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INNLEDNING

Eor første gang har vi nordmenn fått erfare litt
av det som har vært det jødiske folks lodd gjennom
årtusener: å være spredt som flyktninger i mange
land. Under forfølgelser, flukt og akkliniatisering
i nye forhold har Israels urgamle problem kommet
OSB nærmere inn på livet enn noensinne. Mange ble
vitner til deres kamp og delte, deres ulykker og li
delser. Det såkalte «jødeproblem» viste seg å være
langt fra et isolert anliggende for en muioritet.
M^et mer lde dets inderlige ferbindélse med hele
menneskehetens ekastensielle og åndelige proble
mer åpenbar. Spørsmålet om Israel viser seg å
være like meget et spørsmål om de kristne, fordi
løsningen avhenger like meget av begge parter.
Det er det som denne boken ønsker å. vise. Derr

for henvender den seg like meget til jødier og kristr
he. I det kompleks av problemer som jødenes a-
tua^on nå innebærer både for dem s^v os for fol
kene har man . rett til å v^te-et Orienterende ord

fra kristent hold.'

Mange nordhoeim har under krigen møtt det
kristusliv, .soin de før troddé var en illusjon. Bibe
lens nøkterne syn på menneskenaturen dens rea^
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listiske historiske forbilder og paralleller ble le
vende. Den gamle bokens evne til livsfornyelse og
praktisk orientering er ikke lenger noe diskusjons
tema for dem som i Bibelen møtte «ham, som Moses
skrev om». De vet med erfaringens visshet hva
de taler om.

Men er det enn Bibelens fornemste oppgave å
koj[ifrontm'e menneskene méd Jesu mektige person
lighet, så er dens praktiske veiledning i folkenes
problemer ikke mindre betydningsfull. Naturligvis
gjelder dette i sserlig grad alt som vedrører det
folk soih mer enn andre har sin historie knyttet til
Bibelen. Når derfor de bibdske sannheter aktuali
seres og bekreftes som under denne krigen, har
man all grunn til å søke en spesiell bibelsk oriente
ring om jødenes enestående situasjon. Så meget
mer berettiget er dette som de mange rent politi
ske, økonomiske, nasjonale eller sosiale kommentar
rer ofte synes mer å komplisere forholdene erni
forklare dem.

En' rekke problemer* både av prinsipiell og spe
siell natur, melder seg straks man tar til med' en
sådan undersøkelse. Har vi overhode rett til å bru
ke Bibelen til rettesnor i konkrete, ja til og med
så prosaiske spørsmål som et folks politiske na
sjonale forhold? Er ikke jevnførelsen av Bibelens
utsagn med nåtidens politiske konstellasjoner det
rene svermeri eller naiv biblisisme?

Svaret på disse prinsipiélle betenkeligheter er
naturligvis grunnlagende for behanidlingen av det
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egentlige jødiske problemkompleks. For så å for
enkle oppgaven kunne man samle selve undersø

kelsen om fire hovedpunkter:
Det gamle Israel og jødene av i dag.
Det utvalgte folkets historiske særstilling.
Sionismens og assimilasjonens problemer.
Grekernes skyld jødenes ansvar.
I en kort orientering om de bibelske synspunk

ter på disse spørsmål kan bare de store linjer skis
seres. Detaljer og utførligere argumentasjon med
kildehenvisninger kommer til ;å publiseres på an
nen måte. Dette skrift er tenkt bare som en kort

innførelse i Bibelens grunnsyn på tingene. Kunne
den hjelpe noen til å tenke og tale således som Guds
ord taler, er hensikten nådd.

Høn, okt. 1945.
Per Faye Hansen.



I. KAN BIBELEN ORIENTERE OSS?

Bibelens merfcelige evne til å omskape menneske
liv er et faktum som ikke kan diskuteres. Millioner
av levende vitner diaterer sin åndelige nyoriente
ring fra møtet med denne guddommelig inspirerte
boken. Bibelen sier selv at de er «gjenfødt, ikke
av forgjei^elig, men uforgjengelig sed, ved Guds
ord, som lever blir.» (1 Pet. 1, 23). Herav fram
går også hva diet er som utmerker Bibelordet fram
for alt annet som er skrevet: Det er Guds ord, det
er evig og uforgjengelig og det har evnen til «å
føde mennesker på nytt». Vi kan frimodig si at
Bibelen er Guds ord ettersom den både inneholder
direkte budskap fra Gud til menneskene og histo
riske beretninger, tolket av Herren selv. Men dy
pest sett er Bibelen Guds ord fordi den formidler
noe mer enn budskap og opplysning. Hemmelighe
ten med Bibelens nyskapende kraft er at den kon
fronterer menneskene med Jesus Kristus. Han, a>m
«hele guddommens fylde bor i l^emlig», møter oss
personlig i dette ord. Nå da han ikke går iblant
menneskene som engang i Israels land, formiidler
den Hellige Ånd gjennom Ordet møtet med Kri
stus. Jesus har selv bundet tolkningen av sitt liv



— 12 —

Og forsoningsverk til den Hellige Ånds undervis
ning gjennom Bibelordet. Jfr. Joh. 14, 26 og 16.
12—14. Jesu fullmakt til aposUene og autorisasjo
nen av deres vitnesbyrd framgår tydelig av hans
egne utsagn apostlenes anerkjente oppfatning
derav. Se f. eks. Luk. 10. 16; Joh, 15., 27; 17, 20;
2 Kor. 5, 20 og Ap. gj. 15, 28. De er sendebud i
Kristi sted som om Gud selv formante gjennom
dem.

Den spiritualistiske forventning av den Hellige
Ånds ledelse uten noen forbindelse med Bibelordet
er derfor ikke kristen. Mange godtroende meime-
sker har dessverre latt seg villede av ondskapens
åndehær i lys kamuflage. Bare den som lar den
Hellige Ånd orientere seg i Bibelordets lov evan
gelium er på sikker grunn. Por Kristus er selv
«Ordet» som ble kjøtt tok bolig iblant oss. Joh.
1, 14. «Alt som dWvér .Kristus er av Gud og
hele Skriften driver Kristus,» sa Luther. Det er
hemmeligheten ved Bibelens evne til å skape ånde
lig nyorientering. Fordi den Hellige Ånd presente
rer Kristus gjennom Bibelen, er den et levende
nyskapende ord. Den taler ikke bare om Gud, men
gir oss inntrykk og erfaring av Gud. Men selv om
nå mUlioner av mennesker fra alle folkeslag kan
bevitne dette, så innvendes det at noen praktisk
orientering utover den rent etisk-åndelige gir. Bi
belen ikke. Mange, ikke niinst akådemikére og mo^
derne teologer anser all jevnførelse av konkrete
hendelser og Bibelord for naiv og verdile Det er
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en hobby, som man gjerne kan la sektérer og bib-
lisister komprommittere seg ved. Fra dem som ten
ker så, får vi ofte interessante humanistisfce, sosio
logiske eller politiske innlegg, mens de med flid
unngår all bibelsk argumentasjon. De har vokst
opp i en generasjon som ikke kunne tenke seg noen
høyere norm enn fornuften. Det konkrete i Bibelen
som de ikke forstod eller trodde på, ble de vant til
å spirituaJisere bort. På den måten kunne også de
liber^e prester, a)m nekter Bibelens grunnsannhe-
ter, lure seg igjennom trosbekjennelsen. Prekenen
ble etter hvert til mer eller mindre estetisk almen-

religiøst prat uten lov uten evangelium, uten
ethvert anstøt både for jøde og greker, men også
uten frelsende kraft, uten Kristus og ham korsfe
stet Under denne sekulariseringsprosess, som i
lang tid har preget kirkeni, har den hedenske duar
lismen sneket seg inn under nye og farlige former.
«Bibelen har, bare med den religiøse følelsen å
gjøre,» har det hett fra Schleiermachers dager.
«Religionen har en egen provins i sjelelivet og dens
vesen er hverken tenkning eller handling, men an
skuelse og følelse. Dogmer og læresetninger er se
kundære.» Mange moderne fenomener i vårt ånde
lige liv er bare konsekvenser av Schleiermachers
syn, som kunne kalles det typisk almemreligiøse.
Kristendommens absolutthet og Jesus som eneste

midler mellom Gud og mennesker fornektes. Det
besnærende argument også fra vår tids moderne
«vekkelser» lyder: «Det er livet ikke læren, det
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kommer an på!» Det er uhyggelig å tenke på at
denne almenreligiøse tank^ang, berøvet for det
spesifikt kristelige, behersker så mange åndelige
ledere og misjonøerer i våre dager. Vi vil ved noen
eksempler belyse noen av de ulike arter dualisme
i det religiøse livet nå.
Både kirken og frikirken berøres av dette, men

selv om alle dualismens konsekvenser finnes på
begge områder, er der noe spesielt som dominerer
hver isøer. På frikirkelig hold viser den s^ kan
skje best i mangelen på forståelse av den lutherske
kallsetikken. Kristenlivet består for mange i et
evig jag fra møte til møte med ordrike taler, sen

timentale sanger og dårlig musikk. Hjemlivet og
arbeidslivet derimot er preget av alt annet enn ån
delig samtale. Bibel og bønn. Husandakten holder
på å forsvinne. Men store talere reiser man langt
for å høre. Helst fem predikanter på en gang, mens

hjemstedets nådegaver er upåaktet. Disse «møte-
kristne» har ofte Uten sans for det naturUge ar

beidsliv og samfunnet mellom menneskene nasjo
nalt og intemasjonalt. Deres egen lille horisont er
nok for dem. Derfor forstår de ofte lite av det

som skjer omkring dem og blant andre mennesker.
De omgås som regel ikke viselig med dem som er
utenfor og har ikke krydret sin tale med salt. (Kol.
4, 5). Ofte dømmer de dem som ikke har det ak
kurat på samme måte som dem. Faren er at de
får en overflatisk, negativ oppfatning av kristen
livet, f. eks. som avhold fra drikk, dans, røkning
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og kino. Det blir for dem hovedsaken. Men bevisst
eller ubevisst er de blitt dualister både i tankegang
og opptreden.

På kirkelig hold er man heller ikke ubekjent
med disse fenomener. Men at man er oppmerksom
på den fare som truer^ framgår bl. a. av den høy-
kirkelige kyrkoherden Gunnar Rosendals utmer
kede bok om lov og evangelium i Rosenii skrifter.
«Det ligger i vår tid en utomordentlg stor fara i

mycken kyrklig aktivitet: Den flyter ut på bred
den. Legio av foreningar och moten av traditionell
och nyuppfunnen art, socialt patos, lusten att få
«kontakt», den kyrkliga anpassingen och den kjo^k-
liga diplomatien —.» (s. 24). Men spenningen mel
lom møtekristendom og hverdagskristendom blir
mer en dualisme i livsføring, kanskje ubevisst.
Man kjenner ikke den farlige sammenhengen med
Schleiermachers pointerte tanke om det religiøse
livs isolering til en provins i sjelelivet, mens tanke
og handling er ubundet derav. I teologien, derimot,
har Schleiermachers syn ført til den bevisste dual
ismen mellom lære og fromhetsliv. En teologisk pro
fessor holder f. eks. en forelesning, hvor han fram
stiller Abrahams historie som mjrtologi. Abraham
er en personifisert stamm'^ud. Men like etterpå
preker han i kirken om gudsmannens forbilledlige
tro i forkynnelsens vanlige terminL Man lærer ett,
forkynner et annet og tenker kanskje et tredje.
Skjønt ofte får man en beklemmende følelse av at
di^ dualister slett ikke tenker. Det hele blir et
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ulogi^ virv^ og de færreste har mot til å være
konsekvente og redelige. Om de var det, burde de
søke avskjed fra sine embeter. Med kcxnuninister
Olof Hartman i Nåssjo kan man trygt tale om «kir
kens babylonske fangenskap i prestenes (og predi
kantenes) private teologi.» Når fler og fler avviker
fra kirkens bekjennelse docerer sine egne pri-
vatmeninger er det ikke underlig at respekten blir
borte. Mange lever 1 dag på den illusjonen at en
hver blir salig i sin tra Man tenker endog at dette

står i Bibelen. Det er ikke så underlig;, når kir
kens menn ved sine ̂ ne privatanskuelser hår for-

dunMet Bibelens klare ord. Legfolkets store uvi
tenhet om sann kristendom er visselig ikke i første
rekke deres ̂ en skyld. Men vi skulle behøve folk
av den gamle haugianske støpningen, som talte rent
ut med pastoren om hans lære, preken liv. De
gjorde det — og gjør det ennå — ikke av kritikk-
syke, men av kjærlighet til kSrken og dens Herre.
Inn i kirken ønsker de å be vekkelsen og det nye

livet framu Hvem vil ikke følge den linjen? Kri
stenfolket bør ikke vente noen vekkelse blant pre
ster eller fornyelse av teologien, så lenge de selv in
gen kjærlighet og omsorg viser hverken i forbønn
eller offer.

Men den kirkelige dualismen kommer til syne
på flere måter. Det er mange gode borgere som
simpelthen ikke vl^er å tale om Gud eller Kri
stus på hverdagene eUer i forbindelse med hver
dagslige ting. De kaller det en profanas jon eUer
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mamgel på åndelig bluferdighet å snakke om Guds
ledelse i konkrete personlige forhold. Dette min
ner Htt om de ortodokse jøders frykt for å nevne
Herrens navn for øvrig hele jødedommens guds-
forhold, som er bundet til formulerte bønner og
rituell gudstjeneste. Selv i dyp nød ber den or
todokse jøden foreskrevne bønner framfor frie,
spontane bøninesukk. Barnekårets ånd med den
den personlige samtale med Gud i hjertet er ukjent
Denne betenkelighet om Gud som den uendelig opp
høyede og utilnærmelige er ofte kommet fram i

teologiens historie. I salme 8 gir salmisten uttrykk
for sannhetsmomentet i den umiddelbare følelsen
av Guds opphøyede majestet: «Når jeg ser din him
mel, dine fingres gjerning;, månen og stjernene,
som du har gjort — hva er da et menneskebarn
at du ser tU ham!» Den samme kjensle av Guds
oververdslighet finner vi i kong Salomos bønn ved
templets innvielse, 1 Kong. 8: «Men' bor da Gud
virkelig på jorden? Se, himmelen og himlenes
huhler rommer d^ ikke; hvor m^et mindre da
dette hus, som jeg har bygget!» — I teologien er
denne sannhet blitt uttrykt så: «Det endelige kan
ikke romme det uendelige»^ Men' ofte ̂ emte man
å regne med den ene store unntagelsen fra denne
r^él: Han, som hele guddommens fylde bor i le
gemlig, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår
Herre. Kol. 2, 9. Allerede på syndefallets mørke
dag knyttet Gud løftet om frelsen tH Sønnen, kvin
nens sed, som skulle knuse ormens hode. Så gam-
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mel er forventningen om at Gud skulle bli menne
ske, det som Eva med urette trodde ble oppfylt ved
Kains fødsel. E^ntlig var både taibernaklet og
senere templet i Jerusalem forbilder til Guds per
sonlige nærvær blant menneskene. Det framgår
tydelig av Jesu ord etter tempelrenselsen: «Bryt
ned dette tempel, og på tre dager skal jeg gjen
reise det» Først i oppstandelsens lys forsto disip
lene at han talte om sitt legemes tempeL Joh. 2,21.
Med rette kjenner vi kirken som Kristi legeme,
der det reelle, personlige livssamfunn med Gud er
opprettet gjennom Ordet og sakramentene. Kristus
og Faderen er ett og bor ved troen i våre hjerter.
Her er oppfyllelsen av Esaias' profeti om jomfruens
Sønn, det messianske underbarnet;, som skulle kal
les «veldig Gud; evig Fader». Es. 7, 14; 6» «Or
det ble kjøtt og slo opp sitt telt iblant oss,» står
det i Joh. 1, 14, etter grunnteksten. Uttrykket
minner om teltet, tabernaklet i G. T., «)m nå er
avløst av guddommens egen personlighet. «Vi så
hans herlighet,» vitner Johannes. Med fattige,
menneskelige ord kan vi kanskje uttrykke det så
at det var under forutsetning av sin eventuelle
menneskevorden og forsoning i Kristus at Gud løp
risikoen ved å skape menneskene med fri vilje. Gud
hvilte fra b^ynnelsen av i tanken på korset, hans
eget frelsesinitiativ. Derfor kunne den høye, den
(^phøyede, Han som troner evindelig og hvis navn
er hellig, gjennom profeten Esaias si: «I det høye
og hellige bor j^ OG hos den som er sønderknust
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og nedbøyet i ånden.» Es. 57, 15. I dette lille og
rommes evangeliet om- Guds nærvær og samliv med
menneskene. Bare på grunnlag av foreningen i
Kristus, em i G. T. var planlagt og em i N. T. er
fullbrakt, kan den hellige Gud ha samfunn med
syndige mennesker. Men så er også Israels ene
stående historie og Jesu guddomspersonlighet be
viset for at den levende Gud ikke bare har grepet
inn i, men selv personlig gått iim i menneskenes
historie. Bibelens frelseskjensgjerninger er ikke
symbolske glansbilder, men nøkterne historiske
data, vel forankret i geografien, etnografien og
kronologien. Israels frelsens historie er vevd
sammen og orientert i forholdet til verdensrikenes

tider og store menn. I våre dager rulles ved den ar
keologiske vitenskap stadig nye blader av Bibelens
nøkterne historiske bakgrunn opp for oss. Gamle
hypoteser om myter og feiltagelser viser seg å passe
bedre på den negative kritikk, hvis tank!ef<»tre de
var, enn på Bibelen. Selv om Bibelen ikke er noen
oppslags- eller lærebok i profane disipliner, viser
erfaringen at den har en merkelig evne til sunn
orientering også i de praktiske ting. Man kan nem
lig godt si også om Bibelen at «intet menneskelig
er fremmed for den». Der finnes uttalelser og for
bilder til nesten alt som kan møte et menneske.

Og formuleringen er så genial at innholdet er blitt
tilgjengelig for alle generasjoner. Alt menneskelig
belyses i Bibelen ovenfra, under Guds egen syns
vinkel. Derfor vil Bibelens åndelige nyorientering
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medføre nye synspunkter og relasjoner til alt og
alle. «Dersom noen er i Kristus, er han en ny skap
ning, sei, alt er blitt nytt.» 2 Kor. 5, 17. For troens
nye blikk er det Mart at ingen ting i seg selv er
verdslig. Alt har en relasjon til Gud^ selv om denne
verdens vesen har besmittet eller erobret meget

av det som hører Gud til Det nye livet griper inn
i alle avgjørdser, forhold og planer som den troen
de har. Barnet ønsker normalt å tale med sin far
om alle ting. Og den man elsker meget, kommer
man uvilkårlig til å tale meget om. «Hva hjertet
er fullt av, flyter munnen over av». Intet er mer
naturlig og viktig for den troende enn å få den
praktiske orientering som Gud gjennom Bibel og
bønn vil gi ham. Spørsmålet om Bibelen selv øn
sker å gi sådan orientering utover den rent ånde
lige og eventuelle erfaringer om slik veiledning vil
vi nå undersøke.

For det første er det iøynefallende hvor likefrem
og frimodig de troende i G. T. og N. T. talte om
Guds inngrep og ledelse i deres liv. På en velsignet
måte kombinerer de rituelle bønner fra Israels
gamle bønnebok og den frie, aktuelle bønnesamta-
len som springer fram av hjertets dype behov. Ap.
gj. 4^ 24—^30. Josef taler til sine skyldbevisste
brødre om hvorledes Gud har grepet inn og vendt
deres onde anslag til velsignelse, 1 Mos. 50, 20. —
Omtalen av Guds gjerninger i dagens situasjon ei'
like naturlig for dem som den rituelle påminnelsen
om frelsens historie i gudstjenesten. Bare under
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Israels frafallstidier ser vi dualismen mellom dag
liglivet og den offisielle gudstjenesten bryte fram.
Det hedenske synet på ceremonienes magiske virk
ning tross åpenlys ugudelighet og verdslighet i
hverdagslivet er gjenstand for profetenes alvor
ligste domsord. De taler så skarpt om lydighetens
fortrinn framfor offeret at liberale teologer med
urette har villet finne en motsetning mellom pro
fetene og Moseloven. Alternativet i Israels legitime
trosliv var likevel ikke offer eller lydighet, for her
gjaldt et både — og. Dualismen mellom vakre ord,
bønner og ceremonier i helligdommen på den ene
siden og det sekulariserte familie- og samfunnsliv
på den andre siden var nettopp beviset på Israels
frafall og synd. Kombinasjonen av praktfulle guds-
tjenestlige fester med skrikende sosiale misforhold,
utukt og verdslige fornøyelser ble folkets ulykke.
Jfr. Amos 4 og 5!
Akkurat de samme symptomer bekrefter de så

kalte «kristne» lands frafall og degenerasjon i våre
dager. Hvor alvorlig denne dobbelthet mellom søn
dags- og møtereligiøsitet og hverdagens verdslighet
er framgår tydelig av Herrens dom over Israel,
som først falt i denne synd. Det ble krig, hunger
og deportasjon. Nå rammes tidligere kristne folke
slag av samme dom. Av Israels og andres skjebne
lærte man intet og ikke kjente man sin besøkelses
tid bedre enn dem Naturligvis er det ingen til
feldighet at det nazistiske religionssurogat ble til
i et åndelig miljø som i over hundre år mer og mer
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har dsrrket mennesk^dien på bekostning av gud
mennesket Niår Eristii guddbm filosoferes bort og
Bibelens tanker spiritualiseres til almenreligiøse
idéer er betingelsene for den antikristelige inkar
nasjon tilstede. Så farlig er det å redusere Bibelens
Kristus og Kristi Bibel til vakre, men virkelighets
fjerne symboler, som intet har med det praktiske
liv å gjøre. Uten å ense hvor intimt forbundet det
åndelige og praktiske liv er« isolerer man Bibelens
tanker til de høytidelige kjenslers verden. Prestens
opi^ve blir da gjennom vakre bibelske motiv å
kaste stemningens glans eller trøst over livets store
situasjoner. Derfor blir ofte formen og de estetiske
krav langrt viktigere enn innholdet. Bibelens klare,
konkrete budskap til alle mennesker i alle forhold
blir til abstrakt, almønreligiøst prat, hvor faktisk
hverken åndelig eller praktisk orientering forekom
mer. For det er i virkeligheten like umulig å iso
lere den praktiske veiledning fra den åndelige som
å isolere sjel og legeme fra hverandre. Det nye li
vet som Bibelen skaper og nasrer, omfatter alt og
skaper relasjoner i alle retninger. Niår derfor en
kristen belt naturlig søker bibelsk veiledning i
alle spørsmål^ er det ikke i servil underkastelse
under noen «bibélpave», men ganske ̂ kelt fordi
han vet at den som kjente hans egen nød og behov
bedre enn alle andre, rimeligvis kan gi det beste
utsyn over alt menneskelig. For det annet bør vi
ta lærdom av at det just var Israels ulykke at de
ikke forstod Bibelens protetier om Messias konkret

/
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og bokstavelig, så de kunne dra de praktiske kon
sekvenser derav. Tross det nøyaktig detaljerte sig
nalement gjenkjente bare noen få av dem sin
egen og verdiens Frelser, som stod nridt iblant dem.
Akkurat som folkene i vår tid var de mest opptatt
av sine egne idealer og naiv-egocentrisfce framtids-
drømmer. Menneskelige utlegninger interesserte
man seg mer for enn Bibelens ̂ n orientering og
så forstod man heller ikke å tyde tidenes tegn. Jfr.

Matt. 16, 3.

