
Bibelens røde tråd
Time 1

Grunnleggende Bibel og tidslinje
Forståelsesnøkler i møte med Bibelen

Jesus Kristus - Bibelens røde tråd



Bøkenes bok - Bibelen
• Består av 66 bøker
• Delt opp i GT og NT
• GT består av 39 bøker
• NT består av 27 bøker
• Kapitler og vers – for å finne lettere frem
• Kapittelinndelingen blir tilskrevet erkebiskopen 

av Canterbury, Lafranc (ca. 1005-1089). 
• Oppdelingen i forskjellige vers stammer fra det 

16. århundret.



Bibelen – ulike typer bøker
• Historiske bøker, f.eks. Mosebøkene, 

dommerne, Josva, Samuel, Kongebøkene, 
Krønikebøkene

• Profetiske bøker, f.eks. Jesaja, Daniel, Joh. 
Åpenbaring

• Salmer og poesi, f.eks. Salmene, Høysangen,
• Evangelier – Matteus, Markus, Lukas, 

Johannes
• Brev, f.eks. Romerbrevet, Efeserbrevet, brevene 

til Timoteus, Jakobs brev



Bibelens forfattere
• Mange forskjellige mennesker: Hyrder, bønder, 

konger og statsmenn, filosofer og diktere, 
skriftlærde og profeter, en toller, en lege og et par 
fiskere.

• Lang tidsperiode – ca. 1500 år
• Så lang tid, så ulike personer under så ulike 

forhold, men en enhetlig bok fordi Gud står bak!
• 2.Tim 3:16 «Hele Skriften er innåndet av Gud og 

nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til 
opptuktelse i rettferdighet», 

• 2.Pet 1:21 «For aldri er noe profetord brakt fram 
ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn 
talte drevet av Den Hellige Ånd». 



Tidslinje
• Bibelen rommer Tiden, det vil si perioden fra evighet til evighet.
• Fra skapelsen av verden til profetiske skildringer av avslutningen av denne verden.
• GT skildrer historien fra Skapelse til Utvelgelsen av Abraham, for så å følge Israelsfolkets historie fram til Jesus.
• NT skildrer Jesu fødsel, virke, død og oppstandelse. Deretter den kristne menighets første tid, undervisning til oss kristne, samt et innblikk i endetiden – særlig i Johannes åpenbaring.





Skap-
else

Synde-
fall

Frelse

Bibelens egen tilnærming er 
Frelseshistorien: 
• Skapelse
• Syndefall
• Forsoning
• Gjenopprettelse

Hvilke briller bruker du når du leser?

Forbilder eller 
tekst?
– Ja takk, begge 
deler!



«Hele Skriften er rene Kristus» (Luther)
Jesus har sagt det selv: «Det var dette jeg talte 
om da jeg ennå var sammen med dere og sa at 
alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i 
Moseloven, hos profetene og i Salmene» (Lukas 
24:44)

Jesus Kristus er nøkkelen til 
hele Bibelens tolkning



Joh. 5:46 «For hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg. For det er meg han har skrevet om». 
Joh. 5:39 «Dere gransker Skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og disse er det som vittner om meg». 
Apostelen Peter sa det slik i Apg. 10:43:«Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn». 
Altså: Bibelens røde tråd er Jesus Kristus!

Og Jesus sa videre:



Ingen har noensinne sett Gud –
ingen kan se Gud, og leve!

• 2.Mos 33:20 «Og han sa: Du kan ikke se mitt 
åsyn, for intet menneske kan se meg og leve». 

• Joh 1:18 «Ingen har noen gang sett Gud, men den 
enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han 
har vist oss hvem han er».



De som så Gud og møtte Gud i GT, 
de så og møtte Jesus!

• «Herrens engel fant henne [Hagar] ved en vannkilde i 
ørkenen» (1.Mos.16:7), og senere står det om Hagar: 
«Da satte hun dette navnet på Herren som hadde talt til 
henne: «Du er en gud som ser meg.» For hun sa: «Har 
jeg her virkelig sett ham som ser meg?»1.Mos 16:13

• Det er flere indikasjoner i GT på at «Herrens engel» er 
Kristus. «Herrens engel» har Guds eget 
navn Jahve («Herren»), og han blir omtalt som både 
«Herren» og «Gud» flere ganger. «Herrens engel» blir 
også tilbedt, og han tilgir synd (jf. 1.Mos 31,11-13; 2.Mos 
23,20-21; Sak.3,1-2; Dom.6,11-16; 1.Mos 16,11-
13; 2.Mos 3,2-5;Jos.5,13-15).



Moses så Guds skikkelse
2.Mos.3:2ff «Da viste Herrens engel seg for ham i en flammende ild som slo opp fra en tornebusk. Han så, og se! – busken sto i flammer, men den ble ikke fortært av ilden. (…) Og Gud sa: «Kom ikke nærmere! Ta skoene av føttene! For stedet du står på, er hellig grunn.»
Et annet sted sier Gud om Moses: «Ansikt til ansikt snakker jeg [Gud] med ham, i klare syn, ikke i gåter, Herrens skikkelse ser han. Hvorfor var dere ikke redde for å ta til orde mot min tjener Moses?» (4.Mos 12:8)



Våre fedre fristet Kristus i ørkenen
1.Kor 10:9-10 «La oss heller ikke sette Kristus på prøve, slik noen av dem gjorde, de som ble drept av slangene. Og la oss ikke være misfornøyde og murre, slik noen av dem gjorde, de som ble drept av ødeleggeren». 
Gud møter oss alltid gjennom Jesus. «Se, Herren vår Gud har latt oss se sin herlighet og sin storhet, og vi har hørt hans røst ut av ilden. I dag har vi sett at mennesker kan høre Gud tale og likevel overleve». 5.Mos 5:24



Justin Martyr*:
«Hverken Abraham, Isak eller Jakob, eller noe annet menneske har noensinne sett Ham som er Far til alle og Kristi egen Fader, og den uutgrunnelige Herre, men de så bare ham, som i henhold til Guds (Faderens) vilje er både Gud, Hans Sønn og Hans engel… som Han (Gud) også ville at han skulle fødes av en jomfru, og som en gang ble ild for å samtale med Moses»
*Forfatter og trosforsvarer, født ca. år 100 i Samaria, led martyrdøden i år 
165 i Roma.



”Av dette følger uttrykklig og umotsigelig at Gud som ledet Israels barn ut av Egypt og gjennom Rødehavet, og som ledet dem i ørkenen gjennom skystøtten og ildstøtten, og som matet dem med brød fra himmelen, som gjorde alle under som Moses har talt om i sine bøker, og som ledet dem inn i Kaanaens land og der gav dem konger, prester og alt, er den eksakt samme Guden, og ingen annen en Jesus fra Nasaret, jomfru Marias Sønn”

Martin Luther



Bibelens røde tråd
Time 2

I begynnelsen – Skapelse/ Syndefall. 
Skapt i Kristus - til ham – for ham



I begynnelsen
«La oss anta at jeg går over et jorde, og foten min støter mot en stein, og jeg blir spurt om hvordan steinen kom til å bli liggende der, så kunne jeg svare at for alt jeg visste så hadde den alltid ligget der. Men sett at jeg hadde funnet en klokke på bakken. Da ville jeg knapt tenkt på svaret som jeg før hadde gitt - at for alt jeg visste så hadde den kanskje alltid vært der. Så hvorfor bør ikke dette svaret være like godt for klokken som for steinen? Av den grunn at når vi begynner å undersøke klokken, så oppdager vi det vi ikke kunne oppdage i steinen, at dens flere deler er innrammet og satt sammen for et formål, f.eks. at den er formet og justert for å frembringe bevegelse, og at bevegelsene blir regulert for å påpeke rett tid på dagen. Denne mekanismen som vi observerer gjør at vi uunngåelig tenker at noen må ha laget denne klokken».

William Paley - Natural Theology - 1802



Nyere bøker om skapelse

Romerne 1:20 «Hans usynlige vesen, både hans 
evige kraft og hans guddommelighet, har de fra 
verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av 

hans gjerninger. Derfor har de ingen 
unnskyldning». 



Den treenige Gud fra evighet av
1.Mos.1:1-2 «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet» 

Misjonær Robert Lulls (d.1315) 
treenighets-triangel

Johannes 1:1-2 «I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud»



Ordspråkene 8:22-31
«Herren hadde meg i eie ved begynnelsen av sin vei, før sine 
gjerninger i fordums tid. Fra evighet er jeg blitt innsatt, fra 
begynnelsen, før jorden var til. Da dypene ennå ikke fantes, ble 
jeg født – da det ennå ikke var kilder fylt med vann. Før fjellene 
ble senket ned, ja før haugene ble jeg født, før han hadde skapt 
jord og mark og jorderikes første muldklump. Da han bygde 
himmelen, var jeg der, da han tegnet inn en hvelving over dypet, 
da han festet skyene der oppe, da han bandt avgrunnens kilder, 
da han satte grense for havet, så vannet ikke skulle gå lenger 
enn han bød, da han la jordens grunnvoller – da var jeg hos 
ham som kunstner, jeg var hans glede dag etter dag, og jeg 
frydet meg alltid for hans åsyn. Jeg frydet meg på hele hans 
vide jord, og min lyst hadde jeg i menneskenes barn».
Vers 35: «Og den som finner meg, finner livet og får nåde 
hos Herren».

Kristus ved skapelsen



I Kristus, ved Kristus, til Kristus
Kol 1:15-18 «Han er den usynlige Guds bilde, 
den førstefødte før alt det skapte. For i ham er 
alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det 
synlige og det usynlige, troner og 
herskere, makter og åndskrefter – alt er skapt 
ved ham og til ham. Han er før alt, og i ham 
blir alt holdt sammen. Han er hodet for kroppen, 
som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte 
fra de døde, så han i ett og alt kan være den 
fremste».



Den treenige Gud er himmelens og jordens 
skaper (1.Mos. 1 & 2)

• skapte menneskene tvers igjennom gode = som skapning er du unik og verdifull
• gav oss gode gaver til å benytte oss av, Jak. 1:17 «All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far…».1.Tim. 6:17 «…han som rikelig gir oss alle ting for at vi skal nyte det».; 1 Tim. 4:4 «For alt det Gud har skapt, er godt…»
• skapte menneskene til mann og kvinne med seksualitet mellom dem innenfor rammen av ekteskapet. Matt. 19:4–6 «Han svarte og sa: Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille».



Skapelsen gjennom Bibelen
• 1 Mos. 1:1–2:3
• 1 Mos. 2:4–25
• Salme. 8, 19, 29, 104, 139, 148
• Job 12:7–10, Job 38
• Apg. 17:24
• Rom. 1:18–32
• Hebr. 1:2–3



Gud skapte mennesket til å dyrke og vokte
• Jak 3:9-10 «Med den [dvs munnen] velsigner vi 

Herren og Faderen, og med den forbanner vi 
menneskene, som er skapt etter Guds bilde. Av 
samme munn går det ut velsignelse og forbannelse. 
Mine brødre, det må ikke være slik!»

• 1.Mos 2:15 «Og Gud Herren tok mennesket og 
satte ham i Edens hage til å dyrke og vokte den».

• menneskene skal dyrke og beskytte: arbeide, 
forske, utvikle osv.

• menneskene skal vokte (råde over, se etter, ta hand 
om) den skapte verden, naturen og dyrene



Gud skapte:

• menneskene til gjenstand for sin kjærlighet
• menneskene til å lære seg å elske og tilbe 

Gud og lydig tjene ham i alt
• menneskene til å hjelpe og tjene 

hverandre



Universumi



Tørke……naturkatastrofer, 
oversvømmelser…

…diktaturer, totalitarisme…
…forfølgelser, tortur…

…smerte, 
lidelse…

Så hendte noe som forandret alt totalt



Syndefallet
• Et historisk faktum, Rom 5:12 «Derfor, likesom 

synden kom inn i verden ved ett menneske, og 
døden på grunn av synden, og døden slik trengte 
gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle»

• Påvirker alle mennesker, Rom 3:23 «…alle har 
syndet…»

• Synden bor i oss fra fødselen/tilblivelsen, Salme 
51:7 «Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har 
unnfanget meg i synd». Ef 2:1 «Også dere har han 
gjort levende, dere som var døde ved deres 
overtredelser og synder».

