan bety de 10 budene.

C Det kan bety de 5 Mosebøkene,

d Det kan bety budene i loven.

0 Det kan bety sermonilovene.

f Det kan bety ofrene,

g Det kan bety budene i Jesu undervisning.
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Når vi leser i både Tanach og i N.T, så må vi bestandig spørre oss selv: Hva
betyr dette ordet i den sammenhengen som det står i?

Vi skal ta med noen eksempler, som viser noen av betydningene av or
det «loven». «Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven
eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.»
(Mat.5,17.)

Her betyr ordet «loven» «alt det som står i Mosebøkene om Jesu
oppgaver».

«Eller har dere ikke lest i loven at prestene på sabbaten vanhelliger sab
baten i templet og er dog uten skyld.» (Mat. 12,5.)

Her betyr ordet «loven» «ett av budene (sabbatsbudet) i 10 budslo-
ven».

Når fariseerne spurte Jesus om hva som var det største budet i «loven», så
betyr ordet her «budene i Mose-loven». (Mat.22,36.)

Når Jakob skrev om «Guds Lov», så er det både «de 10 bud», som er
en del av Jesu undervisning og «Mose-loven» det gjelder. (Jakob 2.)

«For synden skal ikke herske over dere. Dere er jo ikke under loven,
men imder nåden.» (Rom.6,14.)

Her betyr ordet «loven» «hele Mose undervisning». Budene er en
del av den.

Dersom vi er oppmerksomme på den rette betydningen av disse to ordene,
«aion» og «loven» i lesningen av Bibelen, så vil Bibel-studiet fa en helt
annen betydning for oss.
De som oversetter N.T., vil ikke ha noe problem med å oversette ordet

«aion» riktig. Det har de også begynt med. Vi finner igjen den riktige
oversettelsen på en del steder i nye oversettelser, men hvorfor er ikke over
setterne konsekvente?

Teologene mener at vi godt kan oversette ordet «aion» med «tids
alder», når det gjelder jordiske forhold, men vi kan ikke gjøre det når vi
skal gjengi sider ved Gud, himmelen eller Den Hellige Ånd. Dette er galt.
Ordet skal oversettes med «tidsalder» overalt i N.T.

Gud ønsker å være nærværende hos menneskene med sine egenskaper
og sitt himmelske tilbud. «En tidsalder» er mye nærmere til menneskene
enn «en evighet». Gud er interessert i menneskene og i vår jord.
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Videre må vi fordele Skriftene i N.T. på en rett måte. Det er bare de pau-
linske Skriftene som angår vår tidsperiode, som er den frie nådens tidspe
riode. De andre Skriftene angår «Riket for Israel» og endetiden- etter den
kristne menighets bortrykkelse. Når vi skal finne ut noe om den kristne
menighet, så må vi gå til Paulus sine Skrifter. Vi kan bruke en del generelle
ting fra de andre Skriftene, men dersom vi bygger vår teologi på en sam
menblanding av alle Skriftene i N.T., blir dette GALT.

Videre er det av den største betydningen at vi deler opp frelseshistorien i
TIDSPERIODER. De ha alle sin egenart. De er ikke like med hensyn til
forholdet mellom lov og nåde. De ender alle sammen med frafall og Guds
dom.

Vi må også lære oss å sette SKILLENE MELLOM DEM på de rette
stedene. Dette gjelder særlig når vi er kommet til N.T.

De aller fleste menighetene forkynner at kirkens tid begynte:

a ved Jesu forkynnelse,

b ved Jesu død og oppstandelse.

C på pinsefestens dag. Alt dette er galt. Kirkens tid begynte først ved Pau
lus sin omvendelse utenfor Damaskus i året 37. (Ap.gj. 9.)

Teologene har også en tendens til å skille døperen Johannes fra Jesus. Man
sier at døperen Johannes hører med til Den gamle pakt, mens Jesus hører
med til Den nye pakt. Dette blir også galt, for de samarbeidet og stod for
det samme programmet. De forkynte «Riket for Israel», som står midt
mellom Mose-loven og Paulus sin forkynnelse. Jesus forkynte ikke den frie
nåden. Han forkynte den betingede nåden.

Vi har til nå hatt følgende tidsperioder, og de har sine egne pak
ter. De ender alle med dom:

1. Det er Uskyldighetens Tidsperiode. Den har Guds pakt med Adam og
Eva. (1 .Mos. 1,28.) Den har bare ett bud, og det var det forholdet at de ikke
måte ete av treet til kunnskap om godt eller ondt. (l.Mos.2,lé-17.)
Dommen i denne tidsperiode var at Gud drev menneskene ut av Edens

hage. (l.Mos.3,24.)
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2. Det er Samvittighetens Tidsperiode. Den har Guds pakt med Adam og
Eva. (Mos.3,l4-19.) I denne perioden hadde menneskene ingen skriftlig
lov. Det var samvittigheten som skulle regulere forholdet til Gud. (Det er
mange hedninger som fortsatt lever i denne tidshusholdningen.)
Dommen i denne perioden var syndfloden. (l.Mos.6,17.)

3. Det er Perioden for Menneskelig Styre. Den er inngått med Noah.
(l.Mos.9,1-7.) Etter syndfloden bestemte Gud at menneskene skulle ha
en øvrigheten td å styre over dem. Den skulle styre over mennesker, dyr og
fugler. Menneskene skulle ikke ta liv. Det vil si: De skulle ikke myrde. De
som myrdet mennesker og dyr, skulle selv miste livet. De skulle ikke ete
kjøtt med blodet i.

Rabbinerne sammenfattet Guds bud i denne perioden til 7 bud. Det
er de såkalte «noahkittiske» bud. (Se min bok: Kristendommens Jødiske
Røtter. s.lOl.)
Dommen i denne tidsperioden var Babels forvirring og atspredelsen av

folkeslagene. (1 .Mos. 11,8.)

4. Det er Løftets Tidsperiode. Den hadde Guds pakt med Abraham.
(I.Mos. 15,8-21 og I.Mos. 17,7-14.) Først fikk Abraham løfter og deretter
fikk han pakten. Det er bare ett bud som er presisert i Tanach angående
denne perioden, og det var at alle mannfolk skulle omskjæres. Den som
ikke ble omskåret, skulle dø. (I.Mos. 17,9-14.)

Ut ifra studiet av Bibelen ser vi imidlertid at det også var en lovgivning
i Midt-Østen før Mose-loven kom. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5,
hvor jeg har satt opp 30 forskjellige lover.)

I tillegg til dette har vi Hammurabis lover, som ble til 800 før Mose-loven,
og som regulerte hele området fra Persia og til Middelhavet. Den harmo
nerer med Guds lov på en del punkter. Abraham hadde derfor store mu
ligheter til å kjenne til store deler av Guds lov. Det står om Abraham. « Og
jeg vil gjøre din ætt tallrik som stjernene på himmelen, og jeg vil gi din
ætt alle disse land, og i din ætt skal alle jordens folk velsignes, fordi han
lød mitt bud og holdt alt det som jeg bød ham å holde, mine bud, mine
forskrifter og mine lover.» (1 .Mos.26,5.)
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Rabbinerne regner også denne perioden med til lovens periode. Det er
ikke perioden for Sinai-loven, men det var en lov også i denne perioden

Løftene som Gud gav Abraham var ubetingede, men frelsen i tidsperio
den var betinget av at Abraham holdt Guds bud.
Dommen i denne perioden var Guds dom over jødene i ørkenen.

5* Det er Sinai-paktens Tidsperiode. Den varte fra Moses og til døperen
Johannes. (2.Mos.20- Mat. 3.) «i de dager stod døperen Johannes fram og
forkynte i Judeas ørken (landsbygd) ».(Mat.3,l.) Denne perioden varte i
ca. 1500 år. Sinai-pakten er en betinget lov-pakt. De som holdt budene i
pakten, skulle fa leve i landet og i forlengelse av det arve Guds Rike.

Sinai-pakten har 613 bud. Den som holdt budene i denne pakten, skul
le fa del i jordiske velsignelser og leve lenge i landet. (Se de mange løfter i
5.Mos.28,l-l4.) Israel har fatt jordiske løfter, men den kristne menighet
har fått himmelske løfter. «For Moses skriver om rettferdigheten av loven.
Det menneske som gjør disse ting, skal leve ved dem.» (Rom. 10,5.)

Det var jødedommens store feiltagelse at rabbinerne betraktet loven
som frelsesvei, og derfor så forsøkte de å grunne «sin egen rettferdighet».
«De gav seg ikke under Guds rettferdighet», som er Jesus. (Rom. 10,3.)

I Sinai-paktens tidsperiode er det to typer rettferdighetsbegreper, og de
«lovens rettferdighet» og «Guds rettferdighet».

I denne perioden har vi også en annen pakt, og det er Abraham-pakten.
Den er selve firelsespakten i Tanach. Den ble gitt 430 år før Sinai-pakten.
Mose-loven kunne ikke oppheve løftene i Abraham-pakten. Sinai-pakten
ble lagt ved siden av Abraham-pakten. «En pakt som er stadfestet av Gud
gjør ildke loven (Torahen), som er gitt 430 år etter, ugyldig, så den skulle
gjøre løftet til ingen ting.» (Gal.3,17.)
Dommen i denne perioden var Guds ødeleggelse av templet og bortdri-

velsen av jødene til alle land.

6. Det er Perioden for Rikets Nærhet. Denne perioden ble dessverre av
brutt. Den ble bare en UTFORDRING til jødene. Den varte fra døperen
Johannes og til Paulus. Denne perioden blir helt oversett i den lutherske
teologien. Dette gjelder også mange av de andre kirkesamfunnene. Det
kaller vi for «erstatningsteologien». «Loven og profetene hadde sin tid
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INNTIL Johannes. Fra den tid forkynnes evangeliet om GUDS RIKE, og
enhver trenger seg inn i det med makt.» (Luk. 16,16.)

Det Guds Riket, som det her er snakk om, er «Riket for Israel» eller
«1000 års-Riket».

Dette Riket har Jesu forkynnelse som sin basis. Det er følgende
forhold som kjennetegner Jesu forkynnelse:

3 Han oppfylte det som stod i Tanach om ham.

b Han oppfylte budene i Sinai-loven på Golgata. Sinai-loven er det mest
ytterligående uttrykk for Guds vilje.

C Han gav jødene en ny lov. Den nye loven bygde på Mose-loven. Han ut
dypet den ved å legge vekt på motivene bak gjerningene. Denne nye loven
består av ca. 30 bud. Det er forpliktende bud. Den som ikke oppfylte dem,
fikk ikke arve Guds Rike. (Se min bok: Kristendommens Jødiske Røtter.
s.79-84.)

Tanach sier klart ifra om at Messias skulle gi jødene en ny lov. «Han
skal lære Jakob dine bud og Israel din lov. Han skal legge røkelse for ditt
ansikt ogheloffer på ditt alter.» (5.Mos.33,10.)

«En profet vil jeg oppreise for dem av deres brødres midte likesom deg,
og jeg vil legge MINE ORD i hans munn, og han skal tale til dem alt det
jeg byder dere.» (S.Mos. 18,18.)

d Jesu forkynnelse bygde på det jødiske rettferdighetsbegrepet, men han
la inn en stor porsjon med kjærlighet i det. Han var mildere in sin forkyn
nelse enn det som Mose-loven gav uttrykk for.

e Han sa at den som kom til en levende tro på ham, skulle arve Guds
Rike.

f Han kom med NÅDEN. «For av hans fylde har vi alle fått, og det er
nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom
med Jesus Kristus.» (Joh. 1,16-17.)

Dette er ikke den nåden som vi har i vår tid, men det er den nåden som
man;skal ha i «Riket for Israel». Når vi ser ordet «nåde» i N.T., så har vi
altfor Jett å tro at det gjelder vår tidsperiode, men det er ikke riktig. Det
har vært ;nåde å få i alle tidsperioder. Når man ikke regner med «Riket
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for Israel», ser man heller ikke at denne nåden som Jesus talte om, angikk
dette Riket.

«Nådens tidsperiode» begynte på Golgata. Nåden angår alle tidspe
riodene. Det er fellesnevneren i alle tidsperiodene. Det er det som binder
tidsperiodene sammen. Jesu forsoninger grunnlaget for all syndenes forla
telse i alle tidsperiodene.

Pakten i denne tidsperioden er Den nye pakt i Jesu blod. (Mat.2é,28.)
Denne pakten er et løfte til jødene om at Gud skulle gi dem en ny pakt i
stedet for Sinai-pakten, som ikke er noen frelsespakt.

Dommen i denne tidsperioden, var at Gud måtte legge et åndelig dekke
over jødene, slik at de dessverre ikke så (ser) at Jesus fra Nasaret er deres
Messias. Dette dekket blir først tatt bort ved Jesu gjenkomst til jødene.
«For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet
være han som kommer i Herrens navn.» (Mat.23,39.)

7. Det er Den Frie Nådens Periode. Det er perioden som vi lever nå. Det
er Paulus sin forkynnelse som er aktuell i dag. Vi er både frelst og bevart
som troende på grunn av Guds nåde.

Vi har INGEN PAKT for denne tidsperioden. Den er basert på hem
meligheter og på Guds nåde. Vi er koblet inn i Den nye pakt i Jesu blod
sammen med jødene.(Ef.2,12-13.)

Den nye tidsperioden kom som en STOR OVERRASKELSE på jøde
ne. De kunne ikke akseptere og forstå at Gud gikk utenom jødedommen
med sitt tilbud om frelsen. Mange av hedningene tok imot tilbudet, men
jødene vegret seg for å ta imot det nye tilbudet. Det står at «hedningene
ble glade», når de hørte at Jesus skulle være «et lys for hedninger», og at
han skulle «være til frelse inntil jordens ende». (Ap.gj. 13,46-48.)

Det var ikke ukjent for jødene at hedningene hadde del i Guds Rike, for
det står mye om det i Tanach. De skulle frelses gjennom og sammen med
jødene. De skulle oppnå frelsen ved å slutte seg til jødedommen. Da jø
dene ikke ville ta imot tilbudet om opprettelsen av Riket, så fikk vi et nytt
program fra Herren. Jødene ble satt til side og hedningene ble hovedbæ
rerne for Guds rike på jord.

Det er et BESTEMT ANTALL hedninger og jøder som skal takes
ut som Jesu legeme. Når det antallet er fullt, far vi den kristne menighets
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bortrykkelse. Deretter kommer jødene inn igjen og fortsetter der de sviktet
for snart 2000 ar siden. «For jeg vil ikke brødre, at dere skal være uvitende
om denne hemmelighet- for at dere ikke skal tykkes dere selv kloke- at for
herdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kom
met inn, og således skal HELE ISRAEL bli frelst...» (Rom. 11,25-26.)

Paulus sin forkynnelse kjenner vi godt til fra hans brev, men det triste er at
man i mye av forkynnelsen i vår tid blander både Sinai-lovens forkynnelse
og Jesu forkynnelse inn i den paulinske læren om den frie nåden. 1 en slik
forkynnelse, som ikke virker frigjørende, blir folk usikre på om nåden er
fri, eller om man skal prestere noe for å bli frelst og for å bli bevart som tro
ende. Man er til og med usikker på om man er frelst. Det står følgende om
frelsen. «Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting
som ikke sees.» (Hebr.II, 1.) Dette er troens karakter i alle tidsperiodene.

Vi må lære oss å skille mellom Rikets forkynnelse og den kristne menighets
forkynnelse. Vi må forsøke å gjøre de troende frie, lykkelig og glade som
kristne. Vi har altfor mye TUNGSINN i våre forsamlinger, og en av grun
nene til det er at forkynnelsen ikke er rett.

Vi må skille mellom de paulinske hemmelighetene på den ene siden og
det profetiske ordet på den andre siden. Det er bare i de paulinske Skrifter
og i den siste delen av Aposdenes Gjerninger at vi finner hemmelighetene.
De andre Skriftene i N.T. angår det profetiske ordet. De har også sine hem
meligheter, og de kommer til uttrykk i de profetiske Skriftene.
Dommen i denne tidsperioden, er at den kristne menighet blir borte-

rykket til Gud, og det blir en forferdelig domstid over både jøder og hed
ninger i trengselstiden på 7 år.

Vi skal legge vekt på følgende 1 forkynnelsen 1 vår tidsperiode:

1. Vi skal forkynne hele Bibelens innhold, men når vi forkynner, så må
vi gjøre tilhørerne oppmerksomme på hva vi forkynner. Vi må grunnfeste
menneskene på og i Guds ord. Dette er ikke bare forkynnerens oppgave.
Menigheten må også kjenne til Guds ord, slik at den kan bedømme det
som blir sagt. Vi skal ikke være småbarn i læren, men vi skal vokse i kunn
skap opp til ham som er hodet for menigheten, Jesus. (Ef.4,15.)
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2. Forkynnelsen har også en tendens til å bli FOR GENERELL. Man
blader sammen tidsperiodene og forstår ikke Guds planer og ledelse med
menneskene. Her har både forkynnerne, lærerne, Bibel-skolene og de teo
logiske fakulteter et stort ansvar fordi de underviser GALT på en rekke
områder. Jakob sier: «Mine brødre. Ikke mange av dere bli lærere, etter
som vi vet at vi skal fa dess tyngre dom.» (Jak.3,1.)

3. I vår tid skal vi ikke forkynne Mose-loven og heller ikke Jesu første To-
rah, og som angår «Riket for Israel». Den er tatt av programmet. På Gol
gata satte Jesus Sinai-loven til side. Han avviklet «den lov som kom med
bud og forskrifter». (Ef.2,15.)
Vi sk J heller ikke forkynne Guds-Rikets lover, for de angår en tidsperiode
som ennå ikke er kommet.

4. Det er mange store forkynnere som har sagt, at vi skal forkynne loven,
før vi kan forkynne nåden. Dette blir etter min vurdering galt, for vi kan
ikke forkynne noe som Gud selv har opphevet. John Wesley sa: «Før jeg
prediker kjærlighet, barmhjertighet og nåde, må jeg predike synd, lov og
dom.» Han sa videre. «Predik 90 prosent Lov og 10 prosent nåde.»
Charles Finney sa: «Loven må forberede veien for evangeliet.»
Til tross for at disse mennene stod i store vekkelser, er det ikke riktig det
som de sa om dette. Forkynnelsen kan være delvis gal, men folk kommer
likevel til tro. Dette viser bare hvor stor Guds nåde er i vår tid.

5. Det vi skal forkynne i dag, for å fa menneskene frelst, er at menneskene
er SYNDERE, og at de trenger Guds kjærlighet og nåde. Det er forskjell
på å forkynne Guds krav i loven og å forkynne at vi alle sammen er syndere.
I stedet for å forkynne loven, skal vi forlsynne det som står i Brevet til Ro
merne 3,10-18 om at det ikke finnes en eneste rettferdig. Det finnes ikke
en som gjør godt. Alle (både jøder og hedninger) er kommet bort fra Gud.
Her er det snakk om et UNIVERSALT FRAFALL.

Forkynnelsen av loven kan ikke befri menneskene fra synden, men det kan
derimot forkynnelsen av Guds nåde og Guds kjærlighet. Vi skal legge stor
vekt på forkynnelsen av Guds kjærlighet og Guds nåde i Jesus Kristus. Når
vi forkynner ensidig Guds lov, kommer menneskene lett i en forsvarsposi
sjon. Forkynnelsen av Guds krav gjør at menneskene gjerne vil forsvare
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sine handlinger. Det skaper opposisjon. Når vi forkynner nåden og Guds
kjærlighet, vU mennesket lettere åpne seg for evangeliet.

Paulus sa aldri i sine brev at vi skal forkynne loven som døråpner for evan
geliet. Han sa derimot at loven er opphevet som indirekte frelsesvei, og
at vi som troende ikke lenger er under loven. «Eller forakter du (jødene)
hans godhets og tålmods og langmods rikdom, og vet du ikke at GUDS
GODHET (Guds nåde) driver deg til omvendelse? «(Rom.2,4.)

«Men NÅ er Guds rettferdighet, som loven og profetene (Tanach.) vit
ner om, åpenbart UTEN LOVEN. Det vil si Guds rettferdighet ved troen
på Jesus Kristus for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle
har syndet og fattes Guds ære og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans
nåde ved forløsningen i Jesus Kristus.» (Rom.3,21-24.)

Dette er den frie nåden som vi skal forkynne i dag.
«For synden skal ikke herske over dere. Dere er jo ikke under loven,

men under nåden.» (Rom.6,14.)
«og han sa til meg; Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i

(din) skrøpelighet.» (2.Kor.l2,9.)
«For av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv, men det

er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ingen skal rose seg.» (Ef.2,8-9.)

«For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker, i det den (nåden)
OPPTUKTER oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og
leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nåværende verden, mens vi
venter på det salige håp (bortrykkelsen) og åpenbarelsen av den store Guds
og var frelser Jesu Kristi komme (for menigheten). Han som gav seg selv
for oss, for å forløse oss ff a alle urettferdighet og rense seg selv et eiendoms
folk, nidkjær til gode gjerninger.» (Tit.2,11-14.)

Når vi feiler som kristne, møter heller ikke Gud oss med sine krav og
bud. Nei. Han rekker ut en hånd til forsoning. Han sier: Er det ikke bedre
å komme tilbake til min kjærlighet og nåde?

Nå blir det som står i I.Tim. 1,8-10, brukt som et bevis på at vi skal for
kynne loven i vare forsamlinger. «Men vi vet at loven er god dersom noen
bruker den på lovlig vis, så han vet dette at loven ikke er satt for en rettfer
dig, men for lovløse og selvrådige, for ugudelige og syndere, for vanhellige
og urene, fadermordere og modermordere, manndrapere.»

436



Kapittel 37 - Guds lov og Guds nåde

Dette er naturligvis ikke sagt til de troende, men det er sagt til de jø
dene som ikke ville innordne seg under Paulus sin forkynnelse. Det er av
den største viktighet at vi fordeler Guds ord på en rett måte.

Det er stor motstand mot at vi legger AVGJØRENDE VEKT på det pau-
linske evangeliet og den frie nåden i forkynnelsen, for mange synes at det
blir for lettvint. At det er Guds nåde som frelser, det blir godtatt, men
mange vil gjerne koble inn egne gjerninger i vandringen som troende, men
det går ikke, for vi lever i dag i den frie nådens tidsperiode. Når skal forkyn
nerne og Bibel-skolene oppdage det?

Tingvoll den 8-12-02 og den 31-05-06.
Oskar 6din Indergaard
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Guds nåde

Dette kapitlet er et utdrag av mitt foredrag: «Nådesbegrepet i tidspe
riodene». Det ble holdt på Tingvoll den 12-13-02-05> men det er ikke
tatt med i sin helhet i denne boka. Det finnes på min internettside: www.
home.no/oeindergaard.

Det som frelste menneskene i gammel-testamendig tid, var Guds nåde og
troen på Gud. Det var en gave fra Gud. Ved siden av nåden og troen måtte
de ofre og holde de bud som Herren hadde bestemt for tidsperiodene. De
som var frelst, var troende mennesker, men de var underlagt de ordnin
gene som Gud hadde gitt dem. Ved Jesu forsoning kom det en NY MEN
NESKETYPE. Det var det GJENFØDTE MENNESKET som hadde
Guds Ånd i sitt hjerte.

Hva som gjelder Guds nåde, så er det noe som ligger helt utenfor men
neskets rekkevidde. Det er noe som vi ikke kan greie å oppnå ved egne
gjerninger. Det er heller ikke noe som vi har fortjent, men det er en gunst
som Gud viser oss i sin kjærlighet. Den er uforskyldt.
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Når Gud gir oss sin nåde, så er det fordi menneskene søker ham. «Den
som søker meg av HELE SITT HJERTE, skal finne meg. «Salige er de som
tar vare på hans vitnesbyrd, og søker ham av hele sitt hjerte.» (Sal. 19,2.)

«Jeg elsker dem som elsker meg, og de som søker meg, skal finne meg.»
(Salomos Ordspråk 8,17.)

Hya Guds nåde er, kan belyses ved følgende to historier:

a Det var en soldat som skulle henrettes. Hans mor bad generalen om
nåde for sin sønn. Generalen svarte: «Det har han ikke fortjent.» Moren
svarte: «Dersom min sønn har fortjent det, så var det ikke nåde.» (Da var
det på grunnlag av gjerninger.)
b Den franske offiseren Dreyfus ble anklaget for landsforrederi på falskt
grunnlag. Han ble dømt enda han var usl^ldig. Han satt som fange på
Djeveløya. En dag kom det beskjed om at han var benådet og var firi til å
slippe ut av fengslet. Han sa at han ikke kunne ta imot nåde for noe, som
han ikke hadde gjort. Han ble sittende enda noen år i fengslet- helt til det
kom beskjed fra Paris om at han var frifunnet fra anklagene om landsfor
rederi. Da slapp han endelig fri fira fengslet.

Disse to historiene forteller oss følgende forhold ved om nåden:

a Den er noe som vi ikke fortjener.

b Vi behøver ikke å fa nåde for noe som vi ikke har gjort, men ovenfor
Gud er vi alle skyldige. Vi behøver alle Guds nåde.

Det er flere ord på hebraisk som dekker nådesbegrepet. De mest
kjente av dem er:

!• «Hesed». Det blir brukt ca. 250 ganger i G.T. Det blir oversatt med
«ynde», «gunst» og «velvilje», «barmhjertighet», «godhet» og
«miskunn». Det er den velvilje som en høyere person (Gud) viser en la
vere person.

Dette ordet knyttes ofte til Guds pakter med menneskene. Menneske
nes fromhet og oppfyllelse av lovene er bakgrunnen for den nåde som Gud
viser dem. Dette kan vi kalle for «betinget nåde».

Det er ingen som kan oppfylle Guds krav og Guds bud fullt ut, og derfor
så blir Guds nåde i begge tilfellene noe som ligger utenom menneskene
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selv. Gud gir oss sin nåde på grunn av at han elsker menneskene og ikke vil
at noen skal gå fortapt. Han gir oss sin nåde for SIN EGEN DEL. «Han
vederkveger min sjel. Han fører meg på rettferdighets stier FOR SITT
NAVNS SKYLD.» (Salme 23,3.)

«Vær meg nådig, Gud, etter din miskunnhet, utslett mine overtredel
ser etter din store barmhjertighet.» (Salme 51,3.)

«Dog frelste han dem (jødene ved Rødehavet) FOR SITT NAVNS
SKYLD, for å kunngjøre sitt velde.» (Salme 106,8.)

Gud er NIDKJÆRfor sitt navns skyld og for sine planer. Vi skal ha respekt
for Guds planer, for han kommer til å gjennomføre dem uansett hvilken
motstand han møter. Dersom vi står i veien for Guds planer, kommer han
til å utrydde oss. «Fordi du (Israel) er dyrebar i mine øyne, fordi du er
aktet høyt og jeg elsker deg, så gir jeg mennesker i ditt sted og folkeslag i
stedet for ditt liv.» (Es.43,4.)

Gud gir oss sin nåde fordi han elsker oss så høyt. «For så har Gud elsket
verden at HAN GAV sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på
ham, ikke skal fortapes, men ha tidsalderligliv.» (Joh.3,16.)

2. «Hen». Det uttales «chen». Dette ordet blir oversatt på samme må
ten som det første, men det brukes særlig om den «frie nåden». Det er en
gunst som tilfaller et menneske uten forpliktelser og betingelser. «Men
Noah fant nåde (hebr. «hen») for Herrens øyne.» (I.Mos.6,8.)