Her berører vi et område, som alltid har vært
vanskelig for dem som nekter Bibelens evne til
praktisk orientering: die profetiske forutsigelsene.
Den profane teologien søker å avfeie disse kjens
gjerninger ved å stemple dem som forfalskninger
eller fromme bedrag, tilkommet etter hendelsene
(ex eventu). Dette blir dog litt for lettvint for den
som har noen ydmykhet til å bøye for histori
ske fakta. Man har prøvd å r^n© med at profe
tene var noen særskilt kloke hoder med enestående

politisk orientering»- og kambinasjonsevne, så de
res framtidssyner egentlig var resultatet av real
politiske slutninger. Men <^å dette forklaringsfor
søk rekker i høyden i enkelte tilfelle. Det står ui
motsigelig fast at Bibelen har forutsagt både de
taljer bg store drag i nær og fjern framtid- Eks
empelvis kan nevnes de store kultureentra Ninives
og. Tyrus' undergang, Jerusalems skjebne, Israels
historie og framfor alt: de messiansk© løfter. Esaias
skildrer 700 år før det skjedde hvorledes Messias
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skulle bli født av en jomfru, (7, 14), vokse opp i
Galilea (9, 1), tilbes og kalles under, veldig Gud,
evig fader (9, 6). Hermed kan vi sammenligne
fromme jøders vitnemål, ord fra dem som ventet
Israels Messias etter Skriftene og visstei at de i
Jesus hadde funnet ham. Les Simeons bekjennelse
i Luk. 2, 29—^35, Peters vitnesbyrd i Matt. 16, 16
og Tomas' bekjennelse i Joh. 20, 20 samt Jesu selv-
vitnesbyrd Joh. 10, 30. For øvrig henvises til mo
nografier over de mange bibelske profetier som alt
er slående bokstavelig oppfylt. Tydelig er det at
Bibelen selv regner den samme orientering om
framtiden som et bevis for sin guddommelige opp
rinnelse!, jfr. Jfe. 42, 9;! 44, 7; 45, 21. — Avgjørende
er det Nye Testamentets syn på saken. Her bekref
tes ordene fra Esaias i og med at Jesus og apost
lene selv åpenbarer konkrete drag i framtidens
historie. Jesus omtaler Jerusalems ødeleggelse,
kommende kriger, forfølgelser, lovløshet og falske
messiasser, men også evangeliets seiersgang ved
den kristn© verdensmisjon. Matt 24. Og Jesus un
derstreker nettopp den praktiske hensikt med den
ne orientering i framtiden: «Nå har jeg sagt eder

det før det skjer^ foråt I skal tro når det skjer!»
Joh. 14i, 29. «Når I ser altl dette, skal I vite at han
er nær for døren!» Matt 24, 33. — Bibelens pro
fetier er ikke gitt til tilfredsstillelse av kjøtl^ig
sensasjonshunger, men for å, befordre levende tro
på Jesus og aktiv forventning av hans personlige
gjenkomst.
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Sikkert beror meget av den moderne skepsis over
for bibelsk orientering på de ̂ ekulative og sver
meriske forfalskninger, som under sensasjonelle
overskrifter titler utgis for Bibelens ̂ n på po
litikk og kriger. Sørgelig nok taler som regel de
minst skolerte mest bøyrøstet og selvsikkert om
det som teologene forsømmer. Så mange har dess
verre falt for fristelsen til å berene tid og time,
en synd som bare er egnet til å bringe Bibelens au
toritet i miskreditt. Men tabeller og skjemaer står
for menneskenes egen regning, og skuffelsen over
dem bør ikke få fordunkle Bibelens nøkterne og
saklige orientering. Detaljer, personer og data trer
i den bibelske profetien tilbake for tidenes ånde
lige kvalitet og struktur. Jesus sa f. eks. at fra
fall, lovløshet og ukjærlighet skulle karakterisere
tiden like før hans gjenkomst. Og den apostolske
profetien gir oss nærmere enkeltheter innenfor de
store drag, fenomener, som utvilsomt både typisk
og reelt har den største aktualitet i dag. Jfr. 2
Tess. 2, 1—12. Man bør også nå etter den annen
verdenskrig kunne innrømme at hadde kulturopti-
mistene etter forrige krig hatt Bibelens realistiske
syn på menneskenaturens dype fordervelse, så ville
de sørget for atskillig effektivere forholdsr^ler for
å hindre en ny verdensbrann. Det overflatiske,
ubibelske synet på menneskenes iboende godhet og
ubegrensede evolusjonsmuligheter har kostet meget
dyrebart blod og umåtelig lidelse.
Ikke minst for ungdommen er Bibelens konkrete
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livsbilto, realistiske persanlighetstgrper og- fylden
av praktiske erfaringer råd en vidunderlig hjelp
i kunsten å leve rettt. Bibelsk orientering er der
for det nytidgste og nødvendigste og sikrrøte av alt
både i åndelige praktiske spørsmål, så meget
mer som denne abstraksjon egentlig bare gjelder
to sider av samme sak.

At en sådan bibelsk orientering er særskilt na
turlig og berettiget når det gjelder jødenes pro
blem, torde være innlysende. Jødenes historie er
på det inderligste vevd sammen med Bibelens frel-
sesbistorie kan i virkeligheten bare forstås i
frelsesbistoriens lys. Det håpløst problematiske i
alle velmente profane løsningsforsøk i jødespørs
målet har for den oppmerksomme iakttager vist
seg tydelig i den litterære debatt om saken. Vår

oppgave i denne bok blir å gi en bibelsk vurde
ring av de framsatte idéer og forslag samt under
søke Bibelens eventuelle positive korrektiv til pro
blemenes løsning.



II. DET GAMLE ISRAEL OG JØDENE

AV IDAG

«Spør bare om de framfame dager,

som var før dia tid, like fra den dag da

Gud skapte menneskene på jorden — om

det er hendt noe så stort som dette, om
noe folle hair hørt Guds røst tale midt

ut av ilden, således som du har gjort, og

er blitt i live, eWer om Gud har prøvd

på å komme og ta seg et folk midt ut

av et annet folk ved' prøvelser, ved tegn

og undergjerninger og ved krig og med

sterk hånd og utstrakt arm lOg store for

ferdelige gjerninger! —> Du har fått se

alt dette foråt du skal vite at Herren,

han er Gud, og ingen uten han alene!:&

5 Mos. 4, 32—36.

— Disse ord er en del av Mosie dagsordre til det
israelittiske folk dia han hadde ført dem ut fra trell

dommen i Efejrpten og gjennom ørkenvandringens
40-årige prøvelser til terskelen av løftets land To

viktige ting framgår av dette tilbakeblikk: For
det første: Folkets historiske opplevelser var alle
rede på Mose tid enestå^de, uten noen parallell
blant andre folk. Dernest: Hensikten med deres

spesialhistorie var at de skulle lære å kjenne den
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eneste sanne Gud. Men det er alt i løftet til Is

raels stamifar, Abraham, åpenbart at den særskilte
fostring av hans ætt sikter til velsignelse av alle
folk og slekter med sann kjennskap til den levende
Gud. 1 Mos. 12,3. Den guddommelige planen gjen
nom Israel å nå alle mennesker med frelsens vel-

agnelse skinner tydeligere og klarere igjennom jo
lenger frelseshistorien skrider fram. Alt i Jakobs-
profetien 1 Mos. 49, 10, om Judastammens framtid
skimtes frelserpersonen, som folkene skal vise ly
dighet. Bileam så ham i det fjerne: «Jeg ser hain,
men ikke nå, jeg skuer ham, men ikke nær; en
stjerne stiger opp av Jakob.» I salmene og hos
Israels store profeter føyes nye personlige drag til
bildet av Israels kommende messianske konge os

hans universelle herredømme. Han skal få hednin
gene til arv og jordens ender til eie (Salme 2, 8),
han skal bli hedningenes lys, foråt frelsen må nå
til jordens ende (E2s- 49, 6); mange hedningefolk
skal gå avsted og si: «Kom la oss gå opp til Her
rens berg og til Jakobs Guds hus». (Mika 4, 2).
Mest personlig skildres dog han, som denne univer
selle frelse knyttes til, i profetien om Herrens li
dende tjener. Es. 53. Professor Franz Delitzsch
sier at denne beskrivelse, som på Jesu tid alt var
over 700 år gammel, er som om den skulle være
skrevet under (Solgatas kors. Drag for drag er
oppfylt i Jesu lidelseshistorie. Det er den eneste
tolkning som helt ut harmonerer både med teksten

konteksten. Vi kan da betegne I^aels histori-
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ske oppgave i G. T. som forberedelsen av en uni
versell messiansk frelse. Dette er av den største
betydning for forståelsen av det jødiske folks si
tuasjon i dag, et faktum som vi vil komme tilbake
tiL Mange profane betraktere ignorerer fullstendig
denne åndelige bakgrunn overser derfor proble
mets kjerne.

PROFAN IDEALISME ELLER BIBELSK
REALISME?

Her reiser seg imidlertid straks en rekke spørs
mål, som må imøtegås. Kan man overhode tale om
et jødisk folk i dag? Har vi rett til uten videre
å forbinde det førkristelige Israels utvilsomme his
toriske særstilling med det som skjer blant dem
vi nå kaller jøder? Er ikke Israel som et utvalgt
folk egentlig bare et historisk perfektum? Slekts-
sammenhengen mellom Herrens eiendomsfolk i G.
T. og jødene av i dag er blitt benektet bl. a. av
assimilasjon&entusiasten Heinz Caspari, som ener
gisk søker å bortforklare jødenes særstilling som
folk. Hau har i to interessante bøker presentert
mange sider av det kompliserte jødeproblem.*) Han
har også framsatt et konkret løsningsforslag, bar
sert på individenes selvbestemmelsesrett Vi vil
komme Hlbake til disse ting senere og for øvrig
jevnføre Casparis synspunkter etter hvert som de
*) «Hur akall detl gå med judarna?» Harrier, 1936 og 40

miljoner judar i stopsleven», Undiblad 1934.
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aktualiseres. Tross den beundringsverdige samling
av aktuelt materiale er nemlig Casparis kombina-
sjoner ofte klassiske uttrykk for en profan betrakt
ning, som ignorerer ethvert bibelsk korrektiy. Til
en kritikk fra teok^isk hold om ganske utilstrek
kelig teologisk orientering i saken har Caspari re
plisert at han i sitt siste arbeid bar søkt å holde
seg til spørsmålets jordiske side. Han har dog nett
opp derved avslørt m moderne dualismeii som viste
seg sterkere enn det tilkjennegitte forsett om aldri
å forlate «sakens ambivalente og primært teologi
ske karakter:». 1 virkeligheten anser nemlig Cas
pari det bibel-teologiske korrektiv i jødespørsmålet
like naivt-biblieistisk som de liberale teologer be
trakter Bibelens Kristusbilde. Det er derfor en un

derlig ironi når en av de liberale teol(^er som.' selv
har ført Caspari inn i sekulær-teologiens dualisme,
blir nødt til å betegne hans profane synsvinkel som
illusorisk.*) Her har vi atter et bevis for hvor inn
viklet og inkonsekvent det hele blir når menne-
i^élig subjektiv vurdering settes høyere enn Guds
objektive åpenbaring i Bibelen. Egentlig passer
betegnelsen «naiv» bedre på alle de orienteringer
i jødeproblemet, som ignorerer den bibelske tan
kegangen, enn på den positive, hisborisk-eksege-
tisk baserte bibelteologl, som foraktelig kalles
biblicisme, og ofte med urette identifiseres med
amerikansk fundamentalisme. Bibelens realisme

«) Prof. A. FrldrlchseDj, Uøsal», i Svensk Kyrbtottdnlng
nr. 42 — 1943.
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taler forresten for seg selv, pg vi vil nå Ia den kor-

rigeire Casparis betenkeligheter mot folkesammen-
hengen mellom det gamle Israel og jødene av i dag.

HAR BRITISH-ISRAEL RETT?

Spørsmålet om hvem som ̂entlig er jøde er først
ved emancipasjonen og liberali^nen på 1800-tallet
blitt brennende aktuelt. Før denne tid fantes rik

tignok også i alle tider en minoritet som åndlelig
og legemlig assimilertes, enten av kristne eller rent
verdslige motiver. Men den moderne sekularisering
er bakgrunnen for tilblivelsen av de nye grupper,
hvis betegnelse som jøder skal være tvilsom. For
å undersøke dette blir vi da nødt til å eksegere
selve uttrykket «jøde» samt kontrollere om de fak
torer, som fra gammelt av konstituerte det jødiske
folk, fremdeles eksisterer. Navnet «jøde» brukes
første gang i 2 Kong. 16, 6, om de innbyggere fra
Juda rike, som hadde bosatt seg ii Elat. Jfr. 2
Kong. 14, 22. I Jeremiaboken anvendes det ofte i
samme betydning om Sydrikets borgere, i motset
ning til de ti israelittiske stammer, som bodde i
Nordriket. Jfr. Jer. 32, 12; 38, 19. Den engelske
British-Israelbevegelsen har urgert denne skilna
den mellom jøder og israelitter og hevder at de nå
værende jøder bare representerer Juda rike, d. v. s.
vesentlig Judas og Benjamins etterkommere. De
andre ti stammer har de villet identificere med de
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angelsaksiske og nordiske folk. Hele denne teori
og alle de etnografiske og etymologiske iakttagelser
den hviler på virker mer kuriøse enn solide. Sann-
hetsmomentet i deres iver er imidlertid den bibel

ske profetien om stammenes gjenforening ved Is
raels esjatol<^ske restaurasjon, Ez. 37, 19—^22.
Denne tanke er forresten i seg selv et problem, som
vi snart skal se nærmere på. Mot British-Israels
syn at alle jøder er israelitter^ men ikke alle is
raelitter jøder, må vi hevde at navnet «jøde» etter
Samarias fall 722 brukes nærmest i samme betyd
ning som «hebreer» om alle israelitter som under
Judas ledelse fortsatte det utvalgte folkets historie.
Jfr. den synonyme bruk i Jer. 34, 9. Det framgår

nemlig tydelig av Bibelens antydninger 2 Krøn. 30

og 34 at en levning av tistammeriket slapp unda
assyrerkongenes hånd. De ble av den gudfryktige
kongen Esekias innbudt til påskefesten i Jerusalem,
men bare noen få i Aser, Manasse og Sebulon yd
myket seg og kom. Dermed var allerede minst seks
stammer representert i Jerusalem, jfr. 2 Krøn. 30,
6, 10—11, 25—^26. Senere under kor^ Josias' be

kjente reformasjon ser vi at hele resten av Israel
deltok med Juda og Benjamin i kollekten til Her
rens hus, 2 Krøn. 34, 9. «Josias! holdt alle som
fantes i Israel til å tjene Herren», leser vi i 34, 33.
Her forutsettes altså en forening mellom de egent
lige jødene og resten av Israel, således at bet^-
nelsen «jødene» nå også^ som det bruktes på Jere-
mias tidi, kan inkludere representanter fra de ti
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stammer. Etter det babylonske fangenskap er og
så uttrykkét «jøder» både blant israelitter hed
ninger den stående betegnelsen for alle israelitter.
Jfr. Sak, 8, 23; Dan. 3, 8; Esra 4, 12.^)
Dette er også N. T.s språkbruk^ selv Om man

her synes å kunne skille mellom en nasjonal og re
ligiøs nyanse i begrepet. Den nasjonale betydning
er utvilsom i innskriften på korset: (nJødems kon
ge». I Apostelhistorien forekommer den ofte, f. eks.
24, 5, men ellers sjelden hos synoptifeeme. Johan
nes anvender hyppig den religiøse betydning av or
det, f. eks. 2, 6. 13 og i 6, 41 f. 8, 48 f., om Jesu
religiøse motstandere paraUelt med Paulus i 2 Kor.
11, 24. Paulus anvender ordet i alt 20 ganger^
hvorav bare i Romerbrevet 11 ganger. Nasjonal
betydning er naturlig å anta i de forbindelser hvor
«jøde» står parallelt med «greker», som er ekspo
nent for «ikke-jødene», f. eks. Gal. 3, 28. Religiøst
brukes ordet på flere måter, dels (som adjektiv)
kritisk om si>esifikt jødisk leve^ og tenkesett. Gal.
2, 14, Tit. 1, 14. De jøder som ville påtvinge de
hedningekristne Moseloven og omskjærelsen, kalles
vanligvis judaister og var Pauli bitreste motstan
dere. — Dels innfører Paulus en ny og positiv ånde
lig betydning av ordet «jøde»„ som vi har i Rom. 2,
28—^29: «Ikke den er jødes, som er det i det åpen
bare, m^ den som er jøde i det skgullte, han er

Anm. Paulus regner med at hele lj2-stammefolket ennå

elKisterer, Ap. Gj. 26, 7, og i Luk. 2, 36 nevnes profettnnen

Anna som- tilhørende en av de ti stammene, Asier.
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jøde, omskjserelsen er hjertets omskjærelse i
Ånden.:» Dette ideelle jødebegrep har spilt en over
ordentlig stor og skjebnesvanger rolle i den kristne
teologiens betraktning av jødeproblemet. Fordi det
stadig er blitt misforstått, blir vi nødt til å gå nær
mere inn på det
Tankeinnholdet i Rom. 2 er at det indre livs kvar

litet for Gud! er viktigere enn ytre avstamning
seremonier. Først når en Abrahamsætling har fått
sitt hjerteliv fornyet ved den Hellige Ånd, så er
han ideelt sett jøde, d. v. s. en Guds mann framfor
den likegyldige, troløse, men omskårne slektning
av Abraham etter kjødet Den omtalte hjertets
omskjærelse i Ånden sikter tydelig nok til den inn
skrivning av Guds lov i sinn og hjerte, som er for
utsagt i G. T. (f. eks. Ez. 36, 26) og som alt i Je-
remiaprofetien (31, 31—33) er forbeholdt den nye
pakt. Kort sagt er altså egentlig etter Pauli utr
trykk bare den personlige kristne Abrahamsætlin-
gen en sann jøde. (Jfr. Natanaels bekjennelse og
Jesu vitnesbyrd om ham, Joh. 1, 48—50.)

«DET ÅNDELIGE ISRAEL»

Ettersom den åndelige innstillingen her er den
avgjørende, ligger det nær å anse også en hedning
med de samme ;åndelige kvalifikasjoner som en
ideell eller skjult jøde. En sådan bruk av ordet
«jøde» fins dic^ ikke i Bibelen. Derimot har man
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ment at Paulus i sin spesielle utredning av jøde
spørsmålet i Rom. 9—11 bruker det gamle sakrale
uttrykk «Israel» i denne betydning. Således skulle
da Paulus overensstemmende med Rom. 9, 6, kjen
ne et «åndelig Israel» bestående av kristustroende
jøder og ikke-jøder, nærmest identisk med det
«Guds Israeb, som apostelen nevner i Gal. 6, 16.
Selv om Paulus aldri omtaler et «Israel etter ån

den», så mener man da at det motsatte uttrykket
«Israel etter kjødet» (1 Kor. 10, 18) forutsatte et
sådant. Tanken om dette åndelige Israel i omfat
tende betydning har man så ansett som bekreftet

i Peters første brev, hvor jødenes sakrale bet^-
nelser fra G. T. «en utvalgt ætt, et kongelig preste
skap, et hellig folk, et folk til eiendom» er brukt
om kristne tidligere hedninger. Herav kommer den
falske slutning, som mange kristne teologer litt for
lettvint har trukket: Altså viser N. T. at alle løf

tene til Israel i G. T. er overført til den nye pakts

troende, det åndelige Israel eller kirken. Jødefol
kets særstilling er forbi i og med fiorksistelsen av
Kristus, og talen om bibelsk orientering 1 jødenes
aktuelle situasjon er illusorisk. Det får i høyden

innskrenkes til den uhyggelige stadfestelse av Bi
belens domsprofetier over det ulydige Israel (f. eks.
5 Mos., 28, 64—66). Israel etter kjødet kjenner
man jo først fremst som Kristi mordere, og nå
kommer hans blod over deres bæ:n, mens løftene
og velsignelsene er forbeholdt kirken, det Nye Te
stamentets åndelige- Israel, alene.
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Kanskje synes det som om denne tankegang ikke
har så meget å bety for bedømmelsen av sammen
hengen mellom det gamle Israel off jødene av i dag.
Men i virkeligheten er det nettopp dten overflatiske
spirituaJiserende bibelfortolkningen om det «ånde
lige Israel» som har ført til så megen uklarhet og
villfarelse i den teologiske betraktning av jøde-
spørsmiålet. Manglende kjennskap til det som Bi
belen liærer om denne sak har også disponert man
ge kristne for antisemittiske fordommer og propa-
gandia. Ja, i Norge gikk det så langt at et kristent
forlag, sikkert i naiv uvitenhet, utga en av. de mest
raffinerte antijødeskrifter. Derfor er det det mest

nødvendige og praktiske av alt åi finne Bibelens
fullstendige xettledning. Det går ikke med løsrevne
sitat og innordning av disse i forutfattede menin
ger og systemer. I det bibelske helhetssyn ligger

c^så korrektivet for de etnologiske og historiske
sannhetsmomenter, som er blitt framsatt i disku
sjonen. En bibelsk orientering må naturligvis ta
sitt utgangspunkt i en riktig og kontekstmessig

eksegese, som vi her må se som en hovedoppgave.
Fortolkningi^roblemet er i denne forbindelse ̂ nt-
lig spørsmålet om' N. T. virkelig kjenner borepet
«det åndelige Israel» og hvem dette i så fall er.
En terminologisk undersøkelse viser, som tidligere
antydet, at selve uttrykket ikke fins. Det kan bare
postuleres som et korrelat til «Israel etter kjødet»,
1 Kor. 10, 1-8. Men like visst er det at begrepet
ør saklig kjent, f. eks. i Riom. 0, 6, hvor to slags



— 37 —

Israel omtales: kjødets barn og løftets barn, (8.).
Skal vi nå kunne forstå hvem disse er, må vi hele
tiden ha Pauli tema heaisikt med kap. 9—11

klart for oss. Kapitlene henger nøye sammen og
er rettet til de hedningekristne i Rom, dør flere
vrangforestillinger både om Gud og Israel hadde
slått feil, ettersom folket som folk hadde vendt
evangeliet ryggen. Dertil hadde de kristne i Rom
i sitt overmot latt s^ dåre av antijødiske fordom
mer om jødenes fullstendige forherdelse og forka
stelse. Det er disse anklagene mot Gud i hans råd-
slutning og mot Israel i deres delvise kristusfiendt-
lighet som apostelen med guddommelig autoritet
imøtegår. Hele tiden har Paulus jødøne, sine fren
der etter kjødet, for øyet, og like lite som Jesus
har han noe sted fraskrevet dem, heller ikke de
uomvendte og forherdede jøder, israelsverdigheten.
Jfr. Matt 8, 10; Joh. 1, 47; Rom. 9, 4. Derimot
skiller han mellom to grupper blant dem, nemlig
kjødets og løftets barn, hvorav dypest sett bare de
siste representerer det sanne Israel, nemlig Isaks
ætt. Isak ble født på overnaturlig vis etter Guds
særskilte løfte. Så er egentlig også bare de jøder
som er gjenfødt ved Guds ord, ordet om Kristus,
virkelig jøder, det sanne, åndelige Israel. Paulus
setter altså de krfetustroende jøder opp mot den
vantrp, ulydige majoritet av Israel og viser hvorle
des Gud forutså dette i sitt nådevalg. Først fra v.
24 får vi høre noe om ikke-jødene, de som ikke
hørte til det fritt utvalgte folket, men som skulle
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komme til å kalles den levende Guds barn. Men
disse kalles ingen steder hos Paulus for Israel.
Med urette har man tolket GaL 6, 16 så, skjønt
Paulus etter grunnteksten tydelig skiller mellom
dé hedilmgekristne gålater og de ikke-judaistiske
jødekristne^ som i sannhet er Guds IsraeL Rimelig
nok fantes der jødekristne av et edlere sinn enn
judaistene, selv om både Heinz Caspari og mange
moderne teologer med ham har vanskelig for å
tenke seg dette. Caspari identifiserer uten videre
begrepene «jødekristen» og «judaist» og bringer
ved denne misforståelse ny grunnløs mistenké over
dem som ennå med rette bekjenner seg som jøde
kristne. Til dette skal vi senere komme tilbake.

Den kjente bibelforskeren Franz Delitzsch hevder
også med styrke at Guds Israél bare kan være dé
åndelige jøder eller den nye pakts israelitter, som
Rabinovitz kalte dem. Når apostelen Peter ovesrfø-
rer Israels sakrale betegnelser som utvalgt og hel
lig eiendomsfolk også til de hedningekristne, så lig
ger visstnok deri en saklig berettigelse til å kalle
alle kristne for åndelige israelitter. Men da får vi
heller ikke glemme at dette er en overført betyd
ning, som er sekundær i forhold til den direkte og
bokstavelige tolkning; som all sunn eksegese førist
må prøve. Bare der hvor den konkrete og direkte
tolkningen er umvdig, har vi rett til å søke billed
lige eller overførte betydninger. For vår generæ
sjon, som har sett mere konkret og fryktelig jøde-
historie enn noen annen» er det ennå mer eksegetisk
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uholdbart å gripe til spiritualiserend© fortolknin
ger, når den bokstavelige er nssrliggende. At den
virkelig er det, skal vi i den følgende framstillin
gen prøv© å vise.