• Arvesynden kom inn i verden gjennom syndefallet –
nå er alle som blir født syndere



• Syndefallet påvirker hele mennesket, inkl. forstanden/ viljen/ 
følelseslivet. Ef 4:17 «Dette sier jeg da og vitner i Herren: 
Vandre ikke lenger slik som hedningene vandrer, som følger 
sitt tomme sinn»

• Ødelagte Guds avbilde moralskt/åndelig 
• Syndefallet krever en historisk forsoning, Rom 5:18-19

«Altså, likesom én manns overtredelse ble til fordømmelse for 
alle mennesker, slik blir også én manns rettferdige gjerning til 
livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For likesom de 
mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes 
ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den 
enes lydighet»

• Bare slik kan Guds avbilde i oss gjenopprettes, Kol 3:10 «… 
og har ikledd dere det nye menneske, det som blir fornyet til 
kunnskap etter sin Skapers bilde».

Syndefallet



Betydingen av ulike ord som betegner synd i GT

• ”hatta’t”: 600 ganger. =  ”bomme på målet”. 
• ”awon” 230 ganger. =  ”forvrengt”, ”forvridd”, 
• ”pesa´” 130 ganger. = ”å gjøre opprør”, ”å løsrive 

seg fra sin beskytters herrevelde”, ”bryte”, ”slå i 
stykker”.



Bibelens første løfte om Messias

• Gud sier til slangen: ”Fiendskap setter jeg 
mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og 
hennes ætt. Han skal knuse ditt hode og du skal 
knuse hans hæl”  (1 Mos. 3:15)

• Hvem er HAN, som skal knuse slangens hode? 
Han skal også gjenopprette menneskene som 
Guds avbilde!



Eva ventet Messias - Maria fødte ham
• Oppfyllelsen av løftet i 1 Mos. 3:15 kommer i det nye 

testamentet når jomfru Maria får kallet og føder Jesus.
• 1.Kor 15:25 «For han skal herske som konge til han får lagt 

alle sine fiender under sine føtter».
• Kol 2:13-15 «Også dere var døde ved deres overtredelser og 

uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med 
Kristus, idet han tilgav oss alle våre overtredelser. Han 
utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det 
som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til 
korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte 
dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre 
over dem på korset».

• Rom 16:20 «Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under 
deres føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere!»



Nagle gjennom korsfestet hæl



Bibelens røde tråd
Time 3Urhistorien – fedrehistorien –ofringen av Isak - løftene – landet –folket – Josef.



Fra syndefallet til syndfloden: Slektslister

Martin Anstey - The Romance of Bible Chronology



Martin Anstey - The Romance of Bible Chronology

Fra syndefallet til syndfloden: Slektslister



Syndefloden
• Bakgrunnen leser vi i 1.Mos 6:5 «Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, for alt de ville og planla i sitt hjerte, var ondt, dagen lang».
• Noa fikk nåde, 1 Mos. 6:8 «Men Noah fant nåde …»
• Noa fikk et kall til å bygge en ark
• Noa trodde og bygde, Hebr. 11:7 «… i gudsfrykt bygde han en ark og berget sin familie. Hans tro ble en dom over verden…»
• Gud stengte arkens dør, 1 Mos. 7:16 «Og Herren lukket igjen etter ham».
• Gud inngikk en pakt med Noa, 1 Mos. 9:8-17
• Det som hendte på Noas tid er en forsmak på den endelige dommen   2 Pet. 3:6-7 «Og ved det gikk verden den gang under da den ble oversvømt av vann. Men de himler og den jord som nå er, er i kraft av det samme ordet spart til ilden. De holdes oppe helt til dommens dag, da ugudelige mennesker skal gå fortapt».



Nettavisen 16:6.14 «Oppdagelsen startet med at en bit av mineralet ringwooditt ble spyttet ut av en vulkan fra jordens indre. Dette mineralet, som kom fra 600 kilometer under jordoverflaten, viste seg å inneholde forbløffende mye vann.
- Geologiske prosesser på jordens overflate, som jordskjelv og vulkanutbrudd, er uttrykk for hva som foregår inne i jorden, ute av syne. Jeg tror vi endelig begynner å se bevis for en komplett vannsyklus for jorden som kan forklare det flytende vannet på overflaten av vår beboelige planet. Forskere har lett etter dette forsvunne vannet i flere tiår, sier medforsker og geofysiker Steve Jacobsen i en kommentar. Oppdagelsen kaster nytt lys over hvor vannet på planeten vår kommer fra. Én teori er at vannet stammer fra kometer som krasjet inn i planeten vår. Den nye oppdagelsen støtter en alternativ teori om at vannet gradvis har lekket ut fra jordas indre.»



To tredeler av jorden er dekket av vann, men laget er ganske tynt. Denne illustrasjonen gir et ganske annet inntrykk enn vi er vant til å se.



Noas ark – Frelsen i Kristus
1. Arken ble laget i overenstemmelse med Guds befaling og plan. Ef.3:9 «…og bringe Guds frelsesplan fram i lyset, det mysteriet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt».
2. Arken gikk gjennom domsbølgene. Salme 69,1ff: «Frels meg, Gud! For vannene er kommet inn til sjelen». 
3. Arken var det eneste trygge tilfluktssted i hele verden. Jes. 32.2 «En mann skal være som et skjulested for været og ly mot regnskyll.» 
4. Man måtte gå inn i arken gjennom døren. Joh 10,9: «Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst».



• Babels tårn, 1 Mos. 11
• Nybabylonske riket som ødelegger Jerusalem år 586 f.Kr.
• Brukes om Rom, 1.Pet.5:13
• Antikrists by, Åp. 17 og 18
Babel i bibelen står for det som erstatter Gud, avguderi, og opprøret i hedningeverdenen mot Gud. Det er synonymt med den store skjøge/hore i Åpenbaringen 17 og 18. Historien om tårnet i Babel er historien om mennesket som ville gjøre seg et navn, men som ble oppdelt i ulike folkegrupper. 

Babel/Babylon i Bibelen 



1.Mos.12:1-3 «Herren sa til Abram: ”Dra bort fra ditt land og fra din slekt og din fars hus til det landet som jeg vil vise deg! Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. I deg skal alle jordens slekter velsignes.»
• ”Dra bort fra ditt land ” = Du må la ditt ”gamle liv” ligge igjen bakom deg
• ”til det landet som jeg vil vise deg” = du må vandre målbevist mot Guds rike, med Guds vilje for øye og himmelen i sikte
• ”I deg skal alle jordens slekter velsignes.” = det gode som skal skje i og gjennom ditt liv, er Guds verk - ikke ditt!

Abrahams kall/utvelgelse



Kallet inneholder tre konkrete løfter:
1. Landet = Israel (oppfylt 1000 år senere)
2. Folket = hebreerne/jødene
3. Messias. «Om Abraham heter det: Han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Så forstår dere at det er de som tror, som er Abrahams barn. Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignes. Derfor blir de som tror, velsignet sammen med den troende Abraham.» (Gal 3:6-9)  Se også - Gal 3:16b “Han sier ikke: Og til dine ætlinger, som om det gjaldt mange. Men som når det gjelder en: Og din ætt. Og dette er Kristus.”





1.Mos.14 - Melkisedek som Messias’ forbilde
• Betyr «rettferdighetens konge» - "Se med rettferdighet skal kongen regjere" (Jes 32,1)
• Konge av Salem=«fred» - "Og han kalles - Fredsfyrste" (Jes 9,6-7)
• Var prest og konge i Salem - "Ja, han skal bygge Herrens tempel. Han skal vinne herlighet og sitte og herske på sin kongetrone, og han skal være prest der han sitter på sin trone, og freds råd skal det være mellom dem begge." (Sak 6,13)
• Likestilles med Guds Sønn (Heb 7,3) - Heb 4,14
• Uten ættetavle, som hverken har dagers begynnelse eller livs 

ende. (Heb 7,3) - "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid." (Heb 13,8). "..da han alltid lever for å gå i forbønn for dem." (Heb 7,25)



Melkisedek som Messias’ forbilde
• Han bli prest for alltid (Heb 7,3) - "Men han har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid."(Heb 7,24)
• Han møtte Abraham etter hans seier, gav ham brød og vin og 

velsignet ham (1. Mos 14,18) – På samme måte kommer Kristus til oss og gir oss sitt nærvær etter kampens tider, hvor det er han som har gitt oss seier. I denne hellige nattverd gir han oss brødet og vinen. "Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus." (Ef. 1,3)



• Offerstykkene skåret opp på midten - praksis 
å gå imellom som tegn på paktsinngåelse 
mellom to parter. Jmf. Jer. 34:18.

• En dyp søvn falt over Abraham og Gud gikk 
alene mellom offerdyrene, V.17 “en rykende 
ovn, og luende ild for fram mellom 
offerstykkene.”

• Betydning: en ensidig pakt - Gud inngår en 
pakt med Abraham, uavhengig av Abraham.

• Pakten også gjentatt i kap. 17. Hvor 
omskjærelsen kommer inn som paktstegn.

Gud gjentar løftet og inngår en ensidig pakt, 1Mos. 15



Abrahams ”offer”, 1.Mos 22:1-13
• Abraham fikk en tilsynelatende vanvittig befaling: «Ta nå din sønn, din eneste, han som du har så kjær, Isak. Dra til Moria-landet og ofre ham der som brennoffer på et av fjellene, som jeg skal si deg» (vers 2).
• Men Abrahams vandring med Herren hadde gitt ham en sterk tro – selv på oppstandelsen fra de døde, jfr. Hebr. 11:17-19 «I tro bar Abraham fram Isak som offer da han ble satt på prøve. Sin eneste sønn var han villig til å ofre, enda han hadde fått løftene og dette var blitt sagt til ham: Gjennom Isak skal du få en ætt som skal kalles din. Han regnet med at Gud har makt også til å vekke opp døde. Derfor fikk han sønnen tilbake – i dette ligger et forbilde.»



Abrahams offer
• Abraham stolte på Gud: «Gud vil selv se seg ut lammet til brennofferet, min sønn.» (vers 8). jfr. Joh. 1:29 «Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!»
• Abraham skulle aldri ofre Isak, men Gud måtte gjøre det, Rom. 8:32 «Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?»



Løftene innfris
• Første gangen det ble gitt løfter om landets grenser 1.Mos. 15:18 (virkelighet under David og Salomos tid) ->
• Landet & Folket første gangen, 1.Kong. 4:20;  2.Sam. 17:11 
• Velsignelsen realiseres i det Nye testamentet, Matt. 5:17; Luk. 24:27,44; Joh.1:45; Apg. 3:25,26; 26:22,23; 28:23; Rom. 1:2; Gal. 3:16
• Nytt løfte: ”KOMMENDE ”KONGE”: 17:6,16 utgå fra Abraham og 35:11; 36:31 fra Jakob



Videre fra Abraham
• Herren gjentar løftet for Isak, 1.Mos 26:3-5• Abrahams tjener drar ut for å finne en brud (Rebekka) for Isak, 1.Mos 24, et bilde på Kristus og menigheten.• Herren gjentar løftet for Jakob, 1.Mos 28:13-15• Jakob strider med Herren, og får navnet Israel, 1.Mos 32:24-28.• Jakobs 12 sønner til Egypt• Løftet om Messias går til Juda, 1.Mos. 49:10 «Kongespir skal ikke vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer og folkene blir ham lydige»• Gud sørger for sitt folk gjennom Josef



Josef som forbilde på Jesus Kristus
• Brødrene forkastet ham og overgav ham. Jesus kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham (Joh 1:11)
• Egenskaper ved Josef: Lydighet til sin far, villig til å gå når far gav oppdrag, tilgivende sinn.
• Josef får overnaturlig visdom – drømmetyderen.
• Grepet og kastet i fengsel på falske anklager
• Ble opphøyet av farao, 1.Mos 41:39-45, og fikk navnet ”Sofnat- Paneah” = Verdens frelser. Fil. 2:9-11 «Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navnet som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.»



Josef er et forbilde på Kristus i forhold til det jødiske folk. 
•”kjente sine brødre, men de kjente ikke ham”

• Slik Josef åpenbarte seg for sine brødre i Egypt, slik skal han en dag åpenbare seg for sine jødiske brødre.
• Sak 12:10 ”Men over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, øser jeg ut en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret. De skal klage over ham som en klager over sin eneste sønn, og sørge bittert over ham som en sørger over den førstefødte. ” Se også Rom kap. 11.



