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FORORD

M

ålgruppen for denne boken er de kristne som ber –
forbedere, bønneledere, nettverk og bevegelser. Alt er
knyttet opp mot et kall – et kall til å be. Det er et kall til
forbedere om å be for sine respektive land – over hele verden.
DET ER ET GLOBALT BØNNEINITIATIV!
Hovedformålet for dette kallet til bønn er at dere skal be
for deres egne nasjoner vedrørende dets forhold til det jødiske
folk og staten Israel. Våren 2015 – 70 år etter slutten på
Holocaust og 2. verdenskrig (i Europa) – vil Holocaust bli
minnet i mange land: Nazi-Tyskland og dets alliertes mål om
å utslette de jødiske samfunn i Europa vil enda en gang
komme helt på topp i almenhetens oppmerksomhet.
For oss, som kristne fra Europa, er dette et smertefullt
minne: Hvor var den kristne kirke i Europa på denne tiden?
Det er med stor sorg vi må erkjenne at vi for det meste var
likegyldige, i beste fall, hva angår jødenes skjebne. Mot dette
historiske faktum, må vårt spørsmål nå være: Hvor er kirken
nå?
5
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Idag, 70 år senere, er det jødiske folk verden over, og staten
Israel i særdeleshet, enda en gang truet av utslettelse. De
demoniseres, terroriseres, isoleres og blir behandlet på en
urettferdig måte – i første av rekke av islamske nasjoner,
nettverk og bevegelser; men også i varierende grad, av mange
andre. Og hva med oss som kirken idag? Er vi enda en gang
likegyldige? Eller har vi lært av historien?
Som kristne fra Europa lanserer vi dette GLOBALE
BØNNEINITIATIV 2015 – 70 år etter slutten på Holocaust –
slik at vi ALDRI MER skal være likegyldige. Og vi vil gjerne
utfordre og oppmuntre deg til å be for din regjering, for ditt land
og for de kristne menigheter i ditt land – om at de må opptre
fornuftig overfor Israel, at de må svømme mot strømmen hvor det
måtte være nødvendig, slik at de kan bli til velsignelse for Israel,
slik Skriften befaler (1. Mos. 12:3). Når vi gjør dette, vil Gud på
sin side velsigne våre nasjoner – for all framtid og gjennom
evigheten. Derfor: BLI MED I DET GLOBALE BØNNEINITIATIV 2015!
Willem Glashouwer
(Christians for Israel International - president)
www.c4israel.org
Markus Ernst
(Ebenezer Operation Exodus International - president)
www.operation-exodus.org
Tomas Sandell
(Den europeiske koalisjonen for Israel – grunnlegger og leder)
www.ec4i.org
Harald Eckert
(Initiativtager og koordinator)
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KAPITTEL

1

Innledning

D

et som Bibelen har å si om Guds forhold til nasjonene, er
noe som har stor og vidtrekkende betydning. Uheldigvis
får dette spørsmålet altfor lite oppmerksomhet av troende
kristne. Det finnes ulike årsaker til dette. La oss se på noen av
dem:
•

Mange kristne tror intuitivt at Gud bare taler om Israel
og nasjonene i Det gamle testamentet. Det synes å være
en vanlig oppfatning at Gud i Det nye testamentet bare
taler om sine hensikter for menneskene som
enkeltindivider.

•

Gjennom kirkehistorien har det vært mange
oppfatninger – noen av dem ganske bisarre – om hva
Bibelen lærer oss om nasjoner, regjeringer og kollektive
grupper.

•

Johannes Åpenbaring og andre eskatologiske avsnitt i
Bibelen skaper hos mange kristne flere spørsmål enn
svar. Den naturlige reaksjonen blir da at mange rett og
slett unnlater å ta opp disse vanskelige temaene.

Selv om slike reaksjoner kan være forståelige, er de ikke
berettigede. Det ser vi klart dersom vi studerer
problemstillingene de tar opp nærmere.
8
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Jesu lignelse om dommen over nasjonene
Jesu lignelse om dommen over nasjonene, som vi finner i
Matteus 25:31ff, burde være nok for å få oss til å stanse opp og
tenke etter hva dette er. I de innledende vers leser vi:
”Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene
med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag
skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en
gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side og
geitene på sin venstre.”
Om vi forstår disse vers bokstavelig slik det er tenkt at vi
skal gjøre, er de tilstrekkelige for oss til å trekke følgende
konklusjon:
1. For Gud spiller nasjonene en rolle også i Det nye
testamentet.
2. Det finnes en dom, ikke bare overfor individer, men
også overfor nasjonene.
3. Denne dom henger sammen med Jesu gjenkomst – det
vil si, den ligger foran oss i tid.
Om alt dette er sant; kan vi da som kristne fortsette med å
være likegyldige til det? Kan vår nasjons fremtidige skjebne
virkelig la oss forbli helt uberørt? Er det åndelig og menneskelig
sett irrelevant hvorvidt vår nasjon en dag blir regnet sammen
med ”sauene” eller ”geitene”? Hvis ikke; hva kan vi gjøre? Hva
er mitt ansvar framfor Gud og mennesker?
To grunnleggende prinsipper i bibelstudiet
For på en systematisk måte å kunne ta opp disse spørsmål og
den tidligere nevnte store usikkerheten rundt dette, vil jeg
gjerne begynne med noen få innledende kommentarer
angående metoden vi tolker Bibelen på.
For det første, når vi skal se på et av de mer komplekse
temaene i Den hellige skrift, kan det ofte være til stor hjelp å
spørre seg selv hvor og i hvilken sammenheng dette temaet tas
9
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opp første og siste gang i Bibelen. Når man har identifisert det
første og det siste punktet på en åpenbaringslinje, er det ofte
lettere å relatere andre punkt langs denne linjen til den
overordnende bibelske åpenbaring. Det er derfor 1. Mosebok og
Åpenbaringsboken er så viktige. Mange tema som introduseres i
1. Mosebok, Bibelens første bok, får sin endelige
åpenbaringsfinale i Johannes’ Åpenbaring, Bibelens siste bok.
For det andre finnes det et grunnleggende spørsmål som angår
forholdet mellom Det gamle testamentet og Det nye testamentet:
Hvilke åpenbaringslinjer kjennetegnes av kontinuitet gjennom hele
Bibelen og hvilke linjer viser oss diskontinuitet?
Et eksempel på diskontinuitet er offertjenesten i tempelet.
Jesus forutsa tempelets ødeleggelse og med den hele
offertjenesten som tilhørte tempelet – og det skjedde nøyaktig
slik som han forutsa. Han hadde også et alternativ til både
tempelet og offertjenesten: Vi som troende er det nye tempelet,
og han som Guds Lam er det altomfattende og universelt
gyldige offeret.
To eksempler på kontinuitet er den vedvarende gyldighet i
den gammeltestamentlige åpenbaring vedrørende skapelsen og
de ti bud med kjærlighetsbudet i sentrum. Disse eksemplene
nevnes ikke så ofte i Det nye testamentet, men de få bekreftelser
som gis i NT er tilstrekkelig til å kunne bekrefte den fortsatte
gyldighet i de gammeltestamentlige åpenbaringene vedrørende
disse temaene. De viser at vi kan ta dem for gitt. For de fleste
av oss er dette ikke vanskelig å forstå.
”Israel” som et eksempel på bibelsk kontinuitet
Det samme grunnleggende prinsipp benyttes her på emnet
Israel. Noen eksempel fra Romerbrevet:
I Romerbrevet 9:4-5 skriver Paulus en liste på åtte
nådegaver som Gud har gitt det jødiske folket for alltid:
”De er israelitter; de har retten til å være Guds barn, og
herligheten, paktene, loven, tempeltjenesten og løftene tilhører dem.
10
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De har fedrene, og fra dem stammer også Kristus, han som er Gud
over alt, velsignet i all evighet. Amen.”
I samme brev, kapitel 15 vers 8, sier Paulus at en av
grunnene til at Jesus kom til jorden var for å bekrefte Guds løfte
til det jødiske folket:
”For det sier jeg dere: Kristus ble en tjener for de omskårne for å
vise at Gud taler sant, og for å stadfeste løftene til fedrene.”
Det var også derfor Paulus i Romerbrevet 11:28-30 så
tydelig kunne hevde at Gud ikke på noen måte har forkastet sitt
folk Israel, og at hans gaver av nåde til dette folk, og deres kall,
hadde gyldighet for alle tider, til og med i Det nye testamentet:
”På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få
frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud, for
fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall.
Dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått
barmhjertighet fordi de andre var ulydige.”
Dette er bare noen eksempler, men de er tilstrekkelige for å
gjøre det helt klart at med hensyn til Israels kall, Israels
nådegaver og Guds løfter til Israel, er det ikke rom for noen tvil:
Disse fakta viser oss en kontinuitet gjennom hele Bibelen. I
disse spørsmål finnes intet brudd mellom Det gamle og Det nye
testamentet.
Med utgangspunkt i disse innledende bemerkninger skal vi
nå begynne vårt studie av temaet nasjonene med følgende
spørsmål:
a)

Hvor tar Skriften opp begrepet nasjonene for første
gang og for siste gang?
b) I forhold til Bibelen som helhet; er nasjonene et tema
som viser oss kontinuitet eller diskontinuitet?
c) Tilslutt, hvilke konklusjoner kan vi trekke av svarene på
disse spørsmål?
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KAPITTEL

2

Begynnelse og slutt på den
bibelske åpenbaringen
angående nasjonene

N

år nevnes nasjonene første gang i Bibelen? Og når
nevnes de for siste gang? Når jeg reiser disse spørsmål
under foredrag og åpner opp for svar, blir de ofte ganske like: ”I
fortellingen om Babels tårn” (1. Mosebok 11), mens svaret på
det andre spørsmålet vanligvis blir: ”Et eller annet sted i
Åpenbaringsboken.” Begge svar ligger tett opp til det som er
riktig. La oss se nærmere på dette.
Etableringen av nasjonene på grunnlag av pakten med
Noah
Første gang vi hører om nasjoner i Bibelen er i 1. Mosebok
10. Dette kapittel beskriver hvordan tilsammen 70 nasjoner ble
etablert av Noahs tre sønners etterkommere; Kam, Sem og Jafet.
Tallet 70 har en særlig betydning på hebraisk. Tallet 7 står for
indre fullkommenhet, mens tallet 10 innebærer ytre
fullkommenhet eller fullstendighet. 7 ganger 10 eller 10 ganger
7 er en kombinasjon av begge disse dimensjonene. Tallet 70
peker derfor på at samtlige nasjoner nedstammer fra Noah.
12
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”Og dette var slektene etter Noahs sønner, slektshistorie for
slektshistorie, folkeslag etter folkeslag. Fra dem har folkeslagene
bredt seg ut over jorden etter storflommen.” (1. Mos 10:32)
Minst like viktig som betydningen av selve tallet, er
imidlertid historien om hva som hendte i tiden før nasjonene
ble stiftet. Konsekvensen av dette var vannflommen – da alt
menneskelig liv ble ødelagt – og vi fikk en ny begynnelse.
Denne nye begynnelsen kjennetegnes av et stort antall løfter om
Guds nåde. Gud lovet Noah at han aldri mer skulle la en så stor
ødeleggelse ramme menneskeheten. Han lovet at han skulle
respektere, ja til og med våke over, naturens lover for å kunne gi
menneskene det de hadde behov for.
”Så lenge jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer
og vinter, dag og natt aldri ta slutt.” (1. Mos 8:22)
Og Gud satte sitt segl på disse løftene om nåde og godhet
ved at regnbuen ble et tegn på pakten.
”Og Gud sa: «Dette tegnet setter jeg for pakten mellom meg og
dere og hver levende skapning som er hos dere i kommende
slektsledd til alle tider: Jeg setter buen min i skyene, den skal være
et tegn på pakten mellom meg og jorden.” (1. Mos 9:12-13)
Grunnlaget for etableringen av nasjonene var således intet
mindre enn Guds kjærlighet og godhet som uttrykkes i pakten
med Noah – en evig nådepakt. Dette var utgangspunktet for
historien om Guds forhold til verdens nasjoner.
Nasjonenes helbredelse sett fra et evighetsperspektiv
Avslutningen på historien, slik som den er åpenbart for oss,
kan vi finne i det siste kapittel i den siste boken i Bibelen. Her
finner vi de avsluttende detaljer som Skriften åpenbarer for oss
om evighetens tidsalder – tidsalderen med en ny himmel, en ny
jord og det nye Jerusalem som kommer ned til jorden fra
himmelen. Det er altså i denne sammenheng vi leser følgende
om nasjonene (Johs. Åpb. 22:1-2):
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”Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall.
Den springer ut fra Guds og Lammets trone. Midt mellom byens
gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv
ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til
legedom for folkene.”
Det finnes mange avsnitt i Åpenbaringsboken som taler om
nasjoner, konger, herskere og antikristelige grupper av nasjoner.
Det siste antikristelige riket omtales som skjøgen i Babylon med
sin forførende skjønnhet og rikdom. Disse avsnitt inneholder
flere dramatiske beskrivelser av krig og dom.
Men det siste vi får vite om nasjonene, det aller siste, er helt
annerledes: Dette avsnitt taler bare om liv og helbredelse. Det
gir oss et bilde av fred og velstand når vi leser om treet ved
livets vann og hvor dets blad gir folket legedom. Mye kan sies
om symbolikken i de bilder som her benyttes. Bildet av treet
minner oss om de to hovedtrær i Edens hage. Det som begynte
i opphavet med skapelsen av de to første mennesker slutter nå
med helbredelse av mange nasjoner. Her kommer Bibelen i mål.
Frelseshistorien, slik den åpenbares for oss, når sitt endelige
klimaks.
Begynnelsen og slutten på beretningen om nasjonene: Guds
kjærlighet!
Det springende punkt er helt klart. Det aller første og det
aller siste som Bibelen sier om nasjonene er dette: Gud elsker
nasjonene! Han vil velsigne dem. Han forsikrer seg om at dette
kommer til å skje ved å begynne med pakten med Noah, og
fullføre det med livets tre.
Vi kan fastslå med bibelsk visshet at hvert eneste menneske
er skapt i Guds bilde og derfor har en innebygget individuell
verdi. Dette gjør det mulig for han eller henne å forstå at de er
personlig elsket av Gud. Av samme grunn kan vi fastslå at det og
gjelder nasjonene: Gud elsker hver eneste nasjon!
14
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Gud har skapt en uendelig rekke av variasjoner hva angår
individuelle uttrykk av hans bilde, og han hedrer og elsker hver
og en av dem. Det samme gjelder de ulike kollektive uttrykk for
hans bilde. Hver nasjon har sin egen kollektive personlighet, sin
egen særskilte mentalitet, sitt kollektive temperament og sin
kollektive kreativitet. Bibelens Gud er samtidig både
mikrokosmos' Gud og makrokosmos' Gud. Bibelens Gud er
hvert enkelt menneskes skaper og Gud, og han er hver enkelt
nasjons skaper og Gud. Det er altså dette som er bakgrunnen for
det uttalte målet for frelsesplanen for verdens nasjoner: Guds
kjærlighet! Guds nådefulle omsorg! Guds pakt gjennom
regnbuen som tegn. Og Guds løfte om livets tre.
Jeg anser det for å være svært viktig å understreke denne
sentrale sannhet helt i starten av vårt studie. Etterhvert som vi
studerer dette temaet mer inngående, blir vi i stor utstrekning
tvunget til å se nærmere på dom og tragedier. Jeg møter fra tid
til annen i enkelte kristne kretser noe som jeg bare kan beskrive
som en hemmelig, for ikke å si uhyggelig, glede når det er tale
om Guds dom.
Dette samsvarer ikke med Guds karakter. Han dømmer aldri
med glede og aldri uten en hensikt: Så langt som mulig er
hensikten med alle dommer at de skal lede til omvendelse. Men
en dag kommer da Guds endelige dom felles. Denne dommen
kommer til å være den siste. Som vi snart skal se, gjelder dette
likedan for enkeltindivider som for nasjoner. Men så lenge som
mulig, finnes det ingenting som Gud mer ønsker for
enkeltmennesker og nasjoner enn at de tar imot hans kjærlighet,
godhet og barmhjertighet. Han vil at de skal omvende seg fra
sine onde veier og skape sin framtid i samsvar med den
kjærlighet og barmhjertighet de har erfart fra Gud.
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F

or å kunne forstå Israels rolle i Guds planer om å velsigne
nasjonene, må vi nå vende tilbake til begynnelsen. Kapittel
8 og 9 i 1. Mosebok omhandler i hovedsak pakten med Noah.
Kapittel 10 handler om hvordan nasjonene blir etablert av
Noahs etterkommere. Gjennom mange generasjoner levde
nasjonene under Guds nåde og omsorg, og de gav ham ære for
det. Men det kom til et punkt da de mente at nå var tiden inne
til at de selv kunne ta kontroll over sin egen skjebne. Dette fører
oss til den bibelske beskrivelsen av Babels tårn i 1. Mosebok 11.
Babels tårn
I fortellingen om Babels tårn vender nasjonene seg ”en
masse” mot Gud og mot hans gode planer og hensikter for dem.
Fram til da virker det som nasjonene hadde levd sammen som
gode naboer. De snakket samme språk. De hadde blomstret og
økt i antall under pakten med Noah. De hadde blitt velstående
og sterke. Og likevel, istedet for å takke og ære Gud for denne
velsignelsen, ble de grepet av stolthet og hovmod og gjorde
opprør mot Gud og hans bud, som de feilaktig oppfattet som
tunge byrder. Det som hadde skjedd på et individuelt nivå i
Edens hage, ble nå repetert på et kollektivt nivå, med
forbløffende paralleller, gjennom hendelsene rundt Babels tårn.
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”Hele jorden hadde samme språk og samme ord. Da de brøt opp fra
øst, fant de en bred dal i landet Sinear og slo seg ned der. De sa til
hverandre: «Kom, så lager vi teglstein og brenner dem harde!» De
brukte tegl til byggestein og jordbek til bindemiddel. Og de sa:
«Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen,
og skaffe oss et navn så vi ikke blir spredt ut over hele jorden!»
Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene
bygde. Herren sa: «Se, de er ett folk, og ett språk har de alle. Og
dette er det første de gjør! Nå vil ingen ting være umulig for dem,
uansett hva de bestemmer seg for å gjøre. Kom, la oss stige ned og
forvirre språket deres så den ene ikke forstår den andre!» Så spredte
Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge
på byen. Derfor kalte de den Babel, for der forvirret Herren hele
jordens språk. Og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden.”
(1. Mos 11:1-9)
”Babels ånd” i nasjonenes historie
Nasjonene samlet seg i stolthet, hovmod og opprør for å
fremheve sin selvstendighet fra Gud. De tok sin skjebne i egne
hender og skjøv Gud fra seg på en måte som ligger nært opp til
hat – overfor den samme Gud som hadde velsignet dem
gjennom generasjoner og som viste omsorg for deres velferd og
gav dem det de trengte. De ville bygge et monument over sin
egen skapende evne, energi og viljestyrke. De ristet av seg et
sinn preget av takknemlighet og tilfredshet for det som var
planlagt for dem i samsvar med Guds velsignelse. Istedet ble de
umettelige og grådige, fyllt av en grenseløs stolthet og arroganse
overfor sin Gud. De ble grepet av Babels ånd, en demonisk
åndsmakt, som ansporet dem til å streve etter enestående
prestasjoner – prestasjoner uten Gud, i virkeligheten prestasjoner
mot Gud.
Denne Babylons ånd, en ånd preget av hovmod og opprør,
er fremdeles i virksomhet. Også i våre dager står den for
ideologier som er imot Gud og kristendommen. Dette fremmes
av verdensmakter som gjennomsyres av en ånd preget av
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hovmod og opprør. Som tysk kan jeg si at mitt land to ganger
har fått erfare den lidelse en slik ideologi representer; det
fascistiske under det nazistiske diktaturet og den kommunistiske
som holdt halve Tyskland (Øst-Tyskland eller DDR) i sitt
jerngrep under Stalins overhøyhet etter 2. verdenskrig. Den
ideologiske fargen endres over tid, men den grunnleggende
ideologi og den underliggende demoniske inspirasjon forblir
den samme.
De fleste av historiens viktigste verdensmakter var
gjennomsyret av denne åndsmakt. Og Israel konfronteres med
den tvers igjennom sin historie: babylonerne, perserne, grekerne,
romerne. Den etablerte kirken i middelalderen hadde også
babylonske trekk. Moderne ideologier og grupperinger er eller
var i risikosonen, fra den aggressive humanistiske opplysningen
til kommunismen og fascismen, og fra tøylesløs og uhemmet
kapitalisme til radikal (dvs. klassisk) islam. Alle disse makter og
bevegelser er på ulike måter gjennomsyret av denne babylonske
åndsmakt preget av hovmod og opprør mot Gud og mot hans
gode ordninger. Bibelen forutsier at denne tendensen kommer
til å bli betydelig forsterket på nivået for nasjonene og
stormaktene, for så å kuliminere i et avsluttende antikristelig
klimaks før den endelige dommen om ”den store skjøgen
Babylon” og den åndsmakt hun representerer. (Se Johs. Åpb. 19).
Denne avsluttende dom over Babylon skjer parallellt med
Messias' andre komme og det messianske rikets fremvekst. Der
er Sion sentrum. Det er profetert med forbløffende presisjon og
klarhet av salmisten inspirert av Den Hellige Ånd i Salme 2:
”Hvorfor er folkeslag i opprør? Hvorfor grunner folkene på det som
er forgjeves? Jordens konger reiser seg, fyrstene slår seg sammen mot
Herren og mot hans salvede. «La oss slite i stykker lenkene og
kaste reipene deres av oss!» Han som troner i himmelen, ler.
Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede, i sin harme
slår han dem med redsel: «Det er jeg som har innsatt min konge på
Sion, mitt hellige fjell.» Jeg vil kunngjøre det Herren har fastsatt.
Han sa til meg: «Du er min sønn, jeg har født deg i dag. Be meg,
så gir jeg deg folkene som arv og hele jorden i eie. Du skal knuse
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dem med jernstav, slå dem i stykker som pottemakerens krukke.»
Dere konger, bruk forstand! la dere refse, herskere på jorden. Tjen
Herren med ærefrykt, gled dere og skjelv for ham! Kyss jorden, så
han ikke blir harm og dere går til grunne på veien. For hans vrede
kan snart flamme opp. Salig er den som søker tilflukt hos ham.”
Guds svar på det babylonske opprøret
Hvordan reagerte Gud på denne babylonske åndsmaktens
første manifestasjon, selve begynnelsen og gjennombruddet?
Hvordan svarte han? Ser vi nærmere på begivenhetene og den
videre sammenhengen, oppdager vi tre reaksjoner – to som
innebar dom og en som innebar nåde:
1. Gud forvirret deres språk (1. Mos 11:7)
2. Gud spredte dem ut over hele jorden (1. Mos 11:8)
3. Gud kalte Abraham (1. Mos 12:1-3)
La oss nå se nærmere på parallellene mellom begivenhetene
i Edens hage og det som skjedde rundt Babels tårn. Til en viss
grad kan vi si at de begivenhetene som skjedde på individnivå i
Edens hage, ble gjentatt på kollektivt nivå, eller nasjonsnivå, i
Babel.
I Edens hage falt Adam og Eva for slangens fristelse som
appellerte til deres stolthet (”dere vil bli som Gud”, 1 Mos 3:5).
Guds svar består av to domsreaksjoner og en nådereaksjon:
1. Han sendte dem bort fra Edens hage, og overlot dem
således til seg selv, sin synd og død (1 Mos 3:23 ff).
2. Han la en særlig kjønnsspesifikk forbannelse på dem,
både mann og kvinne (1 Mos 3:16-20).
3. Han gav dem og deres etterkommere løftet om en
kommende frelser (1 Mos 3:15).
Det forbløffende i begge disse begivenhetene er at Gud midt
i menneskenes fall og dom allerede åpner en vei til frelse. På det
individuelle nivå innebar dette løftet om “Sønnen” - Messias
og Frelser. På det kollektive nivå, på nasjonsnivå, innebar det at
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Gud kalte Abraham og, i forbindelse med dette, det jødiske folks
unike kall slik det sammenfattes i 1. Mos 12:1-3:
”Herren sa til Abram: «Dra bort fra landet ditt og fra slekten din
og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal vise deg! Jeg vil gjøre
deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort.
Du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg,
men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter
på jorden velsignes».”
Israel og nasjonene: kalt til gjensidig velsignelse
Nøkkelen her er å forstå Guds primære grunn, hans innerste
motiv, når han kaller Abraham: Han vil fortsatt velsigne
nasjonene!!! Han appellerer fortsatt til nasjonene, som har reist
seg mot ham i hovmod og opprør. Han ber dem om å stole på
ham. Han elsker fortsatt nasjonene – men på en betingelse: De
kan bare komme tilbake inn under hans velsignelse om de er
beredt til å gi avkall på sitt hovmod. Sagt på en annen måte, om
de er klar til å godta og ”velsigne” Guds valg, Hans Utvalgte
Folk (1 Mos 12:3a).
En ydmyk aksept av dette valg vil samtidig innebære en
aksept av dette folkets unike kall: Å være en velsignelse for
menneskeheten og den unike betydningen av det land som Gud
gav til Abraham og hans etterkommere. Disse tre faktorer er
uløselig knyttet til Guds opprinnelige kall til Abraham (1 Mos
12-1:3), Isak (1 Mos 26:3-5) og Jakob (1 Mos 28:13-14):
1. Fødselen av en nasjon
2. Landet
3. Israels oppdrag
Når Romerbrevet 11:29 sier: ”For Gud angrer ikke sine
nådegaver og sitt kall” vises det til de opprinnelige gaver og det
opprinnelige kallet. Når Romerbrevet 15:8 sier at en av
grunnene til at Kristus kom til jorden første gang var for å
bekrefte løftene som ble gitt til patriarkene, vises det til de
opprinnelige løftene og det opprinnelige kallet. Vi må akseptere
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disse tre løfter som ble forseglet gjennom pakten med Abraham
(1 Mos 15:18) og bekreftet av Paulus (Romerbrevet 11) og Jesus
(Romerbrevet 15:8), som en gave til velsignelse for
menneskeheten. Denne betingelsen må og nasjonene akseptere
for å kunne komme tilbake inn under Guds velsignelse. Den
”mishpacha”, familie, klan, stamme eller nasjon som velsigner
Israel, kommer inn under den allmektiges velsignelse. Men de
kollektive grupperinger som trassig holder fast på sin stolthet,
sitt overmot og opprør, forblir under Guds dom og forbannelse.
Grunnen for frelsesplanen er altså lagt: Israels utfordring, på
grunnlag av Torahen, Guds bud formidlet til Israel gjennom
Moses, er å lytte til Guds røst og lyde hans bud (se 5. Mos 28.)
Utfordringen for verdens nasjoner er å erkjenne Guds valg av
og kall til Israel i ydmykhet, takknemlighet og ærefrykt. På det
kollektive nivå sammenfatter dette GTs grunnleggende budskap.
5. Mos 28 (for Israel) og 1. Mos 12 (for nasjonene) poengterer
kjernebudskapet hos alle GTs profeter.
På denne bakgrunn åpenbares ytterligere to hovedtema
gradvis: a) Løftet om Messias, og b) fellesskapet og samarbeidet
mellom de messias-troende fra Israel og de troende fra
nasjonene. Dette ble NTs fremste budskap – uten å stille noen
som helst spørsmål om å omtolke eller oppheve GTs grunnvoll
i Guds frelsesplan.
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D

et finnes en del kristne som hevder at NT ikke har noen
ting å si om emnet ”Israel”. Det er ikke sant. De kristne
som innser at NT virkelig refererer til emnet ”Israel” kan stort
sett deles inn i tre kategorier. Den første gruppen kan sitere
rekker av bibelvers som profeterer dom over Israel. Den andre
gruppen kan sitere en mengde bibelvers som har positive ting å
si om Israel. Den tredje gruppen er så forvirret av alt dette at de
ikke kan bestemme seg for hvilken av de to gruppene de vil
støtte. For å si det enkelt; de to første gruppene har sterke
argument til støtte for sitt standpunkt. Bibelen tar opp Guds
dom over det jødiske folk på en voldsom og intens måte, men
den taler like klart om hans fortsatte trofasthet og hans løfter til
Israel som fortsatt gjelder. Hvordan henger dette sammen?
Nøkkelen til en bibelsk forståelse av Israel: Guds pakt
med Israel
Jeg har skrevet en egen bok om dette spørsmålet (”Gottes
Weg mit Israel”, utgitt på Asaph-Verlag). La oss kort
sammenfatte de viktigste punkt her:
Det finnes, etter hva jeg kan forstå, fire grunnleggende
pakter som Gud inngikk med det jødiske folk: Pakten med
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Abraham (1. Mos 15), Pakten ved Sinai, (som når sitt
høydepunkt i 5. Mos 28), Pakten vedrørende Messias (2. Samuel
7) og Den nye pakt (Jeremia 31, Esekiel 36, etc.). Hva angår
dom og løfter er det pakten med Abraham og Sinaipakten som
er relevante.
Pakten med Abraham er ensidig, evig og ubetinget. Det er
en nådepakt som Gud alene tar ansvar for. Det er i denne
pakten at Israels opprinnelige kall og de opprinnelige løftene til
Israel, slik de ble gitt til patriarkene (se ovenfor), blir fullstendig
bekreftet. Gud selv garanterer at disse løftene skal bli oppfylt,
uavhengig av hvordan Israel oppfører seg. Det var på dette
grunnlag Paulus kunne komme med sin radikale påstand
(Romerbrevet 11:28-29):
”På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få
frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud, for
fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall.”
Det er viktig å skille denne pakten fra Sinaipakten, som ble
gitt Israels barn under Moses. Til forskjell fra pakten med
Abraham var dette en gjensidig pakt, en pakt med betingelser,
og – som vi skal se – en pakt som er begrenset i tid. I 5. Mos
fikk 2. generasjon av Israels barn, som hadde vandret omkring i
ørkenen i 40 år, i virkeligheten presentert for seg en kontrakt:
”Hvis du nå vil adlyde Herren din Guds røst og trofast følge alle
hans bud som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud sette deg
høyt over alle folkeslag på jorden, og alle disse velsignelsene skal
komme over deg og nå deg, så sant du er lydig mot Herren din
Gud.” (se 5. Mos 28:1-2)
Alternativt: ”Men hvis du ikke adlyder Herren din Guds røst, ikke
holder alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, og ikke gjør
etter dem, da skal alle disse forbannelsene komme over deg og nå
deg.” (se 5. Mos 28:15)
Begge paktene utgjør til sammen grunnlaget for alle
kommende profetier angående Israel i både GT og NT. Begge
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testamenter står i en sammenheng her og følger samme linjen:
Om Israel er ulydige mot Gud, da må han dømme Israel – men
bare til en viss grad. Hans fundamentale kall til Israel og hans
opprinnelige løfte til Israel forblir upåvirket på grunn av pakten
med Abraham. Det er derfor hver eneste en av profetene, utover
de ofte detaljerte profetier om dom, i det minste avslutter med
en positiv tone og med en visjon om håp for Israel. Alle avsnitt i
NT, som har å gjøre med dom og frelse for Israel, følger dette
grunnleggende mønster. Avsnittene i Skriften som handler om
frelse har i hovedsak en eskatologisk framtoning.
Eksempel i Det nye testamentet
Det følgende er et typisk eksempel fra Jesu undervisning om
de siste tider (Lukas 21:20, 24):
”Når dere ser Jerusalem omringet av hærer, da skal dere vite at
byen snart blir lagt øde. De skal falle for sverd og bli bortført til alle
folkeslag som fanger. Og Jerusalem skal tråkkes under fot av
hedninger helt til hedningenes tider er til ende.”
Først og fremst taler Jesus om Jerusalems ødeleggelse og den
verdensomspennende spredningen av det jødiske folk. Han
angir de eksakte omstendighetene rundt denne ødeleggelsen, og
han gir sine trosfeller klare instruksjoner om hvordan de skal
oppføre seg når denne situasjonen oppstår. Det var bare 40 år
senere at majoriteten av den tidlige kirken bokstavelig talt fulgte
hans råd. Utfra Jesu profetiske advarsel benyttet de seg av et
tilfeldig opphør i kampene og flyktet fra Jerusalem over
Jordanelven til Pella, i det som i dag er Jordan. Etter at to jødiske
opprør, som fant sted omkring 70-73 og 135 e.Kr., ble slått
ned, ble majoriteten av den jødiske befolkning spredt utover
den da kjente verden og derfra til verdens ende.
Det er betegnende at Jesus i sin profeti om dom og folkets
spredning over hele verden, siterer GT – for å være helt
nøyaktig, et avsnitt fra 5. Mos 28:64:
”Herren skal spre deg blant alle folkene fra den ene enden av
jorden til den andre.”
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Om vi ser nærmere på de mer enn 50 vers hvor Gud
gjennom Moses taler om hva som kommer til å skje med Israel
dersom de er ulydige, vil vi se at de uttrykk som benyttes for
dommen, gradvis blir mer alvorlige. Trusselen som vi har sitert
ovenfor, finner vi på slutten av listen. Det jødiske folks
spredning ut over hele verden er den strengeste straff utfra
Sinaipakten. Og det er dette som Jesus viser til i Lukas 21:24
hvor han påpeker at det kommer til å bli oppfylt i nær framtid,
men kun for en begrenset tid! INNTIL …
”De skal falle for sverd og bli bortført til alle folkeslag som fanger.
Og Jerusalem skal tråkkes under fot av hedninger helt til
hedningenes tider er til ende.” (Lukas 21:24)
Her angir Jesus et avgjørende vendepunkt – en
helomvending i det jødiske folks og Jerusalems omstendigheter.
Han forutsier at en ny periode kommer til å inntreffe hvor
ikke-jødisk styre over Jerusalem tar slutt og Jerusalem enda en
gang kommer under jødisk suverenitet. Dette stemmer forøvrig
også med det som Moses forutsa: Når Israel blir spredt til
jordens ender vil det komme en tid hvor Gud samler dem
derfra igjen (5. Mos 30:4-5):
”Om du så er drevet bort til himmelens grense, skal Herren din
Gud samle deg derfra, og derfra skal han hente deg. Herren din
Gud vil føre deg til det landet som dine fedre inntok, og du skal
innta det igjen. Han skal gjøre vel mot deg og gjøre deg mer tallrik
enn fedrene dine.”
Også dette endelige løftet om frelse er basert på pakten med
Abraham.
Vi finner denne forbindelsen mellom dom og nåde også
andre steder i NT. Matteus beretter om følgende uttalelse av
Jesus, også det i sammenheng med hans undervisning om de
siste tider. I forbindelse med at han taler om sin gjenkomst,
angir han en betingelse for den: Han kommer til å bli ønsket
velkommen som Messias av Jerusalems innbyggere (Matteus
23:39):
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”For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier:
Velsignet er han som kommer i Herrens navn.”
Her ser vi enda en variant av uttrykket ”inntil,” nemlig ”fra
nå av,” som blir anvendt på de siste tider!
Parallelt med dette kan vi nå reflektere over Paulus’ påstand i
Romerbrevet 11:25-26 hvor det heter:
”Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke
skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt
forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. På denne
måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet: Fra Sion skal
redningsmannen komme, han skal ta bort gudløsheten fra Jakob.”
Med andre ord, når misjonsbefalingen en gang har nådd sitt
mål blant nasjonene, da kommer ”hele Israel” til å tro på Jesus
som Messias. Den metaforiske ”grenen som er brukket av,”
kommer til å bli innpodet i det ekte oliventreet, som den
tidligere kom fra. Dette er fordi de fremdeles er ”elsket av Gud
for fedrenes skyld.” (Rom 11:28) De er elsket på tross av sin
ulydighet og på tross av alle tidsbegrensede dommer. Med
andre ord kan vi si at de er elsket for Abrahams, Isaks og Jakobs
skyld, de som Gud inngikk sin ensidige og evige nådepakt med.
I alle disse eksempler ser vi at samme mønster kommer
tilbake gjennom hele Bibelen. Alle bibeltekster som viser til
dom, stammer fra det jødiske folks ulydighet og de
konsekvenser som følger av Sinaipakten. Alle bibeltekster om at
frelsen til slutt skal komme, og alle de evige løftene, er basert på
den ubetingede og eviggyldige pakten med Abraham. Til slutt
inkluderer pakten med Abraham også løftet til Israel om
Messias. Opprettelsen av Den nye pakt for Israel er også
innbefattet i det vi leser i Rom 11:22 ff. Her vises det fra et
nytestamentlig perspektiv, med henvisning til viktige sitat fra
GT. Som vi tidligere har nevnt fremstiller GT og NT en
kontinuitet som ikke brytes når det gjelder dette:
”Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke
skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt
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forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. På denne
måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet: Fra Sion skal
redningsmannen komme, han skal ta bort gudløsheten fra Jakob.
Dette er min pakt med dem når jeg tar bort syndene deres.” (Rom
11:25-27)
Hvilken pakt erstattes av Den nye pakt?
Et viktig spørsmål til slutt: Hvilken pakt blir erstattet av Den
nye pakt? Pakten med Abraham? Sinaipakten? Begge to?
Om vi leser Jeremia 31 eller Hebreerbrevet kapitel 8, er
svaret krystallklart: Den gamle pakt som erstattes av Den nye
pakt er Sinaipakten – ikke pakten med Abraham!
Jeremia 31:31-33: ”Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg
slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus, ikke som den
pakten jeg sluttet med fedrene deres den dagen jeg tok dem i
hånden og førte dem ut av Egypt; den pakten brøt de, enda jeg var
deres herre, sier Herren. Men dette er pakten jeg vil slutte med
Israels hus i dager som kommer, sier Herren: Jeg legger min lov i
deres sinn og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud.”
Hebr 8:6-9: ”Men nå har Kristus fått en langt høyere prestetjeneste,
siden han er mellommann for en pakt som er så mye bedre og hviler på
bedre løfter. Hvis det ikke hadde vært noe å utsette på den første
pakten, hadde det ikke vært bruk for en annen. Men Gud har noe å
utsette på folket når han sier: Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg
oppretter en ny pakt med Israels hus og Judas hus, ikke som den
pakten jeg sluttet med fedrene deres den dagen jeg tok dem i hånden
og førte dem ut av Egypt. For de ble ikke stående i min pakt, og jeg
brydde meg ikke om dem, sier Herren.”
På dette punkt siterer Hebreerbrevets forfatter Jeremia
31:31-33.
Den som har forstått dette, har forstått utgangspunktet og
selve grunnlaget for Guds frelseshistorie hva angår Israel og
nasjonene. Dette fundamentet forblir gyldig i dag og kommer til
å gjelde for alltid.
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Det som er viktig for oss og vår generasjon, er det faktum at
vi helt klart lever midt i det historiske vendepunktet som
Bibelen profeterer: Det jødiske folk samles inn fra alle nasjoner
på jorden (Jeremia 31:1ff). Jerusalem kommer steg for steg
tilbake til det jødiske folks suverenitet (Lukas 21:24). Landet
blomstrer, byene gjenoppbygges og befolkes igjen. Jordbruket
opplever et ekstraordinært oppsving (Esekiel 36:1ff). Det er bare
et tidsspørsmål før ”hele Israel” er frelst (Romerbrevet 11:26) og
Jerusalems innbyggere venter på og anerkjenner Jesus som sin
Messias (Matteus 23:39).
Det som er viktig å legge merke til så langt, er at NT
virkelig har en hel del å si om ”Israel”. En del av hva det har å
si, kan synes å være motstridende, men kan tolkes og forstås i
konteksten av de to underliggende paktene – pakten med
Abraham og Sinaipakten – i uavbrutt kontinuitet med GT.
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Nasjonene i Det nye
testamentet