DET JØDISKE FOLKS ÅNDELIGE
GJENREISNING

For det første kan vi nå slå fast at Paulus i
Rom. 9—11 bare taler om Israel i betydningen:
det jødiske folk. Og i 11, 25—^26, hvor hans fram
stilling kulminerer med en særskilt guddommelig
åpenbaring (mysterion = hemmelighet), hører vi
at jødenes forherdelse mot Kristus bare er delvis

foreløbig. Det stemmer aldeles med den histo
riske kjensgjerning at der alltid har funnets from
me, kristne jøder. Riktignok var de i minoritet,
men hedningemisjonæren Paulus glemte ikke ved
alle tilfelle og ikke minst under sitt opphold i Rom
å gjøre sitt til å øke denne frelste rest av Israel.
Jfr. 1 Kor. 9, 20; Ap. Gj. 28, 17. 23.
Men i motsetning til denne b^ensedie perioden

med enkelte individualkonversjoner sies det videre
at der skal komme en tid da «hele Israel» skal bli
frelst. Etter normale eksegetiske regler må Israel
bety det samme i v. 25 v. 26, og vi har sett at
det alltid hos Paulus brukes bare om dem som er

av jødisk avstamning. I den betydning er uttryk
ket vel kjent også i G. T. Når hedningenes fylde
går inn» skal der altså bli en åndelig vekkelse blant
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jødene, som resulterer i at de som folk slutter seg
til den allerede ay Jeremias omtalte nye pakt med
Herren, Jfr, Jer, 31, 31. Hva denne folkeomven-
delse vil bety for verden for øvrig, antydes i Eom.
11,12. 15, men det hører ikke inn under vår oi^
gave å nærmere granske det Uten å gå i detaljer,
f(n:binder Bibelen en rik og universell velsignelse
med denne store begivenheten. Til denne store, ny
«l^mesøndag» så også Marthln Luther fram, før
han på sine eldre dager ble desorientert på grunn
av enkdte fanatiske jøders middelalderske kristus-
hat Også den kj^te utgiveren av det gre^e N. T.,
Eberhard Nestle, jevnfører i margen til Rom. 11,
26, Jesu ord i Matt 23, 39. Ja, han tar også med
Luk. 21, 24, der tidsangivelsen 4:hedningenes tider:»
forekommer sjmonymt med «hedningenes fylde» i
Rom. 11, 25. Denne tid;, som med det greske ordet
«kairoi» mer betegnes etter sin kvalitet enn datum,
oppgis som b^ynnelsen til befrielsens periode for
JerusalenL For oss, søm har sett Bibelens seiers
gang til mer 1100 folkemål ved den evange
liske verdensmisjonens enestående framgang i de
siste 150 år samt Jerusalems begynnende befrielse
etter Allenbys inntog i 1917, er det all grunn til
å tolke disse profetiske Bibelord nøkternt boksta
velig. Når noen til og med av våre bibéltroende
teologer med Karl Barth spiritualiserer uttrykket
«hele Israel» til å bety «kirken, bestående av krist
ne jøder og hedninger», er grunnen oftest av. dog-
nmtæk årt. De forstår ikke å skille mellom Israels
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særstilling og særrett og heller ikke mellom Guds
forutviten forutbestemmelsen. Rom. 11, 25 f.

er et profetisk framtidsglimt gitt til oss hedninge-
kristne i alle tider for å motvirke vår selvklokhet

og våre antisemittiske tilbøyeligheter. Veien til
himlen går også for Israel gjennom omvendelsens
trange port, og veien er minst like smal for dem
og uten privilegier. Men dén som nekter Israels

fortsatte sasrstilling må, foruten å gjøre mange
efcs^etiske kunster, være absolutt blind, for den
verdenshistorie han selv opplever. Man må betvile

både hjerne- og hjertelivets normale funksjon hos
dem som sier domsprofetiene oppfylt i jødenes nød
og ulykke, men anser løftene og velsignelsene som
kirkens privilegium. Nei, Herren har ikke glemt
sine løfter til fedrene eller ordet ved profeten Je-

remias: «Likesom jeg har latt all denne store ulyk
ke komme over dette folk, således vil j^ også la

alt det gode komme over dem som jeg har lovt
dem.» Jer. 32, 42.

Teologisk kunne det uttrykkes så at Herren frem
mer sin plan med folket og med den enkelte ad
omveier, tross synd og troløshet. Riktignok må ge
nerasjoner dø i mørket til straff for blodig synd,
likesom alle over tyve år døde i ørkenen. Men gjen
nom en hellig rest, levningen av Israel, bevares

Herrens folk, foråt en gang, etter evangeliets for
kynnelse for alle folkeslag, hele dfet da levende Is
rael skal bli frelst og bli til velsignelse for alle
andre. Dette er N. T.s bekreftelse av Israels be-
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standig-het som folk og forklaringen av hensikten
med dets fortsatte særstilling. «Gud har ikke for
kastet sitt folk, som han forut kjente,» Rom. 11, 2.

HVEM ER JØDE?

Nytten av denne eksegetiske undersøkelse av
begrepene «jøde» og «Israel» samt hvem de bibel
ske israels-profetiene gjelder kan kanskje synes
liten. Likevel har den en grunnleggende betydning
for vårt problem om identiteten mellom Bibelens
Israel og jødene av i dag. Et av de viktigste punk
tene i Bibelens syn på saken er nemlig Israels
fortsatte bevarelse som folk til endens tid^ et gud-
villet enestående faktum, som fullstendig ignore
res av f. eks. Heinz Caspari eller omtydes i spiri
tualistisk retning. I G. Ti forsikrer Herr«i gjen
nom profeten Jeremias at først når naturens lover

ikke lenger står ved makt, skal også Israels ætt
opphøre å være et folk, Jer. 31, 35. Det er dette
vi har sett så klart bekreftet hos Paulus i hans

spesialåpenbaring om folkets framtidige frelse. Om
vi følger Bibelens orientering, må vi derfor straks
avvise Casparis tilspissede påstand: «Der fins in
gen jøder. Israel eksisterer ikke. Der fins ingen
jødisk nasjon.» Caspari søker å bevise sin påstand
ved å påvise hvor splittet og individualistiske de
vi kaller jøder, er. Religiøst deler han dem i orto
dokse, liberale konservative, politisk i sionister,
østjøder og territorialister. Denne inndeling er for-
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resten problematisk nok, ettersom østjødene net1>
opp ofte er sionister. Men større Interesse har de
grupper som etter Caspari ikke med rette kan be

tegnes som jøder. Bet er: 1) De religiøst og na
sjonalt indifferente navnjøder* 2) Konfesjonsløse
personer født av jødiske foreldte. 3) ICristne av
jødisk herkomst og 4) De blandede jødeættlinger,
f. eks. halvjøder Oi L

Alle disse mennesker er i virkeligheten produk
ter av de siste 150 års emansipasjon, teoretiske
liberalisme aæimilasjon. Før den franske revo

lusjon* Moses Mendelsohn og emansipasjonen levde
den store masse av Jesu folkefrenders etterkom

mere i sitt transportable fedreland: Toraen eller
Mose laere. Visstnok har gjennom alle tider noen

få også av Israel blandet seg med andre nasjoner,
men på grunn, av den store fristelse til avguderi
som dette innebar, var det i Guds åpenbaring
stemplet som stor S3md. Jfr. 4 Mos. 25 og det klas

siske eksempel med kong Salomo, hvis mange fremr
mede hustruer lokket ham til frafall og derved
innledet hele Israels forfall. Gud har aldri tillatt

Israels fokeassimilering med andre folk, men ofte
fremmede folkeelementers opptagelse i og assimi
lasjon med Israel. Det skjedde allerede ved utgan
gen av Egypten, 2 Mos^ 2, 38, og vi vet at f. eks.
Jesu stammor Rut var en moabitinne. i^yptolo-
gen Minders Petrie hevder at jødene på et meget
tidlig tidspunkt var oppblandet med amoritter,
hetitter, moabitter cg ammonitter, likesom senere
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i adspredelsen med babyloner, egypter og andre
folk. Moses hadde selv med Herrens velbehag ek
tet en etiopisk kvinna 4 Mos. 12, 1. Noen ren jø
disk «rase» fins det derfor like lite som noen se

mittisk eller arisk rase. Derom synes de moderne
raseforsfcere nå å være enige. Ordet «antisemitt
isme» er også fullstendig villedende og burde for
andres til «jødehat». Bibelen setter alle forrykte
idéer om rase og mer eller mindre verdifullt blod
på plass med Pauli ord til atenerne: «Gud skapte
alle folk^la^ av ett hlod, Apw Gj. 17, 26. Det sam
me blod fløt i alle de folkeslag som i tidens løp har
sluttet seg til Israel og gått opp i jødefolket. Vi
kan se disse representanter for andre nasjoner som
et av de universelle drag i G. T.s frelseshistorie,
en påminnelse om at i Abrahams slekt skulle alle
slekter velsignes. Når da noen rasebiologer hev
der at bare en liten prosent av dem som kalles
jøder, virkelig har vesentlig hebraisk blod i sine
årer, mens andre er kommet til det resultat at
jødene hører til de relativt minst oppblandede folk,
ser vi herav alle rase- eller blodteoriers problemar
tikk. Men forbindelsen mellom Israel i G- T. og

nåtidens jøder framgår tydelig nok av de momen

ter som virkelig er folkekonstituerende framfor de
biologiske. Først og fremst må her naturligvis nev
nes religionen. Israels eksklusive etiske monoteis
me var en konstiturende f aktor av enestående be

tydning. Men det betyr ikke at jødene opphørte
å være et folk da «religionsfolket» etter hvert brøt
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ut av ghettoen for å bli som folkene rundt om i
landena Jfr. Ez. 20, 32. Felles historie og tradi
sjoner, felles skjebne i nød gjennom generasjoner
både før og etter emansipasjonen, skaper uvilkår
lig en samhørighet i mentalitet og tenkesett, som
nok kan være mer eller mindre ubevisst og latent.
Men i livets hårde virkelighet kalles det ubarm
hjertig fram igjen, når man faktisk blir tvunget
til å føre samme sak som de menneskegrupper man
før ikke har hatt noe fellesskap eller samkjensle
med. Mange «assimilerte» vestjøder har opplevd
dette som et fryktelig sjokk ved Hitlers skjebne
svangre arierparagraffer. Noen av dem ble full
stendig fortvilet og grepet av de mest paniske min
dreverdighetskomplekser. Andre fant sitt folk
igjen og ble mer nasjonalbevisste og stolte jøder
enn noen gang før» Her er bakgrunnen for den

renessanse av jødiske tradisjoner som nå propa
geres ivrig for f» eks. i Sverige gjennom det nye
tidsskrift «Judiska hem» med mottoet: «Ett expl.

gratis til varje judiskt hem i Sverige». Mens den
første gruppen lider under et dypt tragisk kom-
pleksslaveri som ofte har ført til selvoppgivelse og
ulykke, er det ingen tvil om at den voksende nar
sjonale bevisstheten gir de andre livsdyktighet og
kraft til å bære lidelsene og om' mulig komme igjen
nom. Intet normalt menn^ke ønsker å forsvare
Hitlers umenneskelige ideer og bestemmelser. Men
det rokker ikke sannhetsmomentet i det som også
mange jøder erkjenner: Før nazismens tid var det
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jødiske folk ved assimilasjonen; truet av den stør
ste katastrofe 1 historien, nemlig selvutslettelse.
Nå derimot er unnfangelsen til den nasjonale og
åndelige gjenfødelse av det jødiske folk et faktum.
All fødsel innebærer både under forberedelsen

og fullbyrdelsen smerter og offer, men så er også
fødselsveene i seg selv bud om nytt liv og håp. Vi
vil ikke nærmere berøre assimilasjonsproblemet i
denne sammenheng, men bare peke på hvorledes
assimilasjonens historiske fjasko er en logisk kon
sekvens av Bibelens lære om folkets fortsatte be

ståen. «Jøden har alltid stått ved sine fienders

grav», sier Basil Mathews. Herren skal c^å redde
sitt folk fra den ennå farligere internasjonale se
kulariseringen og la dem stå ved graven til det
hvite hedenskap i Europa! Så sant vi altså med
Bibelen vet at det jødiske folk skal bestå, må vi
i alle tider kunne identifisere i all fall en god del

av dem. Å tenke seg folket bevart som element i
de vertsnasjoner de har assimilert seg med, er umu
lig. Bibelen regner med en framtid for folket som
en synlig nasjon, hvis store opplevelser og konkrete
velsignelser skal vekke forundring hos andre folk.
Jfr. f. eks. Sak. 8, 23 og Rom. 11, 12. Naturligvis
er det også en dårskap å søke dette Herrens ut-<
valgte folk blant andre enn dem som gjennom sin
avstamning har forbindelse med det før^emansi-
perte Israel. Og når det gjelder de religiøst eller
politisk bevisste jøder er sammenhengen med det
gamle Israel klar nok. Men hvordan er det så med
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de indifferente og blandede av jødisk byrd, de
mange som kjenner seg mer som det utstøtte folket
og betakker s^ for alt som heter utvelgelse og
særstilling? Som kristne må vi søke i kjærlighet
å forstå disse mennesker, som søker å flykte fra
sin ̂ en kanskje ubevisste fortid for å skjule seg
i mengden. I virkeligheten er det bare Bibelens
Kristus og Kristi Bibel som kan befri dem fra
deres nevroser komplekser. De må få se situa
sjonen fra Guds synspunkt. Først da vil de kunne
treffe det rette i valget mellom Israel og nasjonene.
For det er klart at det må, f. eks. for halvjødene,
få bli et fritt, personlig valg. Dertil plikter vi alle
å medvirke moralsk og kristelig konsultativt. At
mange på grunn av alder, familieforhold o. a. vil
fortsette assimilasjonen er naturlig og uunngåelig.
Men at mange andre, selv kvartjøder og ikke-jøder,
som er gift med personer av jødisk byrd, både kan
og bør assimileres med det bevisste Israel, derom
råder ingen tvil. Ikke minst bør de unge her tenke
over at antisemittismen ingenlunde er død med
Hitler og at framtiden kan by på nye og mere
overraskende arierparagraffer. Det skylder vi som
kristne venner med Bibelens syn på framtiden å
gjøre oppmerksom på, mens det ennå er tid til å
forberede seg på det verste. Bibelen kjenner ingen
fredelig framtid på jorden, der alt skal utvikle seg
til det beste. Tvert imot har Jesus forberedt oss

på stadig økende urettferdighet, lovløshet og krig
inntil han selv kommer igjen. For jødene torde
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den tiltagende antisemittismen i Ami&rikas store
jødeverden vseire varsel nok. Det er ikke andres
assinvilasjon med Israel, men Israels assimilctsjon
Tfied hedningefdikene som Guds Ord forhyr. Rik
tignok betyr ikke tilslutningen til Israels kamp og
idealer noen fredelig og sikbesr tilværelse, men
det er en lykke å få delta i det bevisste Israels
heroiske kamp for sin gjenreisning. Denne aktive
idealisme er uten tvil den besite medisin for de
mange bitre hjerter og kompliserte nevroser. For
øvrig bør alle halvjøder og andre av kategorien
«Mischlinge» glede seg over at den medarbeider
i sin verdenshistoriske virksomhet;, som Paulus ga
den beste attest, Timoteus fra Lystra, nettopp var
en halvjøde med gresk fax og jødisk mor. Jfr. Ap.
Gj. 16, 1. Han hadde gjennom prøvet troskap vist
at han ikke, som de andre, søkte sitt eget, men det
som hører Kristus Jesus til. Fil, 2, 20—^21.

Kristne jøder eller jødekristne har nok tidligere
på grunn av jødisk mistanke og kristen uforstand
oftest gått tapt for det jødiske folk. Men at dette
absolutt ikke er nødvendig viser eksistensen av den
voksende kategori kristne sionister, som forener en
personlig kristustro med full solidaritet med sitt
jødiske folk, tross mistanke og hat Både fra jø
disk og kristen side arbeides derfor nå med rette
for full religionsfrihet i Erez^ Israels land. Som
eksempel kan nevnes den jødiske forfatteren Schar
lom Ben-Chorins energiske virksomhet bl. a. gjen
nom skriftserien «Niru Nir» utgitt i Jerusalem
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under krigen. Før emansip^jonen inntok de jøde
kristne som r^el, tross det at de ble utst^, en
positiv holdning til sitt folk. Det framgår bl. a.
av at de ikke skammet seg for å kalles med den
opprinnelig urkristne betegnelsen <s:jødekristne:».
Som Paulus led de med og for sitt folk og kjente
seg som bevisste hebréere og troende kristne på én
gang. Den modeime skrekken for navnet «jøde-
kristen» er en frukt av sekulserteolc^ens beundring
for assimilasjonen. Merkelig nok har ingen av de
mange teologiske kritici, som anmeldte H. Casparis
bok, anmerket hans fullstendig feilaktige identi
fikasjon av begrepene «jødekristen» og «judaist».*)
Blod, svett og tårer, men også velsignet arbeids
glede bevisstheten om å delta i et profetisk pio-
nérarbeid skal følge dem av alle grupper, som slut
ter seg til det bibel^e Israels nålevende arvinger,
først og fremst ̂Israreliten» i Israels land.

H. Ca^ari; «40 miljoner judar i stopsleveti:», s. 80.

4



HI. DET UTVALGTE FOLKETS

HISTORISKE SÆRSTILLING

Motto:

«For Jøde først ogr s& for greker».

Bom. 1, 161

Vi har nå §økt å ettervis vår rett til ennå å

tale om eksistensen av et jødisk folk, som 1 nåtiden
representerer det gamle IsraeL Dermed er egent
lig også årsakssammenhengen mellom folkets histo
riske oppgave i antikken og dets moderne situasjon
antydet. Tidligere konstaterte vi at hensikten med
folkets utvelgelse og spesielle fostring var av reli
giøs universell art. Alle slekter < skulle velsignes
gjennom dem. Men hvorledes den utvelgelse, som
førte til historisk særstilling, er å forstå, må vi nå
undersøke speaelt. Mange misforståelser og anti
semittiske fordømmer skrivm: seg fra en uriktig
oppfatning av jødenes folkemisjon og derav føl
gende ansvar.

Til selve uttrykket «det utvalgte folk» knytter
s^ i dag et kompleks av problemer og misforstå
elser. Utvelgelsestanken er i seg selv et anstøt, en
naivitet, en uhyrlighet for vår sekulariserte tids-
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ånd med dens likhet®- og humanitetBbegrep. Dess
uten har hypernasjonalismen skapt nye pretenden
ter til stillingen som det utvalgte folket. Med pro-
pagandabasuner bestrides Israels prerogativer og
rang ut fra de mest forskjellige motiver og grunn
syn. Og dtet underlige er at i dlisse ivrige prote
stanters kor blander s^ både jødiske og kristne
såvelsom alminnelige verdslige røster. Problemet
«det utvalgte folket» er blitt en snublesten for så
mange velmenende forslagsstillere i jødeproblemet.
Det viser seg at Frantz Delitsch hadde rett da han
karakteriserte spørsmålet om Israels utvelgelse som
fundamentalt.

La oss først stifte bekjentskap med dem som
svarer et absolutt «nei» på spørsmålet om Israel
er det utvalgte folket. Denne prinsipielle nektelsen
header nøye sammen med den religionshistoriske
forskningen, som relativiserer alle religioner og
blankt nekter kristendommens absolutthet. For dem

som lar s^ blende av den moderne sekularisme og
bibelkritikk, er all Bibelens tale om det utvalgte
Israels rettigheter og plikter bare uttrykk for naiv
og arrogant stolthetsfølelse, selvbestaltede og mot-
bydélige adel^riller og åndelig overmot. Når an
tisemittismen har fått slike uhyggelige følger i
Tyskland, henger det ikke minst sammen med den
profane, negative bibelkritikks grundighet i dette
land. For antisemittismens giftige frø var spire-
kraftigere enn toleransens. Den tilstrebte respekt
for alle religioner ble til forkastelse av alt a)m re-
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ligion heter. Israels utvelgelse ble et fencnnen av
nasjonal selvfølelse, ingen overnaturlig historisk
kjensgjerning. Det hverken var eller er noe ut
valgt folk mer enn andre. På samme linje, men vel
med noen stolthet over aner og tradisjoner i gam
mel tid ligger den reformerte synagogens syn. Den
liberale jødedom er søkularismens jødiske utgave.
Alt spesifikt jødisk fornektes i viriliteten, selv
om en viss kulturmisjon hevdes for det jødiske
folks vedkommende såvel som for de andlre: Ten
densen i Pittburgkonferensens program 1885 er
tydelig nøk utslettelsen av all tanke på utvelgelse
og utmerkdse av det ene folket. Målet er like^-
lingen med dé andre i alle ting. Liberalismen og
assdmilasjooen er korrelater. Det heter f. eks. i § 6:
«Israels messianské håp sikter til opprettelsen av
en autoritet av fred, sannhet, rettferdighet og kjær
lighet blant menneskene. Ingen tilbakekomst til
Palestina ventes og beller ikke gjenopprettelsen, av
en jødisk stat». Og § 7: «Jødedom er en i den mo
derne civilisasjon stadig voksende og fremadskri-
dende fornuftsréligionv. Disse tanker er bakgrun
nen for den moderne sterke assimilasjonstendens,
som nazismen nå har satt en så brå blodig stop-
jpesr for. — Ved siden av disse absolutte fornektere
av Israels særstilling i noen som helst betydnh^,
står de kristne teologer, som er fullt klar over at
jødene van Guds utvalgte folk, men som hevder
med styrke at dette er et perfektum. Israel
det, men er det ikke lenger, der kan heller ikke



— 54 —

bli taJe om noe futurum. I og med Kristus er Is
raels rolle utspillt, og Ijztftene fra den gamle palrt
overført på den nytestamentlige menighet, kirken.
Partikulairismen var bare et ledd i Guds frelses-
husholdning. Nå skal evangeliet prekes av alle for
alle. Israels nasjonale skranker er brutt og Guds
umverselle frelsesvilje realiseres. Denne oppfatning
innebærer vektige argumenter, som vi imidlertid
allerede har imøt^ått under drøftelsen av begre
pet «det åndelige Israels. Se side 34! Som resjnmé
kan bare nevnes at når noen få teol<^r ennå hol
der på dette, har det som r^el en av to årsaker.
Ebten formår de ikke å skille mellom Israels sær-
stUling og særrett, eller de har et liberalt, ufor
bindtlig syn på Bibelen.
For. å få med' alle de forskjellige grupper som

uttaler s^ om Israels stadige utvalgte stilling, vil
vi antyde også hvem det er som- svarer «ja» på
spørsmålet. Også her gjelder det grupper som inn
byrdes ikke har noe med hverandre å gjøre. Men
i denne saken er der en viss ytre enighet mellom
dem. For det første har vi de ortodokse jøder, som
stadig venter Messias, slik som en rabbiner nylig
sa til forfatteren: «Også vi jøder venter Messias ut
av disse verdemsvéer». De ser sin spesielle situar
sjon rent religiøst. Den samme lærer i l^ael for
klarte p(^romene i Norge som «Herrens svøpe som
rammer oss fordi vi ikke har overholdt spiselovene.»
Israels oppgave er for disse jøder alltid å være
Jehovas, den ene sanne Guds vitner, selv om brist
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på indre kraft heilt har lammet derés ekspansjon
og heller gitt rom for en viss almenréligiøsitet
Denne kan godt innrømme at Jesus er Messias for
hedningene, en ben-Josef, bare ikke ben-David, Is
raels Messias. Men som det utvalgte og derfor også
spesiélt straffede folk kjenner diæe jøder seg alltid.
Her vil saktens den nasjonale adélsstolthet, som

er antisemittismens argument, kunne finne noen
tilknytning. Men meget mer gjéldfer dette de ar
rogante kulturmisjonsjøder, som hevder at jødene
forfølges for sine gode egenskapers skyld. Disse
jøders tro på sin utvelgelrø' er en karikatur av den
bibelske, idet de gjør svart til hvitt og framholder
at adspredelsen nettopp er on velsignelse. Israel
med sin begavelse og dyktighet skal opprettholde
og befrukte kultur, vitenskap åndsliv i sine re
spektive vertsnasjcner. Men selv om vi kristne vet
at Gud kan vende det onde til det gode, må vi
selvfølgelig helt avvise denne hovmodige utvelgel-
sestanke.