3. Et annet ord som ligger nær opp til ordet «nåde», er ordet «barm
hjertighet» eller «forbarmelse». Det er på hebraisk «rahamim». Dette
ordet gir utrykk for «den nåde som har med følelser å gjøre». Gud viser
sin nåde på grunn av sin kjærlighet til oss. «Et lite øyeblikk forlot jeg deg,
men med stor barmhjertighet vil jeg samle deg (Israel). «(Es.54,7.)

Alle disse nådebegrepene kan samles opp i et ord, og det er ordet «kjærlig
het». «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, for at hver den
som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha tidsalderlig liv.» (Joh.3,16.)

Det greske ordet for «nåde» er «charis». Det kommer av et verb «cha-
ra», som betyr «å gi lykke». Selve ordet «charis» betyr «glede» og
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«lykke». Ordet er brukt 155 ganger i N.T. Paulus brukte dette ordet
ca. 100 ganger.

Når vi leser i N.T., ser vi likevel at nådebegrepet er ANNERLEDES i de
jødiske Skriftene enn det er i Paulus sine brev. I de første Skriftene er Guds
nåde knyttet både til oppfyllelse av Guds bud og til Guds nåde.

I de paulinske Skriftene er Guds nåde uteluliende knyttet til det som
Gud gir oss. I utgangspunktet krever han ikke noe av oss for at vi skal få del
i Guds nåde, uten det å ta imot Guds nåde. Dette er den «frie nåden».

I og med at det JØDISKE ASPEKTET er falt bort i kirkens forståelse av
N.T, så er også nyansene angående Guds nåde falt bort. Kirken blander det
som Gud har sagt til og lovet jødene sammen med det som Gud har sagt til
og lovet menigheten. Den forkynner et BLANDINGSEVANGELIUM.

En av grunnene til at vi som tilhører den kristne menigheten, ikke har
et forhold til Guds betingede nåde, er det forholdet at vi ikke har inn
gått noen pakter med Gud. Israel har pakter og løfter. (Rom.9,4.) Vi har
hemmeligheter og Guds frie nåde. Vi er på en måte en FRITTSTÅENDE
MENIGHET.

En annen viktig side ved nådesbegrepet er det forholdet at når Gud har
gitt oss sin tilgivende nåde, så kommer han ikke lenger i hu vår synd. Han
har lagt den bak seg i «forglemselens hav». (Mika 7,2.)

Gud samler ikke på synd. TILGITT SYND ER GLEMT SYND.
Dette må sees på bakgrunn av Jesu forsoning. I gammel-testamendig tid
ble det lagt et DEKKE over synden, men etter Golgata er synden TATT
BORT.

Det greske ordet for «tilgivelse» er på gresk «afesin». Det betyr
«bortsendelse». Jeg elsker dette ordet.

Gud har også lagt ned sine mange nådesbegreper i oss, for vi er skapt i
Guds bilde, men på grunn av syndefallet er disse delvis blitt ødelagt og
kommet bort hos oss. Dette er grunnen til at det er så mye lidelse og ufred
i verden.

Det er ingen som kan bestemme hvilken type nåde Gud vil gi i hvert
enkelt tilfelle. Guds rettferdighetsbegrep er ikke det samme som vårt rett-
ferdighetsbegrep.
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Vårt eller det romerske rettferdighetsbegrepet går ut på følgende: Når
vi holder landets lover, så er vi garantert å få den gunst som loven gir. Ingen
kan da straffe eller fordømme oss.

Slik er ikke det rettferdighetsbegrepet som Gud har. Det kan bygge
både på oppfyllelse av bud og regler, men det bygger også på faktorer som
er ukjente for oss, som for eksempel motiver, tanker, ønsker og lengsler.
Gud ser til hjertene. (Se artikkelen: Den frie nåden, om de forskjellige ty
per nåde som vi har.)

I forholdet til Gud er jeg glad for følgende forhold:

a Gud er bestandig rettferdig,

b Gud gjør ikke med oss som vi har fortjent.

C Gud gjemmer ikke på det onde og på vår synd.

d Gud gjør bestandig det som er rett.

e Gud er en barmhjertig og en nådig Gud.

f Gud er en fortærende ild mot all synd.

g Gud tilgir oss for sin egen skyld på basis av Jesu forsoning. Den ligger
bestandig til grunn for Guds tilgivende nåde. Gud har fått det perfekte of
fer gjennom Jesu forsoning- en gang for alle mennesker.

h Gud har all makt i himmel og på jord.

Gud er både nådens, kjærlighetens og dommens Gud. Når han handler
med menneskene, må han ivareta alle disse sidene ved seg selv. Mennes
kene liker gjerne å høre om Guds nåde og kjærlighet, men de liker ikke
(hater å høre) at Gud må dømme dem. Bibelen sier at det er menneskets
lodd engang å leve og å dø, og deretter kommer dommen. (Hebr.9,27.)

Den som er kommet til en LEVENDE TRO på Jesus, kommer ikke til
dom, men er gått over fra døden til livet.

Tingvoll den 13-07-05 og den 31-05-06.
Oskar 6din Indergaard
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Guds nådes evangelium

Det har vært en del debatt i avisa «Dagen» om nådens og lovens betyd
ning i for bindelse med frelsen.

I «Dagen» av den 21-10-00 ble jeg utfordret av Rolv V. Torp til å ut
dype hva jeg mener med «nådens evangelium». Han skriver bl.a. følgen
de: «Jeg regner med at Indergaard og jeg har forskjellige oppfatninger av
nådens evangelium. Derfor tror jeg det er behov for meningsutveksling og
å legge fram alle tanker og ideer om nådens evangelium, slik at vi kan finne
sannheten. Hvis vi legger noe annet i nådens evangelium enn det vi vil at
Jesus vil at vi skal gjøre, da er vi i vanskeligheter.»

For det første har jeg klart gitt uttrykk for dette i innledningen til min
artikkel: «Hedningenes forhold til loven».

For det andre synes jeg at det er i orden med debatt, når den bare føres
på et saklig nivå.

For det tredje så tror jeg ikke at undertegnede og Rolv V.Torp har for
skjellig syn på det som han kaller for «Guds nådes evangelium». Dette
evangeliet har lydd til alle tider for menneskene, og det har bestandig hatt
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følgende innholdet: Den som tror på Gud eller jødenes Messias, som er
Jesus fra Nasaret, har del i frelsen.

Videre er frelsen en gave som ligger langt utenom det som mennes
kene kan få tak i eller oppnå ved egne gjerninger. Vi oppnår ikke frelsen
på grunnlag av våre gode gjerninger. Våre gode gjerninger er bestandig til-
smusset. «Vi ble som den ureine alle sammen, og all vår rettferdighet som
et UREINT KLESPLAGG, og som løvet visnet vi alle sammen, og som
vinden førte våre misgjerninger oss bort. « (Es.64,5.)

Det er Guds rettferdighet som frelser et menneske. «Og Abraham trodde
på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet.» (I.Mos. 15,8.)

« Se , oppblåst og uærlig er hans sjel i ham, men den rettferdige skal leve
ved sin tro.» (Hab.2,4.)

«Den som tror på Sønnen, skal ha tidsalderlig liv (skal ha del i den
kommende tidsalderen), men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke
se livet (i den kommende tidsalderen), men Guds vrede bli over ham.»
(Joh.3,36.)

«og dette er det tidsalderlige livet at de kjenner deg, den eneste sanne
Gud og ham du utsendte, Jesus Kristus.» (Joh. 17,3.)
«Og det er ikke frelse i noen annen, for det er helle ikke noe annet navn

under himmelen, gitt blant mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.» (Ap.
gj.4,12.)

«Hvorfor frister dere da nå Gud ved å legge et åk 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.15,10-11.)

«For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til
frelse for hver den som tror, både for jøde først også for greker, for i det
åpenbares GUDS RETTFERDIGHET av tro til tro, som skrevet er: Den
rettferdige, ved tro skal han leve.» (Rom. 1,16-17.)

«For Kristus er lovens ende (siktepunkt), til rettferdighet for hver den
som tror. For Moses skriver om rettferdigheten av loven (budene i Mose
loven): Det menneske som gjør disse ting, skal leve ved dem (Dette gjaldt
under Mose og Kristi lov, som er Rikets forkynnelse.)» (Rom. 10,4-5.)

«Så er da loven (budene i loven) blitt vår (jødenes) tuktemester inn
til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro, men etter at troen er
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kommet er vi IKKE LENGER UNDER TUKTEMESTEREN (budene
i loven er lagt til side som indirekte frelsesvei.)» (Gal.3,24-25.)

«For av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv. Det er
Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.» (Ef.2,8-9.)

Den som har opplevd Guds rettferdighet og frelsen i Jesus Kristus, forstår,
at en ikke kan blande Guds krav eller budene inn i frelsen.

Det som frelser et menneske til alle tider, er Guds rettferdighet. Vi må
skille mellom Guds rettferdighet og menneskets egen rettferdighet. Guds
rettferdighet har som siktemål å frelse menneskene, mens menneskets egen
rettferdighet enten gir til kjenne at de vil ha tak i frelsen, eller det kommer
til uttryli i vandringen som et gjenfødte og troende mennesker.

Når vi arbeider med Bibelens tekster, må vi videre være oppmerksomme på
det forholdet at Gud deler ffelseshistorien inn i epoker eller frelsestidshus-
holdninger. Guds rettferdighet står fast i alle tidsperiodene, men Guds To-
rah, som ikke betyr «lov», men derimot betyr «lære», «undervisning»
eller «instruksjon», er forskjellig i tidsperiodene.

Videre må vi fordele Guds ord på en rett måte. Vi må bestandig spør
re: Til hvem er dette er skrevet, og for hvilken tidsperiode gjelder dette.
(2.Tim. 2,15.) Dersom vi ikke gjør dette, så blander vi sammen Guds ord,
og det mister sin kraft, og vi får en gal forståelse av det.

Jesus opphevet ikke Mose-loven, men han oppfylte den til jødenes frelse.
(Mat.5,17.) Han stod derfor fritt til å gi jødene en ny lov, og det gjorde
han også. Han utdypet Mose-loven med hensyn til motivene som lå bak
handlingene, og han forenklet den.

En del av rabbinerne sa: Når Messias kommer, vil han oppheve Mose
Torah (de 615 bud) og gi jødene 30 bud, og det var det Jesus gjorde.

Jesus gav oss ikke det læremessige grunnlaget for kirkens tid. Han gav
jødene det læremessige grunnlaget for «Riket for Israel», som var en mu
lighet ved Jesu første komme. Den som ikke regner med «Riket for Is
rael» og ikke ser at Jesu forkynnelse gjaldt jødene og «Riket for Israel»,
den tar feil i å fordele Guds ord på en rett måte. Det er dessverre dette som
har skjedd innenfor nesten alle forsamlinger ut over den hele verden. Det
te kaller vi for «erstatningsteologi», og den er ikke fra Gud, men den er

447



Jødedom og kristendom - Jesus og Paulus

inspirert av denne verdens fyrste, som er satan. Han ønsker å motarbeide
Guds planer med jødene og Guds planer med verden.

Jesus krevde en STØRRE RETTFERDIGHET enn de skrifHærdes og
fariseernes rettferdighet, for de som ville arve Guds Rike («Riket for Is
rael»). (Mat.5,20.)

Dette er ikke det samme som Guds rettferdighet, men det er men
neskets egen rettferdighet eller Guds Rikets rettferdighet, slik som Jesus
underviste om. Både Tanach og Jesus utfordret jødene på deres egen rett
ferdighet. «Herren holder dom over folkene. Døm meg. Herre, etter min
rettferdighet og etter min uskyld, som er hos meg.» (Sal.7,9.)

«Herren gjengjeldte meg etter min rettferdighet. Han betalte meg et
ter mine henders renhet.» (Sal. 18,21.)

Det var ikke frelse i Israel på Jesu tid uten at jødene tok vanndåpen og
holdt Jesu lov. «For dersom dere forlater mermeskene deres overtredelser,
da skal deres himmelske Fader også forlate dere, men dersom dere ikke for
later menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Fader forlate
deres overtredelser.» (Mat.6,l4-15.)
«Og det kom en til ham og sa: Mester hva godt skal jeg gjøre for å fa

tidsalderlig liv? Men han sa til ham: Hvorfor spør du meg om det gode?
Det er bare en som er god, men vil du gå inn til livet (i «Riket for Israel»),
da hold budene (menneskets egen rettferdighet).» (Mat. 19,16-17.)

Det var ikke Jesus som introduserte kirkens tid. Kirken begynte heller ikke
påpinsefestens dag, som mange mener. På pinsefestens dag ble et gammelt
løfte til jødene innfridd om at Gud ville gi dem en ny ånd og et nytt hjerte.
(Jer.31,31-34.)

I den forbindelse spurte også jødene: Oppretter du ved Den Hellige
Ånds komme riket for Israel? (Ap.gj.1,6.) (Se artikkelen: Den kristne me
nighet begynte ikke påpinsefestens dag.)

Aposdene førte videre Jesu forkynnelse. De fullførte det oppdraget de
hadde fått av Herren.

Da jødene ikke ville ta imot- verken kongen i Riket eller selve Riket- in
troduserte Gud den hemmelighet som hadde vært fortidd fira tidsaldrene
av, og det var den nye tidsperioden om menigheten, som både består av
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jøder og hedninger. Paulus kom tii begge folkegruppene med det samme
evangeliet om at Jesu lov var lagt til side som indirekte frelsesvei, og at både
jøder og hedninger ble frelst ved troen alene. Både Mose-loven og Jesu lov
er lagt til side som indirekte frelsesvei i vår tid.

Både jødene og hedningene blir frelst på et eget grunnlag, uten at de
må gå veien om jødedommen. Vi må ikke lenger tilslutte oss jødedommen
for å bli frelst. «Men NÅ er GUDS RETTFERDIGHET, som loven og
profetene vitner om, åpenbart uten loven. (Det vil si: «åpenbart uten at
loven blir krevd som indirekte frelsesvei.)» (Rom.4,21.)

Hva som gjelder Guds rettferdighet og frelsen, så er den det samme gjen
nom hele frelseshistorien. Hva som gjelder menneskets egen rettferdighet,
som er en etisk rettferdighet, så er den forskjellig i de forskjellige tidspe
riodene.

Jesus og Paulus forkynte den samme rettferdighet, når det gjelder Guds
rettferdighet, men de forkynte ikke den samme rettferdighet når det gjel
der menneskets egen rettferdighet. Dersom vi skal vite noe om kirkens
egenart, må vi gå til Paulus sine Skrifter.

Jeg holder fortsatt fast på at det er forskjell på Jesu og Paulus forkynnelse.
Jesu forkynnelse angikk «Riket for Israel», som var nær på Jesu tid. Etter
menighetens bortrykkelse før den siste og syttiende åruken for Israel, skal
igjen Jesu forkynnelse lyde. Det er jødene som da skal fullføre det oppdra
get som de fikk av Jesus med å gå ut i hele verden og gjøre alle folkeslag til
Jesu disipler. (Mat.28,18-20.)

Paulus sin forkynnelse angår den kristne menighets tidsperiode, som er
en parantes i Guds planer med jødene. (Se mine bøker: Jesu Gjenkomst.
Bind 1-5., hvor jeg skriver mye om dette.)

Tingvoll den 22-10-00 og den 31-05-06.
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 40

«Lovens» tre funksjoner

Etter luthersk syn har «loven» tre funksjoner, og de er:

1 • Samfunnet skal bygges på Guds ordninger og de 10 bud.
Dette blir kalt for «lovens første bruk». Dette er i utgangspunktet en

rett bruk av «loven».

Vi kan ikke sette likhetstegn mellom Sinai-loven og den lovgivningen
som vi har og har hatt i Norge. Sinai-loven angår jødiske forhold, og vi kan
ikke uten videre overføre den til norske forhold. I vår lovgivning har våre
politikere tatt ut av Bibelen det som de mener er de beste lovene for vårt
land. Dette gjelder også deler av de 10 bud.

I tillegg til den innflytelsen som jødenes lov har hatt på norsk lovgiv
ning, så er den også influert av både romersk og gresk lov og rettsoppfat
ning. Mens de etiske lovene gjenspeiler den jødiske lovgivningen, går våre
juridiske lover tilbake til den romerske rettsoppfatning. Fra Hellas har vi
fatt ideen om demokratiet eller folkestyret.

Dessuten har den verdslige humanismen også satt sitt preg på våre lo
ver. Den setter mennesket og dets interesser i sentrum.
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I og med at vårt land bygger på både jødisk, romersk, gresk og humanis
tisk rettsoppfatning og idegrunnlag, så ligger det innbyrdes motsetninger
i disse systemene. En kan ikke utelukkende utarbeide en lovgivning som

Guds lover samtidig som man må ta hensyn til det som det en
kelte menneske måtte mene om «åndelige» og etiske problemstillinger.

Det vil også være forskjellige vurderinger blant menneskene om hva
som er den beste lovgivningen for et land og et folk.

Denne bruk av «loven» har ikke noe å gjøre med den individuelle frelsen,
men det er et spørsmål om hvilke lover og hvilke ordninger som skal være
det åndelige fundamentet for et land og for et samfunn. Det er ikke tvil
om at Guds ordninger og de ideer som samsvarer med de kristne synet, er
det beste fundamentet, for Guds velsignelse vil på en spesiell måte kvile
over det land og det menneske som bygger på Guds ordninger.

I inneværende tidsperiode, som er den frie nådens periode, vil heller
ikke Gud tvinge noen inn i sitt rike. Det vil være en frivillig sak om men
neskene og samfunnet vil nyte godt av Guds velsignelse. For samfunnet
betyr det at det blir et godt samfunn å leve i. For enkeltmennesket betyr
det at en får del i frelsen i Jesus Kristus.

Vi har heller ingen øvrighet eller noe styre som fiillt kan gi oss og gjen
nomføre den «kristne» lovgivningen. Det kreves et teokrati (Guds-styre)
for at dette skal la seg gjennomføre, og det har vi ikke i Norge i dag.

Ved Jesu gjenkomst skal vi få dette instrumentet for både teokratiet og
et rettferdig og rett styre, som bygger på Guds lover.

Når vi snakker om «lovens» første bruk, ser vi at dette uttrykket må ny
anseres, for vårt samfunn bygger ikke bare på Guds lover, men også på se
kulære ideer, som ikke har sin basis i Guds lov.

I vårt samfunn i dag ser vi også dessverre hvordan Guds ordninger taes
bort som grunnlag for staten og for enkeltindividet. Mange hevder at vi
lever ikke lenger i et såkalt «kristent» land, men i et «postkristent» land
og samfunn. Pluralismens kjennetegn er at «alt er tiUatt». Pluralismen
har ingen respekt for Guds ordninger.

Det store spørsmålet blir etter hvert: «Når grunnvollene nedbrytes, hva
makter da den rettferdige?» (Salme 11,3.)
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På dette spørsmålet er det to svar:

a De kristne må gå sammen i bønn og Bibel-lesning.

b Vi må holde oss nær til Gud i alle spørsmål.

På kort sikt ser det mørkt ut for vårt land, for det store flertall av befolk
ningen har valgt å ignorere Guds lov, men i et lengre perspektiv ser det lyst
ut, for Herren våker over sitt ord og sine ordninger, og han vil hastig gjen
nomføre dem i sin tid. (Rom.9,28.)

Vi må ikke grave oss ned i de negative åndelige problemene som vårt
land er inne i, men se på de mulighetene som vi har, til å få med oss så
mange som mulig på frelsens vei og inn i Guds rike.

2. «Lovens» andre bruk går ut på at den skal føre de ufrelste til Jesus.
Dette er en gal bruk av «loven». Loven varte inntil Golgata. Den kunne
ikke frelse jødene, men den holdt dem innestengt til den tro som skul
le komme. «Så er da loven blitt vår tuktemester TIL (INNTIL) Kris
tus, for at vi (jødene) skulle bli rettferdiggjort ved TRO (PÅ JESUS).»
(Gal.3,24.)

Det har vært strid blant de kristne hele tiden om «lovens» betydning
og funksjon i forkynnelsen, og det er det også i dag. Med «loven» menes
det ikke den jødiske loven, men det menes hvilke plass «loven» skal ha i
forkynnelsen til de ufrelste. Skal vi forkynne Guds krav til de ufrelste og
knuse dem med «loven», slik at de kommer i syndenød og må som en
følge av det, ta imot nåden i Kristus, eller skal vi forkynne Guds nåde og
kjærlighet til dem?

John "Wésley sa: «Før jeg prediker kjærlighet, barmhjertighet og nåde, må
jeg predike synd, lov og dom.» Han sa videre: «Predik 90 prosent lov og
10 prosent nåde.»

Charles Finney sa: Loven må forberede veien for evangeliet.»
Rosenius sa: «Lovens egentlige gjerning og mål er å vekke synderen,

knuse ham og drive ham til Kristus (Gal.3,24.) Det synderen først og
fremst trenger, er slett ikke trøst og kjærlighet til Gud. Han trenger et søn
derknust hjerte.»
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Martin Luther sa: «Den første plikt for en forkynner av evangeliet er å
forkynne Guds lov og vise syndens natur. Den vil handle som en tuktemes-
ter og bringe ham fram til evig liv som er i Jesus Kristus.»

Alle disse hadde opplevd Guds nåde i sine liv, men når de uttalte dette, så
viser det seg at de ikke hadde forstått nådens egenart og karakter, slik som
vi finner den i Paulus sin undervisning. De blandet inn den messianske
jødedommen i Paulus sin undervisning. (Se bladet «Evangelisten». Nr. 7
og 10.2005. Se også mine mange bøker om dette emnet.)

Vi skal ikke forkynne «loven» til de ufrelste, for lovens tid var slutt på
Golgata. Den er ikke aktuell lenger. Den er blitt kalt både for «DØDENS
og «FORDØMMELSENS TJENESTE» (2.Kor.3,7 og 9.)

Dette vil si at loven ikke har noe med frelsen å gjøre. Ved loven kommer
det bare en erkjennelse om at vi er syndere, og at vi har synd. (Rom.3,20.)

Vi skal derimot forkynne for de ufrelste at synden, som alle mennesker
kjenner godt til, er tatt bort ved Jesu offer på Golgata- en gang for alle
mennesker. Vi skal forkynne Guds nåde for menneskene, og ikke trykke
dem ned i deres egen elendighet. Vi skal forkynne at det finnes en mulig
het for frelse, og det er troen på Jesus Kristus.

Det er gjort forlik mellom Gud og menneskene på Golgata. Gud til
regner ikke lenger synderen hans synd dersom han vil ta imot dette store
nådestilbudet. Det er skjedd et STORT FORLIK mellom Gud og men
neskene, og vi som er kristne har fått det store privilegiet å forkynne dette
forliket for verden. Vi har fatt noe som kalles for «FORLIKELSENS

TJENESTE». (2.Kor.5,16-21.) (Menneskene blir ikke lenger dømt på
grunn av sin synd, men på grunn av sine gjerninger.)

Vi skal forkynne Guds nåde for synderen og ikke Guds bud. De må ha tak
i Guds nåde. Det er nåden som skal frigjøre synderen og ikke forkynnelsen
av «loven». Eller forakter du hans godhet og tålmods og langmodighets
rikdom og vet ikke at GUDS GODHET DRIVER DEG TIL OMVEN
DELSE.» (Rom.2,4.)

«Men da han (Gud) som utvalgte meg fra mors liv og KALTE MEG
VED SIN NÅDE.» (Gal.1,15.)

«Var det ved lovgjerninger (oppfyllelse av loven) at dere fikk Anden,
eller ved FORKYNNELSE AV TROEN (NÅDEN.) (Gal.3,2.)
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«For GUDS NÅDE ER ÅPENBART TIL FRELSE for alle mennes
ker.» (Tims 3,11.)

3. «Lovens» tredje bruk går ut på at den skal være med på å helliggjø-
re den troende og den kristne menigheten. Dette er også en gal bruk av
«loven». Dette er en VERRE LÆRE enn den andre læresetningen. Den
kristne menigheten er fullt ut helliggjort i Jesu person og Jesu forsoning.
«Men av ham er dere i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og
rettferdighet og HELLIGGJØRELSE og forløsning.» (l.Kor.1,13.)

For den messianske menigheten derimot ble det krevd en etisk hellig
gjørelse eller hellighet, for at den ikke skulle falle ut av nåden. «Jag etter
(gjerning) og etter helliggjørelse (etisk helliggjørelse), for uten helliggjø
relse skal ingen se Herren.» (Hebr. 12,14.)

Vi må lære oss å skjelne mellom den messianske menigheten og den kristne
menigheten. Mens den kristne menigheten blir frelst av nåde og opprett
holdes ved BARE NÅDE, så ble den messianske menigheten frelst ved tro
på Jesus, men i vandringen så krevdes det at den vandret etter loven eller
Jesu utdyping av loven.

Mens den kristne menigheten søker den perfekte nåden, så søkte den
messianske menigheten både nåden og gjerningene. Den ble testet på sine
gjerninger i vandringen.

Vi må lære oss å skille mellom disse to menighetstypene, som er beskre
vet i N.T. Dersom vi ikke gjør det, så blir hele vårt Bibel-studium et eneste
rot. Vårt kristenliv blir også skadelidende, for vi ser ikke den store FRIHE
TEN som vi har i Jesu forsoning. «Til frihet har Kristus frigjort oss, stå
derfor fast, og la dere ikke atter legge under trelldoms åk.» (Gal.5,1.)

1 den lutherske læren blir det lagt altfor lite vekt på at en som tror på Jesus,
har fatt et NYTT LIV. Det gamle er borte. Det er kommet noe nytt i ste
det. (2.Kor.5,17.) (Se artikkelen: En vurdering av det teologiske innholdet
i kirkens «syndsbekjennelse».

Det nye livet eller den nye skapningen er både uten synd, og den er per
fekt ovenfor Gud. Det kan ikke forbedres ved bruk av «loven».

Hva som gjelder vår syndige natur eller kjødet, som vi kaller det, så kan
det heller ikke bli bedre ved bruk av «loven», for «loven» bare fremmer
synden i kjødet. Paulus lærte at kjødet skulle overgies til døden, for Jesus
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døde også for vårt kjød. Jesus død og oppstandelse er vår død og oppstan
delse. Jesus døde for hele mennesket. (Rom.6,é-12 og Gal.5,16-26.)

«Loven» greier ikke å minske eller få bort synden i kjødet. Det er bare
Den Hellige Ånd eller nåden som greier det. «Men jeg sier: Vandre i Ån
den, så skal dere ikke fullbyrde kjødets begjæringer.» (Gal.5,16.)

Hva som gjelder det ikke-gjenfødte mennesket, så har det ikke kontakt
med Guds Ånd i det hele tatt. Det er bare kjød (uomvendt natur), og kjøtt
og blod alene kan ikke arve Guds rike. (l.Kor. 15,50.) Det må en ny fødsel
til for at en skal arve Guds rike. En må begynne på nytt igjen. En kan ikke
bygge på det gamle- det som har vært.