Josef oppsummerer sitt liv
• Oppsummering av hele sitt liv, all uretten og alt det vonde han hadde opplevd: 
• Da sa Josef til dem: «Vær ikke redde! Er jeg i Guds sted? Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for han ville gi liv til et stort folk, slik vi ser i dag. Så vær ikke redde! Jeg skal sørge for dere og barna deres.» Slik trøstet han dem og talte til hjertet deres. 1.Mos. 50:19-21
• Parallel til frelsesverket!



Bibelens røde tråd
Time 4

Moses – Utgangen fra Egypt og ørkenvandringen



Moses blir kalt av Gud
• Flyktet til Midian, gift med en datter av Jetro, presten i Midian
• Kalt av Gud - 2. Mos. 3
• Herrens engel (Kristus i GT) åpenbarer seg i den brennende tornebusken.
• «Nå er jeg steget ned for å befri (frelse) dem fra egypternes hånd. Jeg skal føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk og honning.» 2Mos 3:8
• Moses får oppdraget å gå til Farao, be om folket fri og lede de ut av fangenskapet.



• 2.Mos 1:8-14
• Ny konge over Egypt, som ikke kjente Josef.
• Isralittene er blitt et stort folk.
• Folket blir gjort til slaver og tvunget til hardt arbeid.
• Farao ville hindre videre befolkningsvekst. Alle guttebarn 

skulle drepes.
• Moses skjult i tre måneder, så lagt i en kiste ved 

elvebredden.
• Funnet av faraos datter, vokste opp som en sønn av henne.
• Ble voksen og måtte flykte etter å ha drept en Egypter, som 

slo en israelitt.

Situasjonen etter Josef



Farao tvinges i kne
• Moses og broren Aron går til Farao.
• Farao nekter å la folket få dra.
• 10 plager over Egypt: Vann til blod, frosker, 

mygg, fluer, pest på kveget, smertefulle byller, 
hagl og uvær, gresshoppesvermer, mørke over 
Egypt.

• 10nde plage – Alle førstefødte skulle dø



Utgangen fra Egypt – første påske
• 2. Mos. 12. 1-13
• Moses skulle tale til menigheten og gi instruksjoner til hver husfar.
• De skulle ta seg ut et lyteløst lam, slakte det, stryke blodet på dørstolpene og dørbjelken på de husene de bodde i.
• Spise det med belte om livet, sko på føttene og stav i hånden – reiseklar.
• Dommen skulle gå over Egypt, alt førstefødte i hvert hus skulle dø.
• Men i de husene som hadde blodet på dørkarmene, ville Herren gå forbi.



Påskelammet 
• Forbilde på Kristus - 1. Kor 5.7b «Vårt påskelam er slaktet, Kristus». 
• Skulle være lyteløst, tas ut fire dager før slaktingen, tilsvarende de år Jesus kunne betraktes som feilfri.
• En stedfortredende død, «… det fantes ikke et hus hvor det ikke var en død» (vers 30). Også i de hjem med blod på dørstolpene var det død, men det gjaldt lammet.
• Peker frem mot påsken da Jesus ble ofret som det frelsende, feilfrie/lytefrie, stedfortredende offeret.
• Blodet på dørkarmene malte også en dør inn til frelsens 

rom - Joh 10:9a: ”Jeg er døren. Om noen går inn 
gjennom meg, skal han bli frelst.”

• Frelsesvisshet: Trygg eller ikke trygg, Gud så bare om 
det var blod på dørstolpene.



Utgangen fra Egypt - Exodus
Da Herrens dom gikk over Egypt kom budet fra Farao: 
«Stå opp! Dra ut fra mitt folk, både dere og Israels barn! Far bort og tjen Herren, som dere har sagt! Ta med dere både deres småfe og deres storfe, som dere har sagt. Gå, og be om velsignelse over meg også! Egypterne trengte hardt på folket for å få dem til å skynde seg ut av landet. For de sa: Vi er dødsens alle sammen!» 2.Mos 12:31-33
Det som skjer i og med utgangen fra Egypt, er den viktigste frelseshistoriske hendelsen i GT. Resten av Bibelen har mange henvisninger  tilbake. Eks. 5. Mos. 26:8, Jos. 24:6, 1. Kong. 8:16, Hag 2:5, Apg. 7:34, 
Når det blir referert til denne hendelsen i GT, handler det om
• Trøst – husk at Gud er den samme som dengang
• Formaning – husk hvem som sier dette.



Ved Rødehavets bred (2. Mos. 13-15)
• Farao angrer seg, sender sin hær etter Israelsfolket.
• Havet deler seg og folket går over. 
• Egypterhæren 

kommer etter 
og omkommer 
i det vannet 
går tilbake.

• Vandringen i 
ørkenen i 40 år.
Kartet viser
ruten de 
fulgte



På Sinai fjellet (2 Mos. 19 – 4 Mos. 10)

Et mektig møte med Himmelens Gud
16 Så skjedde det på den tredje dagen da morgenen brøt 
fram, da tok det til å tordne og lyne. En tung sky la seg over 
fjellet, og det hørtes en meget kraftig lyd fra horn. Da skalv 
alt folket i leiren. 17 Men Moses førte folket ut av leiren til 
møte med Gud, og de stilte seg nedenfor fjellet. 18 Hele 
Sinai berg sto i røk, fordi Herren var steget ned på det i ild. 
Røken steg opp som av en smelteovn, og hele fjellet skalv. 
19 Hornets tone økte i styrke og ble stadig sterkere. Moses 
talte, og Gud svarte ham med høy røst. 20 Og Herren steg 
ned på Sinai berg, på toppen av fjellet. Så kalte Herren 
Moses opp på toppen av fjellet, og Moses steg opp. 
2Mos 19:16-20



På Sinai fjellet (2 Mos. 19 – 4 Mos. 10)

• De 10 bud, 2 Mos. 20
• Forordninger for samfunnet
• Forordninger om høytider
• Forordninger om tabernakelet, bygging, frakting, 

plassering av redskaper, prestetjenesten og 
levittenes tjeneste og ofringene.

• Og han forkynte dere sin pakt, som han bød dere å 
holde, de ti ord. Han skrev dem på to steintavler. På 
samme tid bød Herren meg å lære dere lover og 
bud, som dere skal leve etter i det landet dere drar 
over til og skal ta i eie. 5Mos 4:13-14



Ørkenvandringen 
• Guds ledelse – «Og Herren gikk foran dem, om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten i en ildstøtte for å lyse for dem. Slik kunne de dra fram både dag og natt.» 2.Mos 13:21
• Guds omsorg - Manna fra himmelen. 
• «Israelittene kalte det manna*. Det liknet korianderfrø og var hvitt, og det smakte som honningkake.» 2.Mos 16:31
• Manna - et godt bilde på nåde. Ny hver morgen, for liten og stor. Uansett hvordan folket hadde vært dagen før.



Andre sentrale hendelser
• Gullkalven – Moses knuser steintavlene og går i forbønn for folket – Nye steintavler 2.Mos 32-34
• Speidere inn i det lovede landet –Speiderne vender tilbake - Folkets reaksjon gjør at vandringen blir 40 år lang. 4.Mos. 13-14 
• Vann fra Klippen 1 – Moses slår på klippen. 2. Mos. 17:6 
• Vann fra Klippen 2 - Moses fikk beskjed om å tale til klippen – er ulydig, opphøyer seg selv og slår istedenfor. 4.Mos. 20:8. Guds dom - Fikk ikke komme inn i kaanans land.



Forbilder på Jesus Kristus
• Manna = Jesus. «For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv (…) Jesus sa til dem: Jeg er livets brød». Joh. 6:33 og 35a.
• Klippen = Jesus. «…og de drakk alle den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus.» 1.Kor. 10:4.
• Kobberormen som forebilde, 4.Mos. 21:4-8. –«Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli opphøyet» Joh. 3:14.



Ørkenvandringen som forbilde
Bilde på den kristnes vandring, 1.Kor. 10:1-11
• Israel ble frelst ut av Faraos(djevelen) makt og slaveriet i Egypt(verden) ved lammets blod(Jesus offer).
• Gikk igjennom rødehavet(dåpen).
• Til en vandring gjennom ørkenen(livet), der de fikk manna(nåde/Jesus) hver dag. Vann av klippen(Levende vann fra Kristus).
• Der tabernakelet(Guds bolig/nærvær) var midt iblant dem.
• Der det ble sagt om dem: ”Han skuer ingen urett i Jakob. 

Han ser ingen elendighet i Israel” 4.Mos. 23:21(Vår stilling i 
Kristus).

• Der Gud grep inn i mellom dem (opptuktelse).
• Der de måtte vokte seg for og kjempe mot indre (vårt gamle 

msk) og ytre (ondskapens åndehær, Ef. 6) fiender.
• Der de til slutt kom frem til og inn i det lovede landet 

(himmelen).



Bileams profeti (4 Mos. 23-24)
• Bileam var en profet utenfor israelsfolket som skulle leies inn til å forbanne Israel, men ender opp med å velsigne.
• Understrekker Guds løfter til Israel og at de er Guds utvalgte folk.
• Forutsier Israelfolkets vekst.
• Forutsier framgangen som Guds velsignelse gir.
• Profeterer om at en stjerne stiger opp av Jakob, 24:17.
• Profeterer om en kommende konge, 24:19 



Moses profetiske utsagn
• En profet likesom Moses. 5 Mos. 18:15-19
• kommende god konge, 5 Mos. 17:14-17
• forutsier eksilet, 5 Mos. 29:26-27
• forutsier den nye pakten, 5 Mos. 30:6



Ved grensen til det lovede landet – 5.Mosebok
• Loven gjentas på nytt
• Lydighetens velsignelse og ulydighetens forbannelse. 
• men ”for deres ulydighets skyld”. En profet likesom Moses. 
• Moses får bare se inn i det lovede landet, 5 Mos. 34:1-4, men se i Matt.17:3 – der er Moses hos Jesus og midt i landet.
• Moses sin dør og blir begravet av Herren på ukjent plass. 5 Mos. 34:5-8.



Bibelens røde tråd
Time 5

Ofringer, forsoningsdagen og linjer til Hebreerbrevet



• Kan lese om offer gjennom hele Bibelen.
• Både Kain og Abel, Noah, Abraham, Isak, Jakob 

osv. bar fram offer.
• Senere gitt bestemte bestemmelser knyttet til 

ofringen ved helligdommen/tabernakelet.
• I GT, og hele Bibelen, er målet med offer ”Ved 

det kan vi nærme oss Gud” Hebr.7.19b

Offer



Tabernaklet - møtestedet



De ulike gjenstandene



Brennofferalteret
2Mos 27:1-8• Laget av akasietre, det hvite og holdbare tre, jfr Kristi renhet og som alltid er den samme.

• Dekket av kobber, et symbol på synd og dom, jfr Kobberslangen.
• 2.Kor 5,21: «Han som ikke visste av synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi i ham skulle bli Guds rettferdighet.»
• Alterhorn.
• Bærestenger.
• Til å brenne opp offerdyret. Vårt brennofferalter heter Golgata!



Vaskekaret
• 2. Mos. 30: 17-21
• Laget av kobber
• For at presten skulle vaske 

hender og føtter før de utførte 
offer eller gikk inn i 
tabernakelet.

• Til renselse, før de rørte de 
hellige redskapene.

• Slik må også Jesus få vaske 
våre skitne føtter daglig, selv 
om Han en gang gjorde oss 
helt rene. jmf. Joh. 13



Skuebrødsbordet• 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9
• Av akasietre.
• Kledd med gull.
• Bærestenger
• Fat, skåler, kanner og beger av gull.
På bordet skulle det ligge 12 brød, belagt med virak – en deilig duft.