O

m det allerede er vanskelig for mange bibellesende
kristne å få øye på ”Israel” i Det nye testamentet, må
det sikkert være enda vanskeligere å få øye på ”nasjonene” i
NT – muligens bortsett fra i misjonsbefalingen. Selv gikk jeg
gjennom en lang erkjennelsesprosess før jeg klarte å se
sammenhengene jeg skisserer opp i det følgende.
For det første er det i et evighetsperspektiv forbløffende å
oppdage at ifølge Bibelens siste kapittel, Johs. Åpb. 22, kommer
det fremdeles til å finnes nasjoner. Enkelte ting, for eksempel
ekteskap, skal forsvinne, men ikke nasjoner. Dette
avstedkommer en rekke viktige spørsmål. Kommer alle
nasjoner fremdeles til å eksistere, eller bare noen? Hvis det bare
blir noen, hvilke vil bestå og hvilke forsvinne? Blir Tyskland
blant dem? Ditt eget land? Spiller det noen rolle?
Matteus 25,31ff og lignelsen om den barmhjertige
samaritan
Lignelsen om dommen over nasjonene i Matt 25,31ff spiller
en nøkkelrolle sett på bakgrunn av Johs. Åpb. 22 og 1. Mos 12.
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Tradisjonelt er denne lignelsen blitt tolket på samme måte
som lignelsen om den barmhjertige samaritan. Den troende blir
utfordret til å vise omsorg for sine medmennesker. Kjernen i
budskapet er: ”Du skal elske din neste som deg selv”. Dette er
en av de mest sentrale grunnsetningene i Det nye testamentet!
Men dersom vi leser disse to lignelsene parallelt, kan vi ikke
unngå å se at selv om de har mye til felles, har de betydelige
særtrekk.

•

Lignelsen om den barmhjertige samaritan handler om
et enkeltmenneske. Lignelsen om dommen handler
åpenbart om hele nasjoner.

•

I lignelsen om den barmhjertige samaritan finnes det
ingenting som indikerer når hendelsen finner sted.
Lignelsen om dommen legger utvilsomt handlingen til
Jesu gjenkomst.

Det er ikke vanlig å se så nøye på disse forskjellene, men
som vi skal se, er det av fundamental betydning i denne saken.
Matteus 25,31ff sett i sammenheng med Matteus 23–25
Versene fra slutten av Matt 23 til slutten av Matt 25 handler
hovedsakelig om fremtiden. Nærmere bestemt dekker de
tidsrommet mellom Kristi fødsel og gjenkomst, det vil si de siste
tider både i snever og vid forstand. Mange teologer er enige om
at de siste tider, i vid forstand, begynte med begivenhetene på 1.
pinsedag. Mer diskutabelt er spørsmålet om når Bibelen sier de
siste tider begynner i snever forstand.
Jeg har allerede skrevet en bok om emnet (Times of
Restoration, utgitt på CVK-Verlag, Lübeck), så jeg vil ikke gå
noe særlig inn på detaljene her. Likevel er det klart at når jødene
vender hjem og Israel gjenreises, samtidig som
verdensomspennende kristne vekkelsesbevegelser brer om seg
som aldri før, og vi med stormskritt nærmer oss oppfyllelsen av
misjonsbefalingens målsetting, kan vi med god grunn anta at
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disse sammenfallende begivenhetene, som fyller en rekke
bibelske kriterier, tyder på at Kristi gjenkomst er nært
forestående.
Mesteparten av teksten nevnt ovenfor (slutten av kapittel 23
til slutten av kapittel 25) handler om denne tiden, hvor mye
lenger den enn måtte vare, og jeg tror den taler om den tiden vi
lever i nå.
Har vi dette som bakteppe når vi ser nærmere på de tre
lignelsene i Matteus 25, er det tydelig at alle tre handler om de
siste tider. Alle disse tre lignelsene handler om møtet med
Herren når han kommer igjen. Det er altså dette disse tre
lignelsene har til felles. Men bortsett fra denne likheten er de
vesensforskjellige. Ved nøyere ettersyn vil man nemlig oppdage
at det er tre forskjellige målgrupper evangelisten taler til. Når
Herren kommer tilbake, viser han seg for hver av disse tre
målgruppene i forskjellige skikkelser.

1. I lignelsen om de ti (!) jomfruene kommer Jesus tilbake
som brudgommen. Her er det bruden, det vil si kirken,
Han viser seg for. Dette antydes også i kraft av tallet ti,
et tall som henviser til en gruppe (for eksempel: I
jødedommen må en ”minyan” eller menighet være på
minst ti (!) menn for å være beslutningsdyktig). Men
Jesu gjenkomst innebærer en dom over kirken. Deler
av kirken blir bortvist. Andre blir godtatt. Det
avgjørende premisset for denne dommen er hvordan
kirken har skjøttet sin olje – her et symbol på Den
hellige ånd.

2. I lignelsen om talentene kommer Jesus tilbake som
herre og mester. Han kommer tilbake til sine tjenere, til
hver og en av dem. Igjen blir det domsavsigelse. To blir
godtatt, én blir bortvist. Det avgjørende premisset for
dommen over den enkelte er hva vi har gjort med de
talentene vi er blitt betrodd.
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3. Lignelsen om dommen over nasjonene handler også
om Kristi gjenkomst. Men denne gangen kommer han
ikke som en brudgom til sin brud, ei heller som en
herre til sine tjenere, men som konge og dommer over
nasjonene. Disse utgjør altså den tredje målgruppen i
forbindelse med hans gjenkomst. Det avgjørende
premisset for dommen over nasjonene er om de har
behandlet ”de minste av hans brødre” med
barmhjertighet.
Ved siden av det som står i Johannes Åpenbaring, gir
Matteusevangeliet derfor ytterligere beviser på at nasjonene er
viktige for Gud også i nytestamentlige tider. Han har et
konstant ønske om å velsigne nasjonene. Vi kan gå ut fra at
betingelsen også er konstant – det vil si at vi skal være villige til
å erkjenne og godta Guds unike kall til jødene med
takknemlighet og ydmykhet.
På grunnlag av denne forutsetningen kan vi anta at ”de
minste av Jesu brødre” henviser til det jødisk folk, og da særlig
den del av det jødiske folk som ennå ikke har anerkjent Jesus
som Messias. Denne tolkningen finner støtte i Matteus 11, der
Jesus sammenligner Johannes døperen og de andre som tror på
Det gamle testamentet, med disiplene som har kommet til tro
på ham:
Da de gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva dro
dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? Nei! Hva
gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i
fine klær, bor i kongenes slott. Hva gikk dere da ut for å se? En
profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! Det er om ham det står
skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien
for deg.” Sannelig, jeg sier dere: Blant dem som er født av
kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen
Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn han.
Fra døperen Johannes' dager og like til nå trenger himmelriket seg
fram, og de som trenger på, river det til seg. For alle profetene og
loven har profetert fram til Johannes. Og om dere vil ta imot det:
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Han er den Elia som skulle komme. Den som har ører, hør! Men
hva skal jeg sammenligne denne slekten med? Den ligner barn som
sitter på torget og roper til hverandre: ‘Vi spilte på fløyte for dere,
men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke
sørge.’ For Johannes kom; han verken spiste eller drakk, og folk sier:
‘Han har en ond ånd i seg.’ Menneskesønnen kom; han spiser og
drikker, og de sier: ‘Se, for en storeter og vindrikker, venn med tollere
og syndere!’ – Men Visdommen har fått rett, det bekrefter
gjerningene hennes.» (Matt. 11:7–19)
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F

ør vi går videre, vil jeg gjerne ta opp et spørsmål som har
bekymret meg meget, og fortsatt gjør det: Hvorfor synes vi
som gjenfødte kristne, og ikke minst som evangeliske kristne, at
det er så vanskelig å fatte at det i tillegg til det individuelle
aspektet ved Guds frelsesverk også finnes et kollektivt aspekt
som fortsatt gjelder? Her kommer tre sider av saken:
Mange er fortsatt ukjent med Guds løfter til ”hele Israel”
Helt siden kirkefedrenes tid, som varte fra det andre til det
femte århundre, har kirken benektet at Israel og jødene står i en
varig særstilling overfor Gud. Det var gangbar lære at kirken
eller menigheten hadde erstattet Israel én gang for alle
(”erstatningsteologi”).
Kirkens menn fra Augustin til Luther, inklusiv den unge Karl
Barth (som senere skiftet mening), fant det ganske enkelt
umulig å tro, for ikke å snakke om å argumentere for Paulus’
”mysterie” i Rom 11,25ff, nemlig at ”hele Israel” skal bli frelst.
Enkelte jøder? Ja. Men hele nasjonen? Umulig! Mange troende,
bibellærere og teologer sliter fortsatt med det samme problemet.
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Problemet kommer av at man ofte er usikker på hvordan
man hver for seg skal forstå forskjellen på innholdet i pakten
med Abraham og Sinai-pakten: Pakten med Abraham er evig,
men Sinai-pakten er det ikke. Den vil, når Gud er klar for det,
bli erstattet med Den nye pakten (Rom 11,25–27):
Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke
skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt
forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. På denne
måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet: Fra Sion skal
redningsmannen komme, han skal ta bort gudløsheten fra Jakob.
Dette er min pakt med dem når jeg tar bort syndene deres.
Det er nettopp på denne bakgrunnen at jødene har måttet
gjennomgå uendelige lidelser i form av bortvisning, forfølgelser
og drap i det såkalte kristne Europa i mer enn 1500 år, lidelser
som kulminerte i gasskamrene under 2. verdenskrig. Det var
først og fremst de kristne og deres kirker som var ansvarlige for
jødeforfølgelsene i Europa. Enkelte studier har kommet til at i
løpet av disse 1500 årene ble det drept like mange jøder som i
gasskamrene, altså flere millioner. En av de viktigste årsakene til
dette var den problematiske teologien i kirkefedrenes tidsalder.
Den staket ut kursen for senere generasjoner i kirkehistorien,
med ettervirkninger fram til dags dato.
Når man her mistet Guds løfter til ”hele Israel” av syne, ble
ikke disse lenger sett på som et evigvarende premiss for Guds
velsignelse eller forbannelse over nasjonene. Denne
åpenbaringen ble stemplet som ”opphørslære”, og tillagt Det
gamle testamentet fordi det ikke lenger hadde noen betydning
for nåtiden og fremtiden, det vil si for Det nye testamentet.
”Det konstantinske vendepunkt” og tusenårsriket
Etter dette første ”blinde punktet” kom det ett til. Augustin,
en av de mest betydningsfulle kirkefedrene og teologene i den
vestlige kirke (det vil si den romersk-katolske kirken, i
motsetning til den ortodokse kirken i Øst-Europa), forårsaket
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et katastrofalt vendepunkt med sitt verk Gudsstaten. Han hevdet
at kristendommens inntog i Romerriket under keiser
Konstantin i begynnelsen av det fjerde århundre, innledet
”tusenårsriket”, slik det er forutsagt i Bibelen.
For å si det enkelt, blir dermed noen av de ødeleggende
konsekvenser av erstatningsteologien videreutviklet av Augustin:
Israel er blitt erstattet med kirken. Messias er blitt erstattet med
Paven, og Jerusalem med Roma. Dessuten blir løftene om
Messias-riket ikke lenger forbeholdt fremtiden – tiden etter
Jesu gjenkomst – men blir brukt om nåtiden. Det er den
viktigste grunnen til at den katolske kirken i middelalderen
antok betydelige ideologiske, diktatoriske og militante
egenskaper. Målet var å grunnlegge Paradis på jord uten Messias
og uten det forløste Sion (Israel, Jerusalem).
Én følge av dette var et utall kriger og konflikter i
middelalderen, som ble ført i kristendommens navn. De stoppet
ikke av seg selv etter reformasjonen. Man behøver ikke gå lenger
enn til den katastrofale Trettiårskrigen (1618–1648), da omtrent
én tredjedel av befolkningen i Sentral-Europa ble drept – og det
i en konflikt mellom katolske og protestantiske stater og herskere.
Den pietistiske arv
På denne bakgrunnen var det høyst forståelig, for ikke å si
åndelig og historisk riktig, at de pietistiske vekkelsene mellom
det 16. og det 18. århundret begynte å bevege seg bort fra
samfunnsmessige og kulturelle krav mot et personlig forhold
mellom enkeltmennesket og Jesus. Det ga stor velsignelse.
Mange av de etterfølgende vekkelsene på 18- og 19hundretallet er preget av dette aspektet ved den pietistiske arven.
Den dreide seg om enkeltmenneskets frelse, om både troende og
medmennesker, derav den store vekt som ble lagt på
evangelisering, misjon og lydighet mot Gud.
Likevel må det sies at selv om alt dette var på sin plass og
nødvendig som et korrektiv til kirkehistorien, må man ikke
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overse det faktum at verken reformasjonen eller i noen særlig
grad de pietistiske vekkelsene sett under ett, klarte å få has på
det ”blinde punktet” i synet på Israel. Noen hederlige unntak
fantes jo, særlig i kalvinistiske leire og i Brødrebevegelsen, som i
ettertid fikk utstrakt innflytelse i den nye verden (USA, Canada,
Australia og New Zealand). I Europa derimot, har slike unntak
bare utgjort et lite mindretall helt til våre dager.
Dersom vi ser på disse tre faktorene under ett, begynner vi å
forstå hvordan ”Israels-spørsmålet” og det konstant aktuelle
spørsmålet om Guds frelsesplan for nasjonene, der velsignelse og
forbannelse er to sider av samme sak, ble et avsluttet kapittel for
mange kristne både i Europa og i land som var sterkt påvirket
av Europa. Slik har det holdt seg helt opp til vår tid.
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L

a oss summere det vi hittil har lest for å benytte det som et
springbrett til å dykke dypere inn i GT.

Tilbakeblikk og sammendrag
For det første slo vi fast hvor høyt Gud elsker nasjonene. Fra
begynnelse til slutt. Han vil velsigne dem. Men akkurat som
Adam og Eva syndet på individuell basis i Edens hage, syndet
nasjonene på kollektiv basis ved at de bygget Babels tårn.
Likevel, akkurat som Gud midt i dommen åpnet en dør for
individuell forløsning – med løftet om ”Sønnen”, Messias – så
åpnet han en dør for velsignelse for nasjonene midt i dommen:
Israel. Den nasjonen som velsigner Israel, kan regne med Guds
velsignelse. Dette beror på at Israel, det jødiske folk, er kalt til å
være en velsignelse for alle nasjoner. Derimot må den nasjonen
som ikke er beredt til å legge bort sin stolthet og akseptere
Guds suverene valg av det jødiske folk i ydmykhet og
takknemlighet, regne med Guds dom.
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Vi var også innom de to første paktene som Gud inngikk
med Israels folk: Pakten med Abraham og Sinaipakten. Ingen av
disse paktene er fullstendige i seg selv. Pakten med Abraham
forsegler Guds opprinnelige løfte og kall. Paulus (Rom 11:28ff) og Jesus (Rom 15:8) bekrefter det. Sinaipakten, på den andre
side, legger et valg på Israels folk: De kan forvente Guds
velsignelse som belønning for sin lydighet, eller (temporært og
begrenset) Guds dom på grunn av sin ulydighet. Ifølge 5. Mos
28:64 ff, innebærer den mest omfattende dommen en
verdensomspennende adspredelse, noe Jesus gjentar og bekrefter
i Lukas 21:24 som noe som skal inntreffe i nær framtid. Denne
dommen er imidlertid begrenset i tid,”inntil …” løftene i 5.
Mos 30:4 ff og gjentatt av mange av profetene (Jeremia 31,
Esekiel 36-37, etc.) er oppfylt: Først den fysiske innsamlingen
av det jødiske folk, og siden frelsen for ”hele Israel” (Rom 11:25
ff) Da skjer den fullstendige gjenoppbyggelsen av Jerusalem
under jødisk suverenitet, (Lukas 21:24) hvor Jerusalems
innbyggere ønsker Messias velkommen. (Matteus 23:39) Til
slutt, i forbindelse med Jesu gjenkomst, kommer den siste
dommen over nasjonene i endetiden (Matt 25:31 ff)!
I både GTs og NTs kontekst diskuterte vi åpenbaringslinjer
som karakteriseres av kontinuitet og avbrudd. Pakten med
Abraham og Sinaipakten kommer en dag til å bli erstattet av
Israels nye pakt på kollektivt nivå. De er gammeltestamentlige
grunnvoller som Jesus og Paulus bekrefter, og som fortsetter inn
i nytestamentlig tid. De er åpenbaringslinjer med kontinuitet.
Alltid når NT trekker en parallell til de gammeltestamentlige
åpenbaringslinjene, blir deres gyldighet enten tatt for gitt, eller
de blir uttrykkelig bekreftet. Disse åpenbaringene og sannhetene
har altså sitt opphav i GT, men de fortsetter uten avbrudd inn i
NT. Da betoningen i NT helt klart ligger på den personlige,
individuelle frelse, fellesskap med Gud og disippelskap med
Jesus, forekommer en del av disse utsagn kun sporadisk i NT.
De kjennetegnes av kontinuerlige og superindividuelle beskrivelser, men det er imidlertid nok til å kjenne dem igjen og
39

Israel, nasjonene og Dommens dal

akseptere deres kontinuitet. Hver og en som ønsker å finne ut
mer om disse emnene, må lete fram de relevante
gammeltestamentlige utsagn for å få et mer fullstendig bilde
Dette gjelder på tilsvarende måte for undervisningen om
dommen over nasjonene i Matteus 25:31 ff. Det finnes ingen
annen sammenheng i NT som så klart taler om denne
begivenhet. Men nettopp dette avsnittet er imidlertid
tilstrekkelig til å bekrefte kontinuiteten fra GT. Dessuten følger
det av sammenhengen – Jesu undervisning om endetiden og de
tre lignelsene om endens tid til tre ulike målgrupper – her ser vi
en klar identifisering av hva det handler om og hvor viktig dette
er. Samme prinsipp gjelder som før: Ønsker vi å finne ut mer
om et emne som er viktig utfra kontinuitet, må vi vende oss til
GT for å lete etter mer informasjon om det samme emnet.
Nasjonenes dom i Det gamle testamentet
Emnet ”dommen over nasjonene” er noe som kommer
igjen gang på gang i GT. Det finnes mange ulike profetier fra
mange ulike profeter som taler om dom. Noen er veldig
detaljerte, særlig de som taler om Israels naboer. Iblant benytter
Gud dem som redskap for sin dom. Ofte blir de imidlertid selv
dømt, enten fordi de har handlet på eget initiativ mot Israel,
eller for at de har gått altfor langt når det gjelder den straff som
Gud hadde planlagt.
Det er en stor utfordring for bibellesere og bibellærere å
kunne skille mellom hvilke domsuttalelser som gjelder den nære
fremtid og hvilke som handler om endetiden. Den absolutte
majoritet av domsuttalelsene mot nasjonene gjaldt den nære
fremtid, det vil si den tid og den generasjon da den aktuelle
profet og hans publikum levde, men det gjelder langt fra alle. En
del av profetiene som viser til dom over nasjonene, er
eskatologiske i sin natur.
At slike domsprofetier mot nasjonene viser til de siste tider,
markeres for eksempel av uttrykk som ”Herrens dag”. For å
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forenkle det noe, kan vi si at ”Herrens dag” i GT tilsvarer
”dagen for Herrens gjenkomst” i NT, det vil si Jesu gjenkomst.
Som tillegg til, eller som erstatning for, kan andre fenomen
som tydelig peker på de siste tider, nevnes i forbindelse med
disse tekster. Et slikt eksempel er det som i endens tid skjer i
himmelrommet, som for eksempel himmelens rystelse,
fargeforandring på solen og månen, eller lignende. Språket som
anvendes her er veldig likt i GT og NT. Således kan de som er
velkjent med NT kunne kjenne igjen disse sammenhengene fra
GT.
Endetidens hendelser når sitt klimaks
Hos mange av profetene finner vi klare advarsler om
dommen over nasjonene i endetiden. Men ikke bare der.Vi leser
for eksempel i Salme 2 om de opprørske nasjonene i verden og
Messias' og Sions avgjørende roller. Dette skriftstedets karakter
kan klart identifiseres med endetiden. Messias beskrives ikke her
som et mildt lam, men som ”Løven av Juda”, som brøler fra
Sion og setter nasjonene på plass.
Blant de mange antydninger og fragment som berører vårt
emne ”endetidens dom over nasjonene,” er det to profeter og
deres budskap som skiller seg ut fra mengden slik som høye
fjelltopper dominerer i en vidstrakt fjellkjede: Profeten Joels
budskap i kapittel 3 og profeten Sakarjas budskap i kapittel 1214. I disse fire kapitlene finner vi mangfoldige, og samtidig
eksakte og dramatisk klare utsagn, som på en oppsiktsvekkende
måte utfyller de bildene vi møter i Matt 25:31 ff. Vi skal nå se
nærmere på disse kapitler.
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Endetidens dom over
nasjonene i henhold til
profeten Joel

V

i møter en intensiv og dramatisk beskrivelse av endetidens dom over nasjonene i tredje kapittel hos profeten
Joel. La oss lese versene 6-7 og 19-21:
”For se, i de dager og på den tid, når jeg vender skjebnen for Juda
og Jerusalem, da vil jeg samle alle folkeslag og føre dem ned i
Josjafats dal. Der vil jeg holde rettergang med dem om Israel, mitt
folk og min eiendom, som de spredte blant folkene. De delte mitt
land …”
”Larm og atter larm i Dommens dal, for Herrens dag er nær i
Dommens dal. Sol og måne svartner, og stjernene mister sin glans.
Herren skal brøle fra Sion, la røsten runge fra Jerusalem, himmel og
jord skal skjelve. Men Herren er et vern for sitt folk, en borg for
Israels barn.”
Vårt emne angis i begynnelsen: Guds dom med hensyn til
Israel. Stedet nevnes også: Josafats dal, som i vers 19 kalles
”Dommens dal”.
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Dommens dal
Forskere er usikre på eksakt hvilken dal, hvilken plass, som
det vises til her. En del tror at det menes Hinnoms dal som
ligger rett nedenfor Gamlebyen i Jerusalem. Men det bergfylte
terrenget der vil ikke ha tilstrekkelig plass for store hærer. Andre
assosierer denne avgjørende strid med striden ved
Harmageddon (Har Megiddo – fjellet Megiddo). Megiddo
ligger i dalen Jisreel (ca 380 km2) i den nordre delen av Israel,
sør for Haifa mellom Middelhavet og Genesaretsjøen. Denne
dalen har tidligere ofte vært scene for store strider. Andre
forskere arbeider med en hypotese om at denne teksten peker
på den sydlige delen av Jordandalen. Det er ikke mulig å si med
sikkerhet hvilket sted det siktes til, den eksakte lokalisering
spiller heller ikke noen stor rolle. Faktum er at en strid kommer
til å finne sted i ”Eretz Israel”, landet Israel, i endetiden.
Tidspunktet
Det finnes i dette kapittel et antall klare tegn på at denne
profeti peker hen mot et scenario som kommer til å bli oppfylt i
fremtiden. De viktigste tegn er som følger:
1.Vers 6a: ”i de dager og på den tid …”. Vi har rett til å spørre
hvilke dager det er spørsmål om her. Det mest åpenbare nevnes
allerede i innledningen til kapitlet. Her handler det om de dager
når Den Hellige Ånd utgytes over hele verden (se Joel 3:1 ff).
Ifølge Peters tale på pinsedag innledes oppfyllelsen av denne
profeti ved åndens utgytelse på pinsedag:
”I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min Ånd over
alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de unge skal se
syn, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og
slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min Ånd, og de skal tale profetisk.
Jeg setter varsler oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild
og røykskyer. Solen skal forvandles til mørke og månen til blod før
Herrens dag kommer, den store og strålende. Men hver den som
påkaller Herrens navn, skal bli frelst.” (Ap. gj. 2:17-21)
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Det begynte på pinsedag. Men den endelige oppfyllelsen
skjer ikke før misjonsbefalingen har blitt fullført blant nasjonene
og ”hele Israel” til slutt har blitt frelst. Under enhver
omstendighet vet vi at ”de dagene og den tiden” refererer til
NTs dager og NTs tider.
2. Vers 6b: ”… når jeg vender skjebnen for Juda og Jerusalem,
…”. Her angis tiden med betydelig større presisjon. Når, i
nytestamentlig tid, har situasjonen for Juda og Jerusalem i det
store og hele vendt seg til det bedre? Absolutt ikke under de
nesten to tusen år med jødisk diaspora. Det er først nå i løpet av
de siste tiårene, at en ”gjenopprettelse av skatter” av historiske
dimensjoner har funnet sted. Det har skjedd med den
omfattende tilbakekomsten av jøder, etableringen av staten Israel
samt gjenopprettelsen av folket og landet på bibelsk og historisk
territorium. Jesus profeterte gjenopprettelse av Jerusalem under
jødisk suverenitet, men det er ikke fullført ennå. Joel har med
andre ord fokus på endetiden: Den tid som det ved mange ulike
tilfeller vises til i NT med ordet ”inntil” som et avgjørende
vendepunkt i historien.
3. Denne profetien inneholder også henvisninger til andre
nøkkelbegrep eller fenomen som omhandler endetiden:
Joel 3:4: Herrens Dag.
Joel 3:20: Endetidens fenomen på himmelen.
Joel 3:21: Særlig viktig er det å legge merke til her, slik som i
Salme 2 og Matt 25:31 ff, det faktum at Messias trår inn på
scenen, og fra Sion truer han de fiendtlige nasjonene.
Avslutningsvis kan vi si at denne teksten inneholder flere
sammenfallende tegn på at ”Dommens dal” i Bibelens profetier
viser til en begivenhet som fremdeles ligger i fremtiden. Med
andre ord, på et bestemt tidspunkt kommer alle nasjoner til å
stilles fremfor en avsluttende, eskatologisk, ugjenkallelig dom
som er avhengig av hvordan de har forholdt seg til Israel.
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Dommens tre kriterier
De avgjørende kriterier som verdens dommer kommer til å
dømme nasjonene etter, angis i Joel 3:2-3:
”da vil jeg samle alle folkeslag og føre dem ned i Josjafats dal. Der
vil jeg holde rettergang med dem om Israel, mitt folk og min
eiendom, som de spredte blant folkene. De delte mitt land og kastet
lodd om mitt folk, de ga en gutt for en hore og solgte en jente for
vin, og den drakk de opp.… .”
1. Mitt folk ”som de spredte blant folkene”: Dette har skjedd
gang på gang i Israels historie. Med vold ble jødene fordrevet fra
sitt land av fremmede makter. Det hendte under assyrerne,
babylonerne og perserne (som imidlertid også sørget for at de
fikk vende tilbake fra det babylonske fangenskap). På en noe
annerledes måte skjedde det under grekerne. Men det mest
avgjørende og det som fikk de absolutt største konsekvenser,
skjedde under romerne da to jødiske opprør ble slått ned
omkring år 70 og år 135 e. Kr. Vi må heller ikke glemme at det
til og med forekom en voldsom fordrivelse av jøder i diasporaen
– men da ikke fra deres eget land, men fra deres respektive
hjem. Den største påtvungne migrasjonen av dette slaget
skjedde i tiden før og under 2. verdenskrig. Av de 12-14
millioner europeiske jøder som fantes rundt 1940, mistet cirka 6
millioner sine liv. Nesten alle de andre ble tvunget til å flykte på
en eller annen måte.
2. ”De delte mitt land”: Her støter vi på et veldig aktuelt spørsmål
– når ikke-jødiske stater deler opp det land som Gud har tildelt det
jødiske folket. Nasjonenes forbund (mellom 1. og 2. verdenskrig), De
forente nasjoner (etter 2. verdenskrig) og mange enkeltnasjoner, både
muslimske og sekulære, har fram til vår tid gjort seg skyldig i denne
uretten mot Israel og Gud. En del har hatt onde motiv, mens andre
har opptrådt i god tro. Men faktum er, den nasjon eller regjering som
ikke respekterer at landet Israel har en unik status gjennom å tilhøre
det jødiske folk både åndelig og historisk, stiller seg i direkte
opposisjon mot Gud og hans forordninger.
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3. De verdsatte et jødisk liv lavt: Dette er en måte å
sammenfatte versene som handler om prostituerte og vin. De
nasjonene som har verdsatt jødisk liv lavt – ikke mer enn hva en
billig hore eller en flaske billig vin koster – må regne med Guds
dom. Under Europas historie og i særdeleshet siden
korsfarertiden, har dette ulykkeligvis gjentatt seg gang på gang.
Under Holocaust ble jødiske liv enda mer truet! Dessuten, helt
siden staten Israel ble grunnlagt, om ikke før, har jødiske liv
vært truet og i enda større fare i den muslimske verden.
Når det gjelder de kriteriene som har med Guds dom over
nasjonene å gjøre, kan vi legge merke til to ting:
For det første: De tre nevnte områder som Gud spesifikt har
knyttet sine løfter til, tilsvarer de områder som utgjør kjernen i
Guds kall til Abraham, Isak og Jakob. Vi taler her om 1)
beskyttelse av det jødiske folket, 2) beskyttelse av landet og i
forbindelse med det, det unike forholdet mellom folket og
landet, og 3) Guds valg av og kall til Israel som en kilde til
velsignelse for verdens nasjoner. Med andre ord, vi taler om
avgjørende trekk i det opprinnelige kallet til Abraham, (1. Mos
12) forseglet av Gud i pakten med Abraham (1. Mos 15); løftet
om landet, løftet om etterkommere og kallet om å være en
velsignelse for nasjonene – sammen med utfordringen til
nasjonene om fra sin side å hedre og velsigne Israel.
For det andre: I hjertet av alt, det tredje kriteriet, advarselen til
nasjonene mot å forakte jødisk liv, tilsvarer det sentrale kriteriet i
Matteus 25:31 ff hva angår skillet mellom ”sauenasjonene” og
”geitenasjonene”. De nasjoner som ikke kommer for å hjelpe ”disse
Jesu minste brødre” i tider preget av lidelse og undertrykkelse (eller
til og med selv forårsaker lidelse og undertrykkelse) kommer til å bli
forkastet av denne verdens dommer – Jesus.
Vi kan summere dette ved å si at utfra det perspektiv vi finner
hos Joel, bekreftes den informasjon vi får fra Matteus angående
dommen over nasjonene, og den blir bare ytterligere konkretisert
og utvidet. Dette scenario utbroderes enda mer grafisk når vi nå går
over til de tre siste kapitler hos profeten Sakarja.
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e tre siste kapitler i Sakarja kompletterer på en svært viktig
måte det bildet som vi så langt har rekonstruert.
Bibelforskere er uenige om hvorvidt innholdet i disse siste tre
kapitlene omhandler en hovedbegivenhet, eller om kapittel 13
skal henføres til en annen epoke eller en annen kontekst. Min
vurdering er at det finnes flere bevis til støtte for synet om at de
tre kapitlene hører sammen, enn motsatt. Kapitlene 12 og 14
beskriver helt enkelt makroperspektivet, mens kapittel 13 gir oss
et innblikk i den indre prosessen i nasjonen Israel under denne
perioden. Det vi her ser, er to ulike måter for vurdering av den
samme hendelse. Så hva inneholder disse tre kapitler?
Jerusalems sentrale rolle i de hendelsene som her beskrives,
blir tydelig allerede i de første versene av kapittel 12 og gjentas
i den innledende del av kapittel 14:
Et budskap, Herrens ord om Israel. Herren, som spente ut himmelen,
grunnla jorden og skapte ånden i mennesket, sier: Se, jeg gjør Jerusalem til
et giftbeger for alle folkene omkring. Også Juda rammes under beleiringen
av Jerusalem. Den dagen gjør jeg Jerusalem til en tung stein å løfte for alle
folk. Alle som prøver å løfte den, skal rive seg til blods. Men alle jordens
folkeslag skal samle seg mot henne. (Sakarja 12:1-3)
47