Tingvoll den 21-10-05 og den 31-05-06.
Oskar 6din Indergaard
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Kapittel 41

Dåpens betydning

Det er igjen blitt en diskusjon om dåpens betydning, og det er bra. Det er
også å håpe at det kommer noe godt ut av en slik diskusjon, slik at en kan
orientere seg på nytt og ikke gå tilbake til sine gamle posisjoner og forbli
der. Dåpen er blitt en skyttergrav, der de kristne har forskanset seg, slik at
de ikke kan godta hverandre.

Det er ingen ting i den kristne læren som har splittet de kristne mer enn
synet på dåpen. Dåpen er ikke blitt et samlende symbol, men et symbol
som splitter. Det er full forvirring om dåpens betydning.

Det er 3 forskjellige syn på dåpen i Norge, og det er:

a Det katolske og det lutherske synet. Katolikkene og lutheranerne hev
der at det er gjenfødelse i dåpens vann. Dette er galt. De går inn for barne
dåp.

b Det baptistiske synet. Baptistene hevder at dåpen gir en god samvittig
het, eller at dåpen er et gjensvar på at gjenfødelsen har funnet sted. Dette
er galt av to grunner. Det er bare gjenfødelsen som kan gi en god samvit
tighet, og gjenfødelsen trenger ingen bekreftelse.
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De går inn for voksendåp eller de troendes dåp.

C Det metodiske synet. Metodistene godtar både barne- og voksendåpen.
De mener at dåpen er et tegn på den nye fødselen. De døper ikke barna for
at de skal bli frelst, men de døper barna for at de allerede er frelst. Dette er
også galt, for vanndåpen gjelder ikke for vår tid.

Vanndåpen går tilbake til jødedommen, og den har med RENSELSE å
gjøre og IKKE MED GJENFØDELSE. Det gjelder både de forkjellige
jødiske «dåpsseremoniene» i G.T., apostlenes dåp (Joh.3,22.), Johan-
nes-dåpen (Mat.3,6.), den dåpen som Jesus forordnet. (Mat.28,18-20 og
Mark. 16,15-16) og den dåpen som disiplene døpte med etter Jesu opp
standelse (Ap.gj.2,38.)
De dåpsformene, som jeg har nevnt ovenfor, er innbyrdes forskjellige, men

de hadde alle med renselse av synden, og de er OBLIGATORISKE. Uten at
de ble foretatt, kunne ikke synden bli tilgitt. Hva som gjelder de gammel-tes-
tamentlige dåpsseremoniene, angikk de renselse av synden. Etter pinsefestens
dag var vanndåpen også nødvendig for å få Den Hellige Ånd. (Se min bok:
Kristendommens Jødiske Røtter. Kapittel: De forskjellige typer dåp.)

Dersom vi vil forstå et forhold i Bibelen, må vi vanligvis gå tilbake til de
jødiske tankene om dette. Vi må tilbake til våre røtter. (Se min bok: Kris
tendommens Jødiske Røtter. Kapitlene: Vanndåpen var obligatorisk i den
messianske forsamlingen og De forskjellige typer dåp.)
Den katolske og den lutherske lære bygger sin vurdering av dåpen på 9

utsagn i N.T., og disse er Matteus 28,18-20, Markus 16,15-16, Johannes
3,5-6, Aposdenes Gjerninger 2,38, Brevet til Romerne 6, 3-4, 1. Korinti
erbrevet 12,13, Brevet til Galaterne 3,27, Brevet til Kolossenserne 2,11-12
og Titus 3,5.

Vi skal i det følgende referere disse Bibel-stedene og gi dem en
kort fortolkning:

1 • Hva som gjelder dåpsbefalingen i Matteus 28,18-20, så lyder den: « Og
Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på
jord, gå derfor ut å gjør alle folkeslag til mine disipler, i det dere døper dem
til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å HOLDE
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ALT DET SOM JEG HAR BEFALT DERE. Og se, jeg er med dere aUe
dager inntil tidsalderens ende.»

Denne dåpsbefalingen er ikke gitt til den kristne menigheten, men den
er gitt til jødene og angår «1000 års-Riket». Ved siden av at apostlene
skulle døpe med vann, så skulle de som ble døpt, holde alle Jesu bud og
forordninger. Når vi gransker dem, så ser vi at de er bundet opp til Mose
loven og Jesu undervisning.

Det er heller ikke kirkens oppdrag å gjøre alle folkeslag til Jesus disipler.
Vi skal være med på å ta ut det kristne legemet. Det er jødene som skal ta
ut folkeslagene. (Se hva jeg skriver om denne dåpsbefalingen i min bok:
Matteus Evangeliet. Jesu Liv og Lære.)

Vi skal bare referere noen av Jesu bud, slik at vi kan forstå, at de ikke gjel
der vår tidsperiode, som er den frie nådens tidsperiode, men at de angår en
helt annen tidsperiode, og det er «Riket for Israel».

Jesus lærte at den som ville ha del i Guds Rike, den måtte:

a Holde hans lov, som er en utvidelse av deler av Mose-Torah.

b Ha rettferdige gjerninger

C Selge det som han eide og gi til de fattige

d Vise barmhjertighet.

e Tilgi andre. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 5. Kapittel: Jesu un
dervisning.)

I vår tidsperiode er vi løst fra loven som forpliktelse, for å komme inn i
Guds rike. Det ble bestemt på apostelmøtet i år 50. Hedningene behøvde
ikke lenger å holde Mose-loven, for å bli frelst. Dette betyr at apostelmøtet
løsrev hedningenes frelse fra Mose-loven. Det betyr at apostlene og de eld
ste i Jerusalem godtok Paulus undervisning om den frie nåden.)

2« Hva som gjelder dåpsbefalingen i Markus 16,15-16, så lyder den: « Og
han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet (om Riket) for all
skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Den som ikke tror,
skal bli fordømt.»
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Denne dåpsbefelingen angår heller ikke den kristne menigheten. Den
angår «Riket for Israel». Den var obligatorisk for den som ville bli frelst.
Frelsen var avhengig av to forhold, og det var TRO og DÅR Slik er det ikke
i vår tid. Vanndåpen har ingen ting med verken renselsen eller gjenfødelsen å
gjøre. Den som har en levende tro på Jesus, den blir frelst- så enkelt er det.

3« Hva som gjelder Johannes 3,5-6, så lyder det: «Jesus svarte: Sannelig,
sannelig sier jeg deg: Uten at noen blir født av VANN og ÅND, kan han
ikke komme inn i Guds Rike. Det som er født av kjødet er KJØD og det
som er født av Ånden, er ÅND.»

Denne konstruksjonen, som disse to Bibel-versene er bygd opp om
kring, er den såkalte parallellismen. Det betyr at jødene uttrykte DE
SAMME TANKENE i to setninger som stod ved siden av hverandre. De
kunne bruke ulike ord på det som de sammenlignet.

I dette tilfellet blir ordet «VANN» sammenlignet med ordet
« KJØD », og ordet «ÅND» blir sammenlignet med ordet « ÅND ». Vi
ser da at «vannet» er det samme som «kjødet». Det er «det menneske
lige legemet» eller «fostervannet» som det her er snakk om. Dette betyr
at det som er født ut av mennesket, det er menneske, og det som er født ut
av Ånden, det er Ånd.

Dette betyr videre at den som vil arve Guds Rike, må ha TO FØDS
LER, og det er den legemlige og den åndelige fødselen.

Dette har den katolske kirken og den lutherske kirken ikke forstått,
men Nikodemus forstod det. Han spurte om det gikk an at et menneske
kunne komme inn i mors liv og bli født to ganger. (Joh.3,4.)

4. Hva som gjelder dåpsbefalingen i Aposdenes Gjerninger, 2,38, så lyder
den: «Peter sa da til dem: Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på
Jesu navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.»

Denne dåpsbefalingen gjelder heller ikke for den kristne menigheten.
Den gjelder den messianske menigheten. For å få Den Hellige Ånd, måtte
de messianske jødene ta vanndåpen på forhånd.

5. Hva som gjelder Romerbrevet 6,3-4, så lyder det: «Eller vet dere ikke at
alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså be
gravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble oppreist fra
de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet.»
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Dette utsagnet har ikke noe med vanndåpen å gjøre, men det angår
gjenfødelsens dåp. Når vi ble frelst, ble vi døpt (koblet til) Jesu død og
oppstandelse.

6. Hva som gjelder 1.Korintierbrevet 12,13, så lyder det: «for vi er alle
døpt med en Ånd til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, enten
vi er treller eller frie, og vi har alle fått en And å drikke.»

Dette utsagnet har ikke noe med vanndåpen å gjøre. Det angår det for
holdet at et menneske blir frelst og satt inn i det kristne legemet. I og med
at vi da får Den Hellige Ånd i vårt hjerte, kan vi drikke av Ånden.

7. Hva som gjelder Galaterbrevet 3,27, så lyder det: «for dere, så mange
som er døpt til Kristus, har ikledde seg Kristus.»

Dette utsagnet har helle ikke noe med vanndåpen å gjøre. Det har
med gjenfødelsens dåp å gjøre. Den som har tatt imot Kristus, har Kristus
rundt hele sitt liv som et klesplagg. Vi er helt dekt av hans forsonings-
verk. Han dekker oss som en høne dekker sine kyllinger under sine vinger.
(Mat.23,37.) (Dette siste utsagnet angår den messianske menigheten, men
når vi bruker det på en generell måte, kan det også gjelde den kristne for
samlingen.)

8. Hva som gjelder Kolossenserbrevet 2,11-12, så lyder det: «Han i hvem
dere og ble omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender,
ved avkledningen av kjødets legeme (syndelegemet, den gamle naturen)
ved Kristi omskjærelse, i det dere ble begravet med ham i dåpen og i den
(eller «i ham») ble dere og oppreist med ham i troen på Guds kraft, han
som oppreiste ham fra de døde.»

Dette utsagnet går heller ikke på vanndåpen, men det går på gjenfødel
sens dåp. Det var ikke i vanndåpen at vi fikk avkledd vårt «syndelegeme»,
men det var i gjenfødelsen.

9. Hva som gjelder Titus 3,5, så lyder det: « frelste han oss, ikke for rettfer
dige gjerningers skyld som vi hadde gjort, men etter sin miskunn (nåde),
ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd.»

Dette utsagnet angår ikke vanndåpen i det hele tatt, men det angår
gjenfødelsens dåp. Det er en dåp til gjenfødelse og til fornyelse. Vanndå
pen kan verken gjenføde eller fornye et menneske.
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Både katolikkene og lutheranerne tror at gjenfødelsen ligger i dåpens vann,
men det er ikke rett. En blir ikke et Guds barn i dåpen. En er et Guds barn
allerede fra unnfangelsen av. Vi har heller ikke noe Skrift-sted som fortel
ler oss, at vi får Den Hellige Ånd i dåpen.

I og med at de fleste mennesker, som blir frelst i verden i dag, får Den
Hellige ånd uten å være døpt på forhånd, viser også dette at det IKKE ER
GJENFØDELSEI DÅPENS VANN.

Det er fin handling å bære fram sine barn for Gud, men en kan ikke
tro at det er gjenfødelsen i dåpens vann, for vannet gir ikke gjenfødelse.
VANNET GIR INGEN TING UTEN GAL LÆRE. Dersom en ikke

kommer til tro på Jesus, så går en fortapt for Guds rike. UT MED VAN
NET OG INN MED DEN FRIE NÅDEN.

I en annen sammenheng ber den lutherske kirken om at de frafalne må
komme tilbake til« DÅPENS NÅDE». Hvor i N.T. står det er nåde i då
pen? Jeg tror at de ikke-troende må komme til en helt annen nåde, og det
er Guds nåde i troen på Jesus.

Baptistene sier at dåpen skal være et gjensvar på at en er frelst, eller at den
gir «en god samvittighets pakt» mellom Gud og den enkelte. De bruker
det som står i I.Peters Brev 3,18-21 som et bevis på at voksendåpen gir en
god samvittighet.

Til dette vil jeg si at vi må være meget forsiktige med å bruke Bibel-vers
fra de jødiske Skriftene, når vi skal bevise at noe er riktig i vår tidsperiode.
I mange tilfeller går det galt når vi gjør det. Innholdet i disse brevene angår
«Riket for Israel» og ikke den kristne menigheten.

Hva som gjelder innholdet i I.Peters Brev 3,18-21, så beskriver ikke
det vanndåpen, men det beskriver Jesu død og oppstandelse. Dette blir
også kalt for en «dåp». Det er denne «dåpen» som gir menneskene EN
GOD SAMVITTIGHET» og ikke vanndåpen. Den gir oss bare FOR
VIRRING og GAL LÆRE.

Baptistene har misforstått innholdet i I.Peters Brev 3,18-21. Det er
ikke vanndåpen som gir en «god samvittighets pakt med Gud», men det
er gjenfødelsen. (Se Brevet til Hebreerne 9,14.)

Baptistene siterer også Romerbrevet 6,3-7 og Kolossenserbrevet 2,11-
12. i forbindelse med dåpen. Dette er en gal bruk av disse Bibel-versene. Vi
er ikke død og oppreist med Kristus i vanndåpen, men vi er gjenfødt til et
levende håp i Jesu forsoning.
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Paulus som er vår lærer, døpte også mennesker i begynnelsen av sin virk
somhet, men fra året 51 sluttet han med det. Gud hadde vist ham at det
budskapet som han forkynte om den frie nåden, var uforenlig med vann-
dåpen.

Paulus skrev følgende om forholdet mellom det evangeliet som han
forkynte og vanndåpen: «Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men
for å forkynne evangeliet, ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulle
tape sin kraft.» (1 .Kor. 17.)

«for jeg ville ikke vite noe (ikke vanndåpen) iblant dere uten Jesus
Kristus og ham korsfestet.» (l.Kor.2,2.)

Vanndåpen har INGEN BETYDNING i vår tidsperiode. Når en blir
frelst, blir en døpt av Den Hellige Ånd inn i den kristne forsamlingen,
som er Jesu legeme. (1.Kor. 12,13.)

Dette er det samme som at en blir en del av Kristi legeme. Den som
først er blitt en del av Kristi legeme, kan ikke falle ut av nåden. Han kan
miste hele nådelønnen og helliggjørelsen, men ikke gjenfødelsen, for vi er
både frelst av nåde og blir bevart som troende av nåde. (Se artiklene; En
gjenfødt kristne kan ikke falle ut av nåden og Den frie nåden.)

I Efeserbrevet 4,5 sier også Paulus at det bare er EN DÅP. Dette er
verken barnedåp eller voksendåp, men det er «gjenfødelsens dåp». I for
lengelse av denne ligger også Ånds-dåpen.

Hva skal vi så gjøre for å få orden på dåpsspørsmålet, slik at vi får det rett.
Vi må gjøre det samme som vi må gjøre med alle teologiske spørsmål. Vi
må fordele Guds ord på en rett måte. (2.Tim.2,15.)

Hvordan gjør vi det? Vi må skille ut Paulus sin forkynnelse i N.T. fra
den øvrige forkynnelsen, som gjelder «Riket for Israel». Det er Paulus sin
forkynnelse i hans brev som gjelder for oss.

Er vi villige til å gjøre dette ? Jeg vet ikke, men viss vi gjør det, så får vi et
riktig syn på alle spørsmål i N.T.- også dåpsspørsmålet- som det nå er full
forvirring om.

Den som døper mennesker i vår tidsperiode, er med på å føre dem inn
i Mose-loven.

Tingvoll den 15-5-04 og den 10-06-06.
Oskar Sdin Indergaard
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Barnedåp og barnevelsignelse

Som jeg har gitt uttrykk for i mange sammenhenger, mener jeg at det ikke
er frelse i vanndåpen. Den katolske og den lutherske kirken mener fortsatt
at dett er frelse i vanndåpen, mens den reformerte kirken og metodistene
har et mer bibelsk syn på dette. De mener at vanndåpen ikke gir frelse. (Se
artikkelen: Dåpens betydning.)

Jeg har heller ikke noe særlig tro på voksendåpen, for Paulus skrev at
Gud ikke hadde utsendt ham for å døpe, men for x forkynne evangeliet.
(l.Kor.1,17.)

Han skrev også at det bare var en dåp (Ef.4,5), dette må være gjen-
fødelsens dåp.

De som hevder, at vanndåpen er nødvendig for å bli frelst, har ikke for
stått fiillt ut Paulus sin forkynnelse om den frie nåden. Paulus ville ikke
vite om noe annet (ikke vanndåpen) enn Jesus Kristus og ham korfestet.
(l.Kor.2,2.)

Paulus lærte at vanndåpen var med ipå å svekke betydningen av Jesu
kors. Det er selve forsoningen.

465



Jødedom og kristendom - Jesus og Paulus

Vanndåpen blir dermed å betrakte som et TILLEGG TIL FRELSEN,
Det å hevde at vanndåpen er viktig i en eller annen form, er å gå tilbake til
jødedommen og til Mose-loven.

Jeg forstår godt at foreldrene vil bære fram sine barn for Gud- enten i bar
nedåpen eller i barnevelsignelsen. (Jeg har selv latt mine barn døpe. På det
tidspunktet hadde jeg et helt annet syn på vanndåpen.)

Det er ikke noe galt i det at foreldrene vil overlate sine barn til Gud, og
en kan heller ikke vente at foreldrene er inne i alle de ukorrekte teologiske
vurderingene som vanndåpen og barnedåpen er så befestet med.

Jeg klandrer ikke foreldrene for dette, men jeg klandrer teologene og
prestene som lærer galt i forbindelse med barnedåpen og dåpen.

Vanndåpen er ikke til skade for barnet, men den er til skade for en kor
rekt forståelse av Guds ord.

Den lutherske kirken hevder at barnet blir frelst i forbindelse med dåpen.
Dette er ikke korrekt. Barnet er allerede frelst fra unnfangelsen av. En kan
ikke bli noe som en allerede er. Barnet forblir å være et Guds barn helt til
det bevisst fornekter Jesus på et senere tidspunkt.

Jesus sa at Guds Rike bestod av barna. «Men Jesus sa: La de små barn
være og hindre dem ikke fra å komme til meg! For Himlenes Rike består
av slike.» (Mat. 19,14.)

Dersom det er rett, at barna først ble Guds barn i dåpen, så måtte en
av konsekvensene ved dette synet være at de barn, som av en eller annen
grunn ikke ble døpt, ikke hørte med til Guds rike. Dette er naturligvis ikke
rett. Alle barn uansett hvor i verden de bor, er en del av Guds rike, for det
er Gud som har gitt dem livet. Han har også en plan med hver enkelts liv.

Hensikten med konfirmasjonen er at barnet skal gå over fra et uforplikten
de forhold til Gud til et forpliktende forhold. Den jødiske konfirmasjonen
fant sted når jentene var 13 år, og guttene var 14 år. Da ble de forpliktet
på Mose-loven. De ble en «Lovens datter» eller en «Lovens sønn». Det
betyr at de da hadde et forpliktende forhold til loven.

Slik er det også i vår tradisjon. Ved konfirmasjonene skal guttene og
jentene selv bestemme om de fortsatt vil høre Jesus til eller ikke.
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Hva som gjelder barneveisignelsen, så er den heit korrekt i følge Bibe
lens lære. Jødene bar sine små barn fram for Jesus, og han velsignet dem.
(Mat.10,16.)

Tingvoll den 10-06-05 og den 3T05-06.
Oskar 6din Indergaard
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Nattverdens betydning

Innenfor «Nådebevegelsen» er det to vurderinger om hvorvidt nattver
den gjelder for den kristne menigheten eller ikke. De som mener at den
kristne menigheten først begynte ved Paulus sitt fengselsopphold i Roma
i årene 60-62, hevder at nattverden ikke gjelder for den kristne menighe
ten. De begrunner dette med at de 6 første brevene som Paulus skrev, ikke
angår den kristne menigheten, men de angår den messianske menigheten.
Dette betyr at Brevet til romerne, De 2 Brevene til Korintierne, Brevet
til Galaterne og De to Brevene til Tessalonikerne ikke angår den kristne
menigheten.
De som har dette synet, mener videre at fra år 37 og til år 60 hadde

Paulus UTELUKKENDE en tjeneste ovenfor de jøder og de hedninger
som skulle gå inn som medlemme i «Riket for Israel». Dette er etter min
vurdering en GAL LÆRE.

Etter som jeg ser det, så hadde Paulus en ENHETLIG TJENESTE, og
denne tjenesten gjaldt UTELUKKENDE den kristne menigheten, som
bestod både av jøder og hedninger.
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Når vi leser de 6 første brevene som Paulus skrev, ser vi at det er en del
jødiske elementer i dem, som vi ikke finner i de 7 siste brevene, som han
skrev. Dette skyldes at den paulinske læren ikke var fullt utviklet med det
samme. Paulus fikk de læremessige sannhetene om den kristne menighe
ten etter hvert som tiden gikk. Dette forholdet var Paulus selv klar over.

Innenfor fortolkningen er det to vurderinger om hva «det full
komne er», og det er:

a «Det fullkomne» er Paulus sin endelige lære.

b «Det fullkomne» skal åpenbares ved Jesu komme for den kristne me
nigheten. Da skal det som er stykkevis, bli åpenbart fiiUt ut.

Jeg har den siste oppfatningen. Selv om Paulus sin lære er fullkommen for
lengst, så ser vi fortsatt stykkevis og taler profetisk stykkevis. Vi ser fortsatt
mange av frelses-sammenhenger som gjennom et speil i en gåte, for de hø
rer med til Guds-rikets dimensjon, men ved Jesu komme for den kristne
menigheten skal vi se og forstå alle ting fiillt ut (1.Kor. 13,11-12.)

Alt det som er stykkevis, skal falle bort, men håp, tro og kjærlighet skal
aldri falle bort. De blir stående. (1.Kor. 13,13.)

Innenfor «Nådebevegelsen» blir det i stor grad hevdet at når den full
komne læren kom, så opphørte nådegavene og mange av embetene. Jeg
er UENIG i denne vurderingen. Den er søkt, og en kan heller ikke finne
dekning for den andre steder i Paulus sine brev. (Se mine 3 artikler: Nåde
gavene og embetene er ikke opphørt i vår tidsperiode. Del 1,2 og 3.)

Av slike jødiske elementer som vi finner i Paulus første brev og i Aposdenes
Gjerninger, og som ikke hører med til den paulinske læren, nevner vi:

1 • Vanndåpen. Paulus døpte med vann helt fram til året 51. Da viste Gud
ham at vanndåpen var UFORENLIG med forsoningen («ordet om kor
set») og den frie nåden. (I.Kor. 1,17-2,2.)

2. Omskjærelse av de troende. Vi vet at judaistene, som ikke forstod Pau
lus sin undervisning, hevdet at også hedningene måtte holde Mose-loven
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og bli omskåret, for å bli frelst og bevart som troende. Denne læren kalles
for «galatismen».

Paulus lot omskjære en person, og det var Timoteus. (Ap.gj.l6,3.) Det
te ble gjort for at Timoteus lettere skulle få inngang hos jødene. Dette ble
gjort for å fremme evangeliets frie løp i de jødiske synagogene.

3. Tro som forutsetning for helbredelse. (Ap.gj.l4,9.) I den messianske jø
dedommen var troen nødvendig for at helbredelser kunne finne sted. Det
er den ikke i den paulinske læren. Nå er det Guds nåde som helbreder oss.

4. Håndspåleggelse i forbindelse med helbredelser og overføring av ånde
lig kraft. (Ap.gj.13,3, 19,6 og 28,8.) Dette er strengt tatt ikke nødvendig
i den paulinske læren, for det er Guds nåde som helbreder, men man har
frihet til å legge hendene på et menneske. Dette gjorde de eldste med Ti
moteus. (l.Tim.4,14 og 5,21.) Dette gjorde også Paulus (Ap.gj.19,11.)

5. Ofring i templet. Paulus ofret flere ganger i templet. (Ap.gj.21,21-26
og 24,17-18.) Dette gjorde han både av den grunn av at han var jøde, og av
den grunn at dette ville fremme evangeliet blant jødene. Han gjorde det av
pragmatiske grunner og av kjærlighet til det jødiske folket.

Når han var sammen med jødene, levde han som en jøde og holdt lo
ven, og når han var sammen med hedningene, holdt han ikke den jødiske
loven, for den var ikke for hedningene. (l.Kor.9,20-21.) Det viktigste for
Paulus var hele tiden å vinne mennesker for Jesus.

6. Helligholdelse av de jødiske høytidene og sabbaten. Dette var også et
krav som judaistene mente, at de troende hedningene måtte overholde, for
å få del i frelsen. Paulus avviste dette. «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.)

7. De jødiske reglene for rein og urein mat. Dette gjaldt også spørsmålet
om de troende hedningene kunne spise det kjøttet, som var blitt ofret til
de hedenske gudene, og som var blitt til overs, og som de kunne kjøpe.
Paulus lærte at det var ikke noe som var rein og urein mat, og at de tro
ende hedningene kunne ete offerkjøttet med god samvittighet. «La derfor
ingen dømme dere for mat eller drikke, eller i spørsmål om høytid eller
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nymåne eller sabbater. Disse ting er en skygge av det som skulle komme,
men legemet hører Kristus til.» (Kol.2,16-17.) (Se også l.Kor.8.)

8* Salving av olje i forbindelse med helbredelser. Oljen var et bilde på Den
Hellige Ånd. Det var vanlig i den messianske menigheten at den som var
syk, skulle salves med olje. (Jak.5,14-16.)

I den paulinske undervisningen er dette ikke nødvendig, for det er nå
den eller Den Hellige Ånd som helbreder uten at det behøves noe ytre
middel, som skal formidle helbredelsen. «Han altså som gir dere Ånden
og virker KRAFTIGE GJERNINGER blant dere, gjør han det ved lov-
gjerninger (for eksempel salving av olje) eller gjør han det ved TROENS
(NÅDENS) FORKYNNELSE?» (Gal.3,5.)

Da Paulus var i Efesus, brukte han også en del ytre hjelpemidler i for
bindelse med helbredelse av mennesker. Dette ble gjort for å vise jødene
at hans praksis var den samme som i de messianske menighetene. Begge
lærene var fra Gud. «Og usedvanlige kraftgjerninger ble gjort ved Paulus
hender, så at de endog tok svetteduker eller forklær som han hadde hatt på
seg. og bar til de syke, og sykdommene vek fra dem, og de onde ånder for
ut av dem.» (Ap.gj.19,11-12.)

9. Tienden er heller ikke for den kristne menigheten. Det er en jødisk
praksis som en del kristne menigheter har kopiert fra jødedommen, for å
få inn penger til sin virksomhet. (Se min bok: Matteus Evangeliet. Jesu Liv
og Lære. s.319-321. Se også artikkelen: Den messianske jødedommen og
den paulinske kristendommen. Del 2.)

10» Påbudet om at kvinnene i Korint måtte tildekke sine hoder under
Guds-tjenesten, er derimot en ordning som fortsatt er gyldig for menighe
ten. Den er ikke bare begnmnet ut ifra jødisk skikk og bruk, men den er
også begrunnet både ut ifra selve skapelsen og ut ifra rangeringen i Guds
rike. (l.Kor.l 1,1-17.)

Dette er ikke noe frelsesspørsmål, men det er et rangerings- og ord-
ningsspørsmål. Når Paulus påla de troende kvinnene i Korint å gjøre dette,
så betyr det at det også gjelder kvinnene i våre forsamlinger. Jeg tror at
dersom vi hadde fiilgt Guds ord på dette området, så hadde dette vært til
stor velsignelse for den kristne menigheten. «Det kommer ikke an på om-
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skjærelse, og det kommer ikke an på forhud, men på Å HOLDE GUDS
BUD.» (l.Kor.7,19.)