Røkofferalteret• 2. Mos. 30.1-10
• Av akasietre.
• Horn i hvert hjørne.
• Kledd med rent gull.
• Bærestenger
Skulle brennes røkelse til et stadig røkoffer. Sal 141:2 ”La min bønn gjelde som røkoffer for ditt åsyn!”.
Taler også om Kristus og hans tjeneste i Himmelen. Våre bønner samles i gullskåler i Himmelen (Åp.5:8) og Kristus lever alltid for å gå i forbønn for oss. Derfor blir vi frelst ved hans liv (Rom.5:10)



Lysestaken
• 2. Mos 25.31-40, 3. Mos. 24:1-4.
• Av rent hamret gull.
• Dekorert med mandelformede beger, med knopper og blomster.
• Eneste lyskilde.
• Holdes i stand av Ypperstepresten.
Jesus sa: «Jeg er verdens lys». I Joh. 1,9 kalles han "det sanne lys som opplyser hvert menneske".



Paktsarken
• 2. Mos. 25.10- 22.
• Av akasietre
• Kledd med gull
• Bærestenger
• Nådestolen på toppen, med kjeruber av gull.
• Guds åpenbaringsplass. 
• Blodet stenkes på nådestolen til soning.

Rom 3:24-25 «Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort».



Fire hovedoffer
1. Brennoffer – 3.Mos. 1:1-9
- til soning og velbehagelig duft.

2. Matofferet – 3. Mos. 2:1-16
- brennes opp som ildoffer til en velbehagelig 
duft, mat til prestene. 

3. Fredsoffer – 3.Mos. 3:1-17, 7:31-34
- Ildoffer til en velbehagelig duft for Herren, mat til 
Aron og Arons sønner.



4. Syndoffer og skyldoffer – Offer for synd.
Syndoffer – 3. Mos. 4:1-12.
- Oppgjør for synd mot Guds bud.
- Blodet i sentrum. Stenkes foran forhenget, strykes på hornene til røkofferalteret og resten helles ut ved foten av brennofferalteret.
- Offerets kjøtt brent opp utenfor leiren.

Skyldoffer – 3. Mos. 5:14-24.
- Oppgjør for skyld. Knyttet til ubevist synd, troløshet mot Herrens hellige ting, troløshet mot Herren og nesten sin. – løgn, sverge falskt o.l.

Fire hovedoffer



Praksis ved syndoffer - 3. Mos 4. 
Flere tilfeller der dette tas i bruk: Ved at presten synder, hele menigheten, en høvding eller en av folket. Eks. Menigheten v. 13-21
1. Gjøre seg bevisst sin synd (vers 2,14, 23, 28)
2. Få et offer (3,14, 23, 28)
3. Offerdyret skal slaktes istedenfor mennesket (4,15, 24, 29)
4. Presten skal gjøre soning, bære fram blodet, stenke det foran forhenget (5-7, 17-19, 25-26, 30-31)
5. Mennesket får tilgivelse (20, 26, 31, 35)



• Syndoffer og alle offer, peker frem mot Jesus - Ofret slik i 
flere hundre år.

• Men - Hebr.10.4 «..det er umulig at blod av okser og bukker 
kan bære bort synder.»

• Bare midlertidige, ufullstendige skygger og forbilder på -
Hebr.10.12 «..Jesus har båret fram ett eneste offer for 
synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre 
hånd.» jmf. Heb 10:10b 

• Forhenget - skilte mellom Gud og mennesker. 
• Gikk gang på gang, år etter år og skvettet blod på forhenget uten at noe skjedde. 
• Inntil - Matt.27:51 «Og se, forhenget i templet revnet i to, ovenfra og ned.»
• Hebr.10.19-20 «Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød».

Praksis ved syndoffer 



Yum Kippur – den store forsoningsdagen
3.Mos. Kap.16
To bukker - v. 15-22
1. Syndebukk 
2. Syndoffer 



Syndebukken
• Ypperstepresten la hendene på bukkens hode og bekjente over den alle folkets synder.
• Syndebukken bar folkets synd ut i ødemarken.
Linje til NT.
• Jesus døpes av Johannes. Matt. 3:13ff
• Joh.1.29b ”Se der Guds lam, som bærer bort verdens synd!”



Syndofferbukken• Skulle slaktes og blodet bæres innenfor forhenget, for å stenkes på og foran nådestolen.
• Sonende blod, som vitner om offer, død og forsoning.
• Jesus offer var også syndoffer. 



Syndebukk, syndoffer og yppersteprest 
samlet i en person!

• Hebr.9.11-12 «Men da Kristus kom som 
yppersteprest for de goder som skulle komme, gikk 
han gjennom det teltet som er større og mer 
fullkomment, som ikke er gjort med hender – det vil si: 
som ikke er av denne skapning. Ikke med blod av 
bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han 
inn i helligdommen én gang for alle, og fant en evig 
forløsning.»

• Jesus Kristus er både yppersteprest og offer!
Frimodighet på blodets grunn! Hebr.10.19 «Brødre, vi 
har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i 
helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og 
levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød».



Bibelens røde tråd
Time 6

Fra Josva til Samuel



5.Mos 31:7-8:
”Og Moses kalte Josva til seg og sa til ham så hele Israel hørte det: Vær frimodig og sterk! For du skal dra inn med dette folket i det landet som Herren med ed har lovt å gi deres fedre, og du skal skifte det ut til arv mellom dem. Herren, han som drar foran deg, han skal være med deg – han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs.” 

Josva overtar etter Moses



Hendelsesforløp:
• Kap 1. Josva og folket. Vil bygge på Guds Ord og 

folket lover å følge og adlyde Josva som sin leder.
• Kap 2. Speidere sendes inn i landet. Reddes av 

Rahab.
• Kap 3. Over Jordan.
• Kap. 6. Jeriko inntas.
• Kap. 7- 8. Nederlag ved Ai på grunn av skjult synd 

- oppgjør og seier.
• Kap. 10-12 Kamper i Juda og Galilea.

Inn i det lovede land



• Landet fordeles 
mellom stammene
Kap. 13–24

• Intervaller på 7 år.
• Jubelår hvert 50 

år. Tilbake til den 
opprinnelige 
eierfamilien.

• Skulle fungere 
som samfunns og 
sosialsystem.

Områdene der 
Israels 12 stammer 

slo seg ned



Josva = Jesus. 
• Fra samme hebraiske verb. Yäsa = befri, frelse.
• Josva/Jesus som førte over Jordan og inn i landet -

Jesus veien gjennom døden.
• Moses - representant for loven - lykkes ikke å 

komme inn.
• Loven/våre gjerninger kan aldri frelse oss.
• Moses/loven – fikk ikke komme inn i løfteslandet - I 

det nye livet er det Jesus/nåden som rår.

Forbilder i Josvaboken



•Kap. 5. Mannaen stoppet opp – åt av landets grøde. I himmelen - ingen sult, ingen død. • Kap. 6. Frelse for Rahabs hus når Israel inntar Jeriko. Skarlagenrød snor. Frelse for de som holdt seg inne - Frelsesrom.
•Kap. 20. Tilfluktsbyer – trygg for blodhevnerne.

Forbilder i Josvaboken



Hvorfor utvalgte Gud Israelsfolket?
• 5.Mos 7:7-9
• Ikke fordi de var størst. Var det minste av alle folk.
• Men fordi Herren elsket dem og ville holde eden til 

fedrene, Abraham, Isak og Jakob.
• Gud understreker selv at han gjennom dette vil 

vise at han er Gud og at han selv bevarer sin 
trofasthet og miskunnhet gjennom tusen ledd mot 
fedrene som elsket ham og holdt hans bud. 

Noen problemstillinger i forhold til 
Josvaboken og GT



Krigersk kultur
Eks. 2. Sam. 11.1 ”Året etter, 
ved den tid da kongene pleier 
å dra ut i krig, sendte David 
Joab av sted med sine 
tjenere og hele Israel. De 
herjet Ammons barns land og 
beleiret Rabba.” 

Krig, utslettelse og dom.



3. Mos. 18:24-30
• Straff for urenhet og synd.
• Landet spyr dem ut.
• Advarsel til Israel – gjør dere det samme, skjer det samme. 
5. Mos. 9:4-6
• Folkene drives ut for sin ugudelighets skyld - Ikke for Israels rettferdighets skyld.
• I tillegg blir løftet og eden til Abraham, Isak og Jakob understreket.
1. Mos. 15:13-21
• Oppholdet i Egypt forutsagt til Abraham.
• Skal få løfteslandet – men ” ennå har ikke amorittene fylt sin ondskaps mål”.

Dom over folkene



5.Mos 20:16-18
• Israelsfolket får beskjed om innta landet, drepe 

folk og fe og slå det med bann. Hvorfor?
• Dom over synd, skulle ikke bli besmittet, ta etter skikkene – Skulle være et hellig folk.
• ”Dere skal være hellige for meg, for jeg, Herren, er hellig. Og jeg har skilt dere ut fra folkene, for at dere skal høre meg til.” 3Mos 20:26
Det samme skjedde med Israel
• Når Israel tok etter landets avgudsdyrkelse, urenhet og synd, møtte de også Guds dom. Da brukte Gud andre folk som redskap. Eks. Dommernes bok, Babel. 2. Krøn. 14-21.

Israel redskap for Guds dom



• ”Hver mann gjorde det som var rett i hans egne 
øyne.” Dom 21:25

• 12 dommere
• De mest kjente: Gideon, Jefta og Samson
• Gjentagende ond sirkel: frafall – anger – frafall

Dommertiden



Dommerne 2.1- 16
• Herren vil aldri bryte sin pakt.
• Folket skal ikke inngå pakt med de folkene som bor i landet.
• Folket drar hver til sin arvedel for å ta landet i eie.
• Folket tjente Herren så lenge Josva levde og de eldste som hadde sett alt Herren hadde gjort.
• Vokste opp en slekt som ikke kjente Herren.
• Vendte seg til avgudene – Herren gav dem i fienders hånd.
• Reiste opp dommere som frelste folket.

En sentral tekst



• Hovedtyngden Kap. 2 v. 1. ”Herren vil aldri 
bryte sin pakt.”

• Til tross for frafall, at folket vender Gud ryggen 
og at Gud straffer som han har advart de om. Så 
har Herren inngått en pakt han ikke vil bryte.

• Derfor sender Gud dommere/frelsere til folket.

Hovedfokus i Dommernes bok



Gideon, kap. 6-8
• ”Da Gideon så at det var Herrens engel, sa han: 

Ve meg, Herre Herre! For jeg har sett Herrens 
engel ansikt til ansikt. Men Herren sa til ham: 
Fred være med deg! Frykt ikke, du skal ikke dø”. 
Dom 6:22f

• Jesus som kommer i Herrens engel form.
• Den som får se Jesus får leve.

Noen forbilder



Jefta, kap. 11-12
• Forkastet av sine egne – Jesus forkastet av sine 

egne.
• Når det blir skikkelig vanskelig kommer de. -

Israelsfolkets omvendelse til Jesus.
Samson, kap. 13- 16
• Samson vinner sin største seier i og ved sin død 

– Jesu død var seier.



• Jødisk par med to sønner som flykter p.ga hungersnød i Israel
• Mobitten Rut blir gift med ene sønnen.
• Mann og sønner dør.
• No`omi og svigerdatter Rut vender tilbake til Israel.
• Trenger at en slektning løser ut den gamle slektseiendommen deres og tar seg av dem.
• Boas løser og gifter seg med hedningskvinnen Rut. En fremmed kom inn i Israels folk
• Rut bli stammor for Davids slekt. Oldemor til kong David
• Boas er forbilde på Jesus - gjenløser/frelser
• Boas kjøper No`omi og Rut fri, kjøper dem inn til sin rikdom. – det gjør Jesus også!

Ruts bok



• 1. Sam. 1–25
• Født som et bønnesvar og gitt til Herren. 
• Vokste opp under presten Elis tilsyn ved helligdommen i Sjilo. kap. 1-3
• Virket som dommer frem til sin alderdom. 
• Gikk så inn i en profetgjerning og ledet overgangen til en ny periode – Kongetiden.

Samuel – den siste dommer og 
første profet



Bibelens røde tråd
Time 7

David, tempelet og kongetiden



• 1.Sam kap. 8.1- 22
• Folket vil ha en konge, som de andre 

folkeslagene. 
• Gjennom dette forkastet de Gud som sin konge.
• Advart: Stor forskjell på å ha Gud som konge og 

ett menneske, men folket vil ha en konge 
allikevel.

• Saul blir Israels første konge. 1. Sam. Kap. 9. 
• Saul forkastet – David salvet til konge. 1. Sam. 