Israel, nasjonene og Dommens dal

Se, det kommer en Herrens dag. Da skal de fordele krigsbyttet de
røvet hos deg. Jeg vil samle alle folkeslagene til krig mot Jerusalem.
Byen skal inntas, husene plyndres og kvinnene voldtas. Halve byen må
gå i eksil, men resten av folket skal ikke utryddes fra byen. Herren skal
dra ut og føre krig mot disse folkeslagene slik han før har ført krig på
stridens dag. (Sakarja 14:1-3)
Om vi studerer dette mer inngående, kjenner vi igjen
detaljer i dette scenario.
Jerusalem som et ”giftbeger” for de omkringliggende
nasjoner
Sakarja 12:2 taler om de omkringliggende nasjonenes fiendskap
mot Israel. I denne beskrivelsen blir Jerusalem billedlig vist til som
et ”giftbeger”. Uttrykket ”giftbeger” eller ”vredens beger” som
ofte anvendes i GT, har en veletablert historie i den antikke verden.
For det første peker det hen mot et beger fylt med en blanding av
narkotiske stoffer og vin. Denne blandingen er generelt sett brukt
for å sette folk i en tilstand preget av rus og irrasjonell adferd. Vi
kjenner også til hendelser hvor mennesker har tatt sitt liv under
innflytelse av en overdose av denne blandingen. Det mest kjente
tilfellet er Sokrates. Dessuten anvendes uttrykket ”berusningens
kalk” i GT som et bilde på Guds vrede.
Alle disse bilder og paralleller er forbløffende aktuelle. Særlig
i den muslimske verden, hvor jødenes overtagelse av Jerusalem i
1948 og 1967, utløste en eksepsjonell og uhørt bølge av hat mot
det jødiske folk og mot Israel. Det er et irrasjonelt hat, som i sin
kjerne bare kan beskrives som demonisk – det kan
sammenlignes med det hat som Hitler og nasjonalsosialistene
viste mot jødene. Det er et hat som i ytterste konsekvens ikke
kan beseires med fornuft og vanlige diplomatiske redskaper som
den vestlige verden har til sin disposisjon.
Vi blir minnet om Jesu uttalelse i Lukas 21:24 hvor han
profeterer at Jerusalem skal gjenerobres og komme under
fullstendig jødisk suverenitet – så snart ”hedningenes tid” er forbi.
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Denne profeti går nå i oppfyllelse skritt for skritt, fase etter fase. Og
som vi alt har nevnt, et stort steg ble tatt i 1948. Det neste store
steget ble tatt i 1967. Men suvereniteten over Tempelplassen er
fremdeles delt mellom staten Israel og en muslimsk administrasjon
(Waqf). I mange eksperters øyne er denne konflikten nå det største
hinder for å kunne få til en varig og ekte fred i Midt-Østen. Det
som står på spill her, er mer enn landområder folket kan bo i. Det
er mer enn en konflikt om grenser, og til og med mer enn det
vanskelige humanitære spørsmålet omkring de palestina-arabiske
flyktningene. Det handler helt og fullt om følgende spørsmål:
Hvem er Gud? Allah eller Israels Gud? Eller – for å introdusere et
kommende tredje alternativ – Antikrist? Dette er den dypeste roten
til konflikten i Midt-Østen. Bibelen profeterer at det ikke kommer
til å bli noen ekte og varig løsning på dette problemet før Messias
kommer tilbake.
Jerusalem som en ”tung stein” for ”alle folk”
I Sakarja 12:3 leser vi at denne konflikten, som fra
begynnelsen var av regional karakter, kommer til å utvikle seg
til en konflikt av globale dimensjoner. Teksten henviser til ”alle
nasjoner”. Et annerledes bilde anvendes denne gang for
Jerusalem – det er ikke lenger et ”giftbeger”, men en ”tung
stein” som alle kommer til å skade seg på når de forsøker å løfte
den:
”Den dagen gjør jeg Jerusalem til en tung stein å løfte for alle folk.
Alle som prøver å løfte den, skal rive seg til blods. Men alle jordens
folkeslag skal samle seg mot henne.” (Sakarja 12:3)
Her er det også veldig hensiktsmessig å studere nærmere det
bildespråk som profeten benytter. Hva betyr den tunge og
urokkelige steinen som nasjonene har, og som de ønsker å flytte
på? I GT nevnes ofte steiner i forbindelse med deres funksjon
som markering av grenser. Uttrykket om at ”den tunge steinen
Jerusalem” skal løftes og flyttes, bekrefter dette bildet. Det betyr
at Gud har en spesifikk funksjon og en plan for Jerusalem.
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Dette viser til en guddommelig plan som ble varslet allerede
ved møtet mellom Abraham og presten og kongen Melkisedek
(1 Mos 14:18-20). Det var et kall som fikk et foreløpig
høydepunkt i den gylne tidsalder under kong David. Jerusalem
var da en by med et verdensvidt, prestelig og kongelig mandat.
Dette mandat hadde en unik funksjon som gikk over i en helt
ny fase med Jesu første komme. Da ble hans mandat klart, hans
seierrike død som påskelam for hele menneskeheten og hans
oppstandelse, ble realisert i denne byen. Dette kallet kommer til
å nå sitt endelige mål i den messianske tidsalder under Messias'
prestetjeneste og kongevelde. ”Den store kongens by”, som den
kalles i Salme 48:3 og Matteus 5:35. Fra Guds perspektiv
omfatter Jerusalems stilling alle disse trekk, og mer til.
Denne stillingen er imidlertid ikke uomtvistet. Ulike
folkegrupper har, eller har hatt, ulike idéer om dens status:
grekerne, romerne, katolikkene, (korsfarerne) og muslimene.
Her er nevnt et fåtall, men fra den senere tid må vi framfor alt
nevne De forente nasjoner (FN). Helt siden den ble grunnlagt
etter 2. verdenskrig, har FN arbeidet med å fremme sin idé med
en internasjonal, det vil si ikke-jødisk, Jerusalem. Om vi tar
med vers 9 i dette kapittel, blir det klart at alle verdens nasjoner
kommer til å bli innblandet i striden mot et jødisk Jerusalem:
”Den dagen akter jeg å utrydde alle folkeslagene som kommer mot
Jerusalem.” (Sakarja 12:9)
Vi kan se at beskrivelsen i Sakarja av den militære
kampanjen som nasjonene fører mot Israel i endetiden, også tas
opp i Joel kapittel 3. Men Sakarja har med noe
tilleggsinformasjon om at konflikten kommer til å ha Jerusalem
i sentrum.
Den siste fasen i striden om Jerusalem
Vi hopper nå fra Sakarja 12:9 til Sakarja 14:1-3. Nok en
viktig side av scenariet blir her sentrum for vår oppmerksomhet.
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Vi skal snart se nærmere på det. I kapittel 14:1 ff vender
imidlertid profeten sin oppmerksomhet tilbake til striden om
Jerusalem. Vi leser igjen:
”Se, det kommer en Herrens dag. Da skal de fordele krigsbyttet de
røvet hos deg. Jeg vil samle alle folkeslagene til krig mot Jerusalem.
Byen skal inntas, husene plyndres og kvinnene voldtas. Halve byen må
gå i eksil, men resten av folket skal ikke utryddes fra byen. Herren skal
dra ut og føre krig mot disse folkeslagene slik han før har ført krig på
stridens dag.” (Sakarja 14:1-3)
Fiendtlighetene kommer nå til et endelig og avgjørende
klimaks. Halve Jerusalem kommer til å bli erobret av styrkene
som står oppstilt mot Israel. De naturlige følger av krigens
grusomhet og voldsomme strid blir nevnt, som for eksempel
dødelig kaos, massive ødeleggelser og massevoldtekt. Enda en
gang virker det som om Jerusalem er ugjenkallelig tapt for det
jødiske folk, hvis ikke Gud selv griper inn på en mer enn
forbløffende måte.Vi kommer til å diskutere det i kapittel 11.
På denne bakgrunn forstår vi profeten Jesajas lidenskapelige
oppfordring til å be for Jerusalem. Jerusalem fortjener alltid våre
bønner om velsignelse. Guds løfter for Jerusalem, som er
uatskillelige fra Guds løfter, nådegaver og kall til det jødiske folk,
trenger våre bønner. Det vil si bønner fra de troende i
nasjonene, desto mer ettersom den åndelige og synlige
konflikten om Jerusalem beveger seg mot sitt endelige klimaks:
1917 med General Allenby og den britiske hærs erobring av
Jerusalem ved slutten av 1. verdenskrig, 1948 og 1967 fremstår
alle som meget viktige milepæler i vår moderne historie på vei
til den voldsomt omstridte gjenoppbyggelsen av Jerusalem
under jødisk suverenitet. I vår tid synes tvisten omkring
Tempelplassen sammen med blandingen av fredsforhandlinger
og trusler fra nabolandene, og i økende grad også fra ”alle
nasjoner”, å bygge opp til dette endetidsscenario i bølger som
ligner ”fødselsvéer” (Matteus 24:8). Vi som kristne fra nasjonene
inviteres til å påvirke utviklingen gjennom bønn, slik som vi
oppmuntres til av Jesaja i kapitel 62:1-7:
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”For Sions skyld vil jeg ikke tie, for Jerusalems skyld vil jeg ikke
være rolig før hennes rettferd bryter fram som lysglans og hennes frelse
flammer som en fakkel. Folkeslag skal se din rettferd og alle konger din
herlighet. Du skal få et nytt navn som Herren selv skal kunngjøre. Du
skal bli en herlig krans i Herrens hånd, et kongelig diadem i din Guds
åpne hånd. Du skal ikke lenger kalles Den forlatte, og landet skal ikke
lenger kalles Det som er lagt øde. Men du skal hete Den jeg har kjær,
og landet ditt Den jeg har tatt til ekte. For Herren har deg kjær og vil
ta landet til ekte. Som en ung mann gifter seg med en jomfru, skal dine
sønner gifte seg med deg, som en brudgom gleder seg over sin brud, skal
din Gud glede seg over deg. Jeg har satt vaktmenn ut på murene dine,
Jerusalem. De skal aldri tie, verken dag eller natt. Dere som påkaller
Herren ikke unn dere ro! La ham ikke få ro før han bygger Jerusalem
opp igjen og gjør henne til en lovsang på jorden.” (Jesaja 62:1-7)
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ens nasjonene generelt sett marsjerer mot Israel, og
nasjonenes strid mot Jerusalem i særdeleshet blir enda
mer voldsom, kommer fantastiske ting til å skje med og i Israel.
Den Hellige Ånd kommer til å bli utgytt over folket. På en
kollektiv, nasjonal skala kommer det omtalte ”sløret” (2 Kor
3:14-16) til å bli fjernet fra deres øyne, og de kommer til å
kjenne igjen Jesus som sin Messias. Som folk kommer de til å gå
igjennom en dyp prosess av omvendelse og indre renselse. I
særdeleshet kommer Israels ledende elite til ha vanskeligheter
med dette. De vil stå imot og blir konfrontert med Guds dom.
Samtidig kommer striden til å fortsette og bli desto mer
voldsom, ettersom den går videre mot en avgjørende avslutning.
Og det er nettopp i dette øyeblikk, når den militære konflikten
virker til å være endelig tapt, at Messias selv kommer til å gå inn
i striden. Han kommer tilbake med stor makt og velde, og han
setter sine føtter på Oljeberget. Han skal dømme Israels fiender
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og befri folket som nå har kommet til tro på Messias. Han skal
og befri byen Jerusalem og hele Det lovede land fra
fiendestyrker, og han skal innføre den messianske tidsalder. Det
er kjernen i det som sammenfattes i Sakarja 12:10 til Sakarja
14:4! Men la oss ta det skritt for skritt.
Nådens og bønnens ånd
To motsatte utviklinger beskrives i sammenhengen mellom
Sakarja 12:3 og 12:9. I vers 3 leser vi: ”… Men alle jordens
folkeslag skal samle seg mot henne (Jerusalem) …” Dette blir
deretter fulgt opp av en beskrivelse av hvordan, på den ene side,
Herren selv setter i verk tiltak mot fiendens arméer for å svekke
dem, mens han samtidig på en overnaturlig måte styrker Israels
og Jerusalems innbyggere. Høydepunktet i begge disse forhold
finner vi i vers 9 og 10:
”Den dagen akter jeg å utrydde alle folkeslagene som kommer mot
Jerusalem.” (Sakarja 12:9)
Dette er første gang i disse tre kapitler hvor vi får et glimt av
den nært forestående ødeleggelse av nasjonene som har marsjert
mot Israel og Jerusalem.
”Men over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, øser jeg ut
en nådens og bønnens ånd.” (Sakarja 12:10a)
Det er her utgytelsen av Den Hellige Ånd skjer, i form av
”en nådens og bønnens ånd”. Dette medfører at Guds stadig
sterkere overnaturlige inngripen for Israels og Jerusalems skyld
når sitt første klimaks. Valget av ord her har stor betydning. Det
peker på ydmykhet. Den Hellige Ånd åpenbarer for det jødiske
folk at de har behov for nåde. Som de følgende vers antyder,
omfatter ”bønnens ånd” både en bønn om så vel indre frelse
som en ytre redning fra konkrete trengsler og farer. Under
enhver omstendighet responderer Jesus på følgende måte for å
dekke disse behov: Først åpenbarer han seg selv for dem, som
den som ble korsfestet (Sakarja 12:10), og siden vender han
tilbake til Jerusalem som både konge og militær befalingsmann
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(Sakarja 14:4). Dette er de to konkrete svarene på de to hovedbønnene om nåde og frelse.

”… da skal de se på meg, på ham som de har
gjennomboret …”
La oss først se på den åndelige siden av disse begivenheter
(Sakarja 12:10b):
”Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret.”
Den grammatiske forandringen på dette avgjørende punktet
er verdt å legge merke til. Som vanlig i bibelske profetier,
kommuniserer Gud sitt budskap gjennom profeten. Han opptrer
som en mellommann og gir budskapet videre i Guds navn. På
dette punktet går Gud imidlertid forbi profeten et øyeblikk og
taler direkte i første person entall: ”da skal de se på meg, på ham
som de har gjennomboret …”. Helt plutselig identifiserer taleren
seg selv på en måte som er veldig overraskende, særlig for
jødiske lyttere: Det er den korsfestede som taler her! For å være
mer presis: Den korsfestede Messias. Gjennom å identifisere seg
selv som det endelige svaret på Israels folks bønner om
guddommelig inngripen fra en nådefull Gud, viser han en
åpenbaring og forvandling på en skala som er uten sidestykke i
det jødiske folks historie.
For å anvende Paulus’ språk: ”Hele Israel skal bli frelst” (Rom
11:26).
Utfra Jesu perspektiv oppfylles her en sentral del av det som
han hadde profetert over Jerusalems innbyggere:
”Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem
som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som
en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke.
Så hør: Huset deres blir forlatt og legges øde! For jeg sier dere: Fra
nå av skal dere ikke se meg før dere sier: ‘Velsignet er han som
kommer i Herrens navn!’” (Matt 23:37-39)
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Det omtalte sløret over Israels folk, som har å gjøre med
Messias og evangeliet, kommer til å bli trukket bort fra deres
øyne: (2 Kor 3:16), eller for igjen å benytte Paulus’ ord:
” … Men også de andre skal bli podet inn dersom de ikke holder
fast på sin vantro. For Gud har makt til å pode dem inn igjen. Du
ble hugget av fra et vilt oliventre og mot naturen podet inn på et
godt tre. Hvor mye mer skal ikke da de naturlige greinene kunne bli
podet tilbake på sitt eget oliventre?” (Rom 11:23-24)
Nasjonal omvendelse, traume og renselse
Ved denne åpenbaring av han som ble korsfestet, er
reaksjonen hos Israels folk bemerkelsesverdig: De blir dypt
sjokkerte. Det er som om deres første og eneste sønn plutselig
er død (se slutten av Sakarja 12). For å uttrykke det på Bibelens
måte, er dette den dypeste menneskelige sorg og traume man
kan tenke seg. Den kan sammenlignes med Marias sorg ved
korset eller sorgen hos egypterne ved deres førstefødtes død i
den siste, avgjørende plage som førte til Israels barns Exodus fra
Egypt. For en del av oss kan dette dype traume være vanskelig å
forstå. Men andre har opplevd noe lignende i forbindelse med
sin omvendelse: Sjokket av å bli seg bevisst kjærligheten hos den
som ble korsfestet, kombinert med sjokket over å se sin egen
synd, og å vite at den synden betyr evig adskillelse fra Gud. Det
er å bli bevisst på egne synders avgrunn og mørke på den ene
side, og som kontrast, Guds umåtelige kjærlighet og nåde i
Messias som overvinner enhver dyp avgrunn. Paulus beskriver
det slik i slutten av Rom 11:
”Dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått
barmhjertighet fordi de andre var ulydige. På samme måte har de nå
vært ulydige, men den barmhjertighet dere har fått, skal føre til at
også de nå får barmhjertighet. Gud lukket alle inne i ulydigheten
for å kunne forbarme seg over alle. Å, dyp av rikdom og visdom og
kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, hvor
ufattelige hans veier! Hvem kjente Herrens sinn, og hvem var hans
rådgiver? Hvem ga ham noe først så han skulle få noe igjen? For
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fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære i all
evighet! Amen.” (Rom 11:30-36)
Det finnes to andre tilfeller i Skriften som forårsaket
lignende reaksjoner av overbevisning og oppstand blant det
jødiske folk – selv om det er av en betydelig mindre skala: Det
ene er det øyeblikk da Josef avslørte hvem han var fremfor sine
brødre. Det andre tilfellet er reaksjonen hos de 3 000 som kom
til tro på Messias etter Peters preken på pinsedag i Jerusalem:
”Da klarte ikke Josef lenger å legge bånd på seg for alle som sto
omkring ham. Han ropte: «La alle gå ut herfra!» Dermed var det
ingen andre sammen med ham da Josef lot brødrene sine få vite
hvem han var. Han brast i gråt så høyt at egypterne hørte det, og
faraos hus fikk høre om det. … Så kastet han seg om halsen på
Benjamin, broren sin, og gråt, og Benjamin gråt på skulderen hans.
Han kysset alle brødrene sine og gråt med dem.” (1. Mos 45:1-2;
14-15a)
”Så skal hele Israels folk vite for visst: Denne Jesus som dere
korsfestet, ham har Gud gjort til både Herre og Messias.» Da de
hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre
apostlene: «Hva skal vi gjøre, brødre?» " (Ap. gj. 2:36-37)
Ved begge disse tilfeller var det første gjensvaret på
åpenbaringen et sjokk: Josef, som de kjente som den despotiske
herskeren i det fiendtlige Egypt - kunne han være deres bror?
Jesus, bråkmakeren, den store skuffelsen som de hadde overlatt
til romerne for å bli korsfestet bare noen uker tidligere, - kunne
han være deres Messias? Han som profetene hadde talt til dem
om i århundrer? HAN var altså den som de ikke hadde kjent
igjen, han som de hadde forkastet og overgitt til den mest
vanærende død?
Akkurat som Josef og hans brødre gråt – Josef av kjærlighet
og glede, hans brødre av skam og sjokk – og akkurat som
innbyggerne i Jerusalem fikk et stikk i hjertet da de kjente igjen
han som de hadde overgitt for å bli naglet til korset, slik blir det
også for de familier og stammer i Israel som nå kommer med et
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gjensvar da de kjenner igjen han som de hadde korsfestet. Midt
i dette traumatiske kaos, denne sorg på grunn av deres egne
hjerters hardhet og deres ondskap, denne overbevisning om
deres personlige og kollektive mislykkethet, opplever de den
samme renselse av sine hjerter som hver og en av oss fikk motta
da vi med alvor angret våre egne hjerters hardhet og ondskap;
renselse gjennom Påskelammets blod, som tok hele
menneskehetens synd på seg selv:
”Den dagen skal det være en åpen kilde for Davids hus og for dem
som bor i Jerusalem, til å rense bort synd og urenhet.” (Sakarja
13:1)
Den interne prosessen hos Israels folk, som følger denne
vekkelse, overbevisning og renselse beskrives ytterligere i resten
av kapittel 13: Hver person, hver familie, hver sosial gruppe får
velge om de skal ta imot åpenbaringen om Messias eller forkaste
den. Som det til en viss grad allerede var på Jesu tid, og i den
første menighet av jødiske troende, skjer disse eksistensielle
prosesser av splittelse og separasjon samtidig i alle familier,
stammer og etniske grupper i Israel.
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11

”Den dagen skal han stå med
føttene på Oljeberget …”

I

begynnelsen av kapittel 14 endrer profeten enda en gang
fokus fra de interne prosessene hos Israels folk tilbake til det
store bildet, og særlig til striden om Jerusalem. Det jødiske
Jerusalem står med ryggen mot veggen. Militært virker alt til å
være tapt. Halve Jerusalem er inntatt, og de opplever enda en
gang det som Jerusalem har erfart så ofte før i sin tre tusen år
lange historie: Ikke-jødiske nasjoner angriper, plyndrer,
ydmyker, utbytter, ødelegger, jager bort, infiltrerer, forakter og
fratar byen og dens innbyggere normale borgerlige rettigheter.
De går aggressivt mot Guds valg av byen, og Guds kall til byen,
og de går således mot hele Israel som nasjon.
Oljeberget – i begivenhetenes sentrum
Denne gangen skjer det imidlertid noe uventet. Stikk i strid
med all sannsynlighet og det alle forventer, lider ikke Jerusalem
samme skjebne som ved lignende anledninger tidligere. Da
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opplevde de å bli erobret av ikke-jødiske nasjoner og makter,
både babylonere, persere, grekere, romere, bysantinere, muslimer,
korsfarere, regionale muslimske herskere, tyrkere og briter.
Denne gangen griper Jesus selv inn: som kongenes Konge og
herrenes Herre og Herre over de himmelske hærskarer:
”Den dagen skal han stå med føttene på Oljeberget, som ligger rett
mot Jerusalem, i øst. Oljeberget skal revne i to fra øst til vest, … ”
(Sakarja 14:4)
Jesus kommer tilbake til nøyaktig det samme sted hvor han
forlot denne verden, dit hvor engelen forutsa at det skulle skje:
”Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en
sky tok ham bort foran øynene deres. Som de nå stirret mot
himmelen mens han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær
foran dem og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen?
Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal
komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til
himmelen.» Da vendte de tilbake til Jerusalem fra den høyden som
heter Oljeberget og ligger nær Jerusalem, bare en sabbatsreise
unna.”(Ap gj 1:9-12)
Han kommer ikke tilbake som Guds lam, som ved sitt første
komme. Denne gangen kommer han som Løven av Juda. Han
kommer tilbake som:

•

Frelseren fra Sion (Rom 11:26)

•

Den som brøler fra Sion (Joel 3:16-17) og dømmer
nasjonene

•

Kongen og Sønnen som Gud har plassert i Sion (Salme
2:6-7)

•

Som verdens dommer som kommer for å skille
nasjonene fra hverandre (Matt 25:31ff)

Hvorfor? Fordi det er forutsagt av profetene. Og for at Jesus
har bekreftet det i samsvar med profetene. I Matteus 23:39
profeterer Jesus om Jerusalems åndelige forvandling. Vi
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behandlet dette i forrige kapittel. I Lukas 21:24 kan du se at
Jesus taler om samme sak på politisk nivå. Jerusalem kommer til
å bli jødisk enda en gang når hedningenes styre over Jerusalem
er over:
”De skal falle for sverd og bli bortført til alle folkeslag som fanger.
Og Jerusalem skal tråkkes under fot av hedninger helt til
hedningenes tider er til ende.” (Lukas 21:24)
Når denne tidsalder går mot slutten, er det ingenting eller
noen makt som skal kunne skru klokken tilbake. Ingenting eller
ingen kan stoppe fødselsvéene når de en gang har begynt.
Ingenting eller ingen kan hindre at det jødiske nærvær i Det
lovede land og i ”den store Konges stad” (gradvis) opprettes
(Matteus 5:35). Eller, for å uttrykke det med de ord som Gud
talte gjennom profeten Sakarja: Forbundet av nasjoner som
forsøker å gjøre det, kommer til å ”såre seg selv” (Sakarja 12:3).
Sakarja 14 og Jesu gjenkomst
En siste tanke som angår dette emnet: Beskrivelsen av
stedet, og det som skjer rundt Jesu gjenkomst, både geologisk
og forøvrig, er skildret veldig nøyaktig og veldig ”jordnært”.
Oljeberget ligger på den østlige siden av Gamlebyen i
Jerusalem (Det historiske Jerusalem. Fram til midten av
1800-tallet bestod Jerusalem bare av Gamlebyen). Det var
herfra Jesus for opp til himmelen. Det er hit han kommer
tilbake. Og når han kommer tilbake, vil det utløse svært
konkrete fysiske begivenheter: Jordskjelv er veldig fysiske og
konkrete. Fiendens soldater og arméer er svært fysiske og
konkrete. Alt som da skjer, som handler om dom og
opprettelse av Jesu herrevelde, kommer til å være svært fysisk
og konkret.
Alt dette skal minne oss at vi bør se på disse
fremtidsbegivenheter som svært konkrete og virkelige. Det
gjelder ikke bare tiden umiddelbart før Jesu synlige inngripen,
men også det vi kan forvente oss under og etter hans inngripen.
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Vi kan forstå eksakt hvor konkret dette avsnittet fra profeten
Sakarja styrker Jesu vitnesbyrd gjennom å sammenligne Sakarja
14:5b og Matteus 25:31 med hverandre:

•

”Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle
englene med ham, …” (Matt 25:31)

•

”Da skal Herren min Gud komme, og alle de hellige med
ham.” (Sakarja 14:5b)

Vi kan anta at Jesus i sin undervisning om dommen over
nasjonene er direkte påvirket av Sakarja 14 eller siterer fra dette
avsnitt. Derfor bør vi lese Jesu lignelse mer som en profeti enn
en lignelse.
La oss på denne bakgrunn lese Sakarja 14:4-11 i
sammenheng før vi går videre til neste kapittel og de viktige
spørsmål som gjelder den faktiske dommen over nasjonene.
Den dagen skal han stå med føttene på Oljeberget, som ligger rett
mot Jerusalem, i øst. Oljeberget skal revne i to fra øst til vest, og det
skal bli en veldig dal. Den ene halvparten av fjellet viker mot nord
og den andre mot sør. Da skal dere flykte gjennom min fjelldal, for
dalen mellom fjellene skal nå helt til Asal. Dere skal flykte slik dere
flyktet for jordskjelvet i de dager da Ussia var konge i Juda. Da
skal Herren min Gud komme, og alle de hellige med ham. Den
dagen skal det ikke være lys, bare kulde og frost. Det skal være én
lang dag – Herren kjenner den – ikke dag og natt, ved kveldstid
skal det være lyst. Den dagen skal det renne levende vann ut fra
Jerusalem, halvparten til havet i øst og halvparten til havet i vest.
Slik skal det være både sommer og vinter. Da skal Herren være
konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans
navn ett. Hele landet skal bli som Araba-sletten, fra Geba til
Rimmon, sør for Jerusalem. Men byen skal ligge høyt på sitt sted,
fra Benjamin-porten til stedet der Gamleporten var, til
Hjørneporten, fra Hananel-tårnet til kongens vinpresser. Der skal
det bo folk. Byen skal ikke være bannlyst lenger, Jerusalem skal
ligge trygt. (Sakarja 4:4–11)
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12

Den endelige dommen over
nasjonene

V

i har sett mengder av bevis for at GT og NT stemmer
overens om at det kommer en dom over nasjonene i de
siste tider. Det fremste kriteriet for denne dom er hvordan
nasjonene har behandlet det jødiske folk og Israel. Bibelens
utgangspunkt og grunnlag for dette er Israels kall. Gjennom
patriarkene Abraham, Isak og Jakob skal de være en velsignelse
for nasjonene. Betingelsen som ble gitt til nasjonene for å få
del i denne velsignelsen, var at de skulle velsigne Israel: 'Den
nasjon som velsigner deg (Israel) kommer til å bli velsignet av
meg, men den nasjon som forakter deg (Israel) kommer under
min dom.' La oss raskt sammenfatte de relevante bibelske
henvisningene enda en gang:
”Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle
englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle
folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra
hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene
på sin høyre side og geitene på sin venstre.” (Matt 25:31-33)
”Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner
deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes."
(1 Mos 12:3)
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”For se, i de dager og på den tid, når jeg vender skjebnen for Juda
og Jerusalem, da vil jeg samle alle folkeslag og føre dem ned i
Josjafats dal. Der vil jeg holde rettergang med dem om Israel, mitt
folk og min eiendom, som de spredte blant folkene. De delte mitt
land …Larm og atter larm i Dommens dal, for Herrens dag er nær
i Dommens dal. Sol og måne svartner, og stjernene mister sin glans.
Herren skal brøle fra Sion, la røsten runge fra Jerusalem, himmel og
jord skal skjelve. Men Herren er et vern for sitt folk en borg for
Israels barn.” (Joel 3:6-7, 19-21)
”Se, jeg gjør Jerusalem til et giftbeger for alle folkene omkring. Også
Juda rammes under beleiringen av Jerusalem. Den dagen gjør jeg
Jerusalem til en tung stein å løfte for alle folk. Alle som prøver å
løfte den, skal rive seg til blods. Men alle jordens folkeslag skal
samle seg mot henne… Den dagen akter jeg å utrydde alle
folkeslagene som kommer mot Jerusalem.” (Sakarja 12:2-3, 9)
”Herren skal dra ut og føre krig mot disse folkeslagene slik han før
har ført krig på stridens dag. Den dagen skal han stå med føttene
på Oljeberget, som ligger rett mot Jerusalem, i øst. Oljeberget skal
revne i to fra øst til vest, og det skal bli en veldig dal. Den ene
halvparten av fjellet viker mot nord og den andre mot sør. …. Dette
er plagen som Herren lar ramme alle folk hvis de går til krig mot
Jerusalem: Han skal la kjøttet råtne på dem mens de ennå står på
føttene. Øynene skal råtne i hulene sine og tungen råtne i munnen
på dem.” (Sakarja 14:3-4, 12)
Velsignelse og dom når Jesus kommer tilbake
Når Jesus kommer tilbake, kommer han til å opprette sin
prestelige og kongelige autoritet i Jerusalem og regjere hele
verden derfra. Alle løfter som har blitt gitt til Israels folk og
nasjonene vedrørende denne messianske tidsalder, kommer til å
bli oppfylt: ”Da skal Herren være konge over hele jorden.” (Sakarja
14:9)
Denne overgangsperioden leder fram til innledningen av
den messianske tidsalder. Nå fører en negativ utvikling i noen
land til destruktive naturkatastrofer:
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De nasjoner som ikke slutter seg til den antikristelige
marsjen mot Israel, men som tvert imot hjelper det truede
jødiske folk (”de minste av Jesu brødre”) under vanskelige
omstendigheter, kommer umiddelbart til å erfare utfrielse, en
ende på truslene og konfliktene, og Messias’ beskyttelse, omsorg
og oppmerksomhet:
”Så skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom hit, dere som er
velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere
fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat;
jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot
meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg;
jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’ Da skal de rettferdige svare:
‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke?
Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når
så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’ Og kongen skal svare dem:
‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste
søsken, har dere gjort mot meg.’.” (Matt 25:34-40)
”Herren skal brøle fra Sion, la røsten runge fra Jerusalem, himmel
og jord skal skjelve. Men Herren er et vern for sitt folk, en borg for
Israels barn. Da skal dere kjenne at jeg er Herren deres Gud som
bor på Sion, mitt hellige fjell.” (Joel 3:21-22a)
”Hele landet skal bli som Araba-sletten, fra Geba til Rimmon, sør
for Jerusalem. Men byen skal ligge høyt på sitt sted, fra Benjaminporten til stedet der Gamleporten var, til Hjørneporten, fra
Hananel-tårnet til kongens vinpresser. Der skal det bo folk. Byen
skal ikke være bannlyst lenger, Jerusalem skal ligge trygt.” (Sakarja
14:10-11)
De andre nasjonene kommer imidlertid til å bli dømt på
dramatisk vis av den Messias som er kommet tilbake:
”Så skal han si til dem på venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som
er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og
englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var
tørst, og dere ga meg ikke drikke; jeg var fremmed, og dere tok ikke
imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i
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fengsel, og dere så ikke til meg.’ Da skal de svare: ‘Herre, når så vi
deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i
fengsel uten å komme deg til hjelp?’ Da skal han svare dem:
‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste,
har dere heller ikke gjort mot meg.’ Og disse skal gå bort til evig
straff, men de rettferdige til evig liv.»." (Matt 25:41-46)
”Dette er plagen som Herren lar ramme alle folk hvis de går til krig
mot Jerusalem: Han skal la kjøttet råtne på dem mens de ennå står
på føttene. Øynene skal råtne i hulene sine og tungen råtne i
munnen på dem. Den dagen kommer det en stor Herrens forvirring
blant dem, så de griper fatt i hverandre og slåss mann mot mann.”
(Sakarja 14:12-13)
Joel taler også på klassisk vis om dom i et avsnitt som taler
om ”Dommens dal” 1:
”…for der vil jeg sitte til doms over folk fra alle kanter. Send sigden
ut, for høsten er moden, kom og tråkk, for vinpressen er full,
pressekummene flyter over, for ondskapen deres er stor. Larm og
atter larm i Dommens dal, for Herrens dag er nær i Dommens dal.
…. (Joel 3:17b-19)
Vi kan således sammenfatte dette ved å si at ”Herrens dag”
som det tales om i GT, eller ”Dagen for Herrens gjenkomst”
som den kalles i NT, kommer til å være en tid da de nasjoner
som har ført skyld over seg, hva angår det jødiske folk og Israel,
kommer til å bli dømt av den tilbakevendte Messias, Jesus.
Derimot kommer de nasjoner som ikke har deltatt i marsjen
mot Israel og som til og med har bistått det jødiske folk i deres
vanskeligheter, ikke til å bli berørt av denne dom.
Dette er altså det bibelske scenario i vår oversikt. Det er et
utfordrende scenario og noe som mange er helt uvitende om –
i det minste omfanget og styrken. Når vi for første gang stilles
1
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Dette avsnittet taler om ”omkringliggende nasjoner”. Men Joel 3:2,
nevner på den annen side ”alle nasjoner”. Sakarja 12:2-3 og 9 peker i
samme retning. Det kan finnes to ulike faser og betoninger her, men
kjernebudskapet om en global dom over nasjonene er under enhver
omstendighet det overordnede bildet i Sakarja, Joel og Matteus.
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innenfor dette aspekt av den bibelske profetien, kan det ofte
være en utfordring å forholde seg til den og integrere den i våre
egne tanker om Gud og Bibelens oppfatning av verden, og de
forventninger vi har når det gjelder slutten på denne tidsalder.
Tre nøkkelspørsmål
I mange samtaler som oppstår utfra dette kjernebudskapet er
det tre spørsmål som stilles. Jeg vil gjerne undersøke hvert
enkelt av disse tre spørsmål før vi vender vår oppmerksomhet
mot hvilke konsekvenser dette budskapet får:
Spørsmål 1: Hvordan skal vi konkret vurdere denne
dommen over nasjonene?
Spørsmål 2: Hva skjer med den enkelte troende og den
kristne menighet i en spesifikk nasjon som kommer under den
dom som er forutsagt?
Spørsmål 3: Hvordan kan man forene den tilsynelatende
motstrid mellom ”alle nasjoner” som kommer under Guds dom
i endetiden, og ”sauene” og ”geitene”, det vil si; hvordan kan vi
skille mellom de ulike nasjoner?
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13

Hva sier Bibelen om dommen
over nasjonene?

