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Davids-riket blir delt
”Så gikk Salomo til hvile hos sine fedre og ble gravlagt i sin far Davids by. Hans sønn Rehabeam 
ble konge etter ham." 

Kort tid etter at Rehabeam kom på tronen, drog han til Sikem der han ventet å bli formelt anerkjent 
av alle stammene, "for hele Israel var kommet dit for å gjøre ham til konge". 

Blant dem som kom, var Jeroboam, sønn av Nebat. Det var den samme Jeroboam som under 
Salomos regjering var kjent som "en dyktig kar". Det var også ham profeten Akia fra Sjilo hadde 
gitt denne illevarslende kunngjøring: "Jeg vil rive riket ut av hendene på Salomo og gi deg de ti 
stammene." 

Gjennom sin budbærer hadde Herren gitt Jeroboam klar beskjed om hvor nødvendig det var å dele 
riket. "Dette gjør jeg fordi Salomo har forlatt meg og tilbedt sidonernes gudinne Astarte, 
moabittenes gud Kamosj og amonittenes gud Milkom. Han har ikke gått på mine veier og ikke gjort 
det som er rett i mine øyne. Han har ikke holdt mine bud og lover, som hans far David gjorde." 

Jeroboam hadde også fått beskjed om at riket ikke skulle deles før Salomos regjeringstid var slutt. 
"Likevel vil jeg ikke ta noe av riket fra ham selv; jeg lar ham være fyrste så lenge han lever, for min 



tjener Davids skyld, han som jeg valgte ut, og som holdt mine bud og lover. Jeg vil ta riket fra hans 
sønn og gi de ti stammene til deg." 

Dårlig dømmekraft 
Salomo hadde hatt til hensikt å forberede Rehabeam, sin utvalgte etterfølger, til å vise klokskap i 
den krisen som Guds profet hadde forutsagt, men han hadde aldri vært i stand til å prege sin sønns 
holdning på en positiv måte. I stedet hadde han vist grov forsømmelse av hans oppdragelse helt fra 
han var liten. Fra sin mor, som var en ammonittisk kvinne, hadde Rehabeam arvet en ustø karakter. 
Til tider prøvde han å tjene Gud og opplevde et visst monn av fremgang. Men han var ikke fast nok 
i sitt forsett og gav til sist etter for de onder som han hadde vært vitne til fra sin barndom. 
Rehabeams feilgrep og endelige frafall viser de fryktelige følger av Salomos forhold til kvinner som 
dyrket avguder. 

Stammene i Israel hadde lenge måttet tåle grov urett som følge av overgrepene fra deres tidligere 
konge. Pågrunn av sin ødselhet under frafallet måtte Salomo legge tunge skatter på folk, og de 
måtte også gjøre utstrakt pliktarbeid. Før den nye kongen ble kronet, ville stammelederne gjerne 
vite om Salomos sønn hadde til hensikt å befri folket for disse byrdene. Folket kom til Rehabeam og 
sa: "Din far la et tungt åk på oss. Men hvis du nå vil lette det harde arbeidet og det tunge åket som 
din far la på oss, så skal vi tjene deg." 

Rehabeam ville gjerne drøfte saken med sine rådgivere før han laget sin egen styreform. Derfor 
svarte han: "Gå bort og vent i tre dager! Kom så tilbake til meg!" Og folket gikk sin vei. Kong 
Rehabeam rådførte seg nå med de gamle som hadde gjort tjeneste hos hans far Salomo mens han 
levde. Han spurte: "Hva rår dere meg til å svare dette folket?" De sa til ham: "Hvis du viser deg 
vennlig mot dette folket, føyer dem og gir dem et velvillig svar, så kommer de til å tjene deg alle 
dine dager." 

Rehabeam var ikke fornøyd med dette svaret. Derfor rådførte han seg med de unge mennene som 
hadde vært hans venner i ungdommen og de tidlige manndomsår. "Hva rår dere oss til å svare dette 
folket?" spurte han. "De har bedt meg om å lette det åket min far la på dem." De foreslo at han 
skulle behandle sine undersåtter strengt og gjøre det klart helt fra begynnelsen at han ikke ville 
finne seg i at noen krysset hans personlige ønsker. 

Rehabeam følte seg smigret ved tanken på å kunne regjere eneveldig, og han bestemte seg for ikke å 
bry seg om det rådet de eldre hadde gitt ham, men la de unge mennene være hans rådgivere. Den 
tredje dagen kom hele folket til Rehabeam for å få vite hvilken kurs han ville følge. Han gav dem et 
hardt svar: "Min far la et tungt åk på dere, men jeg vil gjøre det tyngre. Min far tuktet dere med 
sveper, menjegvil tukte dere med piggremmer." 

Hvis Rehabeam og hans uerfarne rådgivere hadde forstått Guds vilje med Israel, ville de ha rettet 
seg etter folkets ønske om grundige endringer i styreformen. Men de utnyttet ikke den gunstige 
anledningen under møtet i Sikem, men unnlot å resonnere fra årsak til virkning. Dermed svekket de 
for alltid sin innflytelse over en stor del av folket. Deres faste beslutning om å fortsette og endog 
øke under trykkelsen som var blitt innført under Salomo, stod i skarp kontrast til Guds plan med 
Israel, og gav folket grunn til å tvile på ektheten av deres motiver. Dette ukloke og ufølsomme 
forsøk på maktmisbruk viser at kongen og hans rådgivere var preget av stolthet og trang til å herske. 



Krisen et faktum 
Herren lot ikke Rehabeam gjennomføre sine planer. Atskillige tusen blant stammene var svært 
forbitret over Salomos tvangstiltak, og de så ingen annen utvei enn å gjøre opprør mot Davids ætt. 
Da nå hele Israel så at kongen ikke ville høre på dem, gav de ham dette svaret: "Hva del har vi i 
David? Vi har ingen lodd i Isais sønn. Hjem til teltene, Israel! David, sørg nå for ditt eget hus!" Så 
drog israelittene hjem igjen. 

Dette bruddet som Rehabeam hadde skapt ved sine ubetenksomme ord, var uopprettelig. Fra det 
øyeblikket var Israels tolv stammer delt. Judas og Benjamins stammer utgjorde riket i sør. Det ble 
kalt Juda-riket og hadde Rehabeam som konge. De ti stammene i nord opprettet en egen stat. De 
utgjorde Israels-riket, og her ble Jeroboam konge. Dermed var profetens utsagn om rikets deling 
oppfylt. "Herren laget det så." 

Da Rehabeam så at han ikke lenger hadde de ti stammenes lojalitet, våknet han opp til handling. 
Han sendte Adoniram til dem for å få til forsoning. Han hadde tilsyn med pliktarbeidet og hadde 
stor innflytelse. Men den behandling kongens fredsmegler ble utsatt for, viser folkets følelser 
overfor Rehabeam. Israelittene steinet ham i hjel. Kongen ble skremt da han ble klar over styrken 
og omfanget av opprøret, og måtte i all hast stige opp i vognen sin og flykte til Jerusalem. 

Så snart Rehabeam var kommet til Jerusalem, samlet han hele Judafolket og Benjamins stamme, 
hundre og åtti tusen utvalgte krigere. De skulle kjempe mot Israels-riket og vinne kongemakten 
tilbake for Rehabeam, Salomos sønn. Da kom Herrens ord til gudsmannen Sjemaja, og det lød så: 
"Si til Juda-kongen Rehabeam, Salomos sønn, til hele Juda- og Benjamin-ætten og til resten av 
folket: Så sier Herren: Dere skal ikke dra opp og kjempe mot brødrene deres, israelittene. Dra hjem 
igjen, hver til sitt hus! For det som har hendt, er kommet fra meg." Da adlød de Herrens ord; snudde 
og drog hjem igjen, slik som Herren hadde sagt. 

To riker - ett folk 
I tre år prøvde Rehabeam å dra nytte av den sørgelige erfaring han hadde i begynnelsen av sin 
regjeringstid, og han lyktes. Mange av byene i Juda bygde han om til festningsverker, og han gjorde 
festningene sterke, innsatte kommandanter i dem og forsynte dem med lager av mat, olje og vin. 
Han la an på å gjøre disse festningsverkene "meget sterke". Hemmeligheten med Juda-rikets 
blomstring i begynnelsen av Rehabeams regjering hadde ikke sammenheng med disse tiltak. 
Årsaken til dets gunstige stilling var at de anerkjente Gud som sin øverste leder. Mange gudfryktige 
menn fra Nordriket sluttet seg til dem. Folk fra alle Israels stammer som la vinn på å søke Herren, 
Israels Gud, fulgte prestene og levittene; de kom til Jerusalem for å ofre til Herren, sine fedres Gud. 
De styrket kongedømmet i Juda og sikret riket for Rehabeam, Salomos sønn, i tre år. For så lenge 
fulgte de i Davids og Salomos spor. 

Hvis Rehabeam hadde fortsatt i dette sporet, kunne han langt på vei ha rådet bot på de feilgrep som 
han hadde begått, og gjenskapt tilliten til at han kunne styre på en forstandig måte. Men Skriften 
forteller at Salomos etterfølger ikke øvde noen sterk innflytelse for å øke troskapen mot Gud. Av 
naturen var han så, selvsikker og egenrådig, og han hadde hang til avgudsdyrkelse. Men hvis han 
hadde hatt ubetinget tillit til Gud, kunne han ha utviklet karakterstyrke, en fast tro og lojalitet mot 
Guds krav. 

Etter som tiden gikk, satte Rehabeam mer og mer sin lit til sin kongemakt og til festningsverkene 
han hadde bygd. Gradvis gav han etter for sine nedarvede svakheter og gikk til slutt helt og fullt inn 



for avgudsdyrkelsen. Men da hans kongedømme var sikret, og han var blitt mektig, vendte han seg 
bort fra Herrens lov, "og hele Israel med ham". 

Så sørgelige og uttrykksfulle disse ordene er: "... og hele Israel med ham". Det folket som Gud 
hadde satt til å være et lys for nabofolkene, vendte ryggen til ham som var kilden til deres styrke, og 
la an på å bli lik de andre folkeslagene. Det gikk med Rehabeam som det hadde gått med Salomo - 
kongens dårlige eksempel førte mange på avveier. 

Det samme er tilfelle i større eller mindre grad også i dag. Når et menneske gjør det som er ondt, er 
den dårlige innflytelsen ikke begrenset bare til denne personen. Ingen lever for seg selv, og ingen 
går alene i fortapelsen. Den enkeltes liv er enten et lys som gjør veien klarere og lettere for andre, 
eller det er som en mørk, dyster skygge som gjør andre fortvilt og ulykkelig. Enten leder vi andre 
oppover til lykke og evig liv, eller nedover til sorg og evig død. Hvis våre handlinger bidrar til å 
styrke eller tvinge frem det onde hos våre medmennesker, har vi del i deres synd. 

Gud unnlot ikke å straffe Judakongen for hans frafall. Så hendte det i Rehabeams femte regjeringsår 
at Sjisjak, kongen i Egypt, gjorde en hærferd mot Jerusalem; for innbyggerne der hadde vært troløse 
mot Herren. Han kom med tolv hundre stridsvogner og seksti tusen hestfolk og en talløs hær som 
fulgte ham fra Egypt. Han erobret de befestede byene i Juda og kom like til Jerusalem. Da kom 
profeten Sjemaja til Rehabeam og stormennene i Juda, som var samlet i Jerusalem av frykt for 
Sjisjak. Han sa til dem: "Så sier Herren: Dere har vendt dere bort fra meg. Derfor vender jeg meg 
også fra dere og overgir dere til Sjisjak." 

Folket hadde enda ikke gått så langt i sitt frafall at de avviste straffedommene fra Gud, De var klar 
over at Gud hadde en finger med i de tapene de var utsatt for da Sjisjak gjorde invasjon i landet, og 
ydmyket seg for en tid. "Herren er rettferdig," sa de. 

Gud forkastet dem ikke 
Da Herren så at de hadde ydmyket seg, kom hans ord til Sjemaja, og det lød så: "Siden de har 
ydmyket seg, vil jeg ikke gjøre ende på dem; jeg lar dem så vidt slippe unna. Min harme skal ikke 
bli utøst over Jerusalem gjennom Sjisjak. Men de må underkaste seg ham, og da skal de få merke 
forskjellen på å tjene meg og å tjene kongene i andre land." 

Så rykket egypterkongen Sjisjak mot Jerusalem. Han tok alle skattene både i Herrens hus og i 
kongens slott. Han tok også alle gullskjoldene som Salomo hadde fått laget. I stedet fikk kong 
Rehabeam laget bronseskjold, og han satte høvdingene over livvakten som voktet slottsporten, til å 
ta vare på dem. "Fordi Rehabeam ydmyket seg, vendte Herrens vrede seg fra ham, Han ville ikke 
helt gjøre ende på ham. Det fantes da enda noe godt i Juda." 

Da straffedommen ble trukket tilbake, og nasjonen enda en gang hadde fremgang, var det mange 
som glemte sin frykt og falt tilbake i avgudsdyrkelse. Blant disse var også kongen. Selv om han ble 
ydmyket da ulykken rammet, ble det ikke til noe avgjørende vendepunkt i hans liv. Han glemte det 
Gud ville lære ham, og falt tilbake i de synder som hadde brakt straffedom over landet. Det gikk 
noen få år som var alt annet enn lyse, da kongen "gjorde det som var ondt; for han la ikke vinn på å 
søke Herren". Så gikk Rehabeam til hvile hos sine fedre. Han ble gravlagt i Davids-byen, og hans 
sønn Abia ble konge etter ham. 



Da Rehabeam kom på tronen og riket ble delt, gikk det tilbake med Israels storhet og anseelse, og 
de gjenvant den aldri fullt ut. I de århundrer som fulgte, var det tider da det satt menn med 
høyverdig moral og klar dømmekraft på Davids trone. Så lenge disse kongene regjerte, fikk 
nabofolkene del i de velsignelser som hvilte over Juda-folket. l visse perioder ble Guds navn 
opphøyet over alle falske guder, og hans lov ble holdt i ære. 

Fra tid til annen var det fremtredende profeter som støttet kongene og oppfordret folket til fortsatt å 
være trofaste. Men det onde frøet som allerede begynte å spire da Rehabeam kom på tronen, ble 
aldri fullstendig utryddet. Det folket som en gang hadde hatt så stor gunst hos Gud, sank til tider så 
dypt at de ble til spott og spe blant hedningene. 

Til tross for avgudsdyrkernes avvik ønsket Gud å gjøre alt som stod i hans makt for å redde det 
delte riket fra å gå fullstendig til grunne. Etter som årene gikk, så det ut som om hans vilje med 
Israel ble krysset av mennesker som var kontrollert av demoniske krefter. Likevel kom hans 
opphøyede hensikt til uttrykk da det utvalgte folket ble ført i fangenskap og senere frigitt. 

Delingen av riket var bare begynnelsen til et viktig avsnitt i Israels historie, da Guds langmodighet 
og nåde ble tydelig åpenbart. På grunn av nedarvede og tilegnede tilbøyeligheter til å gjøre det 
onde, måtte de utholde lidelsens smeltedigel for at Gud kunne rense seg et spesielt folk som var 
ivrig etter å gjøre det gode. Til slutt ville de erkjenne: "ingen er som du, Herre. Stor er du, stort og 
mektig er ditt navn. Hvem må ikke frykte deg, folkenes konge, slik som det sømmer seg? For blant 
alle vismenn hos folkene, i alle riker er det ingen som du. ... Men Herren, han er i sannhet Gud, en 
levende Gud og en evig konge.” 

Avgudsdyrkerne skulle til slutt for stå at de falske guder ikke kunne hjelpe eller frelse. "De guder 
som ikke skapte himmel og jord, skal forsvinne fra jorden og ikke finnes under himmelen.” 
Mennesket kan bare finne fred og hvile i troskap mot den levende Gud, han som har skapt alt, og 
hersker over alt. Til slutt ville de i Israel og Juda som var blitt straffet og hadde angret, samstemmig 
fornye sin pakt med Allhærs Herre, deres fedres Gud, og kunngjøre: 

”Herren skapte jorden med sin kraft, han grunnla fastlandet i sin visdom og utspente himmelen med 
kyndig hånd. Når han tordner, bruser ¤¤¤¤ side vannet i himmelen, han lar skodde stige opp fra 
jordens ende, han lar lynene blinke og regnet falle og sender vinden fra dens opplagsrom. Alle 
mennesker er dumme og uforstandige. Hver gullsmed må skamme seg over sine gudebilder; hans 
støpte bilder der er løgn, det er ikke ånd i dem. Gagnløse er de, et verk som spottes, i 
regnskapsstunden er det ute med dem. Slik er ikke han som er Jakobs del, for det er han som skaper 
alt. Israel er hans egen stamme. Herre, Allhærs Gud, er hans navn."
Dette kapittel er bygd på l Kong 11-12; 2 Krøn 10-12 

Jeroboam - konge i Nordriket
Jeroboam, som hadde vært Salomos tjener, var blitt valgt til konge av de ti Israels-stammene som 
hadde gjort opprør mot Davids slekt. Nå var det opp til ham å innføre kloke reformer både i det 
borgerlige og religiøse liv. Da Salomo var konge, viste Jeroboam at han hadde gode evner og sunn 
dømmekraft. De kunnskapene han hadde tilegnet seg under mange års trofast tjeneste, gjorde ham 
skikket til å regjere med klokskap. Men han satte ikke sin lit til Gud. 



Nye sentra for gudsdyrkelse 
Det som Jeroboam fryktet mest, var at de kongene som satt på Davids' trone, en gang i fremtiden 
skulle vinne hans undersåtter over på deres side. Han tenkte som så at hvis tistammefolket ofte fikk 
tillatelse til å besøke den gamle kongebyen der tempeltjenesten fremdeles foregikk som på Salomos 
tid, ville mange kanskje få lyst til å fornye sin troskap mot herskeren i Jerusalem. Jeroboam drøftet 
saken med sine rådgivere og bestemte seg for et dristig initiativ som i størst mulig grad skulle 
redusere faren for et opprør mot hans styre. Planen gikk ut på å opprette to sentra for gudsdyrkelsen 
i det nye riket - det ene i Betel, det andre i Dan. De ti stammene skulle så komme og tilbe Gud her i 
stedet for å dra til Jerusalem. 

Som et ledd i denne endringen bestemte Jeroboam seg for å stille opp to bilder som skulle 
symbolisere den usynlige Guds nærvær. På den måten ville han appellere til folkefantasien. Han 
fikk laget to gull kalver som ble stilt opp i hver sin helligdom på de steder som var valgt ut. Ved å ta 
initiativet til å fremstille et bilde av Guddommen, overtrådte Jeroboam et av Guds klare bud: "Du 
skal ikke lage deg noe gudebilde. ... Du skal ikke tilbe dem og ikke dyrke dem!" 

Så oppsatt var Jeroboam på å hindre de ti stammene i å dra til Jerusalem, at han slett ikke ble 
oppmerksom på den store svakheten i planen. Han tenkte ikke over at han utsatte israelittene for en 
stor fare ved å sette opp et bilde av den avguden som deres forfedre hadde vært så fortrolige med i 
de århundrer de var i fangenskap i Egypt. 

Jeroboam, som nylig hadde bodd i Egypt, burde ha innsett det tåpelige i å sette den slags hedenske 
bilder opp foran folket. Men han var så fast bestemt på å få stammene i Nordriket til å slutte med å 
besøke den hellige byen hvert år, at han gjorde det mest upassende som tenkes kunne. "Nå har dere 
lenge nok dratt opp til Jerusalem," sa han. "Se, her er dine guder ,'Israel, de som førte deg opp fra 
Egypt.” Slik ble de oppfordret til å bøye seg for gudebildene og godta fremmed gudsdyrkelse. ' 

Kongen prøvde å overtale noen levitter som levde innenfor hans område, til å være prester i de nye 
helligdommer i Betel og Dan. Men det ble en fiasko. Han ble derfor nødt til å sette "hvem han ville" 
til prester. 

Mange av de trofaste, deriblant mange levitter, ble dypt urolige over disse planene. De flyktet til 
Jerusalem der de kunne tjene Gud i samsvar med hans vilje. 

Den femtende dag i den åttende måned holdt Jeroboam en fest i likhet med den store festen som ble 
feiret i Juda, og han bar frem offer på alteret. I Betel gjorde han det slik: Han ofret til kalvene han 
hadde laget, og satte prester fra offerhaugene som han hadde anlagt, til å gjøre tjeneste i Betel. 

Kongens åpenlyse guds forakt da han tilsidesatte de guddommelige ordninger, kunne ikke forbli 
ustraffet. Mens han holdt på å brenne røkelse under vigslingen av det fremmede alteret han hadde 
bygd i Betel, ble han oppsøkt av en guds mann fra Judariket. Han irettesatte kongen fordi han hadde 
dristet seg til å innføre en ny form for gudsdyrkelse. Profeten ropte mot alteret: "Alter, alter! Så sier 
Herren: Det skal fødes en sønn i Davids ætt; Josjia skal han hete. På deg skal han ofre prestene fra 
offerhaugene som tenner offerild på deg; på deg skal han brenne menneskeben.” Samtidig 
kunngjorde han et tegn og sa: "Dette er tegnet på at Herren har talt: Alteret skal revne, og den fete 
asken som ligger på det, skal bli strødd utover” Dette skjedde øyeblikkelig. Alteret revnet, og den 
fete asken ble strødd utover. Det var tegnet som gudsmannen hadde kunngjort på Herrens bud. 



Da Jeroboam så dette, gjorde han seg trassig og ville pågripe mannen som hadde formidlet 
budskapet. I raseri rakte han hånden ut fra alteret og ropte: "Grip ham!” Men hans overmot ble 
øyeblikkelig straffet. Hånden som var rettet mot Herrens budbærer, stivnet plutselig og ble som 
livløs, og Jeroboam kunne ikke bevege den. 

Kongen ble slått av skrekk og tryglet profeten om å be til Gud for ham. "Prøv om du kan vinne 
godvilje hos Herren din Gud, og be for meg at jeg må få ta hånden til meg igjen. Gudsmannen 
bønnfalt Herren, og da kunne kongen ta hånden til seg; den ble igjen som før. 

Da Jeroboam forsøkte å innvie et alter til en fremmed gud, ble det mislykket. Hvis folket hadde vist 
aktelse for dette alteret, ville det skjedd på bekostning av tilbedelsen i templet i Jerusalem. 
Profetens budskap burde ha fått Israels konge til å angre og oppgi de onde planer som ledet folket 
bort fra tilbedelsen av den sanne Gud. Men han forherdet seg og var fast bestemt på å gå sine egne 
veier. 

Israelittene hadde ikke forherdet seg fullstendig da festen i Betel fant sted. Fremdeles var det mange 
av dem som lot seg påvirke av Den Hellige Ånd. Herren ville stanse dem som var i ferd med å falle 
fra, før det var for sent. Han sendte sin budbærer for å avbryte de avguderiske seremoniene og gjøre 
det klart for konge og folk hvilke følger frafallet ville få. Ødeleggelsen av alteret var et tegn på 
Guds mishag over den styggedom som fant sted i Israel. 

Herren ville ikke ødelegge, men frelse. Han gleder seg når han får frelse syndere. "Så sant jeg lever, 
sier Herren Gud, jeg vil ikke at den ugudelige skal dø.” Ved hjelp av advarsler og inntrengende 
formaninger prøver han å få de egenrådige til å avstå fra det onde og komme til ham og leve. Han 
utruster sine utvalgte budbærere med hellig mot, for at de som hører, skal gå i seg selv og vende 
om. 

Herrens budbærer hadde gitt kongen en kraftig irettesettelse, noe som i høyeste grad var påkrevd. 
De onder som var gjengs i landet, kunne ikke bli refset på noen annen måte. Herren gav sin tjener 
mot til å gjøre et varig inntrykk på tilhørerne, Hans budbærere må aldri være redd mennesker, men 
må gå inn for det som er sant og rett. Så lenge de setter sin lit til Gud, behøver de ikke frykte, for 
han som kaller dem til tjeneste, gir dem samtidig forsikring om beskyttelse og omsorg. 

Straff for troløshet 
Da profeten hadde formidlet sitt budskap og skulle dra tilbake, sa Jeroboam til ham: ,"Bli med meg 
hjem og få noe å styrke deg på; så skal jeg gi deg en gave.” Men gudsmannen svarte: "Om du gav 
meg halve huset ditt, ville jeg ikke bli med deg hjem. På dette stedet vil jeg verken smake mat eller 
drikke; for Herren gav meg dette påbud da han talte til meg: Du skal ikke spise eller drikke noe og 
ikke dra hjem igjen den samme veien som du kom.” 

Det ville ha vært klokt av profeten om han straks hadde dratt tilbake til Juda, slik hensikten var. Da 
han drog tilbake en annen vei, ble han innhentet av en gammel mann som kom med denne falske 
påstand: "Jeg er også profet likesom du. En engel sa til meg på Herrens bud: Ta ham med deg hjem, 
så han kan få mat og drikke.” Han gjentok løgnen og fortsatte med å overtale inntil gudsmannen gav 
etter. 

Fordi den sanne profeten valgte å vike av fra pliktens vei, tillot Gud at han ble straffet. Mens han 
satt til bords sammen med den mannen som hadde bedt ham bli med tilbake til Betel, kom den 



falske profeten under Guds Ånds inspirasjon, og han ropte til gudsmannen som var kommet fra 
Juda: "Så sier Herren: Fordi du har vist trass mot Herrens ord og ikke holdt det budet som Herren 
din Gud gav deg, ... så skal liket ditt ikke komme i dine fedres grav.” 

Kort etter ble denne domsprofetien bokstavelig oppfylt. Da gudsmannen hadde spist og drukket, 
salte profeten Eselet for ham, og så drog han av sted igjen. Men på veien kom det en løve imot ham 
og drepte ham, og liket ble slengt ned på veien. Eselet ble stående ved siden av liket, og der stod 
også løven. Da kom det noen menn forbi. De fikk se liket som lå slengt på veien" og løven som stod 
ved siden av det. Da de kom til byen hvor den gamle profeten bodde, fortalte de om det de hadde 
sett. Da profeten som hadde fått mannen med seg hjem fra veien, fikk høre det, sa han: "Dette er 
den gudsmannen som viste trass mot Herrens ord." 

Jeroboams synd får konsekvenser 
Straffen som rammet den upålitelige budbæreren, var en bekreftelse av den profetien som ble uttalt 
foran alteret. Hvis profeten hadde fått lov å reise videre etter at han hadde vært ulydig mot Herrens 
ord, ville kongen ha benyttet dette som et påskudd til å forsvare sin egen ulydighet. Alteret som 
revnet, armen som stivnet og den fryktelige skjebne som rammet dem som våget å tilsidesette et av 
Guds klare påbud, burde ha overbevist Jeroboam om at han hadde syndet mot Gud, og burde vært 
en klar advarsel mot å ture frem i ondskap. Men i stedet for å angre fortsatte Jeroboam å gjøre hvem 
han ville til prester på offerhaugene. Alle som hadde lyst til det, innviet han til prester på haugene. 
Dermed begikk han ikke bare selv en stor synd, men gjorde også Israel delaktig i hans synd. Dette 
førte skyld over Jeroboams ætt, og det ble årsak til at den ble utslettet og utryddet fra jorden. 

Etter en vanskelig regjeringstid på tjueto år led Jeroboam et katastrofalt nederlag i en krig med 
Abia, Rehabeams etterfølger. Jeroboam kom ikke til makten igjen så lenge Abia levde. "Og Herren 
rammet ham så han døde.” 

Det frafallet som begynte i Jeroboams regjeringstid, ble mer og mer tydelig, og resulterte til slutt i 
at Israelsriket gikk fullstendig til grunne. Allerede før Jeroboam døde, sa Akia fra Sjilo, den gamle 
profeten som mange år tidligere hadde forutsagt at Jeroboam skulle bli konge: "Nå er dagen 
kommet da Herren skal slå israelittene, så de blir lik sivet som svaier hit og dit i vannet. Han skal 
rykke dem opp av dette gode landet som han gav Deres fedre, og spre dem bortenfor Eufrat, fordi 
de laget seg Asjerapæler og gjorde Herren harm. Han vil gi Israel i fiendens vold, fordi Jeroboam 
syndet som han gjorde, og fikk Israel med på sin synd.” 

Men Herren forkastet ikke Israel før han hadde gjort alt han kunne for å få dem til å tjene ham på 
ny. I de lange, mørke årene da den ene kongen etter den andre trosset ,.himmelen og førte Israel 
dypere og dypere i avgudsdyrkelse, sendte Gud det ene budskapet etter det andre til sitt frafalne 
folk. Gjennom sine profeter gav ham dem alle muligheter til å stå imot frafallet og vende om til 
ham. Det var i årene etter at riket ble delt, at Elia og Elisja levde og virket, og de inntrengende 
formaninger fra Hosea, Amos og Obadja lød utover landet. 

Aldri skulle Israels-riket mangle trofaste vitner om at Gud er mektig til å frelse fra synd. Selv i det 
tetteste mørke fortsatte noen å være tro mot Gud. På tross av den utbredte avgudsdyrkelsen var de 
ulastelige i sin ferd. Disse trofaste tilhørte den gudfryktige rest som alltid har eksistert. Gjennom 
disse skulle Herren til slutt virkeliggjøre sin evige hensikt.
Dette kapittel er bygd på l Kong 13 



Et folk i frafall og forfall
Fra den tiden da Jeroboam døde, til Elia trådte frem for Akab, ble det stadig verre med den åndelige 
tilstanden i Israel. Landets herskere fryktet ikke Herren, men fremmet avgudsdyrkelse. Det førte til 
at størstedelen av folket snart glemte at de skyldte å tjene den levende Gud, og gav seg i stedet til å 
praktisere mange former for avgudsdyrkelse. 

Onde konger i Israel 
Nadab, sønn til Jeroboam, satt bare noen få måneder på Israels trone. Hans onde livskurs ble 
plutselig avbrutt da Basja, en av hans hærførere, laget en sammensvergelse for å komme til makten. 
Nadab og alle de av hans slektninger som hadde krav på tronen, ble drept. "Da ble det oppfylt, det 
ordet som Herren hadde talt gjennom sin tjener Akia fra Sjilo. Dette var straffen for de synder som 
Jeroboam selv hadde gjort, og som han hadde fått israelittene med på.” 

Slik ble Jeroboams slekt utryddet. Avgudsdyrkelsen han hadde innført, nedkalte himmelens 
straffedommer over de skyldige. Likevel fortsatte de etterfølgende konger, Basja, Ela, Simri og 
Omri, i nesten førti år å følge i det samme onde og skjebnesvangre spor. 

Kong Asa i Juda-riket 
Asa var konge i Juda mesteparten av den tiden frafallet var utbredt i Israel. "Asa gjorde det som var 
godt og rett i Herren hans Guds øyne. Han fikk bort altrene for fremmede guder og offerhaugene, 
brøt i stykker steinstøttene og hogg ned Asjera-pælene. Han sa til folket i Juda at de skulle søke 
Herren, sine fedres Gud, og leve etter loven og budene. Fra alle byene i Juda tok han bort 
offerhaugene og røkelsesaltrene. Og riket hadde fred og ro i hans tid. ” 

Asas tro ble satt på en hard prøve da Serah fra Nubia angrep Juda 'med en hær på "tusen ganger 
tusen mann og tre hundre stridsvogne". I denne krisesituasjonen satte Asa ikke sin lit til de 
befestede byer i Juda og deres murer og tårn, porter og bommer eller til de djerve stridsmenn i sin 
veltrente hær. Kongen stolte på Herren, Allhærs Gud, som i tidligere tider hadde utfridd Israel på 
forunderlig vis. Han fylket sin hær til kamp og bad Gud om hjelp. 

De to hærene stod nå fylket mot hverandre. Det var en hard prøvens tid for dem som tjente Herren. 
Hadde de bekjent alle sine synder? Stolte Juda-folket helt og fullt på at Gud kunne utfri dem? Det 
var slike tanker som opptok lederne. Menneskelig sett ville den veldige krigshæren fra Egypt knuse 
alt på sin vei. Men Asa hadde ikke vært opptatt med å ha det godt og behagelig mens det var fred. 
Han hadde forberedt seg på alle eventualiteter. Hæren var kamptrent, og han hadde lagt an på å lede 
folket slik at de hadde fred med Gud. Selv om han nå hadde færre soldater enn fienden, vaklet han 
ikke i sin tro på Herren som han satte sin lit til. 

Fordi kongen hadde tjent Herren i medgangstider, kunne han stole på ham også i motgangstider. 
Hans bønn viser at han kjente til Guds vidunderlige makt. "Herre, for deg gjør det ingen forskjell 
om den du vil hjelpe, er sterk eller kraftløs. Hjelp oss, Herre, vår Gud! For det er deg vi setter vår lit 
til, og i ditt navn har vi gått mot denne veldige hæren. Herre, du er vår Gud. Vis at ingen mennesker 
kan stå seg mot deg!” 

Dette er en bønn som enhver kristen med fordel burde be. Vi er også i kamp, ikke mot kjøtt og blod, 
"men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke".' I livets kamp møter vi 



onde makter som angriper det som er rett. Vi setter ikke vår lit til mennesker, men til den levende 
Gud. I troens fulle visshet kan vi regne med at han vil forene sin makt med våre menneskelige 
anstrengelser for å herliggjøre sitt navn. Når vi er kledd i hans rettferds rustning, kan vi overvinne 
enhver fiende. 

Kong Asa fikk virkelig lønn for sin tro. "Da laget Herren det så at nubierne ble slått av Asa og 
judeerne og måtte flykte. Asa og hæren som var med ham, forfulgte nubierne helt til Gerar, og 
nubierne falt til siste mann. De ble knust av Herren og hans hær.” 

Da Judas og Benjamins seierrike krigshærer var på vei tilbake til Jerusalem, kom Guds Ånd over 
Asarja, sønn av Oded. Han stilte seg frem for Asa og sa til ham: "Hør på meg, Asa og alle dere fra 
Juda og Benjamin. Herren er med dere så sant dere holder dere til ham. Søker dere ham, lar han 
dere finne ham; men går dere bort fra ham, vil han vende seg bort fra dere. ... Men dere skal være 
ved godt mot og ikke la hendene synke! Dere får nok lønn for det dere gjør.” 

Asa fikk nytt mot da han hørte dette, og gjennomførte kort etter en ny reformasjon i Juda. Han 
sørget for å få bort alle de avskyelige gudebildene i hele Juda og Benjamin og i de byene han hadde 
erobret i Efraims fjelland. Han satte også i stand Herrens alter som stod foran forhallen i templet. Så 
kalte han sammen hele folket i Juda og Benjamin og de innflytterne fra Efraim, Manasse og Simeon 
som bodde blant dem. For mange israelitter hadde gått over til Asa da de så at Herren var med ham. 

I den tredje måneden av Asas femtende regjeringsår kom folket sammen i Jerusalem. Samme dag 
ofret de til Herren sju hundre okser og sju tusen sauer av det byttet de hadde tatt med seg. Og de 
gjorde en avtale at de skulle søke Herren, sine fedres Gud, av hele sitt hjerte og hele sin sjel. 
"Derfor lot han seg finne av dem, og han gav dem ro på alle kanter." 

Asas store feilgrep 
Asas lange og trofaste kongegjerning ble skjemt av noen feilgrep som ble gjort i tiden da han ikke 
stolte helt og fullt på Gud. Da kongen i Israel en gang gjorde innfall i Juda-riket og inntok Rama, en 
befestet by som lå 7-8 kilometer fra Jerusalem, prøvde Asa å finne en utvei ved å alliere seg med 
arameer kongen Benhadad. For dette ble han strengt irettesatt av profeten Hanani som hadde dette 
budskapet til kong Asa: 

”Fordi du satte din lit til arameerkongen og ikke stolte på Herren din Gud, derfor har arameer 
kongens hær sloppet ut av hendene dine. Hadde ikke også nubierne og libyerne en veldig hær med 
stridsvogner og hestfolk i stor mengde? Men fordi du dengang stolte på Herren, gav han dem i din 
vold. For Herrens øyne farer over hele jorden, så han med sin makt kan hjelpe dem som helhjertet 
holder seg til ham. Men i dette har du båret deg uklokt at; fra nå av skal du stadig ha krig.” 

I stedet for å ydmyke seg for Gud på grunn av sitt feilgrep, ble Asa sint og satte profeten i fengsel; 
så arg var han på ham for dette "Samtidig for han hardt frem mot andre av folket. 

I sitt trettiniende regjeringsår fikk Asa en sykdom i føttene, og den ble verre og verre. Men selv da 
han ble syk, søkte han ikke Herren, men bare legene. Han døde i sitt førtiende regjeringsår og ble 
etterfulgt av sønnen Josjafat. 

Akabs lastefuIle regime 
To år før Asa døde, begynte Akab å regjere i Israels-riket. Hele hans regjeringstid var preget av et 



selsomt og fryktelig frafall. Omri, hans far, som hadde grunnlagt Samaria, gjorde det som var ondt i 
Herrens øyne. Han bar seg verre at enn noen av dem som hadde vært før ham. Men Akabs synder 
var enda verre. Han gjorde enda mer som vakte harme hos Herren, som om det ikke var nok at han 
gjorde de samme syndene som Jeroboam. Han nøyde seg ikke med å tilskynde folk til å ta del i de 
seremoniene som ble praktisert i Betel og Dan, men dristet seg til å innføre den verste form for 
hedenskap, idet han erstattet den sanne gudsdyrkelsen med Ba'al-dyrkelse. 

Han giftet seg med Jesabel, datter til Etba'al, kongen i Sidon, som også var Ba'als øversteprest. Han 
gav seg til å dyrke Ba'al og kaste seg ned for ham. I det Ba'al-templet han bygde i Samaria, reiste 
han også et alter for Ba'al. Akab innførte ikke bare Ba'aldyrkelsen i hovedstaden, men etter påtrykk 
fra Jesabel bygde han også avgudsaltere på mange av haugene. Prestene og andre som var knyttet til 
denne besnærende form for gudsdyrkelse, drev her sin onde virksomhet i ly av skogkrattet. Til slutt 
var nesten hele Israel med på Ba'al-dyrkelsen. "Det har aldri vært en slik konge som Akab. Han 
solgte seg til å gjøre det som var ondt i Herrens øyne, fordi hans kone Jesabel lokket ham til det. 
Aller verst bar han seg at da han gav seg til å følge avgudene, helt og fullt som amorittene hadde 
gjort, de som Herren drev bort fra israelittene.' 

Akab var en veik person. Hans ekteskap med en kvinne som var avgudsdyrker, og samtidig var 
både handlekraftig og temperamentsfull, ble en katastrofe både for ham selv og nasjonen. Han var 
samvittighetsløs, hadde ingen høye begreper om rettferd og lot seg lett påvirke av den besluttsomme 
Jesabel. På grunn av sin egenkjærlige natur var han ikke i stand til å vurdere Guds godhet mot Israel 
eller sin egen plikt til å vokte og lede det utvalgte folket. 

Under Akabs demoraliserende styre beveget Israel seg langt bort fra den levende Gud, og de 
fordervet sin ferd og sitt forhold til ham. Deres ærbødighet og gudsfrykt hadde avtatt år for år, og 
det så ikke ut til at noen ville våge livet på å stå frem og heve røsten mot gudsbespottelsen. 
Frafallets mørke skygge dekket hele landet. Statuer av Ba'al og Asjera var synlige overalt. Og det 
ble stadig flere avgudstempler og offersteder der folket tilbad gjenstander som mennesker hadde 
laget. Luften var forurenset av røken fra avgudsoffer, og fjellene og dalene gjenlød av røsten fra 
berusede avgudsprester når de ofret til solen, månen og stjernene. 

Jesabel og de vanhellige prestene hennes påvirket folket til å tro at avgudsbildene var guder som 
ved sin mystiske makt behersket jorden, ilden og vannet. De påstod at alle himmelens velsignelser - 
de rislende bekker, elvenes livgivende vannstrømmer, duggen og regnet som forfrisket jorden og 
fikk den til å gi rike avlinger - skyldtes Ba'al og Asjera, ikke ham som er opphavet til alle gode og 
fullkomne gaver. Folket glemte at den levende Gud hadde makt over fjell og daler, elver og kilder, 
og at han styrte solen, skyene og alle naturkreftene. 

Gjentatte ganger sendte Herren trofaste budbærere for å advare kongen og folket, men uten resultat. 
Forgjeves prøvde de inspirerte budbærere å hevde Herrens rett til å være Israels eneste Gud, og 
fremme de lover som han hadde gitt dem. Folk ble revet med av det praktfulle oppbud og de 
fengslende ritualer i avgudsdyrkelsen. De fulgte kongens og hoffets eksempel og kastet seg ut i den 
sanselige gudsdyrkelsens berusende, nedverdigende gleder. I sin blindhet og dårskap forkastet de 
Gud. Det lyset som Gud hadde gitt dem, var blitt mørke. Gullet hadde mistet sin glans. 

Hvor var det blitt av Israels herlighet? Aldri før hadde Guds utvalgte folk sunket så dypt i frafall. 
Der var fire hundre og femti Ba'al-profeter og fire hundre Asjera-profeter.” Bare Guds mirakuløse 
kraft kunne redde nasjonen fra fullstendig undergang. Israel hadde valgt å forkaste Gud. Likevel 



elsket Herren dem som var blitt ledet ut i synd. Nå ville han sende en av sine største profeter som 
skulle føre mange tilbake til sine fedres Gud. 

Ildprofeten
På Akabs tid bodde det en troens og bønnens mann mellom Gilead-fjellene øst for Jordan-elven. 
Han øvde en heltemodig profetgjerning for å stanse frafallet som spredte seg raskt i Israel. 

Elia holdt til langt ute på landet. Han hadde ikke noen høy status, men begynte sin gjerning i tillit til 
at Gud ville berede veien og gi ham store resultater. Han talte tro og mot, og hele sitt liv var han 
opptatt av å reformere. Han var en røst som ropte i ødemarken for å refse synd og tvinge 
ondskapens flodbølge tilbake. Men samtidig som han refset folkets synd, tilbød han Gileads balsam 
til alle som gjerne ville. bli helbredet for syndens sykdom. 

Det var pinefullt for Elia å se hvordan Israel sank stadig dypere i avgudsdyrkelsen. Gud hadde gjort 
store ting for sitt folk. Han hadde fridd dem ut av slaveriet og gitt dem "land som andre folk eide", 
for at de skulle "holde hans bud og ta vare på hans lover".' Men Israel hadde nesten glemt Guds 
velgjerninger. På grunn av vantro drev det utvalgte folket lenger og lenger bort fra ham som var 
kilden til deres styrke. Fra sitt tilbaketrukne tilfluktssted i fjellene holdt Elia øye med dette frafallet 
og ble overveldet av sorg. Dypt bedrøvet bad han Gud stanse ondskapen hos det folket som en gang 
hadde nytt hans gunst, og om nødvendig straffe dem for å få dem til å se sin synd i det rette lys. Han 
håpet at de ville angre før de gikk så langt i sin ondskap at Herren måtte tilintetgjøre dem 
fullstendig. 

Budskapet til kong Akab 
Gud hørte Elias bønn. De mange råd, formaninger og advarsler hadde ikke fått Israel til å vende om. 
Nå var det kommet så langt at Gud måtte tale til dem ved hjelp av straffedommer. Ba'al-dyrkerne 
påstod at himmelens velsignelser - duggen og regnet- ikke kom fra Herren, men skyldtes 
naturkreftene, og at det var solens skapende kraft som gav jorden livskraft og fikk den til å gi 
avling. Derfor skulle Guds forbannelse hvile tungt over landet. De frafalne stammer i Israel skulle 
bli klar over hvor tåpelig det var å tro at de goder de opplevde, skyldtes Ba'als kraft. Nå skulle det 
hverken komme dugg eller regn i landet før folket angret og anerkjente Gud som kilden til alle 
velsignelser. 

Elia fikk i oppdrag å overbringe himmelens doms budskap til Akab. Han bad ikke selv om å bli 
Herrens sendemann. Herrens ord kom til ham. Elia var ivrig etter å fremme Guds sak, og han nølte 
ikke med å være lydig mot Gud, selv om det skulle resultere i at den onde kongen øyeblikkelig ville 
gjøre det av med ham. 

Profeten drog straks av sted, og reiste dag og natt til han var fremme i Samaria. Da han kom til 
slottet, bad han ikke om tillatelse til å komme inn. Han ventet heller ikke på at hans ankomstskulle 
bli meldt. Kledd i alminnelige hverdags klær som var vanlige for profetene på den tiden, gikk han 
rett forbi vaktene og stod straks etter foran den overraskede kongen. 

Elia beklaget ikke at han kom så brått. En som var større enn Israels konge, hadde sendt ham. Han 
løftet hånden mot himmelen og forsikret i den levende Guds navn at hans straffedom ville ramme 



Israel. "Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener: De første årene skal det verken 
komme dugg eller regn uten på mitt ord." 

Elia viste en sterk tro på den aldri sviktende kraften i Guds ord da han overbrakte budskapet. Hvis 
han ikke hadde hatt ubetinget tillit til den Gud han tjente, ville han aldri stilt seg frem for Akab. 

På veien til Samaria hadde Elia passert elver som aldri tørket ut, og grønne, praktfulle skoger som 
så ut som om de aldri skulle visne. Alt var vakkert. Han kunne ha undret seg på hvordan elver som 
hadde rent i uminnelige tider, kunne tørke ut, og hvordan disse åser og daler kunne bli svidd av 
tørke. Men han lot ikke vantroen få innpass. Han trodde fullt og fast at Gud ville ydmyke det 
frafalne Israel, og at straffedommene ville få folket til å angre. Gud hadde talt, og hans ord kunne 
ikke slå feil. Med fare for sitt liv utførte Elia fryktløst sitt verv. 

Budskapet om den truende straffedom kom som lyn fra klar himmel for den onde kongen. Men før 
Akab rakk å gjenvinne fatningen eller finne et svar, var Elia borte, like plutselig som han hadde 
kommet, og uten å vente og se hvordan kongen reagerte på budskapet. Herren drog foran ham og 
ryddet veien. Han sa til ham: "Dra bort herfra, ta veien mot øst og gjem deg i Krit-dalen, øst for 
Jordan! Der kan du drikke av bekken, og jeg har sagt fra til ravnene at de skal sørge for mat til deg." 

Kongen forhørte seg nøye om profeten, men han var og ble borte. Dronning Jesabel, som ble 
rasende for det utsagnet som holdt himmelens velsignelser tilbake, rådførte seg omgående med 
Ba'al-prestene. I fellesskap forbannet de profeten og utfordret Guds vrede. Selv om det var om å 
gjøre for dem å finne den personen som hadde kunngjort straffedommen, ville det ikke lykkes. De 
kunne heller ikke skjule at ,landet var blitt hjemsøkt på grunn av frafallet. Nyheten om Elia, hans 
fordømmelse av Israels synder og forutsigelsen om den straffen som ventet, spredte seg raskt. Noen 
ble redde, men stort sett ble det himmelsendte budskapet mottatt med hån og forakt. 

Tre år uten regn 
Profetens ord ble oppfylt i samme øyeblikk. De som i begynnelsen reagerte lettsindig på advarselen 
om at det ville skje en katastrofe, kom snart på andre tanker. Etter noen få måneder tørket jorden 
inn, og alt planteliv visnet fordi det hverken falt dugg eller regn. Etter som tiden gikk, sank 
vannstanden i elver som aldri før hadde manglet vann, og bekkene begynte å tørke inn. Likevel ble 
folket tilskyndet av sine ledere til å stole på Ba'als makt og sette Elias profeti til side som tomt 
snakk. Fremdeles påstod prestene at det var Ba'al som fikk det til å regne. Vær ikke redd Elias Gud 
og bry dere ikke om det han sier, sa de, for det er Ba'al som gir avling og skaffer mat til mennesker 
og dyr. 

Guds budskap til Akab gjorde at Jesabel og prestene hennes og alle som dyrket Ba'al og Asjera, fikk 
anledning til å vise hva deres guder dugde til, og til å prøve å bevise at Elia for med falskhet. Elia 
profeterte alene mot flere hundre avgudsprester. Hvis Ba'al likevel kunne trosse profetens ord og 
sende dugg og regn, få elvene til å fortsette å strømme og plantene til å vokse, måtte Israels konge 
gjerne tilbe ham, og folket gjerne si at han var Gud. 

Ba'al-prestene er fast bestemt på å holde folket fanget i bedraget, og de fortsetter derfor med å ofre 
til sine guder og rope til dem dag og natt for å få dem til å sende regn over jorden. Ved å bringe 
kostbare ofringer forsøker prestene å mildne gudenes vrede. Med en iver og utholdenhet som er 
verd en bedre sak, trenger de seg sammen rundt de hedenske altrene for å be om regn. Natt etter natt 
lyder deres rop og bønner i det skjebneramte landet, men ikke en eneste sky viser seg på himmelen 



for å skygge for de brennende solstrålene. Hverken dugg eller regn forfrisker den uttørkede jorden. 
Ingenting av det Ba'al-prestene foretar seg, kan rokke ved Herrens ord. 

Det går et år, men fremdeles kommer det ikke regn. Jorden er avsvidd som etter en brann. Den 
glødende solen fortærer den lille vegetasjonen som har overlevd. Vannkildene tørker ut, og rautende 
og brekende storfe og småfe vildrer omkring i panikk. Marker som en gang stod frodige, er blitt 
døde og golde som ørkensanden. Skogholtene som er vigslet til avgudene, er bladløse. Trærne står 
ribbet og spøkelsesaktige og gir ingen skygge. Luften er tørr og kvelende. Sandstormer blender 
øynene og gjør det vanskelig å puste. Det som en gang var blomstrende byer og landsbyer, er blitt 
sørgesteder. Sult og tørst krever mange ofre blant mennesker og dyr. Hungersnøden med alle dens 
redsler kommer stadig nærmere. 

Men på tross av disse bevisene på Guds makt angret ikke Israel. Heller ikke lærte de det Gud gjerne 
ville de skulle lære. De kunne ikke innse at han som skapte naturen, har makt over naturlovene og 
kan bruke dem til å velsigne eller ødelegge. Stolte som de var og fortryllet av avgudsdyrkelsen, var 
de ikke villige til å ydmyke seg under Guds allmakt. I stedet prøvde de å finne en eller annen 
forklaring på ulykken som hadde rammet dem. 

Jesabel avviste blankt at tørken var en straffedom fra Herren. Hun var fast bestemt på å trosse 
himmelens Gud, og sammen med nesten hele Israel gav hun Elia skylden for all deres ulykke. 
Hadde han ikke talt imot deres gudsdyrkelse? Hun hevdet at hvis han bare kunne bli ryddet av veien 
ville gudenes vrede legge seg og dere vanskeligheter opphøre. 

Hatet og ettersøkt 
Dronningen drev Akab til å sette i gang en storstilt ettersøking etter profeten. Han sendte folk av 
gårde til land både fjern og nær for å finne den mannen som han både hatet og fryktet. For å gjøre 
ettersøkingen så grundig som mulig forlangte han at de nasjoner han henvendte seg til, skulle sverge 
på at de ikke visste hvor profeten var. Men all leting var forgjeves. Profeten var utenfor rekkevidden 
av kongens ondskap, han som på grunn av sine synder hadde fremkalt Guds vrede og brakt 
hjemsøkelse over landet. . 

Da Jesabel ikke fikk has på Elia, ville hun hevne seg ved å utrydde alle Herrens profeter i Israel. 
Ikke en skulle få lov å leve. Den avsindige kvinnen gjennomførte sin beslutning ved å sørge for at 
mange av Herrens tjenere ble drept. Men ikke alle ble utryddet. Grunnen var at Obadja, Akabs 
slottshøvding, som fortsatt var tro mot Gud, reddet hundre profeter med risiko for sitt eget liv. Han 
skjulte dem i to huler, femti mann i hver hule, og sørget for mat og drikke til dem.' 

Det andre hungersåret kom og gikk, men fremdeles viste den ubarmhjertige himmelhvelvingen ikke 
noe tegn på regn. Tørken og sulten fortsatte sin herjing over hele landet. Fedre og mødre var 
tvunget til å se at barna deres døde, uten å kunne lindre deres lidelser. Men det frafalne Israel nektet 
hele tiden å ydmyke seg for Gud, men fortsatte å murre mot den mannen som hadde nedkalt den 
fryktelige straffedommen over dem. Det var som om de ikke skjønte at deres lidelser og ulykker var 
en oppfordring til å vende om, og at Gud hadde grepet inn for å hindre dem i å overskride den 
skjebnesvangre grensen for himmelens tilgivelse. 

Israels frafall var et frykteligere onde enn alle sultens kvaler til sammen. Gud ville gjerne avsløre 
deres selvbedrag og få dem til å innse sitt ansvar overfor ham som hadde gitt dem livet og alle ting. 
Han forsøkte å hjelpe dem å gjenvinne troen, og måtte om nødvendig bruke harde midler. 



”Det er vel ikke min vilje at den ugudelige skal dø? sier Herren Gud. Nei, jeg vil at han skal vende 
om fra sin ferd og leve." "Hold opp med alle de overtredelsene dere gjør dere skyldige i, og få dere 
et nytt hjerte og en ny ånd! Hvorfor vil dere dø, dere israelitter? Det er ikke min vilje at noen skal 
dø, sier Herren Gud. Vend om, så skal dere leve!” 

Gud hadde sendt budbærere til Israel med kall om å vende om og tjene ham. Hvis de hadde rettet 
seg etter disse oppfordringer og forlatt Ba'al for å tjene den levende Gud, ville Elias domsbudskap 
aldri vært forkynt. Men de advarsler som kunne ha blitt en duft av liv til liv for dem, ble i stedet en 
duft av død til død. Deres stolthet var såret og deres vrede var tent mot budbærerne, og nå næret de 
et intenst hat til profeten Elia. Hvis de bare kunne få fatt i ham, ville de med glede utlevere ham til 
Jesabel, som om de kunne forhindre at det han sa, gikk i oppfyllelse, bare de fikk brakt ham til 
taushet. Til tross for katastrofen holdt de urokkelig fast på avgudsdyrkelsen. Dermed økte de den 
synden som hadde ført himmelens straffedommer over landet. 

Det var bare en redning for det hjemsøkte Israel - de måtte vende om fra de synder som hadde ført 
til at Den Allmektiges hånd lå tungt på dem, og vende om til Herren av hele sitt hjerte. De hadde 
fått dette løfte: "Nå kan det hende at jeg lukker himmelen så det ikke kommer regn, og befaler 
gresshoppene å gnage av landet eller sender pest iblant mitt folk. Hvis da dette folket som mitt navn 
er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender om fra sin onde ferd, så vil jeg høre i 
himmelen, tilgi folkets synder og lege deres land.” 

Det var for å oppnå dette positive resultat at Gud fortsatt holdt duggen og regnet tilbake inntil det 
hadde skjedd en grundig reformasjon.
Dette kapittel er bygd på l Kong 17,1-7 

Farefullt oppdrag
Foreløpig holdt Elia seg skjult oppe i fjellene ved bekken. Der ble han i månedsvis forsynt med mat 
på en mirakuløs måte. Da bekken senere forsvant på grunn av tørken, bød Gud sin tjener om å søke 
tilflukt i et hedensk land. "Dra av sted til Sarepta, som hører til Sidon, og gi deg til der! Jeg har sagt 
fra til en enke som bor der, at hun skal sørge for mat til deg." 

Denne kvinnen var ikke israelitt. Hun hadde aldri hatt del i de privilegier og velsignelser som det 
utvalgte folket hadde nytt godt av, men hun trodde på den sanne Gud og hadde fulgt alt det lys som 
falt på hennes vei. Da Elia ikke lenger kunne være trygg i Israel, sendte Gud ham til denne kvinnen 
for at han skulle ha et fristed i hennes hjem. 

Enken i Sarepta 
Elia drog av sted til Sarepta. Da han kom til byporten, fikk han se en enke som gikk og sanket ved. 
Han ropte til henne og sa: "Hent litt vann til meg i en skål, så jeg får drikke!" Da hun gikk for å 
hente vann, ropte han etter henne: "Ta også med et stykke brød til meg!" 

Hungersnøden hadde rammet hardt i dette fattige hjemmet, og det så ut som om det knappe forråd 
av mat snart ville ta slutt. Enkens tro på at den levende Gud var i stand til å dekke hennes behov, ble 
prøvd til det ytterste, fordi Elia kom nettopp den dagen da hun fryktet for at hun måtte oppgi 
kampen for å overleve. Men selv i denne forferdelige krisen handlet hun i tro, og da den fremmede 
bad henne dele de siste smulene med ham, gjorde hun som han sa. 



Da Elia bad om mat og drikke, svarte hun: "Så sant Herren din Gud lever: Jeg eier ikke en brødbit; 
jeg har bare en neve mel i krukken og litt olje i kruset. Nå går jeg her og sanker noen vedpinner og 
vil gå hjem og lage mat til meg og sønnen min. Så kan vi spise og legge oss til å dø." Elia sa til 
henne: "Vær ikke redd! Gå hjem og gjør som du har sagt! Men bak først et lite brød av melet, og 
kom ut til mig med det! Siden kan du lage til noe for deg og sønnen din. For så sier Herren, Israels 
Gud: Melkrukken skal ikke bli tom, og det skal ikke mangle olje i kruset til den dagen kommer da 
Herren sender regn over jorden." 

Hun kunne ikke ha blitt satt på en hardere prøve. Hittil hadde denne enken behandlet alle fremmede 
på en vennlig og gjestfri måte. Da hennes gjestfrihet nå ble satt på den største prøven, stolte hun på 
at Israels Gud ville sørge for henne. Hun gjorde som Elia hadde sagt, uten hensyn til de lidelser 
dette kunne medføre for henne selv og sønnen hennes. 

Denne fønikiske kvinnen viste en enestående gjestfrihet mot Guds profet, og hennes tro og 
gavmildhet ble også rikt belønnet. Siden hadde de mat i lang tid, både han og hun og folket i hennes 
hus. Melkrukken ble ikke tom, og oljen i kruset tok ikke slutt, det gikk som Herren hadde sagt 
gjennom Elia. 

En tid etter at dette hadde hendt, ble sønnen til konen som eide huset, syk. Og sykdommen tok så 
hardt på ham at det til sist ikke var livspust i ham. Da sa hun til Elia: "Hva har jeg med deg å gjøre; 
gudsmann? Du er kommet for å minne meg om min synd, så gutten min skal dø." 