På samme måten som Jesus underkastet seg Guds ordninger, skai også vi
gjøre det samme. På samme måten som Jesus underordnet seg Gud, skal også
kvinnene underordne seg sine menn i alle ting. Dette har ingen ting med like
stilling å gjøre, men det er en ordning som er villet av Gud. (l.Kor.ll, 1-17.)

Det forholdet at kvinnen skal underordne seg mannen «I ALLE
TING», er også gjengitt i Efserberevt 5,21-33.), så underordningstanker
er ikke noe som bare har med den messianske jødedommen å gjøre. Dette
er et generelt prinsipp som hører med til Guds rike.

11. Ellers så har vi også en rekke bud som vi skal overholde i den krist
ne menigheten. Dette har ikke noe med frelsen å gjøre, men det har med
vandringen å gjøre. Vi skal holde de mer enn 400 bud og regler som Paulus
gav den kristne menigheten.

På apostelmøtet i Jerusalem i året 50 ble det også bestemt at den kristne
menighet skulle holde 4 bud.

De skulle avholde seg fira:

a Avgudene,

b Hor

C Det som var kvalt,

d Blod. (Ap.gj. 15,20.)

Når det gjelder nattverden, kan vi være helt sikre på at dette er en ordning,
som også angår den kristne menigheten, for påbudet om å feire nattver
den ble gitt til Paulus av den OPPSTANDNE Jesus. «For jeg har mottatt
av Herren dette som jeg også har overgitt dere, at den Herre Jesus i den
natt da han ble forrådt, tok et brød, takket og brøt det og sa: Dette er
mitt legeme, som er brutt for dere. Gjør dette til minne om meg! Likeså
også k^en etter aftensmåltidet, idet han sa: Denne kalk er den nye pakt i
mitt blod. Gjør dette så ofte som dere som dere drikker den, til minne om
megl»(l.Kor.ll,23-25.)

Nattverden består av brød og vin. Disse to bestanddelene symboliserer
Jesu legeme og blod. De er ikke det samme som Jesu legeme og Jesus blod.
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Den katolske kirken lærer at det skjer en forandring av brødet og vinen
til Kristi legeme og blod. (Læren om transubstansiasjonen.)

Den lutherske kirken lærer at disse to bestanddelene er både brød og
vin samtidig som de også er Jesu legeme og blod. (Læren om konsubstan-
siasjonen.)

Dette kan ikke være riktig av to grunner:

3 Da Jesus innstiftet nattverden, som ble en del av det jødiske påskemålti
det, så var han selv til stede med sitt legeme og sitt blod. Han kunne derfor
ikke dele ut av sitt eget legeme og blod.

b Når Jesus sa: «Dette er mitt legeme» og «Dette er mitt blod»
(Mat.26,26-28.), så bruker grunnteksten det greske verbet «estin», som
betyr «å være». Både i det hebraiske og greske språket utelater man dette
verbet når man skal bruke det i konkret betydning, men man bruker det
når man skal bruke det i overført betydning. I og med at dette verbet er
tatt med her, så skal betydningen forståes i overført betydning.

Dette betyr at Jesus sa: «Dette symboliserer mitt legeme» og «Dette
symboliserer mitt blod.»

Nattverden er åndelig samfunn (fellesskap) med Jesu forsoning. «Velsig
nelsens kalk som vi velsigner, er det ikke samfunn med Kristi blod? Brødet
som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme?» (l.Kor.10,16.)

Selv om et menneske er gjenfødt og frelst, behøver det hele tiden å ha et
fornyet samfunn med Jesus. Vi trenger det daglig. Dette far vi i nattverden.
Nattverden er like viktig som bønn og Bibel-lesning, og av den grunn bur
de vi ta nattverden HVER DAG. Det gjorde også disiplene til Jesus, «idet
de samdrektig HVER DAG søkte templet og brøt brødet HJEMME, nøt
de sin mat (vanlig mat) med fryd og hjertes enfold.» (Ap.hj.2,46.)

Vi behøver ikke å oppsøke kirken eller menigheten, for å ta nattverden.
Vi kan ta den privat- enten alene eller sammen med andre.

Brødet, som er et symbol på Jesu person, er også et symbol på det krist
ne legemet, som er en åndelig enhet med Jesus. Fordi der er ETT BRØD,
er der ETT LEGEME. « Fordi der er ett brød, er der ett legeme, enda vi er
mange, for vi har del i det ene brød.» (1.Kor. 10,17.)
Den kristne menigheten kan aldri skilles fra Jesus. Dersom du er blitt et
Guds barn, så er du dermed satt inn i himmelen sammen med Jesus. Du
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kan aldri komme ut derifra. En gang frelst er alltid frelst. Gud driver ikke
på med og flytter mennesker inn og ut av himmelen. Vi er satt inn i him
melen allerede før verdens grunnvoll ble lagt. «likesom han utvalgte oss i
ham FØR VERDENS GRUNNVOLL ble lagt, for at vi skulle være hel
lige og ulastelige for hans åsyn.» (Ef. 1,4.)

Det er mange som hevder, at en gjenfødt kristen kan falle ut av Guds
nåde, men det er ikke riktig. Selv om det kan se slik ut, så vil Gud bevare
alle som en gang er blitt medlem av den kristne menigheten.

Den som hevder det motsatte, har ikke forstått Paulus nådesbudskap,
men han blander det sammen med den messianske jødedommen der de
troende jødene måtte holde loven eller Jesu undervisning i vandringen
som troende. Loven hadde dermed noe med frelsen å gjøre.

Dette er en STOR TRØST til alle de som mener og tror, at de har noen
av sine nærmeste og venner, som tilsynelatende er falt ifra nåden og troen.
Gud vil bevar dem på en underfull måte, for de er FORUT BESTEMT til
å bli medlem av den kristne forsamlingen. «For dem som han forut kjente,
dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde,
for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre.» (Rom.8,29.)

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

Selv om en del Bibel-steder taler om «de som forgjeves er kommet til tro»
og «de som er falt fra troen». (Gal 5,4,I.Tim. 1,19-20,4,1,4,15 og 6,10.),
så angår ikke disse Bibel-stedene frafall fra frelsen. Dersom disse Bibel-ste-
dene blir tolket på en ordendig og riktig måte, så viser det seg at de ikke går
på tap av frelsen, men på tap av helliggjørelse og nådelønn. (Se mine arti
kler: En gjenfødt kristne kan ikke falle ut av nåden og Den frie nåden.)

Det er bare den kristne forsamlingen som har fått DETTE STORE
PRIVILEGIET i frelseshistorien å ikke kunne falle ut av nåden. Hva som
gjelder alle de andre frelsesforsamlingene i frelseshistorien, så er det en
mulighet for at de kan falle ut av nåden, for de må forholde seg til loven i
en eller annen form i sin vandring som troende.

Den kristne menigheten er både frelst og blir bevart som troende i for
hold til Guds nåde. Dette li^er utenom oss selv. Vi kan ikke påvirke det.
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Det Forholdet at vi skal vandre i samsvar med de bud og de regler som Jesus
gjennom Paulus fikk formidle til oss, det er en helt annen sak.

Brødet, som er et symbol på Jesus legeme, ble brutt for oss på Golgata.
Jesus led ikke bare døden for oss, men han led også døden for all verdens
synd. Han tok med seg all verdens synd opp på korset og forsonte verden
med Gud. Da han sa: «Det er fullbrakt!» var forsoningen fiillbrakt.

Etter at forsoningen var fullbyrdet på korset, ble Jesu sjel levendegjort av
Den Hellige Ånd og i denne for han til dødsriket, for å forkynne både dom
og seier der. Dette var Jesu store triumferd til dødsriket. (l.Pet.3,18-19.)
Jesu nedgang til dødsriket hadde ikke noe med forsoningen å gjøre, men
primært drog han til dødsriket for å tale dom til de åndene som hadde vært
ulydige på den tid da Noha bygget arken.

For de som var der, og som deke hadde tatt imot kjærlighet til sannhe
ten, ble hans budskap et budskap til dom, men for dem som hadde tatt
imot budskapet om frelse i sin egen tidsalder, så ble det et budskap til firelse
og utfirielse.

Opp gjennom historien har det vært mange som har fryktet for døden
og dødens følger. Nå kunne de slå seg til ro med at det hadde kommet en
frelser, som kunne fri dem ut fra frykten, som er en av mermeskets ver
ste fiender. «Ettersom da barnene har del i blod og kjød, fikk han (Jesus)
også i like måte del i det, for at han ved døden kunne gjøre til intet den
som hadde dødens velde. Det er djevelen, og UTFRI ALLE DEM SOM
AV FRYKT FOR DØDEN VAR I TRELLDOM ALL SIN LIVSTID.»
(Hebr.2,14-15.)

Det er ikke synden som er det store problemet i verden, for den er so
net, men det er det forholdet at menneskene ikke vil ta imot denne ufatte
lige store gaven fra Gud, som heter syndenes forlatelse. Det kreves av oss at
vi tar imot firelsen og kommer til tro på Jesus.

I og med at Jesu legeme ble brutt for oss på Golgata, så behøver heller
ikke vi å dø. Den som tror på Jesus, skal aldri dø. (Joh. 11,26.) På samme
måten som Jesus lever for bestandig og dør ikke mer, slik er det også med
oss. Døden er oppslukt til seier.

Jesus tok på seg all verdens synd på sitt legeme, og vi vet at den som har
synd, den må dø. Jesus måtte dø for oss. Det var en stedfortredende død. I
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og med at han ikke hadde synd selv, så måtte døden gi slipp på Jesu legeme.
Det var Jesu rene liv og blod som både frelste ham og oss andre.

Jesus legeme har betydning i forsoningen. Hans legeme ble brutt ned
eller ødelagt på korset, men på grunn av blodets renhet, så ble Jesu legeme
oppreist igjen på den tredje dagen. På grunn av Jesu oppstandelse skal også
vi som tror, oppstå i bortrykkelsen av den kristne menigheten og få nye
legemer. De skal være like med Jesu oppstandelseslegeme.

Vi kan ikke skille Jesus legeme fra Jesu blod. De har begge sine spesielle
funksjoner i forsoningen. Det var hele Jesu legeme eller hele Jesu person
som deltok i forsoningen. Jesu blod er SENTRUM i forsoningen, men vi
må heller ikke glemme den funksjonen som Jesu legeme hadde.

Hva som gjelder Jesu personlighet, så har han både en guddommelig og
en menneskelig side. Den guddommelige siden ved Jesus var hele tiden
perfekt, så det var ikke den som ble testet på Golgata, men det var den
menneskelige siden. Det var en mulighet for at Jesus ikke skulle greie for
soningen, men på grunn av at han ikke hadde synd i sitt liv, kunne han
seire over den synden som han hadde tatt på seg. (Se min bok; Matteus
Evangeliet. Jesu Liv og Lære.)

Det livet som Jesus lever i dag, er også en garantist for at vi, som tror
på ham, skal bli frelst. «SÅ MEGET MER skal vi da, etter at vi nå ER
RETTFERDIGGJORT VED HANS BLOD, VED HAM BLI FRELST
FRA VREDEN. For så sant vi ble forlikt med Gud ved hans Sønns død,
så skal vi SÅ MEGET MER BLI FRELST VED HANS LIV ETTER AT
VI ER BLITT FORLIKT.» (Rom.5.9-10.)

I den gammel-testamentlige offertjenesten hadde både offerets kropp, en
del av innvollene og blodet forskjellige funksjoner i forsoningen. Slik er
det også med Jesu forsoning. Både Jesu blod ogjesu legeme er viktige deler
både i selve forsoningen og i frelsen. Vi må huske på at frelsen ikke bare
inneholder selve rettferdiggjørelsen. Den inneholder også vandringen og
avslutningen, som er herliggjørelsen. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 3,
hvor jeg skriver mye om dette.)

Når Jesus bar våre synder opp på korset, så var det ikke bare selve synden
han tok med seg, men også syndens følger. Det er alt som er ondt i verden.
Han sonet for alt dette på Golgata.
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Syndens følger kan være:

a Sykdom,

b Død.

C Sorg og plager.

d Undertrykkelse og nød for både mennesker og dyr.
e Rovdrift på naturen,

f Urettferdig styresett,

g Krig og uår.

h Dårlig økonomi.

Når vi blir freist, får vi utbetalt en del av dette. Det første som vi får utbe
talt, er SYNDENES FORLATELSE. Det er likt for alle. De andre tinge
ne som jeg har nevnt ovenfor, kan variere fra person til person. Dette kan
også være avhengig av hvordan den politiske situasjonen er, der vi bor.

Når det gjelder sykdom, så vet vi at det er mye sykdom i verden og i Jesu
legeme- alt for mye. Vi kan ikke kreve at Gud helbreder oss, men vi kan be
om det.

Hva som gjelder punktene: a, c, d, e, f, g og h, så kommer de ikke til å
bli realisert fullt ut før i «1000 års-Riket»- når Jesus sitter på sin herlig-
hetstrone i Jerusalem.

Hva som gjelder punkt b kommer dette ikke til å bli realisert før på
slutten av «1000 års-Riket». «Den siste fiende som tilintetgjøres, er dø
den.» (l.Kor. 15,26.)

Hva som gjelder helbredelse av sykdom, så skal vi ikke forholde oss til det
som evangeliene skriver om dette, for de Bibel-stedene som omtaler dette,
gjelder «Riket for Israel», men vi skal bruke og praktisere det som Paulus
skrev om dette. Det er hans Skrifter som er retningsgivende for oss.

Hva som gjelder helbredelser i den messianske forsamlingen, så
var de grunnet på følgende forhold:

a Løfter i Tanach.

b Overholdelse av loven.
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C Overholdelse av Jesu undervisning,

d Jødenes tro.

e Jesus som jødenes frelser og Messias,

f Jesus som jødenes lege.

g Den Hellige Ånds kraft.

Hva som gjelder helbredelser i vår tidshusholdning, så baserer de
seg på følgende forhold:

a Jesus som vår frelser.

b Nådegavene som en iboende kraft hos de som tror.

C Jesus som hodet for sitt legeme, som er menigheten,

d Den frie nåden,

e Den Hellige Ånds kraft.

Det forholdet at Jesus helbredet så mange syke, var et tegn på at han var
jødenes Messias. Dette var ett av de tegnene som angikk hans tjeneste som
Messias, frelser og jødenes lege (hebr.Yhvh Rophe.) «hvorledes Gud salvet
Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og kraft. Han som gikk omkring
og gjorde vel og helbredet alle som var overveldet av djevelen, fordi Gud
var med ham.» (Ap.gj. 10,38.)

Både Jesus og apostlene helbredet en rekke jøder. Det lå i apostlenes man
dat at de skulle helbrede all sykdom. (Mark. 16,17-18 ogLuk.10,9.) Vi kan
ikke uten videre anvende det som står i evangeliene, på vår tid. De angår
«Riket for Israel» og ikke den kristne menigheten.

I «1000 års-Riket» skal helbredelse av sykdom være mye mer utbredt
enn det er i den kristne menighets tid, for i dag er uttagelsen av Kristi le
geme det viktigste. Dette betyr ikke at vi ikke har mange helbredelser i dag
også, men i «1000 års-Riket» skal dette tilta voldsomt. Ingen innbygger
som bor i Jerusalem, skal være syk. (Es.33,24.)

Dette gjelder ikke bare innbyggerne i Jerusalem, for i «1000 års-Ri
ket» er alle troende innbyggere av Jerusalem. De har sin åndelige fødsel
der - i jødedommen. «Jeg nevner Rahab (Egypt) og Babel blant dem som
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kjenner meg. Se filisteren og tyrieren med etioperen. Denne mannen er
født der. Og om Sion skal det sies: HVER OG EN ER FØDT DER. Og
han, den Høyeste, gjør det fast. Herren (Jesus) skal telle når folkene blir
oppskrevet, og si; Denne er født der. Sela.» (Salme 87,4-6.)

Det er mange årsaker til sykdom. Det har sammenheng med syndefallet,
og dypest sett er det satan som har skyld i dette, for han forledet mennes
kene til å synde. Den som synder, må dø. Synden kommer fra satan.

Gud kan også bruke sykdom og ulykker til å fremme sine planer- både
med enkeltindivider og med nasjoner. Gud overgir gjerne hele folkeslag til
døden dersom dette kan tjene hans sak. «for jeg er med deg (Israel), sier
Herren, og jeg vil frelse deg. Jeg vil gjøre ende på alle de folk som jeg har
adspredt deg iblandt. Bare deg vil jeg ikke gjøre ende på. Jeg vil tukte deg
med måte, men helt ustraffet vil jeg ikke la deg være.» (Jer.30,11.)

Dette betyr ikke at Gud ikke kan eller ikke vil helbrede i vår tidsperiode,
dersom han ønsker det. Vi skal i det hele tatt ikke bruke verbene «å kun
ne» eller «å ville» i forbindelse med Guds helbredelse av menneskene,
men vi skal ganske enkelt si at: «GUD HELBREDER.».

Helbredelsen er en gave eller en nåde fra Gud. Det er noe som ligger
utenom mennesket selv. Vi kan ikke ved vår tro tvinge Gud til å gi helbre
delse. Vi har heller ikke krav på helbredelse.

Når det gjelder helbredelse, skal vi gå inn på Gud med all vår bønn og
kraft om å bli helbredet, men dersom vi ikke far helbredelsen, så er også
dette et svar fra Gud, og svaret er bestandig: Min nåde er nok for deg. Din
svakhet fullendes i min styrke. (2.Kor. 12,9.)

Hva som gjelder forsoningen, så har det i de karismatiske forsamlingene
vært en tendens til å sette et likhetstegn mellom forsoningen og helbredelse
av sykdom. Man har hevdet at når Esaias 53,4 sier, at Messias tok på seg våre
sykdommer, så er dette det samme som at han tok med seg sykdommene
opp på korset og sonet dem der- en gang for alle. Dette er ikke rett. Det var
ikke sykdommene Jesus tok med seg opp på korset, men det var synden.

I de opprinnelige jødiske manusloriptene er heller ikke ordet «syk
dom» brukt, men det er kommet inn ved Septuaginta. Det ordet som er
brukt, er «plage» eller «sorg».
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Dessuten skrev Matteus at det var under sitt jordeliv, at Jesus bar jødenes
sykdommer og tok på seg jødenes plager. «Men da det var blitt aften, førte
de til ham mange besatte, og han drev åndene ut med et ord, og alle dem som
hadde ondt, helbredet han, for at det skulle oppfylles som er talt ved profe
ten Esaias, som sier: Han tok våre skrøpeligheter på seg og bar våre sykdom
mer.» (Mat.8,16-17.) (Se min bok: Matteus Evangeliet. Jesu Liv og Lære.)

Hva som gjelder utsagnet« ogved hans sår har vi fatt legedom» (Es.53,5.),
så har dette blitt tolket i de karismatiske forsamlingene dit hen at det betyr,
«at vi har fått helbredelse fra sykdom ved Jesu sår (forsonergjerning).»
Dette er også en gal anvendelse av dette Bibel-ordet, for Peter skrev i sitt
Første Brev at dette ikke gikk på helbredelse av sykdom, men det gjaldt
selve SYNDEN, «han som bar VÅRE SYNDER på sitt legeme opp på
treet, for at vi skal avdø fra VÅRE SYNDER og leve for rettferdigheten,
han ved viss sår dere er legt.» (l.Pet.2,24.) (Se foredraget: Israel og den
kristne menighet og artikkelen: Jesu forsoning.)

Hva som gjelder vinen, så er dette et symbol på Jesu blod. Det er blodet
som er selve soningsmidlet. «Likeså tok han også kalken etter aftensmålti
det, idet han sa: Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, gjør dette, så ofte
som dere drikker den, til minne om meg.» (l.Kor.11,25.)

På grunn av forsoningen i Jesus blod, måtte døden gi slipp på Jesu le
geme.

Om blodets funksjon står det i G.T:

a At livet er i blodet.

b At blodet er gitt på alteret for å forsone synden.

C At uten at blod blir utgytt, skjer ikke syndenes forlatelse, «for kjøttets
sjel (livet) er i blodet, og jeg har gitt dere det på alteret til å gjøre soning
for deres sjeler, for blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er i det.»
(3.Mos.l7,ll.)

På samme måten som den første pakten ble inngått ved at blod ble utgytt,
ble også Den nye pakten inngått ved at blod ble utgytt, men denne gangen
var det reint blod som ble gitt og ikke ureint dyreblod. Derfor sa også Jesus
at hans blod symboliserte blodet i Den nye pakten, som er en fullkom-
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men pakt. «For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgydes for
mange (i betydningen «alle») til syndenes forlatelse (gr. afesin, som betyr
«bortsendelse».) (Mat.26,27.)

Nattverden er derfor et MINNEMÅLTID om Jesu forsoning, men det er
også et symbol på Jesu komme for den kristne menigheten. «For så ofte
som dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynne dere HERRENS
DØD INNTIL HAN KOMMER.» (1.Kor. 11,26.)

På samme måten som Den første pakten ble inngått med jødene, ble
også Den nye pakten inngått med jødene. Den er oppfyllelsen av et løfte i
Tanach om at Gud skulle opprette en ny pakt med jødene. Den skulle ikke
være slik som Sinai-pakten, som jødene brøt, men Den nye pakten inne
holdt løfte om at Den Hellige Ånd skulle være i pakten og hjelpe jødene
med å oppfylle Guds bud. (Jer.31,31-34.)

Vi som er hedningetroende, og som tilhører den kristne menigheten, har
fått del i Den nye pakt i Jesu blod. Vi har ikke fått del i den ut ifra løfter i
G.T., men vi har fått del i den på grunn av GUDS NÅDE mot oss.

Vi er blitt tjenere for en ny pakt. «som (Gud) og gjorde oss dugelige til
å være tjenere for en ny pakt (CT.diatheke.), ikke for bokstav, men for Ånd,
for bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.» (2.Kor.3,6.)

Grunnbetydningen i ordet «diatheke», er «ordning» eller «arran
gement».

Dette Skrift-stedet kan derfor ha to betydninger, og det er:

3 Vi er tjenere for Den nye pakt i Jesu blod.

b Vi er tjenere for en ny ordning. Denne ordningen er Paulus sin under
visning til oss.

Nattverden er ikke et påbud, men det er EN GAVE og EN MULIGHET
for oss. Den gjelder de som har kommet til en levende tro på Jesus. Den
som ikke er kommet til tro på Jesus, kan ikke ha samfunn med ham. Ved
kommende kan heller ikke utdype sitt samfunn med Jesus i nattverden.

Den som tar nattverden uten å være en troende, synder mot forsoningen,
og det vil straffe seg. «Derfor, hver som eter brødet eller drikker Herrens
kalk uverdig, han blir skyldig i Herrens legeme og blod.» (1.Kor. 11,27.)
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Studiebibelen nr. 3 sier på s.775 følgende om dette: «Vanære mot sym
bolene er vannære mot det de representerer.»

Det å delta i nattverden på en uverdig måte, er hån mot Jesus og forso-
ningsverket, og det kommer til å bli straffet på en eller annen måte.

I forbindelse med nattverden var det også et kjærlighetsmåltid. Nattver
den skulle avslutte dette måltidet, men i menigheten i Korint skilte man
ikke mellom disse to måltidene, slik at nattverden ikke ble noe felleskaps-
måltid. Det var stor uorden i nattverdsmåltidet. Noen ble mette. Noen
drakk seg full, og andre var sultne. (l.Kor.11,20.)

Gud straffet dette med sykdom. «Derfor er det mange syke og skrøpe
lige blant dere, og mange sovner inn.» (1.Kor. 11,30.)

Den som ikke prøver seg selv, om han er verdig til å delta i nattverden,
kan bli straffet for det. Før man tar nattverden, må man prøve seg selv- om
en er verdig til å ta den. Det er bare de som tror på Jesus, som er verdig til
å få del i nattverden. «Men hvert menneske prøve seg selv, og så ete han av
brødet og drikke av kalken, for den som eter og drikker, han eter og drik
ker seg selv til dom, dersom han ikke gjør forskjell på Herrens legeme (og
annen mat.)» (1 .Kor. 11,28-29.)

Det er to grupper mennesker som må prøve seg selv, om de kan ta
nattverden, og det er:

3 De som ikke tror på Jesus. De kan ikke delta i nattverdsmåltidet.

b De av de troende som ikke deltar i nattverden på en riktig (verdig) måte.
Dette var et problem i menigheten i Korint, men det er sannsynligvis ikke
et problem i våre menigheter.

I menigheten i Korint var det mange syke, og mange døde også før ti
den. Grunnen til det var at de tok nattverden på en uverdig måte. Dette
forteller oss at det er LEGEDOM FRA SYKDOM og FOR TIDLIG
DØD i nattverden, når man tar den på en verdig måte. Samfunnet med
Jesu forsoning gir legedom og et lengre liv.

Dette betyr at når vi tar nattverden på en verdig måte, så kan vi unngå
sykdom og for tidlig død. Vi burde derfor ta nattverden mye oftere enn vi
vanligvis gjør. Vi burde ta den hver dag- enten alene eller sammen med
andre.
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Disse menneskene som ble syk og døde før tiden, MISTET IKKE
FRELSEN, men de fikk forkortet sine liv. Dette var en dom over deres liv,
og grunnen til det var at de ikke hadde tenkt over konsekvensene ved å ta
nattverden på en uverdig måte. Dersom de hadde hatt en dypere åndelig
forståelse av nattverdens betydning, så hadde de ikke blitt dømt på denne
måten. «Men dersom vi dømte oss selv, ble vi ikke dømt (til å være syk og
dø).» (I.Kor.lI,3I.)

Den staffen som disse menneskene fikk, var et uttrykk for Jesu kjærlig
het til dem. Han straffet dem for at de ikke skulle dømmes sammen med
verden, «men når vi dømmes, da refses vi av Herren, for at vi ikke skal
fordømmes sammen med verden.» (I.Kor.11,32.)

Vi vet at den som Herren elsker, den tukter han. «for den Herren elsker,
den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av. Det er
for tuktens skyld at dere tåler lidelser. Gud gjør med dere som med søn
ner. For hvem er den sønn som hans far ikke tukter? Men er dere uten
tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner.»
(Hebr.l2,é-8.)

Alle som tror på Jesus, vil få del i hans tukt. Han tukter oss ikke for å
plage oss, men for at vi skal vokse i kjennskap til ham og i nåden. Det er
rett det som kirken hevder: «Gud oppdrar oss med kors og trengsel for
sitt navns skyld.»

Nattverden er DET ENESTE SYNLIGE NÅDEMIDLET som vi har.
(Vanndåpen er ikke noe sakrament for den kristne menigheten. Den angår
den messianske menigheten.) Vi må sette oss inn i hva nattverden gir oss
av åndelige goder og bruke den så ofte som vi kan.

Vi må også være klar over at vi må ta nattverden på en verdig måte. Der
som vi ikke gjør det, vil vår deltagelse i nattverden bli en dom over våre liv.

Tingvoll den 20-11-05 og 1-06-06.
Oskar 6din Indergaard
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En vurdering av det teologiske inn
holdet i kirkens «syndsbekjennelse»

«Syndsbekjennelsens» innhold lyder: « Hellige Gud, Himmelske Far. Se
i nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og
gjerninger og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld
ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder og gi meg å frykte
og elske deg alene.»