v

ordan bør og kan vi vurdere Guds dom over nasjonene?
Hva har Skriften å si om dette? Hva gjelder nåtiden og
hva gjelder fremtiden? Når Matteus 25:31ff taler om (slike)
nasjoner som regnes blant ”geitene” og profeterer, med NTs
ord, den strengeste dom over dem, hva innebærer det? La oss
forsøke å nærme oss dette spørsmålet skritt for skritt.
Lik behandling av nasjonene og Israel i dommen
I innledningen slo vi fast at enkelt uttrykt finnes det to
viktige tema i GT: Det ene er hvordan Gud handler med Israel i
forhold til dets lydighet eller ulydighet til Torahen. Det andre er
hvordan Gud handler med nasjonene i forhold til deres
innstilling overfor Israel.
Vi finner en første nøkkel til å forstå Guds adferd med
velsignelse eller forbannelse, godhet eller dom på folkets og
nasjonenes nivå, i måten han selv behandler Israel. Når det gjelder
Israel, finnes det ikke noe annet kapittel i Bibelen som så tydelig
viser viktigheten av forbannelse eller velsignelse som 5 Mos 28.
Her finner vi 14 vers om velsignelse, og 50 vers om dom.
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Som vi allerede har sett, viser en nærmere undersøkelse av
disse omlag 50 vers om dom at det finnes en viss eskalering av
de redskap som har med dommen å gjøre: Den strengeste
dommen – den verdensomspennende spredningen av det
jødiske folk – utgjør høydepunktet, eller snarere det laveste
punkt i Guds domshandling overfor Israel. Vi har også sett at
Jesus selv profeterte om denne siste og mest alvorlige sanksjonen
som en fremtidsbegivenhet, utfra hans perspektiv (Lukas 21:24).
Ettersom Israel fungerer som et eksempel for nasjonene –
både på godt og vondt, velsignelse og forbannelse – er det første
steget når det gjelder dette ømtålige emnet en antagelse om at
Guds adferd overfor nasjonene kommer til å ligne hans
behandling av Israel, selv om kriteriene for dommen er ulike.
Men Guds behandling av Israel vedrørende velsignelse og
forbannelse tilsvarer i hovedsak hans behandling av nasjonene:
Han elsker Israel. Han elsker nasjonene. Han drøyer med å
iverksette sin vrede, og hans vrede og dommer intensiveres
gradvis. Men om Israel eller nasjonene permanent svikter med å
respondere på Herrens økende sanksjoner og ikke omvender
seg, fortsetter dommen å øke til det når klimaks.
Den verdensvide diasporaen, som har vart i nesten to
årtusen, er i henhold til 5. Mosebok den endelige dommen.
Holocaust ved slutten av disse to årtusen inneholder også et
innslag av dom – den endelige opptrappingen ved slutten av
denne tilsynelatende uendelige diasporaen. Om Gud ikke avstår
fra å straffe sin første kjærlighet, sitt høyt elskede folk, da finnes
det ingen mulighet for andre folk og nasjoner til å tro at Gud
bare kommer til å se bort fra våre overtredelser av kriteriet som
er aktuelt for oss – vår holdning til det jødiske folk og Israel. Vi
har påpekt dette punktet så ofte før, men la oss ta det en gang
til: Dette kriteriet, og de påfølgende konsekvenser av velsignelse
eller dom, har ikke endret seg det grann – det gjelder fremdeles
i dag.
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Forskjellen mellom nasjonene og Israel i dommen
Det er imidlertid en avgjørende forskjell i måten Gud
dømmer Israel og nasjonene på. Denne forskjell angår det
endelige punkt i opptrappingen av Guds dom. På grunnlag av
pakten med Abraham har Gud lovet Israels folk at de ikke skulle
bli totalt ødelagt. Selv om de var ekstremt ulydige, ville Gud
oppfylle sitt sentrale kall til det jødiske folk og holde sine
sentrale løfter til dem. Dette bekreftes i NT både i evangeliene
(Matteus 23:39, Lukas 21:24, etc.) og av Paulus. La oss enda en
gang lese de viktigste avsnitt som handler om dette i
Romerbrevet:
”… Men også de andre skal bli podet inn dersom de ikke holder
fast på sin vantro. For Gud har makt til å pode dem inn igjen. Du
ble hugget av fra et vilt oliventre og mot naturen podet inn på et
godt tre. Hvor mye mer skal ikke da de naturlige greinene kunne bli
podet tilbake på sitt eget oliventre? Jeg vil at dere skal kjenne til en
hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere
selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet
inn i fullt tall. På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det
står skrevet: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal ta
bort gudløsheten fra Jakob. Dette er min pakt med dem når jeg tar
bort syndene deres På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender,
for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket
av Gud, for fedrenes skyld. (Rom 11:23-28)
”For det sier jeg dere: Kristus ble en tjener for de omskårne for å
vise at Gud taler sant, og for å stadfeste løftene til fedrene.” (Rom
15:8)
Gud kommer til å å oppfylle sin hensikt med Israel. Grunnlaget
for dette er pakten med patriarkene. Veien til oppfyllelse går via
Messias, Jesus. Begge disse er basert på Guds nåde:
”Dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått
barmhjertighet fordi de andre var ulydige. På samme måte har de nå
vært ulydige, men den barmhjertighet dere har fått, skal føre til at
også de nå får barmhjertighet. Gud lukket alle inne i ulydigheten
for å kunne forbarme seg over alle.” (Rom 11:30-32)
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Alt dette leder oss til det springende punktet – det endelige,
avgjørende skillet: Disse løftene gjelder bare Israel. De gjelder
ikke noen andre nasjoner. Og fra GT kjenner vi til at en nasjon
som nekter å oppgi sin fiendtlige holdning mot Israel og det
jødiske folk, trues med å bli utryddet som den ytterste
konsekvens av Guds dom.
På denne bakgrunn må vi regne med muligheten for at det
finnes nasjoner i dag som ikke lenger kommer til å eksistere i
den messianske tidsalder.
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14

Vi kristne og dommen over
nasjonene

N

este spørsmål som krever vår oppmerksomhet er om, og
i så fall hvordan, Guds mulige domshandlinger på kollektivt nivå, altså på folkenes og nasjonenes nivå, kommer til å
berøre individuelle troende kristnes skjebne. Dette er et svært
viktig og helt legitimt spørsmål.
Det korte svaret på dette spørsmålet er: ”Nei!” Vår
personlige frelse er ikke avhengig av om vår nasjon regnes som
en ”geitenasjon”. Selv om den skulle gjøre det, så er det ikke
dette som avgjør vår personlige skjebne for evigheten. Her er
det kun vår relasjon til Jesus og vår holdning til ham som teller.
Når vi nå har klargjort dette spørsmålet på det individuelle
nivå, finnes det enda minst to viktige aspekt som vi må ta med:
Det ene er spørsmålet om hvilken grunnleggende holdning vi
som kristne bør ha overfor det jødiske folk og mot Israel; det
andre er hvilket ansvar vi har som kristne for vår egen nasjon og
dets relasjon til Israel.
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Vår holdning som kristne overfor det jødiske folk og Israel
I løpet av de siste tiårene har det blitt skrevet metervis av bøker
om relasjonene mellom oss som kristne og jødene og Israel. For
min egen del har jeg behandlet dette tema mer inngående i mine
to tidligere bøker som jeg har nevnt før. Dette er ikke stedet for en
detaljert analyse. Jeg vil bare berøre et avgjørende aspekt: Den
samme målestokk som anvendes for nasjonene i 1 Mos 12:3 vil
også gjelde for kirken og den kristne verden.
Vi leser i 1 Mos 12:3:
”Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner
deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.”
Budskapet i Rom 11:17-22 er mye likt:
”Noen av greinene er nå brukket av, og du som var en vill oljekvist,
er blitt podet inn blant greinene og har fått sevje fra roten sammen
med dem. Men innbill deg ikke at du er bedre enn greinene! Gjør
du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som
bærer deg. Kanskje du vil si: «Greinene ble brukket av for at jeg
skulle bli podet inn.» Ja vel, men det var deres vantro som gjorde at
de ble brukket av, og det er din tro som gjør at du blir stående. Vær
ikke overmodig, men frykt Gud! Sparte han ikke de naturlige
greinene, skal han heller ikke spare deg. Så ser du at Gud er både
god og streng – streng mot dem som er falt, men god mot deg
dersom du holder fast på hans godhet. Ellers blir også du hugget
av.”
Selv om majoriteten av det jødiske folk, fra Jesu tid til i dag,
ikke har kommet til tro på evangeliet eller Messias, må vi likevel
akte dem høyt med takknemlighet og respekt.Vi som kristne fra
nasjonene må ikke tape av syne at det ikke er vi som bærer
roten, med dets unike hensikt i frelsesplanen, men at det er den
kollektive roten ”Israel” – gjennom den jødiske Messias, Jesus –
som bærer oss!
Vi, som kristne fra hedning-nasjonene, er kalt til å hedre det
jødiske folk i sin helhet – både grenene som har forblitt
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innpodet (i dag kaller vi dem messianske jøder) OG de grener
som har blitt brukket av – ”hele Israel” (se Rom 11:26). Det
skal vi først og fremst gjøre fordi de representerer roten til frelse.
For det andre skal vi huske at Guds løfter til dem og pakten
med Abraham fortsatt gjelder. Om vi svikter her, kommer vi,
som menighet eller kristenhet, under samme Guds dom som de
nasjoner i verden som forakter det jødiske folk og Israel.
Vår plikt angående vår egen nasjon i relasjon til Israel
Utfra vår positive bibelske holdning mot det jødiske folk,
som er rotfestet og grunnfestet i Guds kjærlighet og nåde, er vi
kalt til å være både en velsignelse for det jødiske folk og en
profetisk røst til vår egen nasjon. Denne profetrøsten har et
bibelsk mandat, og den gjelder det jødiske folk og Israel. Dette
mandat gjelder særlig vår tid og vår generasjon. Det er nemlig
nå det jødiske folks skjebne endres fordi landet og folket ble
gjenopprettet som forutsagt av Gud som en forberedelse for
Messias' gjenkomst. Dette finner vi i profeten Jeremias' bok,
kapittel 31.
Først og fremst beskrives Israels fysiske tilbakekomst og
gjenopprettelse:
”Se, jeg fører dem tilbake fra landet i nord, jeg samler dem fra
jordens ytterste ende. Blant dem er det både blinde og halte, gravide
og fødende kvinner; de vender tilbake i store flokker. De kommer
med gråt, jeg leder dem med trøst. Jeg fører dem til rennende bekker,
på jevn vei der de ikke snubler. For jeg er en far for Israel, og
Efraim er min førstefødte sønn. (Jeremia 31:8-9)
Den andre delen av kapitlet dekker den nasjonale vekkelsen
og Israels frelse når Den nye pakt helt og fullt erstatter
Sinaipakten:
”Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med
Israels hus og Judas hus, ikke som den pakten jeg sluttet med
fedrene deres den dagen jeg tok dem i hånden og førte dem ut av
Egypt; den pakten brøt de enda jeg var deres herre, sier Herren.
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Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som
kommer, sier Herren: Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i
deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk.”
(Jeremia 31:31-33)
Inneklemt midt i dette, mellom to stadier av Guds
nådehandlinger overfor Israel, kommer et meget klart kall til
verdens nasjoner:
”Hør Herrens ord, dere folkeslag! Forkynn det til fjerne kyster og
si: Han som spredte Israel, skal samle og vokte det slik en gjeter
vokter sin flokk.” (Jeremia 31:10)
Dette verset består faktisk av to oppfordringer: For det
første, hør, og for det andre, tal. Og hva er budskapet? Budskapet
er at den samme Gud som forårsaket dommen om den
verdensomfattende diasporaen der jødene ble spredt ”blant alle
nasjoner” (5 Mos 28:64, Lukas 21:24), også står bak
gjeninnsamlingen av sitt folk fra hvert land. Det er og han som
holder sin beskyttende hånd over dem.
Hvilken gruppe mennesker befinner seg i en tilstand hvor de
kan fremføre dette budskap til verdens nasjoner? Det er bare de
som tror på budskapet, de som har tatt det til sitt hjerte og er klare
til å gå mot strømmen for å føre det videre. Og hvilken gruppe er
det meningen skal høre dette budskap? De ikke-kristne. I
særdeleshet de som har lederansvar for sine nasjoner: Regjeringer
og parlament, opinionsdannere og informasjonsspredere. Det
budskap de trenger å høre er at vi lever ved et historisk
vendepunkt, og at det er Gud selv som i sin nåde ligger bak
gjenopprettelsen og forandringen av det jødiske folks og Israels
situasjon. Det er derfor vi skal minne dem som har makt om 1
Mos 12:3, ”Den som velsigner Israel er velsignet, men den som
forakter og fornedrer Israel, kommer under Guds dom.”
Et spørsmål om troverdighet og autoritet
Utfra Rom 11:17ff har vi allerede sett på den plikt som Gud
har lagt på kristne, nemlig å vise takknemlighet, aktelse og
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respekt overfor Israels folk, som er roten til vår kristne tro og
frelse. I motsatt fall kan til og med vi bli brutt av fra det ekte
oliventreet.
Fra Jeremia 31:10 vet vi nå at vårt oppdrag med å vise
solidaritet mot Israel og mot regjeringer og beslutningstagere i
våre egne nasjoner, har en særlig betydning i de siste tider når
Gud i sin nåde gjenoppretter sitt folks skjebne.
Dessuten kan vi i NT lese at til og med vi har et kall – ikke
ulikt Israels – til å være et profetisk folk for nasjonene som ikke
kjenner Israels Gud og hans (og vår) Messias, Jesus:
”Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk,
et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk,
han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.” (1 Peter
2:9)
Som kristne, født ved Guds vilje i denne tid og under denne
generasjon, hviler dette kall på oss i dag på en unik måte. Vi er
kalt, først og fremst til å omvende oss fra kristenhetens tidligere
begåtte feil, og som Kristi kropp begynne å gå langs en helt ny
vei: En vei som innebærer høyaktelse, kjærlighet og
barmhjertighet mot det jødiske folk. Det er en vei som
innebærer årvåkenhet og formaning til å holde fast på denne
respektfulle innstilling overfor det jødiske folk fra både våre
regjeringer, parlament og den såkalte folkemeningen.
Dette er grunnleggende, og det er særlig viktig i den tid som
vi lever i. Det er en sentral del av det Jesus har kalt oss til å være:
”Lys og salt” og ”byen bygget på et fjell” – for å holde oss i
Bergprekenens ånd. Vi må være beredt til å møte avvisning og
forfølgelse, hånd i hånd med vårt vitnesbyrd om Jesus og de
gode nyhetene om Guds rike.
”Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for
himmelriket er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og
forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og
fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de
også profetene før dere. Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister
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sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke
lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er
verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller
ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man
setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres
lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere
gjør, og prise deres Far i himmelen!”(Matteus 5:10-16)
Vårt vitnesbyrd om Jesus, vårt budskap om de gode nyheter
om Guds rike, og vår solidaritet med det jødiske folk, og
sammen med det vårt ansvar for vår egen nasjon, går hånd i
hånd i endetiden.
Bare da kan vi ha en varig troverdighet i verdens øyne og
tilegne oss større myndighet. Israels Messias og Israels Gud er
en. Israels Gud, i Sønnens person, er ikke bare vår personlige
frelser, han er også Herre over hele historien, herrenes Herre og
kongenes Konge. Han er på samme tid Guds Lam og Løven av
Juda. Vi kan ikke, og må ikke, prøve å dele på Jesus, vi må ikke
forsøke å dele Gud og vi må ikke forsøke å dele opp Bibelen.
Det setter kanskje ikke vår personlige frelse i fare, men i det stor
bildet vil det sette vårt felles oppdrag i fare, samt vår effektivitet
og autoritet som menighet og kristenhet.
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En dom over alle nasjoner eller
bare noen av dem?

E

t spørsmål som vi må se nærmere på når det gjelder den
profetiske domsavsigelsen i endetiden, springer ut fra det
faktum at en del skriftsteder taler om ”alle nasjoner” (f.eks.
Sakarja 12:9, Joel 3:2), mens andre, særlig Matteus 25:3ff, viser
oss at det er en forskjell mellom de nasjoner som har vært
barmhjertige mot Jesu folk – jødene, Israel – og de som har
vært ubarmhjertige: ”Sauenasjonene” og ”geitenasjonene”.
Hvordan henger dette sammen?
På vei mot en regjering for hele verden
Johs. Åpb. taler om en tid hvor det bare kommer til å finnes
en hersker i denne verden (den såkalte ”Antikrist”) som leder
en slags verdensregjering. I denne antikristelige verdensregjering
kommer ”Babels ånd”, som vi har vært inne på tidligere i
historien om Babels tårn i 1 Mos 11, til å få sin endelige
manifestasjon:
”I Ånden førte han meg ut i ødemarken. Og jeg så en kvinne sitte
på et skarlagenrødt dyr som var overstrødd med navn som var en
spott mot Gud. Det hadde sju hoder og ti horn. Kvinnen var kledd
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i purpur og skarlagen og glitret av gull og edelstener og perler. I
hånden holdt hun et gullbeger fylt av motbydelige ting og av all
urenheten fra sitt horeri. På pannen hennes sto skrevet et navn med
hemmelig mening: «Babylon den store, mor til horene og til alt som
er motbydelig på jorden.” (Johs. Åpb. 17:3-5)
I løpet av de siste 100 års internasjonalt samarbeid og
konflikter, har globale strukturer blitt utviklet. De var tidligere
var helt utenkelige. Etter 1. verdenskrig ble Nasjonenes Forbund
etablert med hovedsete i London. Etter 2. verdenskrig ble De
forente nasjoner (FN) grunnlagt med hovedsete i New York.
Den viktigste oppgaven til disse institusjoner var, og er, å sikre
fredfull sameksistens blant medlemslandene. Om vi kun
konsentrerer oss om perioden etter 2. verdenskrig, er det
rimelig å si at De forente nasjoner (FN) for tiden representerer
en verdensvid familie av nasjoner. Dette er enda ikke en
verdensregjering, men organisasjonen har en struktur som gjør
det lett for oss å forestille oss hvordan en slik verdensregjering
en dag vil kunne bli. FN kan være en slags forløper for den. Nå
er 193 nasjoner representert i FN, og praktisk talt alle
internasjonalt anerkjente nasjoner er medlemmer ved sine
regjeringer og diplomater.
Når Bibelen taler om ”alle nasjoner,” skulle en institusjon
som FN virkelig passe godt inn i bildet. Når FN engasjerer seg i
en sak, blir ”alle nasjoner” til en viss grad innblandet. Men det
er likevel ikke på noen måte nødvendig for hvert enkelt land å
støtte den saken som kommer til behandling.
Et eksempel: Den 1. Golfkrigen under USAs lederskap
tidlig på 1990-tallet
Det finnes bare et eksempel i moderne historie hvor FN har
benyttet alle midler som står til deres disposisjon og startet en
militær offensiv. Det var i den såkalte 1. Golfkrig. Under USAs
ledelse gikk president Bush sr. mot Saddam Husseins Irak, etter
at han nylig hadde invadert nabolandet Kuwait. Det militære
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motangrepet ble gjennomført
Sikkerhetsrådet og det flertall
Generalforsamlingen.

med godkjennelse av
som var nødvendig i

En sak som er av stor betydning for oss her er imidlertid at
det ikke var bred enighet blant alle nasjoner om hvordan dette
skulle håndteres. Av de omlag 180 nasjoner på dette tidspunkt
var det bare 13 som stilte opp med soldater. Cirka 60 nasjoner
støttet saken rent logistikkmessig. I Generalforsamlingen stemte
mange nasjoner mot et angrep eller unnlot å stemme. ”Alle
nasjoner” (FN) handlet militært mot Saddam Hussein og drev
ham til slutt ut av Kuwait. Dette betyr imidlertid ikke at ”alle
nasjoner” var aktivt involvert i, eller til og med støttet, denne
militæroperasjonen.
Følgelig er det ikke vanskelig å forestille seg et scenario hvor
FN – eller hva nå denne institusjon kommer til å hete i
Antikrists dager – kommer til et punkt hvor det stemmes over
en resolusjon som følger: ”Uenigheten om Jerusalems status er
det siste store hinder for verdensfreden. Om staten Israel ikke
imøtekommer våre krav, blir vi tvunget til å benytte militær
makt for å sikre oss at våre krav kan oppnås!” Majoriteten av
nasjonene vil på et eller annet vis støtte en slik resolusjon –
men, som vi har sett, ikke nødvendigvis alle nasjoner.
Det avgjørende spørsmål er: Hvordan kommer ditt land til å
opptre?
Det trengs kraft og pågangsmot for å gå mot strømmen
En sak er klar: Det kreves både styrke og mot for å stå opp
mot majoritetens synspunkter i en antikristelig verden.
Regjeringen kommer til å trenge en sterk overbevisning og
stort mot. Den delen av befolkningen som støtter en slik
regjering kommer også til å trenge mye mot, slik at regjeringen
kan få den oppmuntringen som er nødvendig for å
opprettholde sitt standpunkt. Det er her vi som kristne kommer
inn som Kristi legeme.
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Uten vår forbønn, uten vår overbevisning som er fundert på
Guds ord, uten den overnaturlige støtte vi har i Guds Lam og
Den Hellige Ånd, uten vårt mot og vår klarhet, kommer våre
nasjoner og regjeringer sannsynligvis heller ikke til å inneha det
mot og den kraft som her trengs. Vi leser i Johs. Åpb. 17:3-5
om det kjente uttrykket ”Babels skjøge” i Antikrists tidsalder, og
om hennes endelige, demonisk inspirerte glansdager før det
endelige fallet. La oss lese versene som kommer rett før dette
avsnittet, som taler om krigen mellom ”Lammet” (Jesus) og
hans etterfølgere på den ene side og det antikristelige dyret og
hans etterfølgere på den annen side:
”De ti hornene du så, er ti konger som ennå ikke har fått
kongerike, men som skal få kongsmakt sammen med dyret i én
time. De vil alle ett og det samme og overgir sin makt og myndighet
til dyret. De skal føre krig mot Lammet. Men Lammet er herrenes
herre og kongenes konge og skal seire over dem sammen med sine,
de kalte og utvalgte og trofaste.» Så sier han til meg: «Vannene du
så, der horen sitter, er folk og folkemasser og nasjoner og mennesker
med ulike tungemål.” (Johs. Åpb. 17:12-15)
Dalene før DALEN
Før nasjonene konfronteres med spørsmålet om hvordan
man skal forholde seg til den siste ”dommens dal”, kommer det
mange andre ”dommens daler” langs veien, som hver og en
bidrar til å bygge opp scenariet inn mot endetidens store
avslutning. Disse ”daler” er øyeblikk med beslutninger om
politiske valg som kaster lys over den holdning nasjonene viser
overfor det jødiske folk og/eller Israel.
I tiden rett før 2. verdenskrig brøt ut hadde vi en slik
”dommens dal” under Evian-konferansen i Frankrike i juli
1938. Mer enn 30 nasjoner, i hovedsak fra Vesten, var samlet på
det beste hotellet i den naturskjønne byen som ligger ved
Genèvesjøen. De skulle bestemme framtiden for de jødene som
flyktet fra Tyskland. Resultatet var rystende: Med unntak av 2
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små land, (Den dominikanske republikk og Madagaskar) nektet
alle de andre nasjonene, til og med de største og mest
innflytelsesrike, å godta noe mer enn et symbolsk antall
flyktninger, og knapt nok det.
Historiebøkene forteller oss at denne beslutningen i Evian
var den avgjørende oppmuntringen Hitler trengte fra
Vestmaktene for å starte Holocaust. Nå visste han at nesten
ingen egentlig var interessert i jødenes skjebne. Krystallnatten
kom mindre enn seks måneder senere i november 1938.
Hundretalls synagoger ble brent ned og tusenvis av jødiske
butikker og foretak ble ødelagt. Titusentalls av jøder ble sendt i
konsentrasjonsleirer og fengsler. Mange mistet livet. Det første
kapittel i historien om Holocaust hadde blitt skrevet.
Til og med i dag finnes det lignende situasjoner hvor
beslutninger fattes, for eksempel i FN. Omlag en tredjedel av
alle fordømmende FN-resolusjoner som blir vedtatt rettes mot
staten Israel. De resterende to tredjedeler deles av alle de øvrige
land
tilsammen. Situasjonen
i
FNs
komite
for
menneskerettigheter er omlag den samme. Eller, la oss ta de
såkalte Durbankonferansene”, oppkalt etter den første
konferansen av sitt slag som ble arrangert i Durban, Sør-Afrika
i 2001. Offisielt skulle det være konferanser mot rasisme. I stedet
ble det primære mål i disse konferansene å sette Israel i
skammekroken som en særlig rasistisk stat.
En av de mest kjente talerne under flere av disse
konferansene var daværende president Ahmadinejad fra Iran.
Her er det vanskelig å ikke bli ironisk eller kynisk. Men det er
bedre å sammenligne det iranske regimets standard for
menneskerettigheter med Israels så objektivt som mulig, og
siden bedømme den moralske legitimitet hos en person som
Ahmadinejad når han skal irettesette Israel for brudd på
menneskerettighetene.
En annen fersk situasjon hvor en viktig beslutning skulle
fattes, var ved voteringen i FNs Hovedforsamling den 29
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november 2012, angående et forslag om en slags kvasianerkjennelse av den palestinske staten (PA) som en stat med
tilsvarende rettigheter relatert til FN. Dette ble vedtatt til tross
for at alle forsøk på å oppnå en forhandlingsløsning med Israel
hadde mislykkes. Det skjedde helt utenom alle nøkkelprinsipper
i den såkalte Oslo-avtalen, hvor det grunnleggende prinsipp var
en gradvis tilnærming rundt dette med ”land for fred”.
Hovedforsamlingens beslutning ga PAs regjering betydelig
framgang i verden så vel diplomatisk som rent PR-messig, uten
noen som helst tilsvarende gevinst av betydning for Israel. (138
nasjoner stemte for, 9 stemte mot (deriblant Israel), 41 unnlot å
stemme og 5 var fraværende.)
Det finnes mange andre beslutninger av tilsvarende karakter
som kunne ha vært nevnt, særlig dersom vi ser på
enkeltnasjoner eller på regionale nivå – f.eks. EU eller Den
afrikanske union. Jeg er overbevist om at det er på høy tid at
regjeringer, parlament og media blir seg bevisst hvilke
ødeleggende konsekvenser deres beslutninger har. De må rett og
slett skaffe seg bedre kunnskap om hva som er riktig og hva
som er galt, og være beredt til å gå imot verdensopinionen
dersom det skulle være nødvendig. Det er et grunnleggende
prinsipp at det er nøyaktig like nødvendig og rett i vår tid å stå
solidarisk med Israel mot den globale demoniseringskampanjen
de utsettes for, som det var å vise solidaritet og generøsitet mot
de krenkede og forfulgte jødene i Tyskland som følge av Eviankonferansen i 1938.
Det synes å være rimelig å anta at det kommer mange
lignende situasjoner i fremtiden hvor slike beslutninger må
fattes. Desto mer nasjonene i disse situasjoner viser evne og vilje
til å behandle Israel på en rettferdig måte, desto større
sannsynlighet finnes det for at så mange nasjoner som mulig
stemmer og opptrer mot opinionen og mot majoritetens
oppfatning i den siste ”Dommens dal”.
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V

i har hørt mye om Guds bibelske perspektiv for Israel,
nasjonene og de troende kristne fra nasjonene. Vi har
oppdaget fundamentale bibelske sannheter og den særlige
betydning som et stigende antall krevende begivenheter har i
endetiden. Israels gjenopprettelse er et av de klareste tegn på at
vi har nådd den siste epoken i endetiden, uansett hvor lang
denne perioden måtte bli. Jeg vil gjerne avslutte denne bibelske
oversikten med å ta opp en tanke om det ansvar som
kristenheten i verden har, og særlig i rollen og oppgaven som
bedende kristne blant alle folk og nasjoner.
”Bønn, forbønn og takksigelse … for konger og alle i
ledende stillinger …”
I sitt første brev til Timoteus skriver Paulus om betydningen
av bønn for våre regjeringer. Om vi ber for vår regjering, og om
regjeringen, som et resultat av våre bønner, oppfyller sin
oppgave når det gjelder ansvar og gudsfrykt, vil det føre med seg
velsignelse for vårt folk. Som vi har lest, er det i det minste en
del av enhver regjerings ansvar å behandle Israel og det jødiske
folk med respekt og rettferdighet, og forhåpentligvis med
velvilje og aktelse, akkurat slik som de selv ønsker å bli
behandlet.
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Slik skriver Paulus:
”Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse,
forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende
stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og
verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over,
han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å
kjenne.” (1. Tim 2:1-4)
Ettersom nasjonenes forhold til Israel er av dyp åndelig
betydning, har bønnen høyeste prioritet og er en oppgave av
den største viktighet. Det berører spørsmålet om våre nasjoners
skjebne både i nåtid og i all evighet. Alle nasjoner er på vei til
”Dommens dal”. Når han kommer tilbake som herrenes Herre
og kongenes Konge, kommer han til å dele alle nasjoner inn i
”sauer” og ”geiter”. Det som kjennetegner ”sauenasjonene” er
deres lamlignende natur overfor Israel – en ydmyk og mild
innstilling mot Israel. På den annen side kjennetegnes ''geitene''
av Babels åndsmakt, en ånd preget av hovmod og opprør som
kommer til å øke i den antikristelige endetiden.
”Sauer” og ”geiter”?
I Det gamle testamentet, hos Daniel 8:8-12, finner vi en
beskrivelse av en geit i opposisjon mot Gud:
”Bukken fikk svært stor makt. Men da den var på sitt mektigste,
ble det store hornet brukket av, og det vokste opp fire veldige horn i
stedet for det, mot de fire himmelretningene. Fra ett av hornene gikk
det ut et mindre horn. Det vokste seg stadig større mot sør og mot
øst og mot det herlige landet. Det vokste helt opp til himmelens hær
og kastet noen av hæren og noen av stjernene til jorden og tråkket
dem ned. Ja, det vokste helt opp til fyrsten for hæren. Det daglige
offeret ble tatt fra ham, og plassen der hans helligdom står, ble
vanæret. Hornet fikk makt til å gjøre opprør mot det daglige offeret.
Det kastet sannheten til jorden og lyktes i alt det gjorde.”
Her nevnes en opplysende egenskap hos geita: ”… kastet
sannheten til jorden …”. Om vi tar en nærmere titt på
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verdensopinionen, globale media og til og med de fleste
regjeringer, når det gjelder deres relasjon til Israel, så er det nøyaktig
det vi ser: Sannheten kastes til jorden og blir tråkket på. I bibelsk
sammenheng blir geiter ofte, i motsetning til lam, forbundet med
en gjenstridig og trassig karakter. Hornet hos bukken representerer
ofte ugudelige nasjoner som i mange tilfeller reiser seg opp fra
ingenting og får stor makt og innflytelse.
Guds kjærlighetsgave til sitt eget folk
Vår sentrale motivasjon for bønn bør være Guds karakter av
kjærlighet og nåde. Der sluttes sirkelen: Gud elsker nasjonene.
Gud elsker Israel. Gud elsker også sin forsamling. Han ønsker
det beste for oss alle. Men forutsetningen er at vi alle bøyer oss
for hans standarder og ordninger.
I lang tid hadde jeg selv svært vanskelig for å utvikle en
positiv identitet som tysker. Jeg vil komme mer inn på dette i
mitt senere vitnesbyrd. Faktum er at mitt hjerte først av alt etter
min omvendelse ble fylt av en dyp kjærlighet til Jesu forsamling,
en lengsel etter enhet blant kristne, etter at Kristi legeme skulle
vokse, etter vekkelse og fornyelse. Noen år etter min
omvendelse hadde jeg imidlertid en spesiell opplevelse som ble
en nøkkel for å fylle mitt hjerte med en overnaturlig kjærlighet
til Israel. Det bibelske fundament var allerede lagt, men det gikk
enda noe tid før mitt hjerte var forvandlet. Det var først senere,
gjennom den kjærlighets frukt som Gud hadde gitt meg til det
jødiske folk og Israel, at jeg gradvis kunne utvikle en kjærlighet
til mitt eget tyske folk.
Denne prosessen pågår fortsatt. Men i mer enn ti år nå har
kjærligheten til mitt eget tyske folk nådd et omfang som
motiverer meg, og gjør det mulig for meg, med Guds hjelp å
utvikle dette til et mer omfattende engasjement. Det har blitt en
sentral del av mitt livsverk og mitt livs kall å forsøke å oppdage
Guds plan om Tysklands frelse og se dem bære frukt.
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La Gud åpne våre hjerter
La oss avslutte med et spørsmål: Er vi som kristne beredt til å
la Gud åpne våre hjerter? Jeg antar de fleste troende kristne som
leser denne lille boken har et brennende hjerte for Kristi
legeme, for vekkelse, for spredning av evangeliet og for kirkens
fornyelse. Jeg antar også at mange av dere i varierende grad har
tatt imot en bibelsk åpenbaring og kjærlighet fra Gud til Israel
og det jødiske folk. Det er noe som vi bare kan være
takknemlige for!
Mitt spørsmål og min bønn er: Er vi rede til å tillate at Gud
lokker oss og arbeider med oss slik at vi bereder plass i våre hjerter
for vår egen nasjon? Er vår nasjons skjebne viktig for oss? Er Guds
velsignelse over vår nasjon viktig for oss? Neste spørsmål blir: Bryr
vi oss om hvorvidt vår nasjon er, forblir eller kommer til å bli, en
velsignelse for Israel? Om vi rydder rom for det i våre hjerter,
skulle det ikke forundre meg om den kjærlighet til Israel som Gud
har gitt oss, og den kjærlighet som han har gitt oss for vårt eget
folk, virker sammen slik at begge nasjonene vokser.
2015 – et nøkkelår
I 2015 feirer vi 70-årsjubileum for slutten på 2. verdenskrig.
Tallet 70 har stor bibelsk betydning.Vi har allerede vært inne på
betydningen av den hebraiske numerologien av 7 x 10. Tallet 70
hadde også stor betydning for Jeremia og Daniel i forbindelse
med slutten på eksilet til Babylon. Dette fremkommer tydelig i
Daniel 9, 1-3:
”I det første året Dareios, sønn av Ahasveros, var konge – han var
av medisk ætt og var blitt konge over kaldeerriket – i det første
regjeringsåret hans la jeg, Daniel, merke til i bøkene hvor mange år
Jerusalem skulle ligge i ruiner ifølge Herrens ord til profeten
Jeremia. Det var sytti år. Jeg vendte meg til Herren Gud for å søke
ham med bønn og rop om nåde, for å faste i sekk og aske.”
Når det gjelder det jødiske folk, er det et faktum at slutten
på Holocaust falt sammen med avslutningen av 2. verdenskrig i
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Europa, den 8. mai. I tillegg til dette har vi enda en viktig dato:
Tidlig i 2015 minnes vi at det har gått 70 år siden det
verdenskjente stedet for Holocaust, Auschwitz, ble befridd. Det
skjedde 27 januar 1945. Denne dagen 27 januar ble i 1995 gjort
til nasjonal minnedag for Holocaust i Tyskland; i 2005 gjorde
EU den til den europeiske minnedag for Holocaust og i 2006
gjorde FN den til den internasjonale minnedag for Holocaust.
Hvorfor trenger vi en internasjonal minnedag for Holocaust?
Fordi antisemittiske og antiisraelske oppfatninger, som frem til 2.
verdenskrig først og fremst var et europeisk fenomen, nå har
blitt et globalt fenomen.
Det er nesten nøyaktig 100 dager mellom 27 januar og 8 mai.
Vi vil benytte dette tidsvinduet i 2015 til å kalle kristne i alle
nasjoner og samfunn til å be for Israel, men særlig til å be for sine
egne nasjoner og sine regjeringer og deres forhold til Israel. Utover
dette, hvor som helst Herren gir nåde til det, kan denne bønn
forsterkes gjennom faste i en eller annen form (se Appendix).
Visjonen bak dette initiativ er, ved Den Hellige Ånds hjelp,
at mange kristne, menigheter, bønnenettverk og andre kristne
bevegelser og samfunn i sine hjerter skal oppdage betydningen
av Israel for deres egne nasjoners skjebne. Det kan skje under
forberedelsene for disse 100 dagene og under hele
gjennomføringen av aksjonen, men også i tiden etterpå. Som en
følge av dette ønsker vi å intensivere våre bønner for egen
regjering og nasjon.
Må Gud gi hver og en av oss sin kjærlighet og barmhjertighet!
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APPENDIX 1