Kap. 15-16

Overgangen til Kongetiden



• David er den store kongen i GT.
• Regjerte i til sammen 40 år. - 7 år med 

hovedsete i Hebron og 33 i Jerusalem.
• David ønsker å bygge et tempel for Herren, 

men får ikke lov. 1. Krøn. 17:1, 22:7, 28.3.
• Bærer av Messias løftet. - Messias var av 

Davids hus og ætt. ”Davids rotskudd”, 
”Davids sønn”.

David som konge



• ”Når dine dagers tall er fullt og du går til dine fedre, 
da vil jeg oppreise din ætt etter deg, en av dine 
egne sønner, og jeg vil grunnfeste hans 
kongedømme. Han skal bygge et hus for meg, og 
jeg vil trygge hans trone til evig tid. Jeg vil være 
hans far, og han skal være min sønn. Jeg vil ikke 
la min miskunn vike fra ham, slik som jeg lot den 
vike fra ham som var før deg. Men jeg vil la ham bli i 
mitt hus og i mitt rike til evig tid, og hans trone skal 
være grunnfestet til evig tid.” 1. Krøn. 17:11-14

Guds løfte: Davids sønn -
Messias



• Jes.9.7 Når fredsfyrsten kommer – Da skal ”herredømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike.” jf. Jes.53.3b
• Jer.30:8-9 ”.på den dagen..de skal tjene Herren sin Gud og David sin konge, som jeg vil oppreise for dem.” jf. Esek.34.23-24, Esek.37.24, 
• Hos.3.5a ”Deretter skal Israels barn vende om og søke Herren sin Gud og David, sin konge.”
• Am.9.11 ”På den dagen vil jeg reise opp igjen Davids falne hytte.” 

Davids sønn – Messias. 
Profetenes vitnesbyrd



• David skulle igjen være Israels konge, og folket skulle tjene Herren.
• Davids sønn er større enn David, jf. Salme 110:1 og Matt.22.41-45 ”Hva mener dere om Messias? Hvem er han sønn av? De sier til ham: Av David. Han sier til dem: Hvordan kan da David i Ånden kalle ham Herre? Han sier jo: Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! Når nå David kaller ham Herre, hvordan kan han da være hans sønn?
• Messias er Davids Herre, han er før David, til og med før Abraham. Se. Joh 8:58.

Profetenes vitnesbyrd



• Evangelisten Matteus er den som sterkest 
understreker at Davids sønn er Messias, Jesus.

• Matt.1.6-11 slektshistorie. Setter Jesus inn i 
David sin slekt.

• Jesus tituleres av andre. Se. Matt.9.27b, 
Matt.15.22, Matt 20.30-31 

• Jesus setter seg selv i forbindelse med David. 
Matt.12.1-8, 

• Bekrefter Peters bekjennelse. Matt.16.16

Davids sønn – Messias



• Folket titulerer ham og fariseerne reagerer.
• Matt.21.9-16 ”Folkemengden som gikk foran og de som fulgte etter, ropte og sa: Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!.. Men da yppersteprestene og de skriftlærde så de undergjerningene han gjorde, og barna som ropte i templet: Hosianna, Davids sønn! – da ble de harme. Og de sa til ham: Hører du hva disse sier? Men Jesus sa til dem: Ja!..” 
• ”Hører du hva disse sier” – Jesus svarte ”Ja”.

Davids sønn – Messias



Tempelet i Jerusalem

I det fire hundre og åttiende år etter Israels barns utgang av landet Egypt,..., da begynte han å bygge huset for Herren. 1Kong 6:1



• Tempelet/Tabernaklet
•Tabernakelet bygd etter hva Gud viste Moses. -2Mos 25:9.
•Tempelet også bygd etter instruks fra Gud, etter hva kong David hadde sett i et syn. - 2Krøn 28:12,19.

• Representerer Guds bolig/nærvær på jorden. 
• Bygges og innvies under ledelse av Salomo. – 2. Krøn. kap.3-7.
• 2.Krøn.6.18 ”Men bor da Gud virkelig hos menneskene på jorden? Se, himlene og himlenes himler rommer deg ikke! Hvor meget mindre da dette huset som jeg har bygd. ”

Tempelet – Guds bolig på jorden



• 2.Krøn.7.1 ”Da Salomo hadde endt sin bønn, falt det ild ned fra himmelen og fortærte brennofferet og slaktofrene, og Herrens herlighet fylte huset.”
• Herren flyttet inn og hadde sin trone på paktsarkens lokk – nådestolen, i det innerste rommet.
• Arken det helligste av det hellige. Ingen kunne 

røre med den og leve. Se. 2. Sam. 6:6-7.
• Kun ypperstepresten gikk inn en gang i året.

Tempelet – Guds bolig på jorden



• Jesus anvender tempelet på seg selv: 
• Joh.2.19-21 ”Jesus svarte og sa til dem: Bryt dette templet ned, så skal jeg gjenreise det på tre dager. Jødene sa da til ham: I førtiseks år har det vært bygd på dette templet, og du vil reise det opp på tre dager? Men han talte om sitt legemes tempel.”
• Folket blir rasende og disiplene forstod ikke at han talte om seg selv, før – v. 22. “Da han var reist opp fra de døde, mintes disiplene hans at han hadde sagt dette. Og de trodde Skriften og det ordet Jesus hadde sagt.” 

Tempelet – Guds bolig på jorden



• Jesus sier at han er tempelet. Hva innebærer det?
• Guds herlighet - Joh.1.14 ”.. Vi så hans herlighet..”
• Hele Guds fylde - Kol. 2.9 ”For i ham bor hele guddommens fylde legemlig”. Jf. Kol.1.19
• Å se Jesus er å se Gud - Joh.14.8-11 ”.. Den som har sett meg, har sett Faderen...” 
• Matt.12.6 – ”Her er det som er større enn tempelet!”.

Tempelet – Guds bolig på jorden



• “Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og det er dere. …. Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv.” 1.Kor 3:16-17 og 19
• “Og hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo hos dem og ferdes iblant dem, jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.” 2.Kor 6:16

Guds tempel i dag



• Han som er Guds tempel (Jesus) har tatt bolig i oss. 
• Slik er vi også blitt et tempel for Herren, og den treenige Gud er nærværende i oss og gjennom oss! 
• Vi tilhører ikke lenge oss selv, men Herren, som har tatt bolig i oss. 
• Oppfordring – La Herren få fylle vært et tempelrom og regjere.

Guds tempel i dag



• Oppgangen snur til nedgangen i Salomos siste leveår. 1Kong 11:1-11
• Elsket mange fremmede kvinner 
• Disse vendte hans hjerte til andre guder
• Dyrket sidoniernes Astarte, ammonittenes Milkom, mobittenes Kamosj og ammonisttenes Molok. Bygde offerhauger, brente røkkelse og ofret sammen med sine koner.
V. 11 Da sa Herren til Salomo: Siden det er slik med deg, og du ikke har holdt min pakt og mine lover, som jeg har gitt deg, så vil jeg rive riket fra deg og gi det til din tjener. 

Kongetiden videre



Salomos tidlige tjener Jeroboam blir konge i Israel/nord riket
• Eksisterte i ca. 200 år før Samaria ble ødelagt og folket bortført til Assyria
Salomos sønn Rehabeam  blir konge i Juda/sør riket
• Eksisterte i ca. 340 år før tempelet og Jerusalem ble ødelagt og folket bortført til Babylon

Riket blir delt



Kongetiden, 1. Sam -2. Krøn.



«Og Jeroboam tenkte ved seg selv: Riket kunne snart komme tilbake til Davids hus. Dersom dette folket drar opp for å bære fram offer i Herrens hus i Jerusalem, så vil deres hjerte igjen vende seg til deres herre Rehabeam, Judas konge. Og så ville de drepe meg og vende tilbake til Judas konge Rehabeam. Kongen holdt rådslagning. Så laget han to gullkalver, og han sa til folket: Lenge nok har dere dratt opp til Jerusalem. Se, her er gudene deres, Israel, som førte deg opp fra landet Egypt. Og han stilte opp den ene gullkalven i Betel. Den andre satte han i Dan». 1.Kong 12:26-29

Kongetidens frafall



• Mye dyster lesning i kongetiden om krig, frafall,  avgudsdyrkelse og dom. I tillegg til mye interessant og oppbyggelig stoff.
• Noen konger var Gudfryktige, de fleste ugudelig. 
• Noen konger begynte godt og endte godt. Eks. Hiskia, 2Kon.18. 
• Flere begynte godt og endte dårlig. Mens andre begynte dårlig og endte enda værre.
• Tempelet forfalt og det ble gjort rom for avguder der i perioder, andre perioder ble det tatt tak i og renset ut. Eks. Josia 2Krøn. 35.
• Gjennom hele perioden lød kallet til omvendelse fra Gud. 

Kongetiden videre



Jesaja - Rens dere! Vask dere! Ta deres onde gjerninger bort fra mine øyne! Hold opp med å gjøre det som er ondt! .. Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Jes 1:16-18
Jeremia - ”Vend tilbake, Israel, du frafalne, sier Herren. Jeg vil ikke se på dere i vrede. For jeg er nådig, sier Herren, jeg vil ikke være vred til evig tid. Bare erkjenn din misgjerning, at du er falt fra Herren din Gud.” Jer 3:12-13
Joel - Men selv nå, sier Herren, vend om til meg av hele deres hjerte, med faste og gråt og klage. Riv hjertet i stykker, ikke klærne! Vend om til Herren deres Gud! For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn, og han angrer det onde. Joel 2:12-13

Guds kall til omvendelse



Konger og profeter



«Herren, deres fedres Gud, sendte sine ord til dem ved sine sendebud tidlig og sent. For han hadde medynk med sitt folk og over sin bolig. Men de spottet Guds sendebud og foraktet hans ord og hånte hans profeter, inntil Herrens vrede mot sitt folk ble så sterk at det ikke lenger var noen legedom. Da lot han kaldeernes konge dra opp mot dem. Og han drepte deres unge menn med sverdet i deres hellige hus, og sparte verken unggutter eller jomfruer eller gamle og gråhårede – alle ga han i hans hånd. Alle karene i Guds hus, både store og små, og skattene i Herrens hus, både kongens og høvdingenes – alt førte han til Babel. De brente opp Guds hus og rev ned Jerusalems mur. Alle dets palasser brente de opp med ild, og alle de kostbare karene ble ødelagt. De som slapp unna sverdet, førte han som fanger til Babel. De ble treller for ham og hans sønner, helt til perserriket fikk makten». 2.Krøn 36:15-20

Guds kall og Guds dom



• Kongetiden ender med at Jerusalem
og tempelet blir ødelagt og lagt i grus

• Innbyggerne blir bortført og
Judariket/sørriket fullstendig ødelagt.

• Den mørkeste tiden i Israelsfolkets
historie

Men Gud gav et løfte.
• ”For så sier Herren: Når sytti år er gått for Babel, vil jeg se til dere og oppfylle for dere mitt gode ord, at jeg vil føre dere tilbake til dette stedet. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.” Jer 29:10-11

Folket bortført til Babel



Bibelens røde tråd
Time 8

Kristus i Salmene, Jobs bok, Høysangen, Ordspråkene, Daniel



Både jøder og kristne tror at mange salmer handler like mye om den lovede Messias som på den tidens egne hendelser. Ettersom Messias skulle være av Davids slekt, regnet en med at mange av kongesalmene gjaldt ham. De kristne merket at mange skriftavsnitt i Salmene ser ut til å beskrive Kristi liv og død i detalj. Jesus siterte selv ofte fra salmene. Nesten alle hendelsene knyttet til korsfestelsen av Jesus, og de   fleste av hans ord fra de siste mene var forutsagt i Salmene. 