«FOR JØDE FØRST»

Med disse mange innbyrdes avvikende motive
ringer av folkets utvelgelse får vi et lite inn
trykk av den brokete bakgrunn for et konsekvent
bibelsk syn på det utvalgte folket. Bibeltroende
kristne har vel alltid hatt visse mer ureflekterte

anelser om Israels blivende særstilling blant fol
kene. Vi vet at alle slekter skulle velsignes i Abra-
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ham, at Guds utvelgelse sikter på alle mennesker.
Men likevel vitner både Skriften og historien om
Israels spesielle kall og situasjon både» før og etter
Golgata. Allerede Abraham fiKkl vite at Guds frel
sesplan var universell. Og dette ble stadig gjentatt
og pointert av profeter og salmister, selv om det
først med Jesu misjonsbefaling og i aposteltiden
ble rett erkjent og konsekvensen derav tatt. Vel
var det mange som den gang anså Israel som for
kastet og det utvalgte folkets særstilling som opp
hevet, nå da det var klart at evangeliet gjaldt alle
folk. Men vi må vsere oppmerksomme på at frel
sens universalitet og Israels særstilling var forenet
alt i G. T. og fortsatte, om enn på en annen måte,
i N. T. Israel fikk sin sjanse også etter Golgata
under Pauli reiser til de mange synagogene i ad-
spredelsen. Først da også diasporarjødene vendte
seg bort fra evangeliet, gikk Israels utvelgelse som
frelsens formidler over til å bU en indirekte og ufri
villig vitnetjeneste som et advarselens og skrekkens
tegn for all vantro og forherdelse. Det er en me
get betydningsfull historisk situasjon som skildres
i Ap. Gj. 13, 46. Jødene i det pisidiske Antiokias
synagc^e motsier spotter den den apostoliske for
kynnelsen og organiserer en forfølgelse mot Pau
lus <% Barnabas. Under dette uttaler Paulus det
historiske ordet i v. 46: «Det var nødvendig at Guds
ord ble talt først til eder. Men siden I støter det
fra eder cg ikke akter eder verdige til det evige
liv, så vender vi oss til hedningene». Dernest min-
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ner apostelen om Guds universelle frelsesplan i G.
T. og en vekkelse begynner blant hedningene. Hed
ningenes tider tar til, den perioden i frelseshisto-
rien, hvis fylde vi nå ssmes å nærme oss i og med
den evangeliske verdensmisjonen og Bibelens ut
bredelse på 1100 språk. Så er denne hendelsen un
der den første store misjonsreisein som hedninge
nes apostel foretok, blitt karakteristisk for jødenes
datidige innstilling til evangeliet som folk. Enkelt
vis har alltid noen jøder tatt imot evangeliet og
kommet til levende tro, så som vi tidligere har vist.
I flere år var også de jødekristne i majoritet i ur-
kirken. Men at jødene ikke ble et kristent folk, det
er åpenbart for alle. Evangeliet ble, som Paulus
konstaterer i Rom. 1, 16, «en kraft til frelse for
hver den som tror, for jøde først og så for greker.»
I to tusen år hadde arbeidet med alle tiders stør

ste kraftledning pågått Veien var ryddet i fristel-
sesskogen jevnet i syndens berg og daler. Is
raels patriarker og profeter var ledningsmastene
og løftene om Messias var ledningene!, som ga den
gamle pakts generasjoner håp. Men strømkraften
ble først satt på d^ smertenes mann fra Golgata
etter hellighets ånd ble godtgjort å være Guds vel
dige Sønn ved oppstandelsen fra de døde. Por evan
geliet er budskap! om ham, som Gud forut lovte
ved sine profeter i hellige skrifter, om hans Sønn,
som etter kjødet er kommet av Davids ætt, Jesus
Kristus, vår Herre. Slik uttrykker apostelen Pau
lus enkelt og tydelig det glade budskaps konkrete
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innhold, Rom. 1,1—4. Selv om Bibelen bruker ut
trykket «evangelium;» også i en snevrere betydning
om himmerikets nærhet i og med Jesu virksomhet,
så forutsetter dog det fulle evangelium Jesu full
brakte forsoningsverk. Jfr. Rom. 1 og (Mark. 1. —
N. T. knytter også gjenfødelsen til det levende håp
til Jesu Kristi oppstandelse fra d<e døde, 1 Pet 1,8.
Derfor fantes der i virkeligheten ingen kristne før
etter Jesu (qp^pstandelse. Inntil da levde også di-i
siplene i den gamle pakt noe som tydelig framgår
f. eks. av ord som Luk. 24, 21; Joh. 20, 9 og Luk.
22, 32. Eksempler fra deres liv etter evangeliene
kan ikke med rette anføres som normativt kriste

lige, for kristenlivets kraft var ennå ikke koblet
på.

JUSTISMORDET PÅ GOLGATA

Dhtse kjensgjerningers betydning for forståel
sen av det utvalgte folkets ansvar har man som
regel oversett Av denne grunn må vi nøyere un
dersøke hva som egentlig skjedde, da ledningsnet
tet for himmelens krefter var ført fram til Pale
stinas jøder først Det er sant at mange i Israel
hadde lært å elske ham, som vaif «utmerket fram
for ti tusen cg den høyst elskelige.» Men Israels
lediere, yppersteprestene og sadduséerne, den refor
merte jødedoms forgjengere^ satte i verk det feige
anslaget mot Jesus. Israels store Iserer ble grepet
om natten av vepnete vaktmenn som ypperstepre

sten hadde leiet og en patrulje soldater, som sto
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under hans innflytelse. Ingen anklage hadde tid
ligere blitt ført mot ham. Heller ikke ble han på
vanlig måte først ført fram for Sanhedrin, rådet,
som etter jødisk lov var den eneste lovlige myndig
het til å, prøve en anklage,, som kunne medføre
dødsstraff. Nesten alle regler i denne lovs orden
ble trampet på under prosessen mot Jesus av Nar
såret. Den krevde at enhver anklage som fortjente
dødsstraff, bare måtte forebringes om dagen og at
minst to dager skulle innrømmes til undersøkelse.
Den forbød absolutt korsfestélsesstraffen. Den ga
selv en dømt forbryter rett til å forlange sin sak
gjenopptatt til ny prøvelse i fem på hverandre føl
gende dager. Dertil var bare vicepresidenten i San-
hedrin rettmessig dommer, og avgjørelsen lå hos
ham og ingen andre, aller minst hos ypperste
presten.

Hvilken innflytelse Kaifas og hans parti enn kan
ha hatt i rådlsretten, så våget de ikke uten videre
å bringe sitt offer dit. Jesus ble ført av ypperste
prestens leiede vaktmenn ikke til retten, men til
yppersteprestens private boUg. Hans fiender som
var gått ut for å gripe Jesus i nattens mulm og
mørke av frykt for folket, omringet huset for å
holde borte eventuelle disipler av den viktige fan
gen. En flokk av de lett bestikkelige sadduséere
og noen av deres avhengige skrivere og eldste tok
til å avhøre Jesus med ypperstepresten som deres
president. Ingen anklage var tidligere blitt fram
satt for å advare arrestanten. Nå, da Jesus var i
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deres hender, prøver disse hans fiender å finne et
noenlunde sannsynlig påskudd for sin handlemiåte.
Falske vitner forsøker forgjeves å forebringe et
eller annet punkt i hans lære^ som kunne tenkes
å være i konflikt med jødisk lov. Det lykkes ikke.
Det var etter jødenes lov ingen forbrytelse å pro
klamere seg selv som Messias, som man jo ventet
på, HeUer ikke var det ujødi^ å tale om Gud som
«far®. Enn ikke betegnelsen «Guds Sønn® eller
«Menneskesønnen® var undierlig eller ukjent i jøde
nes ører. Da dé ikke var i standi til å finne en
eneste anklage, som Jesus etter jødenes lov kunne
dømmes etter, gikk ypperstepresten med noen av
ane ledsagere til det romerske pretorium og ba der
Pilatus om å ilegge den medbragte fangen døds
straff. Anklagen ble nå forandret for lettere å
vekke den romerske despotens politiske ambisjo
ner: «Denne mann har vi funnet villeder vårt folk

og forbyr å gi keiseren skatt og sier om seg selv
at han er Messias, en bonga® Der fins ikke skygge
av bevis for disse anklager, og landshøvdingen mot
tar dtem med kjølig forakt. Forholdet mellom sad-
duséeme og den romerske okkupasjonsmaktens em
betsmenn ligner i mangt og meget det forhold som
hersket mellom quislingene cg tyskerne i det okku
perte Norga Kaifias presser forgjeves sine for
modede rettigheter og sin offisielle karakter. Han
spør om Pilatus tror han ville føre fram for ham
en fange uten at han virkelig var skyldig i forbry
telser mot den jødiske lov. «Ta dere og døm ham
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etter deres lov,» var det hånlige svar. Pilatus for
aktet ypperstepresten, hvis bestikkelser han hadde
tatt imot med romerens fulle forakt for de jødiske
barbarer. Men Kaifas' ondskap og avind lot seg
ikke forvirre av spott Han hevdet opphisset at
jødisk lov ikke kunne idømme dødsstraff og ap
pellerte ennå ivrigere til den romerske frykt for
opprør ved å erklære at denne fange ville gjøre
seg selv til konge, en opprører mot keiserriket. Vi
gjenkjenner det typiske quislingargumentet: «Gir
du denne fri, da er du ikke keiserens venn.» For
føreren Kadfas har talt og hans tilhengere istem
mer ropet idet de l^^er til at de ikke anerkjenner
noen annen konge enn keiseren. I virkeligheten re
presenterte sadduséerne med deres yppersteprester
ikke bare datidens jødiske quislinger, men også de
åndelig likegyldige liberale teologer. Således nek
tet de f. eks. de dødes oppstandelse og englenes el
ler åndenes eksistens. Jfr. Matt. 22, 23 Ap. Gj.
23, 8. Den romerske landshøvding undersøker sa
ken lenge nok til å erklære den anklagede uskyldig,
ikke en, men tre ganger. Han hadde i sin embets
tid møtt mange jøder. Men Jesu ansikt, som han
nå hadde foran seg, var ikke som deres. Et åndo-
lig lys skinte der og en universell menneskekj ær
lighet. Lenkene som bandt ham, kunne ikke ned
sette hans i)ersonlige verdighet. Det ville hat hos
hans fiender, som raste etter hans blod, kunne
heller ikke forskrekke ham eller røre ved mildhe

ten i hans ord. Den hårde Pilatus prøver å være
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mild, men tvinges ved trusler og anklage om høy-
forrederi til å overgi Jesus til djøden, døden på kor
set, den grusomste dødsmåte som den romerske des

potisme kunne finne på, en helt igjennom avskye
lig død for en from jøde.
Sådan er bakgrunnen for den forferdelige tra

gedien på Golgata, verdenshistoriéns frykteligste
justismord. Men hvorfor glemmer man at det ikke
bare er jødene, som står der som skyldige? Ta be
retningen om korsfestelsen som vi har den i N. T.
etter de fire evangelister. Hva de forteller er det
faiktum at il^aels ledere la råd opp om å rydde
Jesus av veien, men så torde de ikke på grunn av
hans popularitet blant de jødiske masser. Da ble
Jesus overlevert til de grusomme og forhatte ro
merske myndigheter. Evangeliene beretter om hud-
strykning, slag, spott og mange andre ydmykelser.
Enden på det hele er den forferdelige korsfestelsen
ved ubarmhjertige romerhender av Israels edleste
sønn. Guds Messias!
Omkring det avskyelige romerske kors hvor pi

nenes mann hang, sto der to grupper av menne
sker. Den ene en larmende, gudbsespottende og
ugudelig hop, bestående av jødiske prester og le4
dere, romerske soldater og forbrsrterske agitatorer,
som ropte: «Bort med denne! Korsfest ham! En
annen og mindre gruppe, som kunne ha vært stør
re, om det ikke hadde vært for øyeblikkets redsel
og gru, bestod av gråtende venner og hengivne,
kjærlige disipler. Alle djsse var jøder, mens Jesu
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fiender var ikke-jøder så vel som jøder. Hans ven
ner var jøder alle sammen, og da den grusomme,
blodlørstige romer hadde fullbjrrdtet sin usle gjer
ning, var det jødiske disiplers omsorgsfulle hender
som tok hans legeme ned fra det romerske kors,
vasket det for hedensk besmittelse, svøpte det i de
jødiske tachrichim og la det i en jødisk grav.
Derfor var i virkeligheten ikke bare jøder, men

også hedninger implisert i korsfestelsen. På dette
punkt taler N- T. klart og tydelig. Hverken jøde
eller hedning kan flykte fra sitt ansvar. Om bai-e
jødé så vel som hedning ville innrømme sin felles
skyld, så ville denne erkjennelse bidra mer til å
skape godvilje og forståelse enn all fortæring av
koscher-kyllinger og skinke-smørbrød i de såkalte
«good-will»-bankettene.
Det er sant at alltid når Israel må lide, kaster

Golgata-tragedaen sin skygge over dem. Men la oss
være rettferdige og ikke legge skylden for den
store forbrytelse på dem, som ikke b^kk den. Det
var ikke den mosaiske lov, heller ikke det jødiske
folk som sådant, heller ikke alle dets jødiske læ
rere, heller ikke fariseerne som parti som djrppet
sine hender i Kristi blod. Udådens fullbyrdelse
var utelukkende den sadduseiske yppersteprestens
og hans servile tilhengeres verk. Disse menn hadde
ved bedrageri tiltatt seg Arons suksesjon og rettig
heter og brukt dem som middel til ved undertryk
kelse å hope sammen rikdom for seg selv. Dertil
var de Roms lydige redskaper. Folkets ansvar i
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Golgatatragedien kan derfor jevnføres med nord
mennenes ansvar for sine quisling-forredtere. Den
jødiske loven kunne ikke sanksjonere dødsdommen
over Jesus og gjorde det heller ikke. Han kom for
å oppfylle og utdype den. iRfatt. 5, 17. Den jødiske
pøbelen, som kom fra templet, og ypperstepresten
med sverd og stokker i følge med Judas om natten
av frykt for folket, disse var det som den følgende
morgen skrek og brølte: «Korsfest jødenes konge!»
Vi har ingen annen konge enn keiseren!» Og disse
var ingenlunde de samme som dem av det jødiske
folk, som hadde sunget «Hosianna, Davids Sønn»
noen dagner tidligere. Fariiseerne som klasse eller
parti hadde intet med det feige niddingsverk å
gjøre, om enn noen enkelte av dem samarbeidet
med den sadd^useiske yppersteprest. Men rabbi
nerne som korporasjon hadde ingen del i dette uten
om det indirekte felles folkeansvar. Det blir på
samme måte som med den norske kirkes forhold

til den lille, beklagelige gruppen av quislingprester.
Nikodemus, som tok Kristi legeme ned av korset,
var selv lærer i Israel. Gamaliel, rabbi Hillels søn-
n^ønn, presidenten i Sanhedrin, opptrer overhode
ikke i denne urettferdige og ulovlige prosess.

ISRAELS STØRSTE SYND

Men er det da ikke sant at Israels største synd
er justismordet på Golgata? Eller at N. T.s beret
ning om korsfestelsen bærer skylden for så meget
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jødehat og blodige pogromer? Nei, det er ikke
sant! Denne skjebnesvai^re misforståelse skriver
s^ fra fordommer og mangelfull bibelkunnskap
både på kristen og jødisk sidé. Hva vi her før har
skildret, hviler belt på de fire evangelisters beret
ning om> korsfestelsen.
I sitt tilbakeblil^ på dette uhyggelige drama

pointerer apostelen Peter sine landsmenns b^en-
sede ansvar i det forferdielige justismord: 4;0g nå,
brødre! Jeg vet at I gjorde det i uvitenhet, likesom
eders rådsherrer. Men Gud oppfylte på denne må
ten det som han forut forkynte ved alle profetenes
munn at hans Messias skulle lide.:!> Ap. Gj. 3, 17.
Der var momenter av uvitenhet og forførelse, som
uvilkårlig minner oss om Jesu ord: «Forførelser må
komme, men vé det menneske, som forførelsen kom
mer fra!» Matt. 18, 7.
Uten å blande inn noen ubibelsk predestina-

sjonstanke, må vi ha klart for oss at den allvi
tende Gud fra evighet av forutså korsfestelsen,
men også at han i sin kjærlighets og allmakts
verdensstyre visste å v^de mennrøkenes verste
forbrytelse til det beste og viktigste som har skjedd.
Selvfølgelig deler hele Israel det felles folkeansvar •
som ethvert folk har for sine dårlige og, forbryter
ske ledere. Den saken torde være blitt ganske klar
ved det som er skjedd i Tyskland. Vi må innrøm
me sannhetsmomentet i det gamle ord at et folk
får sådanne styrere som det fortjener. Golgata-
tragedien har <^så alltid kastet en skygge over
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Israel, selv om jødenes egentlige folkesynd ligger
på et annet mindre eksklusivt plan.
Men det folkeansvar som bruker å forbindes med

jødefolkets lidelser, ligger altså ikke først og fremst
på Golgata. Ba må vi nærmere ettersøke det. Av
den nylig siterte apostoliske preken til Jerusalems
menn framgår at Peter først tilbjrr nettopp kors
festelsens jøder evangeliets kraft til frelse: «Så fatt
da et annet sinn vend om, foråt eders synder
må bli utslettet, så husvalelsens tider kan komme
og han kan sende den for eder utkårede Messias,

Jesus.» Ap. Gj. 3, 19—^20. Dette viser at jødene
langt fra ble oppgitt eller forkastet på grunn av
korsfestelsen. Meget mer skulle nettopp deres mot
tagelse av syndenes forlatelse betinge og medføre
nye vederkvegelsens tider, som i sin tur innvarsler
Herrens personlige gjenkomst. Paulus mener det
samme når han taler om den ennå større rikdom

eller «liv av døde», som Israels «fylde» og antagelse
skal bringe med seg. Undersøker man apostelhi-
storien, er det <^å lett å se hvorledes den evange
liske kraftledningen ennå stadig føres fram «til
jøde først». Jesus hadde begrenset sin livsoppgave
på jorden til de «fortapte får av Israels hus». Matt
15, 24. Men senere og særlig etter forsoningens
fullbyrdelse taler han om sprengningen av de na
sjonale skranker og misjonens store gjerninger.
Matt 28, 19 og Joh. 14, 12. Pinseunderet var en
særskilt forhøyelse av spenningen i det himmelske
kraftnett med sikte på verdensevangeliseringens
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veldige kraftbehov. Ldkevel ble også den Hellige
Ånds hiSyspenning først transformert til de jødi
ske menigheter rundt om i alle romerrikets provin
ser. Hedningenes apostel oppsøkte alltid der han
kom, de jødiske sjmagogene førsL
Den guddommelige planen var at di^ skulle bli

transformatorer for distribusjon av evangeliets
himmelkraft til alle folkeslag. Dertil var de israel
ittiske forsamlinger og den enkelte jøden særlig
skikket. Jødene hadde allerede den gang i over
1000 ,år bodd omkring i landene i frivillig eller
tvungen diaspora. De hadde store språkkunnska
per, kosmopolitisk horisont fram for alt åndelige
Irvalifikasjoner til å være himmelrikets ambassa
dører. For å holde oss til bildet kan vi si at de på
en måte utgjorde et ferdig ledningsnett, som bare
behøvde å kobles til evangeliets kraftkilder. Ved
siden av tidens forløsningslengsel, oppløsningen av
de hedenske religioner og hele verdens forenii^
gjennom språk og kommunikasjoner utgjorde de
spredte jøder et ledd i det som bibelen kaller «ti

dens fylde», Gal. 4, 4. Da tiden var fullkommet,
møttes frelseshistorien i G. T. og N. T. Jfr. Mark.
1, 15.

På denne bakgrunn forstår vi bedre betydningen
av den jødiske motstand mot evangeliet, som vi le
ser om i apostelhistorien. Tydeligst framgår det,
som vi så, av hendelsene i den pisidiske Antiokias
synagoge. Her står vi i virkeligheten ved det som
er Israels store folkesynd og som ligger helt på
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linje med kristenhetens folkesynd i nåtiden: avvis
ning og fornektelse av evangeliet om Jesus Kristus.
Han som er Israels Messias og som etter hellighets
ånd er godtgjort å være Guds veldige Sønn ved
oppstandelsen fra de døde, Rom. 1, 4.
Ikke quislingmordet på Golgata, men sabotasjen

mot verdens evangelisering ble Israels store ulykke.
Men vi får aldri glemme at dette ansvaret deler
Israel med de mange små store sabotører i kri
stenheten. Heller ikke at Gud ved å bevare det

jødiske folk gjennom alle trengder og lidelser har
stadfestet sine uoppfylte og ubetingede løfter til
fedrene og profet^e. Jfr. 1 Mos. 17, 8 — Jer. 31,
36 — Amos 9, 15. Gud har ikke oppgitt sin plan
med Israeb men fullfører den ad omveier, tross
menneskelig synd og svik. Hva Israel var utvalgt til,
har det bare delvis fått utført. Gjennom Jesus og
apostlene er frelsen kommet fra jødene. Joh. 4, 22.
Derfor vil alle mennesker i alle tider stå i en uen

delig takknemlighetsgjeld til jødene, som ga oss
Jesus Bibelen. M©u folket som sådant, møysom
melig oppdraget til budJbærertjenesten som det var,
sviktet. Og misjonsbefalingen, verdens evangelise
ring, ble derved i skjebnesvanger grad forsinket
og vanskeliggjort.
For Israel innebar dette aktualiseringen av det

negative korrelat til prinsippet i ROhl 1, 16 om
jøde først og så greker: «Trengsel og angst skal
komme over hver menneskesjel, som gjør det onde,
både jøde først cg så greker.» Rom. 2, 9.



FORBILDET PROFETEN JONAS

Her har vi samme tilfelle med et helt folk som

det, som ofte inntreiffeir med den enkelte troende,
når han svikter unndrar seg Guds spesielle kall.
Det klassiske G. T. eksempel er profeten Jonas,
som nettopp i forholdet til sin utvelgelse og sitt
kall er blitt det personlige forbildet på det utvalgte
folket. Jonas fikk et budskap fra Herren å for
kynne for hedningene. Men han sviktet dro un
der flukten bort fra Gud også de menne^er han
kom sammen med, opp i vanskeligheter. Likesom
Jonas ble det store problmn for skipsfolkene, er
Israel i dag blitt et problem for alle nasjoner og
folk. Skipsmannskapet løste problemet Jonas like
hårdhendt som nazistene mente å kunne løse jøde
problemet i dag. Jonas' bekjennelse kunne like Ute
hindre at han ble kastet over bord som den vok
sende jødiske erkjennelse av skyld overfor Kristus
i dag synes å kunne stanse p(^omene. Men hoved
saken er at Gud på undei^uU vis reddet Jonas, så
han ad omveier gjennom svikt og lidelser likevel
til slutt fullbyrdet tjenesten. Hans utvelgelse stod
fast både mens han var på båten og siden i fiskens
buk. Ville han ikke frivillig oppfylle sitt kall, ble
han det ufrivillige vitne for mennene på båten.
Akkurat på samme måte forholder det s^ med

Israel. Dets utvelgelse står fast både under vandrin
gens lidelser og trengsler og blant de mange frem
mede i ghettoens mørke og innestengthet. Ufrivil-
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lig og ofte ubevisst er det utvalgte folket også i
adspredelsens århundrer blitt det levende, lidende
vitne om Guds åpenbaring, om Bibelens sannhet,
som også abbed Steimetz med rette pointerte over
for den tvilende keiser Fredrik den Store.

SÆRSTILLET — AV BARE NÅDE

Det er nemlig en skjebnesvanger misforståelse
at Guds utvelgelse grunner seg på gode ̂ enskaper
og særlige fortjenester hos den utvalgte. En slik
oppfatning henger sammen med det naturlige re
ligiøse syn, som vil frelses ved lovens «gode» gjer
ninger og intet forstår hverken om synd eller nåde.
Om Gud hadde opphevd Israels utvelgelse på grunn
av synd og svikt, da måtte vi frykte en opphevelse
av hele Guds nådevalg overfor alle som er kalt til
frelse, fordi vi alle ̂ mder like meget som Israel.
Men nå hevder hele Bibelen at det er av nåde alene
at Gud kaller og utvelger mennesker og folkeslag.

«Ikke for din rettferdighets skyld — men for de
res ugudelighets skyld og for å holde det ord Her
ren har svoret.» 5 Mos. 9, 5. Så lyder Hm'ens ord
til det utvalgte folket på grensen til det utvalgte
landet. Nettopp ved sin underfulle ledelse av hi
storiens gang, av folkeslagenes konstellasjoner, ma
nifesterer Herren sin suverene og frie nåde. «Hele
dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og
gjenstridig folk», siterer Paulus etter Esaias. Der
for er også Israel som det utvalgte folket blitt det
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forbilledlige kommentax til N. T.-ordet: «Om vi er
troløse, er han trofast, for han kan ikke fornekte
seg selv.»
Med dette har vi da funnet at troen på Israels

utvelgelse og stadige særstilling har bibelsk grunn
og feste. Denne tro er forankret i Guds trofasthet,
i de uforbeholdne løfter til fedrene og i ordet om
velsignelse og nåde i tusen ledd for dem som elsker
Gud og holder hans bud. Guds verdensstyre er ela
stisk, som følge av den frie, men av synden for
styrrede vilje, som han har gitt menneskene og
som han selv stadig påvirker. Men hans plan full
byrdes alltid, selv onn det må skje ad omveier. Og
dette gjelder fram for alt (^så det utvalgte folket,
som alltid, med eller mot sin vilje og bevissthet,
direkte eller indirekte har vært det levende vitne

om Bibelens Gud. Hvorledes jødene i framtiden
skal fullbyrde den tjenesten de er utvalgt til, se
derom er ikke åpenbart oss noen detaljer. Foruten
Pauli ord om at hele Israel skal bli frelst, har vi
bare antydninger som Jesu profeti om den nye,
store Palmesønd^en, da jødene skal rope: «Velsig
net være ham som kommer i Herrens navn.» Dette

er ikke m^et, men det er nok og en desto lyde
ligere N. T.-bekreftelse av det som G. T.s mange
uoppfylte profetier legger det nær å tro om det
utvalgte folkets framtid. Jødene skulle få miskunn
ved den miskunn^ som er blitt hedningene til del,
d. v. s. ved evangeliets forkjmnelse. Jfr. Rom. 11,
31. De er det eneste folket i verden som har et
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bibelsk løfte om gjenreisning og åndelig fornyelse,
et framtidsglimt, som Gud ga for å tukte de krist
nes hovmot og antijødiske tendenser.
Noen særrett eller «biUigtog» til himmelen fins

visselig ikke for d^ utvalgte folket, men vel en star
dig særstiUing, som alle burde kunne se, men som
bare Bibelen kan forklare. I 1900 år har det vært

en særstilling under forbannelsens tegn. Vår opp
gave som kristne er å føre det utvalgte folket til
bake til den direkte kallstjenesten, til særstillingen
under velsignelsens og gjenopprettelsens tegn. Da
må vi ikke fortape oss hverken i partikulariske be
tenkeligheter eller sentimental utmåling av det ut
valgte folkets muligheter og framtid som misjons-
folk. Derom har vi ̂ entlig bare svake antydninger
i vår Bibel, mens rekkevidden er ukjent. Men det
vi sikkert vet er at Israel forblir som folk og som
et utvalgt vitne og redskap for Gud også i de siste
tider av frelsens hushddning. Nye epoker i Israels
liv og historie har ofte stått i nær forbindelse med
deres adspredelse fra eller samling i løftenes og
fedrenes land. Både Bibelen og situasjonen tyder
på at den vårbrytning vi venter blant det utvalgte
folket har m^et å gjøre med den allerede delvise
gjenreisning i Israels land. Vårt mål som kristne
er å forene det utvalgte Israel med det «åndelige
Israel», det utvalgte folket med de utvalgte av fol
kene. For i den store hvite flokken skal de allé

sammen være ett utvalgt og hellig folk. Da blir
der en hjord og en hyrdei, fordi alle er ett i Kristus.