Om jeg glemmer deg,
Jerusalem
av Willem Glashouwer

M

atteus beretter for oss at menneskene som fulgte Jesus
da han red inn i Jerusalem på et esel (et fredens dyr) og
ikke på en hest (på den tiden ble det ansett som et krigens dyr)
ropte: ”Hosianna, Davids sønn! Velsignet er han som kommer i
Herrens navn! Hosianna i det høyeste!” (Matt 21:9). I Lukas er
ropet: ”Velsignet er han, kongen, som kommer i Herrens navn! Fred i
himmelen og ære i det høyeste!” (Lukas 19:38). Og Johannes 12:13
sier: ”Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels
konge!” Lukas sier også at: ”Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt
han over den og sa: «Hadde du bare på denne dagen forstått, du også,
hva som tjener til fred! Men nå er det skjult for øynene dine.” (Lukas
19:41-42). Og når noe er skjult for dine øyne, så kan du ganske
enkelt ikke se.
Jesus ser langt forbi den feirende folkemengden som omgir
ham: ”Det skal komme dager over deg da fiendene dine kaster en voll
opp omkring deg, omringer deg og trenger inn på deg fra alle kanter. De
skal slå deg og barna dine til jorden, og det skal ikke bli stein tilbake
på stein i deg, fordi du ikke forsto at tiden var kommet da Herren
gjestet deg.” (Lukas 19:43-44).
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Når han rir inn i Jerusalem, vet Jesus at det er veien til
korset, ikke veien til sin far Davids trone. Han vet at han av fri
vilje kommer til å gi sitt liv, se Johannes 10:17-18, slik at han
som den sanne fredsfyrsten skal kunne skape sann fred mellom
Gud og mennesker. Det kan han bare gjøre ved å ta bort den
anstøtsteinen eller hindringen som synden er. Han vet at dette
måtte hende først, før han kan opprette Guds rike. Men han vet
også at skarene i Jerusalem en dag i fremtiden kommer til å rope
enda en gang: ”Velsignet er han som kommer i Herrens navn.”
For sine indre øyne ser han først korset, siden oppstandelsen
og himmelferden, siden Jerusalems fryktelige fall, og at romerske
legioner ødelegger tempelet i år 70 e. Kr., deretter nesten to
tusen år hvor det store flertall jøder er spredt over hele jorden,
og siden … enda en gang, byen Jerusalem, på nytt en jødisk stat,
og enda en gang et triumferende inntog, da ropet atter skal lyde:
”Velsignet er han som kommer i Herrens navn!”
Han sa faktisk: ”Dere kommer ikke til å se meg igjen, før …”
Men han sa IKKE: ”Fra og med nå kommer dere aldri mer til å
se meg igjen.” Så Israel kommer ikke til å se ham igjen, FØR de
hilser ham som Davids store Sønn, som skal stige opp på sin
fader Davids trone i Jerusalem: ”… For jeg sier dere: Fra nå av skal
dere ikke se meg før dere sier (igjen):‘Velsignet er han som kommer i
Herrens navn!’” (Matt 23:39). En dag skal han tre inn i Jerusalem
igjen og regjere midt i Jakob – Israel, akkurat som engelen
Gabriel sa til hans mor Maria (Lukas 1:31-33).
Dette er ikke et spørsmål om et åndelig, himmelsk styresett.
Etter sin himmelfart gikk han ikke fram til David i himmelen
og sa: ”Med all respekt, far David, nå trenger jeg å få sette meg
på din trone her i himmelen, for å regjere over Jakob fra din
trone, så vær snill og flytt deg.” Etter sin himmelfart har han all
makt og autoritet i himmelen og på jorden, og han sitter med
sin Fader, den evige Gud, på hans trone (Matteus 28:18-20;
Johs. Åpb. 3:21, 4:2-3, 5:6-7). Det er først når han kommer
igjen at han kommer til å sitte på sin far Davids trone i
Jerusalem (Salme 89:27-30, 36-38; 2. Samuel 7:12-16).
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Det kommer til å være en kort periode med mørke over
hele verden, og siden kommer den herlige tiden. I dag holder de
på å rigge opp scenen i Midt-Østen for et gjenopprettet
Jerusalem i et gjenopprettet Israel med et gjenopprettet jødisk
folk, omgitt av et nytt ”Romerrike” og alle fiendene fra Det
gamle testamentet på plass med nye navn i araberlandene.
Disse fienders gjenfødelse som nasjoner er et like stort
mirakel som Israels. Jesus sa: ”Se på fikentreet og på ALLE andre
trær.” (Lukas 21:29) Hele skogen er igjen tilbake på plass, i Israel
og de omkringliggende fiendtlige nasjoner. Nå venter vi på at
hovedrolleinnehaveren skal komme opp på verden-scenen; han
kommer til å bringe denne fryktelige fasen i verdenshistorien til
en lykkelig slutt: Lykkelig for Israel fordi han kommer for å gi
dem hvile, og for nasjonene fordi de også kommer til å få hvile.
Til sist kommer det til å strømme fred ut fra Jerusalem, som
Jesaja 2:2-4 profeterer: ”I de siste dager skal det skje at Herrens
tempelberg skal stå urokkelig som det høyeste av fjellene og rage over
høydene. Dit skal alle folkeslag strømme. Mange folk skal dra av sted
og si: «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han
kan lære oss sine veier og vi kan ferdes på hans stier. For lov skal gå ut
fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem.» Han skal dømme mellom
folkeslag og skifte rett for mange folk. De skal smi sverdene om til
plogskjær og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke løfte sverd mot
folk, ikke lenger læres opp til krig.”
Er det ikke merkelig at Jesus kommer til byen fra Betfage på
Oljeberget (Matteus 21:1), og at Sakarja ser ham vende tilbake
til Oljeberget (Sakarja 14:3), og gå inn i byen derfra? Også
Esekiel så hvordan Guds herlighet vendte tilbake til (det tredje
eller fjerde) tempelet og kom inn østenfra. Da Guds herlighet
(shekina) forlot tempelet i retning mot øst til Oljeberget, og lot
tempelet ligge igjen som et tomt skall, kunne babylonerne
komme og ødelegge byen og tempelbygningen (Esekiel 10:1819, 11:22-23). Men en dag vil herligheten (shekina) komme
tilbake fra øst, fra Oljeberget (Esekiel 43:1-7).
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Hedningenes tid
Vi er på vei mot et strålende øyeblikk. Hedningenes tid
holder på å ta slutt.
Noen mener til og med at hedningenes tid alt har tatt slutt.
”Se på gjenopprettelsen av den jødiske staten i 1948 ”, sier de.
Tross alle vanskeligheter kunne Israel feire sitt 50-årsjubileum i
1998, det første jubelåret (3. Mos 25:27) siden etableringen av
staten Israel, selv om det faktiske religiøse jubelåret inntraff
noen år senere. ”Hedningenes tid sluttet sikkert i 1967 da byen
Jerusalem ble gjenforenet og ble staten Israels udelelige
hovedstad,” sier de.
I det året frigjorde Israel Øst-Jerusalem fra den jordanske
okkupasjonen som den delen av byen hadde vært utsatt for
siden den jødiske staten ble erklært i 1948. I løpet av disse 19
årene hadde et utall synagoger i Øst-Jerusalem blitt ødelagt
eller bygget om til offentlige toaletter. Men de 19 årene, bare et
lite øyeblikk i Jerusalems tre tusen år lange historie, er den
eneste gangen byen noensinne har vært delt. Derfor er et
hvilket som helst palestina-arabisk krav på en del av byen
historisk sett uten gyldighet. Siden proklamerte Israel Jerusalem
som sin udelelige hovedstad i den selvstendige staten Israel. De
som argumenterer for at slutten på hedningenes tid fant sted i
1967, peker på dette faktum: ”Se selv”, sier de, ”Jerusalem
tråkkes ikke lenger under hedningenes fot.”
Men forholder det seg virkelig slik? Finnes det ingen
hedninger som styrer i Jerusalem? Hva med det faktum at
Europa og FN forteller Israel hva de skal gjøre med sitt eget
land og med sin egen by Jerusalem? Araberverdenen
kontrollerer det aller helligste stedet i Jerusalem, Tempelberget.
Vatikanet har aldri gitt opp sin idé om å omdanne Jerusalem til
byen for ”de tre monoteistiske religionene: Jødedom,
kristendom og islam”. De ønsker imidlertid ikke at Jerusalem
skal være den selvstendige, jødiske staten Israels hovedstad.
Palestina-araberne gjør krav på byen – eller en del av den –
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som hovedstad for en ny arabisk muslimsk stat som de kaller
Palestina. Og FN krever rett til å erklære Jerusalems endelige
status. Så nasjonene tråkker fortsatt byen Jerusalem under sine
føtter.
I hjertet av byen Jerusalem ligger Sions berg, Moria berg,
som fortsatt er et område okkupert av hedninger. Arabiske
muslimer har kontrollen der.
Skriften synes også å indikere noe annet, for den hevder at
hedningenes tid først kommer til å bli avsluttet når Messias
kommer tilbake, når Kristus, Fredsfyrsten, kommer tilbake. Vi
må ikke miste det viktige faktum av syne at det helligste stedet i
Jerusalem, i byens hjerte, fremdeles er stengt for jødene.
Hedningene bestemmer der. Tempelberget blir styrt av den
islamske verden. Det er fremdeles für Juden verboten (forbudt
for jøder).
Verdensmakter
Når begynte ”hedningenes tid”? En del sier at det var da
Salomos tempel ble ødelagt av babylonerne under
Nebukadnesar i år 586 f. Kr. Siden den tid har Israel aldri vært
helt selvstendig. Det ene riket etter det andre har invadert
landet. Naturligvis fantes det et mindre andre tempel som ble
bygget der da en rest av jødene vendte tilbake fra fangenskapet i
Babylon, men Israel forble en del eller en provins av et mye
større imperium. Iblant hadde de begrenset autonomi eller
selvstyre, og iblant var de til og med nokså selvstendige. Men
aldri var de så mektige og uavhengige som i Davids og Salomos
dager.
Daniel, profeten ved kong Nebukadnesars hoff i Babylon,
fikk tillatelse av Herren til å tale med kongen om hva han
hadde drømt, og han fikk tolke kongens drøm for ham. Kongen
hadde drømt om en statue med hode av gull, bryst og armer av
sølv, mage og lår av bronse, ben av jern og føtter som var delvis
jern, og delvis en blanding av jern og leire. Han så en stein
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komme rullende som traff statuen og knuste den. Men steinen
vokste til et stort berg som fylte opp hele jorden (Daniel 2).
Daniel forklarte at de ulike delene av statuen representerte
fire eller fem kongeriker som fulgte etter hverandre. Det siste
kongeriket var til en viss grad en forlengelse eller en fortsettelse
av det fjerde. Det gylne hodet ble forklart til å være det
babylonske kongeriket; brystet og armene av sølv som medernes
og persernes rike; og magen og lårene av bronse representerte
det greske imperiet under Alexander den store. Føttene av jern
representerte det romerske imperiet, som ble delt i de østre og
vestre imperiene, med føtter av jern og leire. Det femte og siste
kongeriket ser ut til å være et gjenoppstått romersk imperium
av verdensformat. I senere syner åpenbares flere detaljer for
Daniel. Babylon, det gylne hodet, representeres av en løve med
vinger. Mederne og perserne (sølvbrystet og armene) blir sett
som en bjørn med tre ribben i munnen (kanskje peker de på
Syria, Babylon og Egypt som ”ble slukt” av perserriket). Det
gresk-makedonske kongeriket (bronsemagen) blir sett som en
leopard med fire vinger og fire hoder. Det representerer det
faktum at Alexanders imperium ble delt i fire kongedømmer
etter hans død: Egypt, Syria, Makedonia og Lille Asia. Disse ble
styrt av fire av hans generaler. Det fjerde kongeriket, det
romerske imperiet (jernføttene) ses som et fryktelig uhyre med
ti horn hvor et lite horn vokser fram og tar over hele jorden
(Daniel 7).
Menneskesønnens gjenkomst markerer slutten av dette siste
og endelige menneskeriket. Hans gjenkomst kommer til å
ødelegge hele statuen, en kombinasjon av alle rikene som ifølge
Daniel 2:35 synes å eksistere ”samtidig” i det siste riket, og
Menneskesønnens evige rike blir etablert. Så det virker som om
hele statuen, det vil si alle rikene som den representerer, i den
siste tid kommer til å bli gjenopprettet og være fysisk til stede på
et eller annet vis, Daniel 8:1-7. Dyret som Daniel så, finner vi
også i Johs. Åpb. 13, i form av et siste uhyre.
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Mellom det romerske rikets fall og det siste rikets ankomst
har det vært mange som har erobret Det lovede Land, deriblant
bysantinerne, perserne, araberne, korsfarerne, mamelukkene,
tyrkerne, franskmennene og britene. Mange hedningers føtter
har tråkket på Jerusalem og Det hellige land. Blant dem arabere,
inkludert palestina-arabere. I dag er EU på en viss måte i ferd
med å vokse til en slags gjenopprettelse av Romerriket (selv om
det denne gang er en del av en verden hvor det finnes flere og
større maktblokker enn de som eksisterte på den tid Bibelens
forfattere levde.) Kommunismen har falt sammen i Russland,
noe som gav jødene en mulighet til å vende hjem derfra.
(Jeremia 16:14-15) Europas kart ser mer og mer ut som det
gjorde under romertiden. De forente nasjoner, et slags
verdensparlament, får økt innflytelse selv om det innimellom ser
ganske svakt ut. De blå hjelmene, som benyttes av dets
fredskontrollører, blir stadig oftere sett over hele verden.
Økonomisk utvikling, energi- og miljøkriser, finanskrisen og
de konflikter som bryter ut over hele verden krever i sterkere
grad en global respons. Kommunikasjonssystemene har gjort
verden til en global by. Den siste verdensmakts ankomst nærmer
seg raskt. Verdensfreden synes å være innenfor rekkevidde,
muliggjort
gjennom
data
og
satellitt-system,
kabelkommunikasjon og massemedia, og multinasjonale,
finansielle institusjoner og investeringer. Den globale byen er i
ferd med å bli en realitet. Men la oss passe oss for å rope ”Fred,
fred”, hvor det ikke finnes noen fred.Vær på vakt!
Jerusalem og den evige pakt
Esekiel 16:59-60, 62: ”For så sier Herren Gud: Jeg gjør med deg
som du gjorde selv da du foraktet forbannelsen og brøt pakten. Men jeg
vil huske pakten jeg sluttet med deg da du var ung, og opprette en evig
pakt med deg…..Når jeg oppretter min pakt med deg, da skal du
kjenne at jeg er Herren.”
I begynnelsen av dette kapitlet i Esekiels bok taler Herren til
Jerusalem, men han taler ikke bare til teglsteiner, mørtel og
96

Om jeg glemmer deg, Jerusalem

Jerusalemstein. Han taler kollektivt til ”Sion'' – byen, landet og
folket – den guddommelig forordnede enhet. Denne
”ekteskapspakten” med Jerusalem innbefatter også de fleste
andre pakter: Pakten med Abraham, Lovens pakt, Pakten med
landet, Pakten med David og til slutt Den nye pakt.
Jesaja 4:2-6:”Den dagen skal Herrens spire bli til herlighet og ære
og landets frukt til stolthet og heder for dem i Israel som slapp unna.
Resten som er på Sion, og som er igjen i Jerusalem, skal kalles hellig,
hver og en i Jerusalem som er skrevet opp til livet. Herren skal vaske
skitten av Sions døtre og skylle bort alt blodet fra Jerusalem med Ånden
som dømmer, med Ånden som renser. Så skal Herren skape en røyksky
om dagen og røyk og lys fra en flammende ild om natten over hele
Sion-fjellet og over møtestedene der. For over all herlighet skal det være
et vern, en løvhytte som skygger for heten om dagen og gir ly og skjul
mot uvær og regn.”
Herrens herlighet (shekina) bodde i tempelet som ble bygget
av kong Salomo. (2. Krøn 7:1-2) Esekiel så Herrens herlighet
forlate tempelet kort tid før det ble ødelagt av babylonerne.
(Esekiel 10:3-5, 11:22-23) Den kommer til å vende tilbake til
tempelet når Herrens, Israels Guds nærvær for alltid vender
tilbake for å innta sin plass å bo blant sitt urgamle paktsfolk.
(Esekiel 43:1-2, 4-7a) Johs. Åpb. beretter at Messias' styre på
jorden, i byen Jerusalem, kommer til å vare i tusen år. Dette er
det eneste stedet i Bibelen (Johs. Åpb. 20:4-5) hvor en
tidsbegrensning angis for den messianske tidsalder på planeten
jorden. Det kan se ut til at dette står i motsetning til de fleste
profetiene i Bibelen som omhandler det messianske riket. De
sier oss uttrykkelig at det kommer til å være et evig rike, og slik
kommer det til å bli. Det er bare det at det messianske riket
kommer til å utvikle seg fra et stadium til et annet.
Jerusalemspakten går så pass langt at den kopler sammen den
jordiske byen med den himmelske byen (Jesaja 65:17-19, Johs.
Åpb. 21). Jesaja sier her at i det nye Jerusalem kommer ingen
mer til å huske alt det fryktelige som skjedde i og rundt den
tidligere byen og verden den var plassert i. De nye himlene og
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den nye jord kommer til å bli stedet for det evige messianske
riket. Akkurat som pakten med Abraham ga løftet om landet
Israel og det jordiske Jerusalem som en arv for hele det jødiske
folk til alle tider, enten de befant seg i landet eller i diasporaen,
så gir Det nye testamentet et løfte om det himmelske Jerusalem
som en evig arv til dem som har sitt navn skrevet i Livets Bok
hos Lammet (Hebr 12:22-24 og 13:14). Det betyr alle de som
har fått del i Den nye pakt; enten de er jøder eller hedninger.
Akkurat som Israel er på vei til sin hvile med retning mot
det jordiske Jerusalem, er menigheten på vei til sin hvile i det
himmelske Jerusalem (Hebr 12:22-24). Men en dag kommer
det himmelske Jerusalem til å senkes ned til jorden, da en ny
himmel og en ny jord skapes, der rettferdighet kommer til å bo
(2. Peter 3:13; Johs. Åpb. 21-25:5). Man kan bare spekulere om
forholdet mellom disse to Jerusalem i det messianske fredsriket
(Johs. Åpb. 20:1-10; Sakarja 14:8-21).
Det vi kan være sikre på, er at Gud til slutt kommer til å bli
alt i alle (1. Kor 15:28). Maranatha! Kom Herre Jesus! (Johs.
Åpb. 22:20; 1. Kor 16:22).
Hele Israel kommer til å bli frelst (Rom 11:26), lov kommer
til å utgå fra Jerusalem (Jesaja 2:2-4; Sakarja 12:10-14) og
nasjonene kommer ikke lenger til å øve seg til krig (Mika 4:13). Allahs og islams makt kommer til å bli brutt, for Gud elsker
araberne, inkl. palestina-araberne. Jesus vil også sette dem fri.
Bibelen sier at en vei kommer til å bli bygget fra Egypt til
Assyria, (dagens Irak) og at assyrerne kommer til å reise til
Egypt, og egypterne til Assyria, og begge to vil tilbe Gud
sammen. De kommer ikke til å tilbe Allah, men YHWH,
Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, Herren Jesu Kristi Fader. Den
dagen kommer Israel sammen med Egypt og Assyria til å være
en velsignelse midt i verden, med Herren, den Allmektige som
sier: ”… Velsignet er Egypt, mitt folk, Assur, et verk av min hånd, og
Israel, min eiendom!” (Jesaja 19:25). Ismael, Abrahams andre sønn
ved siden av Isak, arabernes stamfar, har fått store løfter fra Gud
(1. Mos 21:18, 17:20-22). Den mørke perioden som kommer
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over hele verden, til og med over Israel og de som tror på Jesus
Kristus, kommer til å bli avsluttet i Guds rikes herlighet etter å
ha gått igjennom denne trengsel. Ordet ”inntil” står som en
garanti for den nye tidsalder for alle, til og med Israel og
Jerusalem.
Innser vi at vi er på vei dit? Kanskje ville ikke våre
teltplugger være så fast forankret i denne verden, dersom vi
forstod at vi som troende og som Abrahams åndelige sæd er på
vei mot Det lovede land – til hans evige rike.

Pastor Willem J. J. Glashouwer
President Christians for Israel International
Honorary President European Coalition for Israel
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APPENDIX 2

Aliyah – det jødiske folks
tilbakevending til Israel
av Philip Holmberg
Den Allmektige danner et folk …

N

år Gud taler om opphavet til det jødisk folk, benytter
han uttrykk som gjøre, skape og velge: ”Er han ikke din
far som skapte deg? Han formet deg og holder deg oppe.” (5. Mos
32:6b) Herren begynte med å kalle en mann, Abraham, og hans
hustru ut fra hans land, fra hans slekt og fra hans fars hus, og
lovet å gjøre ham til et stort folk lenge før Israel ble et folk. Og
da de var altfor gamle til å kunne få barn, gav Herren dem på
mirakuløst vis Isak!
Senere var det umulig også for Isak og Rebekka å få barn.
Isak ba til Herren for sin hustru og Herren helbredet henne og
gav dem tvillinger! Siden valgte Gud suverent Jakob, den yngre,
før Esau, den førstefødte, til å ta imot løftet og pakten med
Abraham og til å få mange etterkommere. Enda senere benyttet
Herren de utrolige begivenhetene i Josefs liv til å berge og
beskytte hele Jakobs familie gjennom å føre dem ut av
hungersnøden til det fruktbare landet Gosen i Egypt.
Der var Israels barn ”… fruktbare, de økte, ble mange og svært
tallrike. Hele landet [Gosen] ble fullt av dem.” (2. Mos 1:7). Men
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med tiden ble de undertrykket og gjort til slaver, og de sukket
og klaget innfor Gud.
”Gud hørte hvordan de stønnet, og Gud husket sin pakt med
Abraham, Isak og Jakob.” (2. Mos 2:24) Som svar på deres bønner
sendte Gud en befrier, Moses, for å føre dem ut av Egypt og ut i
ørkenen.
Det er der i ørkenen, ved fjellet, at de blir et folk som den
Allmektige selv åpenbarer seg for som deres Gud, deres Skaper
og deres Far som sier: ”Mitt folk, som jeg har formet, skal forkynne
min pris.” (Jesaja 43:21) og ”Israel er min førstefødte sønn” (2.
Mos 4:22) og ”Dere skal være et kongerike av prester og et
hellig folk for meg.” (2. Mos 19:6) Derfor tilhører det jødiske
folk Herren!
… og gir dem et land
Til og med før Gud gav Abraham løftet om å gjøre ham til
et stort folk og inngikk en pakt med ham, gav han ham et
påbud: ”Dra bort fra landet ditt …… til det landet som jeg skal vise
deg!” (1. Mos 12:1). Et land må naturligvis ha et territorium, og
vi forstår at Herren ville vise Abraham det landet som hans
etterkommere skulle befolke. Herren sa faktisk til Abraham:
”Stå opp og dra omkring i landet på langs og på tvers! For det er deg
jeg vil gi det til” (1. Mos 13:17). Før dette erklærte Herren klart
at han ville gi landet til Abraham og hans etterkommere for
alltid! (1. Mos 13:15).
Dette løftet ble gjentatt til Isak da Gud sa til ham: ”…For til
deg og til din ætt vil jeg gi alle disse landene … ” (1. Mos 26:3).
Igjen blir dette løftet gjentatt til Jakob da han flykter fra sin bror
Esau: ”… Slå deg til her i landet, så vil jeg være med deg og velsigne
deg! For til deg og til din ætt vil jeg gi alle disse landene.” (1. Mos
28:13). Da Israel står på grensen til å gå inn i Det lovede land,
minner Herren dem på at han oppfyller de løfter og den ed han
hadde gitt patriarkene: ”Nå vil Herren din Gud føre deg inn i det
landet som han med ed lovet dine fedre, Abraham, Isak og Jakob, å gi
deg…” (5. Mos 6:10).
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Med salmistens ord: ”Han er Herren vår Gud, lovene hans
gjelder over hele jorden. Han husker sin pakt til evig tid, ordet han ga, i
tusen slektsledd, pakten han sluttet med Abraham, og eden han sverget
til Isak. Dette satte han opp som en forskrift for Jakob, som en evig
pakt for Israel. Han sa: «Jeg gir deg landet Kanaan til arv og
eiendom.»” (Salme 105:7-11).
Koblingen mellom folket og landet
I Skriften ser vi tydelig at det er umulig å skille Guds løfte
om å velsigne Abraham og hans etterkommere og gjøre dem til
en nasjon, fra hans løfte om å gi dem landet for alltid. Landet er
en integrert del av den pakt som Gud inngikk med patriarkene
og Israels folk. Den evige pakt som Gud inngikk med det
jødiske folk omfatter også overdragelse av landet til Abrahams
etterkommere som en ufravikelig del!
Det kan faktisk svært gjerne være slik at Herren, den
Allmektige, allerede før nasjonene ble etablert, benyttet Israel
som en slags målestokk da han satte grensene for nasjonene. Det
skulle kunne bety at, på samme måte som Israels folk er Guds
førstefødte sønn, så er også Israels land den første arvedel blant
alle folks land. ”Da Den høyeste ga folkeslagene land og skilte
menneskene fra hverandre, satte han grenser mellom folkene etter tallet
på Israels sønner. Herrens del er hans eget folk, Jakob er hans
arvelodd.” (5. Mos 32:8-9). Paulus sier til innbyggerne i Aten:
”Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over
hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for
deres områder.” (Ap gj 17:26).
Herren har valgt å gjøre seg kjent som ”Abrahams Gud, Isaks
Gud og Jakobs Gud” og sier at det skal være hans navn for alltid
(2. Mos 3:15). Han garanterer sitt løfte om landet på sterkest
mulig vis! Han som er ”Israels Gud, Israels Hellige” gir en
forsikring om at landet tilhører hans utvalgte folk! Og nøyaktig
som folket tilhører Herren, så tilhører også landet Ham, når alt
kommer til alt!
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Velsignelser og forbannelser
Når vi studerer 5. Mos 28, blir det helt åpenbart at alle
velsignelser og forbannelser gjelder en nasjon, et folk som bor i
sitt eget land. Vi ser allerede fra vers 1 hva resultatet av lydighet
blir: ”….da skal Herren din Gud sette deg høyt over alle folkeslag på
jorden.” Vers 8 fortsetter med å si: ”… Ja, Herren din Gud skal
velsigne deg i det landet som han gir deg.” Og i vers 9 kommer vi til
klimaks: ”vil Herren gjøre deg til sitt hellige folk, slik han med ed har
lovet deg.”
Det jødiske folks og nasjonen Israels kall og hensikt er å
være prester blant nasjonene, og således representere nasjonene
på jorden innfor Gud, og representere Gud framfor nasjonene.
Resultatet beskrives i vers 10: ”Da skal alle folk på jorden få se at
Herrens navn er ropt ut over deg, og de skal frykte deg.”
På samme måte blir konsekvensene av ulydighet en lang liste
av ulykker og forbannelser: Tørke, fattigdom, redsel, sykdom,
nederlag, opprør – dette vil alltid dominere landet. Klimaks
kommer i vers 64: ”Herren skal spre deg blant alle folkene fra den
ene enden av jorden til den andre, og der skal du dyrke andre guder
som verken du eller dine fedre har kjent: stokk og stein.” Den
endelige forbannelsen er å bli kastet ut fra landet!
Inn i fangenskap …
Før Herren tillot at hans folk ble bortført til fangenskap i
Assyria og Babylon, advarte han dem gang på gang gjennom
sine profeter. Mange bibelvers forteller om hvordan Herren
kalte kongene, lederne og folket til å vende om å komme
tilbake til ham, be om tilgivelse, slik at forholdet kunne bli
gjenopprettet. Men avgudsdyrkelsen til de omkringliggende
folks avguder og urettferdigheten i landet fortsatte. Allerede da
han førte Israel ut fra Egypt, sa Herren til Farao gjennom
Moses: ”Jeg vil sette skille mellom mitt folk og ditt folk. …” (2. Mos
8:23) – under tiden i Egypt var det ikke noe skille mellom Israel
og nasjonene.
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I Guds øyne hadde til og med landet blitt urent: ”Jeg førte
dere til et land med frukthager så dere kunne spise frukten og grøden.
Men da dere kom inn, gjorde dere landet mitt urent og min eiendom
avskyelig.” (Jeremia 2:7). Og det verste av alt, Herrens navn
hadde blitt urent: ”… De gjorde mitt hellige navn urent med alt det
avskyelige de foretok seg.” (Esekiel 43:8).
… til Assyria og Babylon
Gud benyttet stormakten Assyria til å slå ned folket og føre
nordriket Israel bort i fangenskap. En tid senere inntok Babylon
Assyria. Siden inntok babylonerne sørriket Juda, ødela tempelet
og førte mange til fangenskap i Babylon. Profeten Jeremia
beskriver det på følgende måte: ”Israel var en sau som gikk vill,
løver hadde drevet ham på flukt. Først åt Assurs konge ham opp, så har
kong Nebukadnesar av Babel gnagd av beina.” (Jeremia 50:17).
Men den samme profeten, Jeremia, tok også imot Herrens
ord og profeterte at etter sytti år skulle Herren vise nåde mot
sitt folk. Daniel, som var en av dem som var tatt til fange, leste
profetiene i Jeremias bok. Det motiverte ham til å vende seg til
Herren, til å ydmyke seg framfor Herren gjennom faste og
bønn, og be Herren om tilgivelse for sine synder, forfedrenes
synder og syndene hos folkets ledere. Han ba om
gjenopprettelse av folket og Jerusalem, for Guds hellige navns
skyld! (Daniel 9).
Betydningen av aliyah
Det hebraiske ordet aliyah betyr ”å stige opp” eller
”oppstigende”. Det benyttes om det jødiske folk når de går opp
til Jerusalem tre ganger om året for å feire høytidene: påsken,
pinsen og løvhyttefesten. Det benyttes også for å vise til jødenes
immigrasjon til Israel fra diasporaen, deres tilbakekomst til Sion.
Jødenes tilbakekomst til sine forfedres land er sentralt i
sionismen. Som Theodor Herzl sa: ”Det trengs ikke en gang sies at
det jødiske folk ikke kan ha noe annet mål enn Palestina og at, uansett
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hva som blir resultatet av dette forslaget, vil vår holdning til våre fedres
land komme til å forbli uforanderlig.” Han sa også: ”Om noen tror at
jøder ubemerket kan ta seg inn i fedrenes land, bedrar han enten seg
selv eller andre. Ikke noe sted observeres jødenes ankomst så
umiddelbart som i sitt historiske hjem, nettopp på grunn av det faktum
at det er deres historiske hjem.” Og: ”Sionismen krever et offentlig
erkjent og rettslig trygt hjemland i Palestina for det jødiske folket.
Denne plattform er uforanderlig.”
Men Herzl og sionismen oppfant naturligvis ikke idéen om
aliyah. Allerede i middelalderen inkluderte Sedermåltidet i
påsken ordene: ”Neste år i Jerusalem”. Det gav uttrykk for det
jødiske folks lengsel etter å vende tilbake til Det lovede land. En
slik lengsel etter å få se en gjenopprettet nasjon i sitt eget land,
har et folk som har blitt spredt i hele verden. Middelalderens
jøder var inspirert av Bibelen, ettersom Gud hadde lovet at den
dag skulle komme da ”det er tid for å vise henne nåde,” (Salme
102:14). Gjennom profeten Jeremia lovet han: ”Han som spredte
Israel, skal samle og vokte det slik en gjeter vokter sin flokk.” (Jeremia
31:10).
Jeg tror ikke det er en tilfeldighet at det siste verset i siste
kapittel i siste bok i den vanlige hebraiske Bibelen lyder: «Så sier
Kyros, kongen i Persia: Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle
kongeriker på jorden, og han har pålagt meg å bygge et hus for ham i
Jerusalem i Juda. Hvem av dere hører til hans folk? Må Herren hans
Gud være med ham. La ham dra opp!» (2. Krøn 36:23)
Det finnes alltid mye motstand mot tilbakevendingen!
Kyros tillot jødene å vende tilbake som et resultat av de
bønner som Daniel og andre likesinnede ba i lydighet mot det
profetiske ord. Imidlertid var det ikke alle som godtok at de fikk
vende tilbake. Bøkene til Nehemja og Esra beskriver den
motstand som det jødiske folk møtte. Deres fiender hånte dem
og truet dem. Nehemja beskriver hvordan jødene ble tvunget til
å handle: ”Lederne sto bak hele Juda-folket som bygde på muren.
Bærerne gjorde arbeidet sitt ved å bære med den ene hånden og holde
våpenet med den andre.” (Nehemja 4:17).
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Århundrer tidligere hadde Farao stått imot Israels barns
utgang fra Egypt. Følgelig ser vi at opposisjonen kan komme i
form av ikke å tillate det jødiske folk å forlate sitt eksil. Slik det
var med de såkalte ”refuseniks” i Sovjetunionen etter 1967. Men
opposisjonen kan også komme til uttrykk som motstand mot å
reise til, reise inn i og bosette seg i landet. Det har vi sett mange
steder siden 1930-tallet og framover. Men Herren har lovet at
han skal beskytte og ta hånd om sitt folk når de kommer tilbake
til sitt fedreland!
Spredte …
Jødene valgte selv å bosette seg mange steder i Romerriket,
noe Ap. gj. omtaler. Det er imidlertid rimelig å anta at
majoriteten av det jødiske folk levde i Palestina fram til de
jødisk-romerske kriger (66-135 e.Kr.). I disse krigene var det
kanskje så mange som 1,5 millioner jøder som ble drept eller
døde, cirka 100,000 jøder ble solgt som slaver og mange jøder
måtte flykte til fremmede land. Keiser Hadrian endret
Jerusalems navn til Aelia Capitolina, provinsen Judea fikk navnet
Det Syriske Palestina og alle jøder ble fordrevet fra Jerusalem.
… til jordens ender
Hvor enn jødene kom, fikk de før eller senere smake
forfølgelse og forvisning. Jeg kom over en side på internett som
listet opp 109 steder som jødene hadde blitt forvist fra, fra år
250 e. Kr. til det moderne Israel ble født, og jeg frykter at den
listen bare representerer toppen på et isfjell. Det har vært den
kristne kirke, kristne nasjoner og individuelle kristne som har
begått mesteparten av de forfølgelser og forvisninger som
jødene har blitt utsatt for. Slik ble det jødiske folk spredt ut over
hele verden.
”Hedningenes tid”
Parallelt med at jødene ble spredt, ble evangeliet om Guds
rike proklamert, først i Jerusalem, siden i Judea og Samaria, og så
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til jordens ende (Ap. gj. 1:8). Så ble det mulig for hedningene av
nåde å bli innpodet i det jødiske oliventreet! Velsignelsen som
ble gitt til Abraham kunne også bli tatt imot av hedningene!
Herren sier:
”Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk” (Markus
11:17). I og med at de siste unådde folk holder på å nås med
evangeliet, innebærer det også at hedningenes tid er i ferd med å
ta slutt.
Tilbakevendingen fra jordens ende
I alle tider har det jødiske folk vendt tilbake fra eksil til
landet Israel. Men det er først fra slutten av 1800-tallet at
Herren fører sitt folk tilbake i større skala. Gjennom profeten
Jeremia taler Herren: ”Se, jeg samler dem fra alle de landene jeg drev
dem bort til i min store vrede og harme og i mitt sinne. Jeg fører dem
tilbake til dette stedet og lar dem bo trygt. Se, jeg samler dem fra alle de
landene jeg drev dem bort til i min store vrede og harme og i mitt sinne.
Jeg fører dem tilbake til dette stedet og lar dem bo trygt.” (Jeremia
32:37).
Jøder har vendt tilbake fra mer enn 100 ulike land. Skjulte
eller glemte stammer som de etiopiske jødene og B’nei
Menashe i India har vendt tilbake eller holder på å vende
tilbake. Den moderne nasjonen Israel ble født i 1948 som et
nasjonalt hjem for det jødiske folk. Israels ”Lov om
tilbakekomst” sier: ”Hver jøde har rett til å komme til dette land som
en oleh [immigrant].”
Bølger av aliyah
Ifølge Wikipedias artikkel om aliyah, har
bølger funnet sted siden 1882:
Første aliyah
1882-1903 35,000
Andre aliyah
1904-1914 35,000
Tredje aliyah
1919-1923 40,000

følgende aliyahimmigranter
immigranter
immigranter
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Fjerde aliyah
1924-1929 82,000
Femte aliyah
1929-1939 250,000
Aliyah Bet
1933-1948 110,000
Nasjonens første år 1948-1951 674,000
1950-tallet
289,000
1960-tallet
443,000
1970-tallet
284,000
1980-tallet
239,000
1990-tallet
1,243,000
2000-tallet
222,000
2010-tallet
(fram til 2013) 53,000

immigranter
immigranter
immigranter
immigranter
immigranter
immigranter
immigranter
immigranter
immigranter
immigranter
immigranter