Han svarte: "Gi meg sønnen din!" Så tok han gutten fra hennes fang, bar ham opp på tak-kammeret 
hvor han bodde, og la ham på sengen sin. Deretter strakte han seg tre ganger øver gutten og ropte til 
Herren. Herren hørte Elias bønn. Gutten fikk livet tilbake; han livnet til igjen. 

Elia tok gutten og bar ham fra loftet ned i stuen, gav ham til moren og sa: "Se, sønnen din lever!" 
Da" sa kvinnen til Elia: "Nå vet jeg at du er en gudsmann, og at Herren virkelig taler gjennom deg." 

Enken i Sarepta delte maten sin med Elia. Til gjengjeld ble både hennes og sønnens liv spart. Gud 
har lovt store velsignelser til dem som i vanskelige og trange tider er vennlige og hjelpsomme mot 
mennesker som er verre stilt enn de selv. Han har ikke forandret seg. Hans makt er ikke mindre i 
dag enn på Elias tid. Og dette løfte er like sikkert i dag som da Frelseren gav det: "Den som tar imot 
en profet fordi han er en profet, skal få en profets lønn.” 

”Glem ikke å være gjestfri, for på den måten har noen, uten selv å vite det, hatt engler som gjester." 
Disse ordene har ikke mistet noe av sin kraft siden den gang. Fremdeles sender vår himmelske Far 
skjulte velsignelser på sine barns vei, og de som gjør bruk av disse anledningene, vil ha mye glede. 
"Når du deler ditt brød med den som sulter, og metter den som lider nød, da skal lyset renne for deg 
i mørket, og natten skal bli som høylys dag. Herren skal alltid lede deg og mette deg i det tørre land. 
Han skal gi deg nye krefter, så du blir lik en vannrik hage, ja, som et kildevell der vannet aldri 
svikter.” 

Kristus sier til sine trofaste tjenere i dag: "Den som tar imot dere, tar imot meg; og den som tar imot 
meg, tar imot ham som har sendt meg." Ingen vennlig handling som er gjort i hans navn, vil unngå å 
bli anerkjent og belønnet. Kristus har syn for endog de svakeste og mest uanselige i Guds familie. 
Han sier om dem som er som barn i troen og i kunnskapen om Kristus: "Den som gir en av disse 



små om så bare et beger kaldt vann fordi han er disippel - sannelig, jeg sier dere: Han skal ikke 
miste sin lønn.” 

Tørke og hunger 
I de lange år med tørke og hungersnød bad Elia alvorlig om at Israel måtte vende seg bort fra 
avgudsdyrkelse og begynne å tjene Gud. Profeten ventet tålmodig mens Herrens hånd hvilte tungt 
over det hjemsøkte landet. Da han så hvordan lidelse og nød tiltok overalt, pinte sorgen ham, og han 
ønsket at han hadde makt til å sette i verk en øyeblikkelig reformasjon. Men Gud var i ferd med å 
gjennomføre sin plan, og det eneste hans tjener kunne gjøre, var fortsatt å be i tro og vente på at 
Guds egen handlingsplan skulle settes i verk. 

Frafallet på Akabs tid var et resultat av mange års ondskap. Steg for steg, år etter år, hadde Israel 
veket av fra den rette veien. Slekt etter slekt hadde nektet å følge rett kurs, og til slutt gav 
folkeflertallet seg mørkets makter i vold. 

Omkring hundre år hadde gått siden israelittene under kong David hevet sine røster i lovsang til 
Den Høyeste og erkjente sin avhengighet av ham for deres daglige behov. Hør deres lovprisning 
idet de synger: 

”Gud som er vår frelser. ... Du skapte jubel fra øst til vest. Du har gjestet jorden og gitt den regn, du 
har gjort den overdådig rik. Guds bekk er full av vann; du sørger for at kornet vokser. Slik legger du 
alt til rette: du vanner furene, jevner plogveltene og bløter opp jorden med regn; du signer det som 
gror på den. Du kroner året med gode gaver, det drypper av fruktbarhet i dine hjulspor, det drypper 
selv på øde beitemarker, rundt haugene er det jubel” 

Den gangen erkjente Israel at det var Gud som da jordens grunnvoller. Deres tro kom til uttrykk i 
disse strofene: 

”Du grunnla jorden på dens søyler, aldri i evighet skal den rokkes. Havdypet dekket den som en 
kappe, vannet stod over fjellene. Men det flyktet for din trusel, måtte rømme for din tordenrøst. Det 
steg over fjell og sank ned i daler til stedet du hadde fastsatt for det. Du satte en grense det ikke går 
over, det skal ikke dekke jorden mer.” 

Det er den allmektige Gud som kontrollerer naturkreftene på jorden, i havet og i luften. Disse 
kreftene benytter han til gagn for sine skapninger. "Herren skal åpne for deg sitt velfylte 
forrådskammer, himmelen, og gi landet regn i rette tid og velsigne alt du gjør med dine hender.” 

”Du lar kilder velle fram i dalene, og bekker renner mellom fjellene. De gir vann til alle villdyr i 
marken, der slokker villeslene sin tørst. Der har himmelens fugler rede, de synger mellom 
grenene. ... Du lar gresset gro for dyrene og for menneskene vekster som de kan dyrke. Slik lar du 
brødet komme fra jorden og vinen som gjør menneskene glade. Du lar ansiktene skinne av olje, og 
gir brød som styrker mennesket. ... Herre, hvor mange dine gjerninger er! Og alle har du gjort med 
visdom; jorden er full av det du har skapt. Der er havet, så stort og vidt, med et mylder som ingen 
kan telle, både av små og store dyr. ... Alle sammen venter på deg, at du skal gi dem mat i rette tid. 
Du strør ut, og de kan sanke; du åpner hånden og metter dem med gode gaver.” 

Israel hadde mye å glede seg over. Herren hadde ført dem til et land som "fløt med melk og 
honning". Under ørkenvandringen hadde Gud forsikret dem om at han førte dem til et land der de 



aldri behøvde å lide av mangel på regn. "For det landet du nå går inn i for å legge under deg, ligner 
ikke Egypt, det landet dere drog ut ifra. Der måtte du - likesom i en grønnsakhage - bruke foten når 
jorden skulle vannes, hver gang du hadde sådd. Men landet dere nå er på vei til for å legge under 
dere, er et land med fjell og daler, som får sin væte av regnet fra himmelen. Det er et land som 
Herren din Gud har omsorg for, og alltid hviler hans øyne på det, fra året begynner til det slutter." 

Løftet om rikelig regn ble gitt på betingelse av lydighet. Herren hadde sagt: "Dersom dere adlyder 
mine bud som jeg gir dere i dag, og elsker Herren deres Gud og tjener ham av hele deres hjerte og 
hele deres sjel, vil jeg la landet få regn i rette tid, høstregn og vårregn, så du kan høste inn kornet, 
vinen og oljen. Jeg vil la gresset vokse på marken for buskapen din, og selv skal du få spise deg 
mett. Men vokt dere vel for å la dere lokke til frafall, så dere dyrker andre guder og bøyer dere og 
tilber dem. For da vil Herrens vrede flamme opp mot dere. Han vil lukke himmelen så det ikke blir 
regn, og jorden ikke gir sin grøde. Og dere vil snart gå til grunne i det gode landet som Herren gir 
dere.” 

”Hvis du ikke vil adlyde Herren din Gud, og ikke legger vinn på å leve etter alle hans bud og 
forskrifter som jeg gir deg i dag," sa Moses videre for å advare dem, da skal himmelen over deg 
"være som bronse og jorden under deg som jern. Regnet som kommer over ditt land, vil Herren 
forvandle til støv og mold. Det skal falle ned på deg fra himmelen, til du blir utryddet".' 

Her er noen av Herrens vise råd til det gamle Israel: "Disse mine ord skal dere legge dere på hjerte 
og sinne.” Bind dem på hånden som et merke og ha dem på pannen som en minneseddel. La barna 
lære dem ved at du taler om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og 
når du står opp.” Disse påbud var klare og tydelige, men etter som århundrene gikk, og slekt etter 
slekt glemte de tiltak som var truffet med tanke på folkets åndelige velferd, truet den ødeleggende 
innflytelsen av frafallet med å fjerne enhver beskyttende barriere. 

Slik. gikk det til at Gud nå hjemsøkte sitt folk med de hardeste straffedommer. Forutsigelsen Elia 
hadde gitt, ble oppfylt på en fryktelig måte. I tre år ble ulykkesprofeten ettersøkt i by etter by og 
land etter land. På oppfordring fra Akab hadde mange konger etterkommet Akabs krav og gitt sitt 
æresord på at den merkelige profeten ikke oppholdt seg i deres landområder. Men ettersøkingen 
fortsatte, for Jesabel og Ba'al-profetene var fylt av et dødelig hat til Elia og sparte ingen 
anstrengelser for å få ham i sin makt. Men regnet kom ikke. 

Nytt møte med Akab 
Det gikk enda lang tid. I det tredje året kom Herrens 'ord til Elia, og det lød så: "Gå og tre fram for 
Akab! Nå vil jeg sende regn over jorden." 

Elia gjorde som Gud sa og gikk av sted og stilte seg frem for Akab. Omtrent samtidig med at 
profeten la ut på reisen til Samaria, foreslo Akab for slottshøvdingen Obadja at de skulle lete 
grundig etter kilder og bekker i håp om å finne gress til storfeet og småfeet som holdt på å sulte i 
hjel. Selv på slottet føltes de harde virkningene av den langvarige tørken. Kongen, som var dypt 
bekymret for dem som hørte til hoffet, bestemte seg for å dra ut sammen med sin tjener for å prøve 
å finne beitesteder. Så delte de landet mellom seg; de skulle dra gjennom det hver for seg, Akab for 
en vei og Obadja en annen. Mens Obadja var underveis, møtte han Elia. Med det samme han drog 
kjensel på ham, falt han ned for ham og sa: "Er det deg, min herre Elia?" 



Hele tiden mens Israel levde i frafall, var Obadja tro mot Herren. Kongen hadde ikke kunnet få ham 
til å svikte den levende Gud. Nå gav Elia ham dette ærefulle oppdrag: "Gå og si til din herre at Elia 
er her." 

Obadja ble livredd og utbrøt: "Hva ondt har jeg gjort, siden du vil gi meg i hendene på Akab og la 
ham drepe meg?" Å komme med en slik beskjed til Akab ville være å leke med døden. Derfor sa 
han til Elia: "Så sant Herren din Gud lever: Det fins ikke det folk eller rike som min herre ikke har 
sendt bud til for å lete etter deg. Når de så sa at du ikke var der, lot han det rike og folk avlegge ed 
på at de ikke kunne finne deg. Og nå sier du at jeg skal gå og fortelle min herre at Elia er her. Når 
jeg nå går fra deg, vil kanskje Herrens Ånd rykke deg bort til et sted som jeg ikke vet om. Kommer 
jeg så og sier fra til Akab, og han ikke finner deg, vil han drepe meg." 

Inntrengende bad Obadja om at Elia ikke måtte tvinge ham. ”jeg, din tjener, har da fryktet Herren 
helt fra ungdommen av. Har du ikke hørt, herre, hva jeg gjord,; den gang Jesabel drepte Herrens 
profeter? Da skjulte jeg hundre mann i to huler, femti mann i hver hule, og sørget for mat og drikke 
til dem. Og nå sier du at jeg skal gå og fortelle min herre at Elia er her. Da vil han drepe meg!" 

Med en høytidelig ed lovte Elia at han ikke skulle gå forgjeves: "Så sant han lever, Herren, Allhærs 
Gud, som jeg tjener: I dag vil jeg tre fram for kongen." Med denne forsikring gikk Obadja sin vei. 
Han møtte Akab og fortalte ham alt sammen. 

Med en blanding av overraskelse og frykt lyttet kongen til budskapet fra den mannen som han 
fryktet og hatet, og som han hadde lett etter med så utrettelig iver. Han var fullstendig klar over at 
Elia ikke ville sette livet på spill bare for å treffe ham. Kunne det tenkes at profeten ville kunngjøre 
enda en ulykke over Israel? Kongen ble livredd. Han husket Jeroboam og armen hans som stivnet. 
Akab kunne ikke unngå å følge oppfordringen, og han turde heller ikke legge hånd på Herrens 
budbærer. Sammen med en livvakt gikk den skjelvende kongen for å møte profeten. 

Kongen stod ansikt til ansikt med Elia. Selv om Akab var besatt av et brennende hat, var det som 
han nå var helt uten mot og kraft. Så stammet han frem: "Er du her, du som fører ulykke over 
Israel?" Uten at Akab tenkte over det, gav han her uttrykk for sine innerste følelser, for han var 
fullstendig klar over at det var ved Guds ord at himmelen var blitt som kobber. Likevel prøvde han 
å gi Elia skylden for de harde straffedommer som hadde rammet dem. 

Den som handler ille, har en tendens til å gi Guds budbærere skylden for de ulykker som er en 
direkte følge av å vike av fra de rette stier. De som gir seg Satan i vold, kan ikke se situasjonen slik 
Gud ser den. Når sannhetens speil blir holdt opp foran dem, blir de ergerlige fordi de føler seg 
irettesatt. Blindet som de er av synd, nekter de å angre. De mener at Guds tjenere er imot dem, og at 
de derfor bør settes kraftig på plass. 

Idet Elia står foran Akab, er han klar over sin uskyld, og han prøver hverken å unnskylde seg selv 
eller smigre kongen. Heller ikke prøver han å unngå kongens raseri ved å fortelle at tørken snart er 
forbi. Han har ingen unnskyldning å komme med. I harme og full av nidkjærhet for Guds ære 
tilbakeviser han Akabs beskyldning. Uten frykt slår han fast at det er kongens synder og hans fedres 
synder som har medført denne fryktelige ulykken over Israel. Modig sier han: "Det er ikke jeg som 
fører ulykke over Israel, men du og din ætt. For dere har sviktet Herrens bud og fulgt Ba'al-gudene." 



Også i dag er det behov for en røst som kan tale til rette, for grove synder har skilt menneskene fra 
Gud. "Vi vil ikke ha denne mannen til konge over oss,” lyder det fra tusentalls røster. Den glatte 
forkynnelsen som så ofte lyder, gjør ikke noe varig inntrykk. Basunen gir ikke noen klar lyd. 
Menneskene blir ikke truffet av de enkle, skarpe sannhetene i Guds ord. 

Hvis de som gir seg ut for å være kristne, skulle gi uttrykk for sin virkelige mening, ville mange av 
dem svare: "Hvorfor si tingene rett ut? De kunne like gjerne spørre: Hvorfor var det nødvendig at 
døperen'Johannes sa til fariseerne: "Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal unnslippe 
den kommende vredesdom?" Hvorfor var det nødvendig å gjøre Herodias sint ved å si til Herodes at 
han ikke hadde lov til a leve sammen med sin brors kone? Kristi forløper mistet livet fordi han sa 
tingene rett ut. Hvorfor kunne han ikke ha fortsatt sin gjerning uten å utsette seg for hat hos dem 
som levde i synd? 

Slik resonnerer mange mennesker som burde vært trofaste talsmenn for Guds lov, inntil troskapen 
må vike for taktiske hensyn, og synden får utfolde seg fritt. Når skal den trofaste røsten igjen lyde 
og tale synderen til rette? 

”Du er mannen!” Slike klare og utvetydige ord, som profeten Natan møtte David med, høres sjelden 
fra prekestolene og kommer sjelden på trykk. Hvis de ikke hadde vært så uvanlige, ville Guds kraft 
ha sloppet til i langt sterkere grad blant mennesker. Herrens sendebud bør ikke klage over at deres 
anstrengelser ikke bærer frukt, så lenge de ikke oppgir sin trang til ros og til å gjøre mennesker til 
lags. Det er dette som får dem til å skjule sannheten. 

De predikantene som legger an på å tekkes mennesker, og som roper: "Fred, fred!" når Gud ikke har 
forkynt fred, bør ydmyke seg for Gud og be om tilgivelse for sin mangel på oppriktighet og moralsk 
mot. Det er ikke fordi de har byrde for sin neste at de glatter ut budskapet som er betrodd dem, men 
fordi de er nytelsessyke og makelig anlagt. Sann kjærlighet er først og fremst opptatt av Guds ære 
og menneskers frelse. De som har denne kjærligheten, vil ikke omgå sannheten for å unngå 
ubehagelighetene ved å tale rett ut. Når mennesker er i fare, vil Guds tjenere ikke ta hensyn til seg 
selv, men si det de har fått i oppdrag å forkynne. De vil ikke være med på å unnskylde eller glatte 
over det onde. 

Det ville være ønskelig om hver eneste predikant var klar over hvor hellig hans tjeneste og gjerning 
er, og at han ville opptre like uforferdet som Elia. Ordets forkynnere er kalt av Gud til å være hans 
budbærere, og de har et fryktelig ansvar. Til dem er det sagt: "Overbevis, tal strengt, tal trøst!” De 
skal forvalte himmelens hemmeligheter i Kristi sted. De skal oppmuntre de lydige og advare de 
ulydige, og de må ikke ta taktiske hensyn. Heller ikke må de bøye av fra den stien som Jesus har 
bedt dem å følge. De bør gå frem i tro, og huske at de er omgitt av en "sky av vitner". De skal ikke 
tale ut fra seg selv, men det som er pålagt dem av ham som er større enn jordens herskere. Deres 
budskap bør være: "Så sier Herren." Gud kaller personer som Elia, Natan og døperen Johannes - 
slike som trofast vil fremholde hans budskap uten hensyn til følgene, og som modig vil forkynne 
sannheten, selv om det skal koste dem alt de eier. 

Gud har ikke bruk for slike som er redd for å ta et fast standpunkt på rettens side i farens stund, når 
det er behov for alles styrke, mot og innflytelse. Han spør etter dem som vil kjempe trofast mot all 
urett og føre krig mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens 
åndehær i himmelrommet. Det er til slike han vil si: "Det er bra, du gode og tro tjener. ... Kom inn 



til gleden hos din herre!”
Dette kapittel er bygd på 1 Kong 17,8-24; 18,1-19 

Konfrontasjon på Karmel
Da Elia stod overfor Akab, krevde han at hele Israel skulle kalles sammen på Karmel-fjellet for å 
møte ham og Ba'al- og Asjera-profetene. "Men send nå bud omkring og kall hele Israel sammen hos 
meg på Karmel-fjellet, og like ens de fire hundre og femti Ba'al-profetene og de fire hundre Asjera-
profetene som spiser ved Jesabels bord." 

Dette kravet ble fremsatt av en som syntes å stå i Guds umiddelbare nærhet. Akab lystret 
øyeblikkelig som om det var profeten som var konge, og kongen som var undersått. Ilbud ble sendt 
rundt i hele landet med innkalling til møtet med Elia og Ba' al- og Asjera-profetene. I hver eneste by 
og landsby gjorde folket seg klar til å møte frem til den fastsatte tiden. Under reisen var det mange 
som begynte å ane uråd. Noe uvanlig måtte være i gjære. Hvorfor skulle de ellers komme sammen 
på Karmel? Hvilken ny katastrofe skulle nå ramme folket og landet? 

Før tørken var det svært vakkert på Karmel-fjellet. Bekkene fikk vann fra kilder som aldri tørket ut, 
og de fruktbare skråningene var kledd med vakre blomster og frodige skogholt. Men skjønnheten 
var dødd ut under en drepende forbannelse. Altrene som var reist til ære for Ba'al og Asjera, stod nå 
mellom visne trær. På en av de høyeste fjelltoppene, i skarp kontrast til disse, lå Herrens ødelagte 
alter. 

Fra Karmel kunne man se langt ut over landet, og toppen av fjellet var synlig mange steder i Israel. 
Fra foten av fjellet kunne man se mye av det som foregikk høyere oppe. Gud var blitt grovt vanæret 
på grunn av den avgudsdyrkelsen som fant sted i ly av de skogkledde skråninger. Elia valgte 
nettopp dette som det mest iøynefallende sted der Guds allmakt skulle åpenbares og hans navn 
opphøyes. 

Alene mot de mange 
Tidlig om morgenen den fastsatte dagen var hærskarer av det frafalne Israel samlet i spent 
forventning i nærheten av fjelltoppen. Jesabels profeter kommer marsjerende i en imponerende 
posisjon. Kongen kommer kledd i sitt skrud og tar plass i forreste rekke blant prestene. 
Avgudsdyrkerne hilser ham med hyllingsrop. Men innerst inne er prestene engstelige. De har ikke 
glemt at på grunn av profetens ord har Israels land vært uten dugg og regn i tre og et halvt år. De er 
overbevist om at det snart vil skje noe fryktelig. De guder som de har satt sin lit til, har ikke kunnet 
påvise at Elia er en falsk profet. De gjenstandene de har tilbedt, har vist seg merkelig likegyldige til 
deres ville hyl, deres bønner, tårer og ydmykelse, deres hårreisende seremonier og de endeløse og 
kostbare ofringer. 

Omgitt av folkemengden står Elia ansikt til ansikt med Akab og de falske profetene. Han er den 
eneste som er kommet for å opphøye Herren. Her står den mannen som hele nasjonen har gitt 
skylden for alle de forferdelige ulykkene. Tilsynelatende er han forsvarsløs der han står foran 
Israels konge, Ba'al-profetene, soldatene og den tusentallige folkemengden. Men Elia er ikke alene. 
Han er omgitt av himmelens beskyttende hærskarer engler som er veldige i makt. 



Uten skam og frykt står profeten foran den veldige forsamlingen. Han er fullstendig klar over at det 
er hans plikt å etterkomme det pålegg Gud har gitt ham. Ansiktet er preget av alvor og ærefrykt. 
Med engstelse venter folket på at han skal tale. Han kaster et blikk på Herrens ødelagte alter før han 
vender seg mot folkemengden. Så roper han med klar røst som fra en trompet: "Hvor lenge vil dere 
halte til begge sider? Er Herren Gud, så hold dere til ham; og er Ba'al Gud, så hold dere til ham!” 

Folket svarer ikke et ord. Ikke en eneste i den veldige forsamlingen våger å stille seg på Herrens 
side. Bedrag og blindhet har senket seg som en mørk sky over Israel. Dette skjebnesvangre frafallet 
er ikke kommet plutselig. Det er kommet gradvis etter som folket har unnlatt å rette seg etter de 
advarsler og irettesettelser som Herren hadde gitt dem. Hver gang de vek av fra det som var rett, og 
hver gang de nektet å gå i seg selv, ble deres skyld større, og himmelen kom mer på avstand. Selv i 
denne krisetimen nektet de å stille seg på Guds side. 

Herren avskyr likegyldighet og illojalitet i krisetider for hans verk. Med en ubeskrivelig interesse 
følger hele universet med i de siste faser av den store strid mellom godt og ondt. Guds folk nærmer 
seg grensen til den evige verden. Hva er viktigere for dem enn å være tro mot himmelens Gud? 

Herren har hatt troshelter til alle tider, og han har det også i dag. Det er slike som Josef, Elia og 
Daniel, som ikke skammer seg over å være blant det folket som er hans spesielle eiendom. Han gir 
sine særlige velsignelser til dem som er aktive, som ikke viker av fra pliktens strake vei, men som i 
Guds kraft vil bringe denne guddommelige utfordring: "Kom hit til meg, alle som hører Herren til!” 
De nøyer seg ikke med bare å appellere, men krever at de som vil være blant Guds folk, skal stå 
frem og klart gi til kjenne sin lojalitet mot kongenes konge og herrenes herre. Slike personer 
innretter sin vilje og sine planer etter Guds lov. Fordi de elsker ham, betyr deres eget liv ikke så 
mye for dem selv. Deres oppgave er å fange inn lyset fra Guds ord og la det skinne for verden med 
klare, ubrutte stråler. Troskap mot God er deres motto. 

Mens Israels folk står tvilende og nølende på Karmel, er det Elias røst som igjen bryter stillheten. 
"Jeg er den eneste som er igjen av Herrens profeter. Men av Ba'als profeter er det fire hundre og 
femti. La oss nå få to okser! Så kan de velge seg den ene oksen, dele den opp og legge den på 
veden; men de må ikke tenne ild på. Og jeg skal stelle til den andre oksen og legge den på veden, 
men ikke tenne ild. Så kan dere kalle på guden deres, og jeg vil kalle på Herren. Den guden som da 
svarer med ild, han er Gud." 

Forslaget Elia kommer med, er så fornuftig at folket vanskelig kan komme utenom det. Derfor tar 
de mot til seg og svarer: ”da, la det være slik!" Ba'al-profetene våger ikke å protestere. Så sier Elia 
til dem: "Velg dere en av oksene og stell den til først, siden dere er flest! Kall så på guden deres, 
men tenn ikke ild!” 

Ba'al-profetene roper på sin gud 
De falske profetene opptrer på en dristig måte, men i virkeligheten er de plaget av skyld og angst. 
De setter alteret i stand, legger veden og offeret til rette og begynner å påkalle sin gud. Ropene 
deres gir gjenlyd i skogene og mellom åsryggene idet de påkaller sin gud: "Svar oss, Ba'al!" 
Prestene stimler sammen omkring alteret. De hopper og danser, fekter og skriker, river seg i håret 
og skjærer seg i kroppen for å få sin gud til å hjelpe dem. Formiddagstimene går. Det blir 
middagstid, men fremdeles er det ikke noe tegn på at Ba'al vil høre ropene fra sine villfarne 
tilhengere. Ingen røst høres, og det kommer ikke noe svar på deres fortvilte bønner. 



Mens de listige prestene driver på med sin ekstatiske tilbedelse, prøver de å finne en måte å tenne 
ild på alteret så folket skal tro at ilden er kommet direkte fra Ba'al. Men Elia holder øye med hver 
eneste bevegelse. Prestene gir ikke opp håpet om å få til et eller annet knep, så de fortsetter de 
meningsløse seremoniene. 

Da det var blitt middag, begynte Elia å spotte dem og sa: "Rop høyere! Han er jo gud. Han er vel 
falt i tanker, eller han er gått avsides eller er ute på reise. Kanskje han sover og må våkne først." Så 
ropte de enda høyere og rispet seg med sverd og spyd, som de hadde for skikk, til blodet rant ned 
over dem. Da det led over middag, kom de i profetisk henrykkelse. Slik holdt de på til den tid da 
grødeofferet ble båret frem, men det kom ikke en lyd; det var ingen som svarte og ingen som enste 
dem. 

Med glede ville Satan ha hjulpet disse menneskene som han hadde ledet vill og som hadde gått i 
hans tjeneste. Han ville gladelig ha sendt et lyn for å tenne fyr på offeret. Men Gud har satt 
bestemte grenser for Satans makt, og selv om han benytter alle knep, kan han ikke tenne en eneste 
gnist på Ba'als alter. 

Prestene har skreket seg hese. Klærne deres er flekket av blod fra de sårene de har påført seg selv, 
og til slutt blir de fullstendig desperate. Med usvekket raseri både bønnfaller og forbanner de 
solguden. Elia følger oppmerksomt med i det som skjer, for han vet at hvis prestene ved hjelp av et 
eller annet slags knep klarer å tenne alterbålet, vil han øyeblikkelig bli hogd i biter. 

Det lir mot kveld. Ba'al-profetene er trette, utmattet og forvirret. En kommer med ett forslag, en 
annen med et annet, men til slutt gir de opp. Deres skrik og forbannelser lyder ikke lenger over 
Karmel. I fortvilelse trekker de seg tilbake fra oppgjøret. 

Hele dagen har folket vært vitne til prestenes kunstige geberder. De har fulgt med i deres ville dans 
rundt alteret som om de ville fange inn solstrålene og tenne ilden med dem. Med gru har de sett 
hvordan prestene har stukket og mishandlet seg selv, og de har hatt den beste anledning til å 
reflektere over det tåpelige ved avgudsdyrkelsen. Mange i den store forsamlingen er trette av 
avgudsdyrkelsen de har vært vitne til, og venter med den største interesse på hva Elia nå vil gjøre. 

Elias bønn 
På den tiden da grødeofferet ble båret frem, sa Elia til folket: "Kom hit til meg!" Mens de 
skjelvende kommer nærmere, går han bort til det ødelagte alteret der himmelens Gud tidligere ble 
tilbedt, og setter det i stand. For ham er denne ruinhaugen mer dyrebar enn alle hedenskapets 
praktfulle altere. 

Da Elia bygde opp igjen dette gamle alteret, viste han sin ærbødighet for den pakten som Herren 
hadde opprettet med Israel da de gikk over Jordan for å dra inn i løftets land. Han tok tolv steiner, 
en for hver av stammene etter sønnene til Jakob. Av disse steinene bygde han et alter i Herrens 
navn. 

De skuffede Ba'al-prestene står der og er utmattet etter sine fåfengte anstrengelser. Nå venter de for 
å se hva Elia vil gjøre. De hater profeten fordi han foreslo denne styrkeprøven som viste at deres 
guder var svake og unyttige. Likevel frykter de hans makt. Folket som også er preget av frykt, står 
der i åndeløs spenning og følger nøye med i de forberedelsene Elia gjør. Den ro som preger 
profeten, står i skarp kontrast til Ba'aldyrkernes fanatiske, sanseløse raseri. 



Da alteret er bygd opp igjen, graver Elia en grøft rundt det. Så legger han veden til rette og gjør 
oksen i stand. Da offerdyret er på plass, gir han folket beskjed om å tømme vann over offeret og 
alteret. "Fyll fire krukker med vann og øs det ut over brennofferet og veden!" Da de hadde gjort det, 
sa han: "Gjør det en gang til!" Og da de hadde gjort det for annen gang, sa han: "Gjør det enda en 
gang!" Så gjorde de det for tredje gang. Vannet fløt rundt omkring alteret. Til og mat grøften ble 
fylt med vann. 

Elia minner folket om det langvarige frafallet som har vakt Herrens vrede, og oppfordrer dem til å 
ydmyke seg og komme tilbake til deres fedres Gud, så forbannelsen kan bli fjernet fra Israel. Så 
bøyer han seg ærbødig for den usynlige Gud, løfter hendene mot himmelen og ber en enkel bønn. 
Ba'al-profetene har skreket og rast og hoppet omkring fra tidlig morgen til sent på dag. Men ingen 
sanseløse rop høres mens Elia ber. Han ber som om han vet at Gud er til stede, at han ser hva som 
foregår, og lytter til hans bønn. Ba'al-profetene har fremsagt ville, usammenhengende bønner. Elia 
ber enkelt og inntrengende om at Gud må vise at han er større enn Ba'al, så Israel kan vende om til 
Herren. 

”Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud!" ber han. "La det i dag bli kjent at du er Gud i Israel, at jeg 
er din tjener, og at det er på ditt ord jeg har gjort alt dette. Svar meg, Herre! Svar meg, så dette 
folket kan skjønne at du, Herre, er Gud, og at du vender deres hjerte til deg igjen." Alle er preget av 
et trykkende alvor. Ba'al-prestene skjelver av redsel. De er klar over sin skyld, og venter en 
øyeblikkelig gjengjeldelse. 

Utfallet 
Elia er knapt ferdig med sin bønn før flammer slår ned som skinnende" lyn på det gjenreiste alteret 
og fortærer både offeret, vannet i grøften og steinene i alteret. Det klare ildskjæret opplyser hele 
fjellet og blender folkemengden. Det kan tydelig ses i dalene nedenfor, der mange i spenning venter 
på utfallet av det som finner sted på fjellet, og alle blir grepet av det de ser. Det minner om 
ildstøtten som skilte israelittene fra egypterhæren ved Rødehavet. 

De som er på fjellet, kaster seg i ærbødighet til jorden for den usynlige Gud. De tør ikke lenger se 
på ilden fra himmelen, og de er redd at de selv skal bli fortært. De er overbevist om at det er deres 
plikt å anerkjenne Elias Gud som deres fedres Gud, og at de skylder ham troskap. Nå roper de som 
med en røst: "Herren, han er Gud! Herren, han er Gud!" Ropet høres forbausende klart og tydelig 
over fjellet og gir gjenlyd på sletten nedenfor. 

Endelig har Israel våknet opp til dåd. Fortryllelsen er brutt, og de angrer. Endelig er de blitt klar 
over hvor grovt de har vanæret Gud. Ba'al-dyrkelsen, som står i skarp kontrast til sann 
gudsdyrkelse, er fullstendig avslørt. Folket erkjenner at Gud var rettferdig og nådig da han holdt 
duggen og regnet tilbake inntil de var villige til å bekjenne hans navn. Nå er de beredt til å 
innrømme at Elias Gud står over alle avguder. 

Med forferdelse er Ba'al-prestene vitne til den vidunderlige åpenbarelse av Guds makt. Men selv i 
nederlaget, mens de er vitne til Guds herlighet, nekter de å angre det onde de har gjort. De ville 
fortsatt være Ba'al-profeter. Dermed viste de at de var modne for tilintetgjørelse. For å verne de 
angrende israelitter mot å bli ført vill av disse menneskene som har lært dem å tilbe Ba'al, byr 
Herren Elia utrydde de falske lærerne. Folkets harme er allerede tent mot dem som ledet an i 
frafallet, og da Elia befaler: "Grip Ba'al-profetene! La ikke en av dem slippe unna!" er folket parat 
til å etterkomme ordren. De griper fatt i prestene og fører dem ned til Kisjon-bekken. Før dagen er 



slutt, denne dagen som markerte begynnelsen til en avgjørende reformasjon, blir Ba'als tjenere 
drept. Ikke en av dem får leve. 
Dette kapittel er bygd på 1 Kong 18,19-40 

Fra heltemot til motløshet
Da Ba'al-profetene var ryddet av veien, var det skapt forutsetning for å gjennomføre en åndelig 
reformasjon blant de ti stammene i nord. Elia hadde påtalt folkets frafall og oppfordret dem til å 
ydmyke seg og vende om til Herren. Himmelens straffedommer var fullbyrdet, og folket hadde 
bekjent sin synd og erkjent at deres fedres Gud var den levende Gud. Nå skulle himmelens 
forbannelse kalles tilbake og de skulle igjen få del i livets materielle velsignelser. Landet skulle bli 
forfrisket av regn. "Nå kan du gå opp og spise og drikke," sa Elia til Akab, "for jeg hører suset av 
regn." Deretter gikk han opp på toppen av fjellet for å be. 

Det var ikke synlige tegn til værforandring som gjorde at Elia så tillitsfullt rådet Akab til å 
forberede seg på regn. Han så ingen skyer på himmelen og hørte ingen torden. Han sa bare det som 
Guds Ånd tilskyndet ham til å si som svar på hans egen sterke tro. Dagen igjennom hadde han 
modig gjort Guds vilje og vist at han hadde ubetinget tillit til det Gud hadde sagt. Og nå, da han 
hadde gjort alt som stod i hans makt, visste han at himmelen ville sende de velsignelsene som var 
lovt. Den samme Gud som hadde sendt tørken, hadde lovt folket strømmer av regn hvis de ville 
gjøre det rette. Nå ventet Elia på at løftet skulle bli oppfylt. Med ansiktet mellom knærne som tegn 
på ydmykhet bad han til Gud for det angrende Israel. 

Gjentatte ganger sendte Elia tjeneren sin til et sted i nærheten der det var utsyn over Middelhavet, 
for at han skulle se om det var noe synlig tegn på at Gud hadde bønnhørt ham. Hver gang kom 
tjeneren tilbake og meldte:” "Det er ingen ting å se!" Elia ble ikke utålmodig. Han mistet heller ikke 
troen, men fortsatte med å be inderlig til Gud. Seks ganger kom tjeneren tilbake og fortalte at det 
ikke var tegn til skyer på den kobberaktige himmelen. Tillitsfullt sendte han tjeneren av sted enda 
en gang, og da han kom tilbake, kunne han melde: "Jeg ser en liten sky som stiger opp av havet. 
Den er ikke større enn neven på en mann." 

Det var tilstrekkelig. Elia ventet ikke til himmelen var mørk av skyer. Den lille skyen gav løfte om 
strømmer av regn. Han handlet i samsvar med sin tro og sendte øyeblikkelig tjeneren bort til Akab 
for å si at han måtte spenne for og dra hjem, så ikke regnet skulle hefte ham. 

En troens kjempe 
Det var fordi Elia var en mann med sterk tro, at Gud kunne bruke ham i denne alvorlige krisetimen i 
Israels historie. Mens han bad, grep troen fatt i himmelens løfter, og han fortsatte å be til han fikk 
bønnesvar. Han ventet ikke til han hadde fått et fullstendig bevis på at Gud hadde hørt ham, men var 
villig til å våge alt så snart han øynet det minste tegn på bønnesvar. Det Gud kunne gjøre gjennom 
Elia, kan han gjøre gjennom alle i deres tjeneste for ham. Det står nemlig om profeten fra Gilead-
fjellene: "Elia var et menneske under samme kår som vi; da han bad om at det ikke måtte regne over 
landet, falt det ikke regn på tre år og seks måneder.” 

Det er en slik tro verden trenger i dag - en tro som tilegner seg løftene i Guds ord og som ikke gir 
opp før det kommer bønnesvar. En slik tro bringer oss i nær kontakt med himmelen og gir oss 
styrke til å hamle opp med mørkets makter. Om Guds tjenere i gammel tid leser vi: "Ved sin tro 



vant de over kongeriker, håndhevet retten fikk løfter oppfylt, stoppet gapet på løver, slokket 
voldsom ild, slapp unna skarpe sverd, gikk fra svakhet til styrke, ble sterke i krig og slo fiendtlige 
hærer på flukt." Ved tro skal også vi nå frem til det som er Guds hensikt med oss. "Alt er mulig for 
den som tror.” 

Tro er en viktig forutsetning for effektiv bønn. "Den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og 
at han lønner dem som søker ham." "Han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når 
vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.” Med 
den samme utholdende tro som Jakob hadde, og den samme urokkelige tillit som Elia viste, kan vi 
be til vår Far og gjøre krav på alt han har lovt. Hans kongeverdighet er garantien for at han vil holde 
sine løfter. 

Nattemørket var i ferd med å senke seg over Karmel-fjellet da Akab gjorde seg klar til å dra ned. På 
et øyeblikk mørknet himmelen til med skyer og storm, og det begynte å striregne. Akab steg opp i 
vognen sin og drog til Jisre'el. Da han kjørte mot kongebyen i mørke og striregn, var det umulig for 
ham å skjelne veien foran. Selv om Elia, som var Guds profet, den dagen hadde ydmyket Akab 
overfor hans undersåtter og utryddet avgudsprestene hans, anerkjente han ham likevel som Israels 
konge. Som et tegn på ærbødighet, og styrket av Guds kraft, løp han foran kongevognen og viste vei 
til byporten. 

Den vennlighet som Guds tjener her viste en ond konge, er nyttig undervisning til alle som hevder 
at de tjener Gud, men har høye tanker om seg selv. Noen føler at det er under deres verdighet å 
utføre visse plikter. De kvier seg endog for å utføre nødvendig arbeid av frykt for å gjøre 
tjenerarbeid. Slike mennesker har mye å lære av Elia. På hans ord ble himmelens velsignelser holdt 
tilbake i tre år. Gud hadde vist at han satte pris på Elia, da han som svar på hans bønn på Karmel 
sendte ild fra himmelen og fortærte offeret. Gud benyttet ham til å fullbyrde dommen over 
avgudsprestene. Bønnen om regn ble oppfylt, men selv etter at Gud så tydelig hadde vist Elia at han 
var med ham i hans gjerning, var han villig til å være tjener. 

Elia og Akab skilte lag ved byporten til Jisre'el. Elia ville gjerne sove utenfor bymuren. Han 'svøpte 
kappen om seg og la seg til å sove på jorden. Kongen drog inn i byen og var snart fremme ved 
slottet. Her fortalte han dronningen om de vidunderlige ting som hadde skjedd i løpet av dagen, og 
om hvordan Gud hadde åpenbart sin makt for å vise at Herren var den sanne Gud og at Elia var hans 
utvalgte tjener. Da Akab fortalte dronningen at avgudsprestene var blitt utryddet, ble den forherdede 
og ubotferdige Jesabel rasende. Hun nektet å anerkjenne at Gud stod bak de begivenhetene som 
hadde funnet sted på Karmel, og i sin tross dristet hun seg til å erklære at Elia skulle dø. 

Om natten ble den trette profeten vekket av et sendebud som kom med dette budskapet fra Jesabel: 
"Måtte gudene la meg bøte både nå og siden om jeg ikke i morgen på denne tid lar det gå deg som 
det gikk med profetene." 

Elia på flukt 
Man skulle tro at Elia aldri mer ville gi etter for frykt og motløshet, siden han hadde lagt et så 
ukuelig mot for dagen og seiret så fullstendig over konge, prester og folk. Men denne mannen, som 
hadde sett så mange beviser på Guds kjærlige omsorg, var ikke fri for menneskelig svakhet, og i 
denne mørke stunden sviktet både troen og motet. Forvirret for han opp av søvne. Regnet strømmet 
ned, og det var mørkt overalt. Han glemte at Gud tre år i forveien hadde vist ham et sted hvor han 



kunne være i sikkerhet for Jesabels hat og Akabs forfølgelse, og han flyktet for livet. Da han kom til 
Be'er-Sjeba, lot han tjenestegutten bli igjen der, og selv gikk han en dagsreise ut i ødemarken. 

Elia skulle ha blitt på sin post. Da Jesabel truet ham, skulle han ha søkt hjelp hos den Herre som 
hadde pålagt ham å forsvare Guds ære. Han skulle ha sagt til budbæreren at den Gud som han satte 
sin lit til, ville beskytte ham mot dronningens hat. Det var bare noen få timer siden han hadde vært 
vitne til en storstilt åpenbaring av Guds makt, og dette burde ha overbevist ham om at han ikke ville 
bli sviktet nå. Hvis han hadde blitt hvor han var, og dersom han hadde søkt tilflukt og styrke hos 
Gud og gått helhjertet inn for sannhet og rett, ville ingen ha kunnet skade ham. Herren ville ha gitt 
ham en ny, enestående seier og sendt straffedommer over Jesabel. Dette ville ha gjort et så sterkt 
inntrykk på både konge og folk at resultatet ville blitt en gjennomgripende reformasjon. 

Elia hadde ventet seg meget av miraklet på Karmel. Han hadde håpet at Jesabel ville miste sin 
innflytelse over Akab etter dette utslag av Guds makt, og at det ville skje en hurtig reformasjon i 
Israel. Hele dagen på KarmeIfjellet hadde han vært uten mat, men da han løp foran vognen til Akab, 
var han sterk og modig til tross for det fysiske presset han hadde vært under. 

Etter et oppbud av sterk tro og stor fremgang kommer det ofte en reaksjon. Slik også med Elia. Han 
var engstelig for at den reformasjonen som var startet på Karmel, ikke ville vare. Dette gjorde ham 
deprimert. Han var blitt hevet til Piskas topp. Nå var han nede i dalen. Da han var under innflytelse 
av Den Allmektiges kraft, bestod han den hardeste trosprøven. Men nå, da han var plaget av 
motløshet idet Jesabels trusel ringte i ørene hans, og Satan så tydelig regjerte gjennom denne onde 
kvinnens intrigemakeri, mistet han sitt holdepunkt i Gud. Han hadde opplevd stor heder, og 
reaksjonen var overveldende. 

Elia glemte Gud og var nå på flukt stadig lenger bort, inntil han befant seg alene på et trist og øde 
sted. Utmattet satte han seg under en gyveIbusk for å hvile. Mens han satt der, bad han om å få dø. 
"Nå er det nok," sa han, "ta mitt liv, Herre! For jeg er ikke bedre enn fedrene mine." Han var 
flyktning og langt borte fra andre mennesker. Motet var knust av bitter skuffelse. Han ønsket aldri 
mer å møte mennesker. Til slutt sovnet han, fullstendig utmattet. 

Alle mennesker vil enkelte ganger oppleve bitter skuffelse og knugende motløshet. Det vil komme 
dager da de blir hjemsøkt av sorg, og da det er vanskelig å tro at Gud fremdeles har omsorg for dem 
- da bekymring martrer sjelen slik at de heller vil dø enn leve. Det er i slike stunder at mange slipper 
taket i Gud og blir slaver under tvil og vantro. Hvis vi i slike stunder hadde åndelig klarsyn til å 
kunne øyne hensikten med Guds ledelse, ville vi se engler som er opptatt med å redde oss fra oss 
selv. De gjør sitt ytterste for å sette føttene våre på en grunnvoll som er sikrere enn de urokkelige 
fjell. Dette ville gi oss ny tro og nytt liv. 

Da den trofaste Job opplevde mørke og lidelse, utbrøt han: "Bort med den dagen da jeg ble født." 
"Å, om mitt mismot kunne veies og min ulykke legges i vektskålen." "Å, om min bønn ble oppfylt, 
om Gud ville innfri mitt håp! Å, om han besluttet å knuse meg, løftet sin hånd og skar over min 
livstråd! Da hadde jeg likevel en trøst." "Så legger jeg heller ikke bånd på min munn, men jeg vil 
tale med angst i sinnet og klage i bitter sjelekval.” "Heller døden enn disse smerter! Jeg er lei av 
dette! Jeg lever ikke evig. La meg være! Mine dager er som et pus!” 

Selv om Job var trett av å leve, fikk han ikke lov å dø. Han ble gjort oppmerksom på fremtidens 
muligheter, og han fikk et budskap med håp: 



”La ingen urett bo i ditt telt! - da kan du plettfri løfte hodet, stå der støtt og ikke frykte. For du skal 
glemme din møye; du skal bare ha et minne om den, slik du minnes vann som rant forbi. Ditt liv 
skal overstråle middagssolen, og mørket skal bli som den I lyse morgen. Du kan være tillitsfull, for 
det er håp; du kan se deg om og legge deg trygt. Ingen skremmer deg når du går til ro, mange 
prøver å vinne din gunst. Men de onde får sløve øyne. De har ikke mer noe tilfluktssted, deres 
eneste håp er å få ånde ut. 

Job reiste seg fra motløshetens og fortvilelsens dyp og fikk oppleve ubetinget tillit til Guds nåde og 
frelsende kraft. I seiers glede utbrøt han: "Men jeg vet at min gjenløser lever; og som den siste skal 
han stå fram på jorden. Når det ikke er noe igjen av min hud, og mitt kjøtt er tæret bort, da skal jeg 
skue Gud. Jeg skal se ham med egne øyne, jeg selv og ikke en fremmed.” Da svarte Herren Job ut 
av stormen og åpenbarte sin store makt for ham. Da Job så et glimt av Skaperen, følte han avsky for 
seg selv og viste sin anger i støv og aske. Nå kunne Herren gi ham sin rike velsignelse og gjøre hans 
siste år til de beste i hans liv. 

Håp og mot er viktige forutsetninger for å kunne yte Gud en udelt tjeneste. Dette er troens frukter. 
Å hengi seg til motløshet er synd, men også ufornuftig. Gud både kan og vil gi sine tjenere den 
styrke de trenger for å komme gjennom prøver og motgang. Fiendens opplegg kan virke både 
gjennomtenkt og vel fundert, men Gud kan kullkaste selv de mest solide planer. Det vil han gjøre 
når" tiden er inne og på hans egen måte, når han ser at hans tjeneres tro er blitt tilstrekkelig prøvd. 

Det finnes et effektivt botemiddel for dem som er motløse - tro, bønn, arbeid. Tro og arbeid gir en 
tillit og en tilfredshet som vil øke dag for dag. Er du fristet til å gi etter for angst og motløshet? Selv 
når dagene er som mørkest og utsiktene synes mest håpløse, skal du ikke frykte. Stol på Gud. Han 
kjenner ditt behov. Han har all makt. Hans grenseløse kjærlighet og omhu svikter aldri. Vær ikke 
engstelig for at han skal unnlate å oppfylle sine løfter. Han er evig sannhet. Aldri vil han forandre 
den pakten han har inngått med dem som elsker ham. Han vil gi sine trofaste tjenere den hjelp de til 
enhver tid trenger. Apostelen Paulus gjengir Guds svar på hans bønn: ”Min nåde er nok for deg, for 
kraften fullendes i svakhet." Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta 
bolig i meg. Og derfor er jeg for Kristi skyld ved godt mot når jeg er svak, blir mishandlet, er i nød, 
forfølgelser og vanskeligheter. For når jeg er svak, da er jeg sterk.” 

Sviktet Gud Elia i denne prøvens stund? Slett ikke! Han brydde seg ikke mindre om sin tjener da 
han følte seg sviktet av Gud og mennesker, enn. da ilden lynte fra himmelen og opplyste fjellet som 
svar på hans bønn. Mens Elia lå og sov, ble han vekket av en lett berøring og hørte en mild stemme. 
Forskrekket for han opp og skulle til å flykte fordi han fryktet at fienden hadde oppdaget ham. Men 
det milde ansiktet han så inn i, var ikke av en fiende, men av en venn. Gud hadde sendt en engel fra 
himmelen med mat til sin tjener. "Stå opp og spis!" sa engelen. Og da han så seg om, fikk han øye 
på et lite nybakt brød og en krukke med vann like ved siden av hodet sitt. 

Da Elia hadde spist, la han seg til å sove igjen. Atter kom engelen til ham. Han rørte ved den 
utmattede mannen og sa mildt og medfølende: "Stå opp og spis! Ellers blir veien for lang for deg." 
Da stod han opp og spiste og drakk. Styrket av maten gikk han førti dager og førti netter, til han 
kom til Guds fjell, Horeb. Der gikk han inn i en hule som han var i om natten.
Dette kapittel er bygd på 1 kong 18,41-46; 19,1-8 



Stille etter stormen
Stedet på Horeb der Elia hadde gjemt seg, var ukjent for mennesker, men Gud visste hvor han var. 
Den trette og motløse profeten var ikke overlatt til å kjempe alene mot mørkets makter. Ved 
inngangen til hulen der Elia hadde gjemt seg, tok Gud kontakt med ham gjennom en engel som var 
sendt for å finne ut hva han trengte og for å informere ham om Guds planer med Israel. 

Først når Elia hadde lært å stole helt og fullt på Gud, kunne han fullføre sin gjerning for dem som 
var blitt forledet til Ba'al-dyrkelse. Den overveldende seieren på Karmel hadde banet vei for enda 
større seirer. Men truselen fra Jesabel hadde fått Elia til å unnlate å benytte de gylne anledningene 
som bød seg. Gudsmannen måtte bli klar over hvor vanskelig hans situasjon var sammenlignet med 
den gunstige posisjon som Herren ville at han skulle ha. 

Gud oppsøker Elia 
Gud spurte sin tjener som hadde opplevd slike harde prøver: "Hva vil du her, Elia?" - Jeg sendte 
deg til Krit-bekken og senere til enken i Sarepta. Jeg påla deg å vende tilbake til Israel og tre frem 
for avgudsprestene på Karmel. Jeg gav deg styrke til å løpe foran kongevognen til byporten i 
Jisre'el. Men hvem har pålagt deg å flykte ut i denne ødemarken? Hvilket ærend har du her? 

I sin sjelekval klaget Elia: Jeg har vist brennende iver for Herren, Allhærs Gud. For israelittene har 
sviktet din pakt; dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den 
eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet." 

Engelen bad nå profeten gå ut av hulen og tre frem for Herren på fjellet og høre hva han hadde å si. 
"Og se, Herren gikk forbi. Foran ham for en stor og sterk storm, som kløvde fjell og knuste knauser; 
men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv; men Herren var ikke i 
jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det en ild; men Herren var ikke i ilden. Etter ilden kom lyden av 
en svak susing. Da Elia hørte den, drog han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg ved inngangen 
til hulen." 

Gud åpenbarte seg ikke for sin tjener i sin makt og velde, men i "en svak susing". Han ville lære 
Elia at det ikke alltid er den gjerning som synes mest utadtil som tjener hans hensikt best. Stormen 
raste, lynene glimtet, og en fortærende ild feide forbi mens Elia ventet på at Herren skulle åpenbare 
seg. Men Gud var ikke i alt dette. Så hørtes en svak susing, og profeten skjulte ansiktet for Herrens 
nærhet. Irritasjonen hadde lagt seg, og han var rolig og ydmyk. Nå visste han at han alltid ville få 
hjelp i nød hvis han hadde en urokkelig tillit til Gud. 

Det er ikke alltid den mest kunnskapsrike fremstilling av Guds sannhet som overbeviser og får 
mennesket til å vende om. Menneskehjertet blir ikke påvirket av veltalenhet eller logisk 
resonnement, men av Den Hellige Ånd som virker i det stille og som likevel forvandler og utvikler 
karakteren. Det er Guds Ånds milde stemme som har kraft til å forvandle hjertet. 

Igjen lød røsten: "Hva vil du her, Elia?" Og på ny svarte profeten: ”Jeg har vist brennende iver for 
Herren, Allhærs Gud. For israelittene har sviktet din pakt; dine altere har de revet ned, og dine 
profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet." 



Herren svarte Elia at ugjerningsmennene i Israel ville bli straffet. Noen personer ville bli spesielt 
utpekt til å fullbyrde Guds vilje og straffe det avguderiske folket. En tøff jobb gjenstod før alle 
hadde fått anledning til å ta standpunkt for den sanne Gud. Elia skulle dra tilbake til Israel og 
sammen med andre gjennomføre en reformasjon. 

Herren sa til ham: "Dra tilbake og ta veien til ødemarken ved Damaskus! Gå så inn i byen og salv 
Hasael til konge over arameerne! Jehu, sønn av Nimsji, skal du salve til konge over Israel, og Elisja, 
sønn av Sjafat fra Abel-Mehola, skal du salve til profet etter deg. Det skal gå slik at den som slipper 
unna Hasaels sverd, skal Jehu drepe; og den som slipper unna Jehus sverd, skal Elisja drepe." 

Elia hadde trodd at han var den eneste i Israel som tilbad den sanne Gud. Men han som leser alles 
sinn og tanker, fortalte profeten at det var mange andre som fortsatt hadde vært tro i de lange årene 
med frafall. ”Jeg villa sju tusen bli igjen i Israel, alle som ikke har bøyd kne for Ba'al og ikke har 
kysset ham med sin munn." 

Elia og vi 
Man kan lære mye av Elias erfaring i denne tiden da han var motløs og tilsynelatende slått ut. Dette 
er av uvurderlig betydning for Guds tjenere i dag, en tid som kjennetegnes ved et utbredt avvik fra 
det som er rett. Frafallet i dag minner mye om frafallet i Israel på profeten Elias tid. De store 
folkemassene følger Ba'al ved å sette det menneskelige over det guddommelige, lovprise folkets 
ledere, tilbe Mammon og sette vitenskapen høyere enn de åpenbarte sannheter. Tvil og vantro øver 
skadelig innflytelse på sinn og hjerte, og mange erstatter Guds ord med menneskelige teorier. 

Det blir fremholdt at tiden er kommet da fornuften bør stå over det Guds ord lærer. Man hevder at 
de ti bud, som er den guddommelige norm for rettferd, er satt ut av kraft. Fienden av all sannhet 
arbeider intenst og på en bedragersk måte for å få folk til å sette menneskelige ordninger i Guds sted 
og til å glemme det som han har gitt til lykke og frelse for menneskene. 

Selv om dette frafallet er svært utbredt, er det likevel ikke universelt. Alle er ikke lovløse og grove 
syndere, alle har ikke tatt parti for fienden. Gud har tusener som ikke har bøyd kne for Ba'al, som 
ønsker et mer inngående kjennskap til Kristus og hans lov, og som tross forholdene håper at Jesus 
snart vil komme og gjøre ende på synd og død. Mange har tilbedt Ba'al uten å være klar over det, 
men Guds Ånd arbeider fortsatt med disse menneskene. De trenger en personlig håndsrekning fra 
dem som kjenner Gud og kraften i hans ord. I en tid som denne burde Guds folk være travelt opptatt 
med å hjelpe andre. Guds engler vil være med dem som kjenner sannheten i Den hellige skrift, og 
som prøver å' finne mennesker som lengter etter lys. Ingen behøver å være redd for å marsjere frem 
der englene går. Som et resultat av gudfryktige arbeideres trofaste innsats vil mange oppgi 
avgudsdyrkelsen og tjene den levende Gud. Mange vil slutte å vise ærbødighet for menneskelige 
ordninger og vil modig ta standpunkt for Gud og hans lov. 

Mye avhenger av pålitelige og lojale menneskers utrettelige innsats. Derfor gjør Satan enhver 
tenkelig anstrengelse for å hindre at Guds vilje blir gjennomført ved hjelp av lydige mennesker. Han 
får noen til å se bort fra sitt høye og hellige kall, så de nøyer seg med denne verdens gleder. Han får 
dem til å bli makelig anlagt, eller til å være så opptatt av materielle fordeler at de flytter fra steder 
der de kunne utrette mye godt. Andre gjør han motløse så de svikter sin plikt på grunn av motstand 
og forfølgelse. Men himmelen ser på alle disse med den ømmeste omhu. Hvert eneste Guds barn 
som menneskehetens fiende har fått til å være taus, blir spurt: Hva vil du her? Jeg har pålagt deg å 



dra ut i all verden og forkynne evangeliet og gjøre et folk beredt for Guds store dag. Hva vil du her? 
Hvem har sendt deg? 

Det som gledet Kristus og holdt ham oppe under lidelser og da han ofret seg selv, var å se at 
syndere ble frelst. Dette skulle glede alle hans etterfølgere og være drivkraften i deres arbeid. De 
som, om enn i begrenset grad, forstår hva gjenløsningen betyr for dem selv og deres medmennesker, 
vil til en viss grad kunne fatte menneskehetens uhyre behov. Når de ser den moralske og åndelige 
fattigdom hos de tusenvis av mennesker som lever i skyggen av en fryktelig dom, vil de bli grepet 
av medlidenhet, og fysiske lidelser vil ikke bety noe.. 

Både familier og enkeltpersoner møter spørsmålet: Hva vil du her? I mange menigheter er det 
familier som er grunnfestet i Guds ord, og som kunne øve en langt videre innflytelse ved å flytte til 
steder der det er behov for deres innsats. Gud trenger kristne familier som vil dra til de mørke 
stedene i verden og arbeide forstandig og utholdende for dem som lever i åndelig mørke. Det krever 
personlig offer å ta imot et slikt kall. Mennesker dør uten håp og uten Gud, mens andre venter på at 
alle hindringer skal ryddes av veien. Folk er villige til å reise til farlige områder og lide nød og savn 
bare for å oppnå materielle fordeler og vitenskapelig innsikt. Hvor er de som vil gjøre like mye for å 
fortelle andre om Frelseren? 