Det teologiske innholdet i kirkens syndsbekjennelse er ikke korrekt, og
det er en syndsbekjennelse en gjenfødt kristen ikke kan slutte seg til. Den
er ikke i overensstemmelse med hva det vil si å være en kristen. Den foku

serer i altfor stor grad på det gamle livet eller på kjødet.
Når et menneske blir en kristen, så får det et NYTT LIV. «Derfor, der

som noen er i Kristus da er han en NY SKAPNING. Det gamle er borte.
Se, det er kommet noe nytt i stedet.» (2.Kor.2,I7.)

Den nye skapningen har ikke synd. Den er perfekt, for den kviler i Jesu
forsoning. På samme måten som Jesus døde og oppstod for våre synder, så
er også den nye skapningen død fra synden og oppstått til et nytt liv. Han
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lever for Gud på en perfekt måte. Gud anerkjenner den nye skapningen på
samme måten som han anerkjenner Jesu forsoning og Jesus selv.

En gjenfødt kristen, kan en ikke be om at Gud må se i nåde til ham.
Det har Gud allerede gjort i Jesu forsoning, og det gjør han gjennom et
langt liv.

En gjenfødt kristen kan heller ikke be Gud om at han må ha langmo-
dighet med ham og tilgi ham alle hans synder. Denne bønnen stemmer
ikke med en gjenfødt kristens situasjon og stilling. Gud elsker ham like
meget som han elsker Jesus, og Gud har tilgitt ham alle hans synder på
Golgata for 2000 år siden.

Nå vet vi også at den som er en gjenfødt kristen, har en del i sin personlig
het, som ikke er gjenfødt, og det er det såkalte kjødet eller den uomvendte
naturen i oss. Den er full av synd. Det vil si. Den er bare synd.

Kjødet, som er den inngangsporten, som satan bruker for å forpurre
Guds planer med og i våre liv, skal avvises ved nådens og Den Hellige Ånds
gjerning i våre liv. Satan gjør alt han kan for å vinne tilbake et menneske
til seg selv, for opprinnelige var også vi som er gjenfødte kristne, satans
eiendom.

Når kirken har utformet «syndsbekjennelsen», slik som den har gjort,
så tar den ikke hensyn til den to-delingen, som et gjenfødt menneske er.
Det er både perfekt og fiill av synd. Kirken tar for lite hensyn til at det er
kommet i stand et nytt liv, som er et perfekt liv. Kirkens «syndsbekjen-
nelse» tar i det hele tatt ikke hensyn til det nye mennesket som der er i en
troendes liv.

Innholdet i kirkens «syndsbekjennelsen» er en TEOLOGISK SAM
MENBLANDING som i alle fall ikke undertegnede kan være med på å
resitere. Det burde være mye mer TAKK i den. Vi burde takke Gud for at
det nye mennesket, som er i oss, er uten synd, at det ikke har krenket Gud
med tanker, ord og gjerninger, at det ikke kjenner til den onde lysten, at
Gud har langmodighet med det, at syndene er tatt bort, og at det nye livet
elsker og frykter bare Gud.

Etter at vi har takket Gud for frelsen, så burde «syndsbekjennelsen»
inneholde en bønn om at Gud må ta seg av den uomvendte naturen, som
der er i oss, slik at vi kan leve et mer helstøpt liv som kristne. «Men jeg
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sier: Vandre i Ånden, så skal dere ikke fullbyrde kjødets begjæring.»
(Gal.5.16.)

Ved siden av at kirkens « syndsbekjennelse » ikke er korrekt i forhold til en
som er en gjenfødt kristen, i og med at den skjuler det faktumet, at vi har et
PERFEKT LIV uten synd, så gir den en gjenfødt kristen et GALT BILDE
AV SEG SELV En gjenfødt kristen har et liv som er uten synd. Det er det
livet som må fremheves for den troende, og ikke det forholdet at han har
et kjød, som er fullt av synd.

Kirkens «syndsbekjennelse» oppmuntrer ikke en kristen, slik at han
kan GLEDE SEG over det nye livet, men den holder ham nede i en elen
dighets- situasjon og en beskrivelse som ikke stemmer med Guds ord.

Kirken har for mye omsorg for kjødet og for lite omsorg for det nye
livet i sin forkynnelse. Dette gir seg også utslag i den selvforståelsen som
en kristen får av seg selv. Han får det inntrykket at han er en stor synder,
som Gud må tilgi- enda hans synd er tilgitt. Dette fører til at gleden ved
å være en kristen og frimodigheten blir borte. En trekker seg inn i seg selv
og blir ikke det redskapet i Guds rike som Gud har bestemt en til. En blir
en «amputert kristen», og det nye livet får ikke den åndelige voksteren
som skal til, for at vi kan gå over fra barnestadiet og til manns og kvinnes
modenhet. Vi har altfor mange eksempler på det i våre forsamlinger.

Det er flere grunner til at en troende ikke kjenner gleden ved å
være en kristen, og at vedkommende ikke kan tjene Herren, slik
som Jesus ønsker at vi skal tjene ham:

a Gal forkynnelse. (Slik som i dette tilfellet.)

b En har ikke villet gå inn i den tjenesten som Gud har bestemt for en.
Når en kristen viker tilbake fra oppgavene, så kan ikke Gud tilby ham og
bruke ham i nye oppgaver i Guds rike. Jesus er kommet for å gi liv og over
flod av liv.

C En kristen som bærer omsorg for kjødets begjæringer, kan heller ikke
brukes i Guds rikes arbeid. Det går ikke an å tjene to herrer. En må be
stemme seg hvem en vil tjene.

Nå vet vi at Jesu forsoning gjaldt ALL SYND. Synden til den ikke-troende
er også dekket av Jesu forsoning, «fordi Gud i Kristus forlikte VERDEN
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MED SEG SELV, SÅ HAN IKKE TILREGNER DEM DERES OVER
TREDELSER, og har nedlagt i oss ORDET OM FORLIKELSEN.»
(2.Kor.5.I9.)

Vi som er troende, skal gå ut med ordet om forlikelsen til de som ennå
ikke har fatt tak i livet i Jesus, og fortelle dem at DERES SYNDER ER
TILGITT, og at de må be Gud om å fa motta dette store nådestilbudet.
Den bønnen er det de selv som må be.

Jesus er død for alle mennesker, men han kan ikke velge for hvert enkelt
menneske. Mennesket har en fri vilje i en bundet verden til å si enten: Ja
eller Nei til Guds kall. Det er en selv som bestemmer om en vil gå fortapt
for Guds rike eller ikke.

Kirkens «syndsbekjennelse» gir ikke bare den gjenfødte et galt bilde av
seg selv. Den gir også den som ikke er en troende, et galt bilde av hva det vil
si å være en kristen. Det må en gjenfødelse til for at et menneske kan bli en
kristen. Det må skje en ny start.

Kirkens «syndsbekjennelse» beskriver ikke den troendes åndelige si
tuasjon, men den beskriver den åndelige situasjonen som et ikke-troende
menneske har. Den ikke-troende kan be denne bønnen fiillt ut, for den
dekker den åndelige situasjonen som vedkommende har, men en gjenfødt
troende kan ikke delta i en slik bønn.

Dette far oss også til å stille det spørsmålet: Hvem er det kirken skal
betjene ? Er det den troende, eller er det den som ikke har en levende tro på
Jesus, som skal betjenes? Svaret er naturligvis at kirken skal betjene begge
kategorier mennesker, men den skal betjene dem på hver sin måte. Den
skal gi et korrekt bilde av den kristnes åndelige situasjon. Den skal opp
muntre det nye livet slik at det kan fa en fin vokster. Den skal også fortelle
en kristen hva han skal gjøre med kjødet.

Kirken skal også forkynne for den ufrelste. Det er det misjonsbefalingen
går ut på- å drive både indre- og ytremisjon. Den skal forkynne at den
ufrelste må fa tak i det nye livet. Uten at det skjer, kan han ikke komme
inn i Guds rike. «Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av
Ånden, er Ånd.» (Joh.3,6.)

Kirken skal også forkynne til den ufrelste at det er ikke noe som heter:
LITE FRELST eller MYE FRELST, for enten så er man frelst, eller så er
men ikke frelst. Det er ikke noe som heter: BÅDE- OG i Guds rike, men
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det regnes bare med: ENTEN-ELLER. Det eksisterer ikke nyanser eller
sjatteringer i dette spørsmålet.

Man velger selv i tiden hvor man skal tilbringe evigheten. Valget skulle
ikke være vanskelig, men Bibelen sier at det er fa som blir frelst, fordi de
ikke tok imot KJÆRLIGHET TIL SANNHETEN, slik at Gud kunne
frelse dem. (2. Tess.2,10.)

Jeg tror ikke at kirken bevisst ønsker å forkynne Guds ord på en ukorrekt
måte, men i og med at det er samlet såpass mye teologiske kunnskaper i det
teologiske miljøet, så bør en forvente at det som bli forkynt, er korrekt.

Hva som gjelder det teologiske innholdet i kirkens «syndsbekjennel-
se», så er det helt åpenbart at det ikke er korrekt. Har kirken mot og kraft
til å forandre dette, eller skal vi fortsatt ha en «syndsbekjennelse» som
ikke passer for en gjenfødt kristen, og som en kristen ikke kan slutte seg til,
for den dekker ikke den åndelige situasjonen som en kristen har.

Kirkens «syndsbekjennelse» minner meg mer om en av reglene i den
såkalte «Janteloven» der det heter: «Du skal ikke tro at du er noe.» Det
te er ikke tilfellet med en gjenfødt kristen. Han er virkelig noe. Han er
frelst og er et Guds barn. Han har gått over fra døden og til livet i og med
at han tror på Jesus og hans forsonergjerning.

Tingvoll den 14-11-05 og 1-06-06.
Oskar 6din Indergaard
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En gjenfødt kristen
kan ikke falle ut av nåden

De fleste troende vil hevde at en gjenfødt kristen kan falle ut av nåden. I
følge den paulinske undervisningen er dette en UMULIGHET. Den som
en gang er frelst, og har fatt Den Hellige Ånd som INNSEGL og PANT,
kan ikke miste den frelsen som Gud gjennom Jesus har gitt ham, for ved
kommende er satt inn i himmelen sammen med Jesus. Dersom Gud skal
flytte et gjenfødt menneske ut av himmelen, så må han også flytte Kristus
ut av himmelen, for den enkelte troende og Jesus utgjør en åndelig enhet,
som ikke kan skilles.

Dette forholdet at en gjenfødt kristen ikke kan falle ut av nåden, hø
rer med til EN AV HEMMELIGHETENE, som inngår i DEN STORE
HEMMELIGHETEN. Det var Paulus som fikk åpenbart disse hem
melighetene. I og med at vi er frelst av nåde og blir opprettholdt av nåde
alene, sier det seg selv at den som en gang er satt inn i himmelen, ikke kan
flyttes ut derfra.

Dette gjelder da de som VIRKELIG ER GJENFØDT til et levende
håp og er frelst, men det gjelder ikke de som tilsynelatende er kommet til
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tro på Jesus og har sluttet seg til den kristne menigheten. Det finnes mange
slike. Det er ikke om dem jeg skriver.

Det kan være følgende grunner til at mennesker har sluttet seg til
kirken uten å være frelst:

a De har vært medlemmer av kirken helt fra de var små av og har forblitt
å være det.

b De har tatt avstand fra den moralkodeks som verden har og har sluttet
seg til kirken. Det er en protest mot verdens morallære at de er medlemmer
av kirken, men dette er ikke nok til å frelse et menneske.

C De har hatt en «lovisk omvendelse». Når man forkynner loven til et
uomovendt menneske, kan dette føre til at vedkommende ikke oppnår
frelsen i Jesus Kristus, for en slik forkynnelse fører til at mennesket selv
ønsker å frigjøre seg selv ved å holde Guds bud.

Slike mennesker er ikke medlemmer av den kristne menigheten, men de
er medlemmer av kirken, og det kan være en helt annen sak. Den kristne
menighet har bare en slags medlemmer, og det er de gjenfødt kristne.

Kirken derimot har to slags medlemmer, og de er de gjenfødte kristne,
og det er de verdslige. I forkynnelsen må kirken ta hensyn til dette, og det
viser seg dessverre at i sin forkynnelse har kirken ofte favorisert de som ikke
er kommet til en levende tro på Jesus og «glemt» de gjenfødte troende,
som også har krav på åndelig føde.

Det som skjer når et menneske blir frelst, er følgende:

a Man far sine synder tilgitt,
b Man får Den Hellige Ånd.
C Man blir satt inn i det kristne legemet, som er Jesus. Jesus og hans le
geme er en åndelig enhet, «for vi er jo alle døpt (gjenfødt) med en And til
å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, enten vi er treller eller fri,
og vi har alle fatt en Ånd å drikke.» (1 .Kor. 12,13.)

Alt dette skjedde i det øyeblikket da vi ble frelst, men den som er frelst,
kan ikke bare forholde seg til sin egen tid, han må også forholde seg til ting
og forhold som har skjedd før vedkommende selv kom til eksistens og til
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tro, for Gud forholder seg ikke bare til tiden, men han forholder seg også
til selve evigheten. For Gud er det ikke noe som heter tid, for Gud bare
ER. Det var også den definisjonen Gud gav seg selv, da Moses spurte hvem
han var: «Og Gud sa til Moses: Jeg er den jeg er, og han sa: Så skal du si til
Israels barn: «JEG ER», har sendt meg.» (2.Mos.3,l4.)

I forholdet til Gud så forholder ethvert punkt på tidslinjen seg til andre
punkt som angår den samme saken. Vi skal nevne et eksempel på dette.
Selv om Jesus døde på et kors på Golgata for snart 2000 år siden, så døde
han for aU verdens synd før verdens grunnvoll ble lagt. «For vi (den mes
sianske menigheten) går inn til kvilen, vi som er kommet til troen, således
som han har sagt: Sannelig, de skal ikke komme inn til min kvile, enda
gjerningene (Jesu forsoning) var fullført FRA VERDENS GRUNN
VOLL BLE LAGT.» (Hebr.4,3.)

Det samme gjelder frelsen, «han som frelste oss og kalte oss med et
hellig kall, ikke etter våre gjerninger, men etter sitt eget forsett (vilje, plan)
og den nåde som er oss gitt i Kristus FRA TIDSALDERLIGE TIDER
AV.» (2.Tim.l,9.)

Dette betyr at vi kom ikke bare til tro den dagen, da vi ble frelst, men vi
kom inn i frelsen på et mye TIDLIGERE TIDSPUNKT. Hva som gjel
der dette, så er det to tidspunkt som er viktige.

Og det er:

3 Vi ble frelst på Golgata for 2000 år siden. Det var ikke bare Jesus som
døde på korset, men alle mennesker døde på dette korset, for det var der
Jesus tok bort all verdens synd. «i det vi har oppgjort dette med oss sely
at en (Jesus) er død FOR ALLE (mennesker), derfor er DE ALLE DØD,
og han døde FOR ALLE, for at de som lever (det er bare de som tror, som
lever), ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som er død og opp
standen for dem.» (2.Kor.5,15.)

b Vi er blitt satt inn i himmelen sammen med Jesus fira FØR VERDENS
GRUNNVOLL ble lag t. «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.)
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Den kristne menigheten er allerede satt inn i himmelen sammen med
Jesus. Den er ikke bare innbooket der som en del kristne lærer. Den er
FULLTALLIG i himmelen på nåværende tidspunkt. Dette gjelder både
de mennesker som er kommet til tro på Jesus, og det gjelder de mennesker
som ennå ikke er kommet til tro på Jesus.

Den som engang har kommet til tro på Jesus, har fått Den Hellige Ånd
og er satt inn i himmelen, kan ikke ekskluderes fra himmelen. Gud driver
ikke på med på og flytter menneskene ut og inn av Guds rike i himmelen.
Den som engang er satt inn i himmelen, vil for alltid forbli der.

Dette hører også med til en av de ny-testamentlige hemmelighetene
som angår den kristne menigheten.

Det er flere grunner til at det må være slik:

a Den som er i Jesus Kristus, er trygg på frelsen. Like lite som Gud kan
dømme Jesus, så kan han heller ikke dømme oss. Vi er like sikker på frelsen
som Jesus er det, for vi er skjult inne i ham.

Vi er så godt skjult inn i ham at ikke engang satan kan anklage oss for
Gud, for det er det samme som at han anklager Jesus, og det vil ikke Gud
tillate. «Hvem vil anklage Guds utvalgte? (Svar: Ingen) Gud er den som
rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? (Svar: Ingen.) Kristus er den
som er død, ja, hva mer er, som også er oppstanden, som også er ved Guds
høyre hånd, som også går i forbønn for oss.» (Rom.8,33-34.)

b I vår tidsperiode forholder vi oss- ikke til loven- men til Guds nåde.
Guds nåde både FRELSER OSS og BEVARER OSS som troende. Vi kan
være HELT SIKRE PÅ at han som begynte er god gjerning i våre liv, han
skal fullføre den inntil Jesu Kristi dag. (Fil. 1,6.)

I og med at Guds nåde ligger utenom oss selv og omgir oss på alle kanter, og
vi ikke kan påvirke den, så kan vi være HELT SIKRE PÅ at vi både er frelst
og kommer til å bli bevart som troende. Det gjelder også de menneskene
som tilsynelatende har kommet bort ifra troen, så sant de er kommet inn i
troen. Gud vil bevare dem i den frelsen som han allerede har gitt dem.

Vi har mange Skrift-ord fra Paulus sine brev som viser oss FRELSENS
SIKKERHET. Vi er uttatt FØR verdens grunnvoll ble lagt. Paulus bruket
ofte tidsadverbet FORUT i denne sammenhengen. «For dem som han
forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans
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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.» (Rom.8,29-30.)

«i det han i kjærlighet FORUT bestemte oss til å få barnekår hos seg
ved Jesus Kristus etter sin viljes frie råd.» (Ef.1,5.)

«han i hvem vi også har fått arvelodd, etter at vi FORUT var bestemt
til det etter hans forsett (plan, vilje), som virker alt etter hans viljes råd.»
(Ef.1,11.)

Av andre forsterkende ord som Paulus brukte i forbindelse med vår frelses

sikkerhet, nevner vi ordene: «SÅ MEGET MER» og «VISS PÅ». «For
så sant som vi ble forlikt med Gud ved hans Sønns død, da vi var fiender, så

skal vi så MEGET MER bli frelst ved hans liv etter at vi er blitt forlikte.»

(Rom.5,10.)
Sikkerheten i vår frelse er ikke knyttet til oss, men den er knyttet til Jesu

død og oppstandelse. «Men er vi død med Kristus, da tror vi at vi også skal
leve med ham, fordi vi vet at etter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør
han ikke mer. Døden har ikke mer noen makt over ham.» (Rom.6,8-9.)

«For jeg er VISS PÅ at verken død eller liv, verken engler eller krefter,
verken det som nå er, eller det som skal komme, eller noen makt, verken
høyde eller dybde, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds
kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» (Rom.8,38-39.)

«Dere ser bare til det utvorters. Om noen er VISS med seg selv at han
hører Kristus til, han dømmer atter hos seg selv at likesom han hører Kris
tus til, således og vi.» (2.Kor.lO,7.)

«Det er troverdige ord, for er vi død med ham, skal vi og leve ved ham,
holder vi ut, skal vi og herske med ham, fornekter vi, skal han og fornekte
oss (tap av nådelønn). Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke for
nekte seg selv (det er det kristne legemet)» (2.Tim.2,l 1-13.)

Alle disse Skrift-ordene, som jeg har sitert ovenfor, taler klart
om FRELSENS SIKKERHET og VISSHET, men grunnene tU
at mange troende mennesker ikke greier å holde fast på dette, er
følgende:

a De forstår ikke nådens grenseløse kjærlighet og kraft.

495



Jødedom og kristendom - Jesus og Paulus

b De forstår ikke egenarten i den tidsperioden som vi lever i i- dag. Det
er den frie nådens tidsperiode. Vi er både frelst av nåde og blir bevart av
nåde. Det er ingen som kan rokke ved nåden. Den er en gave som gies til
menneskene til tross for alle våre svakheter og skrøpeligheter. Nåden står
fast om vi faller.

C Det er en del utsagn i N.T. som kan tolkes dit hen, at vi ikke er sikret
frelsen, men dersom vi tolker dem rett, ser vi at de rokker ikke ved det fak
tum, at frelsen er sikret for alle, som engang er kommet til tro på Jesus.

d De blander sammen den paulinske forkynnelsen med den forkynnelsen
som angår «Riket for Israel». I «Riket for Israels» forkynnelse ble også
jødene frelst av nåde, men de måtte holde loven eller Jesu bud og regler i
vandringen som troende. I tillegg til dette måtte de holde ut helt inntil
avslutningen av sitt liv. Da først var de sikret frelsen.

Vi skal i det følgende referere en del utsagn fra Paulus sine Skrifter som
kan misforståes med hensyn til frelsens sikkerhet. Det er ikke Skrift-or-
dene det er noe i veien med, men tolkningen av dem. Vi må også huske på
å tolke dem i den sammenhengen som de står i.

1. «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.)

Ordet «fortapelse» er et sterkt ord som ikke burde bli brukt her. En
burde heller oversette dette ordet med «ødeleggelse». I grunnteksten er
det her brukt et verb « apollumi» som betyr « å ødelegge, tilintetgjøre, gå
til grunne eller gå fortapt».

Det er ikke det evige livet som blir ødelagt eller går til grunne, men det
er det ÅNDELIGE LIVET på grunn av at vedkommende vil ha konstant
dårlig samvittighet.

Når vi ser på store deler av kristenfolket- både i de katolske, lutherske og
reformerte kirkene- ser vi fort at store deler av det åndelige livet ikke fun
gerer eller har gått tapt i stor grad. Den frimodigheten og den gleden som
vi har i Kristus, er helt borte. Det ser ut til at kristenlivet er en byrde eller
et offer som en må betale en pris for, men prisen er allerede betalt- en gang
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for alle mennesker. Den betalte Jesus for hele verden på Golgata for snart
2000 år siden;

Grunnen .til dette er GAL FORKYNNELSE. Forkynnelsen blir foku
sert rundt oppfyllelse av loven, og den frie nåden blir trengt til side. De
utsagn som vi har i N.T. om den kristne menigheten, blir blandet sammen
med de utsagn som angår den messianske menigheten. Dersom vi greier å
skille mellom^disse to delvis forskjellige lærene i vår lesning og forståelse
av N.T., i vår praktisering av kristenlivet og i vår forkynnelse, så kommer
gleden tilbake. Da kan vi si med mange andre: «Gleden i Fierren er min
styrke».

2. Et annet Bibel-ord, som det er lett å misforstå, står i 1. Brevet til Korin-
tiernel5,l-2. «Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkyn
ner dere, som dére og tok imot, som dere og står fast i, som dere og blir
frelst ved, dersom dere holder, fast ved det ord hvormed jeg forkynte dere,
såfremt dere IKKE FORGJEVES ER KOMMET TIL TROEN.»

Dette betyr ikke at de troende korihtierne forgjeves var kommet til tro
en på Jesus, men det betyr at de er kommet til tro på Jesus ved det evangeliet
som Paulus forkynte. Det angikk Jesu idød og oppstandelse. Dersom ikke
Jesus døde .og oppstod, så var de forgjeves kommet til tro på Jesus, men nå
er Kristus bå^ død og oppstanden .fra de døde. Dersom Jesus ikke hadde
dødd og oppstått fra de døde da hadde de forgjeves kommet til tro på
ham, for davar de fortsatt i sine synder; «men er Kristus ikke oppstanden,
da er vår forkynnelse intet* Då er ogsåderes tro intet.» (l.Kor. 15,14.)

«men er Kristus ikke oppstanden^då er deres tro unyttig. Da er dere
ennå i deres synder.» (1 *Kor. 15,17.)

«Men nå er Kristus oppstanden fra de døde og er blitt førstegrøden av
de hensovede.» (I.Kod 15,20.)'

Det'er viktig for en riktig forståelse av l.Kor. 15,2 at vi ser og forstår
dette utsagnet i DEN SAMMENHENGEN, som det står i og ikke bare
ser dette Bibel-ordet isolerti og lar det stå alene. Dette Bibel-ordet må sees
i sammenheng med alle versene i l.Kor*15,T20.

3. Et tredje-Bibel-ord, som er lett-å misforstå, står i Brevet til Galaterne
5,4. «Dere er skilt fra. Kristus, dere som vil rettferdiggjøres ved loven.
Dere er FALT UT AV NÅDEN.»

497



Jødedom og kristendom - Jesus og Paulus

Det er riktig at den som vil bli rettferdiggjort ved loven, ikke kan oppnå
frelsen, for frelsen er ikke å få ved loven, men ved troen på Jesus. «Jeg ak
ter ikke Guds nåde for intet, for er rettferdighet å få ved loven, da er altså
Kristus død forgjeves.» (Gal.2,21.)

«men loven har ikke noe med troen å gjøre, men: Den som gjør den
(holder loven), skal leve (dersom de holdt Mose-loven, falt de ikke ut av
Guds frelsende nåde, men de falt ut av Guds helliggjørende nåde) der
ved.» (Gal.3,12.)

Nå var det alle i menigheten i Korint som trodde på Jesus. De VAR
FRELST.

Gal.5>4 kan forståes på to måter, og det er:

a Det kan være et HYPOTETISK UTSAGN til menigheten. Dette
gjaldt ikke de troende i Galatia. De var allerede frelst. Det som er sant, er
at den som vil bli rettferdiggjort ved loven, er falt ut av nåden. Den er hel
ler ikke kommet inn i Guds nåde.

b Det kan tenkes at noen i menigheten i Galatia lot seg omskjære. Det vet
vi ikke, men om det skjedde, så falt de ikke ut av rettferdiggjørelsen, men
de falt ut av helliggjørelsen. Det er ikke helliggjørelsen som gir frelsen,
men det er rettferdiggjørelsen. Den troende i vår tidsperiode kan leve et
mangelfullt kristenliv, men dersom han er rettferdiggjort, så er han frelst.
Det er dette mange ikke forstår. Vi er frelst av nåde ved tro uten gjerninger.
(Ef.2,8-9.)

Hva som gjelder judaistenes budskap, om at menneskene måtte holde lo
ven for å bli frelst, såvar dette også et sant budskap, men det gjaldt ikke det
nådesbudskapet som Paulus forkynte. Det gjaldt Rikets budskap. Judais
tenes evangelium skulle ikke forkynnes i Galatia, men det skulle forkynnes
for de messianske menighetene i Israel og i diasporaen.

Paulus kalte judaistene for «brødre», men han kalte dem også for
«falske brødre» (Gal.2,4.) Dette betyr at de var frelst, men det evangeliet
som de forkynte, skulle ikke forkynnes for hedningene.
(Hva som gjelder ordet «brødre», så er dette et fellesnavn på de tro

ende. Det gjelder både menn og kvinner. Det greske språket har ikke noe
ord for «søsken».)
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4. Et ̂ erde Bibel-ord, som kan tolkes galt, er Brevet til Filippenserne
3,11, hvor det står: «om jeg dog kan vinne fram til oppstandelsen fra de
døde.»