Kristus i salmenes bok



Sted i Salmene Referanse til Kristus Oppfyllelse i NT
2,7 Messias er Guds sønn Heb 1,5-6
16,8-10 Han står opp fra de døde Luk 24,5-7
22,1-22 Han lider på korset Matt 26 og 27
22,6 Han tørster på korset Joh 19,28
22,19 Det kastes lodd om hans kjortel Matt 27,35; Joh 19,23-24
34,21 Hans ben blir ikke brutt Joh 19,36-37
40,7-9 Han gjør Guds vilje Heb 10,5-7
41,10 Hans nære venn forråder ham Luk 22,48
45,7-8 Hans trone består til evig tid Heb 1,8-9
68,19 Han farer opp til Himmelen Ef 4,8-10
69,10 Han er nidkjær for Guds hus Joh 2,17
69,22 Han får eddik å drikke på korset Matt 27,48
89,4-5,36-37 Han er Davids etterkommer Luk 1,31-33
96,13 Han kommer tilbake for å dømme verden 1.Tess 1,10
110,1 Han er Davids sønn og Davids Here Matt 22,44
110,4 Han er en evig, kongelig prest Heb 6,20
118,22 Mange forkaster ham, men Gud utvelger ham 1.Pet 2,7-8



• Profeten Esekiel (14:14,16,20) taler om Job ved siden av Noah og Daniel som en virkelig historisk person.
• I Jakobs brev (5:11) nevnes Job som forbildet på utholdenhet.
• Job forhåndsbestiller sin bok, 19:23-24
• Tidspunktet for hendelsene i Jobs bok: Patriarkenes tid

Jobs bok



Jobs bok utspiller seg sannsynligvis under patriarkenes tid ettersom:
• Familiens overhode ledet offerhandlingene
• Job ble over 200 år gammel
• Navnene som nevnes i boken er typisk for det andre årtusenet
• I boken nevnes ikke Moseloven, tiden i Egypt, utgangene der ifra, hendelsene på Sinai eller ørkenvandringen.
• Det mynt/den vektenhet som nevnes i boken (kesita 42:11) nevnes i GT bare i denne tiden.

Jobs bok



• 9:29–35 og 16:18–21, Behov av en mellommann mellom Gud og menneskene
• 19:21–27, Min gjenløser lever
• 23:7, Rettferdig mann – frikjent i dommen
• 31:35, 36 Anklageskrift ”som en krone”
• 33:23–30 Menneskenes mellommann – Gud har fått løsepenge
• 42:7–9 Job fungerer selv som frelsende forbeder

Messias i Jobs bok



• De seksuelle og sanselige avsnittene i Høysangen forteller oss at følelser og lidenskap er en viktig del av det å være menneske
• Samtidig kan Høysangen tolkes som forholdet mellom brudgommen (Kristus) og bruden (menigheten)
• Nøkkelordet er «elskede». «Jeg tilhører min elskede, og min elskede er min» (6:3). Alle som kjenner Jesus, elsker ham (1.Kor 16:22, 1.Joh 4:19, Joh 21:17) , og Jesus elsker sin brud (Åp.1:5)
• «Min elskede er hvit [fullkommen] og rød [fra Golgata], utmerket framfor ti tusen» (5:10)

Høysangen



• Ordspråkene er for det praktiske livet det samme som Salmene er for det åndelige livet. Ordspråkene samler Guds visdom i et klart og treffende ordtak, som kan anvendes i praktiske situasjoner i livet.
• Måten Salomos ordspråk beskriver og personifiserer visdommen, minner oss om visse trekk ved Kristus.
• Den praktiske visdommen i Salomos ordspråk er et motstykke til den fullkomne visdommen vi finner i Kristi liv. Å elske Kristus, og å følge ham, er å elske visdom og å praktisk leve ut prinsippene vi finner i Salomos ordspråk, ved hjelp av Den Hellige Ånds kraft.

Ordspråkene



Salomos 
ordspråk Visdom Referanse 

fra NT Kristus

8,23
I opphavet ble jeg formet, i 
begynnelsen, før jorden ble 
til

Joh 1,1 I begynnelsen var ordet

8,27
Jeg var der da han reiste 
himmelen og spente 
hvelvingen over dypet

Joh 1,2-3
Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 
Har var i begynnelsen hos Gud. Alt er 
blitt til ved ham; uten ham er ikke noe 
blitt til av alt som er til

8,30 …da var jeg bygningsmann 
hos han Heb 1,2 …for ved ham skapte han verden

8,22
Jeg var det første som 
Herren frembrakte, hans 
første verk i fordums tid

Kol 1,17 Han er før alle ting, og alt består ved 
ham

8,30
Jeg var til glede for ham 
dag etter dag og lekte 
stadig for hans ansikt

Luk 3,22,
Joh 17,24

“Du er min sønn, den elskede. I deg 
har jeg behag”
…du elsket meg før verdens grunnvoll 
ble lagt

8,14
Jeg gir råd og hjelp til 
fremgang, jeg har forstand 
og styrke

1 Kor 1,30 Kristus Jesus, han som er blitt vår 
visdom fra Gud

2,4
Let etter den som om det 
var sølv, grundig som når 
en graver etter skatter

Kol 2,3 …i ham er alle visdommens og 
kunnskapens skatter skjult til stede

8,5 Lær klokskap, dere uerfarne Luk 10,21 …skjult dette for kloke, men åpenbart 
for de enfoldige



Salomos 
ordspråk Visdom Referanse 

fra NT Kristus

1, 20 og 23
Visdommen roper høyt på 
gaten… vend dere hit når 
jeg refser

Matt 18,3
Jeg sier dere: Uten at dere vender om 
og blir som barn, kommer dere ikke 
inn i himmelriket

1,33
Men den som hører på 
meg, skal bo trygt og leve i 
fred uten frykt for noe 
vondt

Matt 11,28
Kom til meg, alle dere som strever og 
bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere 
hvile

8,1
Hør hvordan visdommen 
roper og forstanden hever 
sin røst!

Joh 7,27
…stod Jesus fram og ropte: “Den som 
tørster, la han komme til meg og 
drikke!”

9,5
Kom og spis av min mat, 
og drikk den vin jeg har 
blandet

Joh 6,35
Den som kommer til meg, skal ikke 
hungre, og den som tror på meg, skal 
aldri tørste

8,17
Jeg elsker de som elsker 
meg og de som søker meg 
finner meg

Gal 2,20
Matt 7,7

Guds sønn som elsket meg
Let, så skal dere finne

8,35
Og den som finner meg, 
finner livet og får nåde hos 
Herren

Joh 6,47 Den som tror, har evig liv

8,6
Hør! Viktige ting vil jeg 
tale, fra min munn 
kommer rettvise ord

Luk 4,22 Alle undret seg over de herlige ord 
som kom fra hans munn

8,20
Jeg går på 
rettferdighetens vei, holder 
meg til de rette stier

Sal 23,3 Han leder meg på de rette stier



• føres i eksil
• studerte den tidens høyeste filosofi, 1:4, 17
• fungerte i et viktig embete
• venner i den brennende ovnen, kap. 3
• Daniels yppersteprestelige bønn, kap 9
• budskapet om en Menneskesønn, 7:13–14

Daniel



Bibelens røde tråd
Time 9Døperen Johannes, Forventinger ut fra profetene Jesaja og Sakarja, og deres oppfyllelse i Jesus Kristus



• Gjennom GT - En Messias forventning.
• Allerede sett på flere profetier, typologier og forbilder som vi ser er fullbyrdet i Kristus.
• Noen er lettere å se i lys av Kristus. 1.Kor.10.4b «For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og denne klippen var Kristus.»
• Messiasprofetiene mer tydelige, blir mer hyppige mot slutten av GT
• Skal særlig se på profetier fra Jesaja og Sakarja

Han som skulle komme – kom!



• Luk.3.15 – forventing: «Folket gikk nå med forventning, og alle tenkte i sitt stille sinn at Johannes kanskje var Messias».
• Joh.1.20-23 – Johannes sin bekjennelse: «Da bekjente han og fornektet ikke – han bekjente: «Jeg er ikke Messias.» «Hvem er du da?» spurte de. «Er du Elia?» «Nei, det er jeg ikke», svarte han. «Er du profeten?» «Nei», sa han. «Hvem er du da?» sa de. «Vi må ha et svar å gi dem som har sendt oss. Hva sier du om deg selv?» Han sa: « Jeg er en røst som roper i ødemarken: Gjør Herrens vei rett, som profeten Jesaja har sagt.»

Døperen Johannes - Elia



Johannes var en veirydder: • Jes.40.3 «En røst roper: Rydd Herrens vei i ørkenen, jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud!»
• Mal.3.1a «Se, jeg sender min budbærer, han skal rydde vei for meg.»
Johannes settes i forbindelse med profeten Elia.
• Mal.4.5 «Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende.»
• Luk.1.17 «Han skal gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia, for å vende fedrenes hjerter til barna og gi ulydige det sinn som rettferdige har, for å gjøre i stand for Herren et vel forberedt folk.»
• Matt.11.14 «Og om dere vil ta imot det: Han er den Elia som skulle komme.»

Døperen Johannes - Elia



Døperen Johannes vitner tydelig om Jesus:• Joh.1.27 «han som kommer etter meg, han som jeg ikke er verdig til å løse sandalremme for»• Joh.1.29 «Se der Guds lam, som bærer bort verdens synd!»• Joh.1.34 «Jeg har sett det, og jeg har vitnet: Han er Guds Sønn»
Men døperen Johannes kommer i tvil.• I fengsel, sender bud: ”Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?” Matt. 11.3

Døperen Johannes



Hva svarer Jesus?• “Og Jesus svarte og sa til dem: Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: Blinde ser og lamme går omkring, spedalske blir renset og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige.” Matt 11:4-5
Jesus viser til sine Messianske gjerninger, slik det var profetert om i GT.• Jesus forankrer svaret sitt i Skriften. 

Jesus viser til skriftene



• Jes 35:4-6: “Si til de urolige hjerter: Vær frimodige, 
frykt ikke! Se, der er deres Gud! ..Han kommer selv 
og frelser dere. 5 Da skal de blindes øyne åpnes, og 
de døves ører lukkes opp. 6 Da skal den lamme 
springe som en hjort, og den stummes tunge juble. 
For kilder bryter fram i ørkenen, og bekker i 
ødemarken.” 

• Jes 61:1: “Herren Herrens Ånd er over meg, fordi 
Herren har salvet meg til å forkynne et godt 
budskap for de fattige. Han har sendt meg til å 
forbinde dem som har et nedbrutt hjerte, til å 
utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de 
bundne,”

Jes 35 og Jes 61



Jesus i synagogen i Nasaret. Luk. 4.16-21• Leser fra Jes. 61:1-2.• “Han begynte så med å si til dem: I dag er dette Skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres.” v. 21• Jesus er tydelig - Skriftene handler om han. • Jesu ord utløste raseri og et ønske om å kaste ham utfor et stup v. 28-29

Jesus leser fra Jesaja 61.



Matteus 4.23 «Siden dro Jesus omkring i hele Galilea; han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage hos folket»
Matteus 8.1-4 - en spedalsk blir helbredet 
Matteus 8.5-12 - en romersk offiserers tjener blir helbredet
Matteus 8.17 - «Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja: Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer.», jfr Jesaja 53:4 «Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han.»
Matteus 8.23-27 - Jesus stiller stormen
Matteus 8.28-33 - driver ut demoner
Matteus 9.1-8 - en lam mann blir helbredet
Matteus 9.18-26 - Jairus datter, kvinne som rørte ved Jesu kappe
Matteus 9.27-34 - to blinde og en stum

Messianske gjerninger i Matteus



• Jes.60.1-2 - en verdensanalyse: “Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørke dekker jorden, og det er belgmørke over folkene. Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg.”
• Ef.5.8a – menneskets tilstand: «En gang var dere selv mørke»
• ”Lyset ditt kommer” skrev Jesaja
• Joh.1.9 «det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden»
• Joh.8.12 «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys»
• Ef.5.8b – alle troendes stilling: «nå – i Herren – er dere lys»

Messias-profetier hos Jesaja



• Jesu fødsel forutsies nøyaktig i Jesaja.
• Jes.9.6 «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.»
• Jes.7.14 «Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, jomfruen skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanu-El»

Messias-profetier hos Jesaja



• Jesu lidelse detaljskildres i Jesaja 53•Beskriver de ytre fenomener, forkastelsen, lidelsen, smerten, at folket ikke forstod at dette var for folkets synder og hvordan han blir begravd.
• Beskriver/forklarer de åndelige realitetene, stedfordtreder, skyldoffer, til behag for Gud, skal rettferdigjøre de mange

Messias-profetier hos Jesaja



• Sakarja virket i tiden etter eksilet i Babylon.  
• Samtidig med Haggai, Esra 5.1 «Profeten Haggai og Sakarias, Iddos sønn, som også var profet, profeterte for jødene i Juda og Jerusalem; i Israels Guds navn profeterte de for dem.»
• Navnet Sakarja betyr – ”YHWH husker” – han formidler håp i en håpløs situasjon

Messias-profetier hos Sakarja



• Messias er beskrevet som både konge og tjener, menneske og Gud
• Min tjener Spiren (3.8, 6.12)
• Herrens engel (3.1-2)
• Kongelig prest (6.13)

Messias-profetier hos Sakarja



• Sak.9.9 «Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole.»
• Matt.21.5 – Kongen red inn i Jerusalem – ”Min konge har kommet”
• Sak.11.12 – tretti sølvpenger 
• Sak.12.10 – gjennomboret: «Men over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, øser jeg ut en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret. De skal klage over ham som en klager over sin eneste sønn, og sørge bittert over ham som en sørger over den førstefødte».