Det er ikke underlig at åndelige kjemper blir motløse og fortvilte når de blir stresset, og at de tid om 
annen synes livet er så trist at de ikke ønsker å leve lenger. Da bør de huske at en av de største 
profeter som noen gang har levd, flyktet for en rasende kvinne. Trett som han var og utmattet etter 
flukten, og knuget av dyp skuffelse, bad han om å få dø. Men da håpet var ute og hans livsgjerning 
syntes å slå feil, lærte han en av de viktigste lekser i sitt liv. Da han var aller svakest, lærte han at 
det både er nødvendig og mulig å stole på Gud under de aller vanskeligste forhold. 

Til trøst og oppmuntring 
De som blir fristet til å fortvile og gi opp mens de bruker sin livsenergi i selvoppofrende arbeid, kan 
få nytt mot ved å tenke på Elias erfaring. Den iver Guds tjenere legger for dagen, kan bli misforstått 
og lite påaktet, deres råd og irettesettelser tilsidesatt og deres anstrengelser for å fremkalle en 
reformasjon bli gjengjeldt med forakt og motstand. Disse er på en særlig måte gjenstand for Guds 
kjærlighet og omsorg. 

Satan frister oss hardest når vi er svakest. Det var slik han håpet å få makt over Guds Sønn, for det 
var ved hjelp av denne taktikken han hadde overvunnet så mange mennesker. Det var da 
viljekraften var svekket og troen hadde sviktet, at mange av rettferdighetens tapre kjemper gav etter 
for fristelsen. 

Det var da Moses var gått trett etter førti års ørkenvandring og kamp mot folkets vantro, at han et 
øyeblikk slapp taket i Den Allmektige. Han sviktet på grensen til løftets land. Slik var det også med 
Elia. Han hadde stolt på Herren i årene med tørke og hungersnød, da han uten frykt stod ansikt til 
ansikt med kong Akab, og da han under den store prøven på Karmel stod overfor Israels folket som 
det eneste vitne for den sanne Gud. Et øyeblikks tretthet var nok til at han lot frykt for døden 
overmanne troen på Gud. 

Det samme skjer i dag. Når vi er plaget av tvil, forvirret av ulike forhold eller hjemsøkt av 
fattigdom eller motgang, prøver Satan å rokke vår tro på Gud. Da er det at han konfronterer oss med 



våre feilgrep og frister oss til å vakle i troen på Gud og tvile på hans kjærlighet. Han håper å kunne 
gjøre oss motløse så vi slipper taket i Gud. 

De som står i frontlinjen, og av Den Hellige Ånd blir drevet til å utføre en spesiell gjerning, vil ofte 
oppleve en reaksjon når presset avtar. Motløshet kan rokke selv den mest heltemodige tro og svekke 
den sterkeste vilje. Men Gud forstår alt, og han viser medfølelse og kjærlighet. Han leser hjertets 
motiver og tanker. Å vente tålmodig og å bevare troen når alt ser mørkt ut, er noe lederne i Guds 
verk trenger å lære. Himmelen vil ikke svikte dem i motgangens tider. Ingen er tilsynelatende mer 
hjelpeløs, men i virkeligheten mer uovervinnelig enn en person som føler seg betydningsløs, men 
som stoler fullt og fast på Gud. 

Fortellingen om hvordan Elia på ny lærte å stole på Gud under harde prøver, er ikke skrevet bare for 
personer i ansvarsfulle posisjoner. Han som var Elias styrke, er sterk nok til å holde hvert eneste av 
sine kjempende barn oppe, hvor svakt det enn er. Han venter troskap og gir enhver den styrke som 
er nødvendig. I seg selv har menneskene ingen styrke, men i Guds kraft kan de overvinne det onde 
og hjelpe andre å seire. Satan kan aldri overvinne en person som setter sin lit til Gud. "Om meg skal 
de si: "Bare hos Herren er frelse og kraft.” 

Medkristne! Satan vet om din svakhet. Klyng deg derfor til Jesus. Hvis du blir i Guds kjærlighet, 
kan du bestå alle prøver. Bare Kristi rettferdighet kan gi styrke til å stå imot den ondskapens 
flodbølge som skyller over verden. La troen bli en del av din erfaring. Tro gjør alle byrder lette og 
fjerner all tretthet. Du kan finne løsning på en gåtefull livs lagnad ved at du hele tiden setter din lit 
til Gud. Fortsett i tro på den stien han har pekt ut. Det vil komme prøvelser, men fortsett fremover. 
Det vil styrke din tro og gjøre deg dugelig til din gjerning. Bibelen er ikke skrevet bare for at vi skal 
lese i den og undre oss, men for at vi skal få del i den samme tro, som var virksom i Guds tjenere i 
gammel tid. Herren vil ikke virke på en mindre iøynefallende måte nå enn den gangen, hvis bare der 
er mennesker med sterk tro som han kan fylle med sin kraft. 

Det som ble sagt til Peter, gjelder like mye oss i dag: "Satan har krevd å få sikte dere som hvete. 
Men jeg bad for deg at din tro ikke måtte svikte.” Kristus vil aldri svikte dem han døde for. Vi kan 
forlate ham og bli overveldet av fristelser, men Kristus vil aldri forlate en eneste av dem han har gitt 
sitt liv for å frelse. Hvis vårt åndelige syn kunne skjerpes, ville vi se mennesker tynget av stress og 
nedbøyd av sorg, i ferd med å bukke under i motløshet. Men vi ville også se hvordan engler hurtig 
er på pletten for å hjelpe, hvordan de driver ondskapens makter tilbake og fører de hjemsøkte 
tilbake på sikker grunn. Kampen mellom de to armeene er like så virkelig som den som utkjempes 
mellom krigsmakter i verden, og utfallet av denne åndelige konflikt har evige følger. 

I synet profeten Esekiel fikk, var det noe som lignet menneskehender under kjerubenes vinger. Av 
dette skal Guds tjenere lære at det er hans kraft som gir fremgang. De som han bruker i sin tjeneste, 
skal ikke føle at Guds verk avhenger av dem. Dette ansvaret er ikke overlatt til ufullkomne 
mennesker. Han som aldri slumrer og sover: men alltid er i virksomhet for å fullbyrde sin plan, vil 
lede verket. Han vil krysse onde' menneskers planer og bringe forvirring blant dem som pønsker .på 
å skade hans folk. Han som er Kongen, Allhærs Gud, troner mellom kjerubene, og han verner 
fortsatt sitt folk midt i den strid og uro som rår mellom nasjonene. Når festningsverker raser 
sammen og vredens piler gjennomborer hans fiender, er hans folk trygg i hans varetekt.
Dette kapittel er bygd på 1 Kong 19,9-18 



Et Elia-budskap i vår tid
I de lange århundrer som er gått siden Elias tid, har hans livsgjerning inspirert og oppildnet dem 
som i frafallstider er kalt til å hevde sannhet og rett. Den har spesiell betydning for oss som lever i 
"de siste tiden”.' 

Historien gjentar seg. Det finnes mange av Akabs og Jesabels type i verden i dag. Vår tid er preget 
av avgudsdyrkelse like mye som da Elia levde. Der er kanskje ingen synlige avgudstempler og 
ingen bilder som fanger oppmerksomhet. Likevel følger tusener etter denne verdens guder, så som 
rikdom, berømmelse, fornøyelser og de populære teorier som gir menneskene lov til å følge sine 
naturlige tilbøyeligheter. Utallige mennesker har en helt forkjært oppfatning av Gud og hans 
egenskaper, og de tjener like så virkelig en falsk gud som Ba'al-tilbederne. Selv blant slike som 
bekjenner seg til å være kristne, er det mange som er under en innflytelse som er fullstendig i strid 
med Gud og hans sannhet. Dette fører til at de forkaster det guddommelige og opphøyer det 
menneskelige. 

En tid preget av troløshet 
Tidens tankegang er preget av vantroens og frafallets ånd som blir oppfattet som opplysning på 
grunn av en viss kunnskap om sannheten, men som i virkeligheten er blindt overmot. Menneskelige 
teorier blir fremhevet og satt i stedet for Gud og hans lov. Satan frister mennesker til å være 
ulydige, og lover dem at de da vil oppnå friheter og privilegier som vil gjøre dem lik guder. 

Man merker en holdning av motstand mot Guds tydelige ord, en nærmest avguderisk opphøyelse av 
menneskelig visdom over guddommelig åpenbaring. Menneskenes sinn er blitt så formørket og 
forvirret av tilvenningen til verdslige skikker og innflytelser at de synes helt å ha mistet evnen til å 
skjelne mellom lys og mørke, sannhet og villfarelse. Så langt har de fjernet seg fra sannhet og rett, 
at de tror mer på det en liten gruppe såkalte filosofer mener, enn på Bibelens sannheter. Det er som 
om formaningene og løftene i Guds ord, og advarslene det gir mot ulydighet og avgudsdyrkelse, 
ikke er i stand til å gjøre inntrykk på dem. De anser den tro som drev Paulus, Peter og Johannes, for 
å være gammeldags og uvirkelig og uten verdi for vår tids intellektuelle. 

I begynnelsen gav Gud menneskene sin lov for at de skulle oppnå lykke og evig liv. Satan kan bare 
håpe å krysse Guds planer hvis han kan få mennesker til å overtre denne loven. Hele tiden har han 
anstrengt seg for å forvrenge dens innhold og redusere dens betydning. Hans mesterverk har gått ut 
på å forandre selve loven for å få mennesker til å overtre den, mens de gir seg ut for å etterleve den. 

Forsøket på å forandre Guds lov er blitt sammenlignet med en gammel utidig skikk som gikk ut på å 
snu skiltet i et viktig veikryss. Dette resulterte i at folk som var på reise, ofte kom i store 
vanskeligheter. 

Gud har satt opp en veiviser for dem som er på reise gjennom denne verden. På den ene siden står 
det at villig lydighet mot Skaperen fører til lykke og liv. På den andre siden står det at ulydighet 
fører til ulykke og død. Veien til lykke er markert like tydelig som veien til tilfluktsbyene i det 
gamle Israel. Men i en skjebnetime i menneskehetens historie har den store fiende av alt godt snudd 
veiskiltet, og mange er de som har gått seg vill. 



En lojalitetsprøve 
Gjennom Moses sa Herren til israelittene: "Mine sabbatsdager skal dere holde; for sabbaten er et 
tegn på pakten mellom meg og dere fra slekt til slekt, for at dere skal vite at det er jeg, Herren som 
helliger dere. Dere skal holde sabbaten; den skal være hellig for dere. Den som vanhelliger 
sabbaten, må dø. Hver den som gjør noe arbeid på den, han skal utryddes av sitt folk. ... Israelittene 
skal gi akt på sabbaten, så de holder den i slekt etter slekt. Det skal være en evig pakt. Den skal 
være et tegn på pakten mellom meg og israelittene til evig tid. For på seks dager skapte Herren 
himmelen og jorden, men den sjuende dagen hvilte han og holdt seg i ro.” 

Her sier Herren klart og tydelig at det er lydighetens vei som fører til Guds rike, men "syndens 
menneske" har snudd veiskiltet så det peker i gal retning. Han har innført en falsk hviledag og fått 
mennesker til å tro at de etterlever Skaperens bud ved å hvile på den dagen. 

Gud har sagt at den sjuende dag er sabbat for Herren. Da himmelen og jorden var skapt, satte han 
denne dagen til side til minne om skaperverket. "Gud hvilte den sjuende dagen etter at han hadde 
gjort alt dette. Gud velsignet den sjuende dagen og lyste den hellig.” 

Da Guds folk drog ut fra Egypt, ble de på en spesiell måte gjort oppmerksomme på sabbaten. Mens 
de var slaver, forsøkte fogdene å tvinge dem til å arbeide på sabbaten ved å øke den ukentlige 
arbeidsmengde. Gang på gang ble kravene til arbeidsinnsats skjerpet og gjort vanskeligere. Men 
israelittene ble utfridd fra slaveriet og ført til et sted der de i fred og ro kunne praktisere alle Guds 
bud. På Sinai ble Guds lov forkynt, og Moses fikk en kopi av den på to steintavler, "skrevet på med 
Guds fingen”.' I de nærmere førti år under ørkenvandringen ble israelittene til stadighet minnet om 
Guds hviledag. Det skjedde på den måten at det ikke falt manna fra himmelen på den sjuende 
dagen, mens den dobbelte porsjon som falt på beredelsesdagen, holdt seg friskt ved et mirakel. 

Før israelittene drog inn i løftets land, oppfordret Moses dem til å "gi akt på hviledagen og holde 
den hellig". Guds hensikt var at Israel trofast skulle holde sabbaten hellig, for at de hele tiden skulle 
bli minnet om sitt ansvar overfor ham som var deres skaper og gjenløser. Så lenge de holdt sabbaten 
på rett måte, ville avgudsdyrkelse være umulig, men hvis dette bud i loven ble tilsidesatt som 
uforpliktende, ville menneskene glemme Skaperen og dyrke andre guder. 

”Jeg gav dem også mine hviledager; de skulle være tegn på pakten mellom meg og dem. Slik skulle 
de vite at jeg er Herren som helliger dem." "De ringeaktet mine lover og fulgte ikke mine 
forskrifter. Mine hviledager vanhelliget de; for i sitt hjerte holdt de seg til sine avguder." Da Gud 
appellerte til dem om å komme tilbake til ham, gjorde han dem igjen oppmerksomme på 
betydningen av å holde sabbaten hellig. ”Jeg er Herren deres Gud. Følg mine forskrifter, ta vare på 
mine lover og lev etter dem! Hold mine hviledager hellige! De skal være et tegn på pakten mellom 
meg og dere, så dere kan vite at jeg er Herren deres Gud." Da Herren gjorde Juda-folket 
oppmerksom på de synder som var årsaken til at de til slutt ble ført i fangenskap i Babylonia, sa 
han: "Mine hviledager vanhelliger du.” "Så lot jeg min vrede gå ut over dem, gjorde ende på dem 
med min brennende harme. Jeg lot deres gjerninger ramme dem selv." 

Under gjenoppbyggingen av Jerusalem på Nehemjas tid ble sabbatsovertredelse møtt med denne 
skarpe utfordring: "Var det ikke fordi fedrene deres gjorde slikt, at vår Gud førte all denne ulykken 
over oss og denne byen? Og nå øker dere Guds vrede mot Israel ved å vanhellige sabbaten.” 



Da Kristus var på jorden, la han vekt på gyldigheten av sabbatsbudet. I hele sin undervisning viste 
han ærbødighet for den ordning han selv hadde innført. På hans tid var sabbaten blitt forvrengt i den 
grad at den snarere avspeilte egenkjærlige og tyranniske menneskers karakter enn Guds vesen. 
Kristus avviste den falske læren som var innført av mennesker som hevdet at de kjente Gud. Selv 
om han ble utsatt for uforsonlig fiendskap fra rabbinerne, rettet han seg ikke på noen måte etter 
deres krav, men holdt sabbaten i .samsvar med Guds lov. 

På en utvetydig måte viste han sin ærbødighet for Guds lov. "Tro ikke at jeg er kommet for å 
oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg 
sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven 
forgå-før alt er skjedd. Om altså noen opphever et eneste av disse minste budene og lærer 
menneskene dette, skal han regnes for den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer 
andre dette, han skal være stor i himmelriket. " 

Hviledagen i fokus 
I den kristne tidsalder har den store fienden av menneskenes lykke rettet sine spesielle angrep på 
hviledagen som er omtalt i det fjerde bud. Satan sier: Jeg vil motarbeide Guds planer. Jeg vil gi 
mine etterfølgere makt til å fjerne Guds minnesmerke, sabbaten, den sjuende dag. På den måten vil 
jeg vise verden at den dagen som Gud velsignet og lyste hellig, er blitt forandret. Den dagen skal 
ikke leve videre i menneskenes sinn. Jeg vil tilintetgjøre minnet om den. l stedet vil jeg innstifte en 
dag som ikke bærer Guds signatur og som ikke kan være et tegn mellom Gud og hans folk. Jeg vil 
få dem som anerkjenner denne dagen, til å prege den med den hellighet som Gud la i den sjuende 
dag. 

Jeg vil opphøye meg selv gjennom min viseregent. Den første ukedagen skal forherliges, og den 
protestantiske verden vil godta den falske hviledagen som ekte. Ved at folk ignorerer den 
hviledagen Gud har innstiftet, vil jeg bringe hans lov i vanry. Jeg vil at uttrykket: "Et tegn på pakten 
mellom meg og dere fra slekt til slekt" skal gjelde min hviledag. 

Slik blir verden min. Jeg blir jordens hersker, verdens fyrste. Jeg vil påvirke de menneskene jeg har 
i min makt, på en slik måte at Guds hviledag kommer i vanry. Et tegn? Jeg vil gjøre helligholdelsen 
av den sjuende dag til et tegn på illojalitet mot de offentlige myndigheter. Det vil bli iverksatt så 
strenge lover at folk ikke tør holde den sjuende dag hellig. Av frykt for ikke å kunne skaffe seg mat 
og klær vil de overtre Guds lov sammen med alle andre mennesker. Jeg får full kontroll over 
verden. 

Ved å innføre en falsk hviledag hadde fienden til hensikt å endre "tider og loven”. Men har han 
virkelig lykkes i å forandre Guds lov? Herren selv gir svaret. Han som i går og i dag er den samme, 
ja til evig tid, har sagt om den sjuende dag: "Sabbaten er et tegn på pakten mellom meg og dere fra 
slekt til slekt." "Den skal være et tegn på pakten mellom meg og israelittene til evig tid.” 

Veiskiltet er blitt snudd og peker i gal retning, men Gud har ikke forandret seg. Han er fremdeles 
Israels veldige Gud. "Se, folkene er som en dråpe i et spann, som støvgrann på vektskål er de å 
regne; selv kystene veier ikke mer enn støv. Libanon har ikke brensel nok og ikke nok dyr til 
brennoffer. For Herren er alle folk som ingen ting, de gjelder ikke det grann for ham,” Han holder 
like strengt på sin lov nå som på Akabs og Elias tid, 



Men denne loven er feid til side. Verden gjør åpent opprør mot Gud, Dette er i sannhet en 
gjenstridig generasjon, preget av utakknemlighet, formalisme, hykleri, stolthet og frafall. 
Menneskene neglisjerer Bibelen og forakter sannhet. Jesus er vitne til at hans lov blir forkastet, hans 
kjærlighet avvist, og hans sendebud blir behandlet med likegyldighet. Han har talt gjennom sin 
godhet og barmhjertighet, men menneskene har ikke brydd seg. Han har talt gjennom advarsler, 
men menneskene har ikke gitt akt på dem. Menneskesjelens tempelforgårder er gjort om til 
markedsplasser. Selviskhet, misunnelse, stolthet og ondskap har gode vekstvilkår. 

Mange mennesker har ingen betenkeligheter med å harselere over Guds ord. De gjør narr av dem 
som tar det bokstavelig. Det er en stadig økende forakt for lov og orden, som kan føres direkte 
tilbake til overtredelsen av Guds klare bud. Når menneskene forlater lydighetens vei, resulterer det i 
kriminalitet. Man behøver bare å tenke på de elendige forhold blant de store masser som tilber i 
avgudstemplene og forgjeves søker etter fred og lykke. 

Nesten overalt blir sabbatsbudet tilsidesatt. På en freidig og skamløs måte blir det vedtatt lover til 
vern om den første ukedagens angivelige hellighet, samtidig som man legaliserer alkoholomsetning. 
Folk gjør seg visere enn Guds ord og prøver å tvinge menneskers samvittighet, samtidig som de 
godkjenner et onde som forsimpler og ødelegger de menneskene som er skapt i Guds bilde. Satan 
selv står bak en slik lovgivning. Han vet godt at de som setter menneskelige lover over de 
guddommelige, er under Guds forbannelse, og han gjør alt som står i hans makt for å lede 
mennesker inn på den brede veien som ender i ruin. 

Menneskelige ideer og ordninger er blitt opphøyet så lenge at praktisk talt hele verden tilber 
avguder. Han som har prøvd å forandre Guds lov, benytter ethvert tenkelig knep for å få mennesker 
til å gjøre front mot Gud og mot det symbolet som kjennetegner de rettferdige. Men Herren vil ikke 
tillate i all fremtid at mennesker overtrer og forakter hans lov ustraffet. Tiden vil komme da man 
opplever sannheten i profetens ord: "Sine stolte øyne må mannen slå ned, menneskenes hovmod 
skal bøyes, Herren alene er høy den dagen.” 

Mennesker kan være skeptiske og håne og fornekte kravene i Guds lov. Verdslighetens ånd kan 
smitte de mange og beherske de få. Guds verk holder kanskje stand utelukkende på grunn av stor 
innsats og stadige ofre, men til slutt vil sannheten likevel oppnå en strålende seier. 

Guds lov igjen til heder og verdighet 
Når Guds verk skal "avsluttes på jorden, vil hans lov igjen bli opphøyet. Falske religioner kan 
dominere, lovløsheten kan være stor og kjærligheten kan bli kald hos de mange. Menneskene kan 
glemme Golgatas kors, og hele verden kan være dekket av et dødlignende mørke. Hele tyngden av 
populære ånds strømninger i verden kan bli vendt mot sannheten, og det ene komplott etter det 
andre kan bli organisert for å utrydde Guds folk. Men i den mest intense krisetime vil Elias Gud 
sørge for at mennesker står frem og forkynner et budskap som ikke kan bringes til taushet. Røsten 
som forkynner advarsel og streng irettesettelse, vil lyde i de store byene der mennesker har gått 
kraftigst ut mot Den Høyeste. Personer som Gud har utpekt, vil modig fordømme kirkenes allianse 
med verden. På en inntrengende måte vil de appellere til folk om å la være med å holde en 
menneskelaget ordning i hevd, men helligholde den sanne hviledag. Til alle folkeslag vil dette 
budskapet lyde: "Frykt Gud og gi ham æren! For nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe 
ham som skapte himmel og jord, hav og kilder!" "Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot 
merket på pannen eller hånden, skal han få drikke av Guds vredes vin, som er skjenket opp ublandet 
i hans harmes beger.” 



Gud vil ikke bryte sin pakt eller forandre det han har sagt. Hans ord står evig fast. Det er like 
urokkelig som hans trone. Denne pakten, som er skrevet med Guds egen finger, vil bli lagt frem idet 
hele verden blir stilt for Den Allmektiges domstol. 

Grensen mellom Guds folk som gir akt på hans bud, og de som tilber falske guder, er like tydelig i 
dag som på Elias tid. "Hvor lenge vil dere halte til begge sider?" ropte Elia. "Er Herren Gud, så hold 
dere til ham; og er Ba'al Gud, så hold dere til ham!" Guds budskap til verden i dag lyder slik: "Falt, 
falt er Babylon. ... Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke har. del i hennes synder og ikke 
rammes av hennes plager. For syndene hennes rekker opp til himmelen, og Gud har husket all den 
urett hun har gjort.” 

Tiden er ikke langt borte da hvert eneste menneske vil bli satt på prøve. Den falske hviledagen vil 
bli tvunget på oss. Kampen vil stå mellom Guds bud og menneskebud. De som gradvis har rettet 
seg etter verdens krav og dens skikker, vil da gi etter for myndighetene for å unngå hån og forakt og 
trusel om fengsel og død. Da vil gullet bli skilt fra slagget. Sann gudsfrykt vil skille seg klart ut fra 
det som bare er en etterligning. Mang en stjerne som vi har beundret, vil da slokne. De som har 
båret de hellige klær uten å være kledd i Kristi rettferdighet, vil da stå i sin nakne skam. 

Overalt på jorden finnes det mennesker som ikke har bøyd kne for Ba'al. Lik stjernene på 
himmelen, som bare er synlige om natten, vil disse trofaste skinne når mørket dekker jorden, og det 
er stummende mørkt over folkene. I det hedenske Afrika, i de katolske land i Europa og Sør-
Amerika, i Kina og India, på de tallrike øygruppene og i de mange mørke områdene av jorden har 
Guden funklende stjernehær av utvalgte. De vil skinne i mørket, og overfor en syndig verden vil de 
åpenbare den forvandlende kraft som finnes i lydighet mot hans lov. Allerede nå er de spredt i alle 
land og blant alle tungemål og folk. Når frafallet er størst, vil Satan sette alt inn på å få alle - "små 
og store, rike og fattige, frie menn og trellet" - til å ta imot et merke som tegn på at de holder en 
falsk hviledag. Da vil disse trofaste som er "uklanderlige og rene, Guds barn uten fei1", på tross av 
trusel om dødsstraff skinne som lys i verden." Jo mørkere natten er, desto klarere vil de skinne. 

Elia påtok seg et merkelig oppdrag da han ville telle Israel, mens det frafalne folket ble hjemsøkt av 
Guds straffedommer. Han trodde at det bare var en som stod på Herrens side. Men da han sa: ”Jeg 
er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet," overrasket Herren ham ved å si: ”Jeg vil la 
sju tusen bli igjen i Israel, alle som ikke har bøyd kne for Ba'al.” 

Heller ikke bør noen i dag sette seg fore å telle Israel, men enhver bør ha et ømt hjerte, fylt av 
medfølelse. I likhet med Kristus vil de gjøre alt de kan for å frelse en fortapt verden. 

Juda-kongen Josjafat
Før Josjafat ble konge da han var trettifem år, hadde hans forbilde vært den gode kong Asa som i 
nesten alle krisesituasjoner hadde gjort det som var rett i Herrens øyne. Josjafat fulgte i ett og alt i 
sin far Asas fotspor og vek ikke fra dem i de tjuefem fremgangsrike årene han regjerte. 

Josjafat la vekt på å utøve klokskap i sitt styresett og prøvde derfor å få sine undersåtter til å ta et 
fast standpunkt mot avgudsdyrkelse. Likevel var det mange som fortsatte å ofre og brenne røkelse 
på offerhaugene. Kongen ødela ikke alle disse offerhaugene på en gang, men helt fra første stund 
prøvde han å beskytte Juda mot de synder som florerte i Nordriket under kong Akab, som han i 



mange år regjerte samtidig med. Josjafat var selv tro mot Gud. Han søkte ikke råd hos Ba'al-gudene, 
men hos sin fars Gud. Han holdt Guds bud og levde ikke slik som de gjorde i Israel. På grunn av 
Josjafats troskap var Herren med ham og sikret kongemakten for ham. 

En gudfryktig konge 
Hele Juda kom til ham med gaver, så han fikk stor rikdom og ære. Mens han gikk på Herrens veier, 
fikk han større mot. Etter som tiden gikk og reformasjonsarbeidet fortsatte, sørget han for at 
offerhaugene og Asjera-pælene ble fjernet fra Juda. Resten av dem som drev tempelutukt, de som 
var igjen fra hans far Asas tid, jaget han ut av landet. På den måten ble innbyggerne i Juda etter 
hvert fridd for mange av de farene som hadde truet med å hindre dem i deres åndelige vekst. 

I hele riket hadde folket behov for å bli undervist om Guds' lov. Deres trygghet var avhengig av at 
de forstod denne loven. Hvis de levde i samsvar med den, ville de være lojale både mot Gud og sine 
medmennesker. Dette var Josjafat klar over, og han sørget for at folket fikk en grundig innføring i 
Den hellige skrift. Høvdingene over de forskjellige deler av riket fikk pålegg om å engasjere 
presteskapet i dette undervisningsopplegg. Lærerne, som var utnevnt av kongen og arbeidet under 
direkte tilsyn av høvdingene, drog omkring i alle Judas byer og lærte opp folket. Mange var ivrige 
etter å lære å kjenne Guds vilje og få fjernet syndene fra sitt liv, Resultatet ble en vekkelse. 

Den fremgang Josjafat hadde som konge, skyldtes for en vesentlig del at han tok dette kloke 
initiativ for å møte folkets åndelige behov, Det er mye å vinne ved å være lydig mot Guds lov. Når 
mennesker lever etter Guds bud, får de del i en forvandlende kraft som gir fred og godvilje. Hvis 
Guds ord fikk kontrollere hvert eneste menneskes liv, og fikk legge en demper på sinn og hjerte, 
ville de onder som eksisterer på det politiske og sosiale plan, ta slutt. Hvert hjem burde utstråle en 
innflytelse som gav folk åndelig innsikt og moralsk styrke. Dermed ville både nasjoner og personer 
komme i en meget gunstig posisjon. 

I mange år hadde Josjafat fred med nabofolkene. Det kom en redsel fra Herren over alle land og 
riker som lå omkring. Fra Filisterland mottok han skatt og gaver, og fra Arabia kom det store saue - 
og geiteflokker. Slik fikk Josjafat større og større makt, og han bygde borger og opplagsbyer rundt 
om i Juda. Han hadde stridsmenn, djerve krigere. Dette var de menn som stod i kongens tjeneste, 
foruten dem som kongen hadde plassert i de befestede byene rundt om i Juda. Josjafat ble velsignet 
med stor rikdom og ære og var i stand til å øve en mektig innflytelse for sannhet og rett. 

På hærferd med Akab 
Noen år etter at Josjafat var blitt konge, da han stod på høyden av sin makt, lot han sønnen Joram 
gifte seg med Atalja, datter til Jesabel. Dette giftermålet resulterte i en allianse mellom Juda og 
Israel som ikke var etter Guds plan, og som i en krisetid brakte ulykke over kongen og mange av 
hans undersåtter. 

En gang besøkte Josjafat Israels konge i Samaria.' Den kongelige gjesten fra Jerusalem ble vist stor 
ære, og før besøket var slutt, ble han overtalt til å gå sammen med Israels konge i krig mot 
arameerne. Akab håpet at hvis Israel og Juda forente sine styrker, kunne han gjenerobre Ramot, en 
av de gamle tilfluktsbyene som Akab påstod med rette tilhørte Israel. 

Selv om Josjafat i et svakt øyeblikk hadde lovt å dra med kongen av Israel i krig mot arameerne, sa 
hans sunne fornuft at han først burde undersøke hva Gud mente om planen. Han sa til Akab: "Søk 
først råd hos Herren!" Akab kalte sammen fire hundre av de falske profetene som var i Samaria, og 



spurte dem: "Skal jeg dra i hærferd mot Ramot i Gilead, eller skal jeg la det være?" De svarte: "Dra 
opp! Gud vil gi byen i kongens hånd." 

Josjafat var likevel ikke tilfreds. Han ville være helt sikker på hva som var Guds vilje. "Er det ingen 
annen av Herrens profeter her som vi også kunne spørre?" ville han vite. Akab svarte: "Det fins 
enda en som vi kunne få til å spørre Herren. Men jeg hater ham, fordi han aldri spår noe godt for 
meg, men alltid vondt. Det er Mika, sønn av Jimla." 

Josjafat insisterte på at de skulle sende bud på denne gudsmannen. Da han kom, og Akab hadde fått 
ham til å bedyre at han ikke skulle si annet enn sannheten i Herrens navn, sa Mika: "Jeg så hele 
Israel spredt utover fjellene som en saueflokk uten gjeter. Og Herren sa: Disse har ingen herre. La 
dem dra hjem i fred, hver til sitt!" 

Profetens ord burde ha vært nok til å overbevise kongene om at Gud ikke godkjente planen. Men 
ingen av dem var innstilt på å rette seg etter advarselen. Akab hadde truffet sin beslutning og var 
fast bestemt på å gjennomføre planen. Josjafat hadde gitt sitt æresord: "Vi følger deg i krigen," 
uttalte han, og han ville nødig bryte sitt løfte og dra sine styrker tilbake. Så drog Israels konge og 
kong Josjafat av Juda opp mot Ramot i Gilead. 

I kampens hete ble Akab truffet av en pil, og samme kveld døde han. Ved solnedgang lød det et rop 
gjennom leiren: "Hver mann hjem til sin by og sitt land!" Slik ble profetens ord oppfylt. 

Josjafat drog opp til Jerusalem etter det skjebnesvangre slaget. Da han nærmet seg byen, møtte 
profeten Jehu ham med denne anklagen: "Skal du hjelpe den ugudelige og holde av dem som hater 
Herren? Av den grunn hviler Herrens vrede over deg. Men noe godt finnes det hos deg. Du har 
ryddet Asjera-pælene ut av landet og lagt vinn på å søke Gud." 

Åndelig gjenreisning 
Josjafat benyttet de siste årene av sin regjeringstid til å styrke Judariket nasjonalt og åndelig. Men 
siden drog han ut blant folket igjen, fra Be'er-Sjeba til Efraims fjelland, og førte dem tilbake til 
Herren, deres fedres Gud. 

Et viktig tiltak kongen satte i verk, var å opprette effektive domstoler. Han innsatte dommere i 
landet, i alle de befestede byene i Juda. Og han gav dommerne følgende pålegg: "Pass nøye på hva 
dere gjør! Det er ikke for mennesker dere feller dom, men for Herren. Han er hos dere når dere 
dømmer. La nå frykt for Herren være over dere! Vær varsomme i all deres ferd! For hos Herren vår 
Gud er det ingen urett. Han gjør ikke forskjell på folk og tar ikke imot bestikkelser." 

Rettssystemet ble gjort enda bedre ved at det ble opprettet en appelldomstol i Jerusalem, der Josjafat 
innsatte noen av levittene og prestene og noen av Israels ættehøvdinger til å håndheve Herrens lov 
og felle dom i saker mellom Jerusalems innbyggere. 

Kongen oppfordret dommerne til å være lojale. Han gav dem dette påbud: "I frykt for Herren skal 
dere trofast og helhjertet gjøre slik: Hver gang frendene deres, hvilken by de så bor i, legger fram en 
sak for dere -enten det gjeider en drapssak eller spørsmål om lov og bud, forskrifter og rettsregler, 
da skal dere advare dem, så de ikke synder mot Herren, og hans vrede rammer både dere og deres 
frender. Dette må dere gjøre; ellers fører dere skyld over dere. øverstepresten Amarja skal ha 
ledelsen i alle saker som hører inn under Herren, og Sebadja, Ismaels sønn, fyrsten over Judas ætt, i 



alle saker som hører inn under kongen. Og levittene skal være tilsynsmenn under dere. Gå nå til 
verket med godt mot! Herren være med den som gjør det gode!" . 

Idet Josjafat omhyggelig vernet om sine undersåtfers frihet og rettigheter, fremholdt han at 
rettferdighetens Gud som hersker over alle, viser hensyn og aktelse overfor hvert eneste medlem av 
den menneskelige familie. "Gud står fram i gudenes forsamling, blant guder holder han dom." De 
som er satt til å være hans underdommere, skal hjelpe de "fattige og farløse til å få sin rett", de skal 
frikjenne "de arme og trengende", og "fri dem ut av niddingers.hånd".' 

Gud gir seier over fienden 
Mot slutten av Josjafatsregjeringstid ble Juda-riket invadert av en fiendehær som innbyggerne 
hadde all grunn til å frykte. Moabittene og ammonittene og sammen med dem en del av meunittene 
gjorde en hærferd mot Juda. Josjafat fikk vite om invasjonen av en budbærer som kom farende og 
meldte: "Det kommer en stor hær imot deg fra den andre siden av sjøen, fra Edom. De står allerede i 
Haseson-Tamar" - det er En-Gedi. 

Josjafat var en tapper og modig mann. I flere år hadde han vært opptatt med å styrke hæren og 
festningsverkene. Han var parat til å møte nesten hvilken som helst fiende, men i denne 
krisesituasjonen satte han ikke sin lit til fysisk styrke. Det var ikke ved hjelp av veltrente armeer og 
sterkt befestede byer at han håpet å overvinne disse hedningene som skrøt av at de hadde makt til å 
ydmyke Juda-riket overfor de andre naboene, men ved en levende tro på Israels Gud. 

Da ble kongen redd, han vendte seg til Herren for å søke råd hos ham, og lyste ut faste over hele 
Juda. Judeerne samlet seg for å søke hjelp hos Herren; fra alle byene i Juda kom de for å be Herren 
om råd. 

Josjafat stod foran folket i tempelforgården og bad inderlig til Gud. Han klynget seg til Guds løfter 
og erkjente at de selv var hjelpeløse. "Herre, våre fedres Gud! Er det ikke du som er Gud i 
himmelen, og som rår over alle kongeriker på jorden? I din hånd er makt og velde, og ingen kan stå 
seg mot deg. Var det ikke du, vår Gud, som drev innbyggerne ut av dette landet for ditt folk Israel 
og gav det til din venn Abrahams ætt for alltid? De bosatte seg der og bygde en helligdom for ditt 
navn. Da sa de: "Kommer det noen ulykke over oss, sverd, straffedom, pest eller hungersnød, da vil 
vi stille oss foran dette huset, for ditt åsyn; for i dette huset bor ditt navn. Vi vil rope til deg i vår 
nød, og du vil høre og hjelpe." 

ssSe nå på ammonittene og moabittene og dem som bor i Se-ir-fjellene, disse folkene som du ikke 
lot israelittene trenge inn iblant da de kom fra Egypt; de bøyde av og drog bort uten å ødelegge 
dem. Men se hvordan de lønner oss!Nå kommer de og vil drive oss ut av det landet som er ditt, og 
som du har gitt oss til eiendom. Vår Gud, vil du ikke holde dom over dem? For vi har ikke styrke 
nok til å stå imot denne store hæren som kommer mot oss. Vi vet ikke hva vi skal gjøre; men våre 
øyne er vendt mot deg." 

Full av tillit kunne Josjafat si til Herren: "Våre øyne er vendt mot deg.” I årevis hadde han lært 
folket å stole på ham som så ofte hadde grepet inn for å redde sitt utvalgte folk fra å bli tilintetgjort. 
Og nå da landet var i fare, stod Josjafat ikke alene. Alle judeerne stod der for Herrens åsyn, selv 
småbarna, konene og sønnene deres var med. Sammen fastet de og bad. I fellesskap bad de om at 
fienden måtte lide nederlag, så Guds navn kunne bli herliggjort. 



”Gud, hold deg ikke i ro, vær ikke taus og stille, Gud! For se, dine fiender er i opprør, de som hater 
deg, løfter hodet. De legger lumske planer mot ditt folk, de rådslår sammen mot dem du verner: 
"Kom, la oss utslette dem som folk, så ingen lenger minnes Israels navn!” De holder råd og blir 
enige, så slutter de et forbund mot deg: de som bor i Edoms og Ismaels telt, moabittene og 
hagrittene, Gebal, Ammon og Amalek. ... Gjør med dem som med Midjan, med Sisera og Jabin ved 
Kisjon-bekken! ... La dem skjemmes og skremmes for alltid, la dem vanæres og gå til grunne! 
Måtte de skjønne at du alene, du som har navnet Herren, er Den Høyeste over hele jorden.” 

Mens kongen og folket ydmyket seg for Gud og bad ham om hjelp, kom Herrens Ånd over levitten 
Jahasiel, sønn av Sakarja, og han sa: "Lytt, alle judeere og dere som bor i Jerusalem, og du kong 
Josjafat! Så sier Herren til dere: Frykt ikke og vær ikke redde for denne store hæren; for dette er 
ikke deres kamp, men Guds. Dra ned mot dem i morgen! Da går de oppover Hassis-bakken, og dere 
kommer til å møte dem ved enden av dalen ut mot Jeruel-ødemarken. Men det er ikke dere som skal 
kjempe denne gangen. Dere menn fra Juda og Jerusalem skal bare stille dere opp og stå og se på 
hvordan Herren frelser dere. Vær ikke redde, og mist ikke motet! Dra ut mot dem i morgen! Herren 
vil være med dere. 

Da bøyde Josjafat seg med ansiktet mot jorden, og alle fra Juda og Jerusalem falt ned for Herren og 
tilbad ham. De levittene som hørte til Kehat- og Korah-sønnene, reiste seg og lovet Herren, Israels 
Gud, med sterk og høy røst." 

Morgenen etter brøt de tidlig opp og drog ut til Tekoa-ødemarken. Med det samme de drog ut, 
trådte Josjafat frem og sa: "Hør på meg, dere menn fra Juda og Jerusalem! Tro på Herren deres 
Gud, så skal dere holde stand! Tro på hans profeter, så skal dere ha lykken med dere!" Siden 
rådførte han seg med folket og stilte så opp en flokk sangere som skulle love Herren i hellig skrud. 
Sangerne gikk foran hæren og priste Gud for seiersløftet han hadde gitt. 

Det var helt uvanlig at hæren drog ut for å møte fienden mens de priste Herren i sang og opphøyet 
Israels Gud. Dette var deres kampsang. De drog ut i "hellig skrud". Hvis vi lovpriste Gud mer, ville 
håpet, motet og troen stadig øke. Dette ville stålsette enhver sannhetens stridsmann også i dag. 

Så snart de stemte i med jubelrop og lovsang, lot Herren en flokk som lå i bakhold, angripe 
ammonittene og moabittene og mennene fra Se'irfjellene som rykket frem mot Juda, og de ble slått. 
Ammonittene og moabittene vendte seg da mot mennene fra Se'ir-fjelleneog utslettet dem 
fullstendig. Da de hadde gjort ende på dem, gav de seg til å utrydde hverandre. 

Da judeerne kom opp til det stedet hvor en kunne se ut over ødemarken, og så seg om etter hæren, 
fikk de øye på de falne som lå døde på marken: ingen hadde sluppet unna. 

Gud var Juda-folkets styrke i denne krisen. Han er også sitt folks styrke i dag. Vi skal ikke sette vår 
lit til statsmakt eller la mennesker ta Guds plass. Vi må huske at mennesker gjør feil, og at han som 
har all makt, er vår faste borg. I en nødssituasjon skal vi vite at det er han som fører krigen. Han har 
ubegrensede ressurser, og når alt synes håpløst, blir seieren desto større. 

”Frels oss, vår frelsende Gud. ... Før oss sammen og berg oss fra folkeslagene, så vi kan prise ditt 
hellige navn og sette vår ære i å lovsynge deg.” 



Med en mengde krigsbytte vendte hæren tilbake, "og glade kom de til Jerusalem; for Herren hadde 
gitt dem den glede å vinne over fiendene. Med harper, lyrer og trompeter drog de inn i Jerusalem, til 
Herrens hus". De hadde all grunn til å glede seg. De hadde etterkommet pålegget: "Dere' menn fra 
Juda og Jerusalem skal bare stille dere opp og stå og se på hvordan Herren frelser dere. Vær ikke 
redde, og mist ikke motet!" De hadde stolt helt og fullt på Gud, og han ble deres borg og befrier. 
Med ny forståelse kunne de nå synge Davids inspirerte salmer: 

”Gud er vår tilflukt og vår styrke, i alle trengsler var det han som hjalp oss. ... Han bryter buene, 
splintrer spydene og setter fyr på vognene. Stans og innse at jeg er Gud! Jeg er opphøyet over 
folkene, opphøyet på jorden. Herren, Allhærs Gud, er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg." 

”Gud, ditt navn er kjent; det lovsynges like til jordens ender. Din høyre hånd er full av rettferd. På 
Sionfjellet gleder de seg, og i Judas byer jubler de over dine dommer. .., Slik er Gud, vår Gud for 
evig. Han skal føre oss ut over døden.” 

Fordi Juda-kongen og hæren hans handlet i tro, skjedde det at redsel fra Gud "kom over alle land og 
riker da de hørte at Herren hadde kjempet mot Israels fiender. Josjafats rike hadde nå fred; for hans 
Gud lot ham få ro på alle kanten”.
Dette kapittel er bygd på 1. Kong 22, 8-36; 2. krøn 17, 3-19; 18, 1-17; 19, 1-11; 20, 1-30 

Dommen over Akabs kongeætt
Den dårlige innflytelsen Jesabel hadde hatt over Akab helt fra første stund, fortsatte også i de senere 
år av hans liv og resulterte i en slik skjenselsdåd som man sjelden finner maken til i bibelhistorien. 
"Det har aldri vært en slik konge som Akab. Han solgte seg til å gjøre det som var ondt i Herrens 
øyne, fordi hans kone Jesabel lokket ham til det." 

Akab var grisk og grådig av natur, og Jesabel hadde stadig tilskyndet ham i ond retning. Så lenge 
hadde han gitt etter for sin onde natur at han kom fullstendig i selviskhetens vold. Han tålte ikke å 
bli nektet noe, men mente han hadde eiendomsrett til alt han hadde lyst på. 

Nabots vingård 
Dette dominerende karaktertrekk hos Akab, som på en så skjebnesvanger måte kom til å prege 
utviklingen under hans etterfølgere, kommer til uttrykk i en hendelse som inntraff mens Elia enda 
var profet i Israel. Like ved slottet lå det en vingård som tilhørte Nabot, en mann fra Jisre'el. Akab 
kastet øynene sine på denne vingården og tilbød å kjøpe den eller gi et annet jordstykke i bytte. "La 
meg få vingården din!" sa han til Nabot. ”Jeg vil ha den til grønnsakhage, for den ligger like ved 
huset mitt. Jeg skal gi deg en bedre vingård isteden; eller om du så vil, skal jeg gi deg det den er 
verd i penger." 

Nabot satte stor pris på denne vingården, for den hadde gått i arv i slekten. Derfor ville han ikke 
skille seg av med den. "Herren fri meg fra å gi deg fedrenearven min!" sa han. Ifølge den levittiske 
loven måtte ikke jordeiendom selges eller byttes bort for bestandig. Alle israelittene skulle holde 
fast på arven innenfor sine fedres stamme.' 



Avslaget fra Nabot gjorde at den egenkjærlige kongen ble syk. Så gikk Akab hjem, mismodig og 
harm fordi Nabot fra Jisre'el hadde svart ham slik. Han kastet seg på sengen, vendte ansiktet mot 
veggen og ville ikke spise. 

Det varte ikke lenge før Jesabel fikk vite hva som hadde skjedd. Hun ble harm fordi noen torde 
avslå kongens ønske, og forsikret ham om at han ikke behøvde å være trist til sinns. "Nå får du 
vise,at det er du som er konge i Israel!" sa hun. "Stå opp, få deg mat og vær ved godt mot! Jeg skal 
sørge for at du får vingården som tilhører Nabot fra Jisre'e1." 

Akab brydde seg ikke om hvilke midler hans kone benyttet for å oppfylle hans ønske, og Jesabel 
satte øyeblikkelig i gang med å gjennomføre sin onde plan. Hun skrev brev i kongens navn, satte 
hans segl under og sendte dem til lederne og stormennene i Nabots hjemby. I brevene stod det: "Lys 
ut en faste, og lag det slik at Nabot får sitte øverst blant folket! Sett to dårlige karer rett imot ham, 
så de kan vitne mot ham og si: Du har bannet Gud og kongen. Før ham så ut og stein ham i hjel!" 

Befalingen ble etterkommet. De eldste og stormennene gjorde det Jesabel hadde sendt bud til dem 
om, slik som det stod i brevet hun hadde sendt dem. Etterpå gikk hun inn til kongen og beordret 
ham å stå opp og ta vingården i eie. Akab brydde seg ikke om konsekvensene, men fulgte blindt 
hennes råd og gikk ned for å overta vingården som han hadde gjort krav på. 

Straffedommen 
Kongen unngikk ikke å bli refset da han ville overta den eiendommen han hadde tilegnet seg ved 
svik og drap. "Da kom Herrens ord til Elia fra Tisjbe, og det lød så: "Stå opp, gå ned og møt Akab, 
Israels konge, som bor i Samaria! Nå er han i Nabots vingård; han er gått dit ned for å ta den i eie. 
Slik skal du tale til ham: Så sier Herren: Først har du myrdet, og så vil du ha tak i eiendommen! " 
Herren sa videre til Elia at han skulle uttale en fryktelig straffedom over Akab. 

Elia var ikke sen med å utføre oppdraget. Da den skyldige kongen stod ansikt til ansikt med Herrens 
myndige budbærer i vingården, kom hans overraskelse og frykt til uttrykk i dette utbrudd: "Har du 
funnet meg nå, min uvenn!" 

Uten å nøle svarte Herrens budbærer: ”ja, jeg har funnet deg. Fordi du har solgt deg til å gjøre det 
som er ondt i Herrens øyne, vil jeg føre ulykke over deg. Jeg vil feie etter deg og utrydde alle 
mannfolk i Akabs ætt, i Israel, både store og små." Det skulle ikke vises barmhjertighet. Akabs slekt 
skulle utryddes fullstendig, slik det skjedde med ætten til Jeroboam, sønn av Nadab, og med ætten 
til Barsja, sønn av Akia. For han hadde vakt Guds harme og fått Israel til å synde. 

Om Jesabel sa Herren: ,”Hundene skal ete opp Jesabel på Jisre'elvollen. Den av Akabs ætt som dør i 
byen, skal hundene ete opp; og den som dør ute på marken, skal fuglene under himmelen ete opp." 

Da kongen hørte dette grufulle budskapet, flerret han klærne sine, bandt strieplagg om kroppen og 
fastet. Han sov i strieplaggene og gikk stille omkring. 

Da kom Herrens ord til Elia, og det lød så: "Har du sett at Akab har ydmyket seg for meg? Fordi 
han har ydmyket seg, vil jeg ikke la ulykken komme i hans tid. Men i hans sønns tid vil jeg la 
ulykken komme over hans ætt." 



To konger mister livet 
Mindre enn tre år senere ble kong Akab drept av ararmeerne. Hans etterfølger Akasja gjorde det 
som var Herren imot; han fulgte i fotsporene til sin far og mor og til Jeroboam, sønn av Nebat. Han 
dyrket Ba'al og kastet seg ned for ham og vakte harme hos Herren Israels Gud, helt og fullt som 
hans far hadde gjort.' Men den opprørske kongens synder ble øyeblikkelig straffet. Først ble han 
innblandet i en skjebnesvanger krig med Moab. Så kom han ut for en ulykke som nesten hadde 
kostet ham livet. Dette bar bud om at han var under Guds vredesdom. 

Akasja falt ut gjennom gittervinduet i loftssalen og ble hardt skadet. Han var redd at han ikke kom 
til å overleve. Derfor sendte han noen tjenere for å spørre Ba'al-Sebub, guden i Ekron, om han 
skulle komme seg igjen. Man mente at guden i Ekron kunne opplyse om fremtidige begivenheter 
gjennom sine prester. Mange drog dit for å spørre. Men deres forutsigelser og opplysninger kom i 
virkeligheten fra mørkets fyrste. 

På veien møtte tjenerne en gudsmann som bad dem gå tilbake til kongen og si: "Er det ingen Gud i 
Israel, siden du sender bud for å rådspørre Ba'al-Sebub, guden i Ekron? Derfor kommer du ikke til å 
stå opp fra den sengen du har lagt deg i; du skal dø." Da profeten hadde sagt dette, forsvant han. 

De forskremte tjenerne skyndte seg tilbake til kongen og fortalte hva gudsmannen hadde sagt. 
Kongen spurte: "Hvordan så han ut, den mannen som kom imot dere og talte slik til dere?" De 
svarte: "Han var kledd i lodden kappe og hadde et lærbelte om livet." Da sa han: "Det var Elia fra 
Tisjbe!" Han var klar over at hvis det virkelig var Elia tjenerne hans hadde møtt, ville 
domsprofetien gå i oppfyllelse. I et fortvilt forsøk på å avverge ulykken, bestemte han seg for å 
sende bud på profeten. 

To ganger sendte Akasja en tropp soldater på femti mann av sted for å sette skrekk i profeten, og 
begge gangene ble de utsatt for Guds vrede. Den tredje soldattroppen ydmyket seg for Gud, og da 
lederen deres nærmet seg Herrens tjener, falt han på kne for ham og bønnfalt ham: "Gudsmann," sa 
han, "tenk på hvor dyrebart livet er for meg og disse femti tjenerne dine.” 

Herrens engel sa til Elia: "Gå ned med ham og vær ikke redd ham!" Da stod Elia opp og fulgte med 
ham til kongen. Og han sa til kongen: "Så sier Herren: Fordi du sendte bud for å rådspørre Ba'al-
Sebub, guden i Ekron, som om det ikke var noen Gud å spørre i Israel, skal du ikke stå opp fra den 
sengen du har lagt deg i; du skal dø." 

Mens faren regjerte, hadde Akasja sett hvordan Gud hadde utført store ting. Han hadde vært vitne til 
hvordan Gud på skremmende måte hadde vist det frafalne Israel hva han mener om dem som 
tilsidesetter forpliktelsene i hans lov. Akasja hadde opptrådt som om disse fryktelige begivenheter 
bare var tomme rykter. I stedet for å ydmyke seg for Herren hadde han dyrket Ba'al, og til slutt gikk 
han så langt at han tok dette dristige steg på gudløshetens vei. Akasja fortsatte å være opprørsk og 
ubotferdig til det siste, og han døde etter det ordet fra Herren som Elia hadde talt. 

Moderne trolldom 
Skildringen av kong Akasjas synd og straff rommer en advarsel som ingen kan se bort fra ustraffet. 
Menneskene i dag tilber kanskje ikke hedenske guder, men tusener tilber i Satans tempel like 
virkelig som Israels konge. Verden er full av avgudsdyrkelse, men under innflytelsen av vår tids 
vitenskap og utdanning fremtrer den på en mer raffinert og tiltalende måte enn da Akasja oppsøkte 



guden i Ekron. Hver dag gir sitt tragiske vitnesbyrd om at troen på det sikre profetordet dabber av, 
og at mange isteden blir fanget av overtro og demonisk trolldom. 

I vår tid blir avgudsdyrkeIsens mysterier avløst av hemmelige foreninger og seanser, av skummel 
mirakelvirksomhet som spiritistmedier driver i det skjulte. Tusentalls mennesker som ikke vil ta 
imot lys fra Guds ord eller gjennom Den Hellige Ånd, tar gladelig imot det som disse mediene 
åpenbarer. De som tror på spiritismen, omtaler kanskje oldtidens trollmenn med hån og forakt. Men 
den store bedrager ler seiers sikker når de lar seg lure av hans knep under andre former. 

Mange grøsser ved tanken på å søke råd hos spiritistmedier, men føler seg likevel tiltrukket av 
andre og mer tiltalende former for spiritisme. Noen blir villedet av den lære Christian Science 
fremholder, og av den mystikk som preger teosofien og andre orientalske religioner. 

I nær sagt alle avskygninger av spiritismen påstår deres apostler at de har evnen til å helbrede. 
Denne evnen tilskriver de elektrisk kraft, magnetisme og andre mystiske botemidler eller skjulte 
krefter i menneskesinnet. Selv i vår kristne tidsalder er det mange som oppsøker disse "helbredere" i 
stedet for å sette sin lit til den levende Guds kraft og velkvalifiserte leger. Moren som våker ved 
barnets sykeseng, utbryter: Jeg kan ikke gjøre mer. Finnes det ingen lege som kan helbrede barnet 
mitt? Hun får høre om mirakelkurer som blir utført av en eller annen helbreder som driver med 
clairvoyance eller magnetisme, og hun betror barnet sitt til denne personen. Dermed legger hun det i 
Satans hender like virkelig som om han selv hadde stått ved siden av henne. I mange tilfeller er 
barnets fremtidige liv kontrollert av demoniske krefter som synes umulig å frigjøre seg fra. 

Gud hadde god grunn til å mislike Akasjas gudløse atferd. Herren hadde gjort alt for å vinne Israels-
folkets hengivenhet og inspirere dem til å sette sin lit til ham. I slektledd etter slektledd hadde han 
gitt sin uforlignelige godhet og kjærlighet til kjenne over for sitt folk. Helt fra første stund hadde 
han vist at han hadde sin "fryd i menneskebarna". Alltid hadde han vært villig til å hjelpe dem som 
oppriktig søkte ham. Likesvel vendte Israels-kongen ryggen til Gud og søkte hjelp hos folkets 
verste fiende. Dermed gav han til kjenne overfor hedningene at han stolte mer på deres av guder enn 
på Gud i himmelen. 

Mennesker vanærer Gud når de avviser ham som er kilden til all styrke og visdom, og søker hjelp 
og veiledning hos mørkets makter. Når Akasja vakte Guds vrede ved sin handlemåte hvordan ser 
han da på dem' som opptrer på samme vis, til tross for at de har langt større lys?. 

De som befatter seg med Satans trolldom, skryter 'kanskje av at de oppnår store fordeler. Men er 
dette et bevis på at de ter seg klokt eller riktig? Enn om deres liv blir forlenget eller at de oppnår 
visse materielle fordeler? Vil det ved tidens slutt vise seg lønnsomt å ha tilsidesatt Guds vilje? All 
slik tilsynelatende vinning vil en gang vise seg å være et uopprettelig tap. Man kan ikke ustraffet 
fjerne en eneste av de barrierer Gud har satt opp for å verne sitt folk mot Satans makt. 

Akabs ætlinger møter sin skjebne 
Ettersom Akasja ikke hadde noen sønn, ble han etterfulgt av sin bror Joram som i tolv år var konge 
over de ti stammene. Hans mor Jesabel levde fremdeles, og hun fortsatte å øve sin onde innflytelse 
over landets styre og stell. Mange israelitter var fremdeles opptatt av avguderiske skikker. Joram 
gjorde det som var ondt i Herrens øyne, men han bar seg ikke så ille at som hans far og mor hadde 
gjort. Han fjernet den Ba'al-støtten som hans far hadde laget. Men han holdt fast ved de syndene 
som Jeroboam, sønn av Nebat, hadde fått israelittene med på. Dem vendte han seg ikke bort fra. 



Juda-kongen Josjafat døde mens Joram var konge i Israel. Sønnen til Josjafat, som også hette Joram, 
etterfulgte sin far som konge i Judariket. På grunn av sitt ekteskap med datteren til Jesabel og Akab 
kom han i nær kontakt med kongen i Israel. "Han fulgte i Israels-kongenes fotspor slik som Akabs 
ætt hadde gjort. Han bygde også offerhauger på fjellene i Juda, fikk innbyggerne i Jerusalem til å 
drive avgudsdyrkelse og førte judeerne til frafall.' 