Dette Bibel-verset gir ikke uttrykk for noen usikkerhet hos Paulus om
dette, men det er et uttrykk for at det var ingen ting i eller hos ham selv,
som kunne gi frelsen. Jeg siterer fra Studiebibelen. Bind 4. s.l73, hvor det
står følgende om dette: «... Ordene «om jeg dog» uttrykker verken mis
tro til Guds kraft og bevarende omsorg eller tvil på egen frelse. Det er et
ord som er skrevet i en meget ydmyk ånd av en som ikke hadde tillit til noe
hos seg selv, når det gjaldt den evige frelse.»

5. Et femte Bibel-ord, som kan tolkes i den retningen, at en kan falle ut av
nåden, er Brevet til Kolossenserne 1,21-23. «Også dere, som fordum var
fremmede og fiender ved deres sinnelag, i de onde gjerningene, dere har
han nå forlikt i hans jordiske legeme ved døden, for å fremstille dere hellige
og ulastelig og ustraffelig for hans åsyn, SÅ SANT DERE BLIR VED 1
TROEN, grunnfestet og faste, og IKKE LAR DERE ROKKE fra det håp
som evangeliet gir. Det som dere har hørt, som er blitt forkynt for enhver
skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, er blitt tjener for.»

Her er det ikke snakk om å falle ut av nåden, men sammenhengen viser
at dette gjelder HELLIGGJØRELSEN. Vi har vår helliggjørelse fiillt ut i
Jesu forsoning, men vi har også vår egen helliggjørelse. Det er den hellig
gjørelsen som Den Hellige Ånd far formidle i vår vandring som troende.
Denne typen helliggjørelse kan ikke bli fullkommen, for kjødet eller den
uomvendte natur vil bestandig være i vår sjel, i vårt sinn og i vårt hjerte.
(Disse 3 ordene blir ofte brukt synonymt.)

Gud ønsker at denne typen helliggjørelse skal være så fullkommen som
mulig. «Men han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom (Guds hel
liggjørelse), og gi deres ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne (vår
egen helliggjørelse), ulastelig ved vår Herre Jesu Kristi komme (for den
kristne menigheten.)» (l.Tess.5,23.)

Dersom de troende i Kolossæ forble fullt ut i Paulus sin lære, så skulle

de oppnå denne typen helliggjørelse. Dersom de ikke greidde å være tro
fast mot hele Paulus sin lære, så skulle de bli frelst, men de skulle ikke fa del
i den fullkomne helliggjørelsen, som det går an å fa tak i.
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Dette betyr ikke at en kan bli syndefiri, men det betyr at helliggjørelsen
kan bedres dag for dag.

6. Et sjette Bibel-vers, som kan tolkes, som om en kristen kan falle ut av
nåden, er 1. Brevet til Timoteus 4,1. «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.»

Her går ikke ordet «troen» på den individuelle tro, men det går på
«de paulinske læresetningene». En kan gå bort fra de paulinske læreset
ningene og likevel være en troende. Dette gjelder alle troende som ikke
følger Paulus sin lære, slik som den skal forståes. De mister ikke frelsen
av den grunn, men de mister en riktig forståelse av Paulus sin lære. (Se
min bok: Kristendommens Jødiske Røtter, hvor, jeg skriver mye om andre
kristne grupperinger.)

Den tro som det her er snakk om, er altså, ikke den individuelle og
frelsende tro, men troen som læresetninger og fullstendig lære. Vi finner
denne bruken av tro mange steder i N.T. «en Herre, EN TRO, en dåp.»
(Ef.4,5.)

« Men du har etterfulgt MIN LÆRE, min ferd, mitt forsett, MIN TRO,
min langmodighet, min kjærlighet, min tålmodighet.» (2.Tim.3,10.)
En faller ikke ut av nåden om en ikke forstår eller ikke følger ålt i den

paulinske læren. Det er gjenfødelsen som gir frelsen og ikke forståelsen av
Guds ord.

Dette gjaldt for eksempel tre personer (Hymeneus, Aleksander og File
tens) i menigheten i Efesus, hvor Timoteus var hyrde. De lærte at oppstan
delsen (bortrykkelsen av den kristne menigheten) allerede hadde frinnet
sted. Dette var imot det som Paulus lærte. Paulus overgav dem til satan.
Det vil si at han utelukket dem fra menigheten, slik at de skulle fa anled
ning til å tenke seg om, slik at de kunne komme tilbake til den rette pau
linske læren om dette, «i det du har tro og en god samvittighet. Den har
somme kastet fra seg og lidt skibbrudd på sin tro, blant disse er Hymeneus
og Aieksaner, som jeg har overgitt til satan, for at de skal tuktes til å la være
å spotte.» (I .Tim. 1,19-20.)

«... Blant disse er Hymeneus og Fileteus somihar faret vill fra.sannhe
ten, i det de sier at oppstandelsen allerede har vært, og de nedbryter troen
hos somme.» (2.Tim.2,17-18.)
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Disse mistet ikke frelsen, men de tok feil angående et læremessige spørs
mål. Dette førte til at andre ble dratt inn i deres vranglære. I sin tid vil det
også føre til at de mister nådelønn.

«Kjærlighet til penger» er et annen forhold som fører til, at man ikke kan
følge Paulus sin lære fullt ut. «For pengekjærlighet er rot til alt vondt. Av
lyst dertil har somme faret vill fra troen (læren) og har gjennomstunget seg
selv med mange piner.» (l.Tim.6,10.)
De som ikke følger den paulinske undervisningen helt ut, har «vendt

seg bort etter satan». Dette betyr ikke at de er falt ut av nåden, men de
lever ikke helt i samsvar med den paulinske undervisningen. Dette gjaldt
også en del av kvinnene i menigheten i Efesus. «Derfor vil jeg at unge
enker skal gifte seg, føde barn, styre sitt hus, ikke gi motstanderne noen
leilighet til baktalelse. For allerede har somme vendt seg bort etter satan.»
(l.Tim.5,14-15.)

Det paulinske uttrykket «å vende seg til satan» betyr ikke tap av frel
sen, men det betyr at man går utenom den paulinske læren. Det er satan
som står bak slike avvik.

7. Et sjuende Bibel-ord som blir misforstått, er 2. Brevet til Timoteus
2,11-13. «Det er et troverdig ord, for er vi DØD MED HAM, SKAL VI
OG LEVE MED HAM. Holder vi ut, skal vi og herske med ham. Fornek
ter (motsier) vi, skal han og fornekte (motsi) oss. Er vi troløse, så er HAN
TROFAST, for han kan ikke fornekte seg selv (den kristne menigheten.)

Her er det ikke snakk om fortapelse av det evige livet, men det er TAP
AV NÅDELØNN. Vi skal alle fram for Jesu domstol for å fa igjen det som
er skjedd ved legemet. (l.Kor.3,11-15.)

Til slutt vil jeg sitere den misforståtte setningen om at Demas forlot Pau
lus. «For Demas forlot meg, fordi han fikk kjærlighet til den nåværende
tidsalder, og drog til Tessalonika, Kreskens drog til Galatia, Titus til Dal-
matia.» (2.Tim.4,10.)

Det var ikke bare Demas som forlot Paulus i fengslet. Det gjorde også
Kreskens og Titus. De drog ut av den grunn at de hadde kjærlighet til de
umomvendte i verden, slik at de kunne bli frelst. Slik var det også med
Demas. Vi har behov for mange slike.
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Dessuten om det var slik at Demas fikk kjærlighet til verden og forlot
Paulus, så står det ikke noe om han forble i denne tilstanden, og hvorvidt
han kom tilbake til Paulus på et senere tidspunkt eller ikke. Dette Skrift
ordet kan ikke brukes som et bevis på en gjenfødt kristen kan falle ut av
nåden.

Det er også flere Skrift-ord vi kunne ha tatt med i denne oversikten. Jeg
henviser til artikkelen: Den frie nåden.)

Som jeg nevnte ovenfor, så er en av grunnene til at mange gjenfødte kristne
mener, at de kan falle ut av frelsen og nåden, det forholdet at de blander de
mange utsagn som angår den messianske menigheten inn i den paulinske
læren. De messianske troende var også frelst av nåde ved tro, men de måtte
forholde seg til loven eller Jesu og apostlenes lære i vandringen som tro
ende. Det ble stilt en rekke krav til dem i vandringen som troende.

I forkynnelsen og undervisningen av Guds ord, er det TOTALT KAOS
på dette området. Vi kan nesten si at forkynnelsen har LIDD SKIB
BRUDD på sin lære. Det er et Guds under at mennesker kan bli vunnet
for Jesus og bli bevart som troende i en slik undervisning, men dette viser
oss hvor stor Guds nåde er i vår tidsperiode. Han handler med oss i forhold
til den firie nåden og ikke i forhold til forkynnelsen, for dersom han hadde
gjort det, så hadde få blitt frelst.

Etter Jesu død, oppstandelse og himmelfart underviste han de troende lit
ifra det himmelske Jerusalem, som Åge Åleskjær så riktig underviste om
på sitt seminar fira 15-18. november 2005, men saken er den at det gikk ut
TO UNDERVISNINGER fira det himmelske Jerusalem, som ikke skal
blandes sammen. Dette forkynner ikke Åge Åleskjær. Han forkynner at
det bare er ett evangelium etter pinsefestens dag. På dette punktet er jeg
ikke enig med ham.

Disse to undervisningene er følgende:

3 Det var den messianske jødedommen. Den angikk jordiske forhold.
Den angikk det messianske Riket som ble tilbudt jødene både før og etter
Jesu oppstandelse. Hva som gjelder selve frelsen, så har denne undervis
ningen i seg elementer av både nåde, tro og gjerninger. Dette kommer til
uttrykk i de 4 evangeliene, i første del av Aposdenes Gjerninger og i de jø-
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diske Skriftene, som er brevet etter Jakob, brevene etter Peter ogjohannes,
brevet etter Judas, Johannes Åpenbaring og Hebreerbrevet.

Denne undervisningen angår JORDISKE FORHOLD. Dette er grun
nen til at loven er en del av denne undervisningen.

b Det var den paulinske undervisningen. Den angår himmelske forhold
og må nødvendigvis være annerledes enn den messianske jødedommen.
Hva som gjelder frelsen, så operer den med BARE NÅDE og TRO. Vi er
både frelst og blir bevart av nåden alene.

Denne læren kommer til uttrykk i Paulus sine brev. Den varer fra Pau
lus omvendelse og til den kristne menighets bortrykkelse.

Vi må lære oss å skille mellom disse to lærene og disse to undervisnin
gene. De har ting og forhold som er felles, men det er også forhold som
skiller dem.

Jeg vil i det følgende referere en del tekster fra de jødiske Skriftene som
med tydelighet viser, at det er forskjell på den messianske jødedommen og
den paulinske kristendommen. Det er LOVENS ROLLE som er forskjel
lig i disse to lærene. Jødene skulle fortatt holde den jødiske loven- også
etter Golgata. Den kristne menigheten skal ikke holde den jødiske loven.

Grunnen til at jeg bare vil referere tekster fra de jødiske Skriftene, er det
forholdet at mange Bibel-lærere og forkynnere hevder, at den jødiske loven
ble opphevet ved Jesu forsonergjerningpå Golgata. Dette er ikke rett. Den
ble opphevet for de jøder som tilhørte den kristne menigheten, men den
ble ilie opphevet for de jødene som tilhørte den messianske forsamlin
gen. Den ble oppfylt for jødene. (Mat.5,17.)

Denne undervisningen ble gitt utelukkende i de messianske menighetene.
Den fortsatte til templets ødeleggelse i året 70. Etter den tid ble den satt
til side, for templet i Jerusalem og Guds-tjenesten ble ødelagt. Den skal
komme tilbake etter den kristne menighets bortrykkelse. Den messianske
jødedommen skal være forkynnelsen i «1000 års-Riket».

Vi skal ikke bruke tekster fra den messianske jødedommen i vår un
dervisning til den kristne menigheten, for selv om noe av det teologiske
innholdet i disse tekstene passer for oss, så viser det seg likevel at vi ikke
kan bruke store deler av innholdet. Det angår særlig lovaspektet ved dem,
men det gjelder også andre forhold. Når vi ikke kan bruke hele teksten.
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skal vi heller ikke bruke deler av den, for det er det hele budskapet som gir
oss sannheten.

Når det gjelder ordet «tidshusholdning», som er et ord som mange krist
ne misliker, så går selve ordet tilbake til greske ordet «oikonomos», som
betyr «de reglene og det teologiske innholdet som angår en bestemt tids
husholdning». Det betyr: Hvilken teologi har vi i en bestemt tidsperiode?
Hva kan vi tilby de troende av åndelige goder i denne tidsperioden? «Hva
har vi å rutte med?»-som min gode venn Trygve Elvegård uttrykker det.

Det vil føre altfor langt i en liten artikkel å nevne alle de Skrift-stedene fra
de jødiske Skriftene som viser, at loven fortsatt var i virksomhet i den jø
diske forsamlingen- også etter Golgata, og at de messianske troende kunne
falle ut av nåden, dersom de ikke hold loven i vandringen som troende.

Det er mer enn merkelig at ikke flere troende ser, at det er forskjell på
den messianske jødedommen og den paulinske kristendommen. Vi vet at
satan har forblindet de vantroes sinn, slik at lyset fira evangeliet om Kristi
herlighet ikke skal kunne skinne for dem. (2.Kor.4,4), men i dette tilfellet
gjelder det også- dessverre- mange gjenfødte kristne.

Jeg vil ta med følgende Skrift-ord fira evangeliene og Apostlenes
Gjerninger:

a «... og lærer dem å HOLDE ALT DET SOM JEG HAR BEFALT
DERE.» (Mat.28,20.) Jesus var født under loven, levde under loven og
underviste jødene om loven. Han var ikke kommet for å oppheve loven,
men for å oppfylle den. (Mat.5,17-18.) Jesus stilte en rekke Hav til jødene,
for at de kunne fa del i Guds Rike. (Se min bok: Kristendommenes Jødiske
Røtter. Kapittel: Jesu første forkynnelse.)

Etter sin død og oppstandelse påla Jesus sine apostler at de skulle gå ut i
hele verden og forkynne ALT DET SOM HAN HADDE LÆRT DEM.
Det var både loven og nåden.

b «Men den som HOLDER UT INNTIL ENDEN, han skal bli frelst.»
(Mat.24,13.) Det er bare en del av de messianske troende som greier å hol
de ut i trengselstiden, og som blir frelst. Det er mange messianske jøder
som kommer til å falle ifra i denne tiden. «Og da skal mange ta anstøt, og
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de skal forråde hverandre og hate hverandre, og mange falske profeter skal
oppstå og føre mange vill.» (Mat.24,10-11.)

Når vi vet dette, da forstå vi ogsa lignelsen om de 5 kloke og de 5 dårlige
jomfruer som ventet på Jesu gjenkomst i 7 ar. Halvparten av dem greidde
ikke å holde ut inntil enden. (Mat.25,1-13.) De fikk dermed ikke del i
«1000 års-Riket». (Se min bok: Matteus Evangeliet. Jesu Liv og Lære.)
Den kristne menighet skal ikke inn i trengselstiden. Den kan heller

ikke falle ut av nåden.

C Dommen på den siste dagen blir også basert på gode eller dårlige gjer
ninger. (Mat.25,31-46.) De som ikke har gjort GODE GJERNINGER
mot «Jesu minste brødre» (v.40.), som først og fremst er de messianske
jødene i trengselstiden, går fortapt for Guds Rike, som er «Riket for Is
rael».

De som har gjort gode gjerninger mot jødene, skal arve frelsen, (v.45.)
Det er ikke slik å forstå at det er gjerningene som frelser disse mennes

kene, men de blir vurdert opp mot loven- både de som går fortapt og de
som blir frelst. Det er troen og Guds nåde som frelser, men dårlige gjernin
ger fører til at en går fortapt og far ikke del i «1000 års-Riket».

Den kristne menigheten skal ikke fram for Jesu domstol i Jerusalem. Vi
har allerede blitt bedømt foran Jesu domstol i himmelen 7 år tidligere. Vi
er frelst utelukkende av nåde ved tro uten gjerninger. Det som bedømmes
foran denne domsstolen, er våre gjerninger, handlinger og motiver. Det
som ikke er godt, skal takes bort. Det som er godt, skal bli stående.

d «Men våk hver tid og stund, og be, så dere kan være i stand til å
unnfly det som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen.»
(Luk.21,36.)

Den messianske menigheten skal våke og be slik at den skal være i stand
til å bli frelst. Dette er uttrykk for gjerninger.

Vi som tilhører den kristne menigheten, kan ikke våke angående
disse hendelsene av to grunner:

I. Vi skal ikke inn i trengselstiden.

II. Vi kan ikke våke i forhold til disse begivenhetene. I og med at vårt liv er
«skjult med Kristus i Gud» (Kol.3,3.), er vi beredt til å møte Jesus til enhver
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tid og stund. Vi kan ikke vake i forhold til Jesu komme for den kristne menig
heten, for vi kjenner ikke tiden for den. Den som våker, han må våke i forhold
til kjente begivenheter.

6 « Peter sa da til dem: Omvend dere og enhver av dere Ia seg døpe på Jesu
Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånd.» (Ap.
gj.2,38.)

Den som lot seg døpe, skulle både få syndenes forlatelse og Den Hellige
Ånd. Her blir dåpen å betrakte som en gjerning. Jødene kunne ikke få syn
denes forlatelse og Den Hellige Ånd uten at de lot seg døpe med vann.

Dette er ikke tilfellet med den kristne menigheten. I vårt tilfelle er det
nok å komme til tro på Jesus som våre frelser og som hodet for den kristne
menigheten. Vi får både Den Hellige Ånd og blir døpt inn i Kristi legeme
(l.Kor.12,13.) når vi kommer til tro på Jesus.

f Det var et krav i Jesu undervisning at de messianske jødene skulle selge
alt det som de eide og ha det felles. (Ap.gj.2,44-45.) De som ikke var villige
til det, fikk ikke del i Guds Rike, men Guds dom og stralf ble over dem.
Da Annanias og Safira forsøkte å gjemme unna noe av de pengene som

de hadde fått for sin eiendom, som de hadde solgt, kom Guds dom over
dem med det samme. De måtte bøte med livet. (Ap.gj.5,1-11.)

Det er ikke noe krav i vår tidsperiode om at den som er en troende, skal
selge alt det som han har og dele det med de andre troende. Vi forholder
oss utelukkende til nåden og ikke til loven.

9 Da Peter forkynte i Kornelius sitt hus i året 40, forkynte han loven som
forutsetning for frelsen for de som var samlet der. Han forkynte Rikets
evangelium, «men blant ethvert folkeslag tar han imot dem som fryk
ter ham og GJØR RETTFERDIGHET (holder loven i en eller annen
form.)» (Ap.gj. 10,35.)

Vi som tilhører den kristne menigheten behøver ikke å holde loven for
å bli frelst. Vi er frelst av nåde ved tro uten gjerninger. (Ef.2,8-9.)

h Da Paulus kom til Jerusalem i året 58 med gaver til de messianske jøde
ne og for å ofre i templet, fikk han vite at mange titusener av jødene hadde
kommet til tro på Jesus. Alle disse var NIDKJÆRE FOR LOVEN. «Da
de hørte det (at mange hedninger hadde kommet til tro på Jesus), priste de
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Gud, og så sa de til ham (Paulus). Du ser, bror, hvor mangfoldige titusener
det er blant jødene som er kommet til troen, og alle er de NIDKJÆRE
FORLOVEN.» (Ap.gj.21,20.)

Det var ikke noe galt i at de messianske jødene var nidkjære for loven.
De skulle være det. De skulle forholde seg til loven i vandringen som tro
ende, men de skulle ikke kreve at de hedningetroende skulle holde loven.
Dette hadde de messianske jødene selv bestemt på apostelmøtet i Jerusa
lem i året 50.

De messianske jødene forstod ikke Paulus sin undervisning. De forstod
ikke at en ny tid hadde kommet med Paulus, og at den forkynnelsen som
de stod for, ikke var aktuell lenger blant hedningene.

Både de messianske jødene og de hedningetroende var frelst, men de
hadde et delvis forskjellig budskap, for de tilhørte to forskjellige ffelse-
skategorier. De messianske jødene tilhørte «Riket for Israel», mens de
hedningetroende tilhørte den kristne forsamlingen. De messianske jødene
tilhørte JORDEN mens de hedningetroende tilhørte HIMMELEN.

Hva som gjelder Hebreerbrevet, så er det skrevet til jødene- både de verds
lige og de messianske jødene. Jeg antar at det er Paulus som har skrevet det.
Han skrev dette brevet- ikke for å vise at lovens tid var forbi for jødene,
men for å vise at den nye pakt i Jesu blod skulle LEGGES INN I den mes
sianske jødedommen. Det er ingen motsetning mellom loven og Den nye
pakt i Jesu blod når dette blir forstått på en rett måte. Det er bare fortolk
ningen av Guds ord som har skapt denne motsetningen. Nar vi ikke ser at
det er to evangelieforkynnelser i N.T., sa blir dette uklart for oss.

Det gikk altså to forkynnelser ut fra Guds trone i himmelen etter
Golgata, og det er:

a Den messianske jødedommen.

b Den paulinske kristendommen. Begge forkynnelsene er basert på Den
nye pakt i Jesu blod.

Vi skal i det følgende ta med noen få eksempler på det jødiske
aspektet ved Hebreerbrevet.

1. «La oss (de messianske jødene) gå forbi (gå videre med) barnelærdom
men (Det er Jesu forkynnelse før Golgata) om Kristus og skride fram mot
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det fiillkomne (Det er Den nye pakt i Jesu blod), så vi ikke atter legger
grunnvollen (i den messianske læren) med omvendelse fra døde gjernin
ger og tro på Gud med LÆRE OM (FORSKJELLIGE TYPER) DÅP
(f^^^^^^^cksten barber ordet «dap» i flertall) og håndspåleggelse, om dø
des oppstandelse ogtidsalderligdom.» (Hebr.6,1-2.)
De messianske jødene skulle ikke forlate de første grunnene i Guds ord,

men de skulle inldudere Den nye pakt i Jesu blod i de første grunnene i
Guds ord.

De skulle fortsette med de forskjellige typer dåp som de badde, men de
skulle inkludere den nye pakt i Jesus blod i sin lære.

Vanndåpen er ikke for den kristne menigheten. Heller ikke de andre
typene av renselsesdåp som jødene badde. Paulus avskaffet vanndåpen i
året 51. «For Kristus bar ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne
evangeliet (om korset og forsoningen), ikke med vise ord, for at Kristi kors
ikke skulle tape sin kraft.» (l.Kor.1,17.)

2* Det andre Skrift-stedet, som jeg vil sitere, er Hebr.6,4-6. «For det er
umulig at de som engang er blitt opplyst og bar smakt den himmelske gave
(frelsen) og den kommende tidsalders krefter (Rikets krefter) og så faller
fira, atter kan fornyes til omvendelse, da de på ny korsfester Guds Sønn for

og gjør ham til spott.» (Hebr.6,4-é.)
Dette Skrift-ordet er ikke til den kristne forsamlingen, for medlem

mene i denne forsamlingen kan ikke falle ut av nåden, men det er for den
messianske forsamlingen, for medlemmene i denne forsamlingen kunne
falle ut av nåden, for frelsen baseres både på grunnlag av Jesu forsoning og
jødenes egne gjerninger.

3. Det tredje Skrift-stedet, som jeg vil sitere, er Hebr.8,13. «I det ban
(Gud) sier en ny (pakt) bar ban dømt den første (Moseloven) til å være
gammel, men det som blir gammelt og foreldes, er nær ved å bli borte »
(Hebr.8,13.)

Dette utsagnet betyr ikke at det er bele Mose-loven som er falt bort
i den messianske undervisningen. Det som er falt bort, er de forskjellige
offer og offertjenesten. Budene er ikke falt bort. Den nye pakt i Jesu blod
skulle gi jødene en ny Ånd. Det er Den Hellige Ånd. Han skulle hjelpe de
messianske jødene med å bolde Jesu bud og apostlenes lære.
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Når Paulus skrev at Mose-loven var nær ved å bli borte, så tenkte han på
romernes ødeleggelse av templet og offertjenesten. Dette ble fullstendig
ødelagt i år 70 etter Messias.

4. Det ̂erde Skrift-ordet, som jeg vil sitere, er Hebr. 10,26-27. «For syn
der vi MED VILJE etter å ha lært sannheten å kjenne, da er det ikke mer
tilbake et offer for synder, men bare en forferdelig gru for dom og en nid
kjærhetens brann som skal fortære de gjenstridige.» (Hebr. 10,26-27.)

Dette utsagnet gjelder heller ikke den kristne menigheten. Den gjelder
den messianske menigheten. Når vi, som er medlemmer av den kristne me
nigheten, synder, har vi AUTOMATISK SYNDENES FORLATELSE I
Jesu forsoning, for vi er frelst av nåde og opprettholdes av nåde.

Når medlemmer av den messianske menigheten SYNDET MED VIL
JE, da falt de ut av nåden. De kunne ikke komme tilbake til Guds nåde, for
de hadde avvist ham som talte fra himmelen til dem. « Se til at dere ikke av
viser han (Jesus) som taler! For slapp ikke hine fri, de som avviste ham som
talte på jorden, hvor MEGET MINDRE SKAL VI DA SLIP P E (straffen)
om vi vender oss fra ham som taler fra himmelen.» (Hebr. 12,25.)
«Å synde med vilje» er et sterkt uttrykk. Det er ikke det samme som

«å synde», for det kunne bli tilgitt,(l.Joh.l,9) men det betyr at en «syn
det med bevisst sinn, vilje og med begjærlighet».

5. Det femte Skrift-ordet, som jeg vil sitere, er Hebr. 12,14. «Jag etter fred
med alle og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Her
ren.»

Denne typen helliggjørelse er en ETISK HELLIGGJØRELSE. Den
som ikke hadde gode gjerninger av de messianske troende, den kunne ikke
arve Guds Rike.

I den kristne menigheten er det ikke slik. Vi har både vår rettferdig
gjørelse, var hellrøørelse og vår herliggjørelse i Kristus. (Se Rom.8,30 og
2.Kor.5,21.)Vi behøver ingen etisk helliggjørelse, for å bli frelst. VI ER
FRELST. VI BLIR DET IKKE.

TROS-BEGREPET er heller ikke det samme i jødiske Skriftene som i de
paulinske Skriftene. Her er troen koblet sammen med gjerningene. Dette
kommer særlig godt til uttrykk i det 11. kapidet i Brevet til Hebreerne.
Her ser vi tydelig at det er KOBLING MELLOM TRO og GJERNIN-
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GER. (Ved tro (ved hjelp av troen) bar Abel fram et bedre offer (gjerning)
enn Kain. Ved den (troen) fikk han vitnesbyrd at han var rettferdig, i det
Gud vitnet om hans gaver (gjerninger), og ved den taler han (Abel) ennå
etter sin død.» (Hebr.l 1,4.)

Det var ikke nok for Abel at han hadde tro. Han måtte også ha gjernin
ger. Det var det offeret som han bar fram. (Undersøk selv hvilke gjerninger
de andre trosheltene, som er nevnt i dette kapitlet, hadde.)

I vår tidsperiode er det nok med troen. Troen er flyttet inn i oss som
tror, ved at Jesu person er i oss. Det er Jesus som er selve troen. «Dere
(syndelepmet) er død, og deres liv er skjult med Kristus i Gud, når KRIS
TUS, VÅRT LIV, åpenbares, da skal og dere åpenbares med ham i herlig
het. (Kol.3,3-4.)