Da staten Israel ble grunnlagt i 1948 var det 650,000 jøder i
landet. 66 år senere har antallet jøder i Israel nesten blitt
tidoblet. Hittil er rekorden for antall immigranter i løpet av et år
250,000, noe som skjedde i 1949. Men jeg tror vi kommer til å
få se at denne rekorden blir slått i årene som kommer! I mars
2013 rapporterte Daily Mail online at Israel for første gang
hadde flere jøder enn USA.
Det er også verdt å legge merke til det store antall jøder som
ble tvunget til å forlate (flyktet eller ble fordrevet fra) muslimske
land etterat Israel ble selvstendig. I perioden 1948-1970 var det
900,000. Det er flere enn de 700,000 arabere som flyttet, flyktet
eller ble fordrevet under Israels uavhengighetskrig. Israel
absorberte de jødiske flyktningene, men araberlandene
absorberte ikke de arabiske flyktninger. Dette har ført til
framveksten av de palestina-arabiske flyktningeleirene og
etableringen av UNRWA (United Nations Relief and Works
Agency for Palestine Refugees in the Near East). Ifølge et ferskt
anslag er omkring 30,000 av de opprinnelige arabiske flyktningene fortsatt i live, men ettersom UNWRAs definisjon av
flyktninger inkluderer barn og barnebarn, anslås nå antallet
palestina-arabiske flyktninger til ca 5,000,000.
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”Av hele mitt hjerte og hele min sjel”
Bibelen beskriver utvandringen fra Egypt som et mektig verk
av Gud, og mange bibelvers henviser til det. Men Herren forutsa
gjennom profeten Jeremia at han kommer til å gjøre noe enda
større: ”Derfor, se, dager skal komme, sier Herren, da det ikke mer skal
sies: «Så sant Herren lever, han som førte israelittene opp fra Egypt», men:
«Så sant Herren lever, han som førte israelittene opp fra landet i nord og fra
alle de landene han hadde drevet dem bort til.» Jeg vil føre dem tilbake til
deres jord, den som jeg ga til fedrene.” (Jeremia 16:14-15).
Jeg tror at vi befinner oss i den tiden! Tiden har kommet når
Herren ”.. vil reise seg og være barmhjertig mot Sion, det er tid for å
vise henne nåde, timen er kommet.” (Salme 102:14) I Jeremia
benytter Herren de sterkest tenkbare ord for å gi uttrykk for
hva han gjør: ”Jeg vil glede meg over dem og gjøre godt mot dem. Av
hele mitt hjerte og hele min sjel skal jeg trofast plante dem i dette
landet.” (Jeremia 32:41)
Da Gud førte Israels barn ut av Egypt benytter Bibelen
uttrykket: ”Det var en våkenatt for Herren da han førte dem ut av
Egypt.” (2. Mos 12:42). Og når han fører sitt spredte folk tilbake
fra jordens ender for å plante dem i landet, av hele sitt hjerte og
hele sin sjel, tror jeg at det på motsvarende måte er en våkenatt
for Herren for å føre dem ut!
”Når jeg fører dem tilbake fra folkene og samler dem fra
fiendelandene, vil jeg gjennom dem vise meg hellig for øynene på mange
folkeslag. Da skal de kjenne at jeg er Herren deres Gud. Jeg sendte
dem i eksil til folkeslagene, men fører dem igjen sammen i deres eget
land. Jeg lar ingen av dem bli tilbake der.” (Esekiel 39:27-28)
Som troende ført ut fra hedningenasjonene og innpodet som
ville grener i det naturlige oliventreet, kalt til å være en utvalgt
ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, hans eget spesielle folk,
kaller Herren oss nå til å be, trøste og hjelpe hans førstefødte
sønn, Israel, tilbake til hans eldgamle land. Herren forbereder
dem for deres Messias’ komme, og vi kan påskynde denne
herlige begivenhet!
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Kraften i den kollektive fasten
av Derek Prince

J

eg tror at bønn forenet med faste er den høyeste form for
åndelig kraft som er tilgjengelig for Guds folk. Ikke bare
individuell faste, noe som er bra i seg selv; men det er den tette
forening av bønn og kollektiv faste jeg tror er kraftens
høydepunkt.
Grunnlaget for bibelsk faste
Ordet faste kan defineres på ulike måter. På bakgrunn av det
Bibelen sier, vil jeg si at faste er ”av åndelige grunner å frivillig
avstå fra mat”. Når vi normalt faster, spiser vi ikke, men vi drikker.
Det finnes tider i Bibelen da folk fastet uten både mat og drikke.
Moses gjorde det to ganger. Jeg tror Elias gjorde det en gang i løpet
av førti dager. Jeg vil ikke anbefale noen å gjennomføre en førti
dagers faste uten mat eller drikke hvis de ikke har samme relasjon
med Gud og er i overnaturlig god fysisk form, slik Moses og Elias
var ved disse anledningene. Men vi ser i Esters bok, det fjerde
kapitlet, hvordan Ester og hennes tre tjenestekvinner fastet i tre
dager og tre netter uten mat eller vann – syttito timer. Personlig har
jeg gjort det to ganger. Det bør være grensen som du noen gang
benytter uten å ta til deg vann, unntatt, slik jeg sa, dersom du er i
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overnaturlig god fysisk form. Å faste lenger enn det uten vann, er
fysisk veldig farlig.
Men det er ikke farlig å faste lenger enn tre dager uten mat
derom du har forberedt deg på en passende måte med
fornuftige sikkerhetsforanstaltninger. Jeg snakker ut fra personlig
erfaring. Antall dager som jeg har fastet er ikke relevant, men
det er ingen tvil om at det er mulig å gå uten mat i førti dager,
eller tjueen dager, og så videre, dersom du er i god fysisk og
åndelig form. Jeg sier ikke at effektiviteten av vår faste beror på
lengden av fasten – det gjør den ikke. Den beror på lydhørheten
overfor Guds vilje og Den Hellige Ånds ledelse.
Jeg vil også gjerne nevne dette: Jeg er personlig overbevist
om at når fasten gjennomføres på riktig måte, er den også
ekstremt bra for vår fysiske helse. Jeg tror faktisk at faste i høy
grad er et neglisjert redskap for å helbrede fysiske sykdommer.
Årsaken til den unike kraft i felles faste
Jeg vil gjerne kommentere noen bibelske fakta om faste. Det
første jeg vil ta opp, er at Kristus forventer at hans disipler skal
praktisere faste. I Bergprekenen, som faktisk kan betegnes som
de grunnleggende krav for kristne disiplers stilling, sier Jesus
følgende i Matteus 6:16-18:
”Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som
hyklerne. De forsømmer sitt utseende for at folk skal se at de faster.
Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. Men når du faster,
skal du salve hodet og vaske ansiktet, for at ingen skal se at du
faster, ingen andre enn din Far som er i det skjulte. Og din Far,
som ser i det skjulte, skal lønne deg.”
Jeg vil gjerne minne om et viktig språklig aspekt ved dette
avsnittet. Jesus sa ikke dersom dere faster, han sa når dere faster.
Språket viser at han forventer at alle hans disipler skulle faste.
Spørsmålet var ikke om de skulle gjøre det, men hvordan de
skulle gjøre det. Jesus fortsatte siden med å slå fast visse
grunnleggende prinsipper for faste.
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Det er viktig at Jesus talte om faste i både entall og flertall:
Når dere faster, når du faster. Det er viktig å praktisere
individuell, privat faste, men når Jesus sier: ”Når dere faster”,
tror jeg han taler om kollektiv faste. En del personer sier: ”Nåja,
faste skal alltid skje i det skjulte.” Men det tror jeg er djevelens
strategi. Jesus anvender nøyaktig samme språk om bønn. Med
utgangspunkt i dette skulle det bety at både bønn og faste alltid
skal skje i det skjulte, i hemmelighet. Da ville det ikke blitt
verken noen offentlige bønnemøter eller noen felles faste!
Hvem vil ha det slik? Djevelen.
Det finnes altså individuell bønn og faste i det skjulte, og det
finnes offentlig bønn og faste som skjer i fellesskap, i det offentlige,
offentlig kunngjort – en tid og et sted må settes av for det.
Du bør merke deg at da Jesus snakket om individuell, privat
faste, sa han egentlig: ”Om dere gjør dette på riktig måte,
kommer Gud til å belønne dere.”
Så dersom dere ikke faster, husk at dere da går glipp av en
belønning.Vi leser mer om faste i Markus 2:18:
”Fariseerne og disiplene til Johannes holdt faste, og det kom noen
til Jesus og spurte: «Både disiplene til Johannes og fariseernes
disipler faster. Hvorfor gjør ikke dine disipler det?»”
Det er viktig å forstå at faste var en normal del av den
religiøse praksis på Jesu tid. Det ble praktisert av fariseerne og
av Johannes' disipler. Faste er faktisk en normal del av alle
seriøse religioner i enhver kultur og i enhver nasjon. Hinduer
faster, buddhister faster, muslimer faster – alle religiøse som tar
sin religion på alvor praktiserer faste.
Da jeg skrev boken ”Shaping History through Prayer and
Fasting” (Historien formes gjennom faste og bønn), gjorde en
venn av meg en del undersøkelser i Kongressens bibliotek i
USA for å se om de hadde noen kristne bøker om faste. Vet du
hva de oppdaget? Det fantes mange bøker om faste – av
muslimer, hinduer, buddhister og så videre. Men det fantes ikke
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en eneste bok skrevet av en kristen forfatter i hele Kongressens
bibliotek om emnet faste. Jeg tror at det er en adekvat
bebreidelse til oss som kristne. Faste er en integrert del av alle
seriøse religioner.
Da folket på Jesu tid forstod at hans disipler ikke fastet, sa de:
”Hvordan har dette seg? Hvorfor ikke?” Og her er svaret som
Jesus gav dem, i vers 19-20:
”Kan vel bryllupsgjestene faste mens brudgommen er hos dem?»
svarte Jesus. «Så lenge de har brudgommen hos seg, kan de ikke
faste. Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem,
og på den dagen, da skal de faste.”
Dette er jo en lignelse, og naturligvis må den tolkes. Jeg skal
komme med min tolkning. Den stemmer kanskje ikke overens
med din, men dette her er min. Jeg tror at brudgommen er Jesus
Kristus. Det finnes ingen tvil om det, tror jeg. Bryllupsgjestene
er disiplene. Nå sa Jesus da han holdt denne talen:
”Brudgommen er med dem, da kan de ikke faste.” Men siden sa
han med ettertrykk at den dagen kommer da brudgommen
kommer til å bli tatt fra dem, ”og på den dagen, da skal de faste.”
Om vi spør oss selv: ”Har brudgommen blitt tatt fra oss?”
Mitt svar er: ”Ja!”Vi venter alle på at brudgommen skal komme
tilbake. Om vi nå venter på brudgommens gjenkomst, så er det
et tegn på at han har blitt tatt fra oss. For i tiden mellom hans
nærvær på jorden og hans gjenkomst fra himmelen, sier Jesus til
sine disipler at” da skal de faste. Derfor er faste et kjennetegn på
kristent disippelskap i den tiden vi lever. Om du ikke har det
(kjennetegnet), har du mistet et av de kjennetegn Gud gir på
disippelskap. Jesus forventer at alle kristne skal faste.
Den unike kraften i felles eller kollektiv faste – eksempler
fra Det nye testamentet
Min neste påstand er at den nytestamentlige forsamlingen
praktiserte gruppefaste – ikke bare individuell faste, men også
kollektiv faste. I Ap. gj. kapittel 13 leser vi disse ord fra vers 1:
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”I menigheten i Antiokia var det noen profeter og lærere: (fem
menn blir nevnt, vers 2). En gang mens de feiret gudstjeneste for
Herren og fastet, sa Den hellige ånd: «Ta ut Barnabas og Saulus
for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til.”
Disse menn, som var ledere i forsamlingen, tjente Herren
kollektivt med faste. Å tjene Herren er et viktig begrep som den
vanlige kristne har liten eller ingen forståelse for. Kristne taler
om å tjene mennesker, men det er sekundært. Å tjene Herren er
det primære.
Å tjene Herren inkluderer faste, vente på Ham, tilbe Ham,
be og søke Hans tanker og råd. Det er å tjene Herren, og når du
tjener Herren, åpenbarer Han sine planer. Da får du en Isak og
ikke en Ismael, for initiativet er hos Gud.
Vi skal ikke tenke på dette som noe vi bør gjøre. Vi tjener
Herren inntil han viser oss hva han vil ha utført. Tjenesten for
Herren i Det nye testamentet skjedde gjennom å være innfor
Gud kollektivt i faste og bønn. Siden fikk de åpenbaringer om
Guds plan – ”Ta ut Barnabas og Saulus for meg.”
Legg merke til at faste blir nevnt igjen i vers 3:
”Etter faste og bønn la de hendene på dem og lot dem reise.”
Hensikten med bønn og faste den andre gangen var å gjøre
disse to menn som ble utsendt rede. De ba om nåde for dem,
autoritet og kraft som de ville trenge, og de ba om åpne dører
for den tjenesten som Gud sendte dem ut til. Det vi leser i
slutten av kapittel 14 er av stor betydning her. Der hører vi at
da de var kommet tilbake, forkynte de at Gud hadde åpnet
døren til tro hos hedningene og at oppgaven de hadde blitt
utsendt for, var fullført. Slik ble resultatet etter kollektiv bønn og
faste. Bønn og faste åpner dører som ikke kan åpnes på noen
annen måte. Dessuten er det slik at et arbeid som utgår fra å
søke Gud ved bønn og faste, fullføres etter Guds gode vilje.
Da jeg var i Øst-Afrika som misjonær mellom 1957 og
1961, praktiserte jeg regelmessig faste en dag i uken samen med
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min kone. Dette gjorde vi i mange år. Siden havnet jeg i en helt
ny posisjon; jeg ble rektor på et college. Jeg hadde en mengde
mer eller mindre sekulære ansvarsområder, derfor sa jeg til meg
selv: ”Jeg er altfor opptatt til å faste.” I en periode gjorde jeg det
ikke; og jeg merket hvordan mitt åndelige liv på et vis begynte å
svekkes. Jeg opplevde ikke Guds velsignelse, jeg hadde ingen
salvelse, jeg opplevde ikke den tro og tillit som jeg var vant med.
Til slutt viste Gud meg: ”Du har sluttet å faste.” Derfor begynte
jeg å gjøre det igjen, uansett hvor opptatt jeg enn var, og
velsignelsen og salvelsen begynte å komme tilbake.
Siden sa jeg en dag til meg selv: ”Jeg kommer til å være her i
Øst-Afrika i de neste 4-5 årene … Når jeg reiser herfra ved
slutten av denne perioden, kan jeg da si at jeg har fullført den
oppgave som Gud utsendte meg til?” Jeg hadde lest i Det nye
testamentet om hvordan de som ble utsendt, fullførte oppgaven.
De fikk jobben gjort. Og Gud sa helt klart: ”Om du vil ha
resultat som i Det nye testamentet, må du benytte de
nytestamentlige metoder.” De som ble utsendt, fullførte sine
oppgaver fordi de var basert på bønn og faste. Jeg tror på det. Jeg
tror ikke at det finnes noen annen måte for å få nytestamentlige
resultater.
Under deres reiser til ulike steder fikk de lede mange
personer til Herren. Disse personene ble disipler, og på sin
returreise besøkte de dem igjen og la grunnlaget for
forsamlinger sammen med dem. Måten de opprettet nye
forsamlinger på, var gjennom å utpeke eldste. Dette var svært
viktig. Når de eldste ble utpekt, skjedde det en forvandling fra å
bare være en gruppe disipler til å bli forsamlinger. I Ap. gj. 14:23
leser i om hvordan de utpekte eldste:
”I hver menighet valgte de ut eldste for dem, og under bønn og faste
ga de dem over til Herren, han som de var kommet til tro på.”
Vi har tre eksempler i Det nye testamentet, hvor lederne i
den første forsamling praktiserer kollektiv bønn og faste:
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1. Først av alt, for å tjene Gud og søke åpenbaringen av
hans vilje.

2. For det andre, å sette apostlene i stand til å gå ut og
fullføre den oppgaven Gud hadde gitt dem.

3. For det tredje, utpeke eldste, ledere og hyrder i en lokal
forsamling.
I den nytestamentlige forsamling ble alle viktige
ansvarsoppgaver i det kristne lederskap fulgt opp med bønn og
faste – hvor de søkte Gud, sendte ut apostler og utpekte eldste.
Dersom vi studerer hvordan forsamlingen var organisert og ble
styrt, utgjør apostler og eldste de to store hengslene som døren
for ledelse og styring var hengt opp på. Legg også merke til at
både eldste og apostler i den tidlige forsamling var et resultat av
kollektiv bønn og faste. Med andre ord, hele grunnlaget for
forsamlingens liv og ordning var felles bønn og faste.
Den unike kraft i kollektiv faste – eksempler fra Israels
historie
Om vi går tilbake til GT, kommer vi til å se at Gud under
den gamle pakt befalte at Israel skulle faste kollektivt på Den
store forsoningsdagen hvert år. Da jeg først forstod dette, kunne
jeg se det for mitt indre. Tenk deg en hel nasjon som helt og
holdent vender seg fra all mat og alle verdslige aktiviteter en dag
hvert år og ydmyker seg framfor Den Allmektige Gud. Og det
gjorde de gjennom å faste.
Vi kan se dette veldig klart i Bibelen. I 3 Mos. kapittel 16,
vers 29-31, finner vi den opprinnelige forskriften om hvordan
man skulle feire Den store forsoningsdagen. Jødene kalte den
for ”Yom Kippur”. Krigen i Israel i 1973, den fjerde krigen,
brøt ut på denne spesielt hellige dagen. Du husker kanskje at
nyhetsoppleserne spesielt viste til at majoriteten av de jødiske
soldatene gikk til strid på fastende mage. Hvorfor? Fordi det var
Den store forsoningsdagen.
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La oss gå til 3 Mos 16:29-31:
”Dette skal være en evig forskrift for dere: I den sjuende måneden,
på den tiende dagen, skal dere ydmyke dere. Dere skal ikke gjøre
noe slags arbeid, verken den som er født i landet, eller innflytteren
som bor hos dere. For den dagen skal det gjøres soning for dere, så
dere blir rene. Dere skal renses fra alle syndene deres for Herrens
ansikt. En sabbat, en hviledag skal den være for dere, og dere skal
ydmyke dere. Det er en evig forskrift.”
Før vi kommer til betydningen av frasen ”skal dere faste”
(dvs. ”rense deres sjel”), legg merke til at de skulle gjøre dette til
en høytidelig dag, for alltid utpekt som et guddommelig påbud.
Hvordan kunne de rense sine sjeler? Det nye testamentet sier at
de gjorde det gjennom å faste. Dette er en svært interessant
kobling mellom GT og NT. I Ap. gj. 27:9 har vi en beretning fra
begynnelsen av Paulus’ reise med båt til Rom:
”Vi hadde brukt lang tid, og det var ikke lenger trygt å ferdes på
sjøen, da det allerede var etter fastedagen. Derfor advarte Paulus
dem …”
Hva menes det i dette verset med ”faste”? Det var Det nye
testamentets ord for Den store forsoningsdagen. På hvilken
årstid kommer Den store forsoningsdagen? Den kommer alltid
enten i slutten av september eller i begynnelsen av oktober. Hva
betyr ”da det allerede var etter fastedagen”? Det er nesten
vinter. I bibelsk tid seilte de ikke om vinteren – de seilte bare
om sommeren. Det er derfor vi vet nøyaktig hvilken dag det
vises til, det var Den store forsoningsdagen, ”fasten”. Med andre
ord, vi har NTs bevis for at jødiske troende og apostlene selv
visste at ”å rense sine sjeler” innebar å faste. Og på den dagen,
bare på den dagen, gikk øverstepresten bak det andre forhenget
inn i Det aller helligste.
Da krigen brøt ut på Yom Kippur, tror jeg at Gud sa: ”Dette
er tiden på min klokke.” Jeg tror at Israel alltid er minuttviseren
på Guds profetiske klokke: ”Tiden har kommet for menigheten
til å ydmyke sine sjeler gjennom kollektiv faste. Og når
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menigheten gjør det, kommer veien inn til Det aller helligste til
å åpnes.” I årevis visste jeg at å faste var effektivt – men Gud
viste meg at det er mer enn som så. Det er veien. Å rense sin sjel
gjennom faste, bringer de ulike deler i vår natur som står i
opposisjon mot Gud under Den Hellige Ånds kontroll.
Kraften i korset, fasten og bønnen
Til slutt vil jeg sitere fra 2 Krøn 7:14.
”Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og
ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre
dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.”
Legg merke til at landets helbredelse ikke hindres av de
ikke-troendes synd. Det hindres av de troendes synd. Det er
den som står i veien for det Gud trenger å gjøre for vårt land og
vår nasjon. Kirken er som en demning.
Dere forstår, Gud arbeider i tråd med guddommelige
ordninger. Menigheten er Kristi legeme. Kristus er Hans Sønn
som Han ærer. Han kommer ikke til å gå utenom menigheten,
for det vil føre vanære over hans Sønn. Så om Gud gjør et verk
av nåde på jorden, må det skje gjennom menigheten. Om
menigheten underordner seg og gir etter for Gud, da kan Gud
komme til verden gjennom menigheten, men om menigheten
står imot Gud, kan Gud ikke nå verden. Under den store
vekkelsen i Wales i 1904 brukte Evan Roberts, den gudgitte
lederen for denne vekkelsen, et uttrykk: Bend the Church and
Bow the World. (Få kirken på kne i bønn og verden kommer til
å bøye sin vilje innfor Herren). Når du kan bøye, menigheten
kommer det ikke til å være problem å bøye verden. Guds
problem finnes alltid hos hans stivnakkede, selvrettferdige og
trassige folk.
Gud sier: ”Hvis mitt folk …” Hva er den første
forutsetningen? Ikke å be, men ydmyke seg. ”Gud står de stolte
imot.” Om du ber utfra stolthet, når ikke dine bønner fram.
”Men han gir de ydmyke nåde.”
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Interessant nok er ordet ydmyk i frasen ydmyke seg, samme
ord som benyttes i 3 Mos 16:29 for afflict (ved gjennom faste å
rense sin sjel). Hvis du følger ordet tilbake i en konkordans,
finnes det to oversettelser som benyttes i King James’ Bible – å
rense eller å ydmyke seg. Begge deler er like bra. Når Gud vil at
hans folk skal ydmyke seg, så sier han til dem at de skal faste
kollektivt. Dette er hans grunnleggende krav. Han sier: ”Når du
gjør det, og siden ber og siden søker mitt ansikt og vender om fra dine
onde veier, da skal jeg helbrede ditt land.” Vår del i gjenopprettelsen
er å ydmyke oss, be, søke Guds ansikt og vende om fra våre
vonde veier. Når vi gjør det, kommer Gud til å helbrede vårt
land.1

1

(Legg merke til dette: Når det gjelder faste i de stipulerte 100 dagene
bør hver enkelt bestemme seg innfor Herren for hva de vil gjøre, om,
og på hvilken måte de vil slutte seg til den.)
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Israel og FN
av Andrew Tucker

H

elt siden 2. verdenskrig har FN vært den viktigste, men
ikke den eneste, institusjonen innenfor internasjonalt
diplomati.Verdens nasjoner benytter FN og dets institusjoner for
å legge mer og mer press mot Israel. Et av spørsmålene på FNs
dagorden hvor presset er særlig omfattende, er etableringen av
en palestinsk stat. I henhold til dette forslaget skal Israel fjerne
alle jøder fra Judea og Samaria (Israels befolkningssentrum i
Bibelen) og dele Jerusalem. Fra et bibelsk perspektiv er dette
veldig sentralt.
Staten Israels legitimitet
Det inntrykk som ofte formidles, er at Israel ble etablert som
følge av Shoah (Holocaust), og at landet ble opprettet som en
følge av et vedtak i FN. Det hevdes ofte at Palestina var et land
som ”tilhørte” et arabisk folk som kalles palestinere, og som ble
”invadert” av jøder.
Disse inntrykk er feilaktige. Selv om den moderne staten
Israel offisielt ble opprettet så sent som i mai 1948, går dets
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opprinnelse tilbake til lenge før opprettelsen av FN i 1945.
Denne historiske sammenhengen blir ofte ignorert når Israels
rettslige stilling blir diskutert. I virkeligheten hviler staten Israels
legitimitet under internasjonal lov på to hovedpilarer, begge
disse går tilbake til tiden før 2. verdenskrig og er nøye knyttet
sammen med hverandre:

1. det jødiske folks iboende rett til selvbestemmelse under
moderne internasjonal lov, er basert på den historiske
koblingen mellom det jødiske folk og landet Palestina i
tusenvis av år – en kobling som er nærmere og mer
varig enn for noen annen identifiserbar folkegruppe –
og deres anerkjente rett til igjen å opprette sin nasjon i
landet; og

2. retten og skjøtet til Palestina som de allierte maktene
gav det jødiske folk etter 1. verdenskrig (”San Remoresolusjonen” fra april 1920), kjent som Palestinamandatet som ble vedtatt av rådet for Nasjonenes
Forbund i 1922.
Dette rettslige historiske grunnlaget kom senere til uttrykk
da staten Israel ble erklært opprettet 14. mai 1948. Selv om en
anerkjennelse i seg selv ikke er nødvendig for en stats
legitimitet, er det av betydning at Israel ble anerkjent av mange
stater etter opprettelsen. Likeså betyr det mye at landet i 1949
ble tatt opp som medlem av De Forente Nasjoner (FN).
FN og statlig suverenitet
FNs charter er en traktat. Stater har frivillig forpliktet seg til
å følge FN-traktatens vilkår, og de er bundet av det. Men FNs
medlemmer har ikke gitt fra seg sin suverenitet. Under
forutsetning av at de innretter seg etter bestemmelsene i
traktaten, og internasjonal lov generelt, står medlemsstatene i
FN – i samsvar med internasjonal lov – fritt til å gjøre sine valg
ved voteringer i FNs institusjoner.
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Dette er et viktig punkt. Det hevdes ofte, for eksempel, at
stater er bundet av de beslutninger som FNs Generalforsamling
eller Sikkerhetsrådet tidligere har fattet. Dette er ikke korrekt.
Stater er kun bundet av internasjonal lov. De viktigste kildene
for internasjonal lov er overenskomster (inkludert FNtraktaten) og hevdvunnen internasjonal lov. Strengt tatt, mens
beslutninger fattet av FN-institusjoner kan utgjøre et grunnlag
for internasjonal lov, så skaper Generalforsamlingens og
Sikkerhetsrådets resolusjoner ikke internasjonal lov og er ikke
heller bindende.
FN – en politisk forsamling
FN er i bunn og grunn en politisk forsamling. Innenfor
rammen av FN blir det dannet mange allianser, og politiske valg
blir tatt. FN har 193 medlemmer. De har alle rett til å delta i
Generalforsamlingens møter. Diskusjoner i Generalforsamlingen
(som kan gå over et bredt spekter av saker, hvor ikke alle
handler om FNs grunnleggende spørsmål om fred og sikkerhet)
fører vanligvis fram til resolusjoner. Hvert medlems stemme er
likeverdig i Generalforsamlingen.
Ikke-medlemsstater har rett til å delta i møter og ha en
delegasjon på plass. Det finnes to offisielt godkjente ikkemedlemsstater:Vatikanstaten og ”staten Palestina”. Ingen av disse
ikke-medlemmer er velvillig innstilt overfor staten Israel.
Mange mellomstatlige organisasjoner er anerkjente som
”permanente observatører.” Det betyr at de har rett til å delta
som observatører i møter og å ha kontor ved FNs hovedkvarter.
Mange FN-resolusjoner forberedes innenfor disse multilaterale
institusjoner. To av de viktigste er Den arabiske liga og
Forbundet av islamske organisasjoner (OIC).
Den alliansefrie bevegelsen (Non-Aligned Movement,
NAM) har spilt en viktig rolle innenfor FN. Dette er en
bevegelse som startet tidlig på 1960-tallet, i opposisjon mot den
kalde krigen, kolonialisme og vestlig dominans. De 120
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medlemmene i NAM (for en stor del afrikanske og asiatiske
araberland) har ofte vært særlig kritiske mot USA og Israel, og
støttet den palestina-arabiske saken. Det er verdt å merke seg at
NAMs 16. årlige toppmøte ble holdt i Teheran i 2012.
FNs medlemsstater er uoffisielt delt opp i fem geopolitiske
regionale grupper. Det som begynte som en uformell fordeling
av funksjoner innenfor Generalforsamlingens komitéer, har nå
fått en mye mer ekspansiv rolle. Avhengig av sammenhengen i
FN, kontrollerer de regionale gruppene valg til FN-relaterte
posisjoner ut fra geografisk tilhørighet. Her blir også viktige
politiske målsettinger koordinert hvor det etableres felles fronter
ved forhandlinger og avstemninger. Disse grupper er:

•

Afrika (54 medlemsstater);

•

Asia-Stillehavet (53 medlemsstater);

•

Øst-Europa (23 medlemsstater);

•

Latin Amerika, Karibien, GRULAC – (33 medlemsstater);

•

Vest-Europa og andre, WEOG (28 medlemsstater)
(WEOG) – WEOG inkluderer Australia, New Zealand
og Canada, med USA som observatør.