Juda-kongen fikk ikke fortsette sitt fryktelige frafall ustraffet. Profeten Elia som enda ikke var blitt 
forvandlet og tatt til himmelen, kunne ikke forholde seg taus mens Juda-riket fulgte den samme 
kursen som hadde ført Nordriket til randen av ruin. Profeten sendte Joram av Juda et brev der den 
onde kongen kunne lese denne kunngjøring: 

”Så sier Herren, din far Davids Gud: Fordi du ikke har fulgt i fotsporene til din far Josjafat og 
Judakongen Asa, men gått på de samme veier som Israels-kongene og fått judeerne og innbyggerne 
i Jerusalem til å drive avgudsdyrkelse, slik Akabætten gjorde det, og fordi du tilmed har drept dine 
brødre, sønner av din egen far, enda de var bedre enn du, så vil Herren la et hardt slag ramme ditt 
folk, dine sønner og koner og alt det du eier." 

”Så egget Herren opp filisterne og de araberne som bor i nærheten av nubierne, så de ble harme på 
Joram. De gjorde en hærferd mot Juda, trengte inn i landet og førte bort alle eiendeler som fantes i 
kongens slott, og tilmed hans sønner og hustruer. Han fikk ikke beholde noen av sønnene, unntatt 
den yngste, Joakas.” Etter alt dette ble Joram angrepet av en uhelbredelig sykdom. Til sist, da to år 
var gått, døde han under store lidelser. Hans sønn Akasja ble konge etter ham. 

Joram, sønnen til Akab, var fremdeles konge i Israel da hans søstersønn Akasja kom på tronen i 
Juda. Akasja regjerte bare et år. I denne tiden var han under innflytelse av Atalja, sin mor, som 
forledet ham til ugudelighet. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, likesom Akabs ætlinger." 
Jesabel, bestemoren hans, levde fremdeles, og han selv dristet seg til å alliere seg med sin onkel, 
Israels-kongen Joram. 

Før lang tid var gått, fikk Judakongen Akasja en tragisk skjebne. De av Akabs ætlinger som enda 
var i live, ble hans rådgivere etter farens død, til skade for ham selv. Mens Akasja besøkte sin onkel 
i Jisre'el, påla Gud profeten Elisja å sende en av profetdisiplene til Ramot i Gilead for å salve Jehu 
til konge over Israel. Judas og Israels hæravdelinger kjempet på den tiden sammen mot ararmeerne i 
Ramot i Gilead. Joram var blitt såret under kampen og hadde dratt tilbake til Jisre'el. Kommandoen 
over hæren hadde han overlatt til Jehu. 

Da utsendingen fra Elisja salvet Jehu, sa han: "Så sier Herren, Israels Gud: Jeg har salvet deg til 
konge over Israel, Herrens folk." Etterpå gav han Jehu et spesielt oppdrag fra Herren: 

”Du skal gjøre ende på ætten til Akab, din herre. Jeg vil ta hevn på Jesabel for drapet på mine 
tjenere profetene, alle Herrens tjenere som led døden. Hele Akabs ætt skal gå til grunne.” 

Da hæren hadde utropt Jehu til konge, drog han i hast til Jisre'el og begynte å utrydde dem som 
hadde valgt å fortsette i synd og lede andre til det samme. Joram av Israel, Akasja av .Juda og 
enkedronningen Jesabel ble drept sammen med alle som var igjen av Akabs ætt i Jisre'el, alle hans 
stormenn, kjenninger og prester. Alle Ba'al-profetene, alle som dyrket ham, og alle prestene hans 
som bodde i Ba'al-dyrkelsens sentrum i nærheten av Samaria, ble utryddet. Avgudsbildene ble 
rasert og brent og Ba'altemplet lagt i ruiner. Slik fjernet .J ehu Ba'al fra Israel.' 



Atalja, .Jesabels datter, som fortsatt hadde en dominerende posisjon i .Juda, fikk melding om at alle 
disse menneskene var blitt drept. Da hun fikk vite at hennes sønn, Judakongen, var død, satte hun 
seg fore å utrydde hele kongeætten i .Juda. I denne massakren utryddet de alle av Davids-ætten som 
hadde arverett til tronen, med unntak av et barn som hette Joasj, som konen til øverstepresten 
.Jojada holdt skjult i templet. I seks år ble barnet holdt skjult mens Atalja regjerte i landet.. 

Da de seks årene var gått, ble Joasj salvet og utropt til konge. Det var levittene og hele folket i Juda 
sammen med øverstepresten Jojada som gjorde dette. Og folket klappet i hendene og ropte: "Leve 
kongen!" 

Da Atalja hørte ropet fra vaktmennene og folkemengden, gikk hun opp til folket i Herrens hus. Der 
fik: hun se kongen stå ved spylen, slik skikken var, og høvdingene og hornblåserne ved siden av 
ham, mens hele mengden jublet og blåste i trompeter. Da flerret Atalja klærne sine og ropte: 
"Opprør, opprør!” 

.Jajada gav hærførerne ordre om å gripe Atalja og alle hennes tilhengere, og føre dem til 
retterstedet. Slik forsvant den siste av Akab-ætten. Det fryktelige forderv som var en følge av Akabs 
ekteskap med .Jesabel, fortsatte helt til den siste av hans ætlinger var fjernet. Selv i Juda-riket der 
tilbedelsen av den sanne Gud aldri var blitt formelt forkastet, hadde Atalja lykkes i å villede mange. 
Så snart den gudløse dronningen var blitt utryddet, gikk hele folkemengden til Ba'altemplet og rev 
det ned. Altrene og gudebildene knuste de helt, og Ba'alpresten Mattan drepte de foran alteret. 

Det ble nå gjennomført en reformasjon. De som hadde vært med å utrope .Joasj til konge, sluttet en 
høytidelig pakt om at "de skulle være Herrens folk". .Jesabcls datter øvde ikke lenger sin onde 
innflytelse i Judariket. Ba'al-prestene var blitt drept og templet deres revet ned. Folkemengden 
jublet, og det var ro i byen.”
Dette kapittel er bygd på 1 Kong 21; 2 Kong 1 

Arven etter Elia
Gud hadde gitt Elia i oppdrag å salve en etterfølger. "Elisja, sønn av Sjafat . .. skal du salve til 
profet etter deg," sa Herren. Elia etterkom oppfordringen og drog ut for å finne Elisja. På reisen 
nordover la han merke til hvordan landskapet hadde skiftet karakter i løpet av ganske kort tid. Før 
var jorden tørr og lå brakk fordi det hverken hadde kommet dugg eller regn i tre og et halvt år. Nå 
spirte det overalt som om naturen utfoldet seg for å erstatte tiden med tørke og hungersnød. 

Elisjas far var en velsituert bonde. Under det nesten altomfattende frafallet hadde hans familie vært 
blant dem som ikke hadde bøyd kne for Ba'al. Deres hjem var et sted der Gud ble æret og hvor det 
gamle Israels tro ble holdt høyt i hevd som en del av dagliglivet. I dette miljøet vokste Elisja opp. I 
de rolige omgivelsene under Guds veiledning i naturens skole, og opplært ved nyttig arbeid, 
gjennomgikk han den forberedelsen som skulle gjøre ham skikket til sitt høye verv. Her lærte han 
nøysomhet og å vise lydighet både mot Gud og sine foreldre. 

Elisja ble kalt til profetgjerningen mens han gikk og pløyde sammen med farens tjenestefolk. Han 
hadde tatt fatt på det arbeid som lå nærmest. Han var i besittelse både av lederevner og tjenersinn. 
Selv om han var rolig og mild av natur, var han samtidig energisk og viljesterk. Han var rettskaffen 
og pålitelig, og han elsket Gud og fryktet ham. Under det daglige arbeid utviklet han målbevissthet 



og en edel karakter, og han gikk stadig frem i nåde og kunnskap. Samtidig med at han hjalp sin far 
med det daglige arbeidet, lærte han å samarbeide med Gud. 

Ved å være tro i det små forberedte Elisja seg til større oppgaver. Gjennom praktisk erfaring fra dag 
til dag ble han skikket til en mer omfattende gjerning. Han lærte å tjene, noe som satte ham i stand 
til å undervise og lede andre. Dette er viktig for alle å lære. Ingen vet hvilken hensikt Gud har med 
det som møter oss i livet. Men alle kan være sikre på at troskap i det små er et tegn på dugelighet til 
større ansvar. Alt vi gjør, forteller noe om vår karakter. Bare den som i utøvelsen av de små plikter 
viser seg som "en arbeider som ikke har noe å skamme seg oven”, kan Gud betro en større gjerning. 

En person som tror at måten man utfører de små plikter på, ikke betyr noe, er uskikket til å bli 
forfremmet. Han mener kanskje selv at han egner seg til større ansvar, men Gud ser gjennom 
overflaten. Når en slik person er satt på prøve, står denne dommen skrevet mot ham: "Veid er du på 
vekten og funnet for lett." Hans mangel på troskap faller tilbake på ham selv. Han tilegner seg ikke 
den nåde, kraft og karakterstyrke som han kan oppnå ved en uforbeholden overgivelse. 

Mange mener at de lever forgjeves fordi de ikke er direkte engasjert i åndelige aktiviteter, og at de 
ikke gjør noe for å fremme Guds sak. Hvis de kunne utrette et eller annet stort, ville de gjøre det 
med glede. Men fordi de bare kan utføre de mer beskjedne oppgaver, mener de at de ikke behøver å 
gjøre noe i der hele tatt. Men her tar de feil. En person kan være i aktiv tjeneste for Gud mens han er 
opptatt med hverdagens vanlige plikter, enten han feller trær, rydder ny jord eller styrer plogen. Den 
mor som oppdrar sine barn til å tjene Kristus, arbeider for Gud like mye som predikanten bak 
talerstolen. 

Mange ønsker at de hadde spesielle evner, så de kunne utrette noe stort, mens de ser helt bort fra de 
nære plikter som ville gjøre livet lysere og bedre. De burde heller gi seg i kast med de plikter som 
ligger i deres vei. Fremgang avhenger ikke så mye av talenter som av energi og villighet. Det 
er"ikke de store evner som setter oss i stand til å utføre et tilfredsstillende arbeid, men en 
samvittighetsfull utførelse av de daglige plikter, et tilfreds sinn og en oppriktig interesse for andres 
vel. På den mest beskjedne plassen kan man finne det virkelig fremragende. De alminneligste 
oppgavene som blir utført i kjærlighet og troskap, er vakre i Guds øyne. 

Elia etterkommer Guds kall 
Elia ble veiledet av Gud da han drog ut for å finne en etterfølger. Idet han passerte det stedet der 
Elisja gikk og pløyde, kastet han kappen sin over skuldrene til den unge mannen som tegn på at han 
var vigslet til sin nye gjerning. Det var under hungersnøden at Sjafats familie var blitt kjent med 
Elias arbeid og misjon. Nå gjorde Guds Ånd det klart for Elisja hva profetens handling innebar. Han 
oppfattet det som et tegn på at Gud hadde kalt ham til å være Elias etterfølger. 

Da lot Elisja oksene gå, sprang etter Elia og sa: "La meg først få kysse far og mor til avskjed, så 
skal jeg følge deg!" Elia svarte: "Snu og gå hjem du! For du vet hva jeg har gjort med deg." Dette 
var ikke et avslag, men en trosprøve. Elisja måtte beregne omkostningene og selv avgjøre om han 
skulle ta imot kallet eller forkaste det. 

Hvis han var så knyttet til hjemmet og de fordeler han hadde der, at det var vanskelig å rive seg løs, 
måtte han gjerne bli der. Men Elisja forstod hva kallet innebar. Han visste at det kom fra Gud, og 
nølte ikke med å etterkomme det. Ikke for noen pris ville han miste denne anledningen til å bli Guds 
budbærer eller gi avkall på den store forrett å være sammen med hans tjener. Han tok de to oksene 



og slaktet dem, og med åket som brensel kokte han kjøttet. Det gav han til folket, og de holdt 
måltid. Så reiste han seg og fulgte Elia som hans tjener. Uten å nøle forlot han sitt hjem, hvor han 
var elsket, for å gjøre felles sak med profeten i hans usikre tilværelse. 

Hvis Elisja hadde spurt Elia hva man ventet av ham, eller hva hans arbeid skulle bestå i, ville han ha 
fått dette svaret: Gud vet det. Han vil fortelle deg. Hvis du venter på Herren, vil han svare på alle 
dine spørsmål. Du kan følge meg hvis du er overbevist om at Gud har kalt deg. Du må ha klart for 
deg at Gud står bak meg, og. at det er hans røst du hører. Hvis du kan regne alt for tap for å vinne 
gunst hos Gud, kan du bare komme. 

Det er en viss likhet mellom kallet Elisja fikk, og svaret Jesus gav den rike unge mannen som 
spurte: "Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få det evige liv?" Jesus svarte: "Vil du være helhjertet, 
gå da bort og selg det du eier, og gi alt til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og 
følg meg!” 

Elisja tok imot kallet om å tjene, uten å tenke mer på de gleder og bekvemmeligheter han forlot. 
Den unge mannen gikk "bedrøvet bort" da han hørte Jesu ord, "for han var svært rik". Han var ikke 
villig til å betale hva det kostet. Han satte større pris på sin rikdom enn på Gud. Ved å nekte å gi 
avkall på alt for Kristi skyld viste han seg uverdig til en plass i Mesterens tjeneste. 

Til hvert eneste menneske kommer oppfordringen om å legge alt på tjenestens alter. Ikke alle blir 
bedt om å gjøre det samme som Elisja gjorde, eller å selge alt de har. Men Gud ber oss om å gi hans 
verk førsteplassen i vårt liv, og ikke la en eneste dag gå uten å gjøre noe for å fremme hans verk på 
jorden. Han venter ikke samme slags tjeneste av alle. En blir kanskje kalt til å arbeide i et fremmed 
land, en annen blir oppfordret til å gi av sine midler for å fremme evangeliet. Gud tar imot gaven fra 
den enkelte. Det viktigste er at vi vier vårt liv og alt vi har, til ham. De som gjør det, vil høre og gi 
akt når Gud kaller. 

Herren vil at alle som får del i hans nåde, skal arbeide for andre. Hver enkelt av oss bør si: "Her er 
jeg, send meg!" Om en person er en Ordets forkynner, eller om han er lege, kjøpmann, bonde eller 
mekaniker, hviler det et ansvar på ham. Hvert eneste menneske har plikt til "å gjøre andre kjent med 
frelsens evangelium. Alt de foretar seg, bør ta sikte på dette. 

Elias læresvein 
Det var ikke noen stor oppgave Elisja fikk til å begynne med. Det var bare ganske alminnelige 
oppdrag. Det sies om ham at han øste vann over hendene til Elia, hans læremester. Han var villig til 
å gjøre hva som helst som Gud bad ham om, og i alt hva han foretok seg, lærte han ydmykhet og 
tjenersinn. Som profetens personlige ledsager fortsatte han å være tro i de småting, samtidig som 
han hver dag med stadig større styrke og målbevissthet helliget seg til den gjerning Gud hadde gitt 
ham. 

Elisja ble ikke spart for fristelser etter at han hadde sluttet seg til Elia. Han ble utsatt for 
mangfoldige prøver, men i enhver krisesituasjon satte han sin lit til Gud. Han ble fristet til å tenke 
på hjemmet som han hadde forlatt, men han gav ikke etter for denne fristelsen. Da han først hadde 
lagt hånden på plogen, var han fast bestemt på ikke å vende tilbake, og han var tro mot sitt kall 
under alle prøver. 



Tjenesten for Gud omfatter langt mer enn å forkynne hans ord. Den består i å lære opp unge 
mennesker, på samme måten som Elia lærte opp Elisja,' og ta dem fra deres vanlige arbeid og gi 
dem et ansvar i Guds verk. Det er beskjedne oppgaver til å begynne med, men etter hvert som de 
vokser i styrke og erfaring, får de større ansvar. Blant evangeliets tjenere finnes det troens og 
bønnens menn, slike som kan si: "Det som var fra begynnelsen, det har vi hørt, det vi har sett med 
våre øyne, det vi så og våre hender tok på, om det bærer vi bud, om livets ord. Og livet ble 
åpenbaret, vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv.” Unge, uerfarne personer 
bør opplæres ved å arbeide sammen med disse erfarne Guds tjenere. Slik vil de lære å bære byrder. 

De som på denne måten er opptatt med å utdanne unge mennesker, utfører en høyverdig gjerning. 
Herren samarbeider med dem. De unge som er blitt kalt til å gå inn i Herrens tjeneste, og som har 
den forrett å samarbeide med gudfryktige forkynnere, bør gjøre mest mulig ut av anledningene. Gud 
har hedret dem ved å velge dem til å arbeide for ham, og har plassert dem der de kan bli mer 
dugelige til gjerningen. De bør derfor være ydmyke, trofaste, lydige og villige til å ofre. Hvis de 
villig lar seg veilede av Gud, og om de gjør det han påbyr og lar hans tjenere være deres rådgivere, 
vil de utvikle seg til rettskafne, prinsippfaste og pålitelige personer som Gud kan betro et ansvar. 

Når det rene evangelium blir forkynt, vil mennesker bli kalt fra plogen og fra ulike oppgaver i 
forretningslivet der man hovedsakelig er opptatt med tankearbeid, for å bli opplært sammen med 
erfarne misjonsarbeidere. Etter hvert som de lærer å arbeide effektivt, vil de forkynne sannheten 
med kraft. Gud vil gripe inn så fjell av vanskeligheter vil bli ryddet av veien og kastet i havet. Da 
vil menneskene høre og forstå det budskapet som betyr så mye for dem. De vil bli klar over hva 
som er sannhet. Guds verk vil stadig gå frem inntil hele jorden er blitt advart, og da skal enden 
komme. 

Elia og Elisja arbeidet sammen i mange år etter at Elisja var blitt kalt til profetgjerningen. For hver 
dag som gikk, ble Elisja stadig bedre skikket til sin gjerning. Gud hadde brukt Elia til å bekjempe de 
største onder. Avgudsdyrkelsen som med støtte av Akab og den hedenske Jesabel, hadde ført hele 
folket på villspor, hadde fått et grunnskudd. Ba'als profeter var blitt utryddet. Dette hadde satt sitt 
preg på hele folket, og mange hadde på ny begynt å tjene Gud. Ved å undervise folket omhyggelig 
og tålmodig skulle Elisja som Elias arvtager prøve å lede Israel frem på de rette stier. Ved sitt 
samarbeid med Elia som var den største profeten siden Moses, ble han forberedt til den gjernmg 
som han snart skulle være alene om. 

Mens de arbeidet sammen fikk Elia fra tid til annen pålegg om å gå hardt i rette med grove synder. 
Da den onde Akab tok vingården som tilhørte Nabot, var det Elia som forkynte dommen over ham 
og hele hans familie. Og da Akasja, etter at hans far Akab var død, forkastet den levende Gud og 
vendte seg til Ba'al-Sebub var det igjen Elia som kom med kraftige protester. 

Profetskolene 
Under frafallstiden i Israel hadde profetskolene forfalt, de som var blitt grunnlagt av Samuel. Elia 
gjenåpnet disse skolene og gav dermed de unge mulighet til å få en utdanning som ville sette dem i 
stand til å opphøye loven og gi den en ærefull plass. Tre av disse skolen er omtalt, den i Gilgal, i 
Betel og i Jeriko. Kort før Elia ble tatt til himmelen, besøkte han og Elisja disse skolene. Guds 
profet gjentok nå den undervisningen han hadde gitt under sine tidligere besøk. Han la spesiell vekt 
på at det var deres forrett å vise troskap mot himmelens Gud. Han innskjerpet også betydningen av 
å la alle sider av deres utdanning være preget av enkelhet. Bare på den måten kunne de motta 
himmelens godkjenning og gå inn i Herrens gjerning. 



Elia gledet seg da han så hva som ble utført ved hjelp av disse skolene. Reformasjonen var ikke 
fullført, men over hele landet kunne han se en bekreftelse av Herrens ord: ”Jeg vil la sju tusen bli 
igjen i Israel, alle som ikke har bøyd kne for Ba'al." 

Elia blir tatt levende til himmelen 
Mens Elisja fulgte Elia fra skole til skole, ble hans tro og beslutning satt på en ny prøve. Både i 
Gilgal, Betel og Jeriko sa Elia at han stod fritt til å snu. "Bli her," sa han, "for Herren sender meg til 
Betel." Men da Elisja i sitt tidligere arbeid gikk bak plogen, lærte han at man ikke skal gi opp eller 
bli motløs. Han ville heller ikke at noe skulle lede hans oppmerksomhet bort fra hans mål nå da han 
hadde valgt en annen livsgjerning. Han ville ikke skille lag med sin læremester så lenge han hadde 
anledning til å dyktiggjøre seg enda mer til sin gjerning. 

Elia kjente ikke til at elevene i profetskolene, og da særlig Elisja, visste at han ville bli tatt til 
himmelen. Og nå holdt profetens prøvede tjener seg meget nær sin herre. Hver gang Elia sa at Elisja 
kunne dra tilbake, svarte han: "Så sant Herren lever, og så sant du selv lever: Jeg vil ikke skille lag 
med deg." 

Så gikk de videre sammen. Da de kom til Jordan, tok Elia kappen sin, rullet den sammen og slo på 
vannet. Da delte vannet seg, og begge gikk over på tørr bunn. Mens de gikk over, sa Elia til Elisja: 
"Si hva du vil at jeg skal gjøre for deg før jeg blir tatt fra deg." 

Elisja bad ikke om verdslig ære eller om en fremtredende posisjon blant verdens stormenn. Av hele 
sitt hjerte ønsket han å få et stort mål av den ånd som Gud så rikelig hadde gitt den mannen som nå 
snart ville bli bortrykket. Han visste at ikke noe mindre enn den Ånd som hadde vært over Elia, 
kunne gjøre ham skikket til å fylle den plassen som Gud hadde kalt ham til i Israel. Derfor sa han: 
"La meg få din ånd i dobbelt mål" Elia svarte: "Det er ikke lite, det du ber om. Men hvis du ser meg 
når jeg blir tatt bort fra deg, skal du få det, ellers ikke." Mens de gikk der og snakket sammen, kom 
det brått en ildvogn med ildhester og skilte dem fra hverandre. Og Elia for opp til himmelen i 
stormen. 

Elia var et forbilde på de hellige som lever på jorden når Kristus kommer igjen. De vil bli 
forvandlet ”i ett nu, på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun”, og de skal ikke dø.' Det var 
som representant for dem som vil bli forvandlet og bortrykket, at Elia ved slutten av Kristi gjerning 
på jorden fikk lov å stå sammen med Jesus og Moses på forklarelsens berg. Da disiplene så de 
herliggjorte personene, fikk de en miniatyrfremstilling av de frelstes hjem. De så Jesus kledd i 
himmelens lys og hørte en røst som bekreftet at han var Guds Sønn. De så Moses som representerte 
dem som vil bli oppreist fra de døde ved Kristi annet komme. Og endelig var Elia til stede som 
representant for dem som ved verdens ende vil bli forvandlet og tatt til himmelen uten å dø. 

Da Elia følte seg ensom og motløs i ødemarken, sa han at han hadde fått nok av livet, og han bad 
om å få dø. Men i sin nåde tok Herren ham ikke på ordet. Enda hadde han en stor oppgave foran 
seg, og når hans gjerning var slutt, skulle han ikke dø motløs og ensom. Han skulle ikke legges i 
graven, men bli ført til herlighetens rike av Guds engler. . 

Elisja så det og ropte: "Min far, min far! Israels vogner og hestfolk! " Og han så ham ikke mer. Så 
tok han tak i klærne sine og rev dem i to stykker. Deretter tok han opp Elias kappe som var falt av 
ham, og gikk tilbake og stilte seg ved bredden av Jordan. Der tok han kappen som var falt av Elia, 
slo på vannet og sa: "Hvor er Herren, Elias Gud?" Og da han hadde slått på vannet, delte det seg, og 



han gikk over. Da profetdisiplene fra Jeriko så dette, sa de: "Elias ånd hviler over Elisja!" Og de 
kom imot ham og kastet seg til jorden for ham. 

Når Herren i sitt forsyn ser at tiden er kommet til å gi avløsning til dem han har gitt visdom, hjelper 
og styrker han deres etterfølgere, hvis de er villige til å søke hjelp hos ham og gå på hans veier. De 
kan endog få større visdom enn deres forgjengere, fordi de kan lære av deres erfaringer og bli kloke 
av deres skade. 

Fra da av stod Elisja i Elias sted. Han hadde vært tro over lite, og nå skulle det vise seg at han også 
var tro over meget.
Dette kapittel er bygd på l Kong 19,15-21; 2 Kong 2,1-15 

Miraklet med vannkilden i Jeriko
På patriarkenes tid var Jordansletten svært rik på vann, "likesom Herrens hage". Det var denne 
vakre sletten Lot valgte som sitt hjem da han flyttet med teltene sine helt bort mot Sodoma. Da 
byene på sletten ble tilintetgjort, ble hele området lagt øde og utgjorde fra da av en del av Judea-
ødemarken. 

En del av den vakre sletten med de livgivende kilder og bekker forble likevel urørt, til glede for 
mennesker. På denne sletten med de frodige kornåkrene og daddelpalmene og andre frukttrær, slo 
israelittene leir etter at de hadde krysset Jordan-elven. Her spiste de for første gang av fruktene i 
løftets land. Foran dem lå Jeriko, en hedensk festning og midtpunktet for Asjera-dyrkelsen, som var 
den verste og mest nedverdigende av alle former for avgudsdyrkelse blant kanaaneerne. Like etter 
ble muren rundt byen rasert og innbyggerne drept. Da byen falt, ble det kunngjort i hele Israels 
påhør: "Forbannet for Herrens åsyn være den som våger å bygge opp igjen denne byen. Når han 
legger grunnvollen til den; skal han miste sin eldste sønn, og når han setter opp portene, skal han 
miste den yngste.” 

Det gikk fem århundrer. Stedet lå øde og var under Guds forbannelse. Selv vannkildene, som hadde 
gjort denne del av dalen så tiltrekkende for bosetting, var utsatt for virkningen av forbannelsen. Da 
Akab forkastet Herren, og Jesabel tilskyndet til at Asjera-dyrkelsen på ny ble innført, ble også 
Jeriko, som var det gamle hovedsete for denne avguden, bygd opp igjen. Men byggmesteren måtte 
betale en fryktelig pris. Då Hiel fra Betel la grunnvollen, kostet det ham den eldste sønnen Abirams 
liv, og da han satte opp portene, kostet det ham den yngste sønnen Segubs liv.' 

Midt i et fruktbart skogholdt i nærheten av Jeriko lå en av profetskoIene. Dit gikk Elisja etter at Elia 
var tatt til himmelen. Mens han oppholdt seg der, kom noen av byens innbyggere til ham og sa: 
"Som du ser, herre, ligger byen fint til; men vannet er dårlig, og jorden bærer ikke grøde." 
Vannkilden som tidligere hadde vært ren og frisk, og som for en stor del hadde forsynt byen og 
distriktet med vann, var nå ubrukelig. 

Som svar på henvendelsen sa Elisja: "Hent et nytt fat til meg og ha salt opp i det!" Da de hadde 
gjort det, gikk han ut til kilden som vannet kom fra, og kastet salt ned i den. Og han sa: "Så sier 
Herren: Nå gjør jeg dette vannet friskt. Det skal aldri mer volde død eller ødelegge avlingen." 



Talende symbolikk 
Vannet i Jeriko ble ikke gjort friskt ved menneskers visdom, men ved Guds mirakuløse inngrep. De 
som hadde gjenoppbygd byen, fortjente ikke himmelens gunst. Men han som "lar sin sol gå opp 
over onde og gode og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett", viste ved denne 
velgjerning at han var villig til å helbrede Israels åndelige sykdommer.' 

”Siden har vannet vært friskt, helt til denne dag, slik som Elisja hadde sagt." Gjennom årtusener har 
vannet her fortsatt strømmet frem og har gjort denne del av sletten til en vakker oase. 

Fortellingen om vannet som ble friskt, inneholder mange åndelige lærdommer. Både det nye fatet, 
saltet og kilden har i høy grad symbolsk betydning. 

Saltet 
Da Elisja kastet salt i den dårlige kilden, gav han den samme åndelige undervisning som Jesus noen 
århundrer senere gav sine disipler da han sa: "Dere er jordens salt” Da saltet ble oppløst i den 
dårlige kilden, ble vannet rent og friskt og brakte liv og velsignelse der det før var forbannelse og 
død. Når Gud sammenligner sitt folk med salt, ønsker han å lære dem at hensikten med å gi dem del 
i hans nåde, er at de skal arbeide for å frelse andre. Når Gud valgte et folk, var det ikke bare for at 
de skulle være hans sønner og døtre, men for at verden gjennom dem skulle ta imot frelsen. Herren 
valgte heller ikke Abraham bare for at han skulle være Guds spesielle venn, men for at han skulle 
formidle de særskilte velsignelser som Herren ønsker at menneskeheten skal få del i. 

Verden trenger å se oppriktig kristendom. Synden er i ferd med å forgifte menneskesamfunnet. 
Både større og mindre byer er gjennomsyret av synd og moralsk forderv. Verden er full av sykdom, 
lidelse og urett. Overalt finnes det mennesker som lever i fattigdom og nød, som er trykket av 
skyldfølelse og går til grunne av mangel på en frelsende innflytelse. Selv om sannhetens 
evangelium til stadighet er innenfor rekkevidde, går de til grunne fordi de menneskene som skulle 
være en duft til liv, lever slik at de i stedet er en duft til død. Sjelens tørst blir ikke slokt, fordi 
kildene er forgiftet, mens de burde være en sprudlende vannstrøm som veller frem til evig liv. 

Saltet må blandes med det som skal bevares. Saltet må gjennomtrenge det fullstendig. Det er også 
ved personlig kontakt og samvær at mennesker skal nås med evangeliets frelsende kraft. De blir 
ikke frelst i grupper, men enkeltvis. Den personlige innflytelsen er en kraft som skal virke sammen 
med Kristi innflytelse. Den skal løfte der han løfter, formidle riktige prinsipper og demme opp for 
den økende fordervelse i verden. Den skal spre den nåde som bare Kristus kan gi. Den skal løfte og 
foredle andres liv og karakter ved et eksempel som er forent med oppriktig tro og kjærlighet. 

Den urene vannkilden 
Herren sa om den forgiftede kilden ved Jeriko: "Nå gjør jeg dette vannet friskt. Det skal aldri mer 
volde død eller ødelegge avlingen." Den forgiftede vannkilden er et symbol på det menneske som er 
skilt fra Gud. Synden skiller ikke bare sjelen fra Gud, den tilintetgjør også trangen og evnen til å 
lære Gud å kjenne. Synden har brakt uorden i hele menneskets organisme, forstyrret sinnslikevekten 
og fordervet fantasien. Sjelsevnene er blitt svekket. Det finnes ingen sann gudsfrykt og hellighet. 
Guds forvandlende kraft har ikke fått omdanne karakteren. Sinnet er svekket. Det har ikke moralsk 
styrke til å seire og er derfor blitt tilsmusset og nedverdiget. 

Når kilden blir renset 
Når hjertet er renset, blir alt annerledes. Karakterens forvandling er et vitnesbyrd for verden om at 



Kristus bor i hjertet. Guds Ånd gir sjelen nytt liv og bringer tankene og ønskene i harmoni med 
Kristi vilje. Menneskesjelen blir omskapt i Guds bilde. Svake og feilende mennesker viser verden at 
nådens forløsende kraft kan gjøre den mangelfulle karakteren harmonisk og få den til å bære rik 
frukt. 

Det hjerte som åpner seg for Guds ord, er ikke som en dam som tørker ut, eller som en sprukken 
beholder som mister sitt innhold. Det er som en fjellbekk som blir forsynt fra kilder som aldri blir 
tørre, der det kjølige, klare vannet spretter fra knaus til knaus og forfrisker dem som er trette tørste 
og nedtrykte. Det er som en elv som alltid flyter og blir dypere og bredere i sitt løp, inntil det 
livgivende vannet er spredt over hele jorden. Bekken som nynner sin vei gjennom landskapet, 
etterlater frodighet og fruktbarhet i sitt spor. Gresset er friskere, trærne står frodigere, og 
blomsterfloret er rikere. Når sommersolen har svidd jorden brun 'og bar, blir elve leiet markert av et 
belte av grønt. 

Slik er det med et sant Guds barn. Kristentroen viser seg som et livgivende, gjennomtrengende 
prinsipp – en levende, virksom, åndelig kraft. Når hjertet er åpent for sannhetens og kjærlighetens 
innflytelse, vil disse egenskapene flyte som elver i ørkenen og bringe fruktbarhet der det nå er øde 
og goldt. 

Når de som er renset og helliget ved kunnskap om Bibelens sannhet, går helhjertet inn for å vinne 
andre, vil de bli en duft av liv til liv. Og idet de daglig drikker av nådens og kunnskapens 
uuttømmelige kilde, vil de erfare at de selv blir fylt til overmål av Mesterens Ånd, og de mange 
nyter godt av deres uselviske tjeneste både fysisk, mentalt og åndelig. De.trette blir forfrisket, de 
syke får sunnhet og de som bærer på syndens tunge byrde, blir fri. I fjerne land lyder takkesang fra 
mennesker som før var syndens slaver, men som nå går på rettferds vei. 

”Gi, så skal dere få," for Guds ord er "et oppkomme med rennende vann, som bekker fra Libanon".
Dette kapittel er bygd på 2 Kong 2,19-22 

En fredsprofet
Elisjas og Elias profetgjerning var på visse områder svært forskjellige. Elia hadde fått i oppdrag å 
forkynne et domsbudskap. Fryktløst skulle han heve røsten for å irettesette konge og folk og 
oppfordre,dem til å avstå fra deres ondskap. 

Elisjas gjerning var av mer fredelig art. Han skulle føre videre og styrke det arbeid som Elia hadde 
begynt, og lære folket Herrens vei. Det inspirerte ord forteller at han kom i personlig kontakt med 
folket, var sammen med profetelevene og brakte legedom og glede ved sine mirakler og sin 
virksomhet. 

Guttebanden som hånet profeten 
Elisja hadde et mildt og vennlig vesen, men kunne også være streng. Det viste han da noen gudløse 
unge mennesker holdt ham for narr da han var på vei til Betel. De hadde hørt at Elia var tatt til 
himmelen, og drev gjøn med denne høytidelige begivenheten da de sa til Elisja: "Kom deg vekk, 
din fleinskalle! Kom deg vekk, din fleinskalle! "Da profeten hørte at de spottet, ble han tilskyndet 
av Den Allmektige til å uttale en forbannelse over dem. Det var Gud som straffet. Brått kom det to 
bjørner ut av skogen, og de rev i hjel førtito av dem.' 



Hvis Elisja hadde latt være å reagere, ville guttegjengen ha fortsatt med å spotte og håne ham. Det 
kunne ha ført til at hans arbeid med å undervise og bringe frelse når landet kom i nød, ville slå feil. 
Dette tilfelle av fryktelig strenghet var nok til å skape respekt for ham så lenge han levde. I femti år 
gikk han ut og inn av Betel og reiste rundt i landet fra by til by, Ofte passerte han flokker av 
uvirksomme, uoppfragne og utsvevende unge mennesker, uten at noen våget å spotte ham eller tale 
nedsettende om hans egenskaper som Guds profet. 

Selv vennlighet bør ha en grense. Myndigheten bør hevdes med fasthet, ellers vil mange holde den 
for narr. Foreldre og foresatte kan ikke gjøre noe verre enn å behandle de unge med såkalt mildhet 
og forsøke å få dem til å lyde ved god snakk og ettergivenhet. Fasthet, bestemthet og positive krav 
er nødvendig i enhver familie. 

Ærbødighet, som de som drev gjøn med Elisja, var så blottet for, er en verdifull egenskap som 
omhyggelig bør oppelskes. Hvert eneste barn bør lære å vise oppriktig ærbødighet overfor Gud. 
Hans navn bør aldri nevnes tilfeldig eller tankeløst. Englene dekker ansiktet når de nevner dette 
navnet. Hvor mye mer ærbødige burde da ikke falne, syndige mennesker være når de nevner hans 
navn! 

Man bør også vise ærbødighet for Guds representanter - predikanter, lærere og foreldre - som er kalt 
til å tale og handle i hans sted. Gud blir æret når man viser respekt for dem. 

Også høflighet er en av Åndens nådegaver og bør oppelskes av alle. Høflighet kan mildne naturer 
som ellers ville bli harde og ufølsomme. De som bekjenner seg til å følge Kristus, men som er 
harde, uvennlige og uhøflige, har ikke lært av Jesus. Man kan kanskje ikke tvile på deres ærlighet 
og oppriktighet, men ærlighet og oppriktighet kan ikke oppveie mangelen på vennlighet og 
høflighet. 

Kvinnen fra Sjnnem 
Den vennlige holdning som gjorde det mulig for Elisja å øve så stor innflytelse over mange 
israelitter, kommer til syne i fortellingen om hans vennskap med en familie i Sjunem. 

På sine reiser omkring i landet hendte det at Elisja en dag drog over til Sjunem. Der var det en 
velstående kvinne som bad ham inntrengende om å spise hos henne. Og siden ble det slik at han tok 
inn der hver gang han drog forbi. En gang sa hun til mannen sin: "Hør her! Jeg vet at han som 
stadig kommer innom oss, er en hellig gudsmann. La oss nå bygge et lite takkammer til ham og 
sette inn en seng, et bord, en stol og en lysestake. Så kan han ta inn der når han kommer til oss." 

Elisja drog ofte dit, og han var takknemlig for den fred og stillhet som rådet. Gud la også merke til 
denne kvinnens vennlighet. Ekteparet hadde ingen barn, men nå lønnet Herren! henne for hennes 
gjestfrihet ved å gi henne en sønn. 

Tiden gikk, og etter hvert ble gutten gammel nok til å være med gårdskarene ute på åkeren. En dag 
fikk han plutselig heteslag og sa til far sin: "Å, jeg har så vondt i hodet!" Faren gav en av 
arbeidskarene beskjed om å bære gutten hjem. Han tok og bar ham hjem til moren, og gutten satt på 
fanget hennes til middag; da døde han. Hun gikk da opp og la ham på gudsmannens seng. Så lukket 
hun døren og gikk ut. 



I sin nød bestemteSjunem-kvinnen seg for å oppsøke Elisja for å få hjelp. Profeten oppholdt seg da 
på Karmelfjellet, og hun drog straks av sted sammen med en tjener. Da Elisja så henne langt borte, 
sa han til Gehasi, tjeneren sin: "Se, der kommer kvinnen fra Sjunem! Skynd deg i møte med henne 
og si: Står det bra til med deg og mannen din og gutten?" 

Tjeneren gjorde det han hadde fått beskjed om, men den fortvilte moren fortalte ikke årsaken til sin 
sorg før hun møtte Elisja. Da han hørte at sønnen hennes var død, sa han til Gehasi: "Spenn beltet 
om livet, ta staven min i hånden og gå av sted! Møter du noen på veien, så hils ikke på ham, og 
hilser noen på deg, så svar ham ikke! Du skal legge staven min over guttens ansikt." 

Men moren var ikke tilfreds før Elisja selv drog med henne. Derfor sa hun: "Så sant Herren lever, 
og så sant du selv lever: Jeg går ikke fra deg!" Da stod profeten opp og fulgte henne. Gehasi gikk i 
forveien for dem og la staven over guttens ansikt. Men det var ikke en lyd å høre og ikke noe tegn 
til liv. Så vendte han tilbake, og da han møtte Elisja, fortalte han at gutten ikke hadde våknet. 

Da de kom til huset, gikk Elisja inn i rommet der den døde gutten lå, og stengte døren, så han ble 
alene med gutten. "Han bad til Herren, og så steg han opp i sengen og la seg over gutten med 
munnen mot hans munn, øynene mot hans øyne og hendene mot hans hender. Da han bøyde seg 
over ham, ble guttens kropp varm. Så stod han opp og gikk en gang frem og tilbake i huset. Da han 
steg opp i sengen igjen og bøyde seg over gutten, nøs gutten sju ganger og slo øynene opp." 

Elisja ropte på Gehasi og bad ham sende moren opp til ham. Da hun kom, sa Elisja: "Ta gutten 
din!" Hun kom og falt ned for ham og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Så tok hun gutten og 
gikk ut. 

Slik ble denne kvinnen lønnet for sin tro. Kristus, den store livgiver, gav sønnen tilbake til henne. 
På samme måte vil hans trofaste folk få sin lønn ved hans gjenkomst, når døden mister sin brodd og 
graven sin påståtte seier. Da skal hans tjenere få tilbake de barna som de har mistet ved døden. "Så 
sier Herren: Hør, det lyder klagerop i Rama, det er noen som gråter sårt. Rakel gråter over sine barn 
og vil ikke la seg trøste, fordi de er borte. Så sier Herren: Hold opp med å gråte, tørk tårene fra dine 
øyne! Du skal få lønn for ditt strev, sier Herren, de skal komme hjem fra fiendeland. Det er håp for 
din fremtid, sier Herren, barna skal vende hjem til sitt land.” 

Jesus trøster oss med et ufattelig stort håp når vi sørger over dem vi har mistet. Jeg vil fri dem ut av 
dødsrikets vold, forløse dem fra døden. Død, hvor er din pest? Dødsrike, hvor er din sott?" Jeg er 
den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene til 
døden og dødsriket." 

”Når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv 
stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. Deretter skal vi som 
er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte 
Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.” 

Helbredelse og undervisning 
Elisja var et forbilde på menneskehetens frelser. På samme måte som Jesus gjorde, kombinerte også 
han helbredelse med undervisning. Elisja arbeidet trofast og utrettelig, og i sin lange og effektive 
virksomhet gikk han inn for å fremme den betydningsfulle undervisning som ble gitt i 
profetskolene. Gud lot Den Hellige Ånd stadfeste det som profeten talte til de oppriktige unge 



menneskene som var samlet der, og fra tid til annen ble det gitt andre umiskjennelige beviser på 
hans myndighet som Herrens tjener. 

Det var under et av sine besøk på skolen i Gilgal at han uskadeliggjorde den giftige maten. På den 
tiden var det hungersnød i landet. En gang mens profetelevene satt hos ham, sa han til tjeneren sin: 
"Sett over den store gryten og kok mat til profetdisiplene!" En av dem gikk da ut på marken for å 
sanke matvekster. Han fant en ranke med ville agurker. Av dem plukket han så mange at han fikk 
kappen full. Da han kom tilbake, skar han dem opp og hadde dem i gryten, uten at noen visste hva 
det var. 

De øste opp så mennene kunne få spise. Men da de smakte på maten, skrek de opp og ropte: "Det er 
død i gryten, gudsmann!" Og de orket ikke å spise. Da sa Elisja: "Hent litt mel!" Det hadde han opp 
i gryten og sa: "Øs nå opp for folkene, så de får spise." Nå var det ikke lenger noe farlig i gryten. 

Det var også i Gilgal at Elisja under hungersnøden forsynte hundre personer med mat som var en 
gave fra en mann fra Ba'al-Sjalisja - tjue byggbrød som- var bakt av førstegrøden. Nyhøstet korn 
hadde han også i skreppen. Noen av dem som var med ham, var svært sultne. Da han tok imot 
gaven, sa han til tjeneren sin: "Gi det til folkene, så de får spise." Men tjeneren sa: "Hvordan kan jeg 
sette dette fram for hundre mann?" "Gi det til folkene, så de får spise," gjentok Elisja. "For så sier 
Herren: De skal spise, og det skal bli mat til overs." Så satte han det frem for dem. De spiste, og det 
ble mat til overs, som Herren hadde sagt. 

Kristus var villig til å gjøre et mirakel gjennom sin tjener for å stille menneskers sult. Siden den tid 
har Jesus gang på gang grepet inn for å avhjelpe menneskers behov, selv om det ikke alltid har 
skjedd på en så iøynefallende måte. Hvis vi hadde større åndelig klarsyn, ville vi bedre kunne se 
den omsorgsfulle måten Gud behandler menneskene på. 

Når Gud velsigner de små midler, blir det nok til alle. Han kan øke dem hundrefold. Med de midler 
han har til rådighet, kan han dekke bord i ødemarken. Bare han rører ved det knappe forråd, kan han 
mangfoldiggjøre det så det blir nok til alle. Det skyldtes hans kraft at brødene og kornet ble 
mangfoldiggjort i profetelevenes hender. 

Da Kristus var på jorden og utførte et lignende mirakel idet han gav folkemengden mat, var det 
noen som gav uttrykk for den samme vantro som de som var sammen med Elisja. "Hvordan kan jeg 
sette dette fram for hundre mann?" spurte tjeneren til Elisja. Da Jesus oppfordret disiplene til å gi 
mengden mat, reagerte de på lignende vis: "Vi har ikke mer enn fem brød og to fisker," sa de, "hvis 
vi da ikke selv skal gå og kjøpe mat til alle disse menneskene.” Hva er det til så mange? 

Dette gjelder Guds folk i alle tids aldrer. Når Herren gir et oppdrag, bør mennesker la være å spørre 
om det er fornuftig, eller hva som vil skje hvis vi gjør det han ber om. Det de har å rutte med, kan 
synes altfor lite til å dekke behovet, men i Herrens hender. er det mer enn nok. Tjeneren satte det 
frem for dem. De spiste, og det ble mat til overs, som Herren hadde sagt. 

Menighetens store behov i dag er en klarere forståelse av Guds forhold til de menneskene han 
kjøpte da han gav sin Sønn, og en større tro på at hans sak på jorden skal ha fremgang. Kast ikke 
bort tiden med å klage over at de synlige hjelpemidler er så små. De ser kanskje ikke så lovende ut, 
men de vil være virksomme når vi tar fatt og har tillit til Gud. Når vi gir ham det vi har, med takk 
og bønn om hans velsignelse, vil han mangfoldiggjøre det likesom han mangfoldiggjorde maten for 



profetelevene og den trette folkemengden.
Dette kapitel er bygd på 2 Kong 4 

Kurert for sykdom og stolthet
Na'aman, arameerkongens hærfører, hadde mye å si hos sin herre og var høyt aktet; for ved hans 
hjelp hadde Herren gitt arameerne seier. Han var en stor kriger, men han hadde en hudsykdom som 
gjorde ham uren. 

Arameerkongen Benhadad hadde slått Israels hær i det slaget der Akab falt. Siden hadde arameerne 
stadig ført krig mot Israel i grenseområdene, og på et av herjetoktene hadde de tatt med seg en pike 
som under fangenskapet kom i tjeneste hos Na'amans kone. Selv om hun var tjenestepike i et 
fremmed land, var hun et vitne for Gud, og uten selv å vite det, oppfylte hun Guds hensikt med å 
velge Israel til sitt spesielle folk. Mens hun tjente i det hedenske hjemmet, fikk hun medlidenhet 
med sin husbond. Hun kom til å tenke på de vidunderlige mirakler som Elisja hadde utført, og sa til 
sin matmor: "Bare husbonden min kunne komme til profeten som bor i Samaria, skulle han nok 
befri ham for hudsykdommen." Hun visste at Elisja gjorde bruk av himmelsk kraft, og hun trodde at 
Na'aman kunne bli helbredet ved denne kraften. 

Måten hun oppførte seg på i dette hedenske hjemmet, er et talende vitnesbyrd om hvor viktig det er 
å begynne oppdragelsen i hjemmet tidlig. Ikke noe kan sammenlignes med det ansvaret som er 
betrodd foreldre med å oppdra sine barn. Det er foreldrenes oppgave å danne selve grunnlaget for 
karakter og vaner. Barnas fremtid blir for en stor del bestemt av foreldrenes eksempel og 
undervisning. 

Lykkelige er de foreldre som i sitt liv gjenspeiler det guddommelige, så Guds løfter og pålegg 
fremkaller takknemlighet og ærbødighet hos barnet; de foreldre som overfor barna avspeiler Guds 
kjærlighet, rettvishet og tålmodighet, og som lærer dem å elske, stole på og lyde deres Far i 
himmelen. De foreldre som gir barna en slik gave, har gitt dem en skatt som er mer verdifull enn 
hele verdenshistoriens samlede rikdommer, og som varer like lenge som evigheten. 

Vi vet ikke hvilken livsgjerning våre barn kommer til å velge. Deres arbeidsplass blir kanskje i 
hjemmet eller ute i yrkeslivet, eller de kommer kanskje til å forkynne evangeliet i hedenske land. 
Men felles for dem alle er at de er kalt til å være misjonærer for Gud og formidle hans nåde til 
verden. De trenger en utdanning som kan hjelpe dem å stå ved Kristi side i uselvisk tjeneste. 

Foreldrene til denne hebraiske piken kjente ikke hennes fremtid da de underviste henne om Gud. 
Men de skjøttet sitt ansvar med troskap, og i hjemmet til den arameiske hærføreren vitnet hun om 
den Gud som hun hadde lært å tjene. 

Hærføreren blir kvitt sykdommen 
Na'aman fikk vite hva piken hadde sagt til hans kone, og da han hadde fått tillatelse hos kongen, 
drog han av sted for å søke helbredelse. Han tok med seg ti talenter sølv, seks tusen sekel gull og ti 
festdrakter. Han hadde også med et brev fra arameerkongen til kongen i Israel. I brevet stod 
det:”Jeg har sendt min tjener Na'aman til deg for at du skal befri ham for den sykdommen han lider 
av." Da Israels konge hadde lest brevet, flerret han klærne sine og utbrøt: "Er jeg Gud, så jeg rår for 



liv og død, siden han sender bud til meg og vil at jeg skal befri en mann for hans hudsykdom? Nå 
kan dere tydelig se at han vil yppe strid mot meg." 

Også Elisja hørte hva som hadde skjedd, og sendte denne melding til kongen: "Hvorfor har du 
flerret klærne dine? La mannen komme til meg, så skal han få sanne at det er en profet i Israel." 

Så kom da Na'aman med hester og. vogner og stanset ved døren til Elisjas hus. Elisja sendte et bud 
ut til ham og sa: "Gå og vask deg sju ganger i Jordan! Så skal kroppen din bli frisk, og du blir ren." 

Na'aman hadde ventet å se et eller annet storartet tegn fra himmelen. Han sa: Jeg trodde da at han 
ville komme ut til meg, stå fram og påkalle Herren sin Gud og føre hånden fram og tilbake over det 
syke sted, så jeg ble befridd for sykdommen." Da han fikk beskjed om å vaske seg i Jordan, såret 
det hans stolthet, og ydmyket og skuffet utbrøt han: "Er ikke elvene ved Damaskus, Abana og 
Parpar, like gode som alle vassdrag i Israel? Kunne jeg ikke vaske meg i dem og bli ren?" Så 
snudde han om og drog bort i fullt sinne. 

Na'aman var for stolt til å gjøre det Elisja påla ham. Langs elvene som den arameiske hærføreren 
nevnte, var det vakre skogholt, og mange mermesker samlet seg der for å tilbe sine avguder. 
Na'aman ville ikke ha følt seg ydmyket om han skulle vaske seg i en av disse elvene. Men han 
kunne bare bli helbredet hvis han rettet seg nøye etter det profeten sa. Villig lydighet var en 
forutsetning for å oppnå det ønskede resultatet. 

Tjenerne til Na'aman rådet ham inntrengende til å gjøre det Elisja bad ham om. "Hadde profeten 
pålagt deg noe vanskelig, ville du ikke da ha gjort det?" spurte de. "Hvor mye mer nå når han bare 
sier til deg at du skal vaske deg og bli ren!" Na'amans tro ble satt på prøve mens stoltheten kjempet 
om overtaket. Men troen seiret, og den stolte arameeren gikk i seg selv og gav seg inn under 
Herrens åpenbarte vilje. Han dykket seg sju ganger i Jordan, slik Elisja hadde sagt, og hans tro ble 
belønnet. "Da ble kroppen hans frisk igjen som kroppen til en liten gutt, og han ble ren." 

Na'aman anerkjenner Israels Gud 
Dypt takknemlig vendte han tilbake til gudsmannen med hele sitt følge. Da han kom dit, gikk han 
frem for profeten og sa: "Nå vet jeg at det ikke finnes noen Gud på hele jorden uten i Israel." 

Etter tidens skikk bad Na'aman Elisja om å ta imot en kostbar gave, men han avslo. Han kunne ikke 
ta imot vederlag for en velsignelse som Gud i sin nåde hadde gitt. Derfor svarte han: "Så sant 
Herren lever han som jeg tjener: Jeg tar ikke imot noe!" Arameeren bad ham inntrengende om å ta 
imot, men han ville ikke. 

Da sa Na'aman: "Når du ikke vil, så la din tjener få så mye jord som et par mulldyr kan bære. For 
jeg vil ikke lenger bære fram brennoffer og slaktoffer til andre guder, men bare til Herren. Men en 
ting må Herren tilgi meg: Når min herre, Kongen, går inn i Rimmons tempel for å kaste seg ned og 
tilbe der, og han støtter seg på min hånd, så jeg også må kaste meg ned der i Rimmons tempel, da 
må Herren tilgi meg dette." Elisja svarte” "Gå i fred!" 

Gehasi - den troløse tjeneren 
Gehasi, tjeneren til Elisja, hadde gjennom årene hatt anledning til å utvikle den samme 
selvfornektelse som preget Elisja og hans livsgjerning. Han kunne ha blitt en edel fanebærer i 
Herrens hær. Himmelens beste velsignelser hadde lenge vært innenfor rekkevidde. Men han vendte 



seg bort fra dem og traktet i stedet etter verdens forgjengelige rikdom. Det begjær som lå skjult i 
hans umettelige sinn, fikk ham nå til å gi etter for en overveldende fristelse. Han sa til seg selv: "Nå 
har husbonden min spart denne arameeren Na'aman og ikke tatt imot det han hadde med seg. Så 
sant Herren lever, jeg vil løpe etter ham og få noe av ham!" Dermed satte Gehasi av sted etter 
Na'aman i all hemmelighet. 

Da Na'aman oppdaget at noen kom løpende etter ham, hoppet han ned av vognen, gikk imot ham og 
spurte: "Er det noe i veien?" I neste øyeblikk kom Gehasi med en bevisst løgn: "Min herre har sendt 
meg med dette bud: To unge profetdisipler fra Efraim-fjellene er nettopp kommet til meg. La dem 
få en talent sølv og et par festdrakter!" Na'aman var glad for å kunne etterkomme henstillingen og 
bad Gehasi inntrengende om å ta imot to talenter sølv i stedet for en. Han tok også to festdrakter og 
gav tjenerne beskjed om å bære gaven tilbake. 

Da Gehasi nærmet seg hjemmet til Elisja, sendte han tjenerne tilbake og gjemte sølvet og klærne. 
Da han hadde gjort det, gikk han inn i huset og bort til sin herre. For ikke å bli avslørt sa han enda 
en løgn. Da profeten spurte: "Hvor kommer du fra, Gehasi?" svarte han: ”Jeg har ikke vært noe 
sted." 

Den skarpe fordømmelsen som Elisja nå uttalte, viser at han kjente til alt: "Tror du ikke jeg var der i 
ånden da mannen snudde seg fra vognen og gikk imot deg? Har du nå tatt imot penger for å skaffe 
deg klær, oliventrær og vingårder, småfe og storfe, treller og trellkvinner? Derfor skal Na'amans 
hudsykdom for alltid henge ved deg og din ætt." Den skyldige ble øyeblikkelig straffet. Da Gehasi 
gikk ut, var han spedalsk. Huden var som snø. 

Erfaringen til denne mannen som hadde fått slike høye og hellige privilegier, inneholder en alvorlig 
påminnelse. Gehasis handlemåte ble som en snublestein for Na'aman. Et stort lys var nettopp blitt 
tent for ham, og han var gunstig stemt overfor tanken om å tjene den levende Gud. Det var ingen 
unnskyldning for Gehasis bedragerske fremferd. Han var spedalsk helt til sin dødsdag, forbannet av 
Gud og avskydd av sine medmennesker. 

”Falske vitner slipper ikke straff. Den som farer med løgn, går ikke fri." Mennesker tror kanskje at 
de kan skjule sine onde handlinger for andre, men de kan ikke bedra Gud. "Alt ligger nakent og bart 
for ham som vi skal stå til regnskap for.” Gehasi trodde at han kunne lure Elisja, men Gud lot sin 
profet få vite hva Gehasi hadde sagt til Na'aman, og avslørte alt som hadde funnet sted mellom de 
to. 

Sannheten er fra Gud. Enhver mulig form for bedrag er fra Satan. Den som avviker det minste fra 
sannhetens rette vei, gir seg den onde i vold. De som har lært av Kristus, vil ikke ta del i mørkets 
gjerninger. I tale og ferd er de åpne, likefremme og sanne, for de forbereder seg til samvær med de 
hellige. "Det ble ikke funnet løgn i deres munn, de er uten feil og lyte.” 

Flere århundrer etter at Na'aman hadde dratt tilbake til sitt hjemland som et nytt menneske i kropp 
og sinn, omtalte Jesus denne mannens tro som et forbilde for alle som gir seg ut for å tjene Gud. 
"Det var mange spedalske i Israel på profeten Elisjas tid; meningen av dem ble renset, bare syreren 
Na'aman.” Gud gikk forbi alle de spedalske i Israel fordi deres vantro lukket velsigneisens dør for 
dem. En hedensk adelsmann som gjorde det han mente var rett, og som følte behov av hjelp, anså 
han som mer verdig til å nyte godt av hans. velsignelse enn de syke i Israel som ringeaktet sine 



gudgitte privilegier. Gud hjelper dem som verdsetter hans velsignelser og som følger lyset fra 
himmelen. 

Det finnes ærlige mennesker i alle land, og himmelens lys skinner på dem. Hvis de trofast følger det 
de forstår er deres plikt, vil de få mer lys, inntil de likesom Na'aman må erkjenne at det ikke finnes 
noen Gud på hele jorden uten den levende Gud, han som er Skaperen. 

Hvert eneste oppriktig menneske "som vandrer i mørke og ikke ser noen lysning", er innbudt til å 
"stole på Herrens navn og støtte seg til sin Gud". "Fra gammel tid har ingen hørt - det er ikke 
kommet oss for øre, og ingen har sett med sitt øye noen annen gud enn deg som kan gjøre slike ting 
for dem som venter på ham. Du møter dem som med glede gjør rett og tenker på hvordan du går 
fram.”
Dette kapittel er bygd på 2 Kong. 5 

Elisja avslutter sin livsgjerning
Elisja, som ble kalt til profet mens Akab var konge, opplevde å se mange forandringer i Israel. Gang 
på gang ble israelittene straffet mens arameerkongen Hasael regjerte. Han var blitt salvet for å være 
en svøpe over det frafalne folket. 