Dette gjaldt også for den messianske menigheten, men i tillegg til tro
en måtte den ha ytre gjerninger. «For alt det som er født av Gud, seirer
over verden, og dette er den seier som har seiret over verden: VÅR TRO »
(l.Joh.5,4.)

Jakobs Brev er et spesielt brev i og med at det viser oss lovaspekten ved den
messianske jødedommen på en HELT SPESIELL MÅTE. Hele brevet er
gjennomsyret av lovaspektet. Vi skal bare ta med noen få eksempler på
dette idet vi ber våre lesere om å lese hele brevet, «men fullkommenheten
må føre til FULLKOMMEN GJERNING, for at dere kan være fullkom
ne og hele og ikke mangle noe.» (Jakob 2,4.)

Det ble krevd av de messianske jødene at de skulle ha fullkomne gjer
ninger. Det var bare Den Hellige Ånd som kunne hjelpe dem med det.

Det blir ikke krevd av den kristne menigheten at den skal ha fullkomne
gjerninger, for den forholder seg ikke til loven, men til Guds nåde.

«Hva nytter det, mine brødre, om en sier at han har TRO, når han IKKE
HAR GJERNINGER? Kan vel troen frelse ham?» (Jakob 2,14.)

I den messianske forsamlingen måtte en ha både gjerninger og tro for å bli
frelst. Slik er det ikke i den kristne forsamlingen. Her er det nok med tro.

«Dere ser at mennesket blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke ved tro
alene.» (Jakob.2,24.)

I den messianske menigheten ble en rettferdiggjort både ved tro og ved
gjerninger.
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Det er ikke ba.re Adartin LutKer som ikke har forstått dette brevet. Han
vUle helst ha tatt det bort fra N.T., og han kalte det for et «stråbrev», som
«ikke fremmet frelsen». Det er ganske utrolig at Martin Luther kunne
hevde at Jakob, som var leder for den messianske menigheten i Jerusalem,
ikke hadde greie på det som han skrev om, men når vi ser og forstar at dette
Skriftet inneholder på en spesiell måte lovaspektet ved den messianske jø
dedommen, så må vi akseptere det som star der. Dette skal fa oss til a forstå
at vi har to evangelieforkynnelser i N.T.

Innholdet i de to Brevene som Peter skrev, gir også uttrykk for det dob
belte retteferdighetsbegrepet «Og blir den rettferdige vanskelig (knapt)
frelst, hvor skal det da bli av den ugudelige og synderen.» (l.Pet.4,18.)

I den messianske jødedommen måtte en fremvise gjerninger, for å bli
frelst. Dersom de messianske jødene ikke hadde gode gjerninger, falt de ut
av nåden.

Medlemmene i den kristne menigheten er frelst hele tiden. De kan ikke
falle ut av nåden.

«Derfor, brødre, legge en mer vinn på Å GJØRE DERES KALL og UT
VELGELSE FAST, for når dere GJØR DISSE TING, skal dere ingen-
sinne snuble.» (2.Pet.l,10.)

Medlemmene i den messianske menigheten måtte arbeide på å gjøre
sitt kall og sin utvelgelse fast. Dette ble oppnådd gjennom Guds nade og
deres egne gjerninger.

Den kristne menighets kall og utvelgelse er sikret i troen på Jesus.

Innholdet i Johannes Brev viser også at det ikke er nok å ha tro, for å bli
frelst. Jødene måtte også framvise gjerninger, «dersom vi bekjenner våre
synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss
fra all urettferdighet.» (1 .Joh. 1,9.)

Medlemmene av den messianske menigheten måtte bekjenne sine syn
der, for å bli frelst. Dette gjaldt både begynnelsen av frelsen, vandringen
som troende og avslutningen av frelsen. Dersom de ikke bekjente sine syn
der både ovenfor hverandre og ovenfor Gud, falt de ut av nåden. (Se Jakob
5,16.)

Dette gjelder ikke den kristne menigheten. Vi er frelst av nåde og blir
bevart av nåde.
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«Dersom dere vet at han (Jesus) er rettferdig, så skjønner dere at en
hver som GJØR RETTFERDIGHET (holder loven), er født av ham.»
(l.Joh.2,29.)

Medlemmene av den messianske menigheten måtte holde loven i vand-
ringen som troende. Dersom de ikke gjorde det, falt de ut av nåden. Dette
betyr ikke at de kimne frelse seg selv ved egne lovgjerninger, men det betyr
at de ble bevart som troende gjennom lovgjerninger.

Den kristne menigheten har ikke noe med jødenes lov å gjøre. Vi skal
holde de ca.400 budene som Paulus påla oss, men disse budene har ikke
noe med frelsen å gjøre. De ligger utenom selve frelsen. De lisser i vand
ringen. (Ef.2,10.)

I den messianske jødedommen er loven trukket inn i frelsen. Det er den
ikke i den paulinske kristendommen.

«ogdet vi beder om, det får vi av ham (Gud), for vi HOLDERHANS BUD
(ordet står i flertall) og GJØR det som er ham til behag.» (l.Joh.3,22.)

Den som holdt Guds bud, kunne be om hva han ville, og han skulle få
det. Slik er det ikke i den kristne menighetens tid. Vi ber om mange ting,
og vi far det ikke. Det er flere grunner til det, men oppfyllelsen av våre bøn
nebegjær har ikke noe med overholdelse av Guds bud å gjøre. Vi får det
som er best for oss. «Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker
Gud, dem som etter hans råd er kalt.» (Rom.8,28.)

Johannes Åpenbaring gir også uttrykk for det dobbelte rettferdighetsbe-
grepet. «Kom derfor i hu (den messianske menigheten i Efesus), og OM
VEND DEG og GJØR DE FØRSTE GJERNINGER, ellers kommer jeg
over deg og vil flytte din lysestake fra dens sted, viss du ikke omvender
deg.» (Joh.Åp.2,5.)

Dersom ikke den messianske menigheten i Efesus gjorde de gjernin
gene som den hadde gjort i begynnelsen, så ville Jesus komme over den og
flytte lysestaken bort fra den. Det vil si: Han ville fordømme den.

Vi, som tilhører den kristne menigheten, behøver ikke å gjøre gjernin
ger, for å bli frelst. «Det er nok det som Jesus gjorde»- som Trygve Bjer-
krheim dikter i en av sine sanger.
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«Bli våken (menigheten i Sardes) og styrk de ting som var på vei til å dø!
For jeg har ikke funnet DINE GJERNINGER FULLKOMNE for min
Gud.» (Joh.Åp.3,2.)

Medlemmene i den messianske menigheten måtte ha fullkomne gjer
ninger, for å forbli i nåden.

Den kristne menigheten må ikke ha fullkomne gjerninger, for verken å
bli frelst eller bli bevart i nåden. «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.)

Det er en GEDIGEN SAMMENBLANDING av Guds ord i N.T. i den
kristne forkynnelsen i dag. Man blander sammen den messianske forkyn
nelsen med Paulus sin nådesforkynnelse. Vi må huske på at ut fra Den nye
pakt i Jesu blod, går det ut TO TYPER FORKYNNELSER. Den ene
er for fsrael og gjelder «Riket for Israel», som er det samme som «1000
års-Riket». Den andre er for den kristne menigheten og gjelder den tiden
som er na.

Når vi ikke ser dette, så greier vi ikke å fordele Guds ord på en rett måte,
og dette fører videre til forvirring blant de troende og til at de ikke ser og
forstår Paulus sitt nådebudskap. Man vet ikke om man er frelst eller ikke.
Den ene dagen tror man at man er frelst, men neste dag ser alt helt håpløst
ut.

Dette fører også til at GLEDEN ved kristenlivet faller bort. Vi skal
ikke være nedtynget av synd og skyld, men vi skal være i gleden over å være
frelst hele tiden. «Gled dere i Herren alltid! Atter vil jeg si: Gled dere!»
(Fil.4,4.)

Mye av forkynnelsen i de lutherske menigheter forsøker å kvele gleden
i liistenlivet, i det den skjuler det faktum, at det er kommet i stand et
NYTT LIV. Dette nye livet skal ha rett forkynnelse og rett veiledning.
Det nye livet skal ha det paulinske nådesbudskapet og ikke den messianske
forkynnelsen.

I kirken og i mange bedehus er man mer opptatt av det såkalte «kjø
det» enn det nye livet. Kjødet skal man ikke bry seg om. Det er allerede
korsfestet en gang. Dette skjedde på korset. Vi skal overlate kjødet til Den
Hellige Ånd og ikke til overholdelse av bud og regler, for de vekker bare
synden i kjødet. Dersom Den Hellige Ånd får ta seg av kjødet, så krymper
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det etter hvert, men helt borte blir det ikke. (Se artikkelen: En vurdering
av teologiske innholdet i kirkens syndsbekjennelse.)

Det er ikke bare innenfor de lutherske forsamlingene at man ikke har for
stått Paulus sin undervisning om nåden. Dette gjelder alle typer forsam-
linger. Man har plukket ut forskjellige elementer i N.T. og rendyrker dem.
Dette går ut over en helhetsvurdering av innholdet i N.T. Man blander
forskjellige typer gjerninger inn i nåden. Heldigvis har Oslo Kristne Sen
ter begynt å ta tak i dette. Vi må be om at Åge Aleskjær og hans medarbei
dere må få styrke og mot til å forkynne og å forstå Paulus sitt nådebudskap
fullt ut.

Det er også AV NÅDE at den som en gang har vært en aktiv kristen, og
tilsynelatende er falt ut av nåden, likevel er i Guds omsorg og er i nåden.
Gud er i stand til a holde vedkommende i sin nåde selv om vi mennesker
tror og mener, at vedkommende er en frafallen. Dette er en umulighet i
den paulinske forkynnelsen. Gud er mektig til både å frelse og til å bevare.

Dette skal ikke gjøre at vi skal leve et sløvt kristenliv, men det skal fylle
oss med takknemmelighet og forundring over hvor stor Guds nåde er i vår
tidsperiode, som vi kaller den frie nådens tidsperiode.

Tingvoll den 30-11-05 og den 2-06-06.
Oskar 6din Indergaard
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Den frie nåden

Denne artikkelen er en fortsettelse av artikkelen: «En gjenfødt kristen
kan ikke falle ut av nåden».

Bibelen regner med 4 typer mennesker, og det er:

a «Det naturlige» eller «Det sjeliske mennesket».

b «Småbarn i Kristus».

C «Kjødelige kristne».

d « Åndelige kristne ».

Den første gruppen hører ikke med til det kristne legemet. De er med
lemmer av kirken i den forstand at de benytter seg av kirkens tilbud, når
det passer dem selv. De ser på kirken som et serviceorgan. Mange av dem
benytter seg av kirken 4 ganger i løpet av et liv, og det er dåp, konfirmasjon,
vielse og død. I det første og det siste tilfellet blir de båret til kirken.

Det finnes også de som har en sterkere tilknytning til kirken. De deltar
i Guds-tjenesten og mener selv at de er kristne, men det er de ikke, for for å
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være en kristen i ordets rette betydning, må man være «født på ny» og ha
Den Hellige Ånd i sitt hjerte som innsegl og pant til forløsningens dag.

I forhold til kristen forkynnelse fungerer de bare på det sjeliske områ
det. De kan forstå forkynnelsen rent intellektuelt, men deres ånd tar ikke
imot det som hører Guds rike til, for de er ikke blitt en NY SKAPNING.
Mye av forkynnelsen er en dårskap for dem.

Paulus sier følgende om denne gruppen: «Men det naturlige mennes
ket tar ikke imot det som hører Guds And til, for det er ham en dårskap, og
han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig.» (lKor.2,14.)

Paulus slår gruppe b og C sammen. Det kan være flere grunner til at man
bare er et småbarn i Kristus. Det kan være det at man ikke har forstått de
paulinske åpenbaringene eller ikke gidder å sette seg inn i dem. Eller det
kan være det at man lever et kjødelig liv. Det vil si at man lever sitt kristen
liv i spenningsfeltet mellom kjødet og Anden. Man er ikke villig til å legge
sitt kjød (den uomvendte naturen) inn under Den Hellige Ands kontroll
og overhøyhet.

En kjødelig kristen lever et bevist liv i spenningsfeltet mellom kjødet
og Den Hellige And. Han lever i BEVISST SYND. Han vet av erfaring at
han er et Guds barn, og at han vil forbli å være det, men det blir ingen ån
delig vokster i et slikt liv, for Gud må hele tiden ta vedkommende tilbake
til utgangspunktet, som er hans gjenfødelse.

Dette er ingen god måte å leve et kristenliv på. En må hele tiden drive
«brannslukning» i sitt eget liv. En slik kristen har konstant dårlig sam
vittighet og vet at det han gjør, ikke er rett, men han makter ikke å få til
en forandring i sitt liv. Det blir ingen glede i et slikt liv, for man gjør hele
tiden «Den Hellige And sorg». (Ef.4,30.)

Paulus sier følgende om denne gruppen: «Og jeg, BRØDRE, kunne
ikke tale til dere som til ANDELIGE, men bare som til KJØDELIGE,
som til SMABARN i Kristus.» (2.Kor.3,l.)

En åndelig kristen lever sitt liv i samsvar med Paulus sin lære om DEN
FRIE NADEN. Vedkommende forstår den paulinske læren og lever et sei
rende kristenliv, for han vet at alt er av nåde og ikke av gjerninger, og han
vet at Den Hellige And kan hjelpe ham med å leve et godt kristenliv.

Det er IKKE MANGE kristne i Norge i dag som lever i overensstem
melse med de paulinske læresetningene. De vil gjerne ha noen gjerninger i
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tillegg til nåden. Det er forkynnelsen som er skyld i dette, og grunnen til at
det blir forkynt galt, er at man trekker de jødiske Skriftene inn i den pau-
linske forkynnelsen. Man trekker lovgjerninger inn i den frie nåden.

Paulus sier følgende om denne gruppen: «men den åndelige dømmer
alt, men selv dømmes han av ingen.» (l,Kor.2,15.)

Både gruppe b, C og d er frelst. Paulus kaller dem for «BRØDRE», og
at de «ER I KRISTUS». (Når ordene «bror» eller «brødre» blir brukt
i de ny-testamentlige brevene, så betyr det at «vedkommende er frelst».)

Det er Paulus vi skal holde oss til i denne tidsperioden. Han fikk sine åpen
baringer (hemmeligheter) av den oppstandne Kristus. «Men han som
er mektig å styrke dere etter MITT EVANGELIUM og JESU KRISTI
FORKYNNELSE (fra himmelen), etter åpenbaringen av den HEMME
LIGHET som har vært fortidd i tidsalderlige tider, men NÅ er kommet
for lyset ved profetiske skrifter (Paulus sine brev) etter den tidsalderlige
Guds befaling kurmgjort for alle folk for å virke TROENS LYDIGHET.»
(Rom.16,25-26.)

Paulus kalte seg selv for «hedningenes apostel». (2.Tim.l,Il.)
Det budskapet som han forkynte, kalte han for «GUDS NÅDES

EVANGELIUM». (Ap.gj.20,24.)
Den husholdingen som Paulus fikk kjennskap til, og som han skulle

formidle videre til den kristne menigheten, kalte han for «HUSHOLD
NINGEN MED DEN GUDS NÅDE», «om dere ellers har hørt om den
husholdningen med den Guds nåde som er meg gitt for dere.» (Ef.3,2.)

Han kalte sitt evangelium for «MITT EVANGELIUM» og «MINE
VEIER I Kristus». (Rom.16,25 og l.Kor.4,17.)

Han fikk NÅDE fra Gud til å formidle «hedningene evangeliet om
Guds uransakelige rikdom.» «Meg, den aller ringeste av alle de hellige,
ble denne nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransake
lige rikdom.» (Ef.3,9.)

Paulus gikk FØRST til den jødiske synagogen MED SITT EVANGE
LIUM. Han oppsøkte synagogene i de byene som han besøkte. Deretter
forkynte han for hedningene. «For jeg skammer meg ikke ved evangeliet,
for det er en Guds kraft til frelse for hver den sdm tror, for JØDE FØRST
og så for GREKER.» (Rom. 1,16.)
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Den tidshusholdningen som vi lever i i dag, er HELT ENESTÅENDE.
Paulus kom med en NY FORKYNNELSE som ikke hadde vært før. I alle
andre tidsperioder har loven i en eller annen form vært koblet til troen. I
vår tidsperiode er loven koblet fra selve frelsen. Det er som når man kobler
en tilhenger fra en bil. Bilen kjører videre, og tilhengeren blir stående.

I «Riket for Israel» skal «lovens tilhenger» igjen bli koblet til evan
geliet. Dette er ikke det paulinske evangeliet, men det er evangeliet om
«Riket for Israel». Dette kommer klart til uttrykk både i Tanach og de
jødiske Skriftene i N.T

I vår tidsperiode er både selve gjenfødelsen og vandringen som kristen
av bare nåde. Det betyr at en som er frelst, IKKE KAN FALLE UT AV
GUDS FRELSENDE NÅDE. Det er en umulighet for vedkommende er
«I KRISTUS». Jesus danner en ÅNDELIG ENHET med sin menighet,
som ofte blir beskrevet som lemmene på et legeme. Kristus er hodet for
menigheten og de troende er lemmene. Kristus er menigheten, og menig
heten er Kristus. «Denne hemmelighet er stor, men jeg tenker hermed på
Kristus og på menigheten.» (Ef.5,32.) (Hemmeligheten er at til tross for
at det er snakk om to parter her, Kristus og menigheten, så er det bare ett
legeme.)

Den kristne menigheten er allerede satt inn i himmelen sammen med
Jesus, «og oppvakte oss MED HAM og satt oss MED HAM i himmelen
I KRISTUS JESUS.» (Ef.2,6.)

Vi som tror, er plassert sammen med Jesus i himmelen. Det gjelder de
som allerede er kommet til tro på Jesus, og de som i fremtiden kommer til å
tro på Jesus. Når Jesu legeme er fulltallig, kommer han ned i lufthimmelen
og henter sin menighet. (LKor.15,51-52 og l.Tess.4,14-18.)

Det er ikke mange i Norge som våger å forkynne det, at den som engang
er gjenfødt og har fått Den Hellige Ånd som innsegl og pant, den kan aldri
falle ut av nåden. Den frie nåden utelukker enhver gjerning. «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.)

Når Paulus skrev om nåden, så skrev han om DE FORSKJELLIGE TY
PER NÅDE som menigheten kan benytte seg av. Det er følgende typer
nåde i de paulinske Skriftene.
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a DEN FRELSENDE NÅDEN. (Rom.3,24.)

b DEN BEVARENDE og OPPBYGGENDE NÅDEN. (Ap.gj.20,32,
Rom5,2 og 6,14.)

C DEN VOKSENDE NÅDEN. (Rom.5,20.)

d DEN HERSKENDE NÅDEN. (Rom.5,21,11,5- 6 og 16,24.)

e DEN VIRKENDE NÅDEN. (l.Kor.15,10.)

f DEN KALLENDE NÅDEN. (Gal.1,15 og Tims 2,11.)

g DEN ÅNDS-GIVENDE NÅDEN. (Gal.3.2.)
h DEN KRAFTGIVENDE og HELBREDENDE NÅDEN. (Ap.
gj.14,3 og Gal.3,5.)

i DEN TRØSTENDE og HÅP-GIVENDE NÅDEN. (2.Tess.2.l6.)
j DEN EVIGE NÅDEN. (2.Tim.l,9.)

k DEN STYRKENDE NÅDEN. (2.Tim.2,l.)

I DEN IBOENDE NÅDEN. (2.Tim.4,22.)

m DEN ÅPENBARTE NÅDEN. (Titus 2,11.)

n DEN OPPTUKTENDE, OPPDRAGENDE og HELLIGGJØ-
RENDE NÅDEN. (Titus 2,12.)

O DEN UTVELGENDE NÅDEN. (Rom. 11,5-6.) (Se min bok: Mat
teus Evangeliet. Jesu Liv og Lære.s.327-328.)

Jeg vil sitere fra Åge Åieskjærs nye bok: Nå taler han fra himmelen, s.l 18:
«Nåde etter nåde. Nåden STÅR I KØ! Frelsen er av nåde, fylden er av
nåde, helliggjørelsen er av nåde, det nye livet er av nåde, nådegavene og
tjenesten er av nåde.»

Vi er omgitt av nåde på alle kanter. Til og med de gode gjerningene
som vi gjør, er av nåde. «For vi er HANS VERK, skapt I KRISTUS
JESUS til gode gjerninger, som Gud FORUT HAR LAGT FERDIGE, at
vi skulle vandre i dem.» (Ef.2,10.)

Dette betyr at de gode gjerningene som vi gjør, ikke er våre egne gjer
ninger, men de er Guds gjerninger. De kommer fra Gud. Dette er også
uttrykk for Guds nåde.
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Guds nåde omgir oss på alle områder. Det er ikke gjort plass til en
eneste gjerning i Guds nåde. «For kom døden til å herske ved den ene
(Adam) på grunn av den enes fall, så skal meget mer de som får nådens og
rettferdighetsgavens OVERVETTES RIKDOM, leve og herske ved den
ene (Kristus).» (Rom.5,17.)

« Og Gud er mektig til å gi dere ALL NÅDE i rikelig mål, for at dere alltid
og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og således rikelig kan gjøre all
god gjerning.» (2.Kor.9,8.)

«i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter
hans NÅDES RIKDOM, som han RIKELIG gav oss i og med all visdom
og forstand.» (Ef. 1,7-8.)

Vi er velsignet «med ALL ÅNDELIG VELSIGNELSE i himmelen i
Kristus.» (Ef. 1,3.)

Dette betyr ikke at denne velsignelsen er gjemt der, slik at vi først kan
ta den ut når vi engang kommer til himmelen. Nei, det er meningen at vi
skal ta den ut og benytte oss av den, mens vi er på jorden. NÅDEN ER
TILPASSET ENHVER SITUASJON.

At den er gjemt i himmelen, er ikke så rart, for Jesus er der, men det er
Den Hellige Ånd som utdeler den nåden, som er gjemt i himmelen for oss.
Han er kalt for «NÅDENS ÅND». (Hebr.10,29.)

Den som tror på Jesus, er allerede RETTFERDIGGJORT, HELLIG-
GJORT og HERLIGGJORT. «og dem som han FORUT BESTEMTE,
dem har han også KALT, og dem som han kalte, dem har han også RETT
FERDIGGJORT, og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også
HERLIGGJORT.» (Rom.8,30.)

«Men av ham er dere i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud,
RETTFERDIGHET, HELLIGGJØRELSE OG FORLØSNING.»
(l.Kor.1,30.)

Rettferdiggjørelsen står for GJENFØDELSEN. Helliggjørelsen står
for DEN PERFEKTE VANDRINGEN. Herliggjørelsen og forløsningen
står for BORTRYKKELSEN og FRELSEN. Alt dette har vi i Jesus Kris
tus. Dette borger for at den som engang er frelst, er frelst for alltid.

Dette har vi felles med alle gjenfødte troende i den kristne menigheten.
Dette er en TREFOLDIG NÅDESPAKKE som vi får utdelt når vi kom
mer til tro på Jesus.
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Når det gjelder de forskjellige typer av nåde, som vi har listet opp oven
for, så vil de bli utdelt i mindre eller større grad til de troende. Det er Den
Hellige Ånd som deler dem ut på vegne av Jesus. Vi kan ikke diktere ham
hva han vil dele ut til den enkelte. Han gjør det som er best for oss. «Og vi
vet at ALLE TING (alle typer nåde) tjener dem til gode som elsker Gud.
De som etter hans råd er kalt.» (Rom.8,28.)

Når det står i N.T. at Jesus er ALT I ALLE (Ef. 1,23.), så betyr det at alle
nådegavene er i ham og går ut ifra ham. Som en åndelig enhet med Jesus
har vi fått alle ting sammen med ham, men som enkeltindivider har vi mu
ligheten til å få all den nåde som Jesus har. Det er opp til enhver enkelt av
oss om vi vil ta imot FYLDEN AV GUDS NÅDE.

Brevet til Romerne, kapitel 8 behandler FRELSENS VISSHET for
den som er kommet til tro på Jesus. « Og jeg vet at ALLE TING (nådens
forskjellige aspekter) tjener dem til gode som elsker Gud, dem som etter
hans råd er kalt.» (Rom.8,28.). Vi har til rådighet ALL GUDS NÅDE
dersom vi vil benytte oss av den.

Innenfor menigheten i Korint var det en mann som levde i hor sammen
med sin mor. Denne mannen var en gjenfødt kristen, men på grunn av at
han levde i hor sammen med sin mor, skulle han vises ut av menigheten,
slik at han kunne gå i seg selv og fa seier over denne synden. Paulus sa at
han skulle overgies til satan, for at hans syndige natur skulle bli ødelagt.
Dette skulle føre til at hans ånd kunne bli frelst på den Herre Jesu Kristi
dag, som er Jesu komme for den kristne menigheten, «overgies til satan til
KJØDETS ØDELEGGELSE, for at hans ånd skal bli frelst på den Herre
Jesu Kristi dag.» (l.Kor.5,5.)

Dette betyr at vedkommende skulle utestenges fra menigheten. Uten
for menigheten var det satan som rådet. Han skulle i sin ensomme situa
sjon fa anledning til å tenke over sin åndelige situasjon. Dersom han øn
sket det, ville Den Hellige Ånd gi ham kraft til å seire over sin synd. Når
det skjedde, ville kjødet eller den onde naturen i ham bli ødelagt, og hans
ånd, sjel og legeme ville være fiillt helliggjort igjen.

Den mannen som der her er snakk om, angret sin synd og ble tatt opp i
menigheten igjen. (2.Kor.2,6-8.)
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I den forbindelsen kom Paulus med et påbud om at dersom det var noen
i menigheten, som levde et utsvevende liv, så skulle de troende ikke ha
noen omgang med dem. De skulle ikke engang spise sammen med dem.
De skulle vises ut av menigheten. «Jeg skrev til dere i mitt brev at dere
ikke skulle ha omgang med horkarer. Jeg mente ikke i alminnelighet hor-
karer i denne verden eller havesyke og røvere og avgudsdyrkere, eller måtte
dere jo gå ut av (forlate) 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 baktaler eller dranker eller røver, så
dere ikke engang eter sammen med dem. For hva har jeg vel med å dømme
dem som er UTENFOR (menigheten) ? Dømmer ikke også dere dem som
er INNENFOR (menigheten)? men dem som er UTENFOR, skal Gud
dømme. Støt da DEN ONDE ut fra dere.» (l.Kor.5,9-13.)

l.Kor.6,9-10 skrev Paulus om de som levde i åpenbar synd UTENFOR
MENIGHETEN. De skulle de ikke bry seg om. De skulle Gud dømme.

I l.Kor.5,9-13 skrev Paulus om de som levde i åpenbar synd INNEN
FOR MENIGHETEN. De skulle støtes ut av fellesskapet på samme måten
som det skjedde med den mannen som levde i åpenbar synd med sin mor.