IV. SIONISMENS OG ASSIMILASJONENS
PROBLEMER

«Ogr aldri skal det skje det som kom
mer eder I sinne, når I sier: «Vi vil være

som hedningene, som folkene rundt om

i landene —». Ez, 20, 32.

Trangen til å være lik de andre er et urdatum
i menneskesjelen. Alle som har noe med barneopp
dragelse å gjøre, kjenner det godt. Derfor er for
argelsen mot tanken om særstilling og utvelgelse
mer enn et moderne sekulariseringsfenomen. Vi
kan heller kalle dette anstøt et gammelt symptom
på menneskelig uvilje mot den lidelse det offer,
som Guds kall medfører. Fristelsen er stor til å
flykte fra Individualitet og personlig oppdrag ned
i den grå masse. Dette gjelder under oppbygnin
gen av så vel folkenes som den enkeltes karakter.

Allerede i dommertiden finner vi likhetsmotivet
i Israels krav overfor Samuel: «Sett nå en konge
over oss til å dømme oss, som aUe folkene har!» —
«Vi vil være som alle de andre folk.» 1 Sam. 8, 5.
20. Det ordet gjorde Samuel ondt, står det, fordi
det innebar at folket var falt fra Gud og ikke len
ger ville ha Herren alene til sin konge. Etter gud-
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dommelig ordre forberedte Samuel folket på konge
dømmets risiko vitnet alvorlig om den under
trykkelse det ville medføre for folket. Som en inn
rømmelse på grunn av hårde hjerter kom konge
dømmet i stand tross advarslene. Visstnok førte
det til en kort politisk glansperiode i Israels histo
rie. Men samtidig innledet det den ulykkelige sosiale
og religijEtee utvikling, som oppløsningen av Israels
gamle bondesamfunn fremmedvesenets innfø-
relse betydde. Allerede den tredje kongen» Salomos,
regjering betyr foruten det politiske høydepunkt,
åpne dører for den fortsatte sekularisering av Is^
raels liv og religion.

TO GRUPPER AV JØDISKE FLYKTNINGER

Vi har tatt med dette historiske eksempel fordi
det har forbilledlig betydning for bedømmelsen av
nasjonalisme og assimilasjonstrang blant jødene i
nåtiden. For å forstå det, mjå vi nærmere granske
parallelle tilfeller i den bibelske historien. Første
gang man virkelig kan tale om skilnaden mellom
sionister og assimilanter er undier de 70 års land
flyktighet i Babel. Riktignok fantes en frivillig
diaspora før denne tid, men om dem vet vi ikke så
meget. Det er lite som taler for at de, tross utlen
digheten, ble assimilanter. Etter det babylonske
fangenskapet ser vi imidlertid tydelig at de land
flyktige jøder deler seg i to grupper. I Esra 1, 5
skildres den ene gruppen som dem, i hvis ånd Gud
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vakte tanker om å dra til Jerusalem for å byg
ge Herrens hus. Det er naturligvis dem som i Sal
me 137 sjmger:

«Ved, Babylotns elver, der satt vi og gråt, når vi kom Sion
I hu. På vidjene der hengte vi våre harper, for der krevde
våre fangevoktere sanger av oss, våre plagere at vi skulle
være glade: «Syng £or oss av Sions sanger! Hvorledes skulle
vi synge Herrens sang på fremmed jord? Glemmer jeg deg,
Jerusalem, da glemme meg min heyre hånd!»

Disse lengtende sionssangere or ideelt sett ennå mer
berettiget til å kalles sionister enn sine moderne
frender, fordi de i motsetning til dem virkelig sang
Herrens sanger. Den andre gruppens skjebne hø
rer vi nærmere om i den av moderne jøder angrep
ne og foraktede Esters bok. Esterbokens tredje ka
pitel er et klassisk uttrykk både for anlednii^,
propaganda og metode i et antijødisk anslag. Det
begynte med agagitteni Hamans stolthet Hat og
maktbegjær produserer gruppehatsteorien, som ak
tualiserer det urgamle instinktet om de fremme
de som fiender: «Her er et folk som bor spredt og
for s^ selv blant de andre folk i alle ditt rikes
landskaper deres lover er forskjellig fra alle an
dre folks; de holder seg ikke etter kongens lover
og det høver ikke for kongen å la dem være i fred.»
(Esra 3, 8). At også nazismens metode for løsning
av minoritetsproblemet var vel kjent for flere tusen
år siden^ ser vi av v. 13: «Alle jøder skulle ødel^ges,
drepes og utryddes, både unge og gamle, små barn
og kvinner, alle på en dag.» Av dette framgår at
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de jødene som ble tilbake i Babel, ikke var assi
milert i moderne mening. Men de hadde større
kjærlighet til sine forretninger og gode materielle
kår i Persien enn til løftenes land og Jerusalem.
Debuten miå vi være oppmerksomme på at selv om
flere av dem hadde vært like assimilert som vest

jødene i dag, så ville det neppe beskyttet dem mer
mot Hamans hat enn europeiseringen kunne be
skytte mot Hitlers raseri. Mange har tenkt at en
fullkommen assimilasjon med vertsfolkene burde
kunne skape sikkerhet. Men hvem vil virkelig for
alvor klsmge seg til denne naive optimisme etter
det vi har sett i vår generasjon? Når nærmere seks
millioner jøder på den grusomste og mest sadisti
ske måten eir blitt utryddet nettopp i de land, hvor
assimilasjonen med vertsnasjonen var konunet
lengst, bør vi da ikke dra lærdom av disse nøk
terne os uhyggelige fakta? Egentlig er det jo intet
annet enn konsekvensen av den bibelske grunntan

ken vi har sett som nøMen til hele Israelsproble-
met: folkets beståen særstilling inntil Herren
kommer. Som vi så,, garanterer Bibelen Israels
eksistens som folk med' kausaliteten i naturens lo

ver, Jer. 31, 36. Jødene har også i sannhet gått
gjennom assimilasjonens flodbølge uten .å drukne,
gjennom jødehatets fortærende ild og sviende luer
uten å brennes bort. Jfr. Es. 43, 2. Vi kommer
ikke forbi det irrasjonelle i det faktum at jødenes
assimilasjon aldri lykkes på samme måte som f.
eks. de skandinaviske minoriteters i U. S. A. Bare
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sjelden har Herren tillatt en uhindret assimila-
sjonsutvikling i så mange generasjoner som der be
høves. For når Israel søker å bli som folkene rundt
om i landene, skal det ikke skje, sier Herren, Ez.
20, 32. Dagens situasjon er vel mildest talt en drar
stisk kommentar til dette bibelord.

TO SLAGS ASSIMILASJON

Ut fra dette klare bibelske grunnsyn må assi
milasjonen fra kristent synspunkt anses som ufor
enlig med Guds åpenbarede vilje og en kilde til
konflikter ulykke både for personer og folk.
Dette gjeldér, vel å merkei, jødenes oppgåen i an
dre folk, ikke andre folks assimilasjon med Israel.
Denne skilnad er de ferreste oppmerksomme på,
og dog er den løsningen på de mange blandings
ekteskapers problemer. Fra gammel tid av har vi
sett hvorledes f. eks. både Josef, Moses og Boas
hadde utenlandske hustruer. I det minste i de to
siste tilfelle vet vi at Herrens beskjdtelse og behag
hvilte over disse fremmede, som av hjertet sluttet
seg til Israel. Rut ble til og med Jesu stammor.
Likeså viser 2 Mos. 12, 38 at sikkerlig også uten
landske menn har sluttet seg til Israel blitt opp
tatt blant dem like fra ørkenvandringens dager.
At de virkelig ble opptatt i folket og ansett som
innfødte, viser den humane israelittiske fremmed
lovgivning på slutten av samme kapitel. Dette er
etter Bibelen den eneste Intime og lykkelige assi-
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milasjon. I alle tilfeller hvor fclkeblandingen førte
til skjebnesvanger fremmed innflytelse og frafall,
fordømmes denne forbindelse. Jfr. f. eks. Esaus
hetittiske og Salomos mange fremmede hustruer,
som bøyde hans sinn, 1 Mos. 26, 34. 35 og 1 Kong.
11, 1—10.

Vel kunne man si at denne faren nå ikke eksi
sterer lenger, ettersom de fleste jødene nå alt før
ekteskapet er smittet av verdenssekulariseringen
og således allerede har vendt sitt hjerte bort fra
Herren. Men i virkeligheten opplever, soihi tidli
gere antydet, pieteten for fedrenes tradisjoner en
renessanse blant «de utstøtte» i vår tid, selv om det
dypere religiøse innhold er gått tapt. Tvunget til
å kjenne å bevare sin egenart blir folket m^
mer bevisst som sådant. Når man derfor fra kri

sten side fraråder assimilasjon der hvor det ikke
i særegne forhold er blitt nødvendig, er det på
grunn av respekt for virkeligheten og overbevis
ning om det bibelske grunnsynet Av eksemplet
med Samuel og folkets kongekrav ser vi at Gud,
etter alvorlige advarsler, lar forvendte mennesker
få sin vilje. Men så får de også bære de skjebne
svangre følger av sin uforstand. Det er dette en
kristen gjeme ville spare sine optimistiske assimi-
lantvenner for. Fullstendig grunnløst taler man
her om «mistenkelig harmoni med nazistiske ten
denser». Da må man i sannhetens navn spørre dem,
som anklager de kristne for å ville tvinge jøde
stjernen på mennesker, som aldri har kjent eller
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følt som sådaime: Hva er best? Enten å drøfte
dette i fred og kjærlighet med gode venner å ta
de nødvendige forholdsregler mens det ennå er tid.
Eller å håpe det heste og stole naivt på en fredelig
framtid, inntil en ny Hitler og en ennå verre og
mere utspekulert arierparagraff plutselig en dag
ubarmhjertig avbryter alle vakre drømmer? For
en kristen, som ikke har latt s^ dåre av evolusjon-
ismens lyseblå framtidsiUusjoner., er valget enkelt.
Den kristne nestekjærligheten tvinger ham til å
velge den saklige orienteringens og den sunde for
nuftens vei. Han ser ikke gjeme sine brødre og
venner forsvinne på illu^onenes hav. Men det for
hindrer ikke at han også, såvidt mulig, vil støtte
å hjelpe dem, som seiler omkring på dette lumske
hav. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt,
tåler alt.

HVA ER SIONISMEN?

Rå denne bal^unn vil vi nå undersøke det ty-
vendie århundres åltemativ til assimilasjonen: den
sionistiske hevdelsen med dens muligheter og van
skeligheter. Når assimilasjonen bare sjelden lyk
kes, og selv hvor dette er tilfelle, ildæ gir sikker
beskyttelse, er det naturlig at realistiske menne
sker søker en tryggere løsning. Likevel betyr ikke
.det at den moderne donismen bare er en skuffel
sens reaksjon møt mislykkede emansipasjonsfor-
søk og jødehat Bionslengselen har alltid vært le-
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vende i den jødiske ghettoen. Men den var av pas
siv karaktes*, idet man, som mange ortodokse jøder
ennå gjør, ventet at Gud selv skulle gripe inn uten
noe menneskelig initiativ. Først da emansipasjo
nen og assimilasjonen åndelig sett hadde revet ghet
toens murer, ble individene mottagelige for den nye
ideen om selvhjelp^ som ble en av sionismens bæ
rende tanker. Den svenske sionistlederen dOcent

Hugo Valentin skriver nærmere om dette: «Til å
begynne med trivdes d<e assimilerte og emansiperte
jøder utmerket uten jødedom. Men da de ikke gjor
de det lenger, da med andre ord antisemittismen
begynte å forbitre deres liv, da var de allerede
blitt fortrolige med selvhjelpsideen og likeså det
moderne nasjonalitetsbegrepet. Noen av forutset
ningene for sionismens oppkomst var skapt. Men
det behøvdes hårde midler, pogromene i Russland
og den lidenskapelige antisemittismen i Centralea-
ropa og Frankrike, for å vekke åndene. Bare på
denne måten kan man forklare at den første som

klart formulerte det nasjonaljødiske programmet,
Moses Hess i sin 1862 utgivne bok «Rom und Je
rusalem, Die letzte Nationalitetsfrage:», ble en røst
av en som roper i ørkenen. Først lenge etter sin
død, da sionismen var blitt en verdensomfattende
politisk og ideell bevegelse, ble han gjenoppdaget
og hyldet som den store for^angsmann.»
I virkeligheten foregriper Hess både Herzls se

nere politiske sionisme Achad TTaÆTng kultur-
sionisme. Han taler om et jødisk kultursentrum
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i Palestina og venter derfra en religiøs4iiidelig
gjénfødelse av det jødiske folk. Bare på jødisk jord
kan Israel fødes på nytt 1 det produktive arbeides
og den sosialistiske samfunnsordningens t^n. Ikke
individuell assimilasjon, men nasjonal befrielse. For
hver jøde er, enten han vil eller ei« solidarisk sam-
menbunden med sin nasjon. Jødene burde med
egne midler utløse Palestina og grunne en stat der.
Da de beryktede mållover tyve år senere brakte

Russlands panikkgrepne jødiske masser på flukt,
søkte den hebraiske forfatteren iM. L, Lilienthum
å lede immigrasjonen fortrinsvis til Palestina fram
for Amerika, Man grunnet de såkalte «choveve
Sion» eller sionelsfcende foreninger, som er den
eneste store sionistiske strømningen før Herzls kon-
gressionisme. Deres leder ble legen Leon Pinsker,
en tidligere ivrig forfekter av jødespørsmålets løs
ning ved assimilasjon. Han utga i 1882 sin klas-;
siske brosjyre «Autæmancipation», hvor han be
grunner folkets rett og plikt til ved internasjonal
bistand å fremme sin gjenfødelse. Jødene er, men
te han, et ikke-assimilerbart element blant folkene
og det gjør at jødehatet ikke kan utryddes. Ved
konferansen i Kattovitz 1884 proklamerte man den
jødiske ungdommens plikt å skaffe seg jordbruks
utdannelse. Alt i 1882 hadde det lyktes for ideelt
innstilte ungdommer, tross tyrkernes uvilje, å grun
ne de første landbrukskolonier i Erez Israel. De

res framtid ble reddet ved baron Edmond de Rot-

schilds økonomiske hjelp. Méd sin entusiajsme og
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delvise bruk av hebraisk som profanspråk ble disse

kolonier grunnlaget for den nasjonal jødiske kultu
ren i fedrenes land. Det er interessant og Isererikt

å jevnføre diss© tidlige sionisitiske strømniniger
med de erfaringer man har gjort stadig gjør
nå seksti år senere.

Men underlig er det å tenke på at den moderne
sionismens skaper, Theodor Herzl, ikke kjente den
ne våknende sionistinteressen, da han i 1895 utga

sin berømte bok «Jødestaten». Herzl var journa
list og forfatter i vestjødenes hovedstad Wien, en
assimilert jøde av tysk dannelse. Ennå like før sin
sionistiske omvendelse trodde han bestemt at anti

semittismen ville forsvinne ved hjelp av øket folke
opplysning. Meii det han <^plevde som «Neue Freie

Presse»s korrespondent ved den beryktede Drey-
fusprosessen, bragte ham på andre tanker. I Frank
rike, som han trodde var det mest opplyste og
frihetselsbende folk i verden, så han den av jøde
hatet grepne pøbelens raseri og hørte ropet etter
jødenes blod. Det fikk ikke bare Herzl til å re
videre sine liberal-optimistiske synspunkter, men
brakte ham også til å vie sitt liv til det jødiske
folks redning.
Hans bok «Jødestaten» minner om en visjon med

profetiske drag, hvor Herzl skildrer det gjenreiste
Israel i. deres gjenoppbyggede fedreland. Ennå
mer kommer det fantastiske ved planen fram i
hans utopiske roman «Altneuland» fra 1904. Både

blant ortodokse og liberale jøder vakte Herzls po-
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litiske sionisme en stonn av forbitrelse og hat. Selv
de tidligere <csionselskende» var engstelige for at
Herzls politiske ek^erimenter skulle bringe sul
tanen til å stenge Palestina for alle jøder. Men
Herzl viste i sitt motto: «Om I vil, er det intet
eventyr!» at det fantastiske var alvorlig ment.
«Bare det fantastiske griper menneskene», skriver
han til baron Hirsch. Alt fra Pinskers «Auto-

emancipation» eksisterte der en jødisk bevegelse
med Palestina som mål og selvhjelp som middel.
«Det fantes sionister, sionistiske foreninger og en
litterær hebraisk renessanse, men ingen sionisme'»,
(H. VaJentin.) Pinsfcer ønsket en sionistisk ver
densorganisasjon, men Herzl skapte både den og
den «spirit» og entusiasme som alene kunne reali
sere utopien.
«Han vekket jødedommen fra dens lange galuth-

søvn og brøt nye baner for det jødiske folket». ,

BALFOURDEKLARASJONEN OG

«JEWISH AGENCY»

Viktigst var det at han skapte tro på det jødiske
folks muligheter til atter å bli et politisk subjekt i
folkefamilien. Den første sionistkongressen i Ba
sel 1897 kan derfor med rette betegnes som epo
kegjørende i Israels historie. Etter hvert har den
sionistiske verdensorganisasjon i høyere cg høyere
grad kunnet opptre på hele folkets vegne; Tross
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tyrkernes motstand og de første deceimiers mange
skuffelser holdt piomerene ut. Den største nasjo
nale samlingsbev^elsen i Israel var organisert over
alt da AUenbys Inntog i Jerusalem 1917 åpnet,
iallfall på klenx» døren til løftenes land. Muligheten
var inne for realisering av sionismens program:
å skape et offentlig, rettslig garantert hjem for
det jødiske folk i Palestinia. Det er denne ordlyd
som gjenspeiles i den bekjente erklæring av den
britiske utenriksminister lord Balfour i et offisielt

brev til lord Kotschild 2. nov. 1917:

«Hans majestets regjerinig betraMer med velvilje opp

rettelsen av et nasjonalihjem for det jødiske folk i Pale

stina og skal gjøire de største anstrengelser for å lette opp

nåelsen av dette må^ hvorved det stier seg selv at intet
må foretas som skulle kunne gripe inn i allerede d!ervæ-

rende ikke-jødiske samfunns borgerlige og religiøse rettig

heter eller på jødenes rettigheter og poUtiske stilling i noe

som helst annet land.»

Denne såkalte «Balfourdeldarasjonen:», som også
er opptatt i De Forente Staters sympatierklæring
for sionismen av 31. august 1918, ble senere gjen
nom Folkeforbundets oppdrag til den britiske re

gjering, kalt Palestinamandatet av 1922, oppbyet
til et internasjonalt statsdokument og anerkjent av
52 stater, bl. a. Norge og Sverige. Mannen som i
flere år med «herzlsk» hengivenhet og kraft hadde
ledet de sionistiske bestrebelser til seir, var kjemi-
profeæoren Chajim Weizmann. Ved sin inspire
rende idealisme vekket han de engelske politikeres
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interesse og sympati for sioi^tanken. Som profesr
sor i kjemi i Manchester reddet han sitiuasjonen
da engelskmennene savnet et viktig stoff for fram
stillingen av røksvakt krutt. Da Lloyd George
spurte på hvilken måte staten kunne vise ham sin
takknemlighet, ønsket han intet annet enn å få
legge fram for regjeringen planen for det jødiske
folks gjenfødelse i eget land. Den sionistiske beve
gelsens historie viser mange eksempler på sådan
offervilje glødende idealisme. Derfor har den
også formådd å skape en ny mentalitet, som innser
at den nålevende generasjon må ofre seg for den
kommende, om det jødiske landet skal kunne gj^-
oppbygges med jødiske hender. Parolen ble: «erob
ring ved! arbeide» og det offer som fullstendig om
legning både av yrke, vaner og klima betyr, påtok
man villig og med godt humør.

Resultatet har også blitt at vi nå i Palestina vir
kelig finner eliten av Israel eller «Israroliten», kjer
nen til den nye, jødiske bondestand og Israels nye
åndelige sentruuL, det hebraiske universitetet på
Oljeberget Universitetets innvielse 1925 og Weiz-
manns diplomatiske seir i 1929 er tyveårenes store
b^venheter. Sist nevnte år lyktes det å forene
sionister og ikke-sioaister om gjenoppby^ngen av
det jødiske Palestina med forenede krefter. «Je-
wish Agency», det av sionistkongressen tilsatte sty
ret for den sionistiske organisasjonen, består etter
1929 av halvparten saonister og halvparten ikke-
sioihster. Det samme gjelder rådet på 220 med-
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lemmer, som også. trer sammen, hver annet år. Her
med er skapt en institusjon, som i all fall mer enn
noen annen, tross assimilantenes-iwrotest, represen
terer det jødiske folk og dets intereæer.

KULTURSIONISMEN

Også den originale Uscher Ginshurgs kultursion-
istiske disipler slutter opp om Jewish A.gency, som
nå dirigerer og fører f<M*handlinger for hele restau-
rasjonsarbeidet i Erez Israel, fedrenes land. Un
der sitt pseudonym Achad Haam («en av folket»)
retter Ginsburg sin skarpe, men velgjørende kri
tikk, av Herzls ensidige politiske sionisme. Tanken
om et åndelig sentrum i Palestina for de mange
jøder, som alltid ville komme til å leve i diasporaen,
«de adspredte jøders åndelige hjerte», var for ham
hovedsaken. Folket måtte først vekkes til å kjenne
behovet av en åndelig gjenfødelse. Det gjaldt fram
for alt ,å gi folket tilbake den sjelenj, som var i ferd
med å forlate sitt legeme. «Israel skal frelses av
profeter, ikke av diplomater.»
Denne kritikk av en positivist og fritenker, som

dog hadde sitt eget messiasideal, viser at det ikke
bare er de kristne, som nærer betenkeligheter mot
den rent sekulære, politiske sionismen. I senere
år har også Birnbaum understrøfcet de probleniier,
som knytter s^ til den jødiske kxilturens bevarelse
i diasporaen, mens Martin Buber særlig fordyper
seg i det individuelle jødeproblem under religions-
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filosofisk synsvinfceL Som Ginsburg regner disse
kultursionister med diasporåms bestandighet. Så
skal det nye åndelige sentrum i Israels land bli en
kilde ti kraft og inspirasjon for israelitter i alle
land og for hele meimeskeheten.
For en utenforstående iakttager torde Herzls po

litiske så vel som Ginsburgs kultursionisme hver
i sin ensidighet representere berettigede momenter
i den israelittiske restaurasjonens ideologL Begge
motiver har virket sammen skapt en imponeren
de standard i det hye jødiske Palestinas landbruk,
industri og åndsliv. De mange betenkeligheter om
landets ørkenkaråkter og små muligheter samt jø
denes manglende evne til produktivt jordbruksar
beid har de unge chalvizim (pionerer) for alltid
gjort til skamme. Landets fruktbarhet og jødenes
praktiske ferdigheter kan enhver skeptiker over
bevise seg om ved selvsyn, om han vil.

MEN ANTISIONISMEN? .

Dette blomstrende samfunn i gjenreisningens håp
pefuUe tegn, uten arbeidsløshet og med balanse
rende statsbudgett, var dht som i b^ynnélsen av
tredveårene åpnet seg for å ta imot flyktnimgstrøm-
men fra nazisniens Europa. Nærmere 600000 jø
der har til datum veiidt tilbake for å bygge fedre
nes land. Men antallet kiinne vært mange ganger
større dersom ikke også den sterkeste bremisen på
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det sionistiske arbeidets utvlMing var blitt satt på
like etter den optmiistiske nyé rådsforsamlingens
møte i Zurich 1929. Den arabiske nasjonalismen
med jødemassakrene, aksemaktenes pn^aganda og
den svake engel^e palestinapolitikken ble prøve
stenen på sionismens kraft, utholdienbet og mulig
heter. Mange var diet som med Heinz Caspari li
kviderte Palesdnaprojektet som løsning på jødenes
problemer. Under tidenes trykk returnerte en del
skuffede «remigranter» til Europas kjøttgryter og
også flere ikke-^diske sympatisører mistet troen.
De savnet aflé den åndielige overbevisning som reg
ner med! at vanskéliglietene er til for å overvinnes.
For sionismen betyr det bare en nyttig utrensning
å miste dem som i Sion ikke så noe mer enn en siste

sjanse for sitt egosentririse liv. Uten offervilje og
et dypere perspektiv kan intet stort, heller ikke det
nye Sion, bygges.
Når det nå er slutt på den verste krigen som

både verden og Israel har opplevd, har vi mange
nye erfaringer til å bedømme dette nyere sions-
perspektiv. Tross det opprørende, djevelske masse-
-mord på nærmere seks millioner ulykkelige menne
sker står jødene atter en gang ved sine fienders
graver. Sionsvinden blåser sterkere enn noen sinne.
Millioner av jøder og ikke-jøder venter i spenning
på å se om den nå er sterk nok til å blåse ned alle
menneskelige hindre av politisk og økonomisk art.
Ean denne livsåndens vind, som blåser gjennom bi
belordet, Ezi 37, 9, bringe noen frisk luft og klar-
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het over siomsmeiis muHgheter og problemer? Et
ter presentasjonen av denne merkelige bevegelse,
blir det nå vår oppgave å undersøke dette.