Messias-profetier hos Sakarja



• Gjennom messias profetiene i GT, ble håp og forventning skapt i Guds folk. • Sorgen stor i NT når folket som er bærere av frelsesløftet forkaster Jesus og blir stående utenfor. Eks. Rom.9.1ff
• Joh.1.10-11 «Ham var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham»

Han som kom til sine egne



• Den blindfødte har fått åpnet sine øyne av Jesus, må så forsvare seg for jødene og fariseerne. Joh. 9.1-34
• Joh.9.28-29 «Du er hans disippel, vi er disipler av Moses. Vi vet at Gud har talt til Moses, men vi vet ikke hvor dette menneske er fra»
• Joh.5.46 «Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg. For det er meg han har skrevet om»
• Joh.9.30-32 «Det er da merkelig at dere ikke vet hvor han er fra, enda han har åpnet øynene mine… så lenge verden har stått, har ingen hørt om at noen har åpnet øynene på en som er født blind»

Jesu møte med den blindfødte



• Løftene er gitt gjennom hele GT og profetene har profetert.• Løftene og profetiene har gått i oppfyllelse.• Han som skulle komme - kom og er kommet!
Luk. 24.27:“Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og forklarte for dem i alle skriftene det som var skrevet om ham.” Apg 10.43:“Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn.” 

Han er her!



Bibelens røde tråd
Time 10

Jesu liv, undervisning, død og oppstandelse.



• GTs Messiasforventninger oppfylt i Jesus.
• Matteus - Jesus som Messias – Kongen, Davids sønn, som løftene om Guds rike oppfylles gjennom.
• Markus – Jesus som Herrens tjener som på sin livsvei, hjelper utallige mennesker og lar dem få møte sin forløser.
• Lukas – Jesus som det perfekte menneske. Menneskesønnen, som viser nåde og hjelper fattige og utstøtte ved å ta imot dem i sitt rike.
• Johannes – Jesus som Guds sønn, ett med Faderen, som underviser livets og evighetens dybder.

Evangelistenes firfoldige vitnesbyrd om Jesus.



• Messias skulle være av Abraham ætt.(1.Mos 
12:3).

• Av Juda stamme,(1.Mos 49:10) av Davids 
slekt(1. Krøn 17:12-14).

• Skulle fødes i Betlehem (Mika 5:1), av en jomfru 
(Jes 7:14).

• Lære folket som profet(5.Mos 18:18). 
• Helbrede syke, sette fanger fri (Jes 42:7 og 

61:1).
• Lide og dø for folkets synder (Jes 53).
• Stå opp fra de døde (Salme 16:3-9).

Messias adresse inn i historien



• Av Abrahams ætt
• Av Juda stamme
• Av Davids slekt på 

både Maria og Josef 
sin side.

• Født i Betlehem
• Født av en jomfru

Jesus blir født



Luk 2:25-32 
• Rettferdig og Gudfryktig mann.
• Ventet på Israels trøst.
• Åpenbart for ham av DHÅ at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias.
• Tok barnet Jesus i armene sone og lovet Gud: ”Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel. 

Simeon i Tempelet



• Døpt av døperen Johannes. Matt. 3.13-17
• Begynner å kalle disipler. Eks. Matt. 4:19 ”Følg 

meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere”.
• Helbredet syke, drev ut onde ånder. Eks. Matt. 

4:24, Luk. 5:12-15
• Lærte folket, i synagogen og ellers. Eks. Luk 

4:14-22, Mark. 6.34.

Jesus står fram og begynner sitt offentlige virke.



• ”Han sa: Tidens mål er fullt, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet!” Mark 1:15
• Jamfør: Jes. 52: 6–8:Derfor skal mitt folk lære å kjenne mitt navn. Ja, på den dagen skal de lære å kjenne at jeg er den som sier: Se, her er jeg! Hvor fagre er på fjellene hans føtter som kommer med gledesbud, som forkynner fred, som bærer godt budskap, som forkynner frelse, som sier til Sion: Din Gud regjerer! 

Jesu forkynnelse



• Disiplene – til og med Johannes Døperen (Luk. 7:19) – forvirring. ”Er du den som skal komme?”
• Forkynner om riket gjennom liknelser. Guds rike er å ligne med…
• Riket kommer ikke enda med all sin kraft (Matt. 13). Agnene skilles fra kornet først i fremtiden. Nå sås det…

Jesus korrigerer misoppfatninger om riket



• Riket kommer ennå ikke med uimotståelig kraft (se liknelsen om såmannen)
• Den endelige dommen skjer først i fremtiden Matt. 24:14
• Rikets fullstendige opprettelse (se f.eks. Daniel 2:44) har blitt utsatt for at så mange som mulig skulle kunne komme inn før den endelige dommen Luk. 14:15-24
• ”Da sa herren til tjeneren: Gå ut på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt.” V. 23

Jesus korrigerer misoppfatninger om riket



• ”Blinde, krøplinger, døve, stumme, spedalske 
eller de med urent kjøtt har ikke tillgang til 
samfunn” (esséer)

• Slik tenkte selv fariseerne, ettersom de anså at 
slike mennesker var straffet av Gud (t.eks. Joh. 
9:2)

• men Jesus da?

Et rike stengt for syndere



• Jesus kjentes som synderes, skatteinkreveres, fattiges, sykes og prostituertes venn. (Matt. 11:19; Luk 7:36; 14:1–)
• Lukas beskrivelse av syndere innbefatter: ”personer som har et foraktet arbeid eller en umoralsk livsstil, som ekteskapsbrytere, prostituerte, mordere, tyver og bedragere”
• Når Jesus åt med syndere viste han at Guds rike og samfunnet med Gud er åpnet for dem, de er velkomne inn i samfunnet med Gud – selv om de skulle være utstøtt av sin tids religiøse ledere

Et rike åpent for syndere



• Brukte betegnelsen menneskesønnen(Dan7:13) om seg selv gjentatte ganger i alle evangeliene.
• Brukte ”Jeg er” = Guds navn fra GT
• Kalte Gud sin Far og så seg som ett med Faderen, ”Jeg og Faderen er ett”. - Joh.10:30 
• Bekreftet at han var Messias - Matt 16:16ff 
• At han var konge av et rike - Joh.18.36ff

Jesus lot det bli forstått og lærte 
selv at han var Gud



Jesus rir inn i Jerusalem Matt. 21:9 
• Folkets hyllest hentet direkte fra salme 118:26 

”Hosianna, Davids Sønn! Velsignet være han 
som kommer i Herrens navn.” 

• Det som skjer en oppfyllesle av Sak. 9:9, ”Din 
konge kommer… ridende på et esel…”

Den siste uke



• Mark. 14: 22–24
• Jesus tok brødet og brøt det: i bakgrunnen 2 

Mos. 12 – påskelammet som blir spist   
• tolkning: ”Dette er min kropp” 
• Jesus tok begeret: tolkning: ”dette er mitt blod, 

paktens blod” 
• i bakgrunnen 2 Mos. 24:8 paktens blod som 

Moses stenket på folket

Nattverden innstiftes



• Grepet på falske anklager. Matt. 26:29-61
• Kledd opp med tornekrone – Hånet, spottet og spyttet på. Matt. 27:27-30.
• Slått og hudstrøket. Mark. 14:65, Joh. 19:1. 
• Naglet til et kors. Matt. 27:31.
• Mørket senker seg over Jerusalem. Matt. 27:45.
• Etter tre timer i mørket. ”Det er fullbrakt!” Joh. 19.30.
• Jorden skalv, klippene revnet og forhenget i tempelet revnet i to, ovenfra og ned. Matt. 27:51.

Jesus lider og dør



• Gud forsonet verden med seg selv, 2 Kor. 5:18–21
• Gud reddet verden – fra Gud 
• Faderen (Gud) vendte bort sitt ansikt og overgav sin eneste Sønn (Gud) for et øyeblikk, for ikke å måtte overgi oss for evig (jfr. Herrens velsignelse)
• Faderen led i sin Sønn straffen for menneskenes synder 

Jesu død – hva skjer?



• Salme 22 - Jesus lider på korset
• 1.Mos 3:15 - Jesus overvinner Satan på korset 
• Jesaja 53 – Jesus forsoner med sin død våre synder 

Hva forutsa skriftene om Jesus på Korset?



• Jesus korsfestes, dør og begraves
• Disiplene gjemte seg og var fortvilet. 
• ”Da det var blitt kveld samme dag,.., var dørene lukket der disiplene var, av frykt for jødene” - Joh 20:19.
• Men Jesus stod opp!
• Viste seg flere ganger for disiplene. Eks. Joh. 20:19, Matt. 28:9ff, Luk. 24:36ff
• I tillegg over 500 øyenvitner. - 1 Kor. 15:6.

Jesu oppstandelse



1. Jesus ble korsfestet og døde.
2. Jesus ble begravd. 
3. Disiplene kom inn i tvil og fortvilelse, ettersom Jesu død slo deres håp i stykker.
4. Graven, som Jesus hadde blitt begravet i, ble konstatert tom noen dager senere.
5. Disiplene hadde virkelige erfaringer, som de trodde var ved åpenbaringer av den oppstandne Jesus.
6. Disiplenes liv ble forandret, og de var t.o.m. beredt til å dø for sannferdigheten i dette. 

Jesu oppstandelse – tolv historiske fakta



7. Evangeliets budskap om oppstandelsen var kjernen i urmenighetens forkynnelse. 
8. Evangeliet forkynnes t.o.m. i Jerusalem, i byen der Jesus døde.
9. Disse disiplene grunnla den kristne kirken.
10.Hovedmøtedagen ble søndag (ukens første dag) – dagen Jesus skal ha oppstått fra de døde.
11.Jakob, Jesu tidligere skeptiske bror, omvendte seg når han trodde seg å ha sett den oppstandne Jesus
12.Saul, forfølgeren, omvendte seg og ble apostelen Paulus

Jesu oppstandelse – tolv historiske fakta



• Den tomme graven (Mark. 16:6, Matt. 28:6 osv.)
• Jesus kunne røres ved etter oppstandelsen (Joh. 20:27)
• Jesus hadde kjøtt og ben (Luk. 24:39)
• Jesus åt flere ganger etter sin oppstandelse. (Luk. 24:30, Luk. 24:42, 43; Joh. 2:12–15)
• Jesu oppstandelseskropp hadde sår (Joh. 20:27)
• Jesu oppstandelseskropp kunne kjennes igjen. (Luk. 24:31, Joh. 20:16, Appg. 1:3)
• Jesu oppstandelseskropp kunne ses og høres (Matt. 28:17, Joh. 20:15,16)

Kroppslig oppstandelse



• Vitner om Guds eksistens – bare Han kan oppvekke en død
• Jesus hadde rett om sin egen identitet.
• Jesus underviste med Guds autoritet.
• Korsdøden var forsoningen for våre synder.
• Det er mulig å leve i samfunn med den oppstandne Jesus. 
• Å møte Jesus er mulig også i dag.
• Også vi kommer til å oppstå fra de døde.
• Jesu gjenkomst er mulig.

OM Jesus oppstod fra de døde, hva 
innebærer det?