De strenge reformer som Jehu innførte, resulterte i at hele Akabs familie ble utryddet. I de 
etterfølgende kriger med ararmeerne mistet Joakas, Jehus etterfølger, noen av byene øst for Jordan. 
En tid så det ut som om ararmeerne ville få makten over hele riket. Men under den reformasjonen 
som Elia satte i gang, og som Elisja førte videre, hadde mange begynt å spørre etter Gud. Folket 
sviktet Ba'al-altrene, og langsomt, men sikkert fikk Gud sin vilje med dem som bestemte seg for å 
tjene ham helt og fullt. 

Det var av kjærlighet til det vill farne Israel at Gud tillot arameerne å straffe dem. Det var også av 
medlidenhet med de moralsk svake at han lot Jehu stå frem for å utrydde den onde Jesabel og hele 
Akabs familie. Takket være Guds forsyn ble Ba'al og Ajsera-prestene enda en gang forkastet og 
altrene deres revet ned. Gud forutså at hvis fristelsen ble fjernet, ville noen av folket oppgi 
hedenskapet og vende seg til Herren. Derfor lot han den ene ulykken etter den andre ramme dem. 
Hans straffedommer var blandet med nåde, og da hans hensikt var oppnådd, snudde han 
begivenhetene til fordel for dem som hadde lært å spørre etter ham. 

Mens de gode og de onde krefter kjempet om overtaket, og Satan gjorde alt som stod i hans makt 
for å fullføre det ødeleggelsesverk han hadde drevet under Akabs og Jesabels regjering, fortsatte 
Elisja sin vitnetjeneste. Han møtte motstand, men ingen kunne motsi det han sa. Han var avholdt og 
æret over hele landet, og mange søkte råd hos ham. 

Mens Jesabel enda levde, kom kong Joram av Israel for å rådføre seg med Elisja. Da han en gang 
var i Damaskus, ble han oppsøkt av utlendinger fra arameerkongen Benhadad som ville vite om han 
kom til å dø av den sykdommen han led av. Trofast vitnet profeten for alle i en tid da sannheten 
overalt ble forfalsket, og det store flertall av folket gjorde åpent opprør mot Gud. 

Under Guds sikre vern 
Gud sviktet aldri sin utvalgte tjener. En gang da arameerne gjorde invasjon, forsøkte 



arameerkongen å få has på Elisja fordi han informerte Israels konge om fiendens planer. 
Arameerkongen hadde holdt rådslagning med sine menn og sagt at de skulle slå leir på det og det 
sted. Herren avslørte planen for Elisja, som sendte bud til Israels konge og sa: "Vokt deg for å gå 
forbi dette stedet, for arameerne har gått dit ned." Israels konge sendte folk til det stedet som 
profeten hadde nevnt og advart ham mot, og han tok seg i vare der. Dette gjentok seg flere ganger. 
Arameerkongen ble opphisset over dette. Han kalte sine menn sammen og sa til dem: "Kan dere 
ikke si meg hvem av våre folk det er som holder med Israels konge?". En av mennene svarte: "Det 
er ingen av oss, herre konge. Men Elisja, profeten i Israel, lar Israels-kongen få vite hva du sier i ditt 
sovekammer." 

Arameerkongen bestemte seg for å rydde profeten av veien, og sa: "Gå og finn ut hvor han er, så jeg 
kan sende folk og hente ham." Det ble meldt ham at profeten var i Dotan, og dit sendte kongen en 
stor hær med hester og vogner. De kom om natten og omringet byen. Tidlig neste morgen, da 
Elisjas tjener stod opp og gikk ut, fikk han øye på en hær med hester og vogner som omringet byen. 
Han ble grepet av skrekk og meldte fra til sin herre hva som hadde skjedd. "Å, min herre, hva skal 
vi gjøre nå?" 

”Vær ikke redd!" svarte Elisja. "Det er flere som er med oss enn med dem." For at tjeneren selv 
kunne forvisse seg om det, bad Elisja til Gud og sa: "Lukk opp guttens øyne, så han ser." Herren 
åpnet hans øyne, og da fikk han se at fjellet var fullt av ildhester og ildvogner rundt omkring Elisja. 
Mellom Guds tjener og den tungt væpnede fiendehæren var det et stort antall himmelske engler. De 
var kommet i kraft og velde, ikke for å ødelegge eller bli hyllet, men for å slå leir omkring Herrens 
svake og hjelpeløse barn, og hjelpe dem. 

Når Guds folk kommer i vanskeligheter, og det ser ut som om det ikke er noen ut vei, skal de sette 
sin lit til Herren alene. 

Mens de arameiske soldatene rykket frem uten å vite noe om himmelens usynlige hærskarer, bad 
Elisja til Herreu: "La disse folkene rammes av blindhet!" Og Herren slo dem med blindhet på 
Elisjas bønn. Da sa Elisja til dem: "Dette er ikke den rette veien og den rette byen. Følg meg, så skal 
jeg føre dere til den mannen dere leter etter." Så førte han dem til Samaria, og da de var kommet inn 
i byen, bad han: "Herre, lukk nå opp øynene deres, så de kan se!" Herren åpnet deres øyne, og de så 
at de var midt i Samaria. Da Israels konge fikk øye på dem, sa han til Elisja: "Far, skal jeg bare 
hogge dem ned?" Men han svarte: "Nei, gjør ikke det! Du hogger da ikke engang ned dem som du 
tar til fange ved hjelp av ditt sverd og din bue. Sett framfor dem brød og vann, så de kan spise og 
drikke og siden gå tilbake til sin herre!" 

En tid fremover var israelittene spart for å bli angrepet av arameerne, men senere da den energiske 
og besluttsomme Hasael var blitt konge, kringsatte arameer hæren Samaria og beleiret byen. Aldri 
tidligere hadde Israel vært i så store vanskeligheter som under denne beleiringen. Nå fikk de 
virkelig oppleve at barna og barnebarna ble hjemsøkt på grunn av fedrenes synder. Redslene under 
den lange hungersnøden fikk Israels konge til å gjøre desperate handlinger samtidig med at Elisja 
forutsa at de ville bli befridd dagen etter. 

Da det grydde av dag, hadde Herren laget det slik at arameerhæren hørte larmen av vogner og hester 
som av en stor hær. I panikk brøt de opp og flyktet i halvmørket. De forlot teltene, hestene og 
eslene, med store mengder proviant. De flyktet for å berge livet og stanset ikke før de var kommet 
over Jordan-elven. 



Den natten arameerne flyktet var det fire spedalske menn som holdt seg ved byporten. De var 
desperate av sult og ble enige om å gå over til arameerleiren og overgi seg. De håpet å vekke 
medlidenhet hos beleiringshæren så de kunne få noe mat. Men da de kom til utkanten av leiren, 
fantes det ikke en eneste mann der. De gikk nå uhindret inn i et telt, der de spiste og drakk. De tok 
med seg sølv, gull og klær og gikk bort og gjemte det. Så kom de tilbake og gikk inn i et annet telt. 
De tok med seg det som var der også, og gikk bort og gjemte det. Men så sa de til hverandre: "Det 
er ikke rett det vi gjør nå. Dette er dagen da vi kan bringe gledesbud. Hvis vi tier og venter til 
morgenen gryr, fører vi skyld over oss. Dermed skyndte de seg tilbake til byen med den gode 
nyheten. 

Israelittene tok et stort krigsbytte. Det var så mye at en sea hvetemel ble solgt for en sekel og to sea 
byggrneI for en sekel, som Elisja hadde forutsagt dagen før. Enda en gang ble hedningene vitne til 
Guds storhet, gjennom hans profet i Israel. 

Slik fortsatte Guds profet sin gjerning fra år til år. Han arbeidet trofast blant folket, og i krisetider 
stod han som en vis rådgiver ved kongens side. De lange år da kongene og folket skeiet ut i 
avgudsdyrkelse, hadde satt onde spor. Frafallet kastet stadig sin mørke skygge overalt, men her og 
der var det noen som med bestemthet nektet å bøye kne for Ba'al. 

Etter som Elisja fortsatte sitt reformasjonsarbeid, ble mange vunnet tilbake fra hedenskapet, og 
disse var glade for å kunne tjene den sanne Gud. Elisja gledet seg over disse Guds mirakler, og ble 
grepet av en sterk lengsel etter å nå alle de oppriktige. Overalt hvor han kom, gikk han inn for å 
undervise folk om rettferd. 

Menneskelig sett var det like håpløst den gangen å gjenreise nasjonen åndelig som det er for Guds 
tjenere som i dag arbeider på vanskelige steder. Men Kristi menighet er Guds redskap til å forkynne 
sannheten. Han har utrustet den til å gjøre en spesiell gjerning, og hvis den er tro mot ham og 
etterlever hans bud, vil den få del i hans grenseløse kraft. Hvis menigheten er tro mot sitt kall, vil 
ingen makt stå seg mot den. Da vil fiendens krefter like lite kunne motstå den som agnene kan 
trosse vindkastene. 

Hvis menigheten er villig til å kle seg i Kristi rettferdighet og bryte båndene som binder den til 
verden, vil den oppleve en ny og herlig tid. 

Gud vil at hans lojale etterfølgere, de som tror på ham, skal sette mot i dem som er uten tro og håp. 
Vend dere til Herren, dere håpets fanger! Søk styrke hos Gud, den levende Gud. Ha en urokkelig, 
ydmyk tro på hans makt og på hans villighet til å frelse. Når vi i tro tilegner oss hans styrke, vil han 
på en underfull måte forandre de dystreste og mest fortvilte utsikter. Dette vil han gjøre for å 
herliggjøre sitt navn. 

Øksen som forsvant 
Så lenge Elisja kunne reise rundt i Israel, var han aktivt engasjert i å styrke profetskolene. Gud var 
med ham overalt hvor han drog. Han la ordene i munnen på ham og gav ham kraft til å gjøre 
mirakler. En dag sa profetdisiplene til Elisja: "Det rommet vi holder til i hos deg, er for trangt for 
oss. Nå går vi ned til Jordan og henter hver sin stokk, og så lager vi oss et rom som vi kan være i" 

Elisja gikk med dem ned til Jordan. Han oppmuntret dem ved sitt nærvær, og utførte endog et 
mirakel for å hjelpe dem med arbeidet. Da en av dem holdt på med å felle sitt tre, falt øksen i 



vannet. Da ropte han: "Å, min herre! Den var til og med lånt!" "Hvor falt den?" spurte Elisja. Og 
han viste ham stedet. Da hogg Elisja av en gren og kastet den i vannet. Slik fikk han øksen til å flyte 
opp. "Ta den opp!" sa han. Og mannen rakte hånden ut og tok øksen. 

Joasj - den unge kongen 
Elisjas gjerning hadde gitt store resultater, og hans innflytelse hadde nådd langt. Da han lå på 
dødsleiet, ble han av den unge kong Joasj, som var avgudsdyrker og hadde liten respekt for Gud, 
karakterisert som en far i Israel. Kongen erkjente at profetens nærvær var av større betydning i 
urolige tider enn en hær med vogner og hestfolk. Det står at da Elisja ble rammet av den 
sykdommen han døde av, kom kong Joasj til ham, bøyde seg gråtende over ham og sa: "Min far, 
min far! Israels vogner og hestfolk!" 

Elisja hadde vært som en vis, medfølende far for mange som hadde det vondt og trengte hjelp. Han 
vendte seg heller ikke bort fra den gudløse unge kongen som nå stod foran ham, og som var så 
uverdig til den ansvarsfulle posisjon han hadde, men som var i så desperat behov av råd og 
veiledning. Gud gav kongen anledning til å råde bot på fortidens feilgrep og bringe riket på fote 
igjen. Ararmeerne, som hadde erobret landet øst for Jordan, skulle drives ut. Enda en gang skulle 
Guds kraft åpenbares på vegne av det villfarne Israel. 

Den døende profeten sa til kongen: "Hent en bue og noen piler!" Joasj etterkom oppfordringen. 
Deretter sa Elisja: "Legg hånden din på buen!" Han gjorde så. Og Elisja la sine hender over kongens 
og sa: "Lukk opp vinduet mot øst!" - i retning av de byene som ararmeerne hadde erobret på den 
andre siden av Jordan. Da kongen hadde åpnet gittervinduet, bad Elisja ham om å skyte. Idet pilen 
for av sted, ble profeten inspirert til å uttale: "En seierspil fra Herren, en seierspil mot Aram! Du 
skal slå arameerne i Afek og gjøre ende på dem." 

Elisja satte nå kongens tro på prøve. Han bød ham ta pilene og sa: "Slå på jorden!" Kongen slo på 
jorden tre ganger, men så holdt han opp. "Du skulle ha slått fem eller seks ganger!" utbrøt Elisja 
forskrekket. "Da ville du ha slått arameerne og gjort helt ende på dem. Nå kommer du bare til å slå 
dem tre ganger!" 

Alle som har ansvarsfulle verv, har noe å lære av dette. Når Gud tilrettelegger en bestemt gjerning 
og gir forsikring om at det vil lykkes, må den han har valgt som sitt redskap, gjøre en helhjertet 
innsats for å frembringe det resultatet som er lovt. Utfallet vil svare til den begeistring og 
utholdenhet som blir vist. Gud kan gjøre mirakler for sitt folk bare hvis de med utrettelig energi gjør 
sin del. Han har bruk for personer som vil gå inn for oppgaven, som har moralsk mot, en brennende 
kjærlighet til mennesker og en aldri sviktende iver i tjenesten. Slike personer vil ikke synes at noen 
oppgave er for vanskelig eller noen utfordring umulig. Med ukuelig mot vil de fortsette gjerningen 
inntil et tilsynelatende nederlag er blitt forvandlet til en strålende seier. Ikke engang fengselsmurer 
eller martyrdøden får dem til å vike fra sin beslutning om å samarbeide med Gud for å bygge hans 
rike på jorden. 

Elisjas livsgjerning sluttet da han hadde veiledet og oppmuntret Joasj. Han som i fullt monn hadde 
fått del i den samme ånd som hadde inspirert Elia, var tro til det siste. Han vaklet aldri. Ikke et 
eneste øyeblikk mistet han troen på Den Allmektige. Hver gang veien syntes å være stengt, gikk han 
likevel frem i tro, og Gud lønnet hans tillit og banet veien for ham. 



Elisja fikk ikke følge sin læremester i en ildvogn. Herren tillot at han fikk et langvarig sykeleie. I de 
lange timene mens han lå og led og var uten krefter, stolte han fullt og fast på Guds løfter og følte 
seg hele tiden omgitt av himmelske sendebud som gav ham trøst og fred. På høydedragene omkring 
Dotan var han blitt omgitt av himmelske hærskarer, Israels ildvogner og hestfolk. Også i denne 
stund var han fullt klar over at engler fra Gud var hos ham, og det styrket ham. Gjennom hele livet 
hadde han hatt en sterk tro, og etter hvert som han vokste i kunnskap om Guds ledelse og hans nåde 
og godhet, ble hans tro modnet til en ubrytelig tillit til Gud. Da døden nærmet seg, var han rede til å 
hvile fra sin gjerning. 

”Det er dyrebart i Herrens øyne at hans fromme dør." Tillitsfullt kunne Elisja si med salmisten: 
"Gud vil fri meg ut av dødsrikets vold; for han vil ta meg til seg." Med glede kunne han vitne: ”Jeg 
vet al min gjenløser lever; og som den siste skal han stå fram på jorden." Jeg skal i rettferd få se ditt 
ansikt; når jeg våkner, skal jeg mettes ved synet av din skikkelse.”
Dette kapittel er bygd på 2 Kong 6; 7; 13,14-19 

I Ninive - en oldtidens metropol
I den perioden da Israels-riket var delt, var Ninive, hovedstaden i Assyria, en av de største byene i 
oldtiden. Den ble grunnlagt ved den fruktbare bredden av Tigris-elven kort etter folkespredningen 
fra Babels tårn. Gjennom århundrer hadde den utviklet seg til en storby, "tre dagsreiser lang". 

I sin storhetstid var Ninive et eksempel på forbrytelser og ondskap. I Den hellige skrift er den 
omtalt som "den blodige byen. Den er full av løgn og vold, aldri holder den opp å røve". Profeten 
Nahum sammenlignet innbyggerne med en grusom, rovgrisk løve. "For hvem har ikke gang på gang 
blitt rammet av din ondskap?" spurte han.' 

Tross sin ondskap var Ninive likevel ikke fullstendig fordervet. Han som "ser hvert eneste 
menneske" og skuer "alle slags kostbarheten, visste at mange av innbyggerne lengtet etter noe bedre 
og høyere, og at de ville avstå fra sin ondskap og tjene den levende Gud, hvis de fikk lære å kjenne 
ham. Gud åpenbarte seg for dem på en måte som de ikke kunne ta feil av, for om mulig å få dem til 
å vende om. 

Jona flykter fra ansvaret 
Herren valgte profeten Jona, sønn av Amittaj, til denne oppgaven. Slik lød Herrens ord til ham: "Stå 
opp, gå til storbyen Ninive, og rop ut over den at jeg har sett ondskapen der!" 

Når profeten tenkte på det vanskelige og tilsynelatende umulige oppdraget, ble han fristet til å tvile 
på om det egentlig var et fornuftig kall. Menneskelig sett ville han ikke oppnå noe ved å forkynne et 
slikt budskap i den stolte byen. For et øyeblikk glemte han at den Gud han tjente, er vis og 
allmektig. Mens han nølte og tvilte, gjorde Satan ham motløs. Jona ble grepet av redsel og gjorde 
seg klar til å rømme til Tarsis. Han drog ned til Jaffa, og da han fant et skip som lå klart for avgang, 
betalte han for reisen og gikk om bord. 

Da Herren gav Jona oppdraget, la han på ham et tungt ansvar. Men han som hadde bedt ham å gå, 
var i stand til å styrke sin tjener og la hans gjerning lykkes. Hvis profeten hadde adlydt uten 
forbehold, ville han blitt spart for mange bitre erfaringer og hadde høstet store velsignelser. Men 



Herren sviktet ikke Jona i hans dype fortvilelse. Som et resultat av gjentatte prøver og merkelige 
opplevelser gjenvant han sin tillit til Gud og hans grenseløse makt til å frelse. 

Hvis Jona hadde stanset og tenkt rolig over situasjonen da han fikk kallet første gang, ville han ha 
innsett hvor tåpelig det var å prøve å flykte fra ansvaret. Han fikk heller ikke lov å fortsette den 
desperate flukten særlig lenge. "Men Herren sendte en sterk storm over havet." Det blåste så hardt 
at skipet holdt på å bh knust, Da ble sjøfolkene redde og ropte hver på sin gud. For å lette skipet 
kastet de lasten på sjøen. Jona var gått ned i skipet og lå og sov fast. 

Mens mannskapet tryglet sine hedenske guder om hjelp, ble Jona oppsøkt av den dypt fortvilte 
skipsføreren som sa til ham: "Hvordan kan du ligge og sove så godt? Stå opp og rop til din gud! 
Kanskje guden vil komme oss hu, så vi ikke går under." 

Men den mannen som hadde forlatt pliktens vei, kunne ikke bringe hjelp ved sine bønner. 
Besetningsmedlemmene trodde at den kraftige stormen var et uttrykk for gudenes vrede. Som en 
siste utvei bestemte de seg for å kaste lodd, "så vi får vite hvem som er skyld i at denne ulykken har 
rammet oss"! Loddet falt på Jona. Da sa de til ham: "Si oss hvem som er skyld i at denne ulykken 
har rammet oss! Hva ærend er du ute i, og hvor kommer du fra? Hvilket land er du fra, og hvilket 
folk hører du til?" Han svarte: Jeg er hebreer, og jeg dyrker Herren, himmelens Gud, han som har 
skapt havet og fastlandet." 

Da ble sjøfolkene grepet av en stor redsel og sa til ham: "Hva er det du har gjort?" For de visste at 
han hadde rømt fra Herren; det hadde han fortalt dem. 

”Hva skal vi gjøre med deg,"sa de, "så havet kan legge seg?" For havet ble mer og mer opprørt. Han 
svarte: "Ta og kast meg i havet, så skal det stilne! For jeg vet at det er for min skyld den sterke 
stormen er kommet over dere." 

Sjøfolkene prøvde å ro tilbake til land, men de greide det ikke, for sjøen slo sterkere og sterkere mot 
dem. Da ropte de til Herren: "Å, Herre, la oss ikke gå under fordi denne mannen skal dø, og la ikke 
uskyldig blod komme over oss! For du, Herre, har gjort som du vil." 

Så tok de Jona og kastet ham på sjøen. Da holdt havet opp å rase, og folkene ble grepet av stor frykt 
for Herren. De ofret slaktoffer til Herren og gav løfter. Herren sendte en stor fisk som slukte Jona; 
og han var i fiskens buk i tre dager og tre netter. Jona bad til Herren sin Gud fra fiskens buk. Han 
sa: 

Jeg kalte på Herren i min nød, og han bønnhørte meg. Jeg ropte fra dødsrikets dyp, og du hørte min 
røst. Du kastet meg i dypet midt på havet, og strømmen omgav meg. Dine brenninger og bølger slo 
alle over meg. Jeg tenkte: Jeg er støtt bort fra deg. Skal jeg aldri mer få se ditt hellige tempel? 
Vannet nådde meg helt til halsen, havdypet omsluttet meg på alle kanter. Tang slynget seg om mitt 
hode. Til fjellenes grunn for jeg ned Jordens bommer lukket seg etter meg for alltid. Men, Herre 
min Gud, du førte meg levende opp av graven. Da min sjel var kraftløs, kom jeg Herren i hu, og 
min bønn nådde opp til deg, til ditt hellige tempel. De som dyrker falske og gagnløse guder, har 
oppgitt sin troskap mot deg. Men jeg vil ofre til deg med takkesang. Det jeg har lovt, vil jeg holde. 
Frelsen kommer fra Herren." 



Endelig hadde Jona lært at "hos Herren er det frelse"." Utfrielsen kom da han angret og tok imot 
Guds frelsende nåde. Jona ble utfridd fra det faretruende dyp og ble kastet opp på tørt land. 

Budskapet får gjennomslag 
Enda en gang ble Guds tjener pålagt å advare Ninive. Herrens ord kom for annen gang til ham, og 
det lød slik: "Stå opp, gå til storbyen Ninive, og rop ut over den det budskap jeg gir deg!" Denne 
gangen stanset han ikke for å stille spørsmål eller gi rom for tvil, men adlød uten å nøle. Han stod 
opp og gikk til Ninive, som Herren hadde sagt. 

Da Jona kom inn i byen, begynte han straks å rope ut: "Om førti dager skal Ninive legges i grus!" 
Han gikk fra gate til gate og forkynte advarselen. Budskapet var ikke forgjeves. Ropet som gjenlød i 
gatene i den gudløse byen, gikk fra munn til munn inntil alle inqbyggerne hadde hørt den 
skremmende kunngjøringen. Guds Ånd prentet budskapet inn i hver eneste innbygger, og fikk store 
folkemasser til å skjelve og ydmyke seg. 

Da trodde folket i Ninive på Gud. De lyste ut faste og kledde seg i botsdrakt, både store og små. 
Saken kom også kongen i Ninive for øre. Da reiste han seg fra tronstolen og tok av seg 
kongekappen. Han kledde seg i botsdrakt og satte seg i støvet. Etter påbud fra kongen og hans 
stormenn ble det utropt i Ninive: 

”Verken mennesker eller dyr, verken storfe eller småfe skal spise noe; de skal ikke gå på beite og 
ikke drikke vann. Men de skal kle seg i botsdrakt, både mennesker og dyr, og rope til Gud av all 
makt og vende om fra sin onde ferd og den urett de gjør. Kanskje Gud da vil endre sin plan og holde 
sin brennende vrede tilbake, så vi ikke går til grunne." 

Da kongen og stormennene sammen med folket, både høy og lav, "vendte om da Jona forkynte sitt 
budskap", og ropte til himmelens Gud, gav han dem sin nåde. De vendte om fra sin onde ferd, og da 
Gud så det, endret han sin plan og gjorde ikke alvor av å sende den ulykken han hadde varslet. De 
unngikk den skjebne som var forutsagt. Israels Gud ble opphøyet og æret i hele hedningeverdenen, 
og hans lov kom til heder og verdighet. Først mange år senere falt Ninive som et bytte for 
nabofolkene, fordi innbyggerne ble hovmodige. 

Gud tar Jona i skole 
Jona burde vært den første til å glede seg over Guds ufattelige nåde da han ble klar over at Gud ville 
skåne denne byen som tross sin ondskap hadde angret i sekk og aske. Men i stedet gav han rom for 
den tanke at han kanskje ville bli ansett for å være en falsk profet. Nidkjær som han var for sitt 
rykte, glemte han at menneskene i den onde byen betydde langt mer. Jona mislikte sterkt at Gud 
viste medlidenhet med de angrende innbyggerne, og han ble harm. "Var det ikke det jeg tenkte da 
jeg ennå var i mitt hjemland!" sa han til Herren. "Derfor prøvde jeg først å rømme til Tarsis. For jeg 
visste at du er en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, og at du kan endre din 
plan, så du ikke lar ulykken komme." 

Enda en gang gav han etter for sin tilbøyelighet til å komme med innvendinger og nære tvil, og 
igjen ble han overveldet av mismot. Han hadde ikke tanke for andres vel og følte det som om han 
heller ville dø enn se at byen ble spart. I mismot utbrøt han: "Men nå, Herre, ta mitt liv! For jeg vil 
heller dø enn leve." 



”Har du grunn til å være harm?" spurte Herren. Jona var gått ut av byen og hadde slått seg ned på 
østsiden av den. Der hadde han laget seg en løvhytte og satt seg i skyggen under den for å se 
hvordan det gikk med byen. Da lot Herren Gud en ricinusbusk vokse opp over Jona og kaste skygge 
over hans hode for å fri ham fra hans mismot. Jona hadde stor glede av ricinus-busken. 

Nå gav Herren Jona en praktisk undervisning. "Ved daggry neste morgen sendte Gud en orm, og 
den stakk ricinus-busken så den visnet. Da solen stod opp, sendte Gud en brennende østavind, og 
solen stakk Jona i hodet så han ble helt utmattet. Han ønsket seg døden og sa: "Jeg vil heller dø enn 
leve.” 

Igjen talte Gud til sin profet. "Har du grunn til å være harm over ricinusbusken?" Han svarte: "Ja, 
jeg har så god grunn til å være harm at jeg kunne dø." 

Da sa Herren: "Du er bedrøvet over ricinus-busken, som du ikke har hatt noe strev med og ikke fått 
til å vokse, som ble til på en natt og ble ødelagt på en natt. Skulle da ikke jeg være bedrøvet over 
storbyen Ninive hvor det bor mer enn tolv ganger ti tusen mennesker som ikke vet forskjell på 
høyre og venstre, og hvor det også fins en mengde dyr?" 

Jona var forvirret, ydmyket og ute av stand til å forstå hvorfor Gud sparte Ninive. Likevel hadde 
han utført oppdraget han hadde fått - å advare den store byen. Selv om det ikke gikk som forutsagt, 
kom advarselsbudskapet fra Gud. Det hadde også den virkning som Gud hadde tenkt. Hans nåde ble 
åpenbart blant hedningene. De som lenge hadde sittet i "stummende mørke, hjelpeløse, lenket i 
jern", ropte i sin nød til Herren, "og han frelste dem ut av trengslene. Han førte dem ut av 
stummende mørke og slet deres lenker i stykker. Han sendte sitt ord og leget dem og fridde dem fra 
gravem” 

Ninive - og byene i vår tid.
Da Kristus var på jorden, henviste han til det gode som kom ut av Jonas forkynnelse i Ninive. Han 
sammenlignet innbyggerne i den hedenske byen med dem som gav seg ut for å være Guds folk på 
hans tid: "Folk fra Ninive skal stå fram i dommen sammen med denne slekt og anklage den. For de 
vendte om da Jona forkynte sitt budskap - og her er mer enn Jona." Kristus kom til denne travle 
verden som var preget av støy og travelhet, kjøp og salg, og der folk prøvde å karre til seg mest 
mulig. Midt i forvirringen lød hans røst som Guds basun: "Hva gagner det et menneske om det 
vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?” 

Likesom Jonas forkynnelse var et tegn for innbyggerne i Ninive, var Kristi forkynnelse et tegn for 
hans slektledd. Men det var stor forskjell på måten deres forkynnelse ble mottatt på. Tross 
likegyldighet og forakt fortsatte Kristus å arbeide til han hadde fullført sin misjon. 

Guds sendebud i dag har noe å lære av dette. De store byene har like mye behov av å kjenne den 
sanne Guds egenskaper og planer som innbyggerne i oldtidens Ninive. Kristi budbærere skal vise 
menneskene"en bedre verden som for en stor del er tapt av syne. Bibelen forteller at den eneste 
byen som vil bestå, er den som Gud er byggmester og skaper til. Med troens blikk kan mennesket 
øyne terskelen til himmelen, der Guds herlighet stråler i all sin glans. Gjennom sine tjenere kaller 
han menneskene til med hellig iver å kjempe for å oppnå den udødelige arv. Han oppfordrer dem til 
å samle seg skatter i himmelen. 



Syndeskylden øker raskt og sikkert blant folk i de store byene, fordi ondskapen stadig får friere 
spillerom. Forfallet overgår enhver beskrivelse. Hver dag hører man om nye tilfeller av konflikter, 
korrupsjon og svindel. Det går ikke en dag uten at det forekommer tragiske utslag av vold og 
kriminalitet, likegyldighet overfor menneskelig lidelse og brutal, djevelsk ødeleggelse av 
menneskeliv. Tilfeller av sinnslidelser, drap og selvmord øker daglig. 

Fra slekt til slekt har Satan lagt an på å hindre at menneskene fikk kjennskap til Herrens gode 
planer. Han har gått aktivt inn for å dekke til de store prinsippene i Guds lov - rettferdighet, 
barmhjertighet og kjærlighet. Folk skryter av den store fremgang og opplysning som kjennetegner 
deres samtid, men Gud ser at jorden er full av urett og vold. Mennesker vil ha det til at Guds lover 
avskaffet, og at Bibelen ikke er troverdig. Dette har ført til at verden er blitt oversvømt av en 
ondskapens bølge som ikke har hatt sin make siden Noahs tid, og da Israel gjennomlevde sitt dype 
frafall. Man ofrer godhet, vennlighet og fromhet for å kunne tilfredsstille begjæret etter det som er 
forbudt. Den dystre listen over vinningsforbrytelser fyller oss med gru. 

Vår Gud er en barmhjertig Gud. Han er tålmodig og ømhjertet overfor dem som overtrer hans lov. 
Menneskene i dag har rik anledning til å lære å kjenne Guds lov slik den kommer til uttrykk i Den 
hellige skrift. Universets konge kan derfor ikke se gjennom fingrene med livet i de fordervelige 
byene som er fylt av vold og kriminalitet. Tiden nærmer seg raskt da Gud ikke lenger kan bære over 
med dem som viser innbitt ulydighet. 

Er det grunn til å bli overrasket over at Den Allmektige plutselig og uventet endrer sin holdning 
overfor innbyggerne i en gudløs verden? Har de grunn til å bli forbauset over at lovovertredelser og 
tiltagende forbrytelser blir gjengjeldt? Er det overraskende at Gud bringer død og ødeleggelse over 
dem som har beriket seg ved svindel og bedrag? Til tross for at mennesker har fått et stadig større 
kjennskap til Guds krav, har mange nektet å anerkjenne hans lederskap, og har valgt å fortsette med 
å følge ham som begynte opprøret mot himmelens styresett. 

Gud har vist stor overbærenhet, slik at vi må undre oss når vi tenker på hvordan menneskene til 
stadighet forakter hans hellige bud. Den Allmektige har lagt bånd på seg selv, men vi kan være 
overbevist om at han vil straffe de onde menneskene som drister seg til å trosse de rettvise krav i 
hans lov. 

Gud gir menneskene en viss prøvetid, men hans tålmod har også en grense. Når denne grensen er 
overskredet, faller Guds dom. Herren bærer lenge over med mennesker og med byer. I sin 
barmhjertighet advarer han dem for å skåne dem for Guds vrede. Men det kommer til et punkt da 
bønn om nåde ikke lenger blir hørt, og da de som fortsatt gjør opprør og forkaster sannhetens lys, 
blir utslettet. Dette er en nådeshandling både mot dem selv og mot dem som ellers ville bli påvirket 
av deres eksempel. . 

Tiden er ikke langt borte da det vil bli sa mye sorg i verden at ingen menneskelig balsam kan gi 
legedom. Guds Ånd er i ferd med å bli dratt bort fra jorden. Ulykker på hav og land følger 
hverandre i rask rekkefølge. Ofte hører vi om jordskjelv og tornadoer, om ødeleggelser på grunn av 
brann og oversvømmelser og med store tap av liv og eiendom. Tilsynelatende skyldes disse 
ulykkene naturkreftenes tilfeldige og lunefulle spill som er utenfor menneskelig kontroll. Men Gud 
har en plan med alt sammen. Han gjør bruk av disse midlene for å vekke folk til å innse faren de er 
i. 



Guds tjenere som virker i de store byene, skal ikke miste motet på grunn av den ondskap, 
urettferdighet og det forfall de må være vitne til mens de er opptatt med å forkynne frelsens glade 
budskap. Herren oppmuntrer hver enkelt av disse med det samme budskap som han gav apostelen 
Paulus i den onde byen Korint: "Vær ikke redd! Du skal ikke tie, men tale. Jeg er med deg, og ingen 
skal røre deg eller gjøre deg noe vondt, for jeg har mange i denne byen som er av mitt folk:” 

De som arbeider for å frelse mennesker, bør huske at selv om mange ikke vil gi akt på Guds ord, vil 
likevel ikke alle mennesker forkaste lyset, sannheten og innbydelsen fra en tålmodig frelser. Selv 
om hver eneste by er full av vold og forbrytelser, er det mange som kan lære å bli Jesu etterfølgere 
hvis de bare får den rette undervisning. Tusener av mennesker kan nås med frelsens sannhet og få 
anledning til å ta imot Kristus som sin personlige frelser. 

Slik lyder Guds budskap til menneskene i dag: "Vær derfor også dere beredt! For Menneskesønnen 
kommer i den time dere ikke venter det.” 

De forhold som preger menneskesamfunnet, særlig i de store byene, forkynner med tordenrøst at 
Guds domstime er kommet og at alle tings ende er nær. Vi står på terskelen til historiens største 
krise. Guds straffedommer vil følge etter hverandre i rask rekkefølge - brann, oversvømmelse, 
jordskjelv og blodige kriger. I en tid som denne må vi ikke bli overrasket over at det skjer store og 
avgjørende begivenheter, for nådens engel kan ikke stort lenger beskytte de ubotferdige. 

”Se, Herren går ut fra sin bolig; han vil straffe dem som bor på jorden,for deres synd og skyld. Da 
skal jorden la det komme for dagen, det blod som er utøst der, og ikke lenger skjule de drepte.” 
Snart bryter uværet løs, det som Guds vrede utløser. De som da vil stå fast, er de som tar imot Guds 
nådige innbydelse likesom innbyggerne i Ninive da Jona forkynte, og som blir helliget ved å rette 
seg etter de guddommelige lover. Bare den rettferdige vil bli skjult med Kristus i Gud til 
ødeleggelsen er fullbyrdet. 

Dette bør være vår lengsel og vårt håp: 

Annen tilflukt har jeg ei,
du alene er mit håp.
Led mig nådig på din vei,
Hør, o hør mit svake rop! 

Jesus,s kjul meg i din favn,
dit er all min lengsel vendt!
Før mig til din himmelhavn
når min prøvetid er endt!
Dette kapittel er bygd på Jona 1-4 

I Israels-riket forsvinner
De siste år av Israels-rikets historie var preget av mer vold og blodsutgytelse enn selv i de verste 
perioder av Akabs dynasti. I to århundrer hadde kongene over de ti stammene sådd vind, og nå 
høstet de storm. Den ene kongen etter den andre var blitt myrdet for å rydde vei for andre maktsyke 
herskere. Herren sa om disse ugudelige maktranerne: "De tok seg konger, men spurte ikke meg, 



valgte høvdinger uten at jeg visste om det” Alle rettsprinsipper ble satt til side, og de som alle folk 
på jorden skulle ha sett opp til fordi de på en særlig måte hadde fått del i Guds nåde, var troløse mot 
Herren og mot hverandre. 

Med de kraftigste irettesettelser prøvde Gud å få det ubotferdige folket til å innse at de stod like 
foran en fullstendig tilintetgjørelse. Gjennom Hosea og Amos sendte han det ene budskapet etter det 
andre til de ti stammene. Han tilskyndet dem til å angre dypt og oppriktig og gav varsel om at deres 
syndige livsførsel ville føre til ulykke. Profeten Hosea sa det slik: 

"Dere har pløyd ned ondskap og høstet urett, og den frukt dere spiser, er løgn. For du satte lit til din 
ferd og til alle dine krigere. Derfor skal det reise seg stridsgny i ditt folk, og alle dine borger skal 
ødelegges. ... Når det gryr av dag, er det ute, ja ute med Israels konge.” 

Om Efraim uttalte profeten: "Fremmede har fortært hans kraft, men han vet det ikke. Håret hans er 
gråsprengt, men han vet det ikke." (Profeten Hosea henviste ofte til Efraim som symbol på det 
frafalne folket. Denne stammen stod fremst i frafallet.) "Israel har forkastet det gode." "Retten er 
tråkket under fot." De ti stammene var ikke i stand til å se hvilke katastrofale følger deres ondskap 
ville få, og snart ville de "flakke omkring blant folkene". 

Noen av lederne i Israel innså klart at nasjonen hadde lidd et prestisjetap, og ønsket at de kunne 
gjenvinne sin tidligere storhet. Men i stedet for å avholde seg fra de synder som hadde svekket riket, 
fortsatte de å gjøre urett, og de innbilte seg at når anledningen kom, ville de oppnå den ønskede 
maktstilling ved at de" allierte seg med hedningene. Da Efraim så sin sykdom og Juda merket sitt 
sår, gikk Efraim til Assur." Efraim er blitt som en due, troskyldig, uten forstand. De kaller på Egypt, 
de farer til Assyria." De slutter pakt med Assur.” 

Ulydighetens konsekvenser 
Gang på gang hadde Herren minnet de ti stammene om hvilke alvorlige følger deres ulydighet ville 
få. Som sine budbærere benyttet han den gudsmannen som viste seg foran alteret i Betel, og Elia og 
Elisja, Amos og Hosea. Men tross irettesettelser og inntrengende oppfordringer sank Israel stadig 
dypere i frafall. ”Israel er trassig som en ustyrlig ku," sa Herren. ”Mitt folk henger fast ved sitt 
frafall fra meg.” 

Til tider falt Guds straffedommer tungt på det opprørske folket. Gud sa: ”Derfor gir jeg dem hogg 
ved profetene, jeg dreper dem med ord fra min munn; mine doms ord mot deg går fram som lyset. 
For jeg vil ha troskap, ikke slaktoffer, gudskjennskap heller enn brennoffer. De brøt pakten i Adam 
(by ved Jordan), der var de troløse mot meg." Til sist sendte Herren dette budskapet til dem: Hør 
Herrens ord, dere Israels sønner!” ”Du glemte din Guds lov, derfor glemmer også jeg dine sønner. 
Så mange de er, har de syndet mot meg, sin ære byttet de bort med skam. .., 

Jeg vil straffe ham for hans ferd og gjengjelde ham for hans gjerninger" 

Ondskapen som hersket i Israel det siste halve århundre før de ble bortført til Assyria, kan 
sammenlignes med forholdene i Noahs dager og i enhver annen tidsalder da menneskene har 
forkastet Gud og gitt seg det onde fullstendig i vold. Det har alltid fått-de frykteligste konsekvenser 
når menneskene har opphøyet naturen over naturens Gud og dyrket skapningen fremfor Skaperen. 
Slik gikk det også med Israel. Da de dyrket Ba'al og Asjera og tilbad naturkreftene, gav de avkall på 
alt som er opphøyet og edelt, og ble et lett bytte for fristelsen. Da sjelens forsvar var brutt ned, 



hadde de villedte avgudsdyrkerne ikke lenger noe vern mot synden og gav seg de onde lidenskaper i 
vold. 

Profetene hevet sin røst mot tidens åpenbare maktmisbruk, den skrikende urett, den uvante luksus 
og overdådighet, den skamløse festing og drukkenskap og den løsslupne livsførsel. Men det var 
forgjeves at de protesterte og fordømte synden. ”De hater rettens talsmenn på tinget og avskyr dem 
som taler sant," forkynte Amos, ”dere som forfølger uskyldige folk, tar imot bestikkelser og driver 
fattigfolk bort fra retten.” 

Slik hadde forholdene utviklet seg etter at Jeroboam hadde satt opp de to gullkalvene. Det første 
steg bort fra sann gudstro hadde ført til verre former for avgudsdyrkelse, inntil nesten alle landets 
innbyggere var fanget inn av den fortryllende naturtilbede1sen. Israel glemte sin skaper og sank 
dypt i forderv. 

Profetene maner folket til å vende om 
Profetene fortsatte å tale mot disse onder og å oppfordre folket til å gjøre det rette. ”Så rettferds 
sæd," forkynte Hosea, ”og høst troskaps frukt, bryt dere nytt land! For nå er det tid til å søke 
Herren, før han kommer og lar rettferd regne over dere.” ”Men du skal vende om til din Gud. Hold 
fast på troskap og rett, sett alltid ditt håp til din Gud!" Vend om, Israel, til Herren din Gud, for din 
synd har ført deg til fall. ... Vend om til Herren og si: "Tilgi all vår skyld.” 

De som handlet mot Guds vilje, fikk mange anledninger til å angre. Da frafallet var dypest og nøden 
størst, sendte Gud et budskap med tilgivelse og håp. Herren sa: ”Når ulykken kommer, Israel, hvem 
skal hjelpe deg da? Hvor er da din konge som kan berge deg ...?” 

”Kom, la oss vende om til Herren!" sa profeten. ”For han som rev i stykker, vil lege oss; han som 
slo, vil forbinde våre sår. Han vekker oss til liv etter to dager, den tredje dagen reiser han oss opp, 
så vi kan leve for hans ansikt. La oss lære å kjenne Herren, la oss jage etter å kjenne ham! Han 
kommer like visst som lyset om morgenen. Han kommer til oss som regnet, lik vårregn som væter 
jorden.” 

De som hadde glemt den planen som i tidenes morgen var lagt for å redde syndere ut av Satans 
vold, fikk Herrens tilbud om hjelp og fred: ”Jeg vil lege deres frafall, og jeg vil elske dem av hjertet, 
for min vrede har vendt seg fra dem. Jeg vil være som dugg for Israel; han skal blomstre som en 
lilje og slå røtter som trærne på Libanon Hans rotskudd skal bre seg utover, han skal være fager som 
oliventreet og ange som skogen på Libanon. De skal atter bo i min skygge, og igjen skal de dyrke 
korn. De skal blomstre som et vintre, få ry som vinen fra Libanon. Hva skal Efraim med avguder 
mer? Jeg vil bønnhøre ham og se til ham. Jeg er som en grønn sypress, fra meg skal din frukt 
komme. Hvem er så klok at han skjønner dette, så forstandig at han innser det? Ja, Herrens veier er 
rette, de rettferdige vandrer på dem, men overtrederne snubler" 

Det gagnlige ved å søke Gud blir sterkt fremhevet. ”Søk meg, så skal dere leve!" sa Herren. ”Søk 
ikke til Betel, kom ikke til Gilgal, og dra ikke over til Be'er-Sjeba! For folket i Gilgal skal føres 
bort, Betel skal bli uhyggelig øde." ”Søk det gode og ikke det onde, så dere kan få leve! Da skal 
Herren, Allhærs Gud, være med dere, som dere sier. Hat det onde og elsk det gode, hold retten høyt 
på tinget! Så vil kanskje Herren, Allhærs Gud, være nådig mot Josefs rest.” 



De aller fleste avslo innbydelsene. Så stor var kontrasten mellom de ubotferdiges onde ønsker og 
budskapet fra Guds sendebud at avgudspresten i Betel sendte denne beskjed til kongen i Israel: 
”Amos har fått i stand en sammensvergelse mot deg midt i Israel. Landet kan ikke lenger holde ut 
alle de ord han taler." 

Herren kunngjorde gjennom profeten: "Når jeg vender lagnaden for mitt folk, når jeg gjør Israel 
frisk, da blir Efraims syndeskyld åpenbar, og Samarias ondskap kommer til syne." "lsraelittenes 
stolthet vitner mot dem selv, men de vender ikke om til Herren sin Gud, og tross alt som er skjedd, 
søker de ham ikke." Fra slekt til slekt hadde Herren båret over med sitt villfarne folk,. og selv nå, da 
de trosset og gjorde opprør mot ham, lengtet han etter å vise dem at han gjerne ville frelse. "Hva 
skal jeg gjøre med deg, Juda? Deres troskap er som en morgensky, lik dugg som tidlig blir borte. 
Det fantes ikke noe botemiddel mot ondskapen som oversvømmet landet. Derfor ble denne 
fryktelige dommen kunngjort over Israel: "Efraim er bundet til gudebilder -la ham bare fare!" 
"Kommet er regnskapets dager, kommet er gjengjeldelsens tid, det skal Israel få merke.” 

En direkte straffedom 
De ti stammene i Israel skulle nå høste frukten av frafallet som begynte da avgudsalterne ble reist i 
Betel og Dan. Slik lød Guds budskap til dem: "Kast fra deg din kalv, Samaria! Min vrede flammer 
mot dem. Hvor lenge skal det vare før de kan bli rene i Israel? En kunstner har laget Samarias kalv, 
men den er ikke noen gud; den skal bli slått i stykker." "De som bor i Samaria, er redde for kalven i 
Bet-Aven. Folket sørger over den, og dens prester klager. ... Også kalven skal føres til Assyria som 
en gave til storkongen. ” 

”Se, Herren Gud har blikket vendt mot det syndige riket: Nå vil jeg utrydde folket av landet. 
Likevel vil jeg ikke helt gjøre ende på Jakobs ætt, sier Herren. For se, jeg gir befaling, og jeg rister 
Israels ætt blant alle folkeslagene, som når en rister korn i såld, og ikke en stein faller til jorden. For 
sverdet skal de dø, alle synderne i mitt folk, de som sier: "Ulykken når oss ikke, den kommer aldri 
over oss.” 

”Elfenbenshusene blir ødelagt, og mange bygninger skal synke i grus, lyder ordet fra Herren." 
"Herren, Allhærs Gud, rører jorden så den skjelver, og alle som bor der, sørger." "Dine sønner og 
døtre skal falle for sverd. Din jord skal måles ut til andre, selv skal du dø på uren grunn. Og Israel 
skal føres bort som fanger fra sitt land." "Derfor, Israel, vil jeg gjøre slik med deg. Og fordi jeg vil 
handle slik, så gjør deg klar, Israel, til å møte din Gud!” 

Straffedommene ble holdt tilbake en tid, og under Jeroboam 2.s lange regjeringstid hadde Israel 
betydelig militær fremgang. Men denne perioden med tilsynelatende velstand resulterte ikke i noen 
forandring hos de ubotferdige, og til slutt kom kunngjøringen: "Jeroboam skal dø for sverd, og 
israelittene skal føres bort som fanger fra sitt land." Både kongen og folket hadde sunket så dypt i 
ugudelighet at dette kraftige utsagnet ikke hadde noen virkning. Amasja, som var en fremtredende 
avgudsprest i Betel, ble arg over profetens klare uttalelse mot landet og kongen, og sa: "Gå din vei, 
du seer, kom deg av sted til Juda! Der kan du ha ditt levebrød, der kan du være profet. I Betel får du 
ikke lenger tale profetord; for det er en kongelig helligdom, ja, et rikstempel." Til dette svarte 
profeten medettertrykk: "Derfor sier Herren: ... Israel skal føres bort som fanger fra sitt land.” 

Det som var uttalt om de frafalne stammene, gikk bokstavelig i oppfyllelse. Men rikets undergang 
skjedde likevel gradvis. Herren unnlot ikke å vise barmhjertighet da dommen skulle fullbyrdes. Da 
assyrerkongen Pul invaderte landet, ble Israels-kongen Menahem ikke tatt til fange, men fikk 



beholde tronen og bli vasall under assyrerriket. Menahem gav assyrer kongen tusen talenter sølv for 
at han skulle støtte ham og sikre ham kongedømmet. De pengene Menahem måtte gi til 
assyrerkongen, fikk han inn ved å legge skatt på alle velstående menn i Israel, femti sekel på hver. 
Da assyrerne hadde ydmyket de ti stammene, vendte de for en tid tilbake til sitt land. 

I landflyktighet 
I stedet for å angre det onde som hadde ført til rikets forfall, holdt Menahem ikke opp med "de 
syndene som Jeroboam, Nebats sønn, hadde fått israelittene med på". Hans etterfølgere, Pekahja og 
Pekah, gjorde også "det som var ondt i Herrens øyne". På den tiden Pekah var konge i Israel, han 
regjerte i tjue år, invaderte assyrer kongen Tiglat-Pileser Israelsriket og førte et stort antall fanger 
bort fra de stammene som levde i Galilea og på østsiden av Jordan. Han bortførte Ruben-sønnene 
og Gadsønnene og halvparten av Manasses stamme sammen med andre av innbyggerne i Gilead og 
Galilea, hele Naftali-landet. De ble spredt blant hedningene i land langt borte fra Palestina.” 

Nordriket overvant aldri følgene av dette fryktelige slaget. De få som ble igjen, opprettholdt landets 
styre og stell, men hadde ingen reell makt. Bare en konge regjerte etter Pekah. Det var Hosea. Snart 
skulle riket forsvinne for alltid. Men i denne sorgens og fortvilelsens stund var Gud fortsatt 
barmhjertig. Han gav folket enda en anledning til å oppgi avgudsdyrkelsen. I Hoseas tredje 
regjeringsår kom den gode kong Hiskia på tronen i Juda. Så raskt som det var mulig gjennomførte 
han betydelige reformer i ternpeltjenesten i Jerusalem. Blant annet ble det gjort forberedelser til å 
feire påsken. Ikke bare Juda og Benjamin-stammene ble innbudt, de som Hiskia var salvet til konge 
over, men også alle stammene fra Nordriket. Det ble sendt ut et opprop til hele Israel, fra Be'er-
Sjeba til Dan, at folk skulle komme og holde påske i Jerusalem for Herren, Israels Gud. For de 
hadde ikke feiret denne høytiden i samlet flokk, slik det var foreskrevet. 

Sendebudene løp nå av sted med brevene fra kongen og hans stormenn. Etter kongens ordre drog de 
omkring i hele Israel og Juda og kunngjorde: "Israelitter, vend om til Herren, Abrahams, Isaks og 
Israels Gud, så han kan vende seg til dere, en rest som er sluppet ut av assyrerkongens hånd. Vær nå 
ikke stridlynte som fedrene deres! Gi Herren hånden og kom til hans helligdom, som han har 
helliget for alle tider. Tjen Herren deres Gud, så hans brennende vrede kan vende seg bort fra dere. 
For når dere vender om til Herren, skal deres brødre og sønner møte barmhjertighet hos dem som 
holder dem fanget, så de får komme tilbake til dette landet. For Herren deres Gud er nådig og 
barmhjertig. Han vil ikke vende sitt ansikt bort fra dere, så sant dere vender om til ham.” 

Ilbudene som Hiskia sendte av sted, brakte budskapet fra by til by i Efraim og Manasse og helt til 
Sebulon. Israel burde ha betraktet denne innbydelsen som en oppfordring til å angre og vende om til 
Gud. Men resten av de ti stammene som fremdeles bodde i det område som en gang utgjorde det 
blomstrende Nordriket, behandlet de kongelige sendebud med likegyldighet og endog forakt. "Men 
folk bare lo av dem og spottet dem." Det var likevel noen som med glede tok imot innbydelsen. Det 
var noen få fra Asjer, Manasse og Sebulon som ydmyket seg og kom til Jerusalem for å feire de 
usyrede brøds høytid. ' 

Omkring to år senere drog assyrerhæren under ledelse av kong Salmanassar mot Samaria. Under 
beleiringen som fulgte, omkom et stort antall innbyggere på grunn av sult og sykdom, eller de ble 
drept av fienden. Byen og landet ble erobret, og de som var igjen av de ti stammene, ble ført bort 
som fanger og spredt omkring i assyrerriket. 



Ødeleggelsen av Nordriket var en direkte straffedom fra himmelen. Gud benyttet bare assyrerne til 
å fullbyrde sin vilje. Gjennom Jesaja, som begynte å profetere kort før Samaria falt, sa Herren at 
assyrer hæren er "riset jeg bruker i min vrede". "Staven i hans hånd," sa han, "er min harme.” 

Israel syndet grovt "mot Herren sin Gud. ... Og de gjorde mye annet ondt som vakte harme hos 
Herrem”. "De ville ikke høre. ... De forkastet hans forskrifter, de ringeaktet den pakten han hadde 
sluttet med deres fedre, og de advarslene han hadde gitt dem. ... De brydde seg ikke om alle de bud 
som Herren deres Gud hadde gitt dem. De laget seg støpte bilder, to kalver, og reiste en Asjera-pæl. 
De bøyde seg og tilbad hele himmelens hær og dyrket Ba'al." I trass nektet de å angre. Derfor var 
det at Herren "for hardt fram mot dem, overgav dem til ransmenn og kastet dem fra seg til slutt". 
Dette var i samsvar med de klare advarsler han hadde sendt "gjennom alle sine tjenere profetene". 
Israelittene ble ført bort fra sitt land til Assyria. "Dette skjedde fordi de ikke ville høre på Herren sin 
Gud, men brøt hans pakt og alle de bud som Moses, Herrens tjener,hadde gitt dem.” 

Det lå både"visdom og barmhjertighet bak Herrens beslutning om å straffe de ti stammene så hardt. 
Ved å spre dem blant hedningene ville han prøve å oppnå den hensikt med dem som ikke lenger var 
mulig i deres fedreland. Han vil gjennomføre sin plan om å frelse alle som vil ta imot benådning 
ved troen på menneskehetens frelser. Gjennom de lidelser Israel måtte gjennomgå, gjorde han det 
mulig å åpenbare sin herlighet blant alle folk på jorden. Det var ikke alle av de bortførte fangene 
som nektet å gå i seg selv. Noen av dem hadde hele tiden vært tro mot Gud, og andre ydmyket seg 
for ham. Gjennom disse - "den levende Guds barn” - ville han gjøre sin karakter og sin gode lov 
kjent for mange i assyrerriket. 

Frelsende gudskunnskap
Lydighet hadde alltid vært en forutsetning for at Gud kunne velsigne Israel. Ved foten av Sinai-
fjellet hadde de sluttet pakt med ham som hans "eiendom framfor alle andre folk". De hadde gitt et 
høytidelig løfte om at de ville gå på lydighetens vei. "Alt det Herren har sagt, vil vi gjøre,” hadde de 
uttalt. 

Da Guds lov noen få dager senere ble forkynt gjennom Moses, og israelittene fikk ytterligere 
undervisning i form av lover og påbud, gav de dette samstemmige løfte: "Alle de bud Herren har 
gitt oss, vil vi holde." Da pakten ble stadfestet, uttalte hele folket enda en gang: "Vi vil være lydige 
og gjøre alt det Herren har sagt.” Gud hadde valgt Israel som sitt folk, og de hadde valgt ham som 
sin konge. 

Israels skjebne forutsagt 
Da det nærmet seg slutten på ørkenvandringen, ble betingelsene i pakten gjentatt. l Ba'al-Peor, på 
selve grensen tilløftets land, der mange ble et bytte for en besnærende fristelse, fornyet de trofaste 
sitt lojalitetsløfte. Moses advarte dem mot de fristelser de ville møte i fremtiden, og formante dem 
inntrengende til å leve atskilt fra nabofolkene og tjene Gud alene. 

Moses hadde sagt til israelittene: "Så hør nå, Israel, på de forskrifter og bud som jeg lærer dere! 
Dem skal dere holde, så dere kan få leve og komme og innta det landet som Herren, deres fedres 
Gud, vil gi dere. Dere skal ikke legge noe til det jeg befaler dere, og ikke trekke noe ifra, men holde 
de budene fra Herren deres Gud som jeg gir dere. ... Dere skal legge vinn på å leve etter dem; da vil 



andre folk holde dere for å være kloke og forstandige. Når de hører alle disse forskriftene, vil de si: 
"Så klokt og forstandig det er, dette store folket!” 

Israelittene hadde fått et spesielt pålegg om ikke å glemme. Lydighet mot disse budene ville gi 
styrke og velsignelse. Gjennom Moses hadde Herren sagt: "Ta deg nå i vare og vokt deg vel, så du 
ikke glemmer det du har sett med egne øyne. La det aldri gå deg av minne så lenge du lever, men 
fortell dine barn og barnebarn” De måtte aldri glemme de ærefryktinngytende scener da loven,ble 
forkynt på Sinai. 

Tydelig og bestemt var Israel blitt advart mot avgudsdyrkelsen som nabofolkene praktiserte. "Ta 
dere derfor vel i vare, så dere ikke handler så ille at dere lager dere gudebilder i noen som helst 
skikkelse. ... Og når du løfter blikket mot himmelen og ser solen og månen og stjernene, hele 
himmelens hær, må du ikke la deg rive med, så du bøyer deg og tilber dem og dyrker dem. Alt dette 
har Herren din Gud overlatt til alle andre folk under himmelen. ... Vokt dere for å glemme pakten 
som Herren deres Gud har sluttet med dere. Lag dere ikke gudebilder i noen skikkelse; det har 
Herren din Gud forbudt deg. 

Moses gjorde det klart for dem hvilke onde følger det ville få om de vek av fra Herrens vilje. Han 
kalte himmelen og jorden til vitne og sa at hvis folket handlet så ille at de innførte en annen form 
for gudsdyrkelse etter at de i en årrekke hadde bodd i løftets land, og de bøyde seg for utskårne 
bilder og nektet å tjene den sanne Gud, ville de vekke Herrens vrede. De ville bli ført i fangenskap 
og bli spredt blant folkeslagene. Da "vil dere snart bli utryddet av det landet dere skal legge under 
dere når dere går over Jordan. Det tar jeg himmel ogjord til vitne på! Dere får ikke leve lenge der, 
men vil gå helt til grunne. Herren vil spre dere blant folkene. Bare en liten rest av dere vil bli igjen 
blant de folkeslagene Herren fører dere bort til. Der skal dere dyrke guder som er laget av 
menneskehender, stokk og stein, som ikke kan se eller høre og ikke spise eller lukte".' 