Israel befinner seg i en isolert stilling innenfor FN. Av de
193 medlemsstatene i FN er det 22 som ikke anerkjenner Israel
som stat: Algerie, Bahrain, Bangladesh, Brunei, Tsjad, Cuba,
Indonesia, Iran, Kuwait, Libanon, Libya, Malaysia, Nord-Korea,
Pakistan, Saudi Arabia, Somalia, Syria, De forente arabiske
emirater og Jemen.
Selv om Israel geografisk hører hjemme i Asia, har landet
hele tiden blitt utestengt fra medlemskap i gruppen AsiaStillehavet av den store majoriteten muslimske land i den
asiatiske blokken. De har nektet Israel å bli medlem her. Det
betyr at Israel ikke har kunnet bli valgt til de viktigste posisjoner
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innenfor FN. Derfor har Israel for eksempel aldri vært medlem
av Sikkerhetsrådet. Dette kan forandres nå (etter desember
2013) da Israel ble anerkjent som temporært fullverdig medlem
av gruppen ”Vest-Europa og de øvrige land”.
ICJs beslutning i 2004 – et eksempel på FNs politiske
behandling
Den internasjonale domstolen (International Court of
Justice, ICJ) er et FN-organ som ble dannet for å megle i
tvister mellom FNs medlemsstater og for å gi FNs institusjoner
råd i rettslige spørsmål. Sett fra Israels perspektiv er den
rådgivende beslutningen fra 2004 om Sikkerhetsbarrieren den
viktigste ICJ-beslutningen. Denne beslutningen benyttes ofte
som begrunnelse for oppfatningen om at de israelske
bosettingene er ”ulovlige”. Dette er alarmerende, ettersom
bakgrunnen for og innholdet i denne rådgivende beslutningen
tydelig viser den ulykkelige sammenblandingen av jus og
politikk. Den inneholder mange juridiske og fakta-relaterte
påstander og konklusjoner som er uriktige, ufullstendige og
forenklede. Det er forbløffende at domstolens konstatering av
fakta og rettslige analyse diskuteres så lite. Samtidig som ICJs
beslutninger generelt sett bør behandles med den ytterste
respekt, så bør ICJs råd i dette tilfellet behandles med største
forsiktighet.
Den internasjonale domstolen har to roller. For det første
kan stater be ICJ å dømme i en tvist mellom dem, i samsvar
med internasjonal lov (”omtvistede tilfeller”). Slike beslutninger
er bindende for de parter som tvisten gjelder. For det andre kan
et FN-organ eller andre spesielle organisasjoner be ICJ om å gi
dem råd i rettslige spørsmål (”rådgivende myndighet”). Dette er
to helt ulike situasjoner, og de må ikke blandes sammen. Den
rådgivende rollen som ICJ har, må ikke benyttes for å mekle i
disputten mellom to parter. Det er imidlertid det som har
skjedd her. PLO og araberstatene kunne ikke påberope seg ICJs
omstridte beslutning som grunnlag for mekling i konflikten
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med Israel. Grunnen til det er for det første at PLO ikke er en
stat, og for det andre ville Israel uansett ikke gå med på at
konflikten ble lagt fram for en domstol. Når det gjelder
omtvistede saker, er det bare stater som har rett til å legge dem
fram for domstolen. Denne har bare myndighet dersom alle
stater som er innblandet i konflikten gir sitt samtykke til at
domstolen kan felle dom. En stat kan ikke tvinges til å
underkaste seg domstolens beslutning. PLO og araberstatene
benyttet seg av FNs rådgivende rolle for å skape det som nå
henvises til som en ”beslutning” av ICJ (det er faktisk ingenting
mer enn en ytring), som i sin tur ”ble benyttet” av de fleste
andre stater som om det skulle være en bindende beslutning
som kan tvinges på Israel. Med andre ord, den rådgivende rollen
ble benyttet for å tilsløre et tvistespørsmål som ellers aldri ville
bli tatt opp av domstolen. Dette er en total uakseptabel misbruk
av FNs rådgivende rolle for slike saker.
FNs rådgivende rolle er ikke bindende. FNs
Generalforsamling har rett til å spørre etter ICJs oppfatning av
de juridiske aspekter ved slike saker, som en hjelp til
beslutninger som skal fattes. ICJs oppfatning må håndteres med
respekt, men Generalforsamlingen har ikke rett til å hevde at
ICJs beslutninger er bindende. Generalforsamlingen (og alle
FNs medlemsstater) har et eget ansvar for å vedta beslutninger i
de rettsspørsmål det handler om. De har ansvar for å gå kritisk
og nøye igjennom ICJs råd, både når det gjelder dets påstand
om relevante faktaopplysninger og endatil juridiske analyser og
konklusjoner. Jeg vil hevde at Generalforsamlingen og
medlemsstater som helt enkelt vedtar anbefalingen fra 2004 som
om det var en bindende forskrift i internasjonal rett, på en
veldig alvorlig måte svikter sitt ansvar.
Det er viktig å forstå hvorfor spørsmålet om de
internasjonale rettslige konsekvensene av Israels sikkerhetsbarriere ble overlatt til ICJ for rådgivning. Det finnes mange
stengsler i verden som har blitt bygget for å beskytte et samfunn
fra nabofolkene. Gjerdet i Kashmir er omstridt for så vel India
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som Pakistan. Marokko har bygget et gjerde i det område som
Vest-Sahara (helt riktig, ifølge FN) gjør krav på, og Saudi
Arabia har bygget på landområder som både Jemen og Saudi
Arabia gjør krav på. Ingen av disse stengsler har man klaget på
til ICJ; hvorfor er det israelske stengsel så spesielt? Svaret finnes
på det politiske området. Et stort antall medlemmer i FNs
Generalforsamling har helt enkelt en større politisk interesse av
å få ICJ til å bestemme status under internasjonal rett for det
israelske sikkerhetsstengsel enn for noen av de andre stengslene.
Når man undersøker bakgrunnen for denne saken, selve
prosessen og argumenteringen og tankegangen hos ICJ, framgår
det tydelig at de arabiske medlemsstater, sammen med PLO,
benytter denne prosess som et politisk middel for å fordømme
Israels ”okkupasjon” av Vestbredden og for å forsøke å få en de
facto-beslutning
på
den
rettslige
betydning
av
våpenstilstandslinjene etter Uavhengighetskrigen i 1949 (den
såkalte ”grønne linje”, eller ”1967-grensene”).
Prosessen ble innledet av en gruppe på 26, hovedsakelig
islamske stater1, som leverte inn en søknad til
Generalforsamlingen for å be ICJ komme med en rådgivende
innstilling hva angår de ”legale konsekvenser” i spørsmålet om
det som de viser til som ”separasjonsmuren på Vestbredden”. 14
av disse 26 stater anerkjenner ikke Israels rett til å eksistere, og
de fleste av dem har et mildt sagt meget tvilsomt rykte når det
handler om å opprettholde demokratiske prinsipper og
rettsordning.
Hver og en av disse 26 stater har en forhistorie preget av å
stemme mot Israel i FN. Resolusjonen om å be om en
rådgivende anbefaling ble godkjent 3 desember 2003 av bare 90
1
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Algerie, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Comorenene, Cuba,
Djibouti, Egypt, Indonesia, Jordan, Kuwait, Libanon, Malaysia,
Mauritania, Marokko, Namibia, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Senegal,
Somalia, Sør-Afrika, Sudan, Tunisia, De forente arabiske emirater,
Jemen og Palestina.
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stater, noe som er mindre enn halvparten av de 191
medlemmene i FN2.
Domstolen har ingen krav på seg til å avgi en innstilling som
anmodet av Generalforsamlingen, men må fatte beslutning om
den skal komme med et råd eller ikke 3. I denne saken hadde
domstolen enhver mulighet til å nekte å avgi den etterspurte
anbefaling. Gjennom å ikke avvise anmodningen om en
rådgivende anbefaling, lot domstolen seg i stedet manipulere og
dermed bli delaktig i den politiske prosessen omkring den
israelsk-arabiske konflikten.
FN, Palestinas status og delingen av Jerusalem
FNs medlemsstater har tatt mange skritt siden
Seksdagerskrigen i 1967 for å etablere en arabisk-palestinsk stat
i de områder som Israel erobret under Seksdagerskrigen. Disse
områdene blir ofte benevnt som ”okkuperte palestinske
områder.” Det er Gazastripen, ”Vestbredden” og Golanhøydene.
(Forslaget er at sistnevnte skal tilbakeleveres til Syria.) For
eksempel vedtok FNs Generalforsamling i 1975 å etablere ”The
Committee on the Exercise of the Inalienable rights of the
Palestinian People” (Komitéen for det palestinske folks rett til å
utøve sine umistelige rettigheter, CEIRPP). Her ble det også
anmodet om at komitéen skal komme med forslag til et
program for å gjøre det mulig for det palestinske folk å utøve
sine umistelige rettigheter til selvbestemmelse uten ekstern
innblanding, nasjonal uavhengighet og suverenitet; og med rett
til å vende tilbake til sine hjem og sine eiendommer som de
hadde blitt drevet bort fra. Komitéens forslag ble godkjent av
Generalforsamlingen, som komitéen rapporterer til en gang pr.
2

3

90 stater stemte for, 8 mot (Australia, Etiopia, Mikronesia, Israel,
Marshalløyene, Nauru, Palau, USA), 74 avstod og 19 medlemmer var
ikke til stede.
Artikkel 65(1) i domstolens forfatning sier at ”Domstolen kan avgi en
rådgivende anbefaling i alle juridiske spørsmål etter anmodning” fra et
offisielt FN-organ (min utheving).
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år. Generalforsamlingen etablerte ”The Division for Palestinian
Rights” (Avdelingen for de palestinske rettigheter) som dets
sekretariat og har under årenes løp gradvis utvidet komitéens
mandat. CEIRPP har blitt et instrument for å komme med
forslag til Generalforsamlingens resolusjoner som kritiserer
Israels militære administrasjon på de ”okkuperte områder” og
som støtter PLOs og den palestinske autoritets standpunkt.
Siden tidlig på 1970-tallet har utallige resolusjoner i
Generalforsamlingen og Sikkerhetsrådet krevd etableringen av
en palestinsk stat basert på ”1967-grensene”, den såkalte
”grønne linje”. Den grønne linje er faktisk bare en
våpenstillstandslinje, som ble skapt ved slutten av
Selvstendighetskrigen i 1947-49 – det er ikke noen anerkjente
grenser. Den siste Generalforsamling som vedtok en resolusjon
som gav ”Palestina” formell observasjonsstatus som ikkemedlemsstat i FNs institusjoner, var den 29 november 2012.
Dette innebærer ikke full anerkjennelse som stat, men det ligger
ikke langt borte. Dessuten leverte PLO i 2011 inn en søknad til
Sikkerhetsrådet om at ”Palestina” skulle bli tatt opp i FN; i
skrivende stund har det enda ikke blitt fattet noen beslutning i
spørsmålet om denne søknaden, man venter på resultatet av de
pågående israelsk-palestinske forhandlinger).
Det er viktig å ha i bakhodet at den grønne linje går tvers
igjennom Jerusalem – og deler Gamlebyen og de
omkringliggende områder fra de vestre deler av byen. Dessuten
dekker den såkalte Vestbredden det som i Bibelen er det jødiske
folks historiske sentrum. Å vedta den grønne linje som grense,
ville bety at man adskiller det jødiske folk fra steder og samfunn
som de har hatt en nær og intim kobling til i årtusener, med
unntak av de 19 år som Jordans okkupasjon varte, da alle jøder
ble fordrevet og de jødiske hellige steder ble ødelagt. (1948 –
1967)
Disse FN-resolusjoner hevder at israelske bosettinger
utenfor den grønne linjen er ”illegale” og at en arabisk stat ”er
nødvendig” i ifølge internasjonal rett. Det er ikke på noen måte
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sikkert at så er tilfelle. Det finnes faktisk sterke argument for at
internasjonal rett ikke krever etablering av en palestinsk stat.
Territorienes status utenfor den grønne linjen er omtvistet og
lovligheten av bosettingene er et spørsmål som er gjenstand for
diskusjon. Internasjonal lov krever definitivt ikke en
framtvingelse av grensene fra 1967.
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Tyskland på sin vei til
Dommens dal
av Harald Eckert

F

or meg som kristen fra Tyskland, leder den bibelske
bakgrunnen som er skissert i denne boken til det selvsagte
spørsmål: Hvor kommer Tyskland til å befinne seg på veien til
Dommens dag nå i endetiden? Hvor kommer Tyskland til å stå
når verdens dommer kommer tilbake for å dele opp nasjonene i
”sauer” og ”geiter”? Dessuten, hvilken påvirkning – hvilket
ansvar – har vi som kristne i denne forbindelse?
Jøder og tyskere – et folk med felles skjebne
Det tyske folk og det jødiske folk er bundet sammen på en
unik måte. Så langt vi vet, kom de første jødene til det område
som nå er søndre og vestre Tyskland sammen med romerne en
gang i løpet av det første århundre e. Kr. Denne nesten to tusen
år gamle sameksistens begynte å ta en dramatisk vending i feil
retning for cirka 900 år siden da korstogene begynte. Tusenvis av
jøder ble offer for korsfarernes herjinger langs elvene Rhinen
og Donau og siden videre sørover.
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De følgende århundrer i Tyskland kjennetegnes av en
uendelig serie massakrer, forfølgelser, forvisninger og alle slags
diskriminerende skikker mot de jøder som bodde i Tyskland.
Reformasjonen mislykkes også med å få til mer enn en gradvis
forandring i så måte. Men til forskjell fra andre land (England,
Frankrike, Spania og Portugal) ble det aldri tale om en total
fordriving fra hele landet. Årsaken til dette var hovedsakelig at
makten var veldig oppsplittet i de tyske statene. En faktor var
også at den sentrale makten fram til 1800-tallet generelt sett
ikke var tilstrekkelig sterk til å kunne gjennomføre et slikt
omfattende tiltak over hele landet.
Etter Napoleonskrigen, sekulariseringen og samfunnets
gradvise liberalisering begynte jødene i Tyskland så smått å få
medborgerlige rettigheter, som nådde sitt høydepunkt hva
angår legal likestilling i andre halvdel av 1800-tallet. Fra den
tid og fremover var det en sterk tendens hos Tysklands jøder
at de i stor utstrekning frigjorde seg fra kulturell isolasjon og
tilpasset seg den tyske kultur og livsstil. Dette førte i en del
tilfelle til fullstendig assimilering og fikk til følge at mange
jøder døpte sine barn og således ble formelt integrert i
kirken og samfunnet.
Rundt tiden før 1. verdenskrig anså en betydelig del av jødene
at de var mer tyske enn jødiske, og mange bidro på spesielle felt
med banebrytende bidrag til utviklingen av det tyske samfunnet
som leger, advokater, intellektuelle, vitenskapsmenn og kunstnere.
Fram til Det tredje riket fantes det ikke noe land i det moderne
Europa (muligens med unntak av Holland) hvor jødene var så
integrert og assimilert som i Tyskland – et forhold som kanskje kan
sammenlignes med den posisjon de amerikanske jødene har i dag.
Mange jøder i Tyskland anså seg selv som lojale tyske patrioter ved
begynnelsen av 1900-tallet. På denne bakgrunn kom det nazistiske
diktaturets marginalisering og fordriving av jødene og deretter
Holocaust under 2. verdenskrig, som noe totalt uventet, helt
ufattelig, for de fleste jødene i Tyskland.
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Dette korte overblikk over 2000 år med tysk-jødisk historie
viser oss at koblingen mellom tyskerne og jødene er spesiell.
Under de innledende krumspring fram til 2. verdenskrig var
dette forholdet skjult av ulike onde hensikter – med Holocaust
som det helt ødeleggende klimaks. Likevel var følelsen av
samhørighet mellom jøder og tyskere påtagelig og eksepsjonell,
særlig på 1800-tallet og ved begynnelsen på 1900-tallet. Denne
samhørigheten var veldig ulik den vi kunne finne i jødenes
forhold til polakker, russere og folk i andre deler av Europa hvor
jøder levde i et stort antall. Det er spesielt – men ikke bare
derfor – at vi med tanke på Holocaust må kunne si at relasjonen
mellom det tyske folk og det jødiske folk med rette kan
beskrives som eksepsjonelt, om ikke unik – to folk med en felles
skjebne.
Tyskland – den ”verste av syndere”
Holocaust beskrives ofte med rette som et unikt høydepunkt
av ondskap som ikke kan sammenlignes med noe annet i
menneskenes historie. Det er min personlige oppfatning at
denne forbrytelse ikke var noen tilfeldighet eller historisk
ulykkeshendelse, men en unik høst fra en unik såing.
Det første frølaget som ble sådd ut var gjennom teologien
hos kirkefedrene og den tidlige katolske kirken, som med
Bibelen i hånd i grunnen underviste at Gud hadde forbannet og
forkastet jødene en gang for alle fordi de hadde drept Kristus.
Følgelig hadde kirken blitt det nye Israel, Roma det nye
Jerusalem og paven hadde i realiteten erstattet Messias. Dessuten
hevdet Augustin at kristenhetens seier i Romerriket hadde
medført at tusenårsriket ville komme slik Bibelen profeterer om.
Jødene og kjetterne var de største uromakerne i denne i
hovedsak paradisiske tidsalder og må derfor trues til å tie eller
ødelegges.
Som vi allerede har nevnt medførte reformasjonen ingen
betydelig forbedring for jødene i Tyskland i denne
sammenheng. Det var ikke før det tyske samfunnet ble
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sekularisert og liberalisert at en merkbar forbedring kunne
observeres som vekket jødenes håp om en grunnleggende og
varig forandring til det bedre. Men til og med dette håp skulle
dessverre vise seg å være villedende.
Nasjonalistiske strømninger spredte antisemittismens gift
uttrykt som en advarsel mot jødisk verdensherredømme.
Arbeiderbevegelsen bar for sin del bensin til det antisemittiske
bålet gjennom å advare mot jødisk kontroll over verdens
finanser. I mer liberale og akademiske kretser advarte man mot
jøder som den drivende kraft i en kommunistisk revolusjonær
konspirasjon. I de større kirkene levde antisemittismen videre
med både katolske og lutherske fortegn.
For å sammenfatte kan vi si at til tross for alle ulikhetene i det
tyske samfunnet på begynnelsen av 1900-tallet fantes det en enkelt
fellesnevner: Antisemittismen. Nesten hvert eneste viktige drag eller
gruppe i samfunnet hadde sin egen form for misunnelse,
forutinntatte meninger, frykt eller overlegenhet overfor ”jødene”. I
hele Europa – og videre utover – har intet annet folk på lignende
måte opplevd nesten to tusen år med antisemittisme. Herunder har
de gjennom de siste 900 årene (siden korsfarertiden) gjentatte
ganger opplevd en ekstrem vold og dødelige angrep. Dette er et
fenomen som har omfattet alle viktige samfunnsområder i en eller
annen form, fra det tradisjonelle til den mer moderne
uttrykksmåten. I denne forbindelse var Tyskland i den første halvdel
av 1900-tallet helt unikt.
Om vi funderer over denne korte historiske oversikt i lys av
den bibelske analyse som første del av denne bok inneholder,
kan vi bare trekke enda en konklusjon: Med tanke på vår
nasjonale innstilling og dermed vår mer generelle behandling av
jødene – i det minste hva angår de siste 900 årene – har den
tyske nasjonen, med Paulus' ord, vært den ”verste av syndere”.
Om Holocaust hadde vært slutten på historien, ville min nasjon
vært den nasjon som mer enn noen annen hadde fortjent denne
eskatologiske dom.
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”Men der synden ble stor, ble nåden enda større.” (Rom
5:20b)
Ja – Tyskland høstet en tung dom: Bombene som haglet over
Tysklands byer på slutten av 2. verdenskrig, antall drepte blant
soldater og sivile, hevnen og ydmykelsen fra de seirende alliertes
side, i særdeleshet ved den russiske fronten, delingen av landet –
og mer til.
Men så har vi også den andre siden av mynten: Etableringen
av et stabilt fritt samfunn i den vestlige delen av det delte landet.
Den delen av landet opplevde et såkalt ”økonomisk mirakel”,
økende velstand, gradvis ny anerkjennelse i familien av nasjoner
og opprettelse av diplomatiske relasjoner med Israel bare 20 år
etter Holocaust var slutt (1965). Det endelige høydepunktet, av
mange helt uventet, var Tysklands fredelige gjenforening i 1989.
Hva hadde vi gjort for å gjøre oss fortjent til dette?
På samme vis som det er vanskelig å finne rasjonelle
forklaringer til hvordan en slik unik brist i sivilisasjonen som
Holocaust, kunne skje i en de ledende siviliserte nasjonen i verden,
Tyskland, på samme vis er det vanskelig å finne en rasjonell
forklaring til Tysklands raske tilbakekomst og til den nåde som lot
den fredelige gjenforeningen skje. Men det bibelske perspektivet
hjelper oss i stor grad til å vurdere og avstemme disse hendelser,
som synes å være irrasjonelle ved første øyekast, ut fra Guds
perspektiv på Israel og ”kongenes Konge”.
Under rubrikken ”nåde og dom” oppfatter vi noe som
samtidig er svært rørende og forbløffende. Det finnes et svært
viktig karaktertrekk hos Gud som viser seg på følgende måte:
Det er nøyaktig der hvor synden og det avgrunnsdype
menneskelige forfallet synes å ha vunnet sin største triumf over
Guds gode intensjoner for menneskeheten, at Guds nåde kan
vise seg aller sterkest. Noen eksempler:

•
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de nordlige stormaktene i Mesopotamia (Assyria,
Babylon og Persia) eller enda lenger nordover (Hellas,
Rom og dagens Russland). Hvorfor utvalgte Gud seg
den minste av nasjonene for seg selv? For desto mer å
vise sin kjærlighet og kraft (Esekiel 36:22).

•

Saulus, senere kjent som Paulus, var en av sin
generasjons mest fanatiske forfølgere av de kristne.
Etter møtet med Jesus taler han om seg selv som ”den
største av alle syndere” (1. Tim 1:15) – og blir så en av
Jesu mest effektive disipler som hedningenes apostel og
en av de viktigste forfattere i NT sammen med
evangelistene og Lukas.

•

Jesus selv åpner opp veien til tilgivelse, forsoning med
Gud og et liv under Guds velsignelse nettopp for de
syndere som minst hadde fortjent det: De prostituerte,
de pengegriske, de hensynsløse og til og med den ene
av de to røverne som ble korsfestet sammen med ham.
Han gir oss et forbløffende perspektiv av det i en av
sine lignelser: ”Slik skal de siste bli de første og de
første de siste” (Matt 20:16).

Vi kunne nevnt flere eksempler. Alle har en sak felles:
Overalt hvor skyld og urett virkelig skulle vært møtt av dom og
straff, i stedet – stikk i strid med all menneskelig tankegang og
forventning, og tvert imot alle generelle historiske lover – viser
Gud i sin nåde en helt ufattelig vei ut av dette uføret. For meg
er dette trekk hos Gud, ubegripelig for menneskelig forstand,
aller sterkest uttrykt i denne ene setningen fra Rom 5:20b:
”Men der synden ble stor, ble nåden enda større.”
Mange kristne har opplevd dette på et personlig plan og kan
gi de mest fantastiske vitnesbyrd. I denne sammenheng er
spørsmålet som nå kommer: Er det mulig at dette karaktertrekk
hos Gud, som mange av oss har opplevd på et personlig plan og
på en livsforvandlende måte, kan manifesteres på et kollektivt
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nasjonalt nivå? Er det mulig at Tysklands forbløffende historie
etter 2. verdenskrig har noe å gjøre med dette karaktertrekk hos
Gud?
Tyskland på veien til ”Dommens dal”
Om vi ser på historien de siste 1800 årene (siden
kirkefedrenes tid), men særlig i de siste 900 årene (siden
korsfarertiden), med Holocaust som et demonisk klimaks uten
sidestykke i vår tyske synd mot det jødiske folk, blir svaret på
spørsmålet om den tyske nasjons eskatologiske framtid noe som
burde lyde klart: Den tyske nasjonen hører mer enn noen annen
nasjon hjemme på ”geitenasjonenes” side.
Hvorfor så mye nåde? Hvorfor så mye velvilje? Hvordan er
det mulig i dag at Israel fra høyeste hold benevner Tyskland som
Israels beste venn (ved siden av USA)? Hvem skulle ha kunnet
forestille seg at dette noensinne skulle være mulig for 70, 60
eller til og med for 50 år siden? For bare noen korte decennier
siden var den utviklingen generelt sett like ufattelig som den
fredelige gjenforeningen av Tyskland. Akkurat som selve
Holocaust, er begge begivenhetene uten sidestykke i
menneskehetens historie. Det har skjedd på tross av all
intellektuell og akademisk analogi og sammenligning.
For å kunne tolke og klassifisere disse begivenheter på rett
måte, trenger vi et annet referansesystem: Et bibelsk. Ut fra dette
kan vi hevde at ut fra Guds perspektiv har helt klart siste ord
ikke blitt sagt vedrørende Tysklands eskatologiske skjebne.
Kan det muligens være Guds hensikt at den nasjon som
historisk har bevist seg å være den ”siste” når det gjelder
relasjonen til det jødiske folk, skulle kunne og burde, forvandles
til å bli den ”første”, ettersom nasjonene nærmer seg
Dommens dal i denne avsluttende fase i menneskehetens
historie før Jesu gjenkomst? Fra å ha vært det jødiske folks
verste fiende til å bli dets fremste venn? Fra Saulus til Paulus?
Fra den mest åpenbare ”geitenasjonen” til den mest
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overraskende ”sauenasjonen”? Til å bli en velsignelse for Israel,
selv om det betyr at landet beveger seg mot vanskeligere tider
snarere enn mot bedre tider? Å være et tegn for nasjonene i
verden som alle er på vei til denne bibelske Dommens dal i
endetiden, og som kanskje kan hente oppmuntring fra Tysklands
eksempel til å forlate ”geitenes” vei og i stedet velge å gå
”sauenes” vei – selv om det finnes en høy pris å betale?
Kirken og ”Dommens dal”
Slik jeg ser det er det enda ikke avklart hvilken side Tyskland
kommer til å befinne seg på i endetidens dom når Jesus kommer
tilbake. Det er antagelig det viktigste spørsmålet som vår nasjon
står overfor: Kommer vi til å stå imot den voksende
antikristelige og dermed også den antisemittiske åndsmakten i
tiden og stå med Israel, og velsigne Israel, under denne meget
vanskelige siste fase i endetiden? Eller kommer vi til å drive
med strømmen av de antisemittiske og antikristelige makter og
krefter i vår tid?
For å uttrykke det litt annerledes, kommer de krefter som
har virket de siste 900 eller 1800 årene av vår historie og som
feiret sine største triumfer under Holocaust til enda en gang å
bryte igjennom helt og holdent og gjeninnta herredømmet over
vår nasjons sjel i denne avsluttende epoke før Jesu gjenkomst?
Eller kommer, takket være Guds nåde, kraften i en ærlig smerte
over vår historie, omvendelse, hjertets forandring, forløsning og
fornyelse av vårt forhold til det jødiske folk, til å få en
avgjørende innflytelse over vår tyske nasjon?
Fra min side sett ligger det endelige ansvaret på dette
spørsmålet ikke hos regjering, media, de intellektuelle eller den
utdannede middelklassen i Tyskland, men hos kirken. Om vi er
”prester og profeter” (1 Peter 2:9) for vår tyske nasjon, og ”salt
og lys” (Matteus 5:13-ff) midt iblant vårt folk, burde og kunne
vårt forhold til det jødiske folk og Israel være en
foregangsmodell hvor vår nasjon blir et eksempel for den vei vi
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må gå i vårt forhold til Israel. Dersom vi som kirke mislykkes
med å ta inn over oss og tilpasse oss denne posisjonen, kulturen,
troverdigheten, kraften i bønnen og autoriteten og gjøre den til
vår egen, har vi ikke rett til å forsøke å legge ansvaret på noen
annen gruppe i vårt samfunn.
Med noen få klart lysende unntak, er det åpenbart slik at vi
som kristne – som kirken – ikke har hatt denne innsikt og kraft
i tiden som ligger bak oss, særlig ikke i de første tiårene av
1900-tallet. Har det skjedd noen grunnleggende radikal
forandring siden da? Hvis ikke, er vi beredt til å ta imot denne
utfordring, dette tilbudet om Guds nåde, slik at vi selv kan bli
forvandlet og få andre med oss? Jeg tror at dette er det aller
viktigste spørsmålet som kirken i Tyskland står overfor i vår tid,
om den mener alvor med vår nasjons velferd og skjebne.
Tre banebrytende løfter
Et spørsmål som stilles gang på gang er dette: Hvorfor og
hvor lenge, må vi fortsette med å ta opp tragedien med
Holocaust og det ansvar vi som kristne og tyskere har for den?
Med tanke på alt som er sagt i denne bok, finnes det faktisk bare
et eneste mulig svar: Til Tyskland kollektivt og urokkelig stiller
seg på Israels side, i historisk målestokk, og inntar følgende
posisjon inntil Jesus kommer tilbake:
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•

Når denne ”den minste blant Jesu brødre”, det jødiske
folk, er i nød; da hjelper Tyskland.

•

Når Det lovede land trues av omverdenen til å deles; da
stiller ikke Tyskland seg bak disse truslene.

•

Når det blir stilt spørsmål ved Jerusalems status som den
jødiske stats hovedstad; da går Tyskland ikke med på det.

•

Når Israel blir isolert, demonisert og baktalt; da
gjennomskuer Tyskland den underliggende agitasjonen
og manipulasjonen og står fast.
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Og Tyskland kan finne styrke til å gjøre alt dette fordi det
finnes en kristen kirke som er tvers igjennom renset, som ber i
overenstemmelse med dette og som lever med denne
eksemplariske innstilling overfor Israel. På den måten gir de
regjeringen,
personer
i
ansvarsfulle
stillinger
og
opinionsskaperne i vår nasjon den støtte, trygghet og
frimodighet de trenger, for å gå mot strømmen av voksende
antisemittisme og antiisraelske oppfatninger.
La oss avslutte ved å ta opp tre bibelske påstander som kan
oppmuntre oss som kristne når vi står overfor denne
skremmende oppgaven og utfordring:
1. Guds godhet leder til omvendelse (Rom 2:4). Det rette
spørsmålet er ikke ”hvor ofte må jeg omvende meg?”, men
”hvor dypt skal min omvendelse gå?” Det er en uendelig
nådegave fra Gud å være i stand til å omvende seg, få en ren
samvittighet, bli utfridd fra byrdene relatert til våre feiltrinn og
kunne fortsette på en ny vei uten disse lenker, frie for byrder og
oppmuntret av å ha fått oppleve denne nåde. Det er en stor
gave, ingen tung plikt! Og om vi tenker på Guds godhet og
velvilje mot Tyskland i de siste tiårene, særlig den fantastiske
gaven som vår gjenforening er, kan vi forstå dette som en
fantastisk, uendelig og varmhjertet innbydelse. Gud reiser opp
vår nasjon i nåde fordi han har tillit til oss. Derfor arbeider han
ut fra den forutsetningen at vi skal håndtere denne gaven
ansvarsfullt – et ansvar som går på mange områder, men først og
fremst i relasjon til hans folk, til det jødiske folk, til Israel.
2. Den som har blitt tilgitt mye, elsker mye (Lukas 7:47).
Omvendelse bærer mye frukt, men den største og mest dyrebare
frukt av omvendelse som Jesus taler om er kjærlighet. Når vi
omvender oss fra vår likegyldighet, arroganse og våre hjerters
hardhet mot det jødiske folk, og tar imot Guds tilgivelse, fylles
våre hjerter i stedet med kjærlighet til Gud og med Guds
kjærlighet til hans folk. Omfanget av denne skyld og tilgivelse,
viser oss dimensjonene i den kjærlighet Gud har planlagt for oss.
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Og det krever intet mindre enn å ha erfart og fått visshet om
Guds kjærlighet til oss, og Guds kjærlighet i våre hjerter til det
jødiske folk.

3. Fra alle som har fått mye, kommer det til å bli krevd
mye (Lukas 12:48). Dersom vi forstår den dypere erfaring som
omvendelsen gir og den dypere erfaring som tilgivelsen
innebærer og Guds kjærlighet som gaver vi kan erfare for oss
selv, blir det tydelig for oss at Gud deler denne ufattelige nåde
med oss fordi han har planlagt noe spesielt for oss. Han vil gjøre
oss, både kirken og nasjonen, til en velsignelse for Israel. Når
han gjør det, vil han at vi skal fungere som et forbilde og som
en drivkraft, så vel for kirken som for nasjonen og andre
nasjoner. Han holder på med å vise sin nåde på et historisk plan
og verdensomfattende nivå, ved å gjøre tegn som påvirker hele
jorden. Det første tegnet vises tydelig gjennom Israel: Det
jødiske folks tilbakekomst og gjenopprettelsen av fruktbarheten
og livskraften i både landet og folket. Men dette følges av et
annet tegn av lignende dimensjon: Det overraskende vennskap
mellom Tyskland og Israel. Forbildet og inspirasjonen for dette
er det gode eksempel som kirken utgjør. Vi må ikke misforstå
den velvilje og nåde som vi tyskere har opplevd de siste tiårene:
Det er hverken noe vi kan ta for gitt, eller se på som en tung
plikt som tvinges på oss. Det er et tegn på at Gud har store
planer for oss, på samme måte som en far ofte har mer tillit til
sitt barns evner enn barnet selv har. Dette skal ikke gjøre oss
stolte, men gjøre oss ydmyke og takknemlige. Samtidig skulle
det motivere oss til å ville leve opp til det ansvar og den
ufortjente tillit som har vist oss.
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APPENDIX 6

Solen skal forvandles til mørke
og månen til blod
Usedvanlige fenomen på himmelen i 2014 og 2015.
Lance Lamberts tanker i Middle East Update oktober 2012
av Dr. Wolfgang Schuler

A

lle tegn peker på at vi lever i det som Bibelen kaller
”endetiden”. Profeten forutsier iøynefallende tegn for
disse dager: ”Solen forvandles til mørke og månen til blod før
Herrens dag kommer, den store og skremmende.” (Joel 3:4). Jesus
selv henviser til denne profeti i sin undervisning om de siste
tider i Lukas 21:25-26. Til og med Peter siterer disse profetord
i sin kraftfulle tale på pinsedag i Ap. gj. 2:20-21.
Vi kjenner alle til solformørkelser, som også i vår tid
forårsaker spenning og forventning. Men hvordan kan månen
bli til blod? I det populærvitenskapelige tidsskriftet
”Wissenschaftsmagazin” leser vi at ”blodmåner” er et vanlig
navn for en total måneformørkelse. Vi kan lese om dette på
internettlinken: www.scinexx.de/dossier-detail-135-5.html.
Lysstrålenes avbøyning i jordens atmosfære gjør at jordens
umbrafargede skygge på månens overflate blir farget fra
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rustbrunt til blodrødt under en total måneformørkelse. NASA
har produsert en kort animert film som lar deg observere dette
naturlige fenomen hjemme på din PC: www.bild.de/
news/inland/mondfinsternis/blutmond-wo-kann-man-ihnsehen-18378616.bild.html (høyreklikk i det lille ikonet øverst i
høyre hjørne).
Allerede i begynnelsen av 1. Mosebok får vi vite at solen og
månen ble gitt oss som tegn for at vi skulle forstå tider og
stunder (1 Mos 1:14f). Jesus formaner oss alvorlig til å lære oss å
tolke tidens tegn. Ifølge NASA opptrer en merkverdig
oppsamling av fenomen som har med solen og månen å gjøre i
de kommende to-tre årene. I løpet av årene 2014 og 2015
kommer to blodmåner i forbindelse med en total
måneformørkelse, og alle fire av dem inntreffer på to viktige
jødiske høytider: Første dagen av påsken år 5774 (15 april 2014)
og første dagen av Løvhyttefesten 5775 (9 oktober 2014) og
siden igjen på første dagen i påsken 5775 (4 april 2015) og
første dagen av Løvhyttefesten 5776 (29 september 2015). Dette
er en svært sjelden kombinasjon. Det jødiske året 5776
begynner i denne perioden, 13 september 2014. Det er et
sabbatsår, eller shmitah, et hellig år som feires hvert syvende år.
Ifølge Bibelen skal all gjeld mellom Israels folk da ettergis. I
denne perioden kommer også to solformørkelser til å inntreffe.
Begge kommer til og med til å sammenfalle med viktige jødiske
høytider: Den første dagen i Nisan 5775, begynnelsen av det
bibelske året (20 mars 2015), og Rosh Hashanah 5776, det
moderne jødiske nyttår (13 september 2015). En av dem
kommer til å være en total formørkelse, den andre partiell. Det
kommer til å drøye flere hundre år før en slik kombinasjon skjer
igjen.
Ifølge en gammel rabbinsk tradisjon er månen mer et tegn
for det jødiske folk, mens solen handler om nasjonene. De
jødiske høytidene og kalenderen deres følger for eksempel
månen, mens nasjonenes kalender i større grad er innrettet etter
solen.
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Sist gang fire blodmåner falt sammen med jødiske høytider,
var i årene 1967 og 1968. Det var det året da Jerusalem etter
nesten to tusen år kom tilbake på jødiske hender igjen. Det
skjedde gjennom en eksistensiell krig som Israel ikke ville ha, og
der målet for fienden var Israels utslettelse. Overraskende nok
kom Israel ut av denne krigen som seierherrer. De vant tilbake
Jerusalem, hvilket ikke var noe Israel hadde planlagt. Samme
serie av blodmåner skjedde i årene 1948 og 1949, tidspunktet
for den moderne staten Israels fødsel. Samme natt som staten
ble grunnlagt, angrep sju arméer fra de islamske nabolandene
Israel. Målet for angrepet var Israels ødeleggelse. Stikk i strid
med alle forventninger gikk det lille nyfødte landet med en helt
utilstrekkelig mengde våpen seirende ut av denne striden og
fikk til og med mer land enn det internasjonale samfunnet
hadde gitt til Israels folk.
Neste gang slike ”blodmåner” inntreffer på jødiske høytider,
2014-2015, er de dessuten fulgt av to solformørkelser, som også
inntreffer på en svært viktig dato i det jødiske året. Denne
periode sammenfaller også med innledningen av et sabbatsår,
eller shmitah, som medfører en allmenn ettergivelse av gjeld for
det jødiske folk. Totalt utgjør dette sju tegn. Kan det virkelig
bare være en tilfeldighet?
Innenfor en slik opphopning av tegn spør Lance Lambert
seg selv hvorvidt dette muligens kan utgjøre en nær forestående
oppfyllelse av de urgamle profetiene om endetiden, som
profeten Joel uttalte over Israel og nasjonene, og som beskrives i
Joel 3:4 ff. Her tales det om den fullstendige opprettelsen av
Israel på den ene side, og Guds endelige dom over Israels
fiender på den andre. Det vil si de nasjoner som enten vil
tilintetgjøre Israel, eller som ”bare” vil dele opp det land som
ble lovet Israel, ja – endatil dele opp den hellige byen Jerusalem
(Joel 3:7).
Vi behøver ikke påpeke at vi vet ”hverken dagen eller timen”.
Ikke engang Sønnen vet, bare Faderen. Men vi er kalt til å
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prøve og kjenne igjen ”tidens tegn”, tegn som Faderen ved sin
allmakt har etablert for at vi skal opptre i overensstemmelse med
dem, på samme vis som de kloke jomfruer i Jesu lignelse. Og at
vi, som disse jomfruer, hele tiden må være rede for
brudgommen som kommer, i dag og hver dag!1

1
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Kilder: CD ”Israel, Middle-East Update”, oktober 2012 og januar
2013, av Lance Lambert, Jerusalem, tilgjengelig via www.ifi.org.il;
www.talmud.de/cms/Kalender.363.0.html.