”Men er Kristus ikke reist opp, da er vår forkynnelse 
ingenting, og den tro dere har, er intet. Da blir vi 
stående som falske vitner om Gud. For vi har vitnet 
mot Gud at han har reist Kristus opp, noe han altså 
ikke har gjort, dersom det er så at de døde ikke reises 
opp … Men er ikke Kristus reist opp, da har dere en 
unyttig tro, og da er dere ennå i deres synder. Da er 
også de fortapt som er sovnet inn i Kristus. Har vi 
bare i dette livet satt vårt håp til Kristus, da er vi de 
ynkverdigste av alle mennesker.”

Paulus, 1 Kor. 15:13-15, 17-19
Men nå er Kristus oppstått fra de døde…

1 Kor. 15:20

Oppstandelsen – Hva står på spill?



• Nå kaller kongen til fest. Matt. 22:1–14,. 
• Se, jeg har gjort i stand mitt måltid, oksene og 

gjøfeet er slaktet, og alt er ferdig. Kom til 
bryllupet! Matt 22:4.

• Invitasjonen lyder fortsatt. Kom til Jesus!

Kongen kaller til fest



Bibelens røde tråd
Time 11

Hvordan brukte apostlene og de første kristne GT i sin forkynnelse?Særlig hensyn på Peter og Paulus



• Luk 24:44-49”Så sa han til dem: Dette er mine ord, som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere, at alt det måtte oppfylles som er skrevet om meg i Mose lov og profetene og salmene. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå Skriftene. Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias måtte lide og stå opp fra de døde den tredje dagen, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette. 49 Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovt. Men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye. 

Inngangen til en ny tid.



• Tar for seg menighetens første tid.
• Forfatteren Lukas konsentrere seg i 

begynnelsen om Peter, for så å følge Paulus sin 
tjeneste.

• Hvordan forholdt de seg til GT i sin forkynnelse?

Apostlenes gjerninger



• Tunger av ild som satte seg på hver enkelt av apostlene og de ble fylt av DHÅ. Apg. 2:1ff
• Peter står fram - Apg. 2.14-38
• Avsnitt fra GT, Joel.3.1f, Sal.16.18f, Sal.110.
• Generelt i talen er det flere spor av GT-språk og GT-motiver.
• Bruker dette for å lede frem til – ”Så skal da hele Israels folk vite for visst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet.” V. 36
• Med mål – ”Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.” V. 38

Hendelsene på Pinsedag



• GT var de første kristnes Bibel.
• Når det i NT gjentatte ganger er snakk om ”Skriftene” menes det først og fremst GT. 
• Disiplene og de første kristne fortsatte med det Jesus hadde lært dem. – Vise i alle skriftene, ”det som er skrevet om ham.” Luk 24:27b
• I tilegg forkynte de andre åndelige sannheter med å bygge på bilder og tanker fra GT. – ”..alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss,.. Rom 15:4a.

Forkynnelse ut fra GT



• Preger talene i Apg. Kap. 2, 3, 4. 
• Avgjørelse av lærespørsmål/avsløre vranglære -

Apostelmøtet i Jerusalem. Kap. 15. Hva sier 
Skriften?

• 1. og 2. Peters brev – full av GT sitater, 
gammeltestamentlig språk og motiver.

• To eksempler fra 1. Petersbrev.

Peters bruk av GT



• ”Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys,” 1.Pet 2:9
Fra GT: 
• ”Dere skal være et kongerike av prester for meg og et hellig folk.” 2Mos 19:6a
• ”For et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk.” 5Mos 7:6

Begreper brukt om Israel, 
overført til menigheten.



• ”Mine kjære! Jeg formaner dere som fremmede 
og utlendinger,..”1. Pet 2:11a - se også 1:17

• ”Jeg er en gjest (fremmed Bibel11) på jorden”. 
Salme 119.19 

• ”Jakob svarte farao: Mine utlendighetsår er 
hundre og tretti.” 1Mos 47:9 

• David - ”Vi er fremmede for ditt åsyn og gjester, 
som alle våre fedre.” 1.Krøn.29:15a 

• ”I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd 
det som var lovt. Men de hadde sett det langt 
borte, og hilste det. Og de bekjente at de var 
fremmede og utlendinger på jorden.” Heb 11:13

Fremmede og utlendinger



• Som fremmede – ”Spenn derfor beltet om livet, vær våkne, beredt i tanke og sinn! Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer seg.”  1.Pet.1.13-Bibel11
• Israel fremmede i Egypt – Påskemåltidet.
• ”På denne måten skal dere ete det: Med belte om livet, med sko på føttene og med stav i hånden.” 2Mos 12:11a
• Klar til å bryte opp, klar til å reise når Herren kaller, til løfteslandet/hjemlandet.

Fremmede og utlendinger



• Møter ham først som en forfølger av menigheten i Apg. Kap. 8-9.
• Møtte Jesus i Apg. 9:3-18. 
• Paulus begynner straks sin vitnetjeneste -Apg.9.19-22
• ”Men Saulus fikk stadig større kraft, og han brakte jødene som bodde i Damaskus, til taushet ved å bevise at Jesus er Messias.” V.22
• Hvordan? Som Apollos - Apg.18:28.

Paulus



• Paulus fortsetter sin aposteltjeneste.
• Blir hedningenes apostel. 
• Drar på tre misjonsreiser omtalt i Apg.
• Blir til slutt lagt i lenker i Jerusalem, og vitner i 

sine lenker for folket, det høye råd, to 
landshøvdinger, kong Agrippa og keiseren i 
Roma.

• For kong Agrippa. Apg. 26:1-32

Paulus



• Kong Agrippa! Jeg akter meg lykkelig at det er overfor deg jeg i dag skal forsvare meg mot alt det som jødene anklager meg for. For du har meget god kjennskap til alle skikker og lærespørsmål blant jødene. Derfor ber jeg deg at du vil høre tålmodig på meg. V. 2-3 
• Så har jeg da fått hjelp av Gud og står til denne dag og vitner både for liten og stor, og jeg sier ikke noe annet enn det profetene og Moses har sagt skulle skje, at Messias skulle lide, og at han som den første av de dødes oppstandelse skulle forkynne lys for folket og for hedningene. V. 22-23

Apg. 26:2-3, 22-23, 26-28



• Kongen kjenner til disse tingene, og til ham taler jeg også frimodig. For jeg kan ikke tro at noe av dette er ukjent for ham, det er jo ikke skjedd i en avkrok. Kong Agrippa, tror du profetene? Jeg vet at du tror! Men Agrippa sa til Paulus: Det mangler lite på at du overtaler meg til å bli en kristen! V. 26-28

Apg. 26:2-3, 22-23, 26-28



• Skrevet 13 av brevene i NT.
• Eksempler på Paulus bruk av GT i brevene;
• Understreker Kristus forbilder. Eks. Nådestolen, 

Rom. 3:25, Klippen, 1. kor. 10:4, 
Påskelammet,1. Kor. 5:7.

• Lærdommer. Rom.15.4. Eks. Israelsfolkets 
vandring i ørkenen, 1. Kor.10.1ff

Paulus brevene



Trossannheter - for eksempel 
• Rettferdiggjørelse ved tro, ved å vise til 

Abraham, som trodde Gud og Guds løfter og 
hvordan det ble regnet ham til rettferdighet. 
Rom. Kap. 4

• Første og andre Adam. Rom. 5:12-19
• De to paktene, Isak og Ismael. Gal. 4.21-31.

Paulus brevene



• ”Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist 
om. Du vet jo hvem du har lært det av, og helt 
fra barndommen av kjenner du De hellige 
skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved 
troen på Kristus Jesus. Hele Skriften er 
innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til 
overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i 
rettferdighet, for at Guds menneske kan være 
fullkomment, satt i stand til all god gjerning.”   
2. Tim 3:14-17

Paulus om skriftene



• GT vitner om Jesus på en sånn måte at en kan 
bli frelst!

• Gud har inn innåndet sin Ånd inn i Skriftene, slik 
at det er et levende Ord.

• Nyttig til: Lærdom, overbevisning, rettledning, 
opptuktelse i rettferdighet.

• For et mål: Fullkomment, satt i stand til all god 
gjerning.

Paulus om skriftene



”Ved Jesus Kristus er ikke GT glemt, eller utdatert, 
men GT bekrefter og gir holdbarhet og autoritet til 
apostlenes forkynnelse.” 

Vegard Soltveit.



Bibelens røde tråd
Time 12

Endetiden



• Jesus kommer ”snart”
• 2000 år kan vel ikke være snart?
• GT, Jesus, Paulus og Åp. lærer samstemmig: ”snart” –”enda ikke”
• Den levende menighet har alltid ventet på at Jesus kommer snart.
• ”Snart” er Guds, ikke menneskers, synsvinkel
• ”Kort”, jfr. uttrykket ”kort” liv

De siste tider – i den ellevte time



• Først den oppstandne Kristus:
• 1:4 – 2 Mos. 3:14 (var, er, skal komme)
• 1:4 – Jes. 11:1–3 (sju ånder)
• 1:4 – Sal. 110:1 (tronen)
• 1:5 – Jes. 52:15 (konger lukker sin munn)
• 1:5 – Jes. 53:5 (frelst gjennom blodet)
• 1:5 – Sak. 12:10 (gjennomboret Frelser)

Åpenbaringsbokens begynnelse - kobling til GT



• «Mine barn, det er den siste time. Og likesom dere har hørt at Antikrist kommer, så er det alt nå stått fram mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time». (1.Joh 2:18 - skrevet i slutten av det første århundret!)
• Den siste tiden = Tiden mellom Jesu første og andre komme!
• Daniel 12:4 “Og du, Daniel, må gjemme disse ordene og forsegle boken helt til enden. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal bli stor.”

Når er den siste tiden/endens tid?



Endetidens mennesker ifølge 2 Tess. 2:3–4 :
• frafall
• lovløshetens menneske
• fordervelsens sønn
• motstandere
• Opphøyer seg selv
• setter seg i Guds tempel
• Gir seg ut for å være Gud

Endetidens mennesker



• Lovløshetens hemmelighet – den lovløse 
• jfr. 2 Tess. 2
• mange antikrister 1.Joh. 2:18 – Antikrist 2.Tess. 2 
• Jesus tilintetgjør Antikristene og Antikrist: (2.Tess. 2:8)

– 1) med sin munns ånde = sitt ord
– 2) med sitt komme 

Antikristus - antikrister



• Først den oppstandne Kristus
• Sendebrevene, kap. 2–3
• Hendelsene i de siste tidene, flere beskrivelser
• Slutten: 6:17; 11:19; 14:20 og 22:21

Åpenbaringsbokens tolkning



• Matt. 24:29–44;1.Kor. 15:51–58; 1.Tess. 4:13–5:11
• den siste basunen lyder
• Jesus kommer tilbake
• de døde oppstår
• en forvandling
• en bortrykkelse
• alt hender plutselig og overraskende
• de som tilhører Herren behøver ikke være redd

Hva skjer i avslutningen?



• Jesu andre komme kan drøye, men det kommer (2.Pet. 3:3-10)
• Jesus fullbyrder resten av de løftene i GT og NT som ennå ikke har blitt fullbyrdet 
• Det viser seg at det som Bibelen sa om Jesus er sant
• Lammet (Jesus) som har frelst oss (Åp.5:6-8), skal nå også dømme og straffe (Åp.6:12-17) 
• All ondskap, urettferdighet, ulydighet og utroskap får sin straff (Åp. 20:11-15)
• Alt underlegges Faderens makt og velde (1. Kor. 15:22-28)

Hva skjer i avslutningen?



• 1. Hold deg våken og ventende
• 2. Lev i stadig fornyelse og tilgivelse
• 3. Tjen Herren med de gaver og muligheter du har fått av Gud
• 4. Vær med i evangelisering og misjon

– Som en som er utsendt, eller
– en som sender og støtter andre 

Hvordan skal vi leve i lyset av Jesu gjenkomst?



• Åp. 22:16 «Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dere i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne».
• Løftet – 2.Sam. 7:16  gjelder og innfris! ««Ditt hus og ditt kongedømme skal stå fast til evig tid for mitt ansikt, og din trone skal stå støtt til evig tid».

Jesus i slutten av Bibelen



• ”Herrens nåde være med dere alle.” (Åp. 22:21)
• Det siste verset i Bibelen er den endelige oppfyllelsen av Immanuel profetien i Jes. 7:14 = ”Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, jomfruen skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. (Gud med oss)

Jesus i det siste verset i Bibelen