Denne profetien, som ble delvis oppfylt i dommertiden, ble virkeliggjort på en mer fullstendig og 
bokstavelig måte da Israel ble ført som fanger til Assyria og folket i Juda ble ført til Babylonia. 

Israels frafall utviklet seg gradvis. Fra slekt til slekt gjorde Satan forsøk på å få det utvalgte folket 
til å glemme de påbud og den veiledning de hadde lovt å rette seg etter for alltid. Han visste at om 
han bare kunne få Israel til å glemme Gud og holde seg til andre guder, dyrke dem og bøye seg og 
tilbe dem, da ville de gå til grunne.' 

Menighetens fiende på jorden hadde ikke helt regnet med Herrens barmhjertighet. Herren lar ikke 
den skyldige ustraffet, men det hører med til hans herlighet å være langmodig og rik på miskunn og 
sannhet. "Han lar sin miskunn vare i tusen slektledd; han tilgir synd og skyld og brott.” 

Tross Satans forsøk på å krysse Guds planer med Israel, grep Herren inn i tide da det så mørkest ut, 
som om ondskapens makter var ferd med å få overhånd. Han tilbød Israel det som var til deres eget 
beste. Gjennom Hosea kunngjorde han: "En mengde lover har jeg skrevet for dem, men de regner 
dem ikke for sine." "De ofret til Ba'al-gudene, tente offer ild for gudebilder, - enda jeg lærte Efraim 
å gå og tok dem på armene mine; men de skjønte ikke at jeg leget dem.” Herren hadde vist omsorg 
for dem og undervist dem linje for linje og bud for bud ved hjelp av sine profeter. 

Hvorfor det gikk så galt 
Hadde Israel rettet seg etter budskapet gjennom profetene, ville de blitt skånet for ydmykelsen. 



Fordi de stadig ringeaktet Guds lov, måtte han la dem gå i fangenskap. Gjennom Hosea sendte 
Herren dem dette budskapet: "Mitt folk skal gå til grunne fordi det ikke kjenner Gud. ... Du glemte 
din Guds lov.” 

Til alle tider har overtredelse av Guds lov hatt de samme konsekvenser. På Noahs tid, da man 
gjorde vold på ethvert rettferdsprinsipp, og ondskapen stakk så dypt og ble så omfattende at Gud 
ikke lenger kunne bære over med dem, kunngjorde han: "Jeg vil utrydde fra jorden menneskene 
som jeg har skapt." På Abrahams tid foraktet folket i Sodoma åpenlyst Gud og hans lov. Her 
florerte den samme ondskap, det samme forderv og de samme tøylesløse laster som i verden før 
syndfloden. Innbyggerne overskred grensen for Guds tålmod og måtte oppleve ilden fra hans 
gjengjeldelse. 

Tiden før de ti stammene i Israel ble ført i fangenskap, var preget av den samme ulydighet og 
ondskap. Guds lov ble ikke påaktet, og dette førte til at ondskapens sluser ble åpnet over Israel. 
"Herren har sak med dem som bor i landet,” sa Hosea. "For det er ingen sannhet og troskap og 
ingen gudskjennskap i folket. De sverger og lyver, myrder og stjeler, bryter ekteskapet og farer med 
vold; bloddåd følger på bloddåd." 

En lys fremtid for Israel 
Domsprofetiene fra Amos og Hosea ble fulgt av forutsigelser om en herlig fremtid. De ti stammene 
som så lenge hadde vært opprørske og ubotferdige, fikk ikke noe løfte om at de ville få tilbake sin 
tidligere maktposisjon i Palestina. I all fremtid skulle de være hjemløse blant folkene. Men gjennom 
Hosea fikk de en løfterik profeti om at de skulle få del i den endelige gjenreisning av Guds folk ved 
slutten av jordens historie når Kristus kommer som kongenes konge og herrenes herre. "For i lang 
tid skal israelittene sitte der uten konge og høvding, uten offer og steinstøtte, uten efod og husguder. 
Siden skal israelittene vende om og søke Herren sin Gud, og David, sin konge; og skjelvende skal 
de komme til Herren og hans gode gaver, i de siste dager. 

I symbolspråk gav Hosea de ti stammene en skildring av hvordan Gud ville gi hvert eneste botferdig 
menneske som ville slutte seg til hans menighet på jorden, de samme velsignelser som Israel hadde 
fått da de bodde i løftets land og var tro mot ham. Idet Herren lengtet etter å gi Israel del i sin nåde, 
uttalte han: "Se, jeg vil lokke henne, føre henne ut i ørkenen og tale vennlig til henne. Når hun 
kommer derfra, vil jeg gi henne vingårdene tilbake, og Akordalen skal bli til en håpets port. Der 
skal hun svare meg som i ungdommens dager, som den gang hun drog opp fra Egypt. På den dagen, 
lyder ordet fra Herren, skal hun kalle meg sin mann' hun skal ikke lenger kalle meg sin Ba'al. Jeg vil 
ta Ba'al-navnene bort fra hennes munn; de skal ikke lenger nevnes." 

I de siste dager av jordens historie vil Gud fornye sin pakt med sitt folk som retter seg etter hans 
lov. "På den dagen vil jeg slutte en pakt for dem med dyrene på marken, fuglene under himmelen 
og krypet på jorden. Bue, sverd og andre krigsvåpen vil jeg bryte i stykker og utrydde av landet, og 
jeg vil la deg bo trygt. Jeg vil trolove meg med deg for alltid. Jeg vil trolove meg med deg i rettferd 
og rett, i miskunn og barmhjertighet. Jeg vil trolove meg med deg i troskap, og du skal kjenne 
Herren. På den dagen vil jeg bønnhøre, lyder ordet fra Herren. Jeg vil bønnhøre himmelen, og den 
skal bønnhøre jorden. Jorden skal bønnhøre kornet, vinen og oljen, og de skal bønnhøre Jisre'el. Jeg 
vil så Israel ut i landet og miskunne meg over 'Uten miskunn'. Til 'Ikke mitt folk' vil jeg si: "Du er 
mitt folk." Og han skal svare: "Min Gud!” 



”Den dagen skal Israels rest og de av Jakobs ætt som er berget, ikke lenger støtte seg til ham som 
slo dem, men i troskap skal de støtte seg til Herren, Israels Hellige." Det vil være noen fra "alle 
nasjoner og stammer, tungemål og folk" som med glede tar imot dette budskapet: "Frykt Gud og gi 
ham æren! For nå er timen kommet da han skal holde dom." De vil gi avkall på hver eneste avgud 
som binder dem til verden, og vil "tilbe ham som skapte himmel og jord, hav og kilder". De vil rive 
seg løs fra alle bånd og vil vitne overfor verden om Guds nåde. De er lydige mot Guds påbud, og 
både engler og mennesker vil kjenne dem på. at de "holder seg til Guds bud og troen på Jesus"." 

”Se, dager skal komme, sier Herren, da de begynner å pløye før skurden er slutt, og tråkker druer til 
kornet skal såes. Druesaften skal dryppe fra fjell og flyte i alle bakker. Da vil jeg vende lagnaden 
for Israel, mitt folk. Byer som er revet ned, skal de bygge opp og bo i; de skal plante vingårder og 
selv få drikke vinen, stelle til hager og selv spise frukten. Jeg planter dem atter i egen jord, de skal 
ikke mer rykkes opp av sitt land, som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud." 

Jesaja får profetkall
Under kong Ussias lange regjeringstid opplevde Judas og Benjamins land en slik tilstand som det 
ikke hadde vært under noen konge siden Salomo døde nesten to hundre år tidligere. I mange år 
regjerte kongen på en forstandig måte. Himmelen stod ham bi, og hans krigshær gjenerobret en del 
av det landområde som tidligere var gått tapt. Han gjenreiste og befestet forskjellige byer, og landet 
styrket sin posisjon blant nabofolkene. Handelen blomstret, og rikdommer fra mange land strømmet 
til Jerusalem. "Kongens ry nådde vidt omkring; for han fikk hjelp på underfull vis, så hans makt ble 
stor." 

Den materielle velstand ble imidlertid ikke fulgt opp av en tilsvarende åndelig fornyelse. 
Tempeltjenesten fortsatte som tidligere, og folk i stor mengde strømmet til for å tilbe den levende 
Gud. Men ydmykhet og oppriktighet vek gradvis plassen for stolthet og formalisme. Om Ussia selv 
står det skrevet: "Men da han hadde fått stor makt, ble hans hjerte fullt av hovmod, så han bar seg 
ille at og ble troløs mot Herren sin Gud." 

Ussia dristet seg til å begå en synd som ble skjebnesvanger for ham. Kongen trosset Herrens 
uttrykkelige befaling om at bare Arons etterkommere måtte gjøre prestetjeneste, og han gikk inn i 
helligdommen for å brenne røkelse på røkelsesalteret. øverstepresten Asarja og hans medhjelpere 
protesterte og bad ham oppgi sitt forsett. De sa til ham: "Du har vært troløs, og det gir deg ingen 
ære hos Herren din Gud.” 

Ussia ble rasende over at han - selve kongen -- skulle bli irettesatt på denne måten. Men han fikk 
ikke lov å vanære helligdommen og trosse den samstemmige protesten fra dem som hadde autoritet. 
Mens han stod der, sint og trassig, ble han plutselig rammet av Guds straffedom. Spedalskhet brøt 
ut på pannen hans. Han flyktet i forskrekkelse og gikk aldri mer inn i tempelforgården. 

Ussia var spedalsk helt til sin dødsdag noen år senere, og var dermed et levende vitnesbyrd om hvor 
uklokt det er å sette seg opp mot et tydelig: "Så sier Herren!" Hverken hans høye posisjon eller hans 
lange tjenestetid kunne veie opp for den formastelige synden som skjemmet de siste år av hans 
regjering og ned kalte himmelens straffedom over ham. 



Gud gjør ikke forskjell på folk. "Den som synder med forsett, spotter Herren, enten det er en innfødt 
israelitt eller en innflytter, og han skal utryddes av sitt folk. ' 

Det syntes som om straffen over Ussia hadde en dempende virkning på sønnen hans. Jotam bar et 
tungt ansvar i de siste år av sin fars regjeringstid og ble konge etter ham. ”Jotam gjorde det som var 
rett i Herrens øyne, akkurat som hans far Ussia hadde gjort. Men offerhaugene ble ikke nedlagt. 
Folket fortsatte å slakte og brenne offerdyr på haugene.” 

Jesaja og hans samtid 
Jesaja, som var av kongeætt, ble kalt til å være profet mens han enda var ganske ung. Det skjedde 
ved slutten av Ussias regjeringstid da Jotam allerede var aktivt engasjert i statens styre og stell. 
Jesaja kom til å arbeide i en tid som var særlig farefull for Guds folk. Profeten opplevde at Juda ble 
invadert av de allierte styrkene fra Israel og Aram. Han var vitne til at assyrerhæren kringsatte de 
største byene i landet. I hans levetid ville Samaria falle, og de ti stammene i Israel ville bli spredt 
blant folkeslagene. Gang på gang ville Juda bli angrepet av assyrerne, og Jerusalem skulle oppleve 
en beleiring som ville ha ført til overgivelse hvis ikke Gud på mirakuløs måte hadde grepet inn 
Juda-riket var allerede alvorlig truet. Gud var i ferd med å fjerne sin beskyttelse, og assyrerhæren 
stod klar til å oversvømme Juda. 

Men selv om farene utefra syntes overveldende, var de likevel ikke så alvorlige som farene innefra. 
Det var folkets forderv som voldte Herrens tjener størst fortvilelse og mest sorg. De som skulle ha 
vært verdens lys, nedkalle Guds straffedommer over seg ved sitt frafall og opprør. Mange av de 
onder som fremskyndte Nordrikets undergang, og som Hosea og Amos nylig hadde fordømt i 
utvetydige ordelag, var også i ferd med å ødelegge Juda-riket. 

Det var særlig de sosiale forhold som gav grunn til engstelse. For å karre til seg mest mulig kjøpte 
innbyggerneopp hus og jord. Lov og rett ble satt til side, og ingen hadde tanke for de fattige. Gud sa 
om disse onde tilstander: "Rov fra de fattige har dere i husene. Hvordan kan dere knuse mitt folk og 
slå de hjelpeløse i ansiktet?" Selv øvrighetspersoner som hadde plikt til å beskytte de hjelpeløse, 
vendte det døve øret til ropet fra de fattige og trengende enkene og de farløse.' 

Maktmisbruket og velstanden førte til at folk ble stolte, forfengelige, drikkfeldige og nytelsessyke. 
På Jesajas tid vakte det ikke engang oppsikt at folk dyrket avguder. Ondskapen var blitt så utbredt i 
alle samfunnslag at de få som fortsatt var tro mot Gud, ofte ble fristet til å miste motet og gi seg 
over i fortvilelse. Det så ut som om Guds plan med Israel holdt på å slå feil og at det opprørske 
folket skulle lide samme skjebne som Sodoma og Gomorra. 

Under disse forhold var det ikke så merkelig at Jesaja vek tilbake for ansvaret da han de siste år av 
Ussias regjeringstid ble kalt til å formidle Guds advarsler og irettesettelser til Juda. Han visste at 
han ville møte innbitt motstand. Når han tenkte på sin egen manglende evne til å mestre situasjonen, 
og på folkets gjenstridighet og vantro, føltes oppgaven håpløs. Skulle han i fortvilelse oppgi sin 
gjerning og la Juda dyrke sine avguder i fred? Skulle Ninives guder ha makten på jorden og trosse 
himmelens Gud? 

Han fikk se Herren 
Det var slike tanker Jesaja var opptatt av da han stod i søylegangen til templet. Med ett var det som 
om porten og det indre forhenget til templet ble fjernet, og han fikk se inn i Det aller helligste, der 
selv en profet ikke hadde adgang. I et syn så han Herren som satt på en høy og mektig trone, og 



slepet av hans kappe fylte templet. På begge sider av tronen stod serafer. I ærbødighet skjulte de 
ansiktet idet de gjorde tjeneste for sin skaper. Høytidsfullt stemte de i: "Hellig, hellig, hellig er 
Herren Sebaot. All jorden er full av hans herlighet." Det var som om lyden fikk dørstolpene og 
sedertreporten til å riste, og huset ble fylt av deres lovprisning. 

Idet Jesaja betraktet Herrens herlighet og storhet, ble han overveldet av Guds renhet og hellighet. 
Skaperens absolutte fullkommenhet stod i den skarpeste kontrast til det syndige levesett hos dem 
som i likhet med ham selv lenge hadde vært regnet blant det utvalgte folket - Israel og Juda. "Ve 
meg! Det er ute med meg. For jeg er en mann med urene lepper, jeg bor blant et folk med urene 
lepper, og mine øyne har sett Kongen, Herren, Allhærs Gud." Idet han likesom stod der i lyset av 
Guds nærhet i Det aller helligste, var han klar over at han i sin egen ufullkommenhet og svakhet 
umulig kunne skjøtte den gjerning han var blitt kalt til. 

Men nå ble det sendt en seraf for å hjelpe ham ut av fortvilelsen og utruste ham til hans store 
oppgave. Med en glo fra alteret rørte engelen ved leppene hans og sa: "Se, denne har rørt ved dine 
lepper. Din skyld er tatt bort, din synd er sonet." Deretter lød Guds røst: "Hvem skal jeg sende, og 
hvem vil gå for oss?" Og Jesaja svarte: "Se, her er jeg. Send meg!" 

Den himmelske gjesten sa til budbæreren som stod og ventet: "Gå og si til dette folket: Dere skal 
høre og høre, men ikke forstå, se og se, men ikke skjønne! Gjør hjertet sløvt hos dette folket, gjør 
ørene tunghørte, klin øynene til, så det ikke kan se med øynene og ikke høre med ørene, ikke forstå 
med hjertet og ikke vende om og bli leget!" 

Profetens sjelekval 
Dette kunne ikke misforstås. Profeten skulle rope ut og protestere mot de herskende onder. Men han 
kvidde seg for å gå i gang før han hadde fått forsikring om at det ville lykkes. Derfor spurte han: 
"Hvor lenge, Herre?" Er det ingen blant ditt utvalgte folk som noen gang vil forstå og angre og ta 
imot legedom?. 

Hans byrde for det villfarne Juda skulle ikke være forgjeves. Hans misjon skulle heller ikke være 
helt uten resultater. Men de synder som hadde tiltatt gjennom flere slektledd, kunne ikke bli fjernet 
mens han levde. I hele sin levetid skulle han være en tålmodig og fryktløs lærer - en profet som 
forkynte håp, men også dom. 

Når Guds hensikt til sist var oppnådd, ville man se resultatet av Jesajas og alle Guds trofaste 
tjeneres arbeid. En liten rest ville bli frelst. For at dette kunne skje, måtte det opprørske folket bli 
advart og manet til å vende om. Herren sa: ”Til byene er øde, og ingen bor i dem, til husene er 
folketomme, og landet ligger som en ødemark." Langt bort skal Herren sende folket, øde og tomt 
skal det bli i landet." 

De harde straffedommer som skulle ramme de ubotferdige - krig,landflyktighet, undertrykkelse og 
tapet av makt og anseelse blant andre nasjoner - var nødvendig for å få dem som ville oppfatte dette 
som et utslag av Guds vrede, til å vende om. Snart ville de ti stammene i Nordriket bli spredt blant 
folkeslagene, og byene lagt øde. Gjentatte ganger ville krigshærer fra fiendtlige nasjoner herje 
landet deres. Til slutt ville selv Jerusalem falle og Juda bli ført i fangenskap. Men løftets land skulle 
ikke ligge øde for bestandig. Den himmelske gjesten gav denne forsikring til Jesaja: "Er ennå en 
tiendedel tilbake, skal også den bli ryddet ut, som når en eik eller terebinte felles, og bare en stubb 
står igjen. Stubben skal være en hellig sæd." 



Forsikringen om at Guds vilje til sist ville bli fullbyrdet, gav Jesaja nytt mot. Hva betydde det at de 
jordiske makter fylket seg mot Juda, eller at Herrens tjener møtte motstand? Jesaja hadde sett 
Kongen, Herren, Allhærs Gud. Han hadde hørt serafene synge: "All jorden er full av hans 
herlighet." Han hadde fått løfte om at Den Hellige Ånds overbevisende kraft skulle være med og 
fremme Herrens budskap til det villfarne Juda. Og profeten ble stålsatt til oppgaven som ventet. 
Gjennom hele sin lange og krevende gjerning bevarte han minnet om dette synet. I seksti år eller 
mer stod han frem for folket i Juda som en håpets profet. Med stadig større djervhet profeterte han 
om menighetens fremtidige seier.
Dette kapitel er bygd på Jes 6 

Gud er kjærlighet
På Jesajas tid hadde folk en mangelfull innsikt i åndelige spørsmål fordi de hadde en feilaktig 
oppfatning av Gud. Satan hadde lenge prøvd å få dem til å betrakte Skaperen som opphavet til synd, 
lidelse og død. De som han på den måten hadde bedratt, innbilte seg at Gud var en hard og grusom 
hersker. De mente at han hele tiden var ute etter å anklage og fordømme, og at han var uvillig til å 
ta imot en synder så lenge han kunne finne en gyldig grunn til ikke å gjøre det. Kjærlighetens lov, 
som er grunnlaget for himmelens styreform, var av erkebedrageren blitt fremstilt som en hindring 
for menneskets lykke og som et tungt åk som de skulle være glade for å bli kvitt. Han påstod at den 
ikke kunne etterleves, og at lovovertredelse ble straffet på en tilfeldig måte. 

Nødvendig å kjenne Gud 
Israelittene hadde ingen unnskyldning for at de glemte hvordan Herren virkelig var. Gud hadde ofte 
åpenbart seg for dem som "barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunn og troskap". "Da 
Israel var ung, fikk jeg ham kjær," uttalte han, "jeg kalte min sønn fra Egypt." 

Med varsomhet behandlet Herren Israel da han fridde dem fra fangenskapet i Egypt og var med dem 
på reisen til løftets land. "Han ble en frelser for dem. I all deres trengsel var det ingen trengsel. Hans 
egen engel frelste dem. I sin kjærlighet og medlidenhet løste han dem ut. Han løftet dem opp og bar 
dem alle dager fra gammel tid av.” 

”Jeg selv skal gå med," sa Gud da Israel skulle dra gjennom ørkenen. Med denne forsikring fulgte 
en vidunderlig åpenbaring av hans karakter. Dette gjorde det mulig for Moses å forkynne Guds 
godhet for hele Israel og undervise dem mer grundig om egenskapene til deres usynlige konge. 
"Herren gikk forbi rett foran øynene på ham og ropte: "Herren, Herren er en barmhjertig og nådig 
Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet! Han lar sin miskunn vare i tusen slektledd; han tilgir 
synd og skyld og brott. Men han lar ikke den skyldige slippe straff.” 

Det var ut fra sitt kjennskap til Herrens langmodighet og grenseløse kjærlighet og nåde at Moses 
bad sin underfulle bønn for israelittene da de var ved grensen til løftets land og nektet å gå frem i 
lydighet mot Guds befaling, Da opprøret var på sitt høyeste, sa Herren: "Nå vil jeg slå dem med 
pest og drive dem bort." Samtidig foreslo han å gjøre Moses' etterfølgere "til et folk som er større 
og sterkere enn de". Men Moses henviste til Guds underfulle ledelse og til hans løfter til det 
utvalgte folket. Aller mest inntrengende bad han da han appellerte til Guds kjærlighet til falne 
mennesker.' 



Herren svarte:! ”Jeg tilgir dem på ditt ord." l form av en profeti innviet han så Moses i sine planer 
om Israels endelige seier. "Så sant jeg lever," uttalte han, "så sant Herrens herlighet fyller hele 
jorden." Guds herlighet, hans karakter, hans store nåde og ømme kjærlighet - det som Moses hadde 
omtalt i sin bønn for Israel skulle åpenbares for hele menneskeheten. Dette løfte fra Herren fikk en 
dobbel forsikring. Det ble stadfestet med en ed. Så sant Herren levde og regjerte, skulle hans 
herlighet kunngjøres: "Fortell blant folkeslag om hans herlighet, blant alle folk om hans under!” 

Det var om den fremtidige oppfyllelsen av denne profetien at Jesaja hørte den lysende serafen synge 
foran tronen: "All jorden er full av hans herlighet!" l tillit til påliteligheten av disse ord kom 
profeten senere med den dristige uttalelsen at de som bøyde seg for bilder av tre og stein, skulle 
skue "Herrens herlighet, stråleglansen fra vår Gud".' 

I dag går denne profetien raskt i oppfyllelse. Menighetens misjonsaktiviteter bærer rike frukter, og 
snart er evangeliet forkynt for alle folk. "Til pris og ære for hans herlighet" tar han imot mennesker 
fra alle stammer, tungemål og folk "i sin elskede Sønn. "Slik ville han i de kommende tider vise sin 
uendelig rike nåde og sin godhet mot oss i Kristus Jesus." "Lovet være Herren, Israels Gud, han 
som gjør under, han alene! Hans herlige navn være evig lovet! Hele jorden er full av hans 
herlighet.” 

Jesaja gjorde Gud kjent 
I synet Jesaja så mens han var i tempelforgården, fikk han en klar forståelse av Guds karakter. Han 
som er "høyt opphøyet, som troner evig og heter Den Hellige", hadde åpenbart seg for ham i all sin 
storhet. Men profeten fikk også en forståelse av Herrens medfølende sinnelag. Han som bor i "det 
høye og hellige", bor også "hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Han vil "vekke de nedbøydes 
ånd til liv og gjøre de knustes hjerter levende". Den engelen som fikk pålegg om å røre ved Jesajas 
lepper, sa til ham: "Din skyld er tatt bort, din synd er sonet.” 

Da profeten Jesaja, i likhet med apostelen Paulus ved Damaskusporten, fikk se Gud, ble han ikke 
bare oppmerksom på sin egen uverdighet. l sin ydmykhet fikk han også forsikring om hel og full 
tilgivelse. Da han reiste seg, var han et nytt menneske. Han hadde sett Herren, og han hadde fått et 
glimt av Guds fullkomne karakter. Nå kunne han vitne om den forandring som hadde skjedd, fordi 
han hadde oppdaget at Gud er kjærlighet. 

Fra det øyeblikket ønsket Jesaja av hele sitt hjerte at det villfarne Israel skulle bli befridd for 
syndens byrde og straff. "Hvorfor vil dere ha flere slag?" spurte profeten. "Kom, la oss gjøre opp 
vår sak! sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø; om de er røde som 
skarlagen, skal de bli hvite som ull." "Vask dere, gjør dere rene! Få de onde gjerningene bort fra 
mine øyne! Hold opp med å gjøre ondt, lær å gjøre det gode!” 

De gav seg ut for å tjene Gud, men hadde en feilaktig oppfatning av hans natur. Nå ble han fremstilt 
som den store legen som kunne helbrede deres åndelige sykdommer. Hva gjorde det at hodet var 
sykt og hjertet svakt? Hva betydde det at hele kroppen var syk, full av flenger og skrammer og åpne 
sår? De som hadde gått sine egne veier, kunne komme til Herren og bli helbredet. ”Jeg så hvordan 
de gikk fram," sa Herren, "men nå vil jeg lege og lede dem og trøste dem fullt og helt. ... Så gir jeg 
fred til den som er nær, og fred til den som er langt borte. Jeg vil lege dem.” 

Profeten Jesaja opphøyet Gud som alle tings skaper. Slik lød hans budskap til byene i Juda: "Se, der 
er deres Gud!" "Så sier Herren Gud, som skapte himmelen og spente den ut og bredte ut jorden med 



alt som gror der." ”Jeg er Herren, som skapte alt." ”Jeg skaper lyset og danner mørket." "Det var jeg 
som formet jorden og skapte mennesker der. Jeg spente ut himmelen med mine hender og gav 
påbud til hele dens hær." ”Hvem vil dere ligne meg med, hvem er jeg lik?" sier Den Hellige. Løft 
øynene mot det høye og se: Hvem var det som skapte disse? Han som mønstrer deres hær og fører 
dem ut og nevner alle ved navn. Hans kraft er så stor og hans styrke så veldig at ikke en av dem 
savnes.”. 

Til dem som var engstelige for at Gud ikke ville ta imot dem hvis de vendte om til ham, sa profeten: 
”Jakob, hvorfor taler du slik? Israel, hvorfor sier du: "Min livsvei er skjult for Herren, min Gud bryr 
seg ikke om min rett"? Vet du det ikke, har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud som skapte 
den vide jord. Han blir ikke trett eller utmattet, uransakelig er hans forstand. Han gir den trette kraft, 
og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter kan bli trette og slitne, unge menn kan 
snuble og falle. Men de som venter på Herren, får ny kraft; de løfter vingene som ørnen, de løper og 
blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette.” 

Den kjærlige Gud lengter inderlig etter dem som føler at de ikke har kraft til å fri seg fra Satans 
snarer, og i vennlighet tilbyr han å gi dem styrke så de kan leve for ham. "Vær ikke redd," sier han, 
"for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper 
deg, ja, holder deg oppe med min frelserhånd." "For jeg er Herren din Gud; jeg har grepet din høyre 
hånd og sier til deg: "Vær ikke redd! Det er jeg som hjelper deg." Frykt ikke, Jakob, du arme kryp, 
og dere, Israels menn! Jeg hjelper deg, lyder ordet fra Herren, Israels Hellige er din forløser.” 

Judas innbyggere fortjente ikke Herrens gunst, men Gud forkastet dem likevel ikke. De skulle 
opphøye hans navn blant, hedningene. Mange som slett ikke kjenne til hans egenskaper, skulle bli 
vitne til herligheten i hans karakter. Det var for å gi folket en klar forståelse av sine planer at han 
fortsatte å sende sine tjenere profetene til dem med dette budskapet: "Dere må alle vende om fra 
deres onde ferd." Gjennom profeten Jesaja forkynte han: "For mitt navns skyld holder jeg harmen 
tilbake, jeg legger bånd på meg for min æres skyld. Derfor utrydder jeg deg ikke." "For min egen 
skyld griper jeg nå inn, ellers ville jeg bli vanæret! Min ære gir jeg ikke til noen annen.” 

Kallet til å vende om ble gitt på en måte som ikke var til å ta feil av, og det gjaldt alle. "Søk Herren 
mens han er å finne," sa profeten, "kall på ham den stund han er nær! Den ugudelige skal forlate sin 
vei og ugjernigsmannen oppgi sine tanker og vende om til Herren, så vil han vise barmhjertighet, til 
vår Gud, for han er rik på tilgivelse. ” 

Har du valgt å gå din egen vei? Har du vendt ryggen til Gud? Har du prøvd å nyte syndens frukter 
og oppdaget at de ble til aske på dine lepper? Sitter du ensom og forlatt etter å ha forfeilet ditt liv og 
mistet alt håp? Den røsten som lenge har talt til deg, men som du ikke ville lytte til, sier klart og 
tydelig: "Stå opp og dra bort herfra! Dette er ikke noe hvilested, for her er urenhet som volder skade 
og forderv." Vend tilbake til Faderhuset! Han innbyr deg og sier: "Vend om til meg, jeg løser deg 
ut." "Vend øret hit og kom til meg, hør, så skal dere få leve. Jeg vil slutte en evig pakt med dere og 
vise dere varig troskap, slik jeg gjorde mot David.” 

Lytt ikke til fienden når han sier at du skal holde deg borte fra Kristus til du har forbedret deg og er 
blitt god nok til å komme til Gud. Hvis du venter på det, vil det aldri skje at du kommer. Når Satan 
peker på de skitne klærne dine, skal du gjenta Frelserens løfte: "Den som kommer til meg, vil jeg så 
visst ikke støte bort" Si til fienden at Jesu Kristi blod renser for all synd. Gjør Davids bønn til din: 
"Rens meg for synd med isop, vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. ” 



Åndelig fornyelse 
Det var ikke forgjeves at profeten Jesaja formante Juda til å rette blikket mot den levende Gud og ta 
imot hans nådige tilbud. Det var noen som fulglc oppfordringen. De forkastet avgudene og begynte 
å tjene Herren. De lærte å forstå at Skaperen var kjærlig, nådig og barmhjertig. Når de mørke 
dagene opprant for Juda, og det bare var noen få tilbake i landet, ville profetens ord fortsatt bære 
frukt i form av avgjørende reformer. Jesaja sa: "Den dagen skal menneskene se opp til sin skaper, 
rette blikket mot Israels Hellige. De skal ikke vende seg mot altrene, som er et verk av deres egne 
hender, eller se på det deres fingrer har laget, Asjera-pælene og røkelsesaltrene." 

Mange ville få se ham som er bare edel, den fremste blant titusener. "Med egne øyne skal du skue 
Kongen i hans skjønnhet," var løftet til dem. Deres synder skulle bli tilgitt, og de ville komme til å 
rose seg av Gud alene. På denne glade befrielsens dag da de skulle bli kvitt avgudsdyrkelsen, ville 
de utbryte: "For der er Herren, den veldige, med oss. Der skal brede elver strømme fram. ...For 
Herren er vår dommer, han er vår høvding; Herren er vår konge, han frelser oss.” 

Jesajas budskap til dem som valgte å vende om fra sin onde vei, var fullt av trøst og oppmuntring. 
Hør Herrens ord gjennom profeten: 

”Legg deg dette på sinne, Jakob husk det, Israel, for du er min tjener: Jeg har dannet deg, du er min 
tjener, Israel, du blir ikke glemt av meg. Jeg stryker dine overtredelser bort som en tåke og dine 
synder som en sky. Vend om til meg, jeg løser deg ut" 

”Den dagen skal du si: Jeg takker deg, Herre. Du har vært harm på meg. Men harmen tok slutt, og 
du trøstet meg. Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min kraft og min 
styrke, og han er blitt min redning. ... Syng for Herren, for han har gjort storverk, la det kunngjøres 
over hele jorden! Rop av fryd og jubel, dere som bor på Sion! For Israels Hellige er stor, han er 
midt iblant dere.” 

Kong Akas i Juda-riket
Da Akas var blitt konge, stod Jesaja og de som var med ham, overfor de frykteligste forhold som 
noen gang hadde eksistert i Juda-riket. Mange som før hadde stått imot den forførende innflytelsen 
fra avgudsdyrkelsen, ble nå overtalt til å ta del i tilbedelsen av hedenske guder. Fyrstene i Israel 
sviktet. Falske profeter stod frem og førte folket vill. Selv noen av prestene underviste mot betaling. 
De som ledet an i frafallet, opprettholdt likevel gudstjenestens former og gjorde krav på å tilhøre 
Guds folk. 

Ondskapen blir avslørt 
Mika, som profeterte i disse vanskelige tider, sa at synderne i Sion fortsatte med å bygge "Sion med 
blod og Jerusalem med urett", samtidig med at de støttet seg til Herren og spottet Gud ved å si: "Er 
ikke Herren midt iblant oss? Det hender ikke oss noe vondt.” 

Jesaja var besluttsom i sin fordømmelse av disse onde tilstander: "Lytt til Herrens ord, dere 
Sodomahøvdinger! Hør på vår Guds lov, du Gomorra-folk! Hva skal jeg med alle slaktofrene som 
dere bærer fram? sier Herren. ... Når dere kommer fram for mitt åsyn, hvem krever da av dere at 
dere tråkker ned mine tempelgårder? ” 



Det inspirerte ordet sier: "De ugudeliges offer er en styggedom, især hvis de har ondt i sinne når de 
bærer det fram." Herrens blikk "er for rent til å se på det onde, og ulykke orker du ikke å se". Gud 
vender seg ikke bort fra ,synderen fordi han er uvillig til å tilgi. Men fordi synderen ikke vil ta imot 
Guds rike nåde, kan han ikke utfri ham. "Se, Herrens hånd er ikke så kort at han ikke kan frelse, og 
hans øre er ikke døvt så han ikke kan høre. Nei, det er deres misgjerninger som skiller mellom dere 
og deres Gud. Deres synder skjuler hans ansikt, så han ikke hører dere.” 

Salomo hadde skrevet: "Ve deg, du land som har et barn til konge." Nettopp dette var tilfelle med 
Judariket. På grunn av stadig overtredelse var dets konge blitt som barn. Jesaja gjorde folket 
oppmerksom på deres svake posisjon blant de øvrige nasjoner og påviste at det skyldtes ugudelighet 
blant lederne. "Se, Herren, Allhærs Gud, tar bort fra Jerusalem og Juda hver stav de støtter seg til: 
hver støtte av brød og hver støtte av vann, både kriger og stridsmann, dommer, profet, spåmann og 
eldste, femtimannsfører og aktet stormann, rådgiver, trollmann og kyndig åndemaner. Så gir jeg 
dem gutter til styresmenn, villstyringer skal rå over dem." ”Ja, Jerusalem snubler, og Juda faller, for 
i ord og gjerning står de Herren imot.” 

Profeten fortsatte: "Dine ledere fører deg vill, gjør veien du går på, til villsti." Dette ble bokstavelig 
oppfylt under Akas' regjering, for det står om ham at han fulgte i Israels-kongenes fotspor og laget 
tilmed støpte bilder for Ba'al-gudene. Han tente offerild i Hinnom-dalen og lot sine sønner gå 
gjennom ilden, en avskyelig skikk som han overtok etter de folkeslag Herren hadde drevet ut av 
landet for israelittene.' 

Dette var en ytterst farefull tid for det utvalgte folket. Om noen ganske få år ville de ti stammene i 
Israel bli spredt blant hedningene. Også for Juda-riket var fremtiden mørk. De gode kreftene var i 
rask tilbakegang, mens de onde kreftene dominerte. Da profeten Mika så hvordan det stod til, måtte 
han utbryte: "Det fins ingen fromme mer i landet, ingen rettsindige blant folk." "Den beste av dem 
er som et klungerkjerr, den ærligste verre enn en tornehekk." "Hadde ikke Herren, Allhærs Gud, latt 
noen av oss slippe unna," sa Jesaja, "da;var vi som Sodoma, da lignet vi Gomorra:” 

Gjennom alle tider har Gud vist stort tålmod med dem som har gjort opprør mot ham, og 
inntrengende oppfordret dem til å avstå ,fra det onde og komme tilbake til ham. Dette gjør han av 
hensyn til de oppriktige og på grunn av sin store kjærlighet til dem som gjør det gale. Han har lært 
overtrederne"rettferdighetens vei ved å la sine utvalgte tjenere gi dem "bud på bud, krav på krav, 
-litt her og litt der!' 

Profeten appellerer til folket 
Slik var det også i Akas' regjeringstid. Gang etter gang innbød Gud det villfarne Israel til å fornye 
sin troskapspakt med ham. Mildt og vennlig lød profetens innbydelser til folket, og når de stod 
foran folket og inntrengende oppfordret til å angre og vende om, bar deres ord frukt til Guds ære. 

Gjennom Mika kom denne sterke oppfordring: "Hør hva Herren sier: Reis deg, før din sak for 
fjellene, la haugene høre din røst! Hør Herrens klagemål, dere fjell, lytt nå, jordens faste 
grunnvoller! For Herren har sak med sitt folk, han går i rette med Israel. Mitt folk, hva har jeg gjort 
deg? Hva har jeg trettet deg med? Gi meg svar! Jeg førte deg opp fra Egypt og øste deg ut av 
trellehuset. Jeg satte Moses, Aron og Mirjam til å føre deg. Mitt folk, kom i hu hvilke planer han 
hadde, Balak, kongen i Moab, og husk det svaret han fikk av Bileam, Beors sønn, på veien fra 
Sjittim til Gilgal, slik at du kan skjønne Herrens frelsesgjerninger .” 



Den Gud vi tjener, er langmodig. "Herrens miskunn er' ikke forbi." I hele nådetiden kaller hans Ånd 
på menneskene for å få dem til å ta imot livets gave. "Så sant jeg lever, sier Herren Gud, jeg vil ikke 
at den ugudelige skal dø, men at han skal vende om fra sin onde ferd og leve. Vend om, vend om fra 
det onde livet dere fører! Hvorfor vil dere dø, israelitter?" Det er Satans taktikk å få menneskene til 
å synde og etterlate dem hjelpeløse og uten håp, så de ikke engang tør be om tilgivelse. Men 
innbydelsen lyder til menneskene om å søke vern hos Gud og slutte fred med ham." Kristus kan 
hjelpe i enhver situasjon og gi oss all den oppmuntring vi trenger. 

Under frafallet i Juda og Israel var det mange som spurte: "Hva skal jeg ha med når jeg trer fram for 
Herren og bøyer meg for Gud i det høye? Skal jeg komme til ham med brennoffer, bære fram års 
gamle kalver? Bryr Herren seg om tusener av værer, titusener av oljebekker?" Svaret er enkelt og 
positivt: "Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva han krever av deg: at du skal 
gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud.” 

Da profeten understreket betydningen av praktisk gudsfrykt, gjentok han bare det rådet som Israel 
hadde fått flere hundre år tidligere. Før de drog inn i løftets land, sa Herren til dem gjennom Moses: 
"Og nå, Israel, hva krever Herren din Gud av deg? At du skal frykte Herren din Gud, så du går på 
alle hans veier og elsker og tjener Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel, og at du skal 
holde Herrens bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, for at det kan gå deg vel.” 

Fra slekt til slekt gjentok Herrens profeter disse formaninger med tanke på dem som stod i fare for å 
komme inn i formalistiske vaner og glemme å vise barmhjertighet. Da en lovlærd henvendte seg til 
Kristus og spurte: "Mester, hvilket bud er det største i loven?" svarte han: "Du skal elske Herren din 
Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. 
Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og 
profetene.” 

Disse tydelige utsagn som profetene og Mesteren selv har gitt, bør vi oppfatte som Guds røst til 
ethvert menneske. Vi bør ikke gå glipp av noen anledning til å vise barmhjertighet, vennlig omtanke 
og kristelig høflighet mot dem som er nedtrykt og bærer tunge byrder. Om vi ikke kan gjøre annet, 
kan vi oppmuntre og gi håp til dem som ikke kjenner Gud, og som vi lettest kan nå ved å vise 
sympati og kjærlighet. 

Det finnes store og rike løfter til dem som benytter enhver mulighet til å formidle glede og 
velsignelse til andre. "Når du deler ditt brød med den som sulter, og metter den som lider nød, da 
skal lyset renne for deg i mørket, og natten skal bli som høylys dag. Herren skal alltid lede deg og 
mette deg i det tørre land. Han skal gi deg nye krefter, så du blir lik en vannrik hage, ja, som et 
kildevell der vannet aldri svikter. ” 

Syndens forbannelse 
Akas fortsatte med å dyrke avguder til tross for profetenes alvorlige formaninger, og resultatet var 
ikke til å unngå. "Derfor er Herrens harme kommet over Juda og Jerusalem. Han har overgitt folket 
til redsel, ødeleggelse og spott." Riket forfalt i raskt tempo, og det tok ikke lang tid før dets 
eksistens ble truet av fiendehærer. "På den tiden gjorde arameer-kongen Resin og Israels-kongen 
Pekah, sønn av Remalja, en hærferd mot Jerusalem. De omringet Akas." 



Hvis Akas "og landets øvrige ledere hadde tjent Herren på en lojal måte ville de ikke ha hatt grunn 
til å frykte en så unaturlig allianse som den de her stod overfor. Men på grunn av stadige 
overtredelser hadde de ikke lenger noen styrke. 

Kongen ble grepet av en ubeskrivelig redsel for at Gud i sin vrede skulle straffe ham på grunn av 
hans synder, og nå skalv både han selv og folket "likesom trærne i skogen skjelver for vinden". l 
denne krisesituasjonen kom Herrens ord til Jesaja med pålegg om å oppsøke den engstelige kongen 
og si: "Ta deg i vare og hold deg i ro! ... For arameerne har lagt onde planer mot deg, sammen med 
Efraim og Remaljas sønn. De sier: La oss dra mot Juda og sette skrekk i folket, legge landet under 
oss og gjøre Tabe'els sønn til konge der! Men så sier Herren Gud: Det skal ikke vare ved." Profeten 
sa at både Israelsriket og arameerne snart ville gå til grunne. "Vil dere ikke tro, skal dere ikke 
bestå," sa han. 

Det ville ha tjent Juda-riket best hvis Akas hadde oppfattet dette som et budskap fra himmelen. Men 
han valgte å stole på fysisk makt og bad hedningene om hjelp. l sin fortvilelse sendte han dette bud 
til assyrer kongen Tiglat-Pileser: ”Jeg er din tjener og din sønn. Kom og berg meg fra arameer 
kongen og Israels-kongen som har gått til strid mot meg.” l tillegg sendte han en kostbar gave fra 
sitt skattkammer og fra templet. 

Kong Akas fikk den hjelpen han hadde bedt om, og ble også reddet i første omgang, men prisen var 
høy for Juda-riket. Den summen som kongen tilbød, vakte begjærlighet i Assyria, og det varte ikke 
lenge før dette forræderiske folket truet med å oversvømme og tilintetgjøre Judariket. Akas og hans 
ulykkelige undersåtter ble plaget av frykt for å falle i hendene på de grusomme assyrerne. 

Herren ville ydmyke Juda fordi folket fortsatte i synd. Selv om disse ulykkene var en straff, angret 
Akas ikke, men fortsatte å være troløs mot Herren, og han ofret til gudene i Damaskus. "Siden 
arameerkongenes guder har hjulpet dem," sa han, "vil jeg ofre til dem for at de skal hjelpe meg." 

Mot slutten av sin regjeringstid sørget den frafalne kongen for at dørene til Herrens hus ble lukket. 
Det ble slutt på tempeltjenesten. Ilden brant ikke lenger i lysestakene foran alteret. Det ble heller 
ikke båret frem ofringer for folkets synder. Ingen duft av røkelse steg opp i forbindelse med 
morgen- og kvelds offeret. Innbyggerne i den gudløse byen forlot forgårdene omkring Guds hus, 
låste dørene og dristet seg til å bygge altere for hedenske guder ved ethvert gatehjørne i Jerusalem. 
Det så ut som om hedenskapet hadde seiret, og mørkets makter hadde nesten fått overhånd. 

Men enda var det noen tilbake i Juda som fortsatt var tro mot Herren, og som var fast bestemt på 
ikke å la seg forlede til å dyrke avguder. Det var disse som Jesaja, Mika og deres medarbeidere satte 
sitt håp til når de så på alt som var ødelagt i de siste år av Akas' regjeringstid. Helligdommen var 
stengt, men de trofaste fikk denne forsikring: "Gud er med oss." "Herren, Allhærs Gud, ham skal 
dere holde hellig. Ham skal dere frykte, og ham skal dere skjelve for. Han skal være en helligdom.” 

Den gudfryktige kong Hiskia
I skarp kontrast til Akas' hensynsløse styre ble det gjennomført en reformasjon under sønnens 
fremgangsrike lederskap. Da Hiskia kom på tronen, var han fast bestemt på å gjøre alt som stod i 
hans makt for å skåne Juda for den skjebne som rammet Nordriket. Profetens budskaper tok ikke 



sikte på delvise reformer. De straffedommer som truet landet, kunne bare unngås hvis det ble 
foretatt gjennomgripende endringer. 

Fornyelse av tempeltjenesten 
Hiskia var den rette mannen i denne krisesituasjonen. Så snart han var kommet på tronen, tok han 
fatt på oppgaven. Først gikk han i gang med å gjeninnføre tempeltjenesten som så lenge var blitt 
forsømt. For å få hjelp til dette rettet han en alvorlig appell til en gruppe prester og levitter som var 
forblitt tro mot sitt hellige kall. I tillit til deres lojale støtte fortalte han uten omsvøp at han hadde til 
hensikt å gjennomføre øyeblikkelige og vidt rekkende reformer. "Våre fedre har båret seg troløst 
at," sa han. "De har gjort det som er ondt i Herrens øyne, og forlatt ham. De har vendt ansiktet bort 
fra Herrens bolig og snudd ryggen til ham." "Nå har jeg tenkt å slutte en pakt med Herren, Israels 
Gud, så hans brennende vrede kan vende seg fra oss." 

I noen få, velvalgte ord minnet kongen dem om situasjonen de stod overfor. Templet var lukket og 
tempeltjenesten opphørt, og avgudsdyrkelsen florerte åpenlyst i byens gater og i hele landet. Gud 
var blitt forkastet av mange mennesker som kanskje fortsatt ville ha tjent ham hvis lederne i Juda 
hadde gått foran med et godt eksempel. Riket var gått i forfall og hadde mistet sin anseelse blant 
nabofolkene. Nordriket var i ferd med å gåi oppløsning. Mange av innbyggerne ble drept, og et stort 
antall var allerede blitt ført bort som fanger. Snart ville Israel falle fullstendig i hendene på 
assyrerne og gå til grunne. Dette ville også bli Juda-rikets skjebne, med mindre Gud iverksatte en 
stor omveltning ved hjelp av sine utvalgte redskaper. 

Hiskia henvendte seg direkte til prestene og bad dem bistå ham med å gjennomføre de nødvendige 
reformer. "Slå dere ikke til ro, mine sønner! For dere har Herren utvalgt til å stå for hans åsyn og 
tjene ham, til å være hans tjenere og ofre til ham.”Nå må dere hellige dere selv og hellige huset til 
Herren, deres fedres Gud." 

Det måtte handles raskt. Prestene tok fatt med det samme. De fikk med seg en del andre prester som 
ikke var til stede under sammenkomsten, og gikk helhjertet i gang med å rense og hellige templet. 
Fordi templet var blitt vanhelliget og forsømt i så mange år, var dette forbundet med mange 
vanskeligheter. Men prestene og levittene arbeidet utrettelig, og i løpet av forbausende kort tid 
kunne de melde at arbeidet var fullført. Tempelportene var reparert og åpnet, de hellige karene var 
kommet på plass, og alt var klart til å gjenoppta tempeltjenesten. 

Under den første gudstjenesten bad kongen sammen med byens ledere, prestene og levittene om 
tilgivelse for de synder folket hadde gjort seg skyldig i. Det ble ofret på alteret "til soning for hele 
Israel". Da de var ferdige med ofringen, falt de på kne og bøyde seg i tilbedelse, både kongen og 
alle som var sammen med ham. Påny gjenlød tempelforgårdene av lovsang og tilbedelse. Med glede 
sang forsamlingen Davids og Asas sanger fordi de var blitt befridd for syndens og frafallets slaveri. 
Hiskia og hele folket gledet seg over det som Gud hadde gjort for dem; for alt hadde skjedd så fort. 

Gud hadde virkelig tilskyndet lederne i Juda-riket til å gå i spissen for en effektiv reform bevegelse 
for å stanse frafallet. Gjennom sine profeter hadde han gang på gang kalt inntrengende på det 
utvalgte folket. Disse budskapene hadde de ti stammene i Israel forkastet, og nå var de i fiendens 
vold. 

Fremdeles var det noen få gudfryktige i Juda-riket, og profetene fortsatte å appellere til disse. Slik 
lød budskapet fra Jesaja: "Vend om til ham som dere så troløst har falt ifra." Og Mika forkynte 



tillitsfullt: "Jeg vil speide etter Herren, vente på Gud som frelser meg. Min Gud vil høre meg! Gled 
deg ikke over meg, min fiende, for faller jeg, står jeg atter opp. Og sitter jeg i mørke, er Herren mitt 
lys. Herrens vrede må jeg bære fordi jeg har syndet mot ham, til han igjen vil føre min sak og sørge 
for at jeg får rett. Han skal føre meg ut i lyset, og jeg skal se hans rettferd.” 

I de mørke årene da tempelportene var stengt, var det mange fortvilte mennesker som fant trøst i 
disse og lignende budskaper. De var uttrykk for Guds villighet til å tilgi og ta imot dem som i 
oppriktighet vendte om til ham. Nå, da lederne satte i gang en reform, var det mange som reagerte 
positivt, fordi de var trette av syndens slaveri. 

Profetene i Den hellige skrift var fulle av oppmuntring til dem som kom til tempelforgårdene for å 
be om tilgivelse og fornye sin troskapspakt med Gud. De alvorlige advarsler mot avgudsdyrkelse 
som Moses hadde uttalt i hele Israels påhør, ble fulgt av profetier om Guds villighet til å høre og 
tilgi dem som i frafallstider søkte Herren helt og fullt. "I kommende dager, når du er i trengsel, og 
alt dette rammer deg, skal du vende om til Herren din Gud og adlyde hans ord. 

For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han slipper deg ikke og lar deg ikke gå til grunne. Han 
glemmer ikke den pakten som han sluttet med dine fedre, og som han bekreftet med en ed.” 

Da Salomo bad sin profetiske bønn ved innvielsen av templet, som Hiskia og hans folk nå igjen tok 
i bruk, sa han: "Når ditt folk Israel blir slått av fienden fordi det har syndet mot deg, men så vender 
om til deg og bekjenner ditt navn, ber og bønnfaller deg om nåde i dette hus, da må du høre det i 
himmelen og tilgi ditt folk Israel den synden de har gjort.” 

Gud anerkjente denne bønnen, for etterpå kom det ild fra himmelen og fortærte brendofferet og 
offergavene, og Herrens herlighet fylte templet. Natten etter viste Herren seg for Salomo og sa til 
ham at bønnen var hørt, og at Herren ville være nådig mot dem som kom til templet for å tilbe. Gud 
gav ham denne forsikring: "Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, 
søker meg og vender om fra sin onde ferd, så vil jeg høre i himmelen, tilgi folkets synder og lege 
deres land.” Disse løftene ble fullt ut oppfylt under Hiskias reformasjonsarbeid. 

Etter den gode begynnelsen som fant sted da templet ble satt i stand, fulgte en stor vekkelse som 
både Israel og Juda var med i. I sin iver etter å gjøre tempeltjenesten til en virkelig velsignelse for 
folket bestemte Hiskia seg for å gjeninnføre den gamle skikken å kalle alle israelittene sammen for 
å feire påskehøytiden. 

Den store påskefesten 
I mange år var påsken ikke blitt feiret som en nasjonal høytid, noe som syntes å være umulig å 
gjennomføre da riket ble delt etter at Salomo døde. Men de fryktelige straffedommer som de ti 
stammene ble utsatt for, vakte hos mange et ønske om noe bedre, og profetenes kraftige appeller 
unnlot heller ikke å gjøre sin virkning. 

De kongelige ilbud drog vidt og bredt med kunngjøring om å komme til Jerusalem og feire påske. 
De drog fra by til by i Efraim og Manasse og helt til Sebulon. De som kom med innbydelsen, ble 
oftest avvist, og de som ikke angret, inntok en lettsindig holdning. Men det var noen få som gjerne 
ville søke Gud og få en klarere forståelse av hans vilje. Disse ydmyket seg og kom til Jerusalem. 



I Juda-riket ble innbydelsen mottatt med alminnelig tilfredshet. Her virket Gud slik at han gav 
folket ett sinn, så de fulgte det påbud kongen og stormennene hadde gitt etter Herrens ord, slik 
profetene hadde åpenbart. 

Den veldige menneskemengden fikk et rikt utbytte av denne sammenkomsten. Avgudsaltrene som 
var blitt plassert i byens gater under Akas' regjeringstid, ble fjernet. På den fastsatte dagen ble 
påsken feiret, og folket benyttet uken til å bære frem takkoffer og lære hva Gud ønsket de skulle 
gjøre. Levittene hadde vist seg særlig dyktige i Herrens tjeneste, og de som hadde innstilt seg på å 
tjene Gud, fikk tilgivelse. Det var stor glede blant folkemengden som tilbad. Levittene og prestene 
lovet og priste Herren dag for dag til tonene av kraftige instrumenter. Alle hadde et felles ønske om 
å lovprise ham som hadde vært så nådig og barmhjertig. 

De sju dagene som påsken i alminnelighet varte, gikk altfor fort, og deltagerne bestemte seg for å 
benytte enda sju dager for å lære Herrens vilje bedre å kjenne. Prestene fortsatte med å undervise fra 
lov boken. Hver dag kom folket sammen i templet for å love og takke Gud, og da den store 
sammenkomsten tok slutt, var det klart at Gud hadde virket på underfull vis for å få det frafalne 
Juda til å vende om, og for å stanse frafallets flodbølge som truel med å skylle alt bort på sin vei. 
Profetenes alvorlige advarsler hadde ikke vært forgjeves. "Gleden var stor i Jerusalem; for noe slikt 
hadde ikke hendt der siden den tid Salomo, Davids sønn, var konge i Israel." 

Tiden var kommet da de som hadde vært i Jerusalem for å tilbe, skulle vende hjem. Prestene og 
levittene reiste seg og velsignet folket. "Deres røst ble hørt, og deres bønn nådde opp til himmelen, 
til Guds hellige bolig." Gud hadde tatt imot dem som med knust hjerte hadde bekjent sin synd, og 
som i oppriktighet hadde bedt ham om tilgivelse og hjelp. 

Nå forelå det en viktig oppgave for dem som drog tilbake til sine hjem. Den måten den ble utført på, 
var et uttrykk for ektheten av den reformasjon som hadde funnet sted. Slik står det skrevet: "Da de 
var ferdige med alt dette, drog alle de israelittene som var med, ut til byene i Juda. De knuste 
steinstøttene, hogg i stykker Asjerapælene og rev ned offerhaugene og altrene, ikke bare i hele Juda, 
men også i Benjamin, Efraim og Manasse, til det ikke var noe igjen av dem. Så vendte alle 
israelittene hjem til sine byer, hver til sin eiendom.” 

Hiskia og hans medhjelpere innførte forskjellige reformer for å bygge opp nasjonen både åndelig og 
matcrielt. Slik gikk Hiskia frem i hele Juda. Han gjorde det som Herren hans Gud holdt for godt og 
rett og sant. I alt han tok seg fore, enten det gjaldt tjenesten i Guds hus eller loven og budene, la han 
vinn på å tjene sin Gud av hele sitt hjerte, og det lyktes for ham: 

Under Hiskias regjering grep Gud gjentatte ganger inn på forunderlig vis, så nabofolkene ble klar 
over at Israels Gud var med sitt folk. Det var mange som i begynnelsen av Hiskias regjeringstid 
tvilte på at hebreernes Gud hadde noen makt, da det lyktes assyrerne å erobre Samaria og spre den 
siste rest av de ti stammene blant folkeslagene. De seirene folket i Ninive vant, gjorde dem 
hovmodige. De hadde for lengst avskrevet det budskapet profeten Jona forkynte og gjorde åpent 
opprør mot himmelen. 

Noen år etter Samarias fall kom den seierrike hæren tilbake til Palestina. Denne gangen rettet de 
sine angrep mot de befestede byene i Judea og oppnådde også visse resultater.Men de trakk seg 
midlertidig tilbake fordi det oppstod vanskeligheter i andre deler av riket.Først noen år senere, mot 
slutten av Hiskias regjeringstid, skulle alle nasjoner i verden bli klar over om hedningenes guder 



ville gå av med seieren.
Dette kapitel er bygd på 2 Krøn 29; 30 

Sendemenn fra Babylonia
Midt under sitt fremgangsrike lederskap ble kong Hiskia plutselig dødssyk, og det stod ikke i 
menneskers makt å helbrede ham. Den siste gnist av håp syntes å forsvinne da profeten Jesaja kom 
til ham og sa: "Så sier Herren: Du må ordne opp med din eiendom, for du skal dø; du får ikke leve 
lenger.” 

Alt så ytterst mørkt ut. Men kongen kunne fremdeles be til ham som hittil hadde vært hans tilflukt 
og styrke og en hjelp i alle trengsler. Da vendte Hiskia ansiktet mot veggen og bad til Herren: "Å, 
Herre," sa han, "husk på at jeg har vandret trofast og helhjertet for ditt åsyn og har gjort det som er 
godt i dine øyne." Og Hiskia gråt høyt. 

Hiskias mirakuløse helbredelse 
Siden Davids tid hadde ingen konge gjort så mye for å fremme Guds rike under frafall og motgang 
som Hiskia. Den døende kongen hadde tjent Gud trofast og hadde styrket folkets tillit til Herren 
som deres øverste hersker. Og i likhet med David kunne han nå be: "La min bønn komme fram for 
deg, vend øret til mitt klagerop! Min sjel er mett av ulykker, mitt liv er kommet dødsriket nær.” 