BIBELSK VURDERING AV NASJONALISMEN

Berettigelsen til å betene jødene som et folk har
vi tidligere konstatert Frivillig eller ufrivillig hol
des de forskjellige folkeelementer sammen av fel
les historie, tradisjoner og karakteristisk mentali

tet medl eller uten religiøs overbevisning. På dette
punkt er det derfor uten videre tydelig at Bibelen
gir sionismen rett i og med at assimilasjonen be
traktes som synd. Den er dødslinjen, som fører til
folkets selvmord. Dette syn deler også diaspora-
eller galuth-nasjonalistene, som Simon Dubnow:, Is
raels største moderne historiker, ble leder for. Han
anser jødene som en historisk-kulturéll gruppe, som
danner en nasjon blant nasjonene, ikke en stat i
staten. De bør tilkjempe seg kulturell, men ikke
politisk autonomi. Disse optimistiske minoritets-
autonomister torde vel etter denne krigen ha inn
sett at den sionistiske nasjonalismen er adskillig

mer realistisk. Dertil stemmer den også bedre med
det bibelske syn på nasjonalismens tilknytning til
et bestemt l^d med! faste grenser. VI har før lest
i areopagostalen om folkenes felles blod og bror
skap. Men det samme bibelord inneholder også
den berettigede nasjonalismen: «Gud satte folke
slagene faste tider og grenseskjell mellom deres
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bosteder». Ap. gj. 17/26. Fedirelandet er ikfce bare
en Guds ordning, men en velsignét og dyrebar
gave. Det har vi aldri forstått så godt som ettei*
at vi ble nødt til å flykte fra hjem og fedrenejord.
For som n^el vet vi ikke hva vi har, før vi har
mistet det

ISRAEL OG LØFTETS LAND

For Israels vedkommende må vi si at deres hi

storie på en særlig underlig måte er knyttet til det
land, som var målet for Abrahams trosferd og hvis
grenser han også senere fikk tydelig «skjøte» (kjø
pebrev) på: «Den dagen gjorde Herren en i)akt
med Abraham og sa: Din ætt gir jeg dette land,
fra Egyptens elv like til den store elven, elven
Frat.» 1 Mos. 15, 18. Hvorledes dette landets frukt
barhet gjøres avhengig av Israels gudsfrykt og
lydighet ser vi av 5 Mos. 11, 11 f. Et løftesland
er det blitt både for dentlige og ideelle israelit
ter. «Et land som Herren din Gud bærer omsorg
for; alltid hviler Herrens» din Guds øyne på det,
fra årets begjmnelse til årets ende.» 5 Mos. 11, 12.
Femte Mosebok er egentlig en beretning om Is

raels folkekonfirmasjon og forberedelsen til erob
ringen av Kanaan. Nettopp i kap. 11 forelages
valget mellom velsignelsen og forbahnelseiii (v. 26
f.) etter at ennå en gang løftet om landet med an-
givne grenser er bekreftet, (v. 21. 24).
En nærm^e utlegning av framtidens alternative
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velsignelse eller forbarmelse har vi i kap. 28, som
er parallell mied 3 Mos. 2G. Her kan vi tydelig se

hvorledes velsignelsen er knyttet til landet som na
sjonal lykke og velferd. Forbarmelsen derimot be
står fram for alt i undertrykkelse, deportasjon
og et rastløst, utrygt liv i landflyktighet. Jfr. 5
Mos. 28, 29. 36. 49—50, 64—68. Det er umulig å
lese disse bibelord nå uten å tenke på hvor bok
stavelig de passer på de fryktelige pogromer vi i
fem år har vært vitner til, så også i Norge høsten

1942 og Danmark 1943. Vel er disse domsprofetier
blitt oppfylt gjentagne ganger i historiens løp, men
aldri i den utstrekning og intensitet som nå. Alt
inntil detaljene stemmer, således også forbannel
senes framtredende sykdommer: sinnsforvirring,
øyenlidelser og hudsykdommer. Jfr, v. 28 og 35
med 3 Mos. 26, 16 og nervøsiteten 26, 36.
Meningen med løftelandets forfall og ørkenkar

rakter under folkets adspredelse framgår også av
3 Mos. 26, 34 f.: «Da skal landet gjøre fyldest for
sine sabbatsår hele den tid det ligger øde, mens
I er i eders fienders land. Hele den tid det ligger
øde, skal det ha hvilei, den hvile som det ikke fikk
i eders sabbatsår, da I bodde der.» Israel syndet
mot det tredje bud og så ble følgen nesten to tusen
års tvungen sabbatshvile. I sannhet et alvorlig me
mento til vår generasjon, som så fullstendig pro
fanerer hviledagen og alt hellig!

Likevel profeterer diet samme kap. 26 i 3 Mos.
klart nok om en tid etter landets forfall og folkets
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laiKMlyktighet da Herren vil komme både sin pakt
med patriarkene og landet 1 hu, 3 Moe. 26, 40 f.
Selv ikke når de er 1 sine fienders land; vil Her
ren forkaste sitt folk. Alternativet synes her like
som ved Israels konfirmasjon i 5 Mos. 28 og 30, å
gå over i en sikker framtidsprofeti, hvor både for
bannelsen og velsignelsen er faste ledd og det ene
avløser det andre. Jfr. særlig 5 Mos. 30, 1—10.

ER PROFETIENE ALLEREDE OPPFYLT?

Senere 1 Israels historie ble også truselen om ut
ryddelse av landet gjentatt, f. eks. av Salomo, 1
Kong. 9, 7, som en straff for ugudeligheten. Vi
vet cgså at domsprofetiene første gang ble reali
sert ved Samarias erobring 722 f. Kr. og ved Je
rusalems fall 587 f. Kr. Men 70 år etterpå vai*
atter templet reist og Jerusalem under gjenopp
bygning av en skare hjemvendte entusiastiske jø
der. Så ble altså profetiene både om folkets ad
spredelse og senere samling og gjenreisning oppfylt
allerede 500 år før Kristus? Da har de vel ingen
interesse for forståelsen av nasjonale strømninger
blant jødene i dag? Så mener da også mange at
Bibelen ingen sikker orientering kan gi oes om
dette. Men her er flere ting å pointere. Det er
riktig nok at vi ikke uten videre kan anføre G. T.
som norm og rettiédning nå Mange profetier i G.
T. omtaler framtiden i bilder fra Israels forestil-

lingskrets og miljø, som' ofte må avstréifes for å
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finne det e^nggyldige innhold. Nok er f. eks. Ese-
kiels esjatologiske ten^l å oppfatte på den måten.
Jfr. Ez. 40—48. Skjønt ettøfrsom våre erfaringer
og kunnskaper øker, viser det seg ofte at det vi
kalte profetiske «bilder» både kan og bør oppfat
tes bokstavelig. Men så er det også profetiens kar
rakteristikum at den er tidløs og kan oppfylles
flere ganger, gjerne mer og mer omfattende. Av

den grunn kan også de gamle og delvis fullbyrdede
profetier aktualiseres på nytt. Sserlig gjelder det
de uoppfylte «rester». I profeten Amos* framtids-
5301 omtaler f. eks. i kap. 9, 14—^15 en tid da Her
ren vil gjøre ende på Israels fangenskap. «Jeg vil
plante dem i deres land og de skal aldri mer ryk
kes opp av sitt land."» Dette ble uttalt kort tid før
Samarias fall og deportasjon til Assyria. Bare i
ringe grad ble første del av denne profeti realisert
i antikken og v. 15 er ennå ikke oppfylt For ca.
600 år etter hjemkomsten fra Babel ble Israel ryk

ket opp av sitt land og d!en gang grundigere enn
noensinne. Egentlig fullbsordes den detaljerte opp
fyllelse av profetiene om dom cg adspredelse først
etter Titus* erobring av Jerusalem år 70 e. Kr.
I løpet av de siste 1900 år har diaisporaen virke

lig kommet til å omfatte «alle folkene fra jordens
ene ende til den andre», 5 Mlos. 28« 64 f. Nettopp
i dette tidsrom har det religiøse frafall, den rast
løse vandringens uro og permanent utry^het vaert
det jødiske folks ulykkelige skjebne. Aller mest
konkret har vår generasjon kunnet observere det.
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Den dominerende materialisme og. ateisme passer
godt med de bibelske uttrykkene: «blant folkene -—
skal du dyrke andre guder — stokk og sten.» Men
fordi også de «kristne» folk henfalt til samme av^^
gudsdyrkelse, må vi nå med skam erkjenne at det
var i våre land Israel opplevde det drastiske doms
ord: «Ditt liv skal henge i et hår, du skal engstes
natt og dag og aldri være sikker på ditt liv.» (v.
66). Bøddeltjenesten er en risikabel sak. For «den
som forbanner deg, vil jeg forbanne», lød Guds
ord allerede til Abraham.

Likevel skal vi ikke glemme at det nettopp er
fra undertrykkelsens diaspora i de mange land,
«fra jordens fire hjørner», at den store redning og
samling etter løftene en gang skal skje. Likesom
med den første tilbakekomst fra Babel i minne,
taler profeten Esaias 11, 11 om den tid da Herren
ennå en gang (eller: for andre gangen) skal rekke
ut sin hånd for å vinne levningen av sitt folk, de
som blir reddet fra de mange land. Tidsangivelsen
for denne samling er verd å merke: Den settes i
v. 10 i forbindelse med den tid da hedningefolkene
skal «søke til Isais rotskudd, som står som et ban
ner for folkeslag.»

Hovedpersonen i Es. 11 er nettopp «Isais rot
skudd», Messias, a)m Herrens Ånd hviler over. Så
handler kapitlet for øvrig om alt som skal skje
ved hans komme til jorden. Profeten skuer først
gudsrikets rettferdighet og herlighet, idet dets
ulike perioder likesom flyter sammen og det gjen-
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opprettede paradiset på den nye jord dominerer
fjernsynet til og med v. 9. Men det interessante
er at der hvor visjonen i v. 10 går tilbake til kon
krete, jordiske forhold, nevnes en hedningenes opp
slutning om Israels Messias /ør Herren samler lev
ningen av sitt adispredte folk.
Egentlig ville vi ikke kunne dra noen sikre dut-

ninger av. denne G. T.-profeti, dersom ikke N. T.
hadde hatt en fullstendig parallell til saken. Men
i virkeligheten er vårt tidligere meget omtalte klas
siske bibelord Rom. 11, 25—26 en tydelig bekref
telse nettopp av dette faktum, som vi nå også alle
er vitne til: Først skulle hedningenes fullstendige
skarer samles under Messias' banner og så skulle
Israel bli frelst. Da den gamle fromme jøden Si-
meon stod med barnet Jesus i sine armer, bekref
tet han også denne forståelsen av Eteaiasprofetien:
«Mine øyne har sett din frelse, som du har beredt

for alle folks åsyn, et lys til åpenbarelse for hed
ningene og en herlighet for ditt folk Israel.» Luk.
2, 30—32. Først ved Israels endelige samling etter
adspredelsen og etter evangeliets forkynnelse for
folkeslagene (jfr. Matt 24, 14) skal Messias bli
«en herlighet for Israel»

KRISTENT SYN PÅ SIONISMEN

Hvilken betydning har nå dette bibelske i. G. T.

og N. T. b^runnede syn for /den kristne vurde
ring av sionismen? Det er årsaken til at hiheltro-
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ende kristne foruten av rent humane motiv også i
følge Bibelens orientering må stille seg positivt og
forventningsfidlt til samlingen om Sion. Selv om
ikke N. T. omtaler noen, gjenreisning av de jødiske
folk i fedrelandet, ligger det meget nær å anta en
sådan som forutsetning for den åndelige vekkelse,

som N. T. stadfester. Utvilsomt bør vi også med

utgiveren av det greske N. T. Eberhard Nestle for
binde Rom. 11, 25 med Jerusalems temporære un
dertrykkelse, Luk. 21, 24, I den samme tid som

karakteriseres av «hedningenes fylde», skal det
skje at Jerusalem ikke lenger skal ligge nedtrådt
av hedninger. Rimelig nok måtte mange bibelle

sere tenke på dette ordet av Jesus da den engelske

generalen Allenby ved sin fredelige erobring av

Jerusalem i 1917 innledet byens og løftelandets be

frielse. Fra den stund da soldatene fra Bibelsel

skapets, misjonens og søndagsskolens land rykket
inn i den hellige stad har denne i all fall ikke i

samme grad som før ligget nedtrådt av tyrkiske

hedninger.

Vi vil nå håpe at Israels brittiske venner ikke
sviker sine løfter, såsom i de senere årenes be

klagelige hvitbokspolitikk. Det er en løfterik og

ærefull oppgave å f,å bidra til Jerusalems befrielse,
både politisk og åndelig. Men først og fremst er

det en moralsk plikt for alle de 52 nasjoner som

underskrev Palestinamandatet,

For øvrig finnes de profetiske prinsipper for Is
raels gjenreisning mer utførlig og konkret i G. T.
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Off det er absolutt ingen grunn for en krietén til
å gi mindre akt på dem. I Jesu Bibel er der kour
krete illustrasjoner og uttryldc for ålt det som mer
prinsipielt og læremessig uttrykkes i N. T; Eii
av den liberale teologiens sløste synder er at den
har bragt G. T. i miskreditt. Haddé Jesu Bibel
fått beholde sin autoritet som det normative ut

trykk for Guds forberedende åpenbaring, ville sik
kert også mange antisemittiske fordommer vært
unngått. Den som forkaster G. T., forkaster også
ham som Skriftene vitner om, Jesus Messias. Jfr.

Joh. 5, 46. 47 og Luk. 24, 27.
Jesus så selv hele sitt liv og sin død forutsagt

i G. T. Så kan man med rette si: N. T. er skjult
tilstede i G, T.,, og G. T. er åpenbart og oppfylt i
N. T. Evangeliet er i G. T. en voksende knopp,
som først i N. T. har utfoldet seg til den herligste
rosa Like visst som universalismen bryter helt i
gjennom først i N. T., like naturlig er det at G. T.
gir dé fleste data om Israels folk i fortid, nåtid
og framtid. I og med N. T.s stadfestelse av Israels
foirtsatte eksistens og gjenfødelse som folk aktua
liseres alle G. T.S profetier både etter sitt typiske
og direkte praktiske innhold.
Vi velger da blant de mange utsagn .å undersøke

Esekiels framtidssyn, som synes å ha særskilt in
teresse for sionismen. For dtet første vil vi gran
ske sionismens muligheter og dernest de vanskelig
heter den nå møter, i lys av denne profeti og méd
jevnførelse av de mange paraUellsteder.
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I det samme tyvende kapitel, hvor vi fant Bibe
lens klassiske forldariiij^ av assimila^onens fjaske
(v. 32), leser vi i v. 41—44 om,' de adispredtes sam
ling til Israels land og det åndelige oppgjør, som

der skal finne sted. «I skal kjenne at jeg er Her
ren, når jeg fører eder til Israels land. — Og der
skal I komme i hu eders ferd. —»

Parallellt hermed heter det i Ez. 39, 26 f.: «De
skal bære sin skam og. all den troløshet de har vist
mot meg, når de bor trygt i sitt land og ingen for
ferder dem. — Da ̂cal de kjenne at jeg er Herren,
deres Gud, fordi jeg har bortført dem til folkene,
men igjen samlet dem til deres land og ikke lar
noen av dem bli igjen dfer, —Etter dette er altså
en samlingsbevegelse med nasjonalt preg og re
ligiøs karakter å vente som innledning til folkets
politiske og åndelige gjenreisnii^. Ingen vil kunne
nekte at dette på en slående måte minner om sion
ismen, som nettopp har disse egenskaper. Dens
sekulære og religiøst indifferente karakter er av
både jøder og kristne bhtt møtt med mistanke og
skuffelse. Og den irreligiøse sionistiske material
ismen innebærer også, som vi skal se, store fare
momenter. Men sikkert har den en stor betydning
for dannelsen av det felles grunnlag, som alle jø
diske individualteter skulle kunne samles om. Bare

på religionsfrihetens og demokratiets faste grunn
kan det nye Israel bygges. Derfor må man med
glede hilse den innsats fra jødisk side som f. eks.
sionisten Schalom Ben-Chorin har gjort for full



toleranse mot åe overbeviste kristne sdonister. Visst

skal det innrømmes at jøder har latt seg døipe av
urene motiver likesom mange ikke-jødier har gjort
det samme. Skylden kan være både kirkens og de
jødersi, som ikke alltid representerer de edleste
blant Israel. Men ett er sikkert: Den kristne sion-

isten« som føler og lider med sitt folk, blir ingen
dårligere borger i Israels land enn ateisten og den
likegyldige, som nå anerkjennes framfor den krist
ne. Kristen sionist er man bare av hel og full re
ligiøs og nasjonal overbevisning. Her er intet hyk
leri og ingen spekulasjon mulig. Det ny^ Israel
har heller ikke råd til å miste noen sådanne lands
menn, som har åndelige erfaringer og sine menin
gers mot. Schalom Ben-Chorin skriver fra Jerusa
lem i 1941: «Sionistene praktiserer en vidtgående
toleranse og gir rom for enhver form av religiøsitet
og irrehgiøsitet. Det faller ingen inn å utestenge
jøder, som er ateister. Men overfor de jødekristne
vegrer man ålment å vise samme toleranse. Vi har
ingen rett til å tillempe en kønfesjonalisme overfor
de jødekristne, som vi avstår fra mot andie. Fat
ter vi sionismæi som en rent væ^dshg, praktisk be
vegelse, så kan vi ikké utelul^e noen jøder bare
av religiøse'grunner, om de ellers ønsker å høre
til vårt folk og slutte seg til diet. Politiske, reli^øse

praktiske hensyn krever en fordomsfri avgjø
relse i spørsmålet om de jødekristne. Vi bør vise
denne gruppe jøder samme toleranse som vi over
alt i verden fordrer for egen del.»
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FOLKEFORNYELSE I ADSPREDELSEN ELLER

I ISRAELS LAND?

Den merkeligste profetien om en nasjonal gjen-

fødelse av Israel før den åndelige finner vi imid

lertid i Ez. 37. Visjonen om dalen med de mange

tørre ben, som samles, iklæs kjøtt og hud samt

oppvekkes fra de døde, er gripende og monumen
tal. Tydningen gir Herren selv i v. 11: «Disse ben
er hele Israels hus.» Teologene kan nok med rette

taJe om at den alminnelige oppstandelse fra de

døde skimtes i dette kapitel. Men etter normale
eksegetiske regler gjelder det først og fremst det

jødiske folk. Hele den profetiske sammenheng er

esjatologisk og handler om Israels gjenreisning, de
tolv stammers gjenforening og det restaurerte Is
raels siste farlige fiender. (Kap. 38 f.). Så meget

nærmere ligger det å betrakte jødenes nåværende
situasjon på dette profetbildes bakgrunn som flere

av bildets detaljer allerede synes å tre fram i vir

keligheten.

De tørre ben er et uhyggelig realistisk bilde av
de lidende, hungrige og åndelig tørste jøder i dias

poraens daler. Overfor det aktuelle spørsmål om
Israel kan reddes, svarer profeten med å henvise
til Guds råd og allvitenhet. Det er en hemmelig
het, et «mysterium», som bare Herren kan åpen
bare. Så har da også det guddommelige framtids-

glimtet i Rom. 11, 25—^26 vært ledestjernen for

vår bibelske orientering. Men den måten som «my-



— 101 —

steriet» skal realiseres på, skildres atter tydeligere
i G. T. De tørre benene slcal bli iklædt sener, kjøtt
og hud. Før det skjer får profeten se hvorledes
benene nærmer seg til hverandre under stort bul
der. Må vi ikke uvilikårlig tenb^ på de mange
kor av «Horrah-Tanz» (sionistisk ungdomslek) el
ler de forargede protester, som ledsager den sion
istiske samlingen? Niår vi så kommer til senene,
kjøttet ogl huden, som dro seg over benene, hva
kan det være annet enn diet som nå holder sammen
og gir utseende til den blivende israelittiske sta
ten? De felles idealer, oppgaver og interesser i Is
raels land har formådld å sveise sammen menne

sker av helt forskjellig språk, dannelse og kultur.
Den jødiske bondestanden er nå en realitet på fed
renes jord. Jødisk industri og skipsfart, hebraisk
presse, kunst og vitenskap er kjøttet og huden, som
atter gir folket en skikkelse. Men med profeten
må vi ennå vemodig konstatere: «Livsånde er der
ikke i dem.» En av lederne for det jødiske Pale
stina^ uttalte for ikke lenge siden til en kristen
venn: «Vi jøder gjennomgår en dyp .åndelig krise.
Vi har forsøkt å bygge opp vårt nasjonalhjem, men
nå innser vi at vi har begått en skjebnesvanger
feil ved ikke å legge noen åndelig grunn. Nå mer
ker vi hvorledes hele bygningen holder på å styrte
sammen over våre hoder. Vi vet ikke hva vi' skal
gjøre. Vi anmoder om våre kristne venners hjelp.»
Stemmer i]ds:e også denne gode sionistens ord

merkelig godt méd Israels bekjennelse i v. 11: «Våre
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ben er fortørket og vårt håp er gått til grmme!»
Det blir for Israel som for det enkelte menneske,
at først når alt eget strev går i stå og man erkjen
ner sin egen fortapte tilstand, da åpner Gud gra
ver og utgyter sin Hellige Ånd. Dypest sett har
ingen av oss noen rett å pukke på overfor Israels
Hellige. Men når vi bekjenner vår synd og ̂ yld«
er han også Israels Gjenløser, som i nåde gir alt
det vi ikke kan tilkjempe oss i egen kraft Dd; vil
også sionistene i all sin inspirerende idéalisme få
erfare. De kristne donistene har allerede av er

faring innsett dette. Så representerer de den grup
pen av israelitter, som alt før hjemkomsten har
fått et nytt hjerte og en ny ånd for å bygge Sion
i Herrens kraft Bibelen omtaler også denne kate
gorien av jøder, som synes å være en forløper til
den som i sitt land vil oppleve det åndelige gjen
nombrudd. (Jfr. Jer. 31, 9. 5 Mos. 4, 29. 80.)

DET NYE PALESTINA — EREZ ISRAEL

Mange vil sikkert betvile muligheten av denne
åuidelige vekkelse» som Bibelen regner med etter
den naj^*onale gjenreisningen. Det spørsmålet hen
ger imidlertid sanunen med problemet om den mot
stand møt sionismen, som vi snart skal betrakte.
For det første må vi henlede oppmerksomheten på
den slående oppfyllelse av Bsekiels kap. 84—86,
som den allerede nå realiserte oppdyrkning av Pa
lestina innebærer. Plantningen i 84, 89^ som skulle
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\oks& opp og bli dem til navnkundighet, fører straks
tankene til Jaffsrappelsinene, det jødiske Palesti
nas mest kjente eksportprodukt. Mer enn tyve mil
lioner kasser om året produserte før krigen det
lille Palestina, som ikke er større enn Wales og
ennå bare i ringe grad kultivert. Den amerikan
ske jordbruksspesialisten dr. W. C. Lowdermilk ble
også under sitt studieopphold i Erez grepet av be
geistring for landiets store muligheter både på jord
brukets og industriens område. Kraftbehovet til
den store ^enartede kjemiske industri ved Det
Døde Hav kan stilles ved utnyttelsen av Middelhar
vets vann niviåskilnaden mellom dette og Salt-
havet. Derved frigjøres også Jordans vann til irri
gasjon av det fruktbare tropiske dalføre. Lowder
milk gir de sionistiske myndigheter rett i at der
er plass nok for minst fire millioner jøder utenom
den befolkning på 1,8 millioner arabere og jøder,
som allerede bor i landet Til jevnførelse kan nev
nes at i det eneste land hvor araberne har utnyttet
naturrikdommene, Nildalen, bor 15 millioner men
nesker på et område, som bare er en tredjedel stør
re enn Palestina uten Transjordania. Palestina har
ennå bare 58 personer pr. kvadratkilometer mojt
f. eks. Belglens 273. I forhold til den dyrkbare
jorden har Palestina 125 mot f. eks. Storbrittannia
800 og Japan 993.