APPENDIX 7

Vitnesbyrd og visjon
av Harald Eckert

J

eg vokste opp i en relativt ”vanlig” tysk familie. En av mine
bestefedre var en aktiv og hengiven nazist og soldat i
”Wehrmacht”. Han døde noen år etter krigen som følge av en
skade han fikk under krigen. Min mormor var troende kristen
og medlem av Bekjennelseskirken. Denne kirken så på seg selv
som en bibel-troende motkultur til den lutherske naziinfluerte ”Deutsche Christen” (tyske kristne) som var
dominert av nazistideologien. Bekjennelseskirken var således i
sin karakter en motstandsbevegelse (Karl Barth, Martin
Niemöller og Dietrich Bonhoeffer var de mest fremstående
representantene for Bekjennelses-kirken). De andre
slektningene mine som levde på den tiden forsøkte ganske
enkelt å komme seg igjennom de vanskelige tidene så
helskinnet som mulig.
Barndom og ungdom
Selv vokste jeg opp i en luthersk familie i den overveiende
katolske byen München. Det var min mor som lærte meg å be.
Men fra min tidligere nevnte mormor jeg lærte ikke bare
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mange av Bibelens fortellinger, men jeg fikk også lytte til de
mange vitnesbyrd om hva hun hadde gjennomlevd i en periode
på 12 år i Nazi-Tyskland og nesten 15 år med kommunisme i
Øst-Tyskland. I de tidlige tenårene på midten av 1970-tallet,
etter flere år med personlig vandring og søken, gjenoppdaget
jeg min tro på Jesus. Den troen som hadde betydd så mye for
meg som barn, fant jeg igjen i den vekkelsesbevegelsen med et
åndelig dynamisk miljø som ble kalt for ”Jesus-folket”.
Kort tid senere, men fremdeles på midten av 70-tallet,
møtte jeg en person som kom til å få stor innflytelse over min
ungdomstid: Den tidligere filosofilæreren ved det velkjente
Cambridge University, Derek Prince, som med tiden ble en
verdensberømt bibellærer. På 1980-tallet publiserte jeg et
undervisningstidsskrift med tittelen ”Wiederherstellung”,
(Gjenopprettelse), som var sterkt påvirket av denne bibellæreren.
Dette tidsskriftet hadde allerede da fokus på spørsmål om Guds
løfter til Israel og til forsamlingen i tiden fram til Jesu andre
komme.
Spørsmålet om et bibelsk perspektiv for nasjonene ble også
tatt opp, både ut fra et misjonsaspekt, og sett ut fra nasjonenes
forhold til Israel. På 1990-tallet vokste det fram et enda tettere
samarbeid og vennskap med Derek Prince. Samtidig var jeg også
med i lederteamet for ”Fürbitte für Deutschland” (Forbønn for
Tyskland), som på den tid var en dynamisk bønnebevegelse.
Tidlig kall
Det var allerede i disse tidlige år av mitt liv at jeg hadde et
antall opplevelser som pekte mot og forberedte veien for mitt
kommende kall og gjorde det enda klarere. Jeg vil gjerne
beskrive tre av dem.
På grunn av mine vekkelsesopplevelser da jeg ble omvendt,
var bønn om vekkelse i Tyskland av stor betydning for meg helt
fra ung alder. Dette var koblet sammen med min bønn om
enhet blant kristne, om at ”Kristi legeme” måtte vokse og flere
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slike emner. Spørsmålet om Guds interesse for vår tyske nasjon
kunne allerede skimtes i horisonten, men den var på ingen måte
like sentral som den har blitt i de senere år. Holocaust som
fenomen hadde også opptatt meg siden min ungdom, men mer
som et gigantisk spørsmålstegn, som et stadig irritasjonsmoment,
noe jeg umulig kunne forsone meg med, hverken historisk eller
åndelig.
Mine foreldre hadde en hytte hvor jeg kunne trekke meg
tilbake noen dager for å søke fellesskap med Herren.
Jeg husker fortsatt helt klart hvordan følgende ord fra Rom
5:20b tok tak i meg for første gang under en av disse retreater:
”Men der synden ble stor, ble nåden enda større”. Det som overrasket
meg var at dette bibelvers som hadde tatt tak i meg når jeg ba
for de ”vanlige” bønneemnene (vekkelse, enhet, Kristi legeme
osv.), plutselig ga meg en ny forståelse. Det ble lagt på mitt
hjerte som følge av tyskernes synd overfor jødene, og med løftet
om at Gud har både metoder og muligheter til å forvandle
denne tragiske historien til noe positivt. Dessuten kjente jeg at
han ikke bare hadde redskapene og mulighetene, men også den
besluttsomhet som trengtes for å gjennomføre det. Dette verset
har fulgt meg hele tiden siden når det gjelder spørsmålet om
Guds plan for Tysklands forløsning. I mellomtiden har vi lagt
nye 35 år bak oss.
På omlag samme tidspunkt fikk jeg anledning til å delta på
en gruppereise til Israel under ledelse av Derek Prince. En del
av dem som tilhørte min menighet var interesserte. Jeg var også
interessert, og jeg var klar til å bestille plass. Men under en
bønnesekvens kjente jeg klart at Herren sa til meg at jeg ikke
skulle reise. Det var som om han ville si til meg: ”Vent til jeg
åpner en spesiell dør til Israel for deg. Dersom du går gjennom
den døren kommer det til å lede deg til ditt livskall.” Det var på
slutten av 1970-tallet. Mitt første besøk til Israel var i 1992,
men mer om det senere.
Noen år senere, jeg mener det var i 1981, reiste jeg til
London for å besøke noen venner fra min menighet. De hadde
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reist til London som et slags pioner-team med det mål å
etablere en forsamling der. Etter å ha spist lunsj med en bekjent
fra London, hadde jeg litt ledig tid og kunne beundre hans
vakre hage.
Gjennom denne stille timen hadde jeg en ekstraordinær
åndelig opplevelse, noe jeg aldri tidligere hadde hatt maken til.
Jeg ”hørte” Guds Ånd tale til meg med en klarhet som var ny
for meg. Han stilte meg følgende spørsmål: ”Harald, elsker du
mitt folk?” Dette spørsmålet utløste et umiddelbart svar hos
meg: ”Naturligvis, Herre, det vet du at jeg gjør!” Jeg tenkte på
mitt lidenskapelige engasjement for enhet blant kristne, styrking
av ”Kristi legeme” og lignende saker.
Etter et kort øyeblikks stillhet kom spørsmålet igjen:
”Harald, elsker du mitt folk?” Ordet ”mitt” fanget min
oppmerksomhet på en spesiell måte denne gangen, og jeg innså
i løpet av et øyeblikk at Gud viste til det jødiske folk. Min
spontane, indre reaksjon denne gangen var helt annerledes. Det
var som om en film ble spilt for mine indre øyne. En hel serie
situasjoner, scener og fragment av minner som alle var relatert til
et og samme tema: Den fare som kristne hadde utsatt seg for
gjennom å hjelpe jøder, og den pris mange av dem måtte betale,
i særdeleshet under nazitiden. Jeg tenkte på Corrie ten Boom,
Dietrich Bonhoeffer og andre som jeg hadde hørt eller lest om i
bøker eller sett i filmer. Jeg ble fylt av frykt – og jeg kunne ikke
svare. Jeg forble stille.
Til slutt hørte jeg spørsmålet for tredje gang: ”Harald, elsker du
mitt folk?” Denne gang utløste spørsmålet noe helt annet, noe helt
uventet. Det var som om spørsmålet hadde fjernet et slør fra mine
indre øyne, eller for å være mer nøyaktig, kanskje fra mitt hjerte.
En overveldende følelse av kjærlighet, emosjonell ømhet og varme
strømmet plutselig gjennom mitt hjerte. Jeg visste umiddelbart hva
det var: Guds iboende kjærlighet for sitt folk, det jødiske folk. Han
ga meg et innblikk i sitt hjerte. Det var overveldende. Den frykt og
redsel som kort tid før hadde vært så sterk i meg, forsvant på et
øyeblikk og ble gjentatte ganger erstattet av Guds kjærlighet for det
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jødiske folk. Jeg hørte meg selv be: ”Jesus, om din kjærlighet til ditt
folk er så stor, da vil jeg be deg plante litt av denne enestående
kjærlighet i mitt hjerte.” Og det var akkurat det som skjedde. Enda
skulle det gå drøye ti år til før jeg endelig kom meg avgårde til
Israel for første gang. Dette skjedde helt uventet og på en måte som
jeg aldri hadde kunnet forestille meg.
Det var høsten 1991 og jeg arbeidet for ”Fürbitte für
Deutschland” (Forbønn for Tyskland). En dag kom en ung
mann på min egen alder inn på vårt kontor. Han fortalte at han
nylig hadde vært i Israel sammen med sin far og sin bror. Mens
han var der, ble han oppmerksom på at 20 januar 1992 skulle
50-årsdagen for den beryktede konferansen i Wannsee
markeres. Jeg kjente til uttrykket ”Wannsee-konferansen” og at
det handlet om siste fase i Holocaust, om Auschwitz, og om den
store planen om å drepe alle de 13 millionene europeiske jøder.
Det var på denne ”konferansen” man trykket på knappen, så å
si, for å sette maskineriet i gang for denne sataniske plan.
Denne unge troende hadde følgende idé og forslag:
”Hvordan hadde det vært om tolv kristne fra
etterkrigsgenerasjonen møttes nøyaktig 50 år senere, 20 januar
1992, ved minnesmonumentet for Holocaust - Yad Vashem for
å be om tilgivelse for våre fedres synder?” Det bibelvers han
siterte var Jesaja 60:14:
”Barna til dem som plaget deg, skal komme og bøye seg ned
for deg. Alle som foraktet deg, skal kaste seg ned for dine
føtter”. Jeg kjente umiddelbart en sterk, positiv indre reaksjon
og det ble raskt klart for meg: Dette var døren som Herren
hadde talt til meg om 12 eller 13 år tidligere.
Tre personer fra vår gruppe tok opp spesifikke aspekt ved
våre fedres synd overfor de tyskere og jøder som var samlet ved
Yad Vashem. Til og med Jerusalems borgemester, Teddy Kollek
var der, sammen med medlemmer av parlamentet, journalister
og religiøse ledere. Mitt tema var: ”Kristnes skyld og feil i
historien og under Det tredje riket”. I ettertid kan jeg si at dette
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podet inn i meg det ”DNA” som var kjernen i det som skulle
utvikles til å bli mitt kall. Det gjaldt helt og holdent relasjonen
mellom kristne og jøder – men i en sammenheng som også er
av sentral betydning på det tysk-israelske plan. Begge aspektene,
det religiøse og det som handler om internasjonale relasjoner,
skulle komme til å gå mye dypere og bredere i de neste 20
årene.
Kampen for Tyskland
Steg for steg gikk jeg inn i dette kall. Gjennom hele 1990tallet ble temaene kristne/jøder og Tyskland/Israel i økende
grad det sentrale fokus for mitt hjerte og min tjeneste – på
begge disse plan. Jeg talte og holdt foredrag, jeg skrev, jeg støttet
og tok initiativ til prosjekt og nettverk som var innrettet både
mot å styrke kristnes forhold til det jødiske folk og positivt
påvirke forholdet mellom Tyskland og Israel. I løpet av de to
siste tiårene har det blitt et mye sterkere fokus på den
europeisk-israelske dimensjonen. I løpet av de siste 2-3 årene
har det i tillegg blitt åpnet nye dører både i Afrika og Asia, og
videre ut i verden. Erfaringene fra den åndelige og praktiske
kampen for Tyskland har også inspirert andre forbedere, religiøse
ledere og kristne med innflytelse på det politiske plan i sine
respektive land rundt om i verden.
En spesiell komponent var betydningen av faste og bønn.
Fra 2004 til 2010 begynte en gruppe kristne en åndelig strategi.
De ville sette av de første 40 dagene hvert år til faste og bønn
for Tysklands relasjon til Israel. Omfanget av fasten ble overlatt
til det enkelte individ, men flere og flere troende ble grepet av
denne saken og fant styrke og motivasjon til å avstå helt fra fast
mat gjennom alle de førti dagene.Visjonen om at Gud ville vise
sin makt til frelse på en helt spesiell måte i Tyskland, og
gjennom Tysklands forhold til Israel, ble en mektig kraftkilde og
inspirasjon for stadig flere av oss. Under den syvende periode
med slik faste og bønn i 2010, var det hundrevis av hus- og
bønnegrupper og tusenvis av kristne i Tyskland som tok imot
dette kallet til kollektiv faste og bønn.
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Jeg er overbevist om at vi fremdeles er langt unna det
omfang som Gud vil vise oss som kristne i Tyskland og som er
nødvendig i denne kolossale kamp for vår nasjons skjebne.
Likevel har vi i dag en mye større grad av enhet og åndelig
fellesskap når det gjelder dette spørsmålet, enn det som tidligere
var mulig. Dette er oppmuntrende ettersom det bærer frukt og
er et steg i rett retning. Måtte denne betydelige ”snøballen”
utvikles til et åndelig snøskred som kan styrke vår nasjon i
endetiden i rollen som en pålitelig og trofast venn av Israel!
Måtte vi som nasjon være grunnfestet på ”fårenasjonenes” side
når tiden kommer for å fatte den avgjørende beslutning, som en
demonstrasjon av Guds grenseløse nåde! Og måtte vi der
forenes med så mange andre folk og nasjoner som mulig!
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Et Danielskall for
”skjebneårene” 2014-2015
av Rick Ridings

I

våre daglige liv møter vi alle utfordringer når vi forsøker å
høre Herrens røst. Vi ønsker å gjennomføre hans planer for
våre liv og ikke bare la oss dominere av ”øyeblikkets tyranni”
(”the tyranny of the urgent”). På samme måte må vi som
bønneledere akte oss for ikke bare å be for emner fra
”øyeblikkets tyranni”. Vi må ikke bare benytte haglgeværstaktikk i denne tiden som er så overbelastet med informasjon.
I stedet for bare å be som respons på den nyhets-strømmen
som flommer over oss, trenger vi å tre inn i Herrens fortrolige
råd som Daniel gjorde. Han var en av de største forbedere i
Bibelen. Han var en mann som ”forstod tider og stunder”. Daniel
ba Herren om åpenbaringer, og han fikk disse på en måte som
gjorde at konger søkte hans råd. Han lovpriste Gud, Israels Gud
som den som ”…lar år og tider skifte, avsetter konger og innsetter
konger. Han gir de vise visdom og de forstandige forstand. Han
åpenbarer det dype og det skjulte. Han vet hva som er i mørket, og hos
ham har lyset sin bolig.” (Daniel 2:21-22)
Jeg, og mange med meg, ser hvordan tre faktorer virker
sammen. Når vi ser på disse i sammenheng, blir det tydelig for
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oss at Herren vil gjøre oss oppmerksomme på å våke og søke
hans råd for hvordan vi skal be i disse ”skjebneår” 2014-2015.
Faktor 1: Sytti år siden slutten på Holocaust og 2.
verdenskrig
Daniel skjelnet på riktig måte gjennom Jeremias’ profetier at
folket i hans nasjon var på vei inn i et strategisk øyeblikk i
slutten av profetiens ”sytti år” i eksil (Daniel 9:2).
Jeg kjente nylig at Herren minnet meg på at årene 2014-2015
er to ”skjebneår”, det vil si, dette er år da hendelser kommer til å
inntreffe som i stor grad vil påvirke nasjonene, Israel og
forsamlingen i mange år framover. Vi går inn i de i Bibelen så
betydningsfulle ”sytti år” etter de avsluttende stridigheter, den
endelige seier over ondskapens veldige krefter under 2. verdenskrig
og slutten på Holocaust. Sytti år er også tallet som representerer
nasjonene i 1. Mosebok 10.
Faktor 2: Betydelige ”tegn på himmelen”
Utover denne strategiske slutten på en ”syttiårsperiode”, ser vi
hvordan ”tegn på himmelen” faller sammen med fire ”blodmåner”,
måneformørkelser som inntreffer i begynnelsen av påsken og
løvhyttefesten (Succot), både i 2014 og 2015. Ifølge den forskning
som er utført av pastor Mark Biltz, inntraff dette fenomenet sist
under ”skjebneårene” 1949-1950 og 1967-1968. 1949-50 var to
år som fulgte etter opprettelsen av den moderne staten Israel og
anvendelse av mange redskap som Herren har benyttet til stor
velsignelse for å bringe evangeliet til hele verden. I 1967-68 ble
Jerusalem gjenforenet i forbindelse med seksdagerskrigen. Mange
betrakter det som begynnelsen på en verdensomspennende
utgytelse av Den Hellige Ånd i alle samfunn, noe som fører til
større initiativ for misjon. En slik ”tetrad” av måneformørkelser
som sammenfaller med begynnelsen av en større jødisk/bibelsk
høytid, kommer ikke til å skje igjen i dette århundre. Derimot
kommer to solformørkelser som inntreffer på betydningsfulle
datoer for den bibelsk/hebraiske kalender, ”nyttårsdagen” på Adar
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29/Nisan 1, den 20 mars 2015 og begynnelsen av Rosh Hashanah
(basunenes høytid) den 13 september 2015. I jødisk tradisjon og
tolkning av Skriften peker måneformørkelser på en periode (ikke
nødvendigvis en spesifikk dato) av fryktinngytende begivenheter
for Israel (som følger en månekalender) og solformørkelser peker
mot en tid med fryktinngytende begivenheter for nasjonene
(hvorav de fleste følger en solkalender). Merk deg at jeg ikke angir
noen dato for vår Herre Jesu gjenkomst eller hevder hvilke
spesifikke begivenheter som kommer til å skje i årene 2014-2015.
Jeg sier bare at vi må betrakte dette som nok en faktor som viser
oss at vi må være våkne overfor den strategiske betydningen
2014/2015 kan ha. Vi må ikke tillate at noen, som kanskje har
etablert feilaktige forutsetninger utfra disse ”tegn på himmelen”,
holder oss borte fra den klare undervisningen som finnes i Bibelen
(se: Joel 3:4; Lukas 21:11, 25, 28; Ap. gj. 2:20-21; Johs. Åpb. 6:12).
Herren kommer til å benytte ”tegn på himmelen” for å trekke vår
oppmerksomhet mot den tid når han vil utføre store ting. Han
ønsker at vi søker hans råd om hvordan vi skal be og forberede oss.
Faktor 3: Et sammenfall av viktige bønne-initiativ i og for
Jerusalem og Israel; samt at nasjonene må justere sin
holdning overfor Israel.
Jeg har bare bodd i Jerusalem i 15 år, men jeg har aldri sett så
mange
sammenfallende
opprop
hvor
utenforliggende
organisasjoner kaller så store menneskegrupper til konsentrert
bønn som i dette tilfellet.
Som styremedlem i ”The European Coalition for Israel” er jeg
en del av deres lansering (på initiativ av min gode venn Harald
Eckert) av ”Global Prayer Call 2015” (Globalt bønneopprop) som
fra 27 februar til 8 mai 2015 kaller forbedere til 100 dagers bønn
(med innslag av faste) for sine nasjoner og deres nasjoners holdning
til det jødiske folk og Israel. De ber også om at deres nasjoner
innordner seg etter Guds Ords retningslinjer når det gjelder disse
spørsmål.
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Dessuten har jeg og andre ledere i Israel blitt anmodet om å
innby til og delta på en stor samling i Jerusalem 17 september 2014.
Da samles også tusenvis av andre, hovedsakelig fra Amerika, til et
møte med Promise Keepers. Det blir og en stor samling 10-14
november 2014, hvor tusenvis av internasjonale deltakere,
hovedsakelig kinesere, kommer til å samles for å be og lovsynge i
en innendørsarena i Jerusalem. Endelig skal det også avholdes et
arrangement med ”Empowered21” 20-25 mai 2015. Det kommer
til å samle tusenvis av internasjonale deltakere, flest fra Indonesia, i
samme innendørsarena for å søke Herren i Jerusalem.
Hvordan skal vi forholde oss til at disse tre faktorer
sammenfaller?
Jeg tror at vårt gjensvar til at disse tre faktorer sammenfaller
må tilsvare Daniels, den store statsmann og forbeder, da han
forstod at slutten på jødenes sytti år lange periode i eksil nærmet
seg: ”Jeg vendte meg til Herren Gud for å søke ham med bønn og
rop om nåde, for å faste i sekk og aske.” (Daniel 9:3)
Vi ser siden i Daniel 9:4-19 at Daniel utøser sitt hjerte for sin
nasjons og sitt folks og sin hjembys Jerusalems skyld. Jeg tror at vår
oppgave i denne tiden, er å bekjenne våre synder, våre fedres
synder og våre nasjoners synder. Vi trenger å bekjenne våre
nasjoners opprør mot Guds valg av Israel og det jødiske folk, mot
at de skal ha en unik rolle i hans store planer for å føre sin frelse til
verdens ende. Vi trenger å ta imot hans hjertes medynk slik at vi
kan gråte over våre nasjoner. Det er så viktig at vi gjør dette i disse
to strategiske ”skjebneår” 2014-2015.Vi trenger å rope ut til Gud
mens det fortsatt finnes håp, og før våre lederes hjerter blir
forherdet.
Men hva skal vi gjøre om vi tror at vår nasjon og dets ledere
ikke kommer til å velge rett og innrette seg i henhold til Guds Ord
og hjerte angående Israel og det jødiske folk? Vi trenger å innse at
det ikke er vår sak å bestemme når det er for sent for vår nasjon
eller ledere. Det er kanskje et stort trykk fra de ”babylonske”
system over vår nasjon og dets ledere. Men Herren kommer alltid, i
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sin rettferdighet, til å reise opp profetiske røster som Daniel, slik at
disse ledere ved den store dommen ikke kan si at de aldri hørte
sannheten.
Den Høyeste og den Rettferdige, kongenes Konge, utnevnte
Daniel til å være en slik røst midt i hjertet av Babylon. Og til og
med en slik ond og stolt konge som Nebukadnesar kom, etter en
syv års lang tukt gjennom sinnssykdom (som forutsagt av Daniel i
kapittel 4), fram til en tidspunkt for omvendelse. Etter at hans
forstand ble gjenopprettet proklamerte han: ”Da tiden var omme,
løftet jeg, Nebukadnesar, blikket mot himmelen, og jeg fikk forstanden
tilbake. Jeg priste Den høyeste og æret ham som lever evig: Hans velde er et
evig velde, hans rike varer fra slekt til slekt.” (Daniel 4:34)
Som forbedere er vi ikke kalt til en ”tjeneste” som går ut på å
kritisere eller klage over våre nasjonale ledere. I stedet oppfordres vi
”til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be
for konger og alle i ledende stillinger …” (1 Tim 2:1-2a).
Å be for vår nasjon
Vi trenger å be for vår nasjon slik at den ikke skal snuble i
”anstøtsteinen” i spørsmålet om Guds valg av Israels og det
jødiske folks unike rolle i frelseshistorien. Samtidig skal vi be
om at heller ikke det jødiske folk må snuble i ”anstøtsteinen”
hva angår Messias’ kors.
Slik må vi be også for nasjoner som har blitt undertrykket av
islam og blitt opplært til å hate Israel og det jødiske folk. Jeg har
gjort tjeneste for Gud på mange ulike måter i Indonesia. Her
har jeg sett på nært hold at dette har vært en viktig faktor for
deres økonomiske forvandling. Millioner av muslimer har fått
oppleve frelsen gjennom Jesus Kristus.
I mai 2012 hadde jeg det privilegiet å få være med på et
bønnemøte med cirka 120,000 forbedere i Jakarta, Indonesia.
Via video ble vi knyttet sammen med ytterligere anslagsvis 2
millioner indonesiske forbedere. Dette veldige bønnemøtet
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åpnet med hilsenen ”Shalom” og de blåste i mer enn 200
shofarer på et spesielt tidspunkt.
I november 2013 talte jeg på et møte med cirka 7 000
pastorer, eldste og diakoner som tilhører en stor kirke i Jakarta.
Igjen begynte de møtet med ”Shalom”. Når de senere ba, hørte
jeg deres forbedere gråte og rope til Herren for sin nasjon
Indonesia og for Israel. Er det da et under at deres nasjonale
økonomi opplever en høykonjunktur i en tid hvor mange i
Vesten opplever stor nedgang? Er det et under at mengder av
muslimer vender seg til Jesus som er Veien, Sannheten og Livet,
samtidig som han er den ”jødiske Messias”?
Tiden er inne til å be våre nasjoner om å opptre i samsvar
med oppdraget i 1 Mos. 12:3. Det er bekreftet på nytt og
spesifikt anvendt på Israel i 4 Mos 24:1-9. Oppdraget er å
velsigne Abrahams etterkommere.
Å be for Guds navns skyld
Jeg tror vi har fått et sterkt kall til å be om velsignelse for
våre nasjoner. Vi må be om at de må foreta sine valg i henhold
til Guds vilje og velsigne Israel og det jødiske folk. Men vi må
også gå et steg videre og be på denne måten for hans navns
skyld. Han har valgt å volde anstøt hos mange gjennom å kalle
seg ”Israels Gud”. Som Daniel må vi be: ”Hør, Herre! Tilgi,
Herre! Lytt og grip inn, drøy ikke – for din egen skyld, min
Gud! For ditt navn er nevnt over byen din og folket ditt."
(Daniel 9:19).
Måtte vi høre Herrens hjertespråk i denne tid, i hans veldige
lengsel til å være nådig mot våre nasjoner og mot Israel. Måtte
hans navn bli storlig opphøyet i nasjonene og i Israel gjennom
våre bønner.
Pastor Rick Ridings
Jerusalem, 19 februar 2014
©2014 www.succathallel.com
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TIDEN SOM KOMMER OG YTTERLIGERE
INFORMASJON

«G

lobal Prayer Call» er en dynamisk kampanje i en
prosess preget av vekst og utvikling. Det er et kall til
kristne over hele verden om å be for deres egen nasjon og dets
relasjon til det jødiske folk og Israel. Målet er at Guds velbehag
skal komme over våre nasjoner og ikke Guds dom. Omfanget
og den langsiktige suksessen for «Global Prayer Call» er
avhengig av din involvering. Du kan knytte deg til dette
initiativet på to måter: a) Gjennom vår web-side og b) gjennom
vårt nyhetsbrev. Du kan gå til vår web-side og registrere deg for
å få oversendt våre nyhetsbrev. Vi vil holde deg oppdatert etter
hvert som vi samarbeider for Guds rike og alt det beste for våre
nasjoner.
På den finansielle siden har vi et budsjett for å starte opp
dette arbeidet. Men for at arbeidet skal kunne gå sin gang som
planlagt, trenger vi kontinuerlig finansiell støtte. Du finner
nærmere detaljer nedenfor.
Vedrørende oversettelse av denne boken: Et av våre mål er å
få denne boken oversatt til et rimelig antall ulike språk. Dersom
du er villig og i stand til å hjelpe aktivt på dette området, kan du
kontakte vårt kampanjekontor på E-post adressen angitt
nedenfor.
Husk også på at vi har planlagt å starte den 100 dagers
bønnekampanjen med en global bønnekonferanse i Auschwitz /
Krakow – Polen 27 januar 2015. Avslutningen av de 100 dagene
vil bli markert med en bønnekonferanse 8 – 9 mai 2015 i
Jerusalem, Israel. Du vil finne ytterligere informasjon på vår
web-side.
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Takk for alle dine bønner, din finansielle støtte og ditt aktive
bidrag for å gjøre denne «Global Prayer Call 2015» til en
bevegelse som vil merkes i himmelen, velsigne Israel og
påskynde Guds forløsende hensikter for din nasjon.

Web-side:
www.100-days.eu

Mail:
info@100-days.eu

Facebook:
www.facebook.com/100daysgpc

YouTube:
www.youtube.com/100daysgpc

ebook:
Tilgjengelig som epub, mobi og pdf
ref. vår web-side: www.100-days.eu

Finansiell støtte:
Christians for Israel – Germany
International Bank Account Number:
DE79 5205 0140 0002 87 | Swift-Bic.: HELADEF1KAS
Eller per PayPal (se www.100-days.eu)
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Harald Eckert
Harald Eckert ble født i 1960. Han er gift
og har 4 barn. Mellom 1982 og 1989 gav
han ut tidskriftet ” Wiederherstellung”
(Gjenopprettelsen). Han var med i ledelsen
for Fürbitte für Deutschland (Forbønn för
Tyskland) mellom 1990 og 1994 og han
var
grunnlegger
og
leder
for
Internationaler
Bibellehrdienst
(Internasjonal bibelundervisning, Derek Prince Ministries,
Tyskland). Han har i noen år vært ansvarlig for Christen an der
Seite Israels (Kristne for Israel) arbeid i Tyskland, han er
styreleder for Christians for Israel International og han sitter i
styret for European Coalition for Israel. Som bibellærer, åndelig
pionér, forfatter og nettverksbygger har han ikke bare gitt
avgjørende impulser, men har også vært aktivt engasjert i ulike
banebrytende initiativ og prosjekt i Tyskland, Europa og Israel.
Pastor Willem J.J. Glashouwer
Pastor Willem J.J. Glashouwer er president
for Christians for Israel International. Han
er også ordinert prest i den hollandske
reformerte kirke og har vært leder i den
kristne
radiostasjonen
Evangelical
Broadcasting Company i Nederland.
Pastor Glashouwer har spilt en avgjørende
rolle for etableringen av Dutch Institute for Evangelical Higher
Education (Det hollandske institutt for evangelisk høyere
utdanning) og har gitt ut atskillige bøker, artikler og bibelstudier
om Israel og den kristne tro, samt en kommentar til Johannes
Åpenbaring. Hans bok Why Israel (Hvorfor Israel) har hittil blitt
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oversatt til mer enn 30 språk. Han er gift med Marianne og de
har 4 barn.
Derek Prince
Derek Prince (1915-2003) ble utdannet
ved Eton og Cambridge og ble senere lærer
i filosofi ved Cambridge. Mens han
tjenestegjorde i den britiske armé under 2.
verdenskrig
opplevde
han
et
livsforvandlende møte med Jesus Kristus.
Etter det viet han sitt liv til å studere
Bibelen og ble internasjonalt anerkjent som en fremragende
bibellærer. Dereks viktigste egenskap var å kunne forklare
Bibelen på en klar og enkel måte. Således har han bidratt til å
bygge et trosfundament i livet til millioner av mennesker. Hans
måte å undervise på, uavhengig av konfesjoner og etablerte
religiøse skoler, har gjort at mennesker fra alle raser og med ulik
religiøs bakgrunn, har fått oppleve hans undervisning som
relevant og til stor hjelp. Han har skrevet mer enn 50 bøker,
gjort 600 lydopptak av taler og 100 videoinnspillinger med
undervisning, hvorav en stor del er oversatt og utgitt på mer
enn 100 språk. Hans daglige radioprogram berører fortsatt
manges liv rundt om i verden.
Pastor Rick Ridings
Rick og Patti Ridings er bosatt i Jerusalem
hvor de leder Succat Hallel, et bedehus for
lovsang, tilbedelse og forbønn 24 timer i
døgnet. Deres lokaler har utsikt mot
Tempelberget og Sions berg. De har
oppsyn over team som arbeider med å
starte nye bedehus i Israel, Egypt, Tyrkia,
Afghanistan, Libanon, Irak og De Forente Arabiske Emirater. De
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søker også å arbeide med ungdom i Israel og arrangerer den
største ungdomskonferansen der hvert år. Den består av flere
hundre ungdommer, både messianske jøder og arabiske kristne.
Rick sitter også i styret for European Coalition for Israel (ECI).
De har tre voksne døtre som alle er lovsangsledere og de har 13
barnebarn.
Wolfgang C. Schuler, Med. Dr.
Dr Wolfgang Schuler er pensjonert lege.
Han arbeidet i mange år som gynekolog og
obstetriker på flere sykehus og som privatpraktiserende. Mens han enda ikke var en
troende, men agnostiker, oppdaget han til
sin store forbauselse bibelske sannheter i
både GT og NT ved å studere alternative
helbredelsesmetoder, slik de ble praktisert av en ung mann fra
Israel – Jesus fra Nasaret. Han overgav sitt liv til Jesus Kristus og
tok imot ham som sin Frelser og Herre. Etter at han ble
pensjonert fra aktivt medisinsk arbeid, fortsetter Dr Schuler
entusiastisk med å lære mer av Jesus og Den hellige skrift om
fullstendig og varig (evig) guddommelig helse - ikke bare for
enkeltindivider, men også for hele nasjoner. En generøs gave fra
Gud til alle dem som vil ta imot den.
Andrew Tucker
Andrew Tucker utdannet seg til advokat
ved universitetene i Melbourne og
Oxford. Han har arbeidet i over tyve år
innenfor ulike områder av internasjonal
og transnasjonal rett i Australia,
Storbritannia og Nederland. For tiden
arbeider han som daglig leder for
Christians for Israel International (med hovedkontor i
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Nederland) og som juridisk rådgiver for European Coalition for
Israel. Han skriver og foreleser regelmessig om forholdet
mellom (internasjonal) rett og Bibelen.
Philip Holmberg
Philip ble født i India i 1949 i en svensk
misjonærfamilie. Han utdannet seg til
lærer. Han er gift med Ulla og de har fem
barn. Philip har arbeidet fem år som
misjonær i Bhutan og fem år som pastor i
Sverige. I omlag 25 år har han arbeidet
som rektor i skolen. Han er nasjonal
koordinator for Ebenezer Operation Exodus i Sverige, formann
for det regionale styret for Ebenezer Baltikum-Norden og
Ebenezers representant i planleggingsgruppen for Global Prayer
Call.
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Våren 2015 – 70 år etter slutten på Holocaust og 2. verdenskrig (i Europa) – vil Holocaust bli minnet i mange
land: Nazi-Tyskland og dets alliertes mål om å utslette
de jødiske samfunn i Europa vil enda en gang komme
helt på topp i almenhetens oppmerksomhet…
Som kristne fra Europa lanserer vi dette GLOBALE
BØNNEINITIATIV 2015 – 70 år etter slutten på Holocaust – slik at vi ALDRI MER skal være likegyldige. Og
vi vil gjerne utfordre og oppmuntre deg til å be for din
regjering, for ditt land og for de kristne menigheter i
ditt land – om at de må opptre fornuftig overfor Israel,
at de må svømme mot strømmen hvor det måtte være
nødvendig, slik at de kan bli til velsignelse for Israel,
slik Skriften befaler (1. Mos. 12:3). Når vi gjør dette, vil
Gud på sin side velsigne våre nasjoner – for all framtid
og gjennom evigheten. Derfor: BLI MED I DET GLOBALE BØNNEINITIATIV 2015! (fra forordet)
ISBN 978-82-303-2933-7

Harald Eckert
med bidrag fra
pastor Willem Glashouwer, Derek Prince,
pastor Rick Ridings, Dr. Wolfgang Schuler,
Andrew Tucker, Philip Homberg
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Christians for Israel International
P.O. Box 1100, 3860 BC Nijkerk
The Netherlands
info@c4israel.org
www.c4israel.org

Målgruppen for denne boken er de kristne som ber
– forbedere, bønneledere, nettverk og bevegelser. Alt
er knyttet opp mot et kall – et kall til å be. Det er et kall
til forbedere om å be for sine respektive land – over
hele verden. DET ER ET GLOBALT BØNNEINITIATIV!
Hovedformålet for dette kallet til bønn er at dere skal
be for deres egne nasjoner vedrørende dets forhold til
det jødiske folk og staten Israel.
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E ckert

“Men når Menneskesønnen kommer i sin
herlighet, og alle englene med ham, da skal han
sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag
skal samles foran ham. Han skal skille dem
fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra
geitene, og stille sauene på sin høyre side og
geitene på sin venstre.”
(Matt. 25:31-33)
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«Men når
Menneskesønnen
kommer i sin
herlighet,…, og alle
folkeslag skal samles foran
ham. Han skal skille dem fra
hverandre,…, og stille sauene på sin
høyre side og geitene på sin venstre.»
(Matt. 25:31-33)