”Herre, Gud, du er jo mitt håp, fra ungdommen av har jeg satt min lit til deg. Fra fødselen av har jeg 
støttet meg til deg, du drog meg fram av mors liv.” "Støt meg ikke bort i min -alderdom." "Gud, vær 
ikke langt borte fra meg! Skynd deg å hjelpe meg, min Gud!" "Forlat meg heller ikke, Gud, når jeg 
blir gammel og grå. Så skal jeg tale om din mektige gjerning til hele den kommende slekt.” 

Han som ikke opphører med å være barmhjertig, hørte sin tjeners bønn. Jesaja var enda ikke 
kommet ut av den midtre borggården før Herrens ord kom til ham igjen, og det lød så: "Gå tilbake 
og si til Hiskia, fyrsten over mitt folk: Så sier Herren, din ættefar Davids Gud: Jeg har hørt din bønn 
og sett dine tårer. Nå vil jeg gjøre deg frisk igjen. Om to dager kan du gå opp i Herrens hus. Jeg 
legger enda femten år til din levetid. Jeg skal berge deg og denne byen fra assyrerkongens hånd. Og 
jeg vil verne byen for min egen skyld og for min tjener Davids skyld." 

Fylt av glede gikk profeten tilbake for å gi kongen forsikring og håp. Han sa at de skulle legge en 
klump fikener på det syke stedet, og overbrakte kongen budskapet om Guds nåde og beskyttende 
omsorg. 

På samme måte som Moses i Midjan, og slik Gideon hadde gjort da han stod foran den himmelske 
budbærer, og som Elisja hadde gjort like før hans læremester ble tatt til himmelen, bad nå Hiskia 
om et tegn på at budskapet var fra Gud. Han spurte profeten: "Hva skal jeg ha til tegn på at Herren 
vil gjøre meg frisk igjen, så jeg kan gå opp i Herrens hus i overmorgen?" . 

Jesaja svarte: "Dette skal du ha til tegn fra Herren på at han vil gjøre det han har sagt: Skal skyggen 
på soluret gå ti streker fram eller ti streker .tilbake?" Hiskia svarte: "Skyggen kan lett strekke seg ti 
streker fram. Nei, la den gå ti streker tilbake!" 



Skyggen på soluret kunne bare gå ti streker tilbake hvis Gud grep direkte inn, og dette skulle være 
tegnet på at Herren hadde hørt Hiskias bønn. "Da ropte profeten Jesaja til Herren, og han lot 
skyggen gå ti streker tilbake på Akas' solur, like langt som den før hadde gått fram." 

Da Juda-rikets konge hadde gjenvunnet sine krefter, gav han uttrykk for Herrens barmhjertighet i 
sang og lovte å vie resten av sitt liv til tjeneste for kongenes konge. Hans takknemlighet over Guds 
barmhjertighet er en inspirasjon for alle som ønsker å leve til Skaperens ære. 

”Jeg tenkte: I min beste alder må jeg gå bort. For resten av mine år blir jeg overlatt til dødsrikets 
porter. Jeg sa: Jeg får ikke skue Herren i de levendes land. Jeg får ikke se noen mennesker mer blant 
dem som bor her i verden. 

Som et gjetertelt blir min bolig tatt ned og ført bort fra meg. Nå rulles min livsvev sammen, de siste 
trådene skjæres over. Du prisgir meg fra morgen til kveld. Jeg roper om hjelp til morgenen gryr; 
som en løve knuser han alle mine ben. Du prisgir meg fra morgen til kveld. 

Jeg piper som svalen og trosten, jeg klynker likesom en due. Jeg ser mot det høye med matte øyne. 
Herre, jeg er i nød. Vil du gå god for meg! Hva skal jeg si? Han gav meg et løfte, og han har grepet 
inn. All min tid vil jeg vandre rolig i min bitre sjelekval. 

Herre ved dette får mennesker liv, slik holdes min ånd i live. Gjør meg frisk og la meg leve! Se, det 
som var så bittert, er blitt til fred for meg. Du har spart mitt liv, så jeg ikke går til grunne i graven. 
For alle mine synder har du kastet bak din rygg. 

Dødsriket priser deg ikke, ingen døde lovsynger deg. De som er gått i graven, venter ikke på din 
trofasthet. De levende er det som priser deg, slik jeg gjør det i dag. Fedre forteller sine sønner om 
din trofasthet, Gud. Herren vil frelse meg. Kom, la oss spille på harpe foran Herrens hus så lenge vi 
lever.” 

Hovmod står for fall 
I de fruktbare dalene ved elvene Tigris og Eufrat bodde det et gammelt folkeslag som skulle komme 
til å herske over verden. På dette tidspunktet var de under Assyria. Blant dette folket fantes det vise 
menn som la stor vekt på studiet av astronomi. De ble svært overrasket da de oppdaget at skyggen 
på soluret hadde gått ti streker tilbake. Da kongen deres, Merodak Baladan, fikk vite at dette 
mirakel var et tegn på at himmelens Gud hadde forlenget Juda-kongens liv, sendte han budbærere til 
Hiskia for å lykkønske ham med helbredelsen og om mulig få vite mer om den Gud som kunne 
utføre et så stort mirakel. 

Da sendernennene fra herskeren i det fjerne landet kom, fikk Hiskia en anledning til å opphøye den 
levende Gud. Det ville vært lett for ham å fortelle dem om Gud som opprettholder alt det skapte, og 
som hadde spart hans eget liv da alt håp var ute. Hvilke kolossale forandringer kunne ikke ha skjedd 
hvis disse sannhetssøkere fra slettene i Kaldea var blitt hjulpet til å anerkjenne den levende Guds 
suverenitet! 

Men Hiskia ble stolt og forfengelig, og for å opphøye seg selv lot han disse grådige menneskene få 
se de rikdommer som Gud hadde gitt sitt folk. Kongen viste dem huset der han hadde skattene sine, 
sølvet og gullet, balsambuskene og den fine oljen, hele våpenhuset og alt som fantes i skattkamrene 
hans. Det var ikke den ting i hele hans slott og rike som Hiskia ikke viste dem.' Han gjorde det ikke 



for å ære Gud, men for å opphøye seg selv overfor de fremmede fyrstene. Han tenkte ikke et 
øyeblikk på at disse mennene var representanter for en mektig nasjon som hverken fryktet Gud eller 
elsket ham, og at det var uklokt å vise dem nasjonens materielle rikdommer. 

Under sendemennenes besøk hos Hiskia ble hans takknemlighet og gudsfrykt satt på prøve. Bibelen 
sier: "Slik var det da det kom sendemenn fra fyrstene i Babylonia. De sendte bud til ham for å høre 
om det underfulle tegn som hadde vist seg i landet da Gud forlot ham for å sette ham på prøve og 
finne ut hva som bodde i hans hjerte." 

Hvis Hiskia hadde benyttet denne anledningen til å vitne om Israels Guds makt, godhet og 
barmhjertighet, ville sendemennenes rapport ha vært som et strålende lys i mørket. Men han 
opphøyde seg selv over Allhærs Herre. Han var ikke takknemlig for denne velgjerning som var 
gjort mot ham; han ble hovmodig." 

Farlig feilgrep 
Resultatene var katastrofale. Jesaja fikk åpenbaring om at sendemennene reiste hjem med en rapport 
om de rikdommer de hadde sett, og at kongen av Babylonia og rådgiverne hans ville legge planer 
om å berike sitt eget land med de skattene som fantes i Jerusalem. Hiskia hadde begått en alvorlig 
synd. "Da ble Herren harm på ham og på folket i Juda og Jerusalem." 

Profeten Jesaja oppsøkte kong Hiskia og spurte ham: "Hva sa disse mennene, og hvor kom de fra?" 
"De kom fra et land langt borte," svarte Hiskia, "fra Babylonia." "Hva fikk de se i slottet ditt?" 
spurte profeten. Hiskia svarte: "Alt det som fins i mitt slott, fikk de se. Det er ikke den ting i 
skattkamrene som jeg ikke viste dem." Da sa Jesaja til Hiskia: "Hør ordet fra Herren, Allhærs Gud: 
Det kommer en tid da alt som er i ditt slott, og det som fedrene dine har samlet til denne dag, skal 
føres bort til Babylonia. Ingen ting skal bli tilbake, sier Herren. De skal ta noen av sønnene dine, av 
dem som stammer fra deg, og gjøre dem til hoffmenn i babylonerkongens slott." Da sa Hiskia til 
Jesaja: "Godt er det ordet fra Herren som du har talt.” 

Hiskia angret dypt. Han ydmyket seg, enda så hovmodig han var, og det samme gjorde innbyggerne 
i Jerusalem. Derfor kom ikke Herrens vredesdom over dem så lenge Hiskia levde." Men det onde 
frøet var sådd og skulle i sin tid spire og bringe ødeleggelse og sorg. Juda-kongen hadde lykken 
med seg i de siste årene han levde, fordi han var fast bestemt på å råde bot på den skaden han hadde 
gjort, og å opphøye den, Gud han tjente. Hans tro ble likevel satt på en alvorlig prøve, og han skulle 
lære at bare ved å stole ubetinget på Gud kunne han ha noe håp om å seire over mørkets makter som 
ville tilintetgjøre ham selv og hans folk. 

Alle mennesker kan ta lærdom av det feilgrep Hiskia gjorde idet han sviktet sitt' høye kall da 
sendemennene var på besøk. Også vi bør bruke mye mer tid til å tale om de gode erfaringer vi har 
hatt når det gjelder Guds nåde og langmodighet og Frelserens uforlignelige kjærlighet. Når sinnet 
og hjertet er fylt av Guds kjærlighet, er det ikke vanskelig å samtale med andre om det som angår 
det åndelige liv. Opphøyede tanker, edle ambisjoner, en klar forståelse av sannheten, uselviskhet og 
en lengsel etter fromhet og hellighet vil komme til uttrykk i ord som forteller hva hjertet er fullt av. 

Dem vi omgås til daglig, trenger vår hjelp og våre råd. De er kanskje i en slik sinnstilstand at et ord 
i rette tid er nettopp det de behøver i en bestemt situasjon. I morgen er det kanskje for sent å få 
kontakt med disse menneskene. Hvilken innflytelse har vi på vår omgangskrets? 



Hver eneste dag blir tynget ned av ansvar som vi må bære. Våre ord og handlinger gjør daglig 
inntrykk på våre medmennesker. Derfor er det så viktig at vi setter vakt ved våre lepper og ferdes 
med varsomhet. En eneste ubetenksom handling eller et eneste uklokt steg er nok til at en kraftig 
fristelsens bølge kan skylle et menneske over bord. Vi kan ikke rykke opp de tankene vi har sådd i 
andre menneskers sinn. Hvis disse tankene har vært onde, kan vi være skyld i en rekke 
kjedereaksjoner som vi ikke har noen mulighet for å stanse. 

Men hvis vi ter oss slik at vi hjelper andre til å oppelske gode prinsipper, hjelper vi dem til å gjøre 
det gode. I neste omgang øver de en god innflytelse over andre. På den måten hjelper vi hundrer og 
tusener av mennesker uten selv å vite det. Kristi sanne etterfølger vil fremme det gode hos alle han 
kommer i kontakt med. Han åpenbarer kraften i Guds nåde og hans fullkomne karakter for en 
vantro og syndig verden.
Dette kapittel er bygd på 2 Kong 20 

Fri fra assyrisk undertrykkelse
Juda-riket var i den ytterste fare da assyriske hærer gjorde invasjon i landet. Det syntes uunngåelig 
at Jerusalem skulle bli fullstendig ødelagt. I denne krisesituasjonen samlet Hiskia landets væpnede 
styrker til kamp mot de hedenske undertrykkere og oppfordret alle til å stole på at Herren ville utfri 
dem. Slik oppmuntret Hiskia Juda-rikets menn: "Vær modige og sterke!" sa han. "Frykt ikke og la 
dere ikke skremme av assyrer kongen og hele den hæren han har med seg. For det er en større med 
oss enn med ham. Med ham er menneskemakt, men med oss er Herren vår Gud. Han vil hjelpe oss 
og føre våre kriger” 

Det var ikke uten grunn at Hiskia talte så overbevisende om slagets utfall. Gud hadde i sin tid 
benyttet de hovmodige assyrerne for å straffe nasjonene, men de skulle ikke alltid være 
uovervinnelige. Noen år tidligere hadde Herren gjennom Jesaja forkynt til Sions innbyggere: "Vær 
ikke redd for Assur. ... For ennå er det bare en liten stund. ... Da svinger Herren, Allhærs Gud, en 
svepe over ham, som da Midjan ble slått ved Orebs-berget. Han rekker sin stav ut over havet og 
løfter den som han gjorde i Egypt. Den dagen skal det skje at byrden blir tatt bort fra din skulder og 
åket fra din nakke; du blir i godt hold, så åket sprenges.” 

I et annet profetisk budskap som ble gitt i det året kong Akas døde, hadde profeten sagt: "Herren, 
Allhærs Gud, har sverget: Det jeg har tenkt, skal sannelig skje, det jeg har bestemt, skal stå fast. Jeg 
vil knuse assyrerne i mitt land og tråkke dem ned på mine fjell. Deres åk skal fjernes fra de 
undertrykte og byrden lettes fra deres skulder. Dette er den plan som er lagt for hele jorden, og dette 
er hånden som er rakt ut mot alle folkeslag. Når Herren, Allhærs Gud, har en plan, hvem kan da 
hindre at den blir utført? Og når hans hånd er rakt ut, hvem kan da vende den bort?” 

Ferdig til forsvar 
Undertrykkerens makt skulle knekkes. I begynnelsen av sin regjeringstid fortsatte,Hiskia likevel å 
betale skatt til Assyria i samsvar med den avtalen som Akas hadde inngått. I mellomtiden rådslo 
kongen med sine stormenn og hærførere og gjorde alt som stod i hans makt for å forsvare riket. Han 
sørget for at det var rikelig med vann innenfor Jerusalems murer, og at det nesten var fritt for vann 
utenfor. Så tok han fatt med godt mot. Han bygde opp igjen muren overalt hvor den var revet ned, 
og reiste tårn på den. Utenfor den bygde han en annen mur og satte i stand Millo i Davids-byen. 



Han lot folk lage en mengde kastespyd og skjold. Så satte han hærførere over folket. Ikke noe ble 
oversett når det gjaldt forberedelser til å møte en beleiring. 

Da Hiskia ble konge i Juda-riket, hadde assyrerne allerede ført et stort antall israelitter fra Nordriket 
bort som fanger. Noen få år etter at han hadde begynt å regjere, mens han enda holdt på å styrke 
Jerusalems forsvar, beleiret og inntok assyrerne Samaria og spredte de ti stammene blant de mange 
provinser i assyrerriket. Det var bare noen få kilometer til grensen mot Juda-riket. Jerusalem lå bare 
omkring åtti kilometer borte, og de store rikdommene i templet fristet fienden til å komme tilbake. 

Juda-kongen var fast bestemt på å gjøre hva han kunne for å være beredt til å motstå fienden. Da 
han hadde gjort alt som stod i menneskelig makt, samlet han sine styrker og oppfordret dem til å 
være ved godt mot. Profeten Jesaja hadde sagt til folket: "Israels Hellige er stor, han er midt iblant 
dere." Nå uttalte kongen med usvekket tro: "Med oss er Herren vår Gud. Han vil hjelpe oss og føre 
våre kriger” Ingenting stimulerer troen så effektivt som når man øver tro. 

Juda-kongen var beredt til å møte stormen som var i anmarsj, og i tillit til at profetien mot Assyria 
ville gå i oppfyllelse, stolte han fullt og fast på Gud. Folket ble styrket ved det Juda kongen Hiskia 
sa. Hva gjorde det at assyrerhæren som nettopp hadde overvunnet de største nasjoner på jorden og 
erobret Samaria i Israel, nå drog mot Juda-riket? Og hva gjorde det at de skrøt og sa: "Når min hånd 
har nådd til de rikene der de dyrket andre guder, og der det var flere gudebilder enn i Jerusalem og 
Samaria, skulle jeg da ikke kunne gjøre det samme med Jerusalem og gudebildene i byen som jeg 
gjorde med Samaria og gudene der?” Juda hadde ingenting å frykte, for de satte sin lit til Herren. 

Assyrerhæren angriper og spotter 
Til sist kom krisen de lenge hadde ventet på. Assyrerhæren, som hadde gått fra seier til seier, rykket 
nå inn i Judea. Selvsikre som hærførerne var, delte de hæren sin i to og sendte den ene mot syd for å 
møte egypterhæren, mens den andre skulle kringsette Jerusalem. 

Nå var det bare Gud som kunne redde Juda-riket. De hadde ingen mulighet for å få hjelp fra Egypt, 
og det var ikke andre land i nærheten som kunne hjelpe dem. 

De assyriske hærførerne, som følte seg sikre på den sterke og veltrente hæren sin, tok initiativet til 
et møte med lederne i Juda-riket og forlangte hånlig at de skulle overgi byen. Samtidig hånet de 
hebreernes Gud. På grunn av svakheten og frafallet som hadde preget Israel og Juda, hadde 
nasjonene ikke lenger noen respekt for Gud, men betraktet ham med hån og forakt.' 

Kommandanten, som var en av Sankeribs øverste hærførere, kom med følgende utsagn: "Si til 
Hiskia: Så sier storkongen, Assyrias konge: Hva er det du stoler på, siden du kjenner deg så trygg? 
Mener du at tomme ord er råd og styrke i krig? Hvem er det du stoler på, siden du har gjort opprør 
mot meg?” 

Hærførerne holdt rådslagning utenfor byporten, men ikke lenger borte enn at vaktpostene på muren 
kunne høre dem. Da assyrer kongens representanter høylytt fremsatte sine betingelser overfor 
mennene fra Juda, ble de bedt om å snakke arameisk i stedet for hebraisk, for at folkene på muren 
ikke skulle oppfatte hva som ble sagt. Kommandanten gjorde narr av dette forslaget og ropte bare 
enda høyere og hele tiden på hebraisk: 



”Hør hva storkongen, Assyrias konge, sier! Så sier kongen: La ikke Hiskia narre dere! For han er 
ikke i stand til å berge dere. La ikke Hiskia få dere til å stole på Herren, når han sier: "Herren vil 
sikkert berge oss; denne byen skal ikke overgis i assyrerkongens hånd." 

Hør ikke på Hiskia! For så sier kongen i Assyria: Slutt fred med meg og overgi dere til meg! Så skal 
dere få spise, hver av sitt vintre og fikentre, og drikke' vann, hver av sin brønn, inntil jeg kommer 
og tar dere med til et land som ligner deres eget, et land med korn og most, et land med brød og 
vingårder! 

La ikke Hiskia lokke dere når han sier: "Herren vil nok berge oss!" Har kanskje andre folks guder 
reddet sine land fra assyrer kongens hånd? Hvor er Hamats og Arpads guder? Hvor er Sefarvajims 
guder? Og hvor er Samarias guder? Har de reddet landet ut av min hånd? Hvem er det av gudene i 
alle disse land som har reddet sitt land? Og så skulle Herren kunne berge Jerusalem ut av min 
hånd!” 

Representantene fra Juda-riket svarte ikke et ord på denne hån. Møtet var slutt, og de jødiske 
representantene gikk "med flerret kappe" til Hiskia og meldte hva kommandanten hadde sagt. Da 
kongen hørte denne bespottelsen, flerret han klærne sine, tok på seg botsdrakt og gikk inn i Herrens 
hus. 

Hiskias bønnekamp 
En budbærer ble sendt til Jesaja for å informere ham om utfallet av møtet. 

Kongen hadde dette å si: "Dette er en dag med trengsel, tukt og vanære. ... Kanskj e Herren din Gud 
hører alle de ord kommandanten har talt, han som er sendt av sin herre, assyrerkongen, for å håne 
den levende Gud. Kanskje Herren din Gud vil straffe ham for de ordene han har hørt. Send nå opp 
en bønn for den resten som ennå er igjen!" 

Da kong Hiskia og profeten Jesaja hørte dette, bad de og ropte til Gud, og han bønnhørte dem. 
Jesaja fikk følgende budskap som han skulle gi videre til Hiskia: "Så sier Herren: Vær ikke redd for 
de ord du har hørt, de hånsord assyrerkongens menn har talt mot meg. Nå vil jeg gi ham den 
innskytelsen at han skal vende tilbake til sitt eget land når han får høre et rykte; og der vil jeg la 
ham falle for sverd." 

Da de assyriske representantene hadde avsluttet forhandlingene med Juda-rikets øverste ledere, satte 
de seg i direkte forbindelse med kongen, som var sammen med den del av hæren som stod klar til å 
møte angrep fra Egypt. Da Sankerib fikk rapporten, skrev han et brev for å håne Herren, ,Israels 
Gud, og talte mot ham. Der stod det: "Likeså lite som gudene hos folkene rundt om i landene har 
berget sine folk ut av min hånd, likeså lite skal Hiskias gud kunne berge sitt folk." 

Sammen med den skrytende truselen fulgte denne uttalelsen: "La deg ikke narre av din Gud som du 
setter din lit til, når han sier: Jerusalem skal ikke overgis til assyrerkongen. Du har selv hørt hva 
assyrer kongene har gjort med alle landene, hvordan de har lagt dem øde. Og så skulle du bli berget! 
Er de blitt berget av gudene sine, de folkene som mine fedre gjorde ende på: folkene i Gosan, Karan 
og Resef og Eden-folkene i Telassar? Hvor er nå kongen i Hamat og Arpad, kongen i byen 
Sefarvajim og kongene i Hena og Ivva?" 



Da Juda-kongen mottok dette hånlige brevet, gikk han opp i templet og "bredte det ut for Herrens 
åsyn". 

Med sterk tro bad han om hjelp fra himmelen, så folkene på jorden kunne bli klar over at hebreernes 
Gud fremdeles levde og regjerte. Det gjaldt Herrens ære. Han alene kunne bringe redning. 

Slik bad Hiskia: "Herre, vend øret til og hør! Herre, lukk øynene opp og se! Hør de ord som 
Sankerib har sendt for å håne den levende Gud. Herre, det er sant at Assyrias konger har lagt land 
og folkeslag øde. De har kastet gudene deres på ilden. De er jo ikke virkelige guder, bare verk av 
menneskehender, laget av tre og stein; derfor kunne de gjøre ende på dem. Men frels oss nå fra hans 
vold, Herre vår Gud, så alle riker på jorden må sanne at du alene, Herre, er Gud." 

En salme av Asaf: "Hør oss, Israels hyrde, du som fører Josef som en hjord! Du som troner over 
kjerubene, vis deg i stråleglans for Efraim, Benjamin og Manasse! Vekk din kraft og kom oss til 
hjelp! Reis oss opp igjen, Gud, la ditt ansikt lyse, så vi blir frelst. 

Herre, Allhærs Gud, hvor lenge vil du la din harme ryke mot folket ditt som ber til deg? Gråt er 
brødet du gir dem å spise, tårer må de drikke i fullt mål. Du lar våre granner strides om oss, og 
fiendene spotter oss. Reis oss opp igjen, Allhærs Gud, la ditt ansikt lyse, så vi blir frelst. 

Et vintre rykket du opp i Egypt, du drev folkeslag bort og plantet det. Du ryddet grunnen for det, så 
det slo rot og fylte landet. Skyggen av det dekket fjell, grenene skjulte mektige sedrer. Det strakte 
rankene ut til havet og skuddene helt til Storelven. 

Hvorfor har du revet ned gjerdet rundt treet, så alle som går forbi, kan plukke, så villsvin fra skogen 
kan gnage på det, og krypet på marken kan ete av det? Vend deg hit igjen, Allhærs Gud, vend 
blikket ned fra himmelen og se! Ta deg av dette vintreet, vern om det som du har plantet. 

...Reis oss opp igjen, Herre, Allhærs Gud, la ditt ansikt lyse, så vi blir frelst. " 

Hiskias bønn for Juda om at Den Allmektiges navn måtte bli æret, var i samsvar med Guds vilje. Da 
Salomo bad ved innvielsen av templet, gav han uttrykk for at Herren måtte hjelpe sitt folk Israel "til 
den rett de trenger dag for dag. Da skal alle folkeslag på jorden sanne at Herren er Gud, han og 
ingen annen". Han bad spesielt om at Herren ville vise dem sin gunst når Israel ble angrepet eller 
undertrykket, og folkets ledere gikk inn i helligdommen for å be om utfrielse.' 

Hiskia får bønnesvar 
Hiskias håp ble belønnet. Jesaja sendte dette bud til ham: "Så sier Herren, Israels Gud: Jeg har hørt 
den bønnen du bad til meg om Sankerib, kongen i Assyria. Og dette er ordet som Herren taler mot 
ham: 

Hun håner deg og spotter deg, jomfruen, Sions datter; hun rister på hodet etter deg, den unge piken 
Jerusalem. Hvem er det du krenker og vanærer? Hvem tar du til orde imot? Du løfter dine øyne høyt 
mot Israels Hellige. Du lot dine sendemenn spotte Herren og sa: "Med mine mange vogner drog jeg 
opp til de høye fjell ,langt inn på Libanon. Der hogg jeg ned høvvokste sedertrær og de fineste 
sypresser. Jeg nådde til den høyeste topp, der skogen står som en hage. Jeg har gravd etter vann og 
drukket av fremmede kilder. Med mine fotsåler tørket jeg ut alle elvene i Egypt." 



Har du ikke hørt om dette? Jeg planla det for lenge siden; jeg laget det slik i eldgammel tid, og nå 
har jeg satt det i verk. Så kunne du ødelegge festningsbyer og gjøre dem til ruinhauger. De som 
bodde der, stod med kraftløse hender, fylt av skrekk og skam. De lignet vekstene på marken, det 
friske grønnsvær og gresset på tak, som svies av før det vokser til. 

Om du sitter eller står, om du kommer eller går, så har jeg kjennskap til det. Når du raser mot meg, 
vet jeg om det. Men fordi du raser mot meg, og jeg har hørt hvor sorgløs du er, setter jeg ring i din 
nese og legger bissel i din munn. Så fører jeg deg tilbake den veien du er kommet." 

Okkupasjonsmakten hadde lagt Juda-riket øde, men Herren hadde lovt å sørge for folket på en 
mirakuløs måte. Til Hiskia kom dette budskapet: "Dette skal du ha til tegn: I år må dere spise det 
som gror av spillkorn, og neste år korn som har sådd seg selv. Men tredje året kan dere så og høste, 
plante vingårder og spise frukten. Den rest av Juda som blir berget, skal igjen skyte dype røtter, og 
grenene skal bære frukt. For fra Jerusalem kommer en rest, fra Sion-fjellet en flokk som er berget. 
Dette skal Herren selv gjøre i sin brennende iver. 

Ja, så sier Herren om assyrerkongen: Han skal ikke komme inn i denne byen og ikke skyte en pil dit 
inn. Han skal ikke gå imot den med skjold og ikke kaste opp en voll imot den. Den veien han kom, 
skal han vende tilbake; i denne byen skal han ikke komme inn,lyder ordet fra Herren. Jeg vil verne 
byen og berge den for min egen og for min tjener Davids skyld." 

Sammenbrud i assyrer hæren 
Hjelpen kom omgående. Den natten gikk Herrens engel ut og slo i hjel 185 000 mann i assyrernes 
leir. Herrens engel "gjorde ende på alle krigere, høvdinger og stormenn i assyrerkongens leir”. 

Sankerib, som fremdeles ventet på angrep fra Egypt, fikk snart melding om den fryktelige skjebnen 
som hadde rammet den hæren som var sendt for å innta Jerusalem. Assyrerkongen ble redd: Han 
brøt opp i all hast og vendte med skam tilbake til sitt land. Men han regjerte ikke lenge. I samsvar 
med det som var profetert om hans plutselige død, ble han myrdet av sine egne, og sønnen 
Asarhaddon ble konge i hans sted." 

Hebreernes Gud hadde seiret over den stolte assyreren, og Herren var blitt opphøyet i nabofolkenes 
øyne. Innbyggerne i Jerusalem ble fylt av hellig glede. Deres inderlige bønner om utfrielse var 
blandet med syndsbekjennelse og mange tårer. I sin store nød hadde de satt hele sin lit til at Gud var 
mektig til å frelse, og han hadde ikke sviktet dem. Nå gjenlød tempel forgårdene av lovsanger. 

”Gud er kjent i Juda, hans navn er stort i Israel. I Salem er hans hytte reist, på Sion står hans bolig.. 
Der brøt han i stykker de lynende piler, krigens våpen, skjold og sverd. 

Strålende er du, herligere enn de eldgamle fjell. Modige menn ble plyndret, og de sovnet inn. 
Hendene sviktet hver stridsmann. For dine trusler, Jakobs Gud, sank hest og kriger i dvale. 

Deg må alle frykte, Gud. Hvem kan bli stående for ditt åsyn når du blir vred? Du kunngjør din dom 
fra himmelen. Jorden blir taus av frykt når Gud står opp for å dømme og frelse alle de arme på 
jorden. Selv menneskers harme blir til lovsang for deg; harmen ender med høytid. 



Gi løfter til Herren, deres Gud, og la ham få det dere har lovt! Folk skal komme fra alle kanter med 
gaver til den fryktinngytende Gud. Han bøyer fyrsters stolte sinn, og jordens konger må frykte for 
ham.” 

Til advarsel og lærdom 
Verdens nasjoner i dag kan lære mye av assyrerrikets oppkomst og fall. Det inspirerte ordet har 
sammenlignet Assyrias storhet da det var på høyden av sin makt, med et edelt tre i Guds hage. Det 
var høyere enn alle de andre trærne. 

”Se på Assyria! Det var som en seder på Libanon, med fagre grener, høy av vekst, som en 
skyggefull skog. Kronen rakk opp mellom skyene. ... I skyggen av treet holdt mange folkeslag til. 
Sederen ble stor og vakker med sine lange grener; for røttene nådde så langt ned at de fikk rikelig 
med vann. Ingen seder i Guds hage kunne måle seg med den; ... alle Eden-trær i Guds hage ble 
misunnelige på den.” 

Men i stedet for å bruke sine uvanlige velsignelser til beste for menneskeheten, ble de assyriske 
kongene en svepe for mange land. De viste ingen skånsel og tenkte hverken på Gud eller sine 
medmennesker, men var innstilt på å få alle folk til å anerkjenne Ninives guder som de fremhevet 
på bekostning av Den Høyeste. Gud hadde sendt Jona til dem med et varselsbudskap, og en tid 
ydmyket de seg for Allhærs Herre og bad om tilgivelse. Men det varte ikke lenge før de igjen 
begynte å dyrke avguder og legge planer for å erobre verden. 

Profeten Nahum utbrøt med tanke på de onde innbyggerne i Ninive: "Ve den blodige byen! Den er 
full av løgn og vold, aldri holder den opp å røve. Hør svepesmell og larmende hjul, galopperende 
hester og slingrende vogner, ryttere som stormer fram. Lynende sverd og blinkende spyd, mengder 
av drepte. ... Se, jeg skal komme over deg, lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud.” 

Den Allmektige følger hele tiden nøye med i hva nasjonene foretar seg. Han avslutter ikke 
regnskapet så lenge han tilbyr menneskene sin nåde og oppfordrer dem til å angre. Men når den 
fastsatte grensen er nådd, begynner han å utøse sin vrede. Så blir regnskapet avsluttet, Guds tålmod 
opphører, og nåden er ikke lenger tilgjengelig for mennesker. 

”Herren er langmodig. Men hans kraft er stor, og han unnlater ikke å straffe. Gjennom storm og 
uvær går hans vei, skyer er støvet under hans fot. Han truer havet og tørker det ut, han legger alle 
elver tørre. Basan og Karmel visner bort, Libanons blomsterprakt dør. Fjellene skjelver for ham, 
haugene skaker og revner. Jorden bever for ham, verden og alle som bor der. Hvem holder stand 
mot hans harme, hvem holder ut hans brennende vrede? Hans harme strømmer fram som ild, og 
knausene styrter sammen for ham.” 

Det var på den måten at Ninive, "den jublende by som lå så trygt og sa med seg selv: ”Jeg - og 
ingen annen!” ble lagt i grus. Alt var "tomt og øde og plyndret, ... ungløvenes hule hvor løven og 
løvinnen vandret, og ingen skremte løveungen." 

Sefanja så frem til den tiden da Assyrias stolthet skulle knekkes, og han profeterte om Ninive: 
"Midt i byen skal buskaper hvile og ville dyr av alle slag. Pelikan og hegre skal sove på 
søylehodene der og uglen tute fra vinduene, på terskelen skal ravnen sitte.” 



Stor var assyrerrikets herlighet og dypt dets fall. Profeten Esekiel sammenlignet det også med et 
edelt sedertre og forutsa med rene ord at Assyrias fall skyldtes dets stolthet og grusomhet. Han sa: 

”Derfor sier Herren Gud: Fordi sederen ble så høy av vekst at den strakte sin krone opp mellom 
skyene, og fordi den ble stolt av sin storhet, overgav jeg den til høvdingen over folkene, så han 
kunne behandle den etter dens ondskap og drive den bort. Fremmede, hensynsløse folkeslag hogg 
den ned og slengte den bort over fjellene. Grenene falt ned i alle daler, og løvverket ble revet i 
stykker i alle landets bekkefar. Alle folk på jorden forlot dens skygge og lot den ligge. På dens falne 
stamme slo alle fugler under himmelen seg ned, og til dens løvverk kom alle dyrene på marken. 
Derfor skal ingen trær som står ved vann, vokse for høyt og strekke sin krone opp mellom 
skyene. ... 

Så sier Herren Gud: Den dagen sederen for til dødsriket, lot jeg havdypet sørge over den. ... Jeg 
kledde Libanon i sort for sederens skyld, og alle trær på marken tørket bort av sorg over den." 
Assyrias stolthet og dets fall skal være til lærdom for nasjonene helt til tidenes ende. Gud spør de 
nasjonene som i dag hovmodig setter seg opp mot ham: "Hvem er du da lik blant Edens trær i 
herlighet og storhet? Sammen med Edentrærne skal du støtes ned til landet der nede.” 

”Herren er god, et vern i nød. Han tar seg av dem som tyr til ham. Men med en veldig flom gjør han 
ende på sine motstandere; sine fiender jager han ut i mørke!.” Slik går det med alle som prøver.å 
opphøye seg over Den Høyeste. 

”Assurs stolthet skal støtes ned herskerstaven skal vike fra Egypt.” Dette gjelder ikke bare de 
nasjonene som kjempet mot Gud i oldtiden men også dem som i dag unnlater å fullføre Guds 
hensikt. Når den endelige lønnen skal deles ut, og hele jordens rettferdige dommer sikter 
menneskene i sitt sold, og de som har holdt fast på sannheten, får lov å gå inn i Guds by, vil 
himmelens hvelvinger gjenlyde av de frelstes seierssanger. Profeten sier: "Da skal det være sang 
hos dere som en natt da høytiden innvies; dere skal juble av glede som når dere går med fløytespill 
til Israels Klippe på Herrens fjell. Sin mektige røst lar Herren runge. ...Ja, Assur skal skjelve av 
redsel når Herrens røst lyder, og når han slår med staven. Hver gang Herren gir ham et slag av 
stokken som han tukter med, skjer det til klangen av tromme og lyre.”
Dette kapittel er bygd på 2 Kong 19; 2 Krøn 32; Jes 36 

Håp for alle folkeslag
Under hele sin profetgjerning vitnet Jesaja tydelig om Guds plan med de hedenske folkeslag. Andre 
profeter hadde omtalt Guds plan, men folk hadde ikke alltid oppfattet hva de mente. Jesaja skulle 
gjøre det helt klart for Juda at blant Guds sanne Israel ville det være mange som ikke var Abrahams 
kjødelige ætlinger. Dette var imidlertid ikke i samsvar med samtidens teologi. Likevel fortsatte han 
uten frykt å forkynne budskapet som Gud hadde gitt ham, og gav håp til mange som lengtet etter de 
åndelige velsignelser som Abrahams etterkommere hadde fått løfte om. 

I sitt brev til de troende i Rom viser hedningenes apostel til profeten Jesajas utsagn: "Og Jesaja går 
så langt at han sier: Jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg, og åpenbarte meg for dem som ikke 
spurte etter meg.” 



Israel skulle spre kunnskap om Gud
Ofte så det ut som om israelittene ikke kunne eller ville forstå hvilke planer Gud hadde med 
hedningene. Men det var nettopp derfor han hadde gjort Israel til et særskilt folk og gitt dem deres 
eget land blant verdens øvrige nasjoner. Abraham, deres stamfar, som først fikk paktsløftet, ble 
oppfordret til å forlate sin slekt og reise til et land langt borte for å kunne være et lys for 
hedningene. Selv om løftet til ham innbefattet at hans ætt skulle bli så tallrik som sanden ved havet, 
var det ikke for sin egen skyld han skulle bli stamfar til et stort folk i Kanaan. Guds pakt med ham 
omfattet alle folk på jorden. Herren hadde sagt: ".leg vil gjøre deg til et stort folk; jeg vil velsigne 
deg og gjøre ditt navn stort. Du skal bli til velsignelse! J eg vil velsigne den som velsigner deg, og 
forbanne den som forbanner deg. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.” 

Da Gud fornyet pakten kort før Isak ble født, gjorde han det på ny klart hva som var hans plan med 
menneskeheten. Herren sa om løftets Sønn: "l ham skal alle folk på jorden velsignes." Senere sa det 
himmelske sendebud enda en gang: "l din ætt skal alle folk på jorden bli velsignet. ” 

Både Abrahams barn og barnebarn visste om de omfattende betingelser som denne pakten 
innbefattet. Når israelittene ble utfridd fra trelldommen i Egypt, var det for at de kunne bli en 
velsignelse for alle folk, og for at Guds navn kunne bli forkynt "over hele jorden". Hvis de var 
lydige mot Guds krav, ville de stå langt over andre folk i visdom og innsikt. Men de ville bare 
oppnå denne forrang for at Guds plan med "alle folk på jorden" kunne bli virkeliggjort gjennom 
dem. 

Mange hedninger anerkjente Israels Gud som den suverene hersker da de så hvordan han på 
mirakuløs måte fridde israelittene ut av trelldommen i Egypt og førte dem inn i det landet de hadde 
fått løfte om. Slik lød løftet: "Egypterne skal få sanne at jeg er Herren, når jeg rekker hånden ut over 
Egypt og fører israelittene bort fra dem." Selv den stolte farao var nødt til å anerkjenne Herrens 
makt. Han sa til Moses og Aron: "Gjør dere i stand og dra bort fra mitt land, både dere og 
israelittene! Gå av sted og hold den gudstjenesten som dere har talt om! ” Be så om velsignelse for 
meg også!” 

Under ørkenvandringen oppdaget israelittene at andre folkeslag allerede hadde hørt om de mektige 
mirakler som hebreernes Gud hadde utført, og at noen blant dem var klar over at han alene var den 
sanne Gud. I den onde byen Jeriko sa en hedensk kvinne: "Herren deres Gud er Gud både oppe i 
himmelen og her nede; på jorden." Det ble til frelse for henne at hun hadde lært å kjenne Herren. 
Ved tro "ble skjøgen Rahab reddet fra å omkomme sammen med de vantro".' Men hun var ikke den 
eneste som vendte om som følge av Guds nåde mot avgudsdyrkere som anerkjente hans myndighet. 
Gibeonittene, et tallrikt folk som bodde i Kanaan, oppgav hedenskapet, sluttet seg sammen med 
Israel og fikk del i paktens velsignelser. 

Gud gjør.ikke forskjell på mennesker på grunn av deres nasjonalitet, rase eller status. Han er hele 
menneskehetens skaper. Alle er en stor familie i kraft av skapelsen, og alle er ett i kraft av 
gjenløsningen. Kristus kom for å bryte ned alle skillemurer og åpne adgangen til alle 
tempelforgårdene for at hvert eneste menneske kunne få direkte adgang til Gud. Hans kjærlighet er 
så vidtfavnende at den når inn overalt. Den gjør at mennesker som er villedet av Satan, kommer 
utenfor rekkevidden av hans innflytelse, og bringer dem i nærheten av Guds trone som er omgitt av 
løftets regnbue. l Kristus er det hverken jøde eller greker, trell eller fri. 



Israel glemte sitt ansvar 
I årene etter at Israel hadde kommet inn i løftets land, glemte de nesten fullstendig Herrens nådige 
plan om å frelse hedningene. Det var derfor nødvendig for Herren å gjenta sin plan for dem. 
Salmisten ble inspirert til å utbryte: "l alle land skal de minnes dette og vende om til Herren; ja, alle 
folk og ætter skal bøye seg og tilbe ham." "De kornmer med bronsevarer fra Egypt; folket i Nubia 
skynder seg og strekker hendene mot Gud." "Folkeslag skal frykte Herrens navn, alle jordens 
konger din herlighet." "Dette er skrevet for kommende slekter, et nyskapt folk skal prise Herren. 
For Herren ser ned fra sin hellige høysal, fra himmelen skuer han ned på jorden. Han vil lytte til 
fangenes sukk og løslate dem som er viet til døden. Så skal Herrens navn forkynnes på Sion, hans 
lov og pris i Jerusalem, når folkeslag og kongeriker samler seg for å tjene Herren.” 

Hvis Israel hadde vært tro mot kallet, ville alle jordens folk ha nytt godt av dets velsignelser. Men 
de som var blitt betrodd den frelsende sannhet, hadde ingen forståelse av nabofolkenes store behov. 
Da de mistet Guds planer av syne, trodde de heller ikke lenger at hedningene hadde del i Guds nåde. 
Sannhetens lys ble holdt tilbake, og mørket fikk overhånd. Uvitenhetens mørke senket seg over 
folkeslagene. Bare få hadde kjennskap til Guds kjærlighet, og villfarelse og overtro florerte. 

Håp for de fremmede 
Slik var situasjonen da Jesaja ble kalt til profetgjerningen. Han ble ikke motløs, for seierskoret fra 
englene omkring Guds trone gjenlød i ørene hans: "All jorden er full av hans herlighet." Hans tro 
ble styrket da han fikk se hvordan Guds menighet skulle vinne store seirer. Hele landet skulle bli 
"fylt av kjennskap til Herren, som vannet dekker havets bunn". "Sløret som tilhyller alle folk, 
dekket som er lagt over alle folkeslag", skulle til sist bli fjernet. Guds Ånd skulle utøses over alle 
mennesker. De som hungret og tørstet etter rettferdighet, skulle regnes blant Guds Israel. Slik 
uttrykte profeten Jesaja det: "De skal vokse opp som siv mellom vann, som popler ved bekkefar. En 
skal si: "Jeg tilhører Herren", en annen skal kalle seg med Jakobs navn. En skal skrive i sin hånd: 
"For Herren", og Israel skal han få som hedersnavn.” 

Profeten fikk se Guds gode hensikt med å spre det ubotferdige Juda blant jordens folk. Herren sa: 
"Derfor skal mitt folk få lære mitt navn å kjenne, ja, den dagen skal de skjønne at det er jeg som 
sier: "Her er jeg!” De skulle ikke bare selv lære å lyde Gud og stole på ham, men på de steder de 
kom til å bo i landflyktighet, skulle de også gjøre andre kjent med den levende Gud. 

Mange av de fremmede skulle lære å elske Gud som sin skaper og gjenløser og begynne å holde 
hans hellige sabbat som et minne om hans skaper kraft. Når han viste "sin hellige arm for alle 
folkeslags øyne" for å utfri sitt folk fra fangenskapet, skulle "hele den vide jord se frelsen fra vår 
Gud". Mange av dem som vendte om fra hedenskapet, ville gjerne slutte seg til israelittene og reise 
med dem tilbake til Judea. De skulle ikke kunne si: "Herren vil skille meg ut fra sitt folk,” for Gud 
hadde gjennom sin profet gitt løfte om at de som overgav seg til ham og holdt hans lov, for 
fremtiden skulle tilhøre det åndelige Israel- hans menighet på jorden. 

”Og de fremmede som har sluttet seg til Herren, som vil tjene Herren og elske hans navn og være 
hans tjenere, alle som holder sabbaten og ikke vanhelliger den, men holder fast ved min pakt, dem 
fører jeg til mitt hellige fjell og lar dem glede seg i mitt hus der de kan be. Deres brennoffer og 
slaktoffer skal bli mottatt vel på mitt alter. For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk. Ja, 
så lyder ordet fra Herren vår Gud, som samler de fordrevne av Israel: Enda flere vil jeg føre 
sammen foruten dem som alt er samlet.” 



Frelsens budskap til hedningene 
Profeten fikk se ned gjennom århundrene til den tid da Messias skulle komme. Til å begynne med 
så han bare "nød og natt og trengsels mørke". Mange som lengtet etter sannhetens lys, ble av falske 
lærere ført inn i filosofiens og spiritismens labyrint. Andre satte sin lit til en ytre form for gudsfrykt 
og levde ikke et hellig liv. Alt så mørkt ut, men bildet skiftet raskt, og profeten fikk et vidunderlig 
syn. Han så rettferds sol renne med legedom under sine vinger, og i dyp undring utbrøt han: 
"Det,skal ikke lenger være mørke for det land som er i trengsel. Før i tiden førte Herren vanære 
over Sebulon-landet og Naftali-Iandet. Men i fremtiden skal han la dem komme til ære: veien ved 
havet, landet på den andre siden av Jordan og Galilea, der andre folkeslag bor. Det folk som vandrer 
i mørket, får se et stort lys; over dem som bor i skyggelandet, stråler lyset fram.” 

Dette herlige lyset som kom til å opplyse hele verden, skulle bringe frelse til alle nasjoner, stammer, 
tungemål og folk. Profeten hørte den evige Far uttale om Jesu gjerning: "Det er ikke nok at du er 
min tjener som skal reise opp igjen Jakobs stammer og føre de bevarte av Israel tilbake. Jeg gjør 
deg til et lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende." Jeg bønnhører deg i nådens tid og 
hjelper deg på frelsens dag. Jeg har formet deg og gjort deg til en pakt for folket, for at du skal reise 
landet på fote og skifte ut eiendommer som ligger øde, og si til fangene: "Gå ut!" til dem som er i 
mørket: "Kom fram!” "Se, der kommer de langveisfra, noen fra nord og noen fra vest og noen fra 
Sinim-landet.” 

Idet profeten skuet enda lenger inn i fremtiden, fikk han se hvordan disse herlige løftene gikk 
bokstavelig i oppfyllelse. Han så at forkynnerne av det glade frelses budskapet drog til jordens 
ender, til alle stammer og folk. Han hørte Herren si om den menigheten som forkynte evangeliet: 
"Se, til Sion leder jeg lykke og fred som en elv, og dit skal folkenes rikdom komme som en 
flommende bekk." Han fikk også dette pålegg: "Gjør plassen større for ditt telt, spenn ut dine 
teltduker, spar ikke på dem, gjør snorene lange, slå pluggene fast! For du skal bre deg ut til høyre og 
til venstre. Din ætt skal drive ut folkeslag og bosette seg i byer som lå øde." Herren sa til profeten at 
han ville sende sine vitner "ut til folkene - Tarsis, Put, Lud, Mesjek, Rosj, Tubal og Javan - og til de 
fjerne kysten”." 

”Hvor fagert det er når den som bringer gledesbud, kommer løpende over fjell, melder fred og 
bærer godt budskap, forkynner frelse og sier til Sion: "Din Gud er konge!” 

Profeten hørte at Gud oppfordret sin menighet til å utføre den gjerning han hadde gitt den, for å 
rydde vei for hans evige rike. Budskapet var klart og tydelig: "Reis deg i stråleglans! For nå 
kommer ditt lys, Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørke dekker jorden, det er stummende 
mørkt over folkene. Men over deg stråler Herren fram, hans herlighet åpenbares over deg. Mot ditt 
lys skal folkeslag vandre, konger skal gå mot din solrenningsglans. Løft dine øyne og se deg om! 
De samler seg alle og kommer til deg. Dine sønner kommer langt bortefra, dine døtre blir båret på 
armen." "Fremmede skal bygge dine murer, og deres konger skal tjene deg. I min harme har jeg 
slått deg, men i nåde er jeg barmhjertig mot deg. Dine porter skal alltid stå åpne, verken dag eller 
natt skal de lukkes, så folkenes rikdom kan komme til deg og deres konger føres fram som fanger." 
"Vend deg til meg og bli frelst, hele du vide jord! For jeg er, Gud, og ingen annen. 

Disse profetiene om en omfattende vekkelse i en tid med tett åndelig mørke' blir oppfylt i dag da en 
lang rekke misjonsstasjoner er spredt ut til de vanskeligstilte områdene på jorden. Profeten 
sammenligner misjonærer i hedenske land med skilter som er satt opp for å veilede dem som er på 
leting etter sannhetens lys. 



Jesaja sier: "Den dagen skal folkeslag søke til renningen fra Isais rot. Han skal stå som folkenes 
samlingsmerke, og hans bolig skal være full av herlighet. Den dagen skal Herren for annen gang 
rekke hånden ut for å vinne tilbake resten som er igjen av hans folk. ... Han skal løfte et banner for 
folkene, samle de fordrevne av Israel og føre Judas spredte flokk sammen fra verdens fire hjørner.” 

Gud taler på mange måter 
Utfrielsens dag er nær. "Herrens øyne farer over hele jorden, så han med sin makt kan hjelpe dem 
som helhjertet holder seg til ham." Blant alle nasjoner, slekter og tungemål ser han mennesker som 
ber om lys og kunnskap. Deres sinn er urolig, og lenge har de levd på det som ikke gir næring." 
Fienden av all rettferdighet har ledet dem vill, og de famler som i blinde. Men de er oppriktige og 
vil gjerne finne en bedre vei. Selv om de lever i hedenskapets dype mørke og ikke kjenner Guds 
skrevne lov eller hans Sønn Jesus, har de på mangfoldige måter vist at Guds kraft virker på deres 
sinn og karakter. 

Det finnes mennesker som ikke har annet kjennskap til Gud enn det de har mottatt gjennom Guds 
nåde. Men disse personene har til tider vist vennlighet mot Guds tjenere og beskyttet dem med fare 
for sitt eget liv. Den Hellige Ånd formidler Kristi nåde til mang en oppriktig, sannhetssøkende 
person og vekker hans edlere følelser til live på tross av hans natur og oppdragelse. "Det sanne lys, 
som lyser for hvert menneske," skinner inn i hans sjel, og hvis han følger dette lyset, vil det lede 
ham til Guds rike. Profeten Mika sier: "Sitter jeg i mørke, er Herren mitt lys. ... Han skal føre meg 
ut i lyset, og jeg skal se hans rettferd.” 

Guds frelsesplan omfatter hele verden. Han lengter etter å gi virkelig liv til den døende 
menneskeheten. Han vil ikke skuffe et eneste menneske som oppriktig lengter etter noe høyere og 
bedre enn det som verden kan tilby. Hele tiden sender han engler for å hjelpe dem som er i håpløse 
situasjoner, men som i tro ber om' at en kraft utenfor dem selv skal ta over og gi dem utfrielse og 
fred. På ulike måter vil Gud åpenbare seg for dem og fylle dem med tillit til ham som gav seg selv 
som en løsepenge for alle, "for at de kunne sette sin lit til Gud og ikke glemme Guds gjerninger, 
men nøye holde hans bud"." 

”Kan noen ta byttet fra en kriger, kan fanger slippe fra en voldsmann? Ja, så sier Herren: Fanger 
skal tas fra krigeren, og byttet skal berges fra voldsmannen. Jeg vil kjempe mot dem som strir mot 
deg, og dine barn vil jeg frelse." "De som stoler på gudebilder, må vike tilbake med skam, de som 
sier til støpte bilder: "Dere er våre guder.” 

”Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud." "Vend hjem til 
borgen, dere fanger som har håp." "Lys bryter fram i mørket" for alle oppriktige i hedningelandene. 
Gud har sagt:Jeg vil føre de blinde på den vei de ikke kjenner, lede dem på ukjente stier. Mørket 
foran dem gjør jeg til lys og ulendt mark til en slette. Dette er det jeg vil gjøre, og ingen ting skal 
være ugjort.” 

Juda-riket under Manasse og Josjia
Juda-riket hadde fremgang under Hiskia, men under Manasses lange og onde regjeringstid gikk det 
tilbake igjen. Hedenskapet ble gjenopplivet, og mange av innbyggerne ble forledet til 
avgudsdyrkelse. Manasse forledet innbyggerne i Juda og Jerusalem til å gjøre enda mer ondt enn de 
folkeslagene som Herren hadde utryddet for israelittene. Det strålende lyset som hadde skint i 



tidligere tider, ble avløst av overtroens og villfarelsens mørke. Fryktelige onder florerte - tyranni, 
undertrykkelse og hat til alt godt. Rettferdigheten ble fordreid, og voldsmentaliteten tok overhånd. 

Manasse blir advart 
Men selv i disse onde tider hadde Guds og rettferdighetens sak sine talsmenn. De vanskeligheter 
som Juda-riket hadde kommet trygt igjennom under kong Hiskia, hadde gitt mange en 
karakterstyrke som var et vern for dem under lovløsheten som hersket. Deres vitnesbyrd om sannhet 
og rettferd terget Manasse og hans øverste embetsmenn, for de prøvde å styrke sitt regime ved å 
bringe enhver opposisjon til taushet. "Manasse tok ellers livet av mange skyldfrie menn; han fylte 
Jerusalem med blod fra den ene enden til den andre.” 

En av de første det gikk ut over, var Jesaja, som i over et halvt århundre hadde vært Herrens 
sendebud i Judariket. "Andre måtte tåle spott og piskeslag, ja, tilmed lenker og fengsel. Noen ble 
steinet og pint, saget i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og 
geiteskinn, de led nød, hadde det vondt og fikk hard medfart. De var for gode for denne verden. De 
flakket omkring i øde trakter og på fjell og holdt til i huler og grotter.” 

Noen av dem som ble forfulgt under Manasse, fikk pålegg om å overbringe kongen spesielle 
budskaper som inneholdt irettesettelse og dom. Profetene sa at Juda-kongen hadde gjort "avskyelige 
ting, ting som er verre enn alt det amorittene før ham gjorde".' 

Hans ondskap gjorde at nasjonen ble drevet til randen av en krise. Innbyggerne skulle snart bli ført 
til Babylonia, der alle deres fiender kunne røve og plyndre dem. Likyvel ville Herren ikke helt 
forlate dem som anerkjente ham som sin konge mens de oppholdt seg i et fremmed land. Selv om 
de måtte tåle store trengsler, ville han utfri dem på sin egen måte og når hans tid var inne. De som 
stolte helt og fullt på ham, ville finne et sikkert tilfluktssted. 

Manasse angrer og ydmyker seg 
Trofast fortsatte profetene å advare og formane. Uten frykt talte de til Manasse og hans folk, men 
deres budskap ble møtt med forakt. Det frafalne Juda ville ikke høre. Som en forsmak på hvordan 
det ville gå folket hvis de ikke ville gå i seg selv, tillot Herren at kongen deres ble tatt til fange av 
en tropp soldater fra Assyria som "bandt ham med bronselenker og førte ham til Babylonia", til 
deres midlertidige hovedstad. Denne smertelige opplevelsen fikk kongen til å gå i seg selv. "Men da 
han var i nød, bønnfalt han Herren sin Gud om nåde og ydmyket seg dypt for sine fedres Gud. Og 
Herren bønnhørte ham da han bad. Han lyttet til hans inderlige bønn og førte ham tilbake til 
Jerusalem, så han fikk sitt kongerike igjen. Da fikk Manasse sanne at det er Herren som er Gud.” 
Men selv om han angret dypt, var det for sent til å redde riket fra fordervelsen som den langvarige 
avgudsdyrkelsen hadde ført med seg. Mange av innbyggerne hadde snublet og falt, og de reiste seg 
aldri mer. 

Den gudløse kong Amon 
En av dem som hadde sunket så dypt under Manasses katastrofale frafall, at det ikke var redning for 
ham, var kongens egen sønn som kom på tronen i en alder av tjueto år. Det står om kong Amon: 
"Han fulgte på alle måter i sin fars fotspor. Han dyrket de samme avguder som faren, og bøyde seg 
og tilbad dem. Han gikk bort fra Herren, sine fedres Gud, og vandret ikke på Herrens vei." "Han 
ydmyket seg ikke for Herren, som hans far Manasse hadde gjort. Han bare øket sin syndeskyld." 
Den onde kongen fikk ikke noen lang regjeringstid. Bare to år etter at han var kommet på tronen, 



ble han drept på slottet av sine egne tjenere midt i sine utskeielser, og folket i landet gjorde hans 
sønn Josjia til konge etter ham.' 

Den gode kong Josjia 
Da Josjia kom på tronen, og han regjerte i trettien år, håpet de som hadde bevart den rene tro, at det 
nå var slutt med rikets tilbakegang. For selv om den nye kongen bare var åtte år gammel, fryktet 
han Gud helt fra begynnelsen og gjorde det som var rett i Herrens øyne. "Han fulgte på alle måter i 
sin ættefar Davids fotspor, uten å vike av til høyre eller venstre." 

Josjia var sønn av en ond konge og var hardt fristet til å gå i farens spor, og han hadde bare noen få 
rådgivere som oppmuntret ham til å gjøre det som var rett. Likevel var han tro mot Israels Gud. Han 
lærte av fortidens feilgrep og bestemte seg for å gjøre det rette i stedet for å kaste seg ut i den 
samme synd og nedverdigelse som faren og bestefaren hadde gjort. Han vek ikke av til høyre eller 
venstre Han skulle ha en ansvarsfull posisjon og bestemte seg for å rette seg etter den veiledning 
som kongene i Israel hadde fått. Fordi han var lydig, kunne Gud bruke ham som et kar til ære. 

Da Josjia begynte å regjere, og mange år før, spurte de oppriktige i Juda om Guds løfter til det 
gamle Israel noen gang ville bli oppfylt. Menneskelig sett så det ut som om det nesten var umulig at 
Guds plan med det utvalgte folket kunne gjennomføres. Århundrers frafall hadde festet dype røtter. 
Ti av stammene var blitt spredt blant hedningene. Bare Juda og Benjamin-stammen var igjen, og nå 
syntes det som om også disse var på randen av en moralsk og nasjonal katastrofe. 