Fruktbarheten er ved samvirket mellom varme

og fuktighet enorm. Dertil forandres etter hvert
ved skogplantning landets Mima, idet regnmengden
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-alt er atskiUig'forøket -^ overensstemmende med
løftene. Jfr. Bz. 34, 26. Ved dype, moderne brønn-
boringer springer vann fram i ørkenen, som flit
tige jødiske hender forvanner til frodige planta
sjer og haver; Allé, -som nå reiser i Palestina, må
med profeten bekjenne: «Dette lan4, som var lagt
øde, er blitt sOm Edens hage og de herjede og øde
lag og nedrevne byer er gjenreist har fått
inurer.» Ez. 36, 85. I koloniene høster man poteter
og grønnsaker flere ganger orn året. Moderne byer
som Haifa og Tel Aviv har likesom dén nye delen
av Jerusalem alle moderne innretninger. Det nye
Pialestina er intet mindre enn et mektig bevis på
bokstavelig oppfyllelse av Bibelens profetier og vir
keliggjørelsen av Theodor Herzls utopi.
Ved en eventuell tilslutning av det fruktbare, ne

sten folketomme Transjordama er de fymske og øko
nomiske muli^eter for sionismen nesten ubegren
sede. Det gamle Gilead og Basan er i B^len kjent
som rike og fruktbare områder ennå fins der
jødisk kapital å investere innenfor Israels gamle
grenser. Sådanne plaseringer hadde også Tysklands
jøder stått seg bedre på enn å risikere den nazi
stiske beslagleggelsen, hvorved de faktisk kom til
å finansiere gasskamre og krematorier for seg selv
og. sine barn. Men en gang ville mån heller være
tysker enn jøde og nektet sionistene å holde kon
gress i Miihchen. Istedet fikk man det tredje rikets
hasjbnalhelligdonL Bayéms hovedstad ble nazis
mens vugge og oéntruhL .
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ARABERNES MOTSTAND — PANARABISMEN

Så langt er sionismens berettigelse og muligheter
klare nok etter BibéIerL Men når vd nå kommer til

spørsmålet om dens realpolitiske sjanser, synes hele
det ideelle by^verk å styrte sammen eller i det
minste stagnere på grunn av arabernes bitre mot
stand. Den moderne nasjonalitetstanken har slått
rot også i Orienten, og jødenes fiender har ikke
forsømt å gi vann tii veksten. Under forfatterens
opphold i Palestina 1938 hørte man uopphørlig i
alle arabiske gatekafeer den intense aksepropagan-
daen fra en for øyemedet egen radiæender i Bari.
På samme tid behøvdes pansereskorte for reiser

både med buss og privatbil i det urolige løftelandet
Vi vet alle litt om de mange mord og terrorhand-

Iniger som hørte til dagens orden i årene før den
andre verdenskrigen. Selv om krigstiden bragte en
temporær avspenning, er denne å betrakte som lite
mer enn en tvungen boagfred. Etter seiren er atter
situasjonen blitt meget spent, ikke . minst etter at
franskmennene aktualiserte hele Levantproblemet.
Vanskeligheten med araberne har vært gjenstand
for mange drøftelser mellom de store, men hviler
ennå som en mørk sky over sionismens framtid cg
dé mange forventningsfulle pionerers (chaluzims)
planer og håp.
Gir nå Bibelen noen holdepunkter til orientering

i dette brennende problem? Svaret må bli: Ja,
friksjonen mellom jødene og araberne er gammel
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og velkjent i Bibelen. Nyttige erfaringer kan hø
stes fra tidligere feider. Egentlig begynte striden
allerede i fedrenes tid. Dens første fase er konflik

ten mellom Isaks og Ismaels mødre samt mellom
Jakob og Esau. Abraham forutså, at diet kunne bli
strid mellom Isak og medhustruenes barn. Derfor
skiftet han mellom dem mens han ennå levde. Is-

maeb som ble stamfar for 12 ættehøvdinger, bo
satte seg også etter farens bestemmelse i Østerland,
østenfor sine brødre. 1 Mos. 25, 6. 18. Senere gif
tet Esau seg med Ismaels datter Mahalat» 1 Mos.
28, 9, og ble også han stamfar til mange stamme-
fyrster. Dette er edomittene, som sammeni med Is-
maelstammene representerer arabernes forfedre.
Senere i dten bibelske historien kalles de ofte bare

Edom etter Esau (d. e. den røde), 1 Mos. 25^ 80.
Edomittene bosatte seg syd for Det Døde Hav ved
Seirfjellene og ble etter hvert det utvalgte folkets
klassiske fiendier. Hermed kan jevnføres også den
åndelig-forbilledlige utnyttelse av forskjellen mel
lom dem i Gal. 4, 22 f.

Eisau og Jakob kom med alle sine karakteregen
skaper til å stå som typer eller sinnbilleder for
hvert sitt broderfolk. Derfor har striden mellom

disse brødre forbilledlig betydning for det jødisk-
arabiske oppgjøret som nå pågår. Vi vil bare håpe
at den eksemplariske og velsignede forsoning mel
lom brødrene, som 1 Mos: 33 skildrer, snart skal
bli virkelighet også mellmn folkefrendene. Men før
det skjer, er det etter Bibelen innlysende at både
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jøder og arabere skal gjennom mange prøvelser.
Vi merker oss f. eks. at Jakob måtte kjempe en
alvorlig kamp både med seg selv og med Gud før
han kunne møte sin bror. I 1 Mos. 32 berettes så
vel om hans indre kamp i frykt bønn som om
det personlige;, merkelige møte med Gud ved Jab-
bok. Først i denne personlige åndskamp ble heders-
titelen «Israel» tiL Jakob fikk det forsonlige sinn
og møtte sin bror med kjærlighetens oppfinnsom
het.

I Esanis personlighet finner vi miange dtag som
går igjen hos hans edømittisk-arabiske etterkom
mere. Mens Jakob var en hjemmets og det still
ferdige arbeidets mann, som jøden ennå i dag, var
Esau en dyktig jeger og friluftsmann, 1 Mos, 25,27.
Dette passer bra med arabernes karakteristiske
nomadeliv og de krigerske beduiners mentalitet fin
ner vi uttrykt allerede før Ismaels fødsel: «Han
skal bli et villasen av et menneske. Hans hånd skal

være mot alle og alles hånd mot ham han skal
bo østenfor alle sine brødre.» 1 Mos. 16, 12.

Boplassen svarer også bra til de arabiske centra
i vår tid. For øvrig merker vi oss føftet til Abra
ham om at også trellekvinnens sønn skulle bli til
et stort folk, fordi han var Abrahams sønn. Så
anserj araberne med full rett Abraham som sin
stamfar, de også. Men Esaus materialistiiske for
akt for sin førstefødselsrett ble til et latskapene
karakterdrag hos etterkommerne. I årtusener har
også Isaks ord til Esau preget arabernes liv: «Se,
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uten jordens fedme skai din bolig være cg uten
himmelens dugg fra oven. Av ditt sverd skal du
leve og din bror skal du tjene.» 1 Mos. 27, 29—40.
Slik har o^å de uopplyste beduiners liv i den arar
biske ørken artet seg inntil i dag. På en særskilt
måte kom de til å tjene sin bror^ da Palestinas
fattige arabere ble ansatt som arbeidlere i sioniste
nes plantasjer og fabrikker. Men samtidig lærte
de også å tilene seg den standard- som vil hjelpe
dem til sosial og økonomisk frigjørelse. Jfr. den
underlige avslutningen på Isaks ord til Esau: «Men
når da engang river deg løs, da skal dd bryte hans
åk av din nakke.»

I historiens løp har nå konflikten mellom broder
folkene gang på gai^ tilspisset seg. Under ørken
vandringen nektet Efdoms konge å bevilge Israel
transittvisum gjennom edOmdttenes land tross is
raelittenes ydmyke og inntrengende bønner. Edom
truet også jødene med store stsrrker vepnede solda
ter. 4 Mos. 20, 20. Denne hendelse gjenspeiles
flere ganger senere, f. eks. i Obadja v. 14 og Ez.
35, 5. — Bitterheten ble stor mot Edom, som ble
stående som typen på gudsfolkets fiender, f. eks.
i Obadjabofcen. Der forkynnes Herrens dag som
dom over Edom og folkene, méns der på Sions berg
skal være en flokk, unnslopne og Jakobs, hus skal
ta sine eiendommer i eie. v. 15.17. Den samme for

bindelsen av Israels frelse og dommen over Edom
er .hos Esekiel grundigere beskrevet Midt melloih
gjenreisningens kapitler 34 36—^37 hører vi der
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om edonutteiiies anslag mot Israels land og dom
men som uttales over dem. 35, 1 -r- 36, 7. «Sanne
lig, i min brennende nitkjærhét har jeg talt mot
de andre folk og mot hele Edom, som har tilkjent
s^ mitt landi til ei^dom med hjertens glede
med inderlig forakt;.» (36, 5). Til Israels fjell ret
tes samtidig følgende utsagn: «Hør Herrens Ord,
I Israels fjell! Fordi fienden ropte: —De evige
hauger er blitt vår eiendom, — fordi de ødelegger
og higer etter å oppduke eder fra alle sider, så. I
kan bli andre folks eiendom, og fordi I er kommet
på tunger og leber og i ondt rykte blant folk, ■—
derfor sier Herren, Israels Gud: Sannelig, de folk
som bor rundt omkring eder skal selv lide hån.»
(36.1,2,3,7.)

Disse utsagn ble første gangen aktualisert ved
jødenes hjemkost fra det babylonske fangenskør
pet. I Nehemias bok 2, 19 fortelles om horonitten
Sanballat, den ammonittiske tjeneren Tobias op
araberen Gesem, som spottet det jødiske gjenreis
ningsverk. Sionsentusiasten Nehemias sier at de
«syntes meget ille om at det var kommet em som
ville arbeide, for Israels barns vel.» Likevel «tok
de kraftig fatt på det gode verk.» (2, 18). Jødenes
fiender ble ytterligere forbitret over at arbeidet
med Jerusalems mur ble satt i gang og propagam
daen tok til: «Hva er det disse visne jøder gjør?
Skal de ha lov til slikt? — Skal tro de vil få full
ført v^ket i dag?» Vi kjenner tonen fra den mo
derne kritikken. Agitasjonen resulterte også i at
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fiendene sammensvor seg om å stride mot Jerusa
lem og hindre folket i dets arbeid. Da var det at
«sibnistlederem^ Nehemia under bønn til Gud stilte

ut vaktposter møt dem dag og natt ^Ymr ikke
redd dem, tenk på Herren — og strid for eders
brødre, eders sønner og døtre, eders hustruer og
eders hjem.» Så lød den oppmuntrende dagsorden.
Halvdelen av folket ble uttatt til vepnet vakttjeneste
(sjomerim), mens resten arbeidet med sin ene hånd
på muren og holdt sitt våpen med den andre. Neh.
4,14—18. Denne situasjonen har ofte gjentatt seg
i det nye Palestina^ hvor blomstrende jødiske hjem
er blitt ødelagt av arabiske bomber tross de siom
istiske «sjomerims» vakthold. Trettiårenes politi
ske intriger og forsøkene på å mistenkeliggjøre pio
nerene var like utspekulerte og falske som arabe
ren Gesems og Sanballats listige provokasjon. Neh.
6. Men det har like lite kunnet hindre det gode

verk éUer lamme entusiasmen for Sion. Nehemias*

mur ble ferdig på 52 dager til tross for at de hjem
komne bare var en minoritet på ca. 44 000 sions-
elskende jøder. Ikke antallet, men hjertegløden,
troens miot og kontakten med Gud gjorde dem ster
ke nok til å kjempe s^ igjennom all motstand og
skuffelse. Så kunne heller ikke de jøder, som svék
folkets sak og «quislet» med Tobias, stanse gjen
reisningen, — men* vel forsinke den. Neh. 6,17.
I denne israelittiske presedens finnes både opi>-

muntring og korrektiver for den moderne sionisti
ske bevegelsen. De 600 000 jøder som alt er kom-
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met hjem, utgjør eni relativt større skare i for
hold til dlem som i mellomtiden har bebodd landet

enn de 44000 fra BabéL Dertil må vi r^ne med den
gamle regelen om livets rett Den som utnytter
jorden best og bruker den til beste for flest mulig
mennesker, får den moralske eiendomsretten. Ju
ridisk sett har man i Palestina et enestående til-

fellei, idet jødene har bodd der først i ca. 1500 år,

mens araberne har bodd der senere i like mange
år. Så skulle man anta at de har fått en viss

hevdsrett til landet jMien det er en kjennsgjerning
at Herren aldri har annulert det i himmelen ting
leste «skjøte» eller kjøpebrev til Abraham, 1 Mos.
15, 18. Tvert imot er det ofte blitt gjentatt og be
kreftet Araberne har også ved sin dårlige forvalt
ning av landets naturrikdommer forspilt sin even
tuelle juridiske hevd. Inntil den nye jødiske kolo
nisasjonen begsmte lå Palestina brakk som en ør
ken uten noen kontakt med modéme jordbruks
teknikk og vesterlandsk kultur. Fremdeles kan
man se araberen med sitt ofcsespann og sin treplog
ved siden av sionisten med den store amerikanske

motorplogen. Hva araberen ved gamle metoder kan
få fram av ti hektar produserer jøden kanskje på
et eller to. Derfor trenger den nye tiden fram med
livets rett Produksjonen må økes i en hungrende
og Ildende verden. Sionistenes intensive landbruk
i Erez har vist enestående resultater. Det Døde
Havs enorme forråd av viktige råstoffer for jord
bruket og industrien må utvinnes til folkenes felles



— 112 —

nytté. Palestina må bli det kommérsielle centrum
for verdenshandelen mellom Østen og Vesten 'som
det allerede har begynt å utvikle seg til.

JØDISK-ARABISK INTERESSEFELLESSKAP

Disse glimrende framtidsmuligheter kan bare ut
nyttes ved jødenes og arabernes felles anstrengel
ser i fred og samarbeid. Araberne har dratt man
ge fordeler av den jødiske kolonisasjon, som blant
annet har innført b^epene om europeiske nor
mer i arbeidslivet. Levestandarden er derved for

Palestinas arbere blitt flere gianger høyere enn f.
eks. deres frenders i Afrika. De jødiske og arar
biske arbeidere har vist at de både organisasjons
messig og praktisk kan samarbeide og i virke
ligheten har samme interesser. Både Balfour-de-
klarasjonen de sionistiske myndigheter har of
fentlig sikret arabernes interesser, og mange le
dende arabere, f. eks. emiren Feisal av Transjor-
dania, har uttrykt sin sympati for de hjemvendte
flyktnii^brødre. Uenigheten i den arabiske ver
den viser at det egentlig ikke eksistrer noen «pan-
arabisk antisionisme». De fredelige fellaers opp-

rørsånd er for en stor del et produkt av hatsk pro
paganda og rimelig nok blir den støttet av de rike
arabiske effendis, som kjenner sine feudale privi
legier truet. I virkeligheten står die arabiske ar
beiderne i interessefellesskap med sine jødiske kol
leger i kampen mot kapitalismens misbruk.
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Riktigheten herav framgår bl. a. av det faktum
at araberne heller har tjent enn tapt på jødenes
ankomst til det hellige land. Kapitalimporten og
det moderne rasjonelle jordbruk, som jødene førte
med seg, har resultert i høyere lønninger, øket vel
stand stimulert energi også for araberne. På
15 år ble de arabiske citrusplantasjene syvdoblet.
Samtidig ble den alminnelige helsetilstand i høy
grad forbedret, og barnedødeligheten sank fra
213,8 til 125 pro mille i løpet av 7 år. Derfor er
også Palestina blitt det lokkende innvandringslan-
det for nabolandenes arabere, og landets arabiske
folkemengde øket med 50,1 prosent i tiden 1922—
1935. I E^ypten, som nest etter Palestina er det
mest blomstrende arabiske landet, var det tilsva-
rendte tall i samme tid 13 %.

PALESTINA — «DEN FATTIGES ENESTE LAM»

Man får heller ikke glemme at araberne i sine
store underbefolkede landområder har større livs
rom og flere muligheter enn de fleste andre folk.
Palestina utgjør bare ̂/no av de arabiske land, som
også i stor utstrekning kan irrigeres og oppdyrkes
i likhet med sionistenes intensive jordbruk. Det
hemmelighetsfulle Arabias jord inneholder utvil
somt mange skjulte skatter, ikke minst av olje

gull. Araberne har store framtidsmuligheter, når
bare det feudale åk blir brutt, initiativet stimulert
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og de nye rasjonelle metoder vinner innpass. Når
det gjelder retten til egen jord, er Palestina virke
lig den fattiges eneste lam. Det er ved sin historie
det eneste land som kan danne basis for jødefol
kets gjenreisning. Det har alt skapt den ideelle
«^spirit» som vil «erobre gjennom arbeide:!> og ofre
livet for kommende slekter. I og med at en jødisk
bondestand atter er en realitet på fedrenes jord,
er grunnlaget for folkets gjenfødelse skapt. Israel
ittene drev i oldtiden et mønstergyldig jordbruk i
Palestina, før fremmedvesenet trengte inn i landet.
Jødene er også det eneste folk som ved" sin kjær
lighet til landets jord formår helt ut å utnytte dets
gjenoppdagede muligheter og resurser. De har ikke
trengt araberne bort, men for dyre penger kjøpt
vesentlig sådan arabisk jord som før lå brakk eller
bare ble eksentivt dyrket. Dermed har de aktua
lisert profetien i Jer. 32, 44 om at der atter skal
kjøpes marker for penger og skrives kjøpebrev i
Benjamins, Jerusalems og Judas land. Ved hjelp
av pengene har araberne som regel kunnet gjøre
opp sin gjeld og finansiere en rasjonell utnyttelse
av den mindre, men bedre jorden som de beholdt.
Visselig har Palestina også interesse for araberne
bl. a. kommersielt. Men sikkert vU aldri f. eks. Ibn

Saud, arabernes mest framtredende overhode, til
late at Jerusalem skulle overskygge Mekka, hans
hellige stad. Arabernes tyngdepunkt ligger ikke i
Palestina^ som i virkeligheten heller ikke er inklu
dert hverken i Bibelens eller nasjonenes løfter til
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araberne. For jødene derimot betyr Palestina alt
det som ligger i det dyrebare ordet fedreland. Det
er det eneste sted på vår urolige jord hvor jødene
mottas med åpne armer og et ekte, hjertelig velkomr
men. Visstnok betyr Palestina ennå stadig blod,
svett og. tårer, men dette ui^ytes for egen jord,
for egne barn, for Israels framtid. Forfatteren

glemmer aldri møtet med den unge jøden i Israels
land, som var kommet dit etter flukt gjennom 9
land, som krevde hans foreldres blod. «Det er nok
litt nytt og underlig alt sammen. Men tenk — jeg
er i mitt eget land» Bare den som en gang har
mistet sitt fedreland, har noen små sjanser tQ helt
ut å forstå hva denne unge jøde og; mange med
ham føler for sitt land,- «det fagreste av alle». Ez.
20. G.

PALESTINA, AFRIKA ELLER AMERIKA?

Den såkalte «territorialismen» som har villet opp
rette jødiske jordbrukskotonier i andre land, har
nok hatt sin store betydnii^ som skaper av landr
bruksskoler og midlertidige treningsleire. Men er
faringen synes til fulle å bekrefte Bibelens tanke
at bare Palestina, Brez, landet fremfor andre land,
er og skal bli Israels land. Biro-Bidjaai, Argentina,
U. S. A. er ̂ entlig bare stasjoner på veien til løf
tenes land. Derfor strandet også det store Ugandar
projektet i Herzls tid. Bibelen får alltid rett. Men



— 116 —

likesom de kristne må stride troens gode strid for
å vinne det liv de allerede haiT i Kristus, må Israel

kjempe for å vinne det land de allmrede har løftet
på. Slik var det også engang før i Israels historie,
da Josva tilkjente hver av stammene deres løftes-
jord, men overlot pasifiseringen og fiendienes ende
lige undertrykkelse til israelitten selv. Dommer-
boken hevder at under landnåmstiden lot Herren

de fremmede folk bli og hastet ikke med å drive
dem bort. For ved dem skulle Israel prøves, om de
ville ta vare på Herrens vei og vandre på den. Dom.
2, 22—^23. Ganske sikkert er det, bibelsk bedømt,
den samme prøve som gjentas nå under sionistenes
fredelige erobring av landet. Derfor heter det også
i domsprofetien over Edom, arabernes fedre. Ez.
35,1, at Herren skal bli kjent blant Israel når han
dømmer dem. Det er farl^ for andre å tilkjenne
seg løftenes land, hvor Herren har vaert (v. IQ).
Bøddeltjenesten mot Israel har alltid vært en me
get risikabel affære. Det fikk assyrerne kjenne i
antikken og likeså de moderne assyrere i det tredje
rikets hakekorsuniformer. Som en rød tråd gjennom
verdenshistorien går det gamle ordet til Abraham:
«Jeg vil velsigne den som velsigner deg, og den
som forbanner d^, vil j^ forbanne». 1 Mos. 12. 3.
Kampen i og for Palestina bør derfor ingenlunde

lamme hverken sionistenes arbeid eller de kristnes

forbønn for det nye, gjenfødte Israel Når øst og
vest, gammelt og nytt, feudalisme og sosialisme, tre-
plog og traktor møtes, må det bli noen friksjon og
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smertefulle veer. Men vi tør frimodig regne med at
dette er gjenfødelsens løfterike veer, innledningen
til Israels fullstendige restaurasjon. Aldri har noe
nytt stort blitt født uten smerter. Men også her
stunder en tid da man ikke lenger kommer treng
selen i hu av bare glede over det som er født. Fra
kristen side vil man av et oppriktig hjerte uttrykke
ønsket om en lykkelig fødsel og Herrens velsignelse.



v. GREKERNES SKYLD OG JØDENES

ANSVAR

Det er utvilsom noe kuriøst og irrasjonelt ved
jødenes situasjon, som gjør at menneskene inter
esserer seg for dem og fingrer ved deres problemer,
men av de mest forskjellige motiver. Mange tidlir
gere interess^ter har under den annen verdens
krig avslørt seg som opportunistiske jødehatere.
For alle kristne må det være en hellig plikt å ran
sake sine motiver i interessen for jødene. Hverken

sensasjonslyst, tilskuermentalitet eller passiv sen
timentalitet får tolereres. Rettferdighet er bedre
enn filiantropi, aktiv innsats nødvendigere enn
rørende medlidenhet. Jødene ga oss både Bibelen
og Kristus. Vi skylder å gi dem Kristi rettfer
dighet og kjærlighet tilbake motarbeide alle
fordommer. Vi vil derfor avslutte under^kelsen

av Bibelens korrektiv i jødeproblemet med en
kort betraktning av personlig skyld og ansvar.
Vanligvis taler man oftere om jødenes skyld enn
om'grekenes ansvar. Når vi her har valgt den
motsatte formuleringen som overskrift, er det på
grunn av den nye situasjon som «hedningenes
tider» eller de siste 1900 år har skapt. Innlysen-
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de er det at ansvar er forutsetningen for skyld.
Skyldspørsmålet er brennende aktuelt. Skyldig er
bare den som ikke har båret omsorg for det an
svar de fikk. Fikk da jødene noe fortrin, som*
ga dem ansvar framfor andre? Apostelen Paulus
besvarer dette spørsmål i Rom, 3. 2 med disse ord:
«mi^et i alle måter: først og fremst det at Guds
ord ble dem betrodd». Men utvelgelsens ansvar er
tungt, Israels skjebne er alltid avhengig av tro
skap i kallstjenesten. Så heter det allerede hos pro
feten Amos: «Eder alene har jeg villet kjennes ved
— derfor vil jeg hjemsøke eder». Am, 3. 2. For be
troelsen av Bibelen og evangeliets klenodium bærer
Israel et evig ansvar, som ble til skyld i samme
grad som de støtte det fra seg. Vi har før sett hvor
urimelig og ubibelsk det er å knytte denne skyld
primært til justismordet på Golgata. Først etter
korsfestelsen kommer jo de store kristne vekkelser
blant Palestinas jøder og dannelsen av den jøde
kristne kirken. Ap. Gj. 2, 41. 47; 5, 14. Først etter
oppstandelsen kunne i virkeligheten det fulle evan
gelium forkynnes, og det skjedde også i sannhet
«for jøde først». Jødene utgjorde kirkens grunn
stamme. Men da majoriteten av dem som folk av
viste det apostoliske budskap, ble jødenes ansvar
overført til ikke-jødene, mens Israel dro over seg
sabotørens skyld. Paulus illustrerer dette med lig
nelsen om oljetreet i Rom. 11, 17: «Noen av gre
nene ble avbrutt og — en viU djekvist ble innpo
det — og fikk del — i oljetreets rot fedme».
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KRISTEN SKYLDKONTO

Om Israels temporære tilsidesettelse og indirekte
tjeneste i Bibelens frelsesplan har vi før talt meget.