Dette er SANN KIRKETUKT. Vi skal møte de som er gjenfødte
kristne, og som lever i åpenbar synd med fasthet og ikke med humanisme
og misforstått kjærlighet. Vi skal peke på at et syndig liv ikke er forenlig
med et gjenfødt liv. Vi skal ikke ha omgang med dem, for det kan forståes
dit hen at vi godkjenner deres syndige liv.

Hedenskapet var så sterkt i Korint at selv om menneskene gikk over
til kristendommen, så var det vanskelig for dem å skille seg helt med det
hedenskapet som de før hadde levd i. Vi må ha en viss forståelse for dette,
men det er ikke slik en skal leve et helliggjort liv.

Jeg vil sitere fra Bibelverket. Første Korinterbrev, av Erling Danbolt s.78-
79: « Man har undret seg over at folk som levde i slike grove synder, kunne
gå for å være kristne, men det viser bare hvor gjennom råttent hedenskapet
i Korint var. Det er likedan den dag i dag i hedenske land. Det er vår idea
lisering av hedenskapet som ikke ser det. Særlig har man spurt hvordan av
gudsdyrkelse kunne forekomme. Å bli en kristen er å bryte med avgudene,
og det er nok så, men en ser stadig på misjonsmarken at folk, som brøt
med hedenskapet og ble kristne, ja, kanskje ledende i menigheten, sam-
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tidig i all hemmelighet kan holde fast på hedenske tryllemidler og kjenne
seg bundet av hedenske skikker. Dette ser vi også her hvor Paulus tar det
oppikap.8-10.»

Når en er blitt en gjenfødt kristen, er ikke spørsmålet hvor langt borte fra
Gud en kan leve sitt liv, men hvor nært til Kristus en kan leve. Det går ikke
an å falle ut av den frelsende og bevarende nåden, men det går an å falle ut
av den helliggjørende nåden.
De aller fleste troende i Norge i dag forstår ikke den nåden som Paulus

beskrev. De forstår ikke at en kan leve et kristenliv, som ikke er renset og
helliggjort og likevel være i Guds frelsende og bevarende nåde. De forstår
ikke at Guds nåde dekker oss på alle områder. De stiller det samme spørs
målet som ble stilt på Paulus sin tid: «Hva skal vi da si? Skal vi holde ved
i synden, for at nåden skal bli desto større? Langt derifra! (La ikke dette
skje!) Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi ennå leve i den.»
(Rom.6,1-2.)

Hva som gjelder en gjenfødt kristens forhold til Jesu forsoning,
så må vi skille mellom følgende to forhold, og det er:

a Den STILLINGEN som vi har i Kristus. Vi er frelst ved troen på Jesus.
Vi er i Kristus, og han er i oss. Det nye livet danner en åndelig enhet med
Jesus.

b Den STATUSEN som vi har i kristenlivet. Den kan være god eller dår
lig. Det er her den daglige og den kontinuerlige helliggjørelsen kommer
inn.

Jeg vil sitere fra Edvard Hoems bok: Mors og fars historie s.92, der han
beskriver en del av sin fars teologi: «Jesus Kristus har sona for oss alle ein
gong. Og dersom me vil leve med han, da må vi vende om, og å leve med
han innebær at han skal stryke våre synder ut og vi skal vende eit blad. Men
ein ting vil han (Knut Hoem) ha Idart og tydeleg fram, at det er IKKE
VÅRE EIGNE GJERNINGAR, som bestemmer utfallet i vår salighets
sak. For Gud gjer ikke større skilnad om VI LEVER PYNTELEG eller
URYDDELEG. Syndarar er vi i alle fall. Det som kan frelsa oss, er hans
UNDERFULLE NÅDE.»
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Dette betyr ikke at Knut Hoem, som var lekpredikant et helt liv, opp
fordret folk til å leve et lite helliggjort liv, men det betyr at han hadde både
opplevd og forstått Guds underfulle nåde.

Dersom vi er frelst av nåde og oppretthold av bare nåde, så forstår vi at
det må være slik, at den som er frelst, den vil alltid forbli å være frelst. Den
som lever et dårlig kristenliv, får også lov til å være et lem på det kristne
legemet, men han er en SKAMPLETT på Jesu legeme.

Åpenbar synd kan ikke tolereres i den kristne menigheten av føl
gende to grunner:

a En liten surdeig syrer hele legemet. (l.Kor.5,6.) «Surdeigen» står for
«synd». Den må renses ut av legemet. Den som lever et dårlig kristenliv,
må vises bort fra menigheten. Dersom han renser seg fra sin synd, kan han
igjen taes opp i det kristne fellesskapet.

b Vårt legeme er et tempel for Den Hellige Ånd. Vi kan ikke ha åpenbar
synd i Jesu legeme. (l.Kor.6,19-20.)

Mange kristne vil protestere på det som jeg har skrevet ovenfor, og grun
nen til det er at de graderer den ene synden opp imot den andre. De mener
at det å være en baktaler og en havesyke på den ene siden er en MINDRE
SYND enn det å være en horkar eller en avgudsdyrker på den andre siden.
De graderer synden, men det gjør ikke Gud, for ham er all synd like ille.
Gud aksepterer ingen synd.
En som lever i en åpenbar synd, kan når som helst omvende seg fra den.

Dette betyr ikke at han plutselig blir et Guds barn igjen. Det har han vært
hele tiden, men det betyr at han har fatt seier over denne synden og er blitt
en mer helstøpt kristen.

Når vi ser på vårt eget liv, er det mange ting der som kunne ha vært
bedre, men av erfaring vet vi at vi far lov til å være et Guds barn til tross
for våre svakheter og mangler. Når vi har gjort en bevist synd, far vi lov å
begynne på nytt igjen.

At det er to typer mennesker i det kristne legemet viser også Det 2. Bre
vet til Timoteus 2,20-21, hvor det står: «Men I ET STORT HUS (den
kristne menigheten) er det ikke bare kar (mennesker) av gull og sølv, men
også kar av tre og ler, og NOEN TIL ÆRE og ANDRE TIL VANÆRE.
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Holder da noen seg ren fra disse, da vil han være et kar til ære, helliget og
nyttig for husbonden, rede til ALL GOD GJERNING.»

I dette tilfellet blir den kristne menigheten sammenlignet med «et
stort hus». En skal holde seg borte fira de som vanærer menigheten ved
sin dårlige livsførsel. Disse skal stenges ut fra menigheten. Dersom man
holder seg borte fra de urene medlemmene av Guds menighet og ikke gjør
deres gjerninger, vil man være «et kar til ære» for husbonden (Gud). Da
har man forutsetninger for å vandre i de gjerningene som Gud har lagt
ferdig foran oss.

I Brevet til Titus 2,1-8 beskriver også Paulus hvordan en god og ren
kristen skal leve.

Vi skal alle sammen stilles fram for Jesu domstol i himmelen for å fa igjen
det som er skjedd ved legemet- enten det er godt eller ondt. Grunnvollen er
Jesu ffelsesverk. Dersom vi har bygget med «tre, høy og strå» på Jesu for
soning, skal dette ikke holde seg i dommen, men det skal brenne opp. En
slik kristen taper nådelønnen, men selv skal han bli frelst. (l.Kor.3.11-15.)

Vi kan også legge merke til at den lønnen som vi far foran Jesu domstol,
blir kalt NADELØNN. Alt i vår tidsperiode avhenger av Guds nåde og
ikke av gjerninger.

Det som de troende trenger, er IKKE GJENFØDELSE og HERLIG-
GJØRELSE, for det har vi i troen på Jesus. Det som vi trenger er OMVEN
DELSE og HELLIGGJORT LIVSFØRSEL. Vi trenger alle sammen ET
HELLIG LIV. Vivet at Jesus er vår helliggjørelse (l.Kor.1,30.), men iN.T.
det snakk om to typer helliggjørelse.

Og det er:

a Guds helliggjørelse.

b Ånden, sjelens og legemets helliggjørelse. (1 .Tess.5,23.)

Den første typen helliggjørelse har med frelsen å gjøre. Vi er helt gjennom
helliggjort i troen på Jesus, men for at det skal bli vokster i kristenlivet,
behøver vi også den etiske helliggjørelsen. Den Hellige Ånd vil hjelpe oss
med den. Den Hellige Ånd vil gi oss seier i kristenlivet. Dette greier vi ikke
selv. Den etiske helliggjørelsen er også av Guds nåde. Den Hellig Ånd byr
seg fram for å hjelpe oss med dette. Han går i forbønn for de troende- ikke
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for at de skal bli gjenfødt- men for at de skal leve et helliggjort liv. «Men
i like måte kommer også Ånden VÅR SKRØPELIGHET til hjelp, for vi
vet ikke hva vi skal be om, slik som vi trenger det, men Ånden selv går i
forbønn for oss med usigelige sukk, og han som (Gud) ransaker hjertene,
vet hva Åndens attrå er, for etter Guds vilje går han i forbønn for de hel
lige.» (Rom.8,26-27.)

Den Hellige Ånd bor i enhver som er gjenfødt. Han er PANT og INN-
SEGL til forløsningens dag. (2.Kor.5,5 og Ef.4,30.), men han tar seg ikke
selv til rette i våre liv. Han overstyrer ikke våre liv. Vi må selv ønske å leve et
kristenliv i seier. Når vi har bestemt oss for dette, vil Den Hellige Ånd gripe
inn i våre liv, slik at vi både kan « ville og virke etter Guds vilje ». « for Gud
er den som virker i dere både å ville og virke til hans velbehag.» (Fil.2,13.)

Vi kjenner alle til den kampen som det er i en kristens liv mellom Den
Hellige Ånd og den uomvendte naturen (kjødet), som fortsatt er i oss.
Dersom vi selv (vår vilje) ønsker å minimalisere denne kampen, må vi
be Den Hellige Ånd om å hjelpe oss med dette. Han vil da gripe inn, og
vi vil få seier over synden. «Ånden kommer vår skrøpelighet til hjelp.»
(Rom.8,26.)

Vi som er frelst, har Den Hellige Ånd i vårt hjerte som frelsespant, men
dersom vi vil leve et seirende kristenliv, må vi ikke bare «leve i Ånden ». Vi
må også «vandre i Ånden». «Dersom vi lever i Ånden, da la oss ogvandre
i Ånden». (Gal.5,18.)

Vi står ikke i gjeld til kjødet, for Kristus «har korsfestet kjødet med alle
dets lyster og begjæringer.» (Gal.5,24.)

Den som vandrer i Ånden, har fått løfte om at han skal få seier over syn
den. Dette er ikke noe tomt løfte, men det er en realitet. «Men jeg sier: Van
dre i Ånden, så skal dere ikke fullbyrde kjødets begjæringer.» (Gal.5,16.)

Vi må be om at vi ved den Hellige Ånds hjelp må greie å FRAMSTILLE
VÅRE LEGEMER SOM ET LEVENDE, HELLIG, GUD VELBEHA-
GELIG OFFER, slik at vi kan bli FORNYET I VÅRE SINN. Dette er
VÅR ÅNDELIGE GUDS-TJENESTE. «Jeg formaner dere altså, brødre,
VED GUDS MISKUNN (Ordet står i flertall. «Miskunn» er det samme
som «nåde») at dere fremstiller deres legemer som et levende, hellig. Gud
velbehagelige offer. Dette er deres åndelige Guds-tjeneste, og skikk dere
ikke lik med denne verden, men bli forvandlet ved FORNYELSEN AV

526



Kapittel 46 - Den frie nåden

DERES SINN, så dere kan prøve hva som er Guds vilje, det gode og veibe-
hagelige og FULLKOMNE.» (Rom. 12,1 -2.)

«Sinnet» er det samme som «det indre mennesket». Det består av
ånd og sjel. Det er i vår ånd og i vår sjel at denne fornyelsen begynner. Når
dette skjer, vil det vise seg i vår ytre livsførsel. «Derfor taper vi ikke motet,
men om og vårt utvortes menneske går til grunne, så FORNYES DOG
DET INNVORTES DAG FOR DAG.» (2.Kor.4.l6.)

«at han etter sin herlighets rikdom må gi dere å styrkes ved kraft VED
HANS ÅND i deres innvortes menneske.» (Ef.3,l6.)

«at dere etter deres forrige ferd har avlagt det gamle menneske (den
gamle naturen), som forderves ved de dårende lyster, men fornyes i deres
SINNS ÅND og har ikledd dere DET NYE MENNESKET, som er skapt
etter Gud i sannhetens rettferdighet og hellighet.» (Ef.4,22-24.)

Denne renselsen av ånd, sjel og legeme må skje HVER DAG i den kristnes
liv. Vi kaller den for «DEN DAGLIGE OMVENDELSEN».

Det er Guds ønske at både vår ånd, sjel og legeme skal være helt igjen
nom helliget ved Jesu komme. Dette er ikke bare et ønske, men det er
også en mulighet. Det er Gud som gjør det. «Men han selv, fredens Gud,
HELLIGE DERE HELT IGJENNOM, og må deres ÅND, SJEL OG
LEGEME BEVARES FULLKOMNE, ULASTELIGE ved vår Herre
Jesu Kristi komme. Han er trofast som har kalt dere. HAN SKAL GJØRE
DET.» (l.Tess. 5,23-24.)

Det som den kristne menigheten trenger, er IKKE RETTFERDIGGJØ
RELSE og HERLIGGJØRELSE, for det har den, men det er OMVEN
DELSE og en HELLIGGJORT LIVSFØRSEL.

Dette skjedde for eksempel med menigheten i Korint. Medlemmene
i denne menigheten var gjenfødt og herliggjort, men de var «småbarn i
Kristus». De var kjødelige kristne. Som vi vet hadde den mange mangler.
Den levde ikke etter Ånden, men etter kjødet. Etter at Titus hadde besøkt
den, kunne han fortelle Paulus at den hadde omvendt seg. (2.Kor.7,5-7.)

Denne menigheten hadde tatt et OPPGJØR med sin livsstil. Dette be
tyr at de som hadde levd et dårlig kristenliv, hadde tatt et oppgjør med sin
tidligere livsførsel. Den var blitt bedrøvet etter Guds sinn. «så gleder jeg
meg nå, ikke over at dere ble bedrøvet, men over at dere ble BEDRØVET
ETTER GUDS SINN, for at dere ikke skulle lide noen skade ved oss.
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For bedrøvelse etter Guds sinn VIRKER OMVENDELSE TIL FRELSE,
mens verdens bedrøvelse virker død.» (2.Kor.7;9-10.)

I den paulinske læren er det en umulighet at den som engang er frelst og
satt inn i himmelen, kan falle ut av nåden, for han danner en ÅNDELIG
ENHET med Jesus og er allerede satt inn i himmelen.

Når mange kristne i den kristne menigheten ikke forstår og lærer
dette» så har det to årsaker, og det er:

a Man blander den paulinske læreformen med den messianske læren. I
den paulinske læren er loven eller gjerningene tatt helt ut av enhver frel-
sessammenheng. Det er nåden som råder der. I den messianske læren har
vi både nåde og lov. I denne læren er det muligheter for at en troende kan
falle ut av nåden og gå fortapt for Guds rike. (Se Brevet tii Hebreerne 6,5-6
og 10.26-31.)

b Man blander sammen de forskjellige NÅDESBEGREPENE i den pau
linske læren. Som vi har vist ovenfor, så virker, nåden på mange'forskjellige
områder i en kristens liv. Når vi treffer på ordet NÅDE i de paulinske bre
vene, så må vi spørre oss selv: HVILKEN TYPE NÅDE ER DET HER
SNAKK OM?

Vi skal i det følgende ta med 7 Skrift-steder fra de paulinske brev
som blir galt forstått:

1 • «Derfor brødre står vi ikke i gjeld til kjødet, så vi skulle leve etter kjø
det, for dersom dere lever etter kjødet, da skål dere dø, men dersom dere
døder legemets gjerninger (den onde natureii) med Ånden, da skal dere
leve.» (Rom.8,12-13.)

En kristen som lever mer eller mindre etter kjødet, mister ikke frelsen,
men han mister den erfaringen som det er å leve et liv i seier over synden.
Han mister HELLIGGJØRELSENS NÅDE. Vi blir ikke frelst ved å van
dre i Ånden, men ved å tro på Jesus.

2. «for dersom noen ser deg soml har kunnskap, sitte til bords i avgudshu-
set, vil da ikke samvittigheten hos ham som er skrøpelig, få dristighet til å
ete avgudsofferet? Da går jo den skrøpelige FORTAPT for din kunnskaps
skyld, den BROR for hvem Kristus er død.» (l.Kor.8ilO-ll.)
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Denne kristne broderen går ikke fortapt for Guds rike om han eter av
gudsoffer, for han er frelst av nåde ved tro, men han kan komme til å gjøre
noe som hans samvittighet ikke tillater ham å gjøre. Han taper da- ikke
frelsen- men frimodigheten i sitt åndelige liv. Han mister HELLIGGJØ-
RELSENSNÅDE.

Det verbet som er oversatt med «å gå fortapt», er på gresk «apol-
lumi». Det kan bety «å gå fortapt», men det betyr også «å ødelegge»,
«å gå til grunne» og «å tilintetgjøre.»

3. «For om det kommer en til dere som forkynner en annen (gr.allos)
Jesus, som vi ikke har forkynt, eller dere får en annen (gr.heteros) ånd,
som dere ikke før har fått, eller et annet (gr.heteros) evangelium, som
dere ikke før har mottatt, da vil dere gjerne tåle det. For jeg mener at jeg
ikke i noe stykke står tilbake for de såre store apostler (de 12 aposdene.) «
(2.Kor.ll.4-5.)

Det er helt nødvendig at vi kjenner til betydningen av de greske adverbene
«allos» og «heteros». Det første ordet betyr «annet av samme slag», og
det andre ordet betyr «annet av et annet slag».

Når Paulus brukte adverbet «allos» om «Jesus» i 2.Korintierbrevet
11,4, så betyr det at det finnes ikke noen annen Jesus. Han er den samme
i begge evangeliene, men vi må likevel skille mellom Jesus som Messias og
Jesus som hodet for menigheten.

Vi skal ikke forkynne Jesus som Messias for den kristne menigheten,
men vi skal forkynne Jesus som menighetens frelser og hodet for menighe
ten. Benevnelsen «Messias» har med «Riket for Israel» å gjøre.

I forbindelse med ordene «ånd» og «evangelium» er ordet «heteros»
brukt. Det betyr at når judaistene forkynte Rikets evangelium for de
kristne menighetene, så fikk de troende der både «en annen ånd» og «et
annet evangelium». Den «ånden» som det her er snakk om, er « for
virringens ånd», og det evangeliet som det her er snakk om, er «Rikets
evangelium».

Det er ikke snakk om at de troende mistet (mister) Den Hellige Ånd
ved denne forkynnelsen, men Den Hellige And kunne (kan) ikke utfolde
seg fritt i ett blandingsevangelium og i en blandet forkynnelse. Dette er
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hovdegrunnen til at det skjer så lite av positive åndelige manifestasjoner i
den kristne menigheten.

Dette betyr ikke at de troende falt ut av Guds frelsende og bevarende
nåde, men det betyr at de ble FORVIRRET med hensyn til forkynnelsen.
Det er også menigheten i dag.

Det er to evangelier som er omtalt i N.T, er:

3 «Omskjærelsens evangelium» og

b «Uomskjærelsens evangelium», «tvert imot: Da de (apostlene) så at
det var meg (Paulus) betrodd å forkynne uomskjærelsens evangelium, like
som Peter omskjærelsens (evangelium).» (Gal.2,7.) (Dette er galt oversatt
i våre Bibler.)

«Uomskjærelsens evangelium» er det samme som «den frie nådens
evangelium». Dette er det paulinske evangeliet om at vi er frelst og blir
bevart som troende i troen på Jesus. Det er basert på Jesu forsoning. Dette
evangeliet skal forkynnes for den kristne menigheten.

«Omskjærelsens evangelium» var det evangeliet som Peter og de mes
sianske jødene skulle forkynne til de messianske menighetene. Det var ba
sert på Guds nåde og oppfyllelse av Jesu undervisning. Det har «Riket
som Israel» som sitt siktepunkt. Det er også basert på Jesu forsoning.

Når Paulus skrev i Galaterbrevet 1,7 at det ikke var noe annet (gr.allos)
evangelium, som skulle forkynnes for den kristne forsamlingen, så betyr
det ikke at det bare var ett evangelium, for han kjente godt til at jødene
også hadde sitt eget evangelium, og det var «evangeliet om Riket for Isra
el». Det skulle ikke forkynnes for den kristne menigheten, men det skulle
forkynnes for jødene. (Se artikkelen: De 8 evangeliene i N.T., hvor jeg skri
ver mer om ordene «allos» og «heteros».)

4. «Dere er skilt fra Kristus, dere som vil rettferdiggjøres ved loven. Dere
er FALT UT AV NÅDEN. (Gal.5,4.)

Selv om mange i Galatermenigheten ønsket å leve i samsvar med den
jødiske loven, så mistet de ikke RETTFERDIGGJØRELSEN. De var
frelst, men dersom de holdt seg til loven i vandringen som troende, ville de
miste den HELLIGGJØRENDE NÅDEN.
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5. «For den som sår i sitt kjød, skai høste fordervelse av kjødet, men den
som sår i Ånden, skal høste tidsalderligliv av Anden.» (Gal.6,8.)

Paulus skrev her til troende mennesker. De var frelst, men til tross for

det så levde de et kjødelig liv. De kunne ikke miste frelsen, men de kunne
tape et fullverdig åndelig og hellig liv.

6. «Derfor sier Skriften; Våkn opp, du som sover, og stå opp fra de døde,
og Kristus skal lyse for deg.» (Ef.5,l4.)

Paulus skrev her til de troende i Efesus. De var gjenfødt, men de levde
et dårlig kristenliv. De kunne ikke miste gjenfødelsen, men den kunne
miste helliggjørelsen.

7. «Derfor, mine elskede, likesom dere alltid har vært lydige, så ARBEID,
ikke bare som i mitt nærvær, men nå meget mer i mitt fravær, PÅ DERES
FRELSE med frykt og beven.» (Fil.2,12.)

Dette utsagnet går ikke på GJENFØDELSENS FRELSE, for den har
vi i troen på Jesus, men det går på HELLIG GJØRELSENS FRELSE. (Se
også mine kommentarer over Rom.14,15, l.Kor.15,1, Gal.5,4, Kol.1,21-
23, l.Tim.4,1,2.Tim.2,11-13 og 2.Tim.4,10 i artikkelen: En gjenfødt kris
ten kan ikke falle ut av nåden.)

Jeg vil i det følgende ta med noen Skrift-steder fra de messianske Skriftene
slik at vi kan se forskjellen på disse og den paulinske læren. Paulus lærte at
vi er frelst og bevart av nåde alene, mens de jødiske Skriftene lærer at de
messianske jødene var frelst ved nåde pluss gjerninger. Gjerningene skulle
vise seg i den troendes liv.

1. «Dersom dere HOLDER MINE BUD, DA BLIR DERE I MIN

KJÆRLIGHET, likesom jeg har holdt min Faders bud og blir i hans kjær
lighet.» (Joh. 15,10.)

I den messianske jødedommen var det nødvendig at en holdt alle de
budene som Jesus hadde undervist jødene om. Dersom de ikke gjorde, fikk
de ikke del i frelsen og Guds kjærlighet.

2. «Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for UTEN HELLIG
GJØRELSE SKAL INGEN SE HERREN.» (Hebr.12.14.)

531



Jødedom og kristendom - Jesus og Paulus

Dette Skrift-ordet hører med til de messianske Skriftene. I den messi
anske jødedommen var helliggjørelsen nødvendig for å få del i frelsen, for
her ble det stilt en rekke absolutte krav i vandringen for den troende.

3. «Dere ser at mennesket blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke ved
tro alene.» (Jakob 2,26.)

I den messianske jødedommen var gjerningene nødvendige for at troen
skulle være fullkommen. Slik er det ikke i den paulinske læren. Der er vi
frelst av nåde ved tro og ikke av nåde pluss gjerninger.

4. «Og blir den rettferdige vanskelig frelst, hvor skal det da bli av den
ugudelige og synderen?» (1 .Pet.4,19.)

I den messianske jødedommen blir den rettferdige vanskelig frelst, for
det kreves gjerninger ved siden av nåden. I den kristne menighets tid er det
ikke vanskelig å bli frelst.

5. «Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han
forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» {l.Joh.1.9.)

I den messianske jødedommen var det et krav om at man måtte be
kjenne sine synder, for å bli frelst. Slik er det ikke i den paulinske læren.
Der er man frelst i troen på Jesus.

6. «Bli våken og styrk de ting som er på vei til å dø! For jeg har ikke fun
net dine GJERNINGER FULLKOMNE.» (Joh.Åp.3,2.)

I den messianske jødedommen var det et krav om at den troende måtte
ha etisk fullkomne gjerninger i sitt liv for å bli frelst. (Se artikkelen: En
sammenligning mellom den messianske jødedommen og den paulinske
kristendommen ut ifra Johannes evangelium.)

Det skjer en GEDIGEN SAMMENBLANDING i fortolkningen av N.T.
idet de aller fleste teologer og forkynnere ikke ser og forstår at det er TO
FORSKJELLIGE FORKYNNELSER og TO EVANGELIER i N.T. Det
ene går på jødene og «Riket for Israel» mens det andre går på den kristne
menigheten. I Paulus sin forkynnelse er det ikke krav til gjerninger for å bli
frelst og for å bli bevart som troende. I den messianske jødedommen er det
krav til gjerninger for å bli frelst og bevart som troende.
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Dette betyr at den som er gjenfødt og frelst i inneværende tidshushold-
ning og dermed satt inn i himmelen sammen med Jesus, den kan ikke mis
te frelsen. Det som vedkommende eventuelt kan miste er nådelønnen og
et helliggjort liv sammen med Jesus.

Dette betyr videre at det finnes frelste mennesker også utenfor det
kristne fellesskapet. Dette er mennesker som lever på et minimum av Guds
helliggjørende nåde, men til tross for det så er de frelst.

Denne artikkelen er ingen oppfordring til å leve et dårlig kristenliv. Den
er skrevet for å vise oss DEN UFATTELIG STORE NÅDEN, som Gud
viser de troende i vår tidsperiode. Dette vil fylle oss med takk og glede.

Den som av en eller annen grunn lever et dårlig kristenliv eller lever
utenom det kristne fellesskapet, skal også vite at de fortsatt er Guds barn,
men at de trenger OMVENDELSE i sine liv.

Det er £N PRIS å betale for den kjødelige kristne, og prisen er:

a Gud kan ikke bruke vedkommende i sitt arbeid.

b Vedkommende er en dårlig representant for Gud og den kristne menig
heten

C Det blir ingen åndelig vokster hos en kjødelig kristen,

d Det blir heller ingen nådelønn til slike mennesker.

Vi har mange løfter i de paulinske Skriftene som forteller oss, at frelsen
er sikret for en som er blitt gjenfødt. Han er blitt gjenfødt til et HÅP
SOM LEVER. «... Jeg (Paulus) er FULL VISS på at han som begynte en
sod sjernins (rettferdiggjørelsen) i dere, vil FULLFØRE DEN INNTIL
JESU KRISTI DAG.» (Fil.1,6.)

«For jeg er VISS PÅ at verken død eller liv, verken engler eller krefter,
verken det som nå er, eller det som skal komme, eller noen makt, verken
høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds
kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» (Rom.8,38-39.)

Tingvoll den 19-2-06 og den 10-06-06.
Oskar 6din Indergaard
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