Profetene begynte å forutsi at den vakre hovedstaden ville bli fullstendig ødelagt. Her lå templet 
som Salomo hadde bygd, og her fant folket næring for alle sine forhåpninger om å oppnå nasjonal 
storhet. Var det mulig at Gud ville endre sin beslutning om å utfri dem som satte sin lit til ham? 
Kunne de som hadde vært tro mot Gud, håpe på noe bedre med tanke på at de rettferdige var blitt 
forfulgt lenge og uten opphør, og at de onde tilsynelatende hadde det godt? 

Budskapet fra profeten Habakkuk 
Det var profeten Habakkuk som kom med disse illevarslende spørsmål. Med tanke på dem som var 
trofaste på hans tid spurte han engstelig: "Hvor lenge, Herre, skal jeg rope uten at du gir meg svar, 
klage og skrike til deg om vold uten at du frelser? Hvorfor lar du meg se urett og være vitne til 
ulykke? Jeg ser bare ødeleggelse og vold; det kommer til strid og trette. Derfor er loven maktesløs, 
og retten vinner ikke fram. For gudløse omringer de rettvise, og dermed blir retten forvrengt.” 

Gud svarte på ropet fra de trofaste. Gjennom sitt utvalgte talerør kunngjorde han sin beslutning om 
å straffe det folket som hadde vendt ham ryggen for å dyrke hedningenes guder. Mens det enda var 
noen som ønsket opplysning om fremtiden, ville Gud gripe mirakuløst inn i nasjonenes liv slik at 
babylonerne kom til makten. Gud ville benytte de fryktelige og skremmende kaldeerne som en 
svøpe som plutselig skulle overfalle Judariket. Fyrstene i Juda og de fremste blant folket skulle 
føres i fangenskap til Babylonia. Byene og landsbyene i Juda og de oppdyrkede markene skulle 
legges øde. Ingenting skulle spares. 

I tillit til at Guds plan med sitt folk ville bli gjennomført på en eller annen måte, til tross for denne 
fryktelige ulykken, bøyde Habakkuk seg under Herrens vilje. "Er ikke du fra gammel tid, Herre, 
min hellige Gud?" utbrøt han." I stedet for å dvele ved de ulykkene som snart skulle komme, grep 
han i tro fast på de kostelige løftene som taler om Guds kjærlighet til sine troende etterfølgere." 
Med dette la han sin egen og hver eneste troende israelitts sak i den barmhjertige Guds hender. 



Dette var ikke den eneste gangen Habakkuk viste sterk tro. Da han ved en annen anledning tenkte 
på fremtiden, sa han: "Nå vil jeg stå på vakt, stille meg på min post og speide for å se hva han vil 
tale til meg." Herren svarte: "Skriv synet opp, riss det inn på tavler, så folk kan lese det lett! For 
synet venter på sin tid, det jager mot enden og slår ikke feil. Om det dryger, så bare vent! Det 
kommer sikkert" og uteblir ikke. ...Men den rettferdige skal leve ved sin tro.” 

Guds folk i dag blir holdt oppe av den samme tro som styrket Habakkuk og alle de hellige og 
rettferdige menneskene som ble utsatt for de store påkjenninger på den tiden. Selv i de mørkeste 
stunder og under de mest fortvilte forhold kan den troende ha ubetinget tillit til ham som er kilden 
til alt lys og all makt. Ved tro på Gud kan hans håp og mot bli fornyet dag for dag. "Den rettferdige 
skal leve ved sin tro." Ingen som tjener Gud, behøver å fortvile, vakle eller frykte. Herren vil til 
overmål innfri sine troende barns høyeste forventninger. Han vil gi dem den visdom de trenger 
under livets skiftende forhold. 

Apostelen Paulus taler i klare ordelag om Guds store omsorg for hvert eneste menneske som blir 
fristet. Han fikk denne forsikring fra Gud: "Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i 
svakhet." Tillitsfull og takknemlig svarte Guds prøvede tjener: "Derfor vil jeg helst rose meg av min 
svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor er jeg for Kristi skyld ved godt mot når jeg 
er svak, blir mishandlet, er i nød, forfølgelser og vanskeligheter. For når jeg er svak, da er jeg 
sterk.” 

Vi må oppelske den troen som både profetene og apostlene har vitnet om -den tro som griper fatt i 
Guds løfter og venter på utfrieise slik han vil og når hans tid er inne. Det sikre profetiske ord vil bli 
endelig oppfylt når vår Herre og frelser Jesus Kristus kommer tilbake i herlighet som kongers konge 
og herrers herre. 

Ventetiden kan synes lang, vi blir kanskje nedbøyd på grunn av vanskeligheter, og mange av dem vi 
har stolt på, gir kanskje opp på veien. I likhet med profeten som forsøkte å sette mot i Juda under et 
frafall som ikke har noe sidestykke, bør også vi tillitsfullt si: "Herren er i sitt hellige tempel; vær 
stillefor ham, all jorden!" Vi bør alltid huske det oppmuntrende budskapet: "Synet venter på sin tid, 
det jager mot enden og slår ikke feiL" "Men den rettferdige skal leve ved sin tro.” 

”Herre, jeg hørte frasagn om deg og fikk ærefrykt for ditt verk, Herre. Gjenta det i vår egen tid, gjør 
det kjent før tiden er omme! Glem ikke å vise miskunn når du blir harm! Gud kommer fra Teman, 
Den Hellige fra Paran-fjellet. Hans herlighet dekker himmelen, jorden er full av hans pris. Glansen 
fra ham er som lyset, stråler går ut fra hans hånd. Hans makt er skjult i dem. Foran ham går pesten, i 
hans fotspor følger sott. Han skrider fram, og jorden rister, folkeslag skjelver for hans blikk. Gamle 
fjell slår sprekker, eldgamle åser synker sammen. Han går fram som i gammel tid." 

”Du drar ut for"å frelse ditt folk, for å frelse din salvede. 

”For fikentreet blomstrer ikke, og vintreet bærer ikke frukt. Oliventreets høst slår feil, og markene 
gir ikke føde. Sauene er borte fra kveen, og fjøset er tomt for fe. Men jeg vil glede meg i Herren, 
juble over min frelses Gud.” 

Sefanja profeterer 
Habakkuk var ikke den eneste som formidlet et håpets budskap om fremtidig seier, men også om 
straffedom her og nå. Under Josjias regjering kom Herrens ord til Sefanja. Det gav klart uttrykk for 



hva følgene ville bli hvis frafallet fortsatte. Samtidig gjorde det menigheten oppmerksom på de 
herlige fremtidsutsikter bakom alt i denne verden. Hans profetier om den dommen som ventet Juda, 
passer like meget på den straffedom som vil ramme en ubotferdig verden i tiden før Kristi 
gjenkomst. 

”Nær er Herrens dag, den store; den er nær og kommer med hast! Hør, besk er Herrens dag, da 
roper krigeren høyt. Den dagen er en vredens dag, en dag med nød og trengsel, en dag med storm 
og herjing, en dag med mulm og mørke, en dag med skyer og skodde, en dag med hornlåt og 
hærrop mot de faste borger og mot de høye tårn. Da vil jeg gjøre folk så redde at de går omkring 
som blinde, for de har syndet mot Herren. Deres blod skal kastes ut som avfall og deres kjøtt som 
møkk. Deres sølv og gull kan ikke berge dem. På sin vredesdag skal Herren i sin brennende iver 
fortære hele jorden. For han gjør ende, ja, brå ende på alle som bor på jorden." 

”Kom sammen, hold samling, du folk som ikke kjenner skam, før dere blir borte som fykende 
agner, før den kommer over dere, Herrens brennende vrede, før den kommer over dere, Herrens 
vredesdag! Søk Herren, alle ydmyke i landet, dere som gjør hans vilje! Legg vinn på rettferd og 
ydmykhet, så blir dere kanskje spart på Herrens vredesdag!" 

”Se, på den tid vil jeg utslette alle dem som plaget deg. Da berger jeg de haltende og fører de 
bortdrevne sammen. Jeg gir dem ære og ry og over hele jorden, der de er blitt vanæret. På den tid 
fører jeg dere hjem, da skal jeg samle dere. For jeg vil gi dere ære og ros blant alle folk på jorden, 
når jeg like for øynene på dere vender deres lagnad, sier Herren." 

”Bryt ut i jubel, Sions datter, Israel, rop av fryd! Gled deg, Jerusalems datter, og juble av hele ditt 
hjerte! Herren har fridd deg fra straffedommen og tatt dine fiender bort. Herren, Israels konge, er 
hos deg, du skal ikke lenger frykte noe vondt. Den dagen skal de si til Jerusalem: Frykt ikke, Sion! 
La ikke hendene synke! Herren din Gud er hos deg, en helt som har makt til å frelse. Han gleder og 
fryder seg over deg og gir deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd som på en 
høytidsdag.” 

Sensasjonelt funn
De lavmælte, men likevel kraftfulle profetiene om fangenskapet i Babylonia bidrog sterkt til å rydde 
veien for den reformasjonen som fant sted i Josjias attende regjeringsår. Den kom fullstendig 
overraskende, og årsaken var at man fant en del av Den hellige skrift som på en merkelig måte var 
blitt forlagt og hadde vært skjult i mange år. Denne reformasjonen førte til at folket for en tid 
unngikk de straffedommene som truet. 

Under den første påskefesten som var blitt holdt i Hiskias regjeringstid omkring hundre år tidligere, 
ble det bestemt at prestene hver dag skulle lese fra lovboken for folket. Fremgangen under Hiskias 
regjering skyldtes at man holdt de vedtektene som Moses hadde skrevet ned, særlig dem som stod i 
lovboken, og som utgjør en del av Femte Mosebok. Men Manasse dristet seg til å overse disse 
lovene. Mens han var konge, ble det eksemplaret av lovboken som tilhørte templet, borte på grunn 
av likegyldighet. Det gikk derfor flere år da folket ikke fikk undervisning i loven. 

Lovboken blir lest for Josjia 
Lovteksten, som lenge hadde vært savnet, ble funnet i templet av øverstepresten Hilkia under den 



store restaurering som ble foretatt i samsvar med kong Josjias plan om å bevare helligdommen. 
Øverstepresten overlot den kostelige boken til Sjafan, en skriftkyndig. Han leste den og leverte den 
etterpå til kongen med beskjed om hvordan den var blitt funnet. 

Det gjorde et dypt inntrykk på Josjia da han for første gang hørte de formaninger og advarsler som 
stod i den gamle bokrullen. Aldri tidligere hadde han hatt en så klar forståelse av Guds tydelige 
utsagn da han stilte Israel på valg mellom "liv og død, velsignelse og forbannelse", og hvordan de 
gjentatte ganger var blitt oppfordret til å velge livet, for at de kunne ære Gud på jorden og være til 
velsignelse for alle folkeslag. Moses hadde gitt Israel denne formaning: "Vær modige og sterke! 
Vær ikke redde, og la dere ikke skremme av dem! For Herren din Gud går med deg. Han slipper 
deg ikke og svikter deg ikke.” 

Boken var full av løfter om Guds villighet til helt og fullt å frelse dem som stolte ubetinget på ham. 
Slik han hadde utfridd dem fra trelldommen i Egypt, ville han på en mektig måte sørge for at de 
kunne bosette seg i løftets land, og han ville sette dem fremst blant folkeslagene. 

Det var løfter om velsignelser til dem som var lydige, og profetier om straffedommer over de 
ulydige. Da kongen lyttet til det som ble lest fra den inspirerte boken, ble han klar over at de forhold 
som var beskrevet, lignet dem som nettopp da preget hans eget rike. I forbindelse med den 
profetiske skildring av folkets frafall gjorde det et sterkt inntrykk på ham å høre de klare utsagn om 
at katastrofen ikke var langt borte, og at det ikke var noen redning. Ordbruken var ikke til å 
misforstå. For å gjøre alt helt klart var det i slutten av boken et sammendrag av Guds handlemåte 
med Israel i fortiden og de begivenheter som kunne ventes i fremtiden. Moses hadde sagt i hele 
Israels påhør: 

”Lytt du himmel, jeg vil tale, hør ordene fra min munn, du jord! La min lære risle som regn, min 
tale dryppe som dugg, som regnskurer på det grønne gress, som regndråper over det som gror. 
Herrens navn vil jeg forkynne, og dere skal gi vår Gud ære. Han er Klippen, fullkomment er hans 
verk, rettferdige er alle hans veier. En trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han." 

”Kom svunne dager i hu, gi akt på årene fra slekt til slekt! Spør din far, så forteller han deg, de 
gamle kan gi deg svar. Da Den Høyeste gav folkeslagene land og skilte menneskene fra hverandre, 
satte han grenser mellom folkene etter tallet på Israels sønner. " Herrens del ble hans eget folk, 
Jakob ble hans arvelodd. Herren fant ham i ødemarken, i den tomme ørken med ulende lyder. Han 
vernet ham og sørget for ham og voktet ham som sin øyesten." 

Men Israel "forkastet Gud som hadde skapt ham, og viste forakt for sin frelsende klippe. De egget 
ham med fremmede guder og vakte hans harme med styggedom. De ofret til ånder som ikke er 
guder, til guddommer som de ikke kjente, nye og nylig oppkommet, guder som fedrene ikke visste 
om. Klippen, ditt opphav, brydde du deg ikke om, du glemte Gud som fødte deg. Da Herren så det, 
støtte han dem bort, for hans sønner og døtre hadde krenket ham. Han sa: Jeg vil skjule mitt ansikt 
for dem og se hvordan det går dem til slutt; for de er en vrangsnudd slekt, barn som det ikke finns 
troskap i. De egget meg med sine avguder, med gagnløse guder vakte de min harme. Så vil jeg egge 
dem med et ufolk; krenke dem med et uforstandig folk". 

”Jeg hoper opp ulykker over dem og bruker alle mine piler mot dem. Kraftløse blir de av hunger, de 
tæres av pest og farlig sott." 



”De er et folk uten råd som duger, og de har ingen innsikt. Var de vise skjønte de dette og innså 
hvordan det går dem til slutt. Hvordan kan en mann forfølge tusen og to slå ti tusen på flukt hvis 
ikke deres klippe har solgt dem, hvis ikke Herren har prisgitt dem? For deres klippe er ikke som vår, 
det kan våre fiender dømme om." 

”Alt dette er forvart hos meg, forseglet i mitt forrådskammer til dagen som kommer med hevn og 
gjengjeld, den tid da de blir ustø på foten. Ja, ulykkesdagen nærmer seg for dem; det som venter 
dem, kommer snart.” 

Disse og lignende avsnitt gjorde det klart for Josjia at Gud elsket sitt folk men avskydde synden. 
Kongen så fremtiden i møte med stor frykt da han leste profetiene om de overhengende 
straffedommer som ville ramme dem som fortsatt gjorde opprør. Juda hadde gått langt i synd. Hva 
ville følgen bli hvis de fortsatte i sitt frafall? 

Kongen hadde heller ikke tidligere vært likegyldig når det gjaldt avgudsdyrkelse. I sitt åttende 
regjeringsår, da han enda var en ung mann, helliget han seg fullstendig til å tjene Gud. Fire år 
senere, da han var tjue år, gjorde han en alvorlig anstrengelse for å fjerne fristelsen fra sine 
undersåtter ved å rense Juda og Jerusalem for offerhauger og Asjera-pæler og utskårne og støpte 
gudebilder. I hans nærvær rev de ned altrene for Ba'algudene, og røkelsesaltrene som stod oppå 
dem, hogg han i stykker. Asjera-pælene og de utskårne og støpte bildene slo han i stykker. Han 
knuste dem til støv og strødde det på gravene til folk som hadde ofret til dem. Prestenes ben brente 
han på deres egne altere. Slik renset han Juda og Jerusalem.' 

Den unge kongen nøyde seg ikke med det grundige arbeid han hadde gjort i Juda-riket. Han utfoldet 
også sine anstrengelser i de deler av landet som tidligere var befolket av de ti stammene i Israel, 
som det nå bare var en liten rest tilbake av. Det står at rundt omkring i byene i Manasse, Efraim og 
Simeon, ja helt til Naftali gjorde han det samme. Han drog gjennom disse ødelagte områdene på 
kryss og tvers og rev ned altrene og Asjera-pælene og slo i stykker de utskårne bildene og knuste 
dem til støv. I hele Israel hogg han ned alle røkelsesaltrene. Så vendte han tilbake til Jerusalem. 

Helt fra sin tidligste ungdom utnyttet Josjia sin posisjon som konge til å opphøye prinsippene i 
Guds hellige lov. Mens riksskriveren Sjafan leste fra lovboken for kongen, ble kongen klar over at 
boken var en verdifull kilde til kunnskap som kunne bli til hjelp i det reformasjonsarbeid han var 
oppsatt på å gjennomføre i landet. Han bestemte seg for å følge de råd den inneholdt og å gjøre alt 
for å opplyse folket om det som stod i den. Og han ville tilskynde dem til å vise aktelse og 
ærbødighet for himmelens lov. 

Men var det mulig å gjennomføre den nødvendige reformen? Israel hadde nesten nådd grensen for 
Guds tålmodighet. Snart ville Herren straffe dem som hadde vanæret hans navn. Herrens vrede var 
allerede tent mot hans folk. Overveldet av sorg og fortvilelse flerret Josjia klærne sine, knelte 
ydmykt for Gud og bad om tilgivelse på vegne av et ubotferdig folk. 

Huldas profetiske budskap 
På den tiden bodde det i nærheten av templet i. Jerusalem en kvinnelig profet som hette Hulda. 
Kongen var fylt av bange anelser, og han kom nå til å tenke på henne. Han bestemte seg for å spørre 
Herren gjennom denne utvalgte budbæreren om det på noen måte stod i kongens makt å redde det 
villfarne Juda som nå befant seg på avgrunnens rand. 



Alvoret i situasjonen og kongens ærbødighet for profeten fikk ham til å peke ut landets fremste 
menn som sine sendebud. Han sa til dem: "Gå og søk råd hos Herren for meg og folket, for hele 
Juda, om innholdet i denne boken som er funnet. For stor er Herrens harme som har flammet opp 
mot oss, fordi våre fedre ikke hørte på det som står i denne boken, og ikke gjorde alt det som er 
foreskrevet oss." 

Gjennom Hulda gav Herren Josjia beskjed om at Jerusalems skjebne ikke kunne avverges. Selv om 
folket nå ydmyket seg for Gud, kunne de ikke unngå straffen. Deres sanser var blitt sløvet så lenge 
på grunn av synd, at de snart ville gjøre de samme synder om igjen, hvis de ikke ble straffet. 
Profeten sa: "Så sier Herren, Israels Gud: Si til den mannen som har sendt dere til meg: Så sier 
Herren: Se, jeg fører ulykke over dette stedet og over dem som bor der, alt det som er nevnt i den 
boken Juda-kongen har lest. For de har gått bort fra meg og tent offerild for andre guder. Slik har de 
vakt min harme med sine henders verk. Harmen flammer mot dette stedet, og den skal ikke slokne." 

Herren ville likevel ta hensyn til at kongen ikke hadde nølt med å be om tilgivelse og nåde og 
ydmyke seg for Gud. Slik lød budskapet til ham: "Du ble ydmyk og bøyde deg for Herren da du 
hørte hva jeg talte mot dette stedet og mot dem som bor her: at de skal bli til skrekk og forbannelse. 
Fordi du flerret dine klær og gråt for mitt åsyn, så har jeg nå også hørt, lyder ordet fra Herren. 
Derfor vil jeg la deg komme til dine fedre. I fred skal du samles med dem i graven. Du skal slippe å 
se all den ulykken jeg fører over dette sted.!” 

Josjia reformerer gudstjenesten 
Kongen måtte la Gud bestemme hva som skulle skje. Han kunne ikke forandre Herrens evige 
forsett. Men selv om Herren hadde kunngjort himmelens straffedommer, unnlot han ikke å gi folket 
anledning til å angre og vende om. Josjia oppfattet dette slik at Gud var villig til å blande sine 
straffedommer med nåde, og han bestemte seg for å gjøre alt som stod i hans makt for å 
gjennomføre grundige reformer. Øyeblikkelig kalte han sammen de eldste og de øverste 
embetsmenn i Jerusalem og Juda sammen med hele folket. Disse møttes med kongen i 
tempelforgården, der også prestene og levittene var med. 

Til denne veldige forsamlingen leste kongen selv alt det som stod i paktsboken som var funnet i 
Herrens hus. Kongen var dypt beveget da han leste. Han følte seg nedbrutt da han overbrakte 
budskapet. Dette gjorde et dypt inntrykk på tilhørerne. De intense følelser som preget kongens 
ansikt, selve alvoret i budskapet og varselet om straffedommene som kunne ventes, gjorde alt 
sammen sin virkning, og mange bestemte seg for å følge kongens eksempel og be om tilgivelse. 

Josjia foreslo nå at de fremste menn i riket sammen med folket skulle slutte en høytidelig pakt 
fremfor Guds åsyn, om at de ville samarbeide i å gjennomføre radikale forandringer. "Kongen stilte 
seg opp ved søylen og sluttet en pakt for Herrens åsyn: folket skulle følge Herren og holde hans 
bud, lovbud og forskrifter av hele sitt hjerte og hele sin sjel. Slik skulle de oppfylle paktens ord som 
var skrevet i denne boken. Og hele folket gikk med i pakten. ” 

I den reformasjonen som fulgte, bestemte kongen seg for å utrydde hvert eneste spor etter 
avgudsdyrkelsen. Så lenge hadde innbyggerne etterlignet nabofolkene og tilbedt bilder av tre og 
stein at det så ut som om det menneskelig sett var umulig å fjerne hvert eneste spor av disse onder. 
Men Josjia fortsatte sine anstrengelser for å rense landet. Så strengt opptrådte han overfor 
avgudsdyrkelsen, at han drepte alle offerhaug-prestene som fantes der. Han utryddet også 
åndemanerne og spåmennene, husgudene og avgudene og alle avskyelige gudebilder som var å se i 



Juda og Jerusalem. Slik ville han oppfylle de lovbud som var skrevet opp i den boken presten Hilkia 
hadde funnet i Herrens hus.' 

Da riket flere hundre år tidligere var i ferd med å bli delt, prøvde Jeroboam, Nebats sønn, i åpen 
tross mot den Gud som Israel hadde tjent, å få folket til å slutte med å ta del i tempeltjenesten i 
Jerusalem og begynne å dyrke fremmede guder. Han reiste et avgudsalter i Betel. l kommende år 
ville mange bli forledet til avgudsdyrkelse ved dette alteret. Da det blevigslet, stod det plutselig en 
gudsmann fra Judea frem og fordømte den vanhellige seremonien. Han ropte mot alteret og sa: 

Alter, alter! Så sier Herren: Det skal fødes en sønn i Davids ætt; Josjia skal han hete. På deg skal 
han ofre prestene fra offer haugene som tenner offerild på deg; på deg skal han brenne 
menneskeben.” Samtidig med dette utsagn skjedde det et tegn som viste at det var Herren som talte. 

Det hadde gått tre hundre år. Også under den reformasjonen som Josjia gjennomførte, kom kongen 
til Betel der det gamle alteret stod. Nå skulle den profetien som var uttalt i Jeroboams påhør mange 
år tidligere, bli bokstavelig oppfylt. 

”l Betel rev han også ned alteret og offerhaugen som Jeroboam, Nebats sønn hadde bygd, han som 
fikk Israel til å synde. Både alteret og haugen ble jevnet med jorden. Så knuste han steinene til støv 
og brente opp Asjerapælen. 

Da Josjia snudde seg, fikk han øye på gravene som var der i fjellet. Han sendte folk av sted for å ta 
alle ben ut av gravene. Så brente han dem på alteret, og således gjorde han alteret urent. Slik ble det 
oppfylt, det ordet fra Herren som gudsmannen ropte ut da han kunngjorde dette. 

Så spurte kongen: "Hva er det for en gravstein jeg ser der borte?" Mennene i byen svarte: "Det er 
graven til den gudsmannen som koms fra Juda og forutsa dette som du nå har gjort med alteret her i 
Bete1." Da sa kongen: "La ham hvile i fred! Ingen måflytte på hans ben." Så lot de hans ben være, 
og likeså de ben som var igjen av profeten som var kommet fra Samaria.” 

På sørsiden av Oljeberget, rett overfor Herrens vakre tempel på Moria-fjellet, fantes de 
avgudstempler og gudebilder som Salomo hadde oppført for å behage sine hedenske koner. l nesten 
tre hundre år hadde disse store, uhyggelige bilder stått på forargelsens fjell som tause vitner om 
Israels viseste konge og hans frafall. Josjia fjernet også disse og ødela dem. 

For å styrke Juda-folkets tro på deres fedres Gud ytterligere, holdt kongen en stor påskefest etter de 
instrukser som fantes i lovboken. De som hadde ansvaret for gudstjenesten, gjorde alle 
forberedelsene, og på den store festdagen ble det gitt tallrike offer. "En slik påskehelg var det ikke 
blitt holdt siden den gang dommerne styrte i Israel, ikke så lenge det hadde vært konger i Israel og 
Juda.” Men Josjia kunne ikke sone de synder som tidligere slekter hadde begått, selv om Gud så 
med stor velvilje på hans iver. Den fromhet som kongens medarbeidere la for dagen, kunne heller 
ikke endre sinnsholdningen hos alle dem som innbitt nektet å oppgi avgudsdyrkelsen og tjene den 
sanne Gud. 

Josjia regjerte mer enn ti år etter den store påskefesten. l en alder av trettini år ble han drept i kamp 
med egypterhæren. Josjia ble gravlagt der hans fedre lå, og hele Juda og Jerusalem sørget over ham. 
Jeremia kvad en klagesang over ham. Alle sangerne og sangerinnene talte om Josjia i sine 



klagesanger, og det har de gjort til denne dag. Det ble en fast skikk i lsrael å synge disse sangene, 
og de er nå skrevet ned blant klagesangene.” 

”Det hadde aldri før vært noen konge som Josjia. Ingen hadde på den måten vendt om til Herren av 
hele sitt hjerte og av 'hele sin sjel og av all sin makt, helt som Moseloven krever. Og heller ikke 
siden kom det noen konge som han. Likevel oppgav ikke Herren sin store vrede og harme som 
hadde flammet opp mot Juda, fordi Manasse gjorde så mye som krenket og harmet Gud.” 

Snart ville Jerusalem bli fullstendig ødelagt, landets innbyggere ville bli ført i fangenskap til 
Babylonia for å lære det de ikke hadde villet lære under gunstigere forhold. 

Jeremia - profet i en krisetid
Jeremia var en av dem som hadde håpet at den åndelige vekkelsen som fulgte etter reformasjonen 
som Josjia satte i verk, skulle vare. Gud kalte ham til profetgjerningen mens han enda var ganske 
ung. Det skjedde i Josjias trettende regjeringsår. Jeremia tilhørte det levittiske presteskapet og var 
blitt opplært i den hellige gjerningen helt fra siri barndom. I de lykkelige årene mens han utdannet 
seg til prestegjerningen, ante han ikke at han fra fødselen var helliget "til profet for folkene". Da 
Guds kall kom til ham, ble han overveldet fordi han følte seg uverdig. "Å, Herre Gud," utbrøt han, 
"jeg duger ikke til å tale; jeg er så ung.” 

Gud så at den unge Jeremia ville røkte sin gjerning med troskap og stå fast på sannhet og rett på 
tross av kraftig motstand. Som barn hadde han vist at han var til å stole på, og nå skulle han døye 
hard motgang som en god korsets stridsmann. Herren sa til sin utvalgte budbærer: "Si ikke at du er 
ung! Alle jeg sender deg til, skal du gå til, og alt jeg befaler deg, skal du tale. Vær ikke redd for 
dem, for jeg vil være med deg og berge deg." "Men du skal spenne beltet om livet og stå fram og 
tale til dem alt det jeg befaler deg. Du skal ikke være redd for dem, ellers vil jeg gjøre deg redd for 
dem. Se, jeg gjør deg i dag til en fast borg, til en jernstøtte og en bronsemur mot hele landet, mot 
konger og stormenn i Juda, mot prestene og folket i landet. De skal stride imot deg, men ikke vinne; 
for jeg vil være med deg og berge deg, lyder ordet fra Herren.” 

Ulykke truer nasjonen 
I førti år skulle Jeremia komme til å vitne for folket om sannhet og rettferd. I en tid da frafallet var 
uten sidestykke, skulle han i liv og karakter vitne om hva det vil si å tjene den sanne Gud. Han 
skulle være Herrens talerør under de fryktelige beleiringer som Jerusalem ville bli utsatt for. Han 
skulle forutsi at Davids hus ville falle, og at Salomos vakre tempel ville bli ødelagt. . 

Selv når Jeremia ble innesperret på grunn av sine fryktløse uttalelser, skulle han fortsatt tale klart 
mot synden selv i de høyeste kretser. Han skulle bli foraktet og forkastet av mennesker og til sist 
oppleve at hans egne profetier om den truende straffedommen gikk bokstavelig i oppfyllelse. Han 
ville også oppleve den sorg og elendighet som kom da den domfelte byen ble ødelagt. 

Men midt i den ulykken som landet ble kastet ut i, fikk Jeremia ofte se forbi den nødssituasjonen de 
gjennomlevde, til de herlige fremtidsutsikter da Guds folk ville bli utfridd fra fiendeland og igjen 
komme tilbake til Sion. Han så frem til den tiden da Gud ville fornye sitt paktsforhold med dem. 
"Selv skal de være som en vannrik hage og ikke lenger lide nød.” 



Jeremia skrev selv om sitt kall til profetgjerningen: "Så rakte Herren ut hånden og rørte ved min 
munn. Og Herren sa til meg: "Se, jeg legger mine ord i din munn. Jeg setter deg i dag over folk og 
riker for at du skal rykke opp og rive ned, ødelegge og bryte sund, bygge og plante.” 

Vi bør være takknemlige fordi det også står "bygge og plante". Disse ordene var en forsikring til 
Jeremia om at Herren ville bygge opp igjen og helbrede. I årene fremover skulle han komme med 
strenge budskaper. Fryktløst skulle han profetere om plutselige straffedommer. Fra Sinea-slettene 
skulle "ulykken slippes løs over alle som bor i landet". Herren sa: "Da vil jeg dømme dem for all 
deres ondskap, fordi de vendte seg bort fra meg.” Men sammen med disse budskapene skulle 
profeten bringe forsikring om tilgivelse til alle som vendte om fra sine onde gjerninger. 

Jeremia advarer 
Som en klok byggmester prøvde Jeremia helt fra begynnelsen av sin livsgjerning å oppmuntre 
folket i Juda til å legge en solid grunnvoll for sitt åndelige liv ved oppriktig anger. I lang tid hadde 
de bygd med materialer som apostelen Paulus sammenlignet med tre, høy og halm. Jeremia 
karakteriserer dette som skrap. "De skal kalles vraket sølv, for Herren har vraket dem," sa han om 
det ubotferdige folket. Nå oppfordret han dem til å bygge klokt og med tanke på evigheten. De 
skulle legge bort frafallets og vantroens søppel og legge en grunnvoll av rent gull, renset sølv og 
edelsten - tro, lydighet og gode gjerninger - det eneste en hellig Gud kan godta. 

Slik talte Herren til sitt folk gjennom Jeremia: "Vend om, du frafalne Israel! lyder ordet fra Herren. 
Jeg ser ikke lenger på deg med harme, men vil vise miskunn, lyder ordet fra Herren, jeg vil ikke for 
evig være vred. Bare erkjenn din skyld, at du har gjort opprør mot Herren din Gud. ... Vend om, 
dere frafalne sønner! Lyder ordet fra Herren. For jeg er herre over dere." "Så tenkte jeg dere ville 
kalle meg far og aldri vende dere bort fra meg." "Vend tilbake, dere frafalne sønner, så skal jeg lege 
deres frafal!.” 

I tillegg til denne manende innbydelsen fortalte Herren hvilke ord de skulle bruke når de vendte om 
til ham. De skulle si: "Se her, vi kommer til deg, for du er Herren vår Gud. Det er løgn og bedrag, 
det som skjer på haugene, den ville larm på fjellene. Sannelig, bare hos Herren vår Gud er det frelse 
for Israel. ... Så la oss ligge i vår skam, la vanæren dekke oss! For vi har syndet mot Herren vår 
Gud, både vi og våre fedre, fra vi var unge og til i dag; vi har vært ulydige mot Herren vår Gud.” 

Josjias reformasjon hadde ført til at nasjonen kvittet seg med avgudstemplene, men folkets sinn 
forandret seg ikke. Sannhetens frø, som hadde spirt og gitt løfte om en rik høst, ble kvalt av torner. 
Et nytt og lignende frafall ville være skjebnesvangert. Derfor ønsket Herren å vekke dem og få dem 
til å innse faren. 

Bare hvis de var tro mot ham, kunne de ha håp om fremgang og Guds velvilje. 

Gang på gang minnet Jeremia dem om de råd de hadde fått i Femte Mosebok. Mer enn noen annen 
profet la han vekt på den undervisning som var gitt i Moseloven, og påviste hvordan den kunne 
bringe de største åndelige velsignelser både til folket som et hele og til den enkelte personlig. På en 
inntrengende måte forkynte han: "Spør etter de gamle stiene, etter veien til det gode! Gå på den, så 
finner dere hvile. ” 

Ved en bestemt anledning fikk profeten pålegg fra Herren om å ta plass ved en av hovedveiene inn 
til byen og innskjerpe betydningen av å holde sabbaten hellig. Innbyggerne i Jerusalem stod i fare 



for å miste sabbatens hellighet av syne, og de ble høytidelig advart mot å utføre verdslig arbeid på 
den dagen. De fikk løfte om velsignelse hvis de var lydige. Herren sa: "Dersom dere vil høre på 
meg, lyder ordet fra Herren, så dere ikke bærer noen bør inn gjennom portene i denne byen på 
sabbatsdagen, men holder hviledagen hellig og ikke utfører noe arbeid, da skal konger som sitter på 
Davids trone og som kjører med hester og vogner, få komme inn gjennom portene, både de og 
høvdingene deres, mennene i Juda og innbyggerne i Jerusalem. Og det skal alltid bo folk i denne 
byen.” 

Løftet om velstand som lønn for troskap ble gitt sammen med en profeti om de fryktelige 
straffedommer som ville ramme byen hvis innbyggerne ikke var tro mot Gud, og ikke rettet seg 
etter hans lov. Hvis de ikke gav akt på oppfordringene til å lyde Herren deres fedres Gud og holde 
hans sabbat hellig, ville byen og dens palasser bli fullstendig ødelagt av brann. 

Slik gikk profeten helt og fullt inn for den riktige livsstil som så tydelig var fremstilt i lovboken. 
Men forholdene i Juda var slik at bare de mest drastiske tiltak kunne frembringe en forandring til 
det bedre. Derfor arbeidet profeten så iherdig for de ubotferdige. Han kom med denne inntrengende 
oppfordring: "Bryt dere nytt land, og så ikke mer blant torner!" ”Jerusalem, rens ditt hjerte for 
ondskap, så skal du bli berget.” 

Men det store flertall av folket gav ikke akt på oppfordringen til anger og reformasjon. Etter at den 
gode kong Josjia var død, hadde landets ledere misbrukt sin posisjon og ført mange på avveier. 
Joakas var blitt avsatt av egypter kongen og ble etterfulgt av Jojakim, som var en eldre sønn av 
Josjia. Fra den tid Jojakim begynte å regjere, hadde Jeremia lite håp om å redde sitt kjære land fra 
ødeleggelse, og hindre at folket kom i fangenskap. Men han fikk ikke lov å holde seg taus mens 
landet var truet av fullstendig ødeleggelse. De som fremdeles var lojale mot Gud, skulle oppmuntres 
til fortsatt å gjøre det som var riktig, og de som levde i synd, skulle om mulig tilskyndes til å avstå 
fra det onde. 

Krisen krevde at det ble satt i gang et omfattende offentlig tiltak. Herren påla Jeremia å stille seg i 
tempelforgården og tale til alle av Juda-folket som gikk inn og ut. Han måtte ikke utelate et eneste 
ord av det Herren gav ham å si, så synderne i Sion skulle ha den best mulige anledning til å høre, så 
de kunne avstå fra sin ondskap. 

Profeten fulgte oppfordringen. Han stilte seg i porten til Herrens hus og talte advarende og manende 
til folket. Under Den Allmektiges inspirasjon uttalte han: 

”Hør Herrens ord, alle dere judeere som går inn gjennom disse portene for å bøye dere og tilbe 
Herren. Så sier Herren, Allhærs Gud, Israels Gud: La deres atferd og gjerninger forbedres, så lar jeg 
dere bo på dette sted. Sett ikke deres lit til løgnaktige ord som disse: "Her er Herrens tempel, 
Herrens tempel, Herrens tempel!" Men dersom dere forbedrer deres atferd og gjerninger og gjør rett 
mot hverandre, dersom dere ikke undertrykker innflyttere, farløse og enker, ikke lar det flyte 
uskyldig blod på dette sted og ikke holder dere til andre guder, til skade for dere selv, da vil jeg for 
alle tider la dere bo på dette sted, i det landet jeg gav deres fedre i gamle dager. " 

Det er tydelig at Herren nødig ville tukte dem. Han holder straffedommene tilbake og går i rette 
med de ubotferdige. Han som "viser miskunn og øver rett og rettferd på jorden”, har medynk med 
sine villfarne barn og prøver på enhver mulig måte å lære dem veien til evig liv." 



Han hadde ført israelittene ut av trelldom, for at de kunne tjene ham, den eneste sanne og levende 
Gud. Selv om de i lang tid hadde dyrket avguder og ringeaktet hans advarsler, gir han nå til kjenne 
sin villighet til å holde straffedommen tilbake og gi dem enda en anledning til å vende om. Han 
gjorde det klart at den truende dommen bare kunne avverges hvis det skjedde en gjennomgripende 
sinnsendring. Å stole på at templet og tempeltjenesten kunne redde dem, ville være fåfengt. Ritualer 
og seremonier kunne ikke sone synd. Selv om de roste seg av at de var Guds utvalgte folk, kunne de 
bare unngå følgene av sin lovløshet ved at de vendte om og begynte å leve et nytt liv. 

I byene i Juda og på gatene i Jerusalem skulle Jeremia forkynne: "Hør ordene i denne pakten” - 
Herrens tydelige veiledning som fantes i Den hellige skrift - "og lev etter dem!” Det var dette 
budskapet han forkynte da han stod i tempel forgården ved begynnelsen av Jojakims regjeringstid. 

Jeremia gav et kort overblikk over Israels erfaringer fra utgangen av Egypt. Slik lød Guds pakt med 
dem: "Hør på det jeg sier, så vil jeg være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Gå alltid på den 
veien jeg byr dere, så skal det gå dere vel." I flere tilfeller hadde de på en skammelig måte brutt 
denne pakten. Det utvalgte folket hadde fulgt "sine egne tanker, sitt onde og harde hjerte. De snudde 
ryggen til meg, ikke ansiktet"." 

”Hvorfor skal dette folket i Jerusalem stadig falle fra?" spurte Herren. Profeten lot dem vite at det 
var fordi de ikke ville rette seg etter Herren deres Guds røst og avviste irettesettelser . "Det er slutt 
på ærligheten, den er forsvunnet fra deres munn," klaget han. "Selv storken under himmelen kjenner 
sine faste tider; turtelduen, svalen og trosten passer tiden da de skal komme. Men folket mitt 
kjenner ikke den rett som Herren krever " "Skulle jeg ikke straffe dem for slikt? lyder ordet fra 
Herren. Skulle jeg ikke hevne meg på et folk som dette?" 

Folket vendte ikke om 
Tiden var inne til en grundig hjerteransakelse. Mens Josjia regjerte, var det enda håp for folket. Men 
han kunne ikke lenger gå i forbønn for dem, for han hadde falt i krigen. Folkets synder var så store 
at det nesten var for sent å gå i forbønn for dem. Herren sa: "Om så Moses og Samuel trådte fram 
for meg, ville jeg ikke ha medkjensle med dette folket. Send dem bort fra meg, la dem fare! Og spør 
de deg: "Hvor skal vi gå?" skal du svare dem: Så sier Herren: Til døden med dem som skal dø, la 
sverd ramme dem som skal falle for sverd, og hunger dem som skal sulte i hjel, i fangenskap med 
dem som skal tas til fange!” 

Hvis det ubotferdige folket nektet å ta imot innbydelsen Gud nå sendte dem, ville de bli rammet av 
de samme straffedommer som Nordriket var blitt utsatt for mer enn et århundre tidligere. Nå lød 
budskapet til dem: "Dersom dere ikke vil adlyde meg og følge den loven jeg har lagt fram for dere, 
så dere hører på mine tjenere profetene, som jeg sender dere sent og tidlig - enda dere ikke vil høre, 
da gjør jeg med dette templet som med Sjilo, og denne byen gjør jeg til en forbannelse for alle 
folkeslag på jorden." 

De som var til stede i tempelforgården og lyttet til det Jeremia sa, skjønte godt hentydningen til 
Sjilo og det som hadde skjedd på Elis tid da filisterne overvant Israel og tok paktkisten med seg. 

Elis synd var at han så gjennom fingrene med sønnenes syndige liv, de som gjorde tjeneste i 
templet, og med den ondskap som hersket i hele landet. Fordi han forsømte å rette på disse onder, 
ble Israel rammet av en fryktelig katastrofe. Hans sønner falt i slaget, Eli selv mistet livet, Guds 
paktkiste ble ført bort fra Israel, og tretti tusen israelitter ble drept. Alt dette skjedde fordi synden 



hadde fått lov å florere uhindret. Folket hadde innbilt seg at de ville seire over filisterne til tross for 
deres syndige liv, bare de hadde paktkisten hos seg. Slik også på Jeremias tid. Folket i Juda trodde 
at de kunne unngå den rettferdige straffen for deres ondskap, hvis de bare nøye overholdt reglene 
for tempeltjenesten. 

Det som hendte da, er tydelig tale til dem som bærer ansvar i Guds menighet i dag. Det er en 
alvorlig påminnelse om å gripe inn på en ansvarlig og samvittighetsfull måte overfor det som 
vanærer sannhetens sak. De som hevder at de er blitt betrodd Guds lov, må ikke tro at de kan unngå 
hans rettferdige dom, bare fordi de utad viser aktelse for budene. Ingen må unndra seg irettesettelse 
når de gjør det som er galt, eller anklage Guds tjenere for unødig stor nidkjærhet når de prøver å 
fjerne det onde fra leiren. 

Gud avskyr synd og oppfordrer dem som hevder å holde hans lov, til å avstå fra all urett. Hvis 
mennesker i dag unnlater å angre og vise villig lydighet, vil det få like alvorlige følger som det fikk 
for det gamle Israel. Det finnes en grense for hvor lenge Gud holder straffedommen tilbake. 
Ødeleggelsen av Jerusalem på Jeremias tid er en alvorlig advarsel til det nye Israel om at man ikke 
ustraffet kan forsømme de råd og formaninger som er gitt gjennom hans utvalgte tjenere. 

Jeremia truet på livet 
Budskapet Jeremia formidlet til prestene og folket, vakte motstand hos mange. Brautende og fulle 
av fordømmelse ropte de: "Hvorfor har du spådd i Herrens navn og sagt: Det skal gå med dette 
huset som med Sjilo, og denne byen skal bli øde og folketom?" Og hele folket samlet seg omkring 
Jeremia i Herrens hus." Prester, falske profeter og folket ellers vendte seg hatefulle mot ham som 
ikke ville tale dem etter munnen eller profetere falskt. Guds budskap ble foraktet, og hans tjenere 
ble truet på livet. 

Stormennene i Juda fikk høre hva Jeremia hadde sagt, og de skyndte seg fra kongens slott til 
templet for selv å høre hva som foregikk. Prestene og profetene sa da til høvdingene og til hele 
forsamlingen: "Denne mannen er skyldig til døden, for han har spådd mot byen vår, som dere selv 
har hørt." Men Jeremia gikk modig frem foran stormennene og folkemengden og sa: "Herren har 
sendt meg for å spå mot dette huset og denne byen, alt det som dere har hørt. Nå må dere forbedre 
deres atferd og gjerninger og adlyde Herren deres Gud. Så vil Herren endre sitt forsett og spare dere 
for den ulykken han har truet dere med. Se, jeg er helt i hendene på dere. Gjør med meg det som 
dere synes er rett og riktig. Men det skal dere vite at dersom dere dreper meg, blir både dere og 
byen og innbyggerne der skyldige i en uskyldig manns død. For Herren har sannelig sendt meg til 
dere for å tale alt dette så dere må høre det.” 

Hvis profeten var blitt skremt av stormennenes truende holdning, ville hans budskap vært uten 
virkning, og han ville blitt drept. Men den modige måten han overbrakte den alvorlige advarselen 
på, avtvang respekt hos folket og gjorde stormennene velvillig stemt. De gikk i rette med prestene 
og de falske profetene og påviste hvor uklokt det ville være å sette i verk så drastiske tiltak som de 
foreslo. Det de sa, endret stemningen hos folket. Slik sørget Gud for at hans tjener fikk noen som 
forsvarte ham. 

De eldste protesterte også mot prestene når det gjaldt Jeremia og hans skjebne. De henviste til Mika 
som hadde forutsagt denne straffedommen over Jerusalem: "Sion skal pløyes som en åker, 
Jerusalem skal bli en steinhaug og tempelberget en skog" kledd ås. Men drepte Juda-kongen Hiskia 
og hele folket i Juda ham for det? Nei, kongen fryktet Herren og bønnfalt ham om nåde. Da endret 



Herren sitt forsett og sparte dem for den ulykken han hadde truet dem med. Skal da vi føre så stor 
ulykke over oss selv.” 

Fordi disse innflytelsesrike personene tok affære, ble profetens liv spart. Dette til tross for at mange 
av prestene og de falske profetene ikke kunne utstå å høre hans refsende ord og gladelig ville sett 
ham avlivet for å ha villedet folket. 

Fra den dagen Jeremia ble kalt, til han sluttet sin profetgjerning i Juda, var han satt til å prøve Guds 
folk "lik en som prøver gull". Men menneskers hat og motstand kunne ikke få bukt med ham. På 
forhånd hadde Herren sagt til sin tjener: "Mot dette folket gjør jeg deg til en festningsmur av 
bronse. De skal stride imot deg, men ikke vinne. For jeg er med deg, jeg vil frelse deg og fri deg ut, 
lyder ordet fra Herren. Jeg vil berge deg ut av de ondes hånd og fri deg fra voldsmenns grep.” 

Av naturen var Jeremia stille og beskjeden og lengtet etter å kunne trekke seg tilbake og leve i 
stillhet og fred, så han ikke lenger behøvde å være vitne til sine kjære landsmenns fortsatte 
ubotferdighet. Hjertet hans krympet seg over den ulykke som synden førte med seg. Klagende 
utbrøt han: "Å, om mitt hode var vann og mitt øye en tårekilde! Da ville jeg gråte dag og natt over 
de falne i mitt folk. Å, om jeg i ødemarken fant nattely for vandringsmenn! Da ville jeg forlate mitt 
folk og gå bort fra dem.” 

Han ble utsatt for den verste spott og spe. Gang på gang ble hans følsomme sinn truffet av hånens 
piler fra mennesker som foraktet hans budskap og ikke brydde seg om den byrde han hadde for 
dem. Han utbrøt: ”Jeg ble til latter for hele mitt folk, de spottet meg hele dagen." ”Jeg er til latter 
hele dagen, alle spotter meg." "Alle som jeg hadde fred med, venter bare på at jeg skal falle: 
"Kanskje lar han seg lokke, så vi kan få ham i vår makt og hevne oss på ham.” 

Men den trofaste profeten fikk hver dag styrke til å holde ut. l tro kunne han si: "Herren er med meg 
som en veldig helt. Derfor skal de som forfølger meg, snuble og ikke vinne over meg. De skal stå 
der med stor skam fordi de ikke hadde lykken med seg - en vanære som aldri blir glemt." "Syng for 
Herren, lovpris Herren, for han berger den fattiges liv og frir ham fra ugjerningsmenn.” 

Gjennom de erfaringer Jeremia hadde både i sin ungdom og i de senere år av sin profetgjerning, 
lærte han at "mennesket ikke selv kan rå for sin vei, og at vandringsmannen ikke selv kan styre sine 
skritt". Han lærte å be: "Tukt meg, Herre, men med måte, ikke i vrede, så du utsletter meg.” 

Når det ble krevd av ham at han skulle møte trengsel og sorg, og når han i sin nød ble fristet til å si: 
"Det er slutt på min ære og på det håp jeg hadde til Herren," husket han hvordan Gud hadde hjulpet 
ham, og i seiersglede utbrøt han: "Herrens miskunn er ikke forbi, hans barmhjertighet tar ikke slutt. 
Den er ny hver morgen, stor er din trofasthet. Jeg sier: Herren er min lodd, derfor står mitt håp til 
ham. Herren er god mot dem som venter på ham og søker ham. Det er godt å være stille og vente på 
hjelp fra Herren.” 

Katastrofen nærmer seg
De første år av Jojakims regjeringstid kom det mange advarsler om at oppgjørsdagen nærmet seg. 
Herrens ord som profetene hadde talt, var i ferd med å gå i oppfyllelse. Assyrerriket i nord, som i 
lang tid hadde hatt herredømmet, skulle ikke lenger herske over nasjonene. Egypt i sør, som Juda-



kongen forgjeves satte sin lit til, ville snart få et avgjørende tilbakeslag. I øst vokste det uventet 
frem et nytt verdensrike, det babylonske, som snart skulle overskygge alle andre nasjoner. 

I løpet av få år ville Gud benytte babylonerkongen for å straffe det ubotferdige Juda. Gang på gang 
skulle Nebukadnesars seierrike hær beleire og invadere Jerusalem. I større og mindre grupper ble 
innbyggerne ført som fanger til Sinear-landet for å leve i tvungen landflyktighet. I den første tiden 
var det mindre grupper. Senere ble det tusener og titusener. De jødiske kongene Jojakim, Jojakin og 
Sidkia skulle i tur og orden bli vasaller under babylonerkongen, og alle tre ville gjøre opprør mot 
ham. Den opprørske nasjonen ville bli straffet hardere og hardere inntil hele landet kom til å ligge i 
ruiner. Jerusalem skulle bli brent ned til grunnen, templet som Salomo hadde bygd, ville bli ødelagt, 
og Juda-riket ville gå til grunne og aldri mer gjenvinne sin tidligere posisjon blant nasjonene. 

I disse urolige tider som var preget av mange farer for landet, sendte Herren tallrike budskaper 
gjennom Jeremia. På den måten gav han folket i Juda rik anledning til å frigjøre seg fra den farlige 
alliansen med Egypt og til å unngå å komme i konflikt med kongene i Babylonia. Da den truende 
faren nærmet seg, underviste han folket ved hjelp av en rekke symbolske handlinger, i håp om å 
vekke dem til å innse sin plikt overfor Gud og tilskynde dem til å opprette gode forbindelser med 
makthaverne i Babylonia. 

Eksempel på lydighet 
For å vise hvor viktig det var å vise ubetinget lydighet mot Guds krav, samlet Jeremia noen 
rekabitter i et av rommene i templet, satte vin frem for dem og bad dem drikke. Som ventet, nektet 
de og sa bestemt: "Vi drikker ikke vin. For vår far Jonadab, Rekabs sønn, har forbudt oss det. Han 
sa: "Dere skal ikke drikke vin, verken dere eller barna deres.” 

”Da kom Herrens ord til Jeremia, og det lød så: Så sier Herren, Allhærs Gud, Israels Gud: Gå og si 
til mennene i Juda og innbyggerne i Jerusalem: Vil dere ikke ta imot lærdom og høre på mine ord? 
sier Herren. Jonadab, Rekabs sønn, gav sine disipler det bud at de ikke skulle drikke vin, og det har 
de holdt. Til denne dag har de ikke drukket vin, men adlydt sin fars påbud.” 

På denne måten prøvde Gud å påvise den skarpe kontrasten mellom den lydighet rekabittene viste 
og ulydigheten og opprørsånden hos hans eget folk. Rekabittene hadde rettet seg etter farens påbud 
og avslo nå å la seg friste til synd. Men folket i Juda hadde ikke gitt akt på Herrens ord, og derfor 
ville de snart bli hardt straffet. 

Herren sa: Jeg derimot har talt til dere både sent og tidlig, men dere ville ikke høre på meg. Gang på 
gang sendte jeg alle mine tjenere profetene til dere og sa: "Dere må alle vende om fra deres onde 
ferd og forbedre deres gjerninger. Hold dere ikke til andre guder og dyrk dem ikke! Så skal dere få 
bo i det landet jeg gav dere og fedrene deres." Men dere vendte ikke øret til og ville ikke høre på 
meg. Ja, disiplene til Jonadab, Rekabs sønn, har holdt det bud som deres far gav dem, men dette 
folket ville ikke høre på meg. Derfor sier Herren, Allhærs Gud, Israels Gud: Se, jeg vil føre over 
Juda og innbyggerne i Jerusalem all den ulykken jeg har truet dem med. For de hørte ikke da jeg 
talte til dem, og svarte ikke da jeg ropte på dem.” 

Når innflytelsen fra Den Hellige Ånd får bløtgjøre hjertet, blir mennesker mottagelige for 
veiledning. Men når de nekter å ta imot formaning inntil hjertet blir forherdet, tillater Gud at de 
kommer under en annen innflytelse. Når de forkaster sannheten, tar de imot villfarelse som blir en 
snare til deres egen undergang. 



Inntrengende hadde Gud bedt Juda om ikke å vekke hans vrede, men de ville ikke høre. Til slutt ble 
dommen uttalt over dem. De skulle føres i fangenskap til Babylonia. Gud ville benytte kaldeerne 
som middel til å straffe sitt ulydige folk. Juda-folkets lidelser skulle stå i forhold til det lyset de 
hadde hatt, og de advarsler de hadde foraktet og forkastet. Lenge hadde Gud nølt med å straffe dem, 
men nå ville han at de skulle oppleve hans mishag i et siste forsøk på å stanse dem i deres ondskap. 

En varig velsignelse ble uttalt over rekabittenes ætt. Profeten sa: "Dere adlød budet fra Jonadab, 
deres far, ja, overholdt alle hans påbud og gjorde alt det han befalte dere, og derfor, sier Herren, 
Allhærs Gud, Israels Gud, skal Jonadab, Rekabs sønn, aldri mangle menn som står i min tjeneste." 
På den måten ville Gud lære sitt folk at de ville høste velsignelser ved å være trofaste og lydige, slik 
som rekabittene ble velsignet fordi de var.lydige mot sin far. 

Også vi kan lære noe av dette. Det lønte seg å vise ubetinget lydighet mot det en god og vis far 
krevde når han ønsket å gi sine barn det beste og mest effektive vern mot de onder som følger av 
mangel på selvbeherskelse. På samme måte burde vi ha så mye større ærbødighet for Guds autoritet 
som han er mer hellig enn mennesker. Vår skaper og store leder som har grenseløs makt, og som 
straffer strengt, prøver på enhver mulig måte å få menneskene til å innse og angre sin synd. 
Gjennom sine tjenere kunngjør han faren ved å være ulydig. Han lar alarmklokken lyde og refser 
synden. 

At det går Guds folk vel, skyldes utelukkende hans nåde, for han har alltid omsorg for dem. Gud 
kan ikke bevare og vokte et folk som forkaster hans råd og forakter hans irettesettelser. Han holder 
kanskje sine straffedommer tilbake en tid, men han kan ikke fortsette i det uendelige. 

Straffedom og utfrielse 
Juda-folket var blant dem Gud hadde i tanke da han uttalte: "Dere skal være et kongerike av prester 
og et hellig folk for meg.” I sin profetgjerning glemte Jeremia aldri hvor livsviktig det er at hjertets 
hellighet blir bevart under livets skiftende forhold, særlig når noen er i tjeneste for himmelens Gud. 
Han så klart at riket ville falle og at Juda-folket ville bli spredt blant nasjonene. Men med troens øye 
så han også forbi alt dette til den tiden da folket ville vende tilbake. 

Guds løfte ringte i ørene hans: "Så vil jeg samle resten av sauene mine fra alle de land jeg har 
drevet dem bort til. Jeg vil føre dem tilbake til deres egne beitemarker. ... Se, dager skal komme, 
lyder ordet fra Herren, da jeg lar en rettferdig spire vokse fram i Davids ætt. Han skal være konge 
og styre med visdom og gjøre rett og rettferd i landet. I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo 
trygt. Og dette er navnet han skal få: Herren, vår rettferdighet. ” 

Slik vekslet profetier om den kommende straffedom med løfter om en herlig utfrielse til slutt. De 
som valgte å ha fred med Gud og leve et hellig liv midt under frafallet, ville få styrke i enhver 
motgang og bli i stand til å vitne for Herren med stor kraft. I kommende tider ville det gå større 
frasagn om deres utfrielse enn om israelittenes utfrielse fra Egypt. Gjennom sin profet sa Herren at 
dager skulle komme da de ikke lenger skulle si: ”Så sant Herren lever, han som førte israelittene 
opp fra Egypt", men: "Så sant Herren lever, han som førte etterkommerne av Israels ætt hjem fra 
landet i nord", og fra alle de land jeg hadde drevet dem bort til, så de kan få bo på sin egen jord.” 

Slike vidunderlige profetier var det Jeremia forkynte i de siste år av Judarikets historie, da 
babylonerne var på vei mot verdensherredømmet og deres krigshærer allerede var i ferd med å 
kringsette Jerusalem. 



For den som trofast tjente Herren, lød disse løftene om utfrielse som den vakreste musikk. Både i 
rike og fattige hjem, der de råd som paktens Gud hadde gitt, ble holdt høyt i ære, repeterte man 
profetens ord igjen og igjen. Det hadde en sterk virkning selv på barna og gjorde et varig inntrykk 
på de unge, mottagelige sinn. 

Fordi Daniel og hans venner nøye rettet seg etter Den hellige skrift, ble det mulig for dem å 
opphøye den sanne Gud blant verdens nasjoner på Jeremias tid. Den undervisning som disse 
hebraiske guttene hadde fått hjemme hos sine foreldre, gjorde at de ble sterke i troen og 
standhaftige og stabile i sin tjeneste for den levende Gud, himmelens og jordens