Nå er vi imidlertid kommet så langt fram i tiden
at folkene ved sin ansvarsløshet har påført seg

selv en skyld, som ikke er mindre enn jødenes.
Isteden for å bringe den miskunn som de fikk gjen
nom evangeliet tilbake til jødene (Rom. 11.31),har
de kristne uhyggelig øket sin skyld ovérfor Israel.
Tidlig glemte man Jesu medlidende hyrdesinn
(Matt. 9. 36) og apostelen Paulus, som led med sitt
folk som en bevisst jødekristen og ønsket seg selv
forbannet bort fra Kristus, om det bare kunne
gagne hans brødre etter kjøttet. Allerede i kirke-
fedrenes skrifter finner man den jødeforakt, som
synes i noen grad å ha infisert også forsamlingen
i Rom, jfr. 11, 25. Keiser Konstantins lov, som
stadfester statskirken, hevder at «jødene er et
skjendig, bestalisk samfunn». De ble ansett som
annenrangs borgere og underlagt unntagelseslover,
mens påsken utviklet s^ til en klassisk pogromtid
i katolske land. Verst ble korstogstiden, som for

jødene betydde en virkelig katastrofe. Det liden
skapelige hat mot «Kristi mordere» brøt ut alt i
1096 med parolen: dåp eller død. I de gamle jødi
ske centra Rouen, Mainz, Trier, Koln, Worms,
Speyer, Toulouse, Marseilles og Magdeburg stormet
de brutale kjetterjegerne frami og drepte mange
steder alle som ikke ville la seg døpe. Selvmords-
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epidemier, pinsler og nedslagtaiing av opp til 1100
offer om dagen foiefeom, pogromer som bare kvan
titativt er nazistbødlenes framferd underlegne.
Det er ydmykende å tenke på at det var det store

kirkelige laterankonsil i 1215 som første gang fat
tet påbudet om den. gule flekken (davidsstjernen)
og den særskilte hatten for jødene. Den mer og
mer verdsliggjorte kirken behøvde stadig flere pen
ger. Men rentevesenet ble ansett som synd for de
kristne. Så lot man jødene sysle med denne for
aktelige, men nødvendige geskjeft, og drev dem der
til ved strenge restriksjoner for håndverks- og jord
arbeid. Det er bakgrunnen for den unormalt stoie
proænt forretningsfolk og handlende, som jødene
anklages for i vår tid. De «kristne» har selv vært
med på å skape denne uheldige utvikling. Ennå må
jødene være forberedt på de anslag som fyrster og
paver så ofte rettet mot dem i Middelalderen. N'år
svampen hadde, suget til seg tilstrekkelige verdier,
ble den krystet og presset til siste dråpe. Så er det
,ikke så underlig, når jøden i sin usikre flyktnings-
tilværelse prøver å samle seg mobile verdier, som
han kan ta med når han blir jaget bort. Forresten
er det en antisemittisk fordom at jødene er så rike
og behersker verdensfinansene. Der fins et par
hundre jødiske mallionærer i Europa, Sydafrika og
U. S. A., men ingen av dem er blant verdiens 20
rikeste. Av New Yorks 199 millionærer i 1925 var
bare 19 jøder. I virkeligheten beherskes verdens-
finansen og allé betydelige internasjonale truster
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av ikke-jøder. Og det stx)re flertall av verdens nå
til nærmere 30 % deamerte jøder levde i meget
små kår og som det fattigste proletariat.

Middelalderens sverdmisjon fortsatte med øde
leggelsen av 140 jødiske forsamlinger i Bayern og
Østerrike 1298^ Det nye motiv var anklagen om
skjending av hostien. Litt senere, på ISOO-tallet,
fikk jødenes forgiftning av brønnene skylden for
Syartedauen, vel den verste pest som har herjet
Europa. I Strassburg brentes eni hel forsamling
på 2000 mennesker^ mens 300 andre jødiske menig
heter ble ødelagt. I slutten av århundret erklærte

erkebiskopen i Sevilla hellig krig mot jødene og
innedet deres skjebnesvangre utryddelse av dette
land. Allerede under diæe forfølgelser finner man
det moderne rasesludder åpent uttrykt: det iberi
ske blodet er verdifullere enn det jødiske, marran-
ske moriske. I)et er fryktelig å tenke på at Ge

stapo og G. P. U. har sine læremestre innen den
spanske inkvisisjonen, som ville være et kirkens
organ. Deres angiveri- og tortursystem står på lin
je med nazistenes. Den beryktede Thomas Torque-
mada, dronning Isabellas skriftefar, ville «rykke
opp med røttene det jødiske ugress av Herrens
aker». Den2nen august 1492 seilte de jødiske døds-
skip ut fra Spanias havner i samme stemning som
jødéskipet fra Oslo november 1942. Men med de
kultiverte sefardiske jøder reiste også Spanias lyk
ke og anse^ posisjon» som det aldri har gjenvun
net. For øvrig ble jødene stadig utsatt for forføl-
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geiser og levde i den største usikkerhet også. i de
andre europeiske land i Middelalderens siste
sekler.

VAR LUTHER ANTISEMITT?

På bakgrunn av den bitterhet og det gjensidige
hat, som dette måtte framkalle, må vi se situasjo
nen på Luthers tid. Jødehaterne har alltid prøvd
å ta Luther til inntekt for sine grusomheter, idet
de har løsrevet fra sin sammenheng forskjellige
krasse og affektbetonte uttalelser fra hans bord-t
taler og ellers. Heinz Caspari setter den protestan-
tistiske antisemittismen i forbindelse med disse

Luthers kraftuttrykk og, formianinger. Sikkert har
de også i misforstått og forvrengt utgave spilt en
skjebnesvanger rolle som propagandaskryt. Men at
Luther ikke var noen antisemitt, framgår allerbest
av hans første bok om jødene: «At vår Herre Jesus
Kristus var født jøde». Denne lille bok er av dem
som har gavnet jødene mest og dempet lidenska
pene med kjærligheten til Jesu brødre. Luther har
også uttalt like krasse ord mot tyrkerne og andre
kristusfiender, ord som viser at Luthers motiver
alltid var av evangelisk art. Det var også p. g. a.
spotten og forakten mot Kristus at Luther angrep
jødene og anbefalte noen av datidens voldsmidler
mot de hårdnakkede. Visstnok synes han å ha glemt
de kristnes provokasjoner og uforstand, som i noen
grad forklarer, men ikke forsvarer jødenes kristus-
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hat. Men alltid har Luther, før noen tvangsmidler
ble brukt, villet tilby Jesu brødre evangeliet med
dets nyskapende kraft Evangeliets interesser var
for Luther alltid primære. Hans beldageliga og
misbrukte vredessentenser får man i rettferdighe
tens navn skrive på hans koleriske temperaments
og tidens brutalitets kontL Imidlertid står den ty
ske protestantismens svake og servile holdning
overfor nazismen med dens jødehat som et uhyg
gelig mål på det store frafalls omfatning; Vel er
det sant at ikke-jødenes ansvar for evangeliet i
«hedningenes tider» allerede i middelalderens mis
bruk utviklet seg til en stor skyldkonto. Men den
nyere tids og særlig våre dagers sadistiske og vi
tenskapelig systematiske utryddelse av Europas jø
der har forvandlet grekernes ansvar til grekernes
skyld. Det vil føre for langt her å presentere hele
denne konto av den andre verdenskrigens skyld-
register. Men også noen få kapitler av deime Is
raels nyeste lidelseshistorie burde være nøk til å
overbevise om «grekernes skyld».

EUROPAS JØDER 1935—1945

Da de antisemitiske niirnbergerlover begynte
å virke i Tyskland i 1935, var verdens land delt
i to grupper, hvorav den ene fordrev jødene og
den andre nektet å ta imot dem. Palestina var

allerede da det eneste lyspunkt i alt mørket og
tok; bare i dette år imot 62 000 jøder. Da Øster-
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rike og Tsjekkoslavakia i 1938 kom under tysk
voldsmakt, kom ytterligere 560 000 jøder med i
malstrømmen. Tusenvis av jøder ble misbandlet
og drept, hjemmene ødelagt, butikkene plyndret
og synagogene brent. Men da sionistledelsen i

Jerusalem ba om tillatelse til å føre 100 000
jøder fra nazihelvetet til Palestina uten om

kostninger for England, ble søknaden avslått av
mandatarmakten, som ga eiter for det nazistiske
trykk på araberne. Flyktningkonferansen i Evian
samme år var helt behersket av Chamberlains miin-

chenmentalitet og trodde i naiv optimisme på mu
ligheten av å overtale tyskerne. Alt dette kunne
vært annerledes om landenes ledere hadde kjent
og forstått Bibelens nøkterne menneskesyn.

Isteden gikk verden med stormskritt mot den
krig, som truet med det jødiske folks totale
tilintetgjørelse. Ved Tysklands overfall på Polen
kom ca. 2 millioner jøder under Gestapos spesielle
system for å «ordne jødeproblemet». Det tyske jø
dehat var langt verre enn det polske, somi de før
hadde lidd under. Tvangsarbeid, massakrer, sult,
mishandel og tyfus hørte til dagens orden. Men
den psykologiske lidelse som den engelske palestina-
hvitbok samme år beredte Polens undertrykte, men
forhåpningsfulle sionister, var neppe mindre.
Konduiten mot de tusener av «illegale» flyktninger,
som ankom til Palestinas havner, var ikke stor.
Man var smtålige nok til å dra antallet fra på de
ordinære mnvandringskvoter. Med gru minnes vi
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også dem som reddet til løftelandets terskel,
men som ble nektet landgang; os senere omkom på
uhyggielig vis. Men deler ikke alle de, som visste
om alt dette uten å si eller sjøre noe, både ansvar
og skyld med mandatarmakten? Det var dog 52
nasjoner som hadde godkjent Israels nasjonalhjem
i deres fedres land. Men heller ikke fra oss i Nor
den ble det gjort nioe større for å sikre Israel dets
rette hjem da de mest trei^e det.
Da Danmark» Norge, Holland, Belglen, Luxem

burg, Italia, Frankrike, Grefcenland, Ungarn og Ro-
mania i løpet av 1940 ble okkupert, kom ennå 2
millioner jøder i nazismens vold. Deportasjonene
til Tyskland begynte med de 1300 jødene fra Stet
tin, som en natt i februar ble sendt i åpne kreatur-
vogner til Lublin. Mange frøs ihjel på veien. Ved
Frankrikes kapitulasjon kom 330 000 jøder, hvorav
80 000 flyktninger under de lyske raseforordnin-
ger. Internering og samling i konsentrasjonsleire
av disse fortsatte med øket terror i 1941, da mange
jøder også ble sendt på tvangsarbeid ved jernbane-
bygg i Sahara, hvor endog barna ble slept med.
Ved utbruddet av den tysk-russiske krigen i juni
begynte tilintetgjørelsen av de store jødecentra i
Kischinev, Bialystok og Kiev. Bare noen ganske
få av de 260 000 jødene i Baltikum greide å redde
seg over på russisk område. I Riges ghetto ble over
30 000 lettiske jøder myrdet, mens 4500 ble utvalgt
til slavearbeid. Jødene i Polen var nå innestengt
i 50 ghettoer og 85 arbeidsleire, der de ble ̂ te-
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matisk utsultet og strengt bevoktet. I det sterkt
antisemittiske Romania var jødene alt 1 1940
blitt berøvet sine borgerrettigheter. Jemgarden or
ganiserte blodige pogromer i Jassy alt i juni 1940,
da 12 000 jøder ble myrdet. Ved tvangstilslutnin-
gen til aksemaktene var jødenes skjebne beseglet
både i Romania, Bulgaria og Jugoslavia. De stadig
økende deportasjoner framkalte de forferdeligste
selvmordepidemier, ikke minst i Wien og Prag.
I Hitlers njrttårstale 1942 fikk verden vite at ty

skerne ville avlive alle jøder i de land hvor de her
sket. Ingen kunne drømt om i hvor høy grad de
skulle komme til å få realisert dette grufulle mål.
Alt i mai var halvparten av Slovakias 80 000 jøder
ført bort. Depoi-tasjonene fra Frankrike, Holland
og Belgia fortsatte i stadig større omfang. Den
fryktelige menneske jakten sparte heller ikke barna,
hvorav bL a. 3000 ble innfanget stuvet i gods
vogner, 60 i hver, for å føres til den uhyggel^
leiren i Drancy i Nordfrankrike. For tyskerne eks
isterte bare to slags jøder: brukbare og ikke-bruk-
bare. De første sendtes til slavearbeid, de siste,
som mest bestod av bsurn, gamle og syke, transpor
tertes som regel direkte til gasskamrene og lifcfa-
brikkene. Merkelig nok bevarte de i Warzawas
ghetto innesperrede 450 000 jøder ennå livsviljen
og håpet, troes hundreders død av sult og sykdom
hver dag.
For det egentlige Romanias 272 000 jøder var for

holdene blitt så fryktelige at hele landet kunne be-
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tegnes som en eneste stor konsentrasjonsleir. 90 %
levde på sultegrensen med staxiig trusel om depor
tasjon hengende over seg. Deres ufattelige nød
gjenspeiles best av det romanske fartøyet «Stru-
mas» skjebne ved årsskiftet 1941—42. 750 jødiske
menn, kvinner og barn hadde fått uireisetillatelse
på betingelse av at de aldri skulle komme tilbake.
Båten var nærmest et vrak, men de fant likevel at
det var sikrere å reise med den enn å bli, til tross

for at de ikke hadde innrei^tillatelse i noe annet

land. Ved avreisen tok den romanske tollen ifra

dem nesten alt de hadde av klær og mat. I Istam-

bul fikk de ikke gå i land, og tross Jewish Agencys
energiske arbeid ville ikke de engelske myndighe
ter bevilge innreisetillatelse til Palestina. I over
to måneder ble båten liggende i Istambuls havn, og
forholdene ombord var ubeskrivelige. Mange ble
sinnsyke av sykdom sult. Til slutt måtte båten
forlate Tyrkia, men sank 24de februar i Svarte
havet, antagelig senket av sine fortvilte passagerer.
At sådant virkelig kan skje, må vel kalles sivilisa
sjonens største skam og fållitterklæfring hittil!
Så sent som sommeren 1942 var det i Norge van

skelig (å tro at dette virkelig kunne være mulig.
Men i november begynte menneskejakten også i
Oslo, der Quislings hird innfartet 725 jødiske
menn, kvinner og barn for med dødsskipet «Donau»
å føre dem til Polens massegraver. Et mindre an
tall var deportert før, og flere ble satt i norske
konsentrasjonsleire. Men ved den norske hjemme-
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frontens hjelp lyktes det å redde vel 900 jøder over
grensen til Sverige. Bare 11 norske jøder overlevde
lidelsene i de tyske dødsleire.

Først den 17de desember 1942 ble verdenssam-
vittigbeten så oppskaket av de fryktelige medde
lelser fra det tredje riket at de forente nasjoner
kunne samles om den felles erklæring om straff
for jødenes bødler, som utenriksminister Eden le
ste opp i underhuset. Men nioen beslutning om ef
fektiv hjelp eller energiske inngrep ble beller ikke
da fattet Deltagelse og sympatierklæringer kunne
ikke slukke ilden i de tyske krematorier, som bl. a.
skaffet aske til gjødning av «den hellige tyske jor
den».

Av de 450 000 jøder i Warsawas ghetto fantes
på denne tid bare 40 000 igjen. De besluttet å ikke
la seg slepe avgårde som slaktekveg, men beller
dø med våpen i bånd. Fra den polske hjemme
fronten lyktes det dem å smugle inn våpen, og i
tre uker boldt de stand i den ulike kampen under
tyskernes sluttlikvidasjon. De kjempet likesom sine
kolleger i de andre polske ghettoer med desperat
heroisme, og det lyktes dem å sende en avskjeds
hilsen i radio til sine brødre i Palestina før den si
ste warzawajøden falt. Det beter der at de ville
dø «på sin post i kamijen for den jødiske nasjons
ære». I mange polske dø<kleire gjorde jødene opp
rør like før massemyrderiene skulle begynne.
Våren 1943 begynte massedeportasjonen av Hol

lands jøder. Hverken gravide kvinner, barn eller
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syke ble skånet. Av Hollands 180 000 jøder antar
man at nærmere 170 000 er blitt deportert og av
livet. Av Belgias 85 000 hadde det lykkes nesten
halvparten å flykte fra landet, men jakten fort
satte ubarmhjertig på dem som ikke allerede var
deportert til Bolen året før. Danmarks jøder had
de inntil oktober 1943 som ved et mirakel fått

være i fred, men da begynte den tyske klappjak
ten også der. Heldigvis lyktes det den velorganiser
te danske frihetsbevegelsen å redde omkring 7000
jøder over til Sverige, mens 476 ble grepet og ført
til koiKentrasjonsleiren Theresienstadt. Merkelig
nok har de kommet relativt uskadte fra sitt tysk-
landsopphold. Bulgarias befolkning protesterte så
sterkt mot jødedeportasjonene at landets 50 000 jø
der fikk bli innen landet i fire store konsentrasjons
leire. De bulgarske nazistene lot isteden sitt jøde
hat gå ut over de ca. 12 000 jøder i dte av Bulgaria
okkuperte delene av Jugoslavia og Grekenland.
Av Grekenlands 75000 jøder er det ikke trolig

at mer enn 15 % har overlevd pogromene. Bare
fra den sefardiske ghettoen i Saloniki ble over
50 000 bortført, mens den greske befolkningen lyk
tes å redde mange av Atens jøder ved å hjelpe dem
på flukt. Mer enn 120 000 jøder faJt som offer for
pogromene i det egentlige Romania, mens 60 000
deportertes til Polen. Samme år, 1943, var 60 000
døde av sult av de 185 000 som 1940—41 deporter
tes til Transdnjestriens arbeidsleire. Tusener av
utmagrede barn nsåtte ligge i brakker uten vin-
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duer, fordi de ikke hadde en tråd å ha på kroppen.
Et brød kostet 500 lei, d. v. s. tredve gang^ mer
enn i Bukarest. De jøder, som ble uttatt til tvangs-
arbeid» fikk arbeide IG timer i døgnet på en mat
rasjon, som utgjorde i av det som en romansk sol
dat fikk! Alt i alt var ca. 3 millioner europeiske
jøder ved (årsskiftet 1943—-44 dukket under for na

zismens mordlyst.
Foruten Ungarns egne jøder var under krigens

første år 160 000 tsjekkiske jøder, 180 000 roman
ske fra Transylvania og 20 000 jugoslaviske jøder
kommet under de ungarske unntagelseslover, som
ble innført alt i 1938. I 1941 ble alle polske jøder
i Ungarn deportert tilbake til Polen og mange fra
Karpatrussland sendt til Østfronten for å dø der.
Bare i mai 1942 ble nærmere 400 000 deportert, ja,
på én dag, den 13de mai, gikk 62 godsvogner full-
lastede med barn i alderen 2—6 år foruten de dag
lige vognlaster med voksne. Dessverre fikk de ty
ske bødlene alt for god hjelp av ungarske nazister
Og svake myndigheter under Horthys regime. Lik-
fabrikken Oswiecim i Pden hadde på denne tid en
kapasitiet på 8000 myrdede om dagen. Bare Oswie
cim og Birkenau ble fra april 1942 til april 1944
1715 000 jøder (h'ept. Av de opprinnelige 900 000
jøder i Ungarn fantes ca. 400000 igjen, og mange
av dem ble reddet bare ved den svenske kongens
og pavens inngrep. Men etterat pilkor^artiet fikk
makten med quislingen Szalasy, ble både svenske
og scbweiziske beskyttelsespass erklærtugyldige.
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Om alt som er tapt under dette regime og senere
under kampene om Budapest vet vi ennå lite.
Antisemittene i Italia innskrenket seg til tvangs

arbeid og internering for jøder før Italia brøt med
aksen i 1943. Men etter dette ble jødene i de tysk
besatte områdene utsatt for de samme deportar
sjoner som i andre okkuperte land. Bare i Trav-
niki i Polen ble 300 italienske jøder drept. Av Ju
goslavias 75 000 jødiske borgere havnet 40 000 i
qiiislingstaten Kroatia, hvor fryktelige myrderier
ble satt i gang. I Janki nær Belgrad hadde tyskerr
ne en avlivningsleir, hvor jødene ved ankomsten
fikk kle seg nakne og grave sine egne graver,
hvoretter de ble meiet ned med; maskingeværer.
Antagelig er knapt 10 % av landets jøder ennå i
live.

De jøder som ennå levde i .Polens og; Baltikums
ghettoer og arbeidsleire da den røde armé rykket
fram, ble «likvidert» av tyskerne før de dro seg
tilbake. I Dachau, Beigen-Belsen, Buchenwald og
andre redselsleire vokste likhaugene uhyggelig i da?
gene før sammenbruddet. Det var ikke lenger tid
til å brenne de drepte eller uthungrede, ikke en
gang til å legge dem i massegraver. Men Tysklands
raske sammenbrudd gjorde at de allierte soldater
hied égne øyne fikk se alt det som tyskerne hadde
besluttet at alle ikkentyskere skulle betale med livet
fon å se. En bølge av avsky og indignasjon er siden
gått. over hele verden over disse, fryktelige avslø
ringer. Men det må de^verre konstateres at. den
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oppsikt som disse uliyggelige fakta vakte i verdens
pressen, var mer pr^et av sensasjon enn av vilje
og energi til å motarbeide grusomihetens årsak.
Ennå fins der dem som trøster seg med at det var
jo «bare jøder».

ANTIKRISTENS SKYGGE

Vi burde heller tenke over det sannferdige ordet
at «etter synagogene kommer kirkene». Det er ikke
det onde i jødene eller nazistene, men det onde i
menneskene som ligger bak all krig, forfølgelse og
lidelse. De nazMiske grusomheter og eksesser vi
ser med opprørende gru og tydelighet hvilke mulig
heter som rommes i menneskenes syndige natur.

Det er disse kreftrø^ «kjøttet», som begjærer mot
Ånden», som snart skal utnyttes av den personlige
Antikristen både mot synagoger og kirker. Heller
ikke i den annen verdenskrig var det «bare jødene»
som fikk kjenne dem, men også millioner av andre
mennesker fra de fleste europeiske land. Selv om
ingen annen på langt nær er blitt rammet prosent
vis så hårdt som jødene, er det likevel ca. 26 mil
lioner mennesker som alt i alt har bukket under
for de nazistiske redsler. Grekernes ansvar ble til
skyld, som også medførte straff. For «trengsel og
angst skal komme over hver menneskesjel, som
gjør det onde, både jøde først og så greker», Rom.
2, 9.
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LYSESTAKEN FLYTTES?

Men det er grunn til å tro at vi nå befinner oss
ved trengselens angstens siste periode for Israel,
mens den for alvor er begynt for grekerne. Mens
de kristne folk sekulariseres mer og mer drar

større og større skyld over seg både overfor Gud
og mennesker^ idet urettferdigheten tar overhånd
og kjærligheten blir kold hos de fleste, opplever
det jødiske Mk for tiden en åndelig gjæring til
lutring og fornyelse som aldri før. For det første
har den jødiske innstilling til Jesus Kristus i de
siste femti ,år blitt fullstendig forandret. Mange

av deres åndelige ledere interesserer seg for Jesus
og skriver tykke bøker både om ham og hans apost
ler. Dr. Isidor Singer, utgiveren av «Jewish En-
cyklopaedia», skriver f. eks.: «Jeg betrakter Jésus
av Nasaret som en jøde blant jøder, en, som hele
det jødiske folk holder på å lære seg å elske». Den
berømte jødiske forfatteren Max Nordau skriver:
«Jesus er sjel av vår sjel, kjøtt av vårt kjøtt. Hvem
skulle da tenke på å utelukke ham fra Israels
folk?» Constantin Brunner uttaler: «Jesu dype og

hellige ord må fra nå av høres i våre synagc^er
læres av våre barn, foråt den urett vi har gjort,
kan gjøres god igjen og forbannelsen vendes til vel
signelse, så Han til sist kan finne oss, som han all
tid har søkt etter.» «Jesus hadde, i motsetning til
alle andre lærere og profeter, et budskap, et evan
gelium,» skriver rabbiner K. Køhler.
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ISRAELS Al^SYAR

Israels nye ansvar og sjanse er netlxw defcte at
der er oppstått menn i blant dem som atter for
kynner Kristus og viser vei^ den eneste mulige,
til Israels åndelige og nasjonale restaurasjon. Vel
ér. der-stor:forskjell på apostlenes og de liberale
jødidke forfatteres Jesusbilde. Men all interesse
for Jesu peraonlighet innebærer miuliglieter. Der
er allerede en del jøder som vet av erfaring at bare
det Guds lain« som bar verdens synder, vår sted-
fcMrtreder og forsoner, kan redde Waels rest Det
jødiske folk har i dag et stort ansvar overfor de
avideres egne som vil bygge det nye Israel på kor-
siets forsoningsgrunn. 'Nå har man så megen skade
både blant Israels tidligere generasjoner og de frsr
falne, verdsliggjorte «kristne» nasjoner å bli klok
av. Det gjør ansvaret ennå større. Det hvite he
denskapet har forårsaket at lysestaken er blitt flyt
tet frå mai^ land. De går sin dom i møte etter
tur. likesom Israel etter avvisningen av. evangeliet.
Men etter Guds underfulle råd har Israel nå sin
annen sjanse. Hver og en som vil, kan få oppleve
også de gode løfter som Herren har gitt. .Et nådens
ansvar!

: Hva er da-dette: Folkene på vei bort fra Jesus,
jødene .langsomt i retning til Nasareeren, mens
evangeliet forkynnes for snart alle folkeslag? Jo:
«Niår himmelriketB bknnster gror^ for visst jeg trorj
Guds rike snarlig kommer». '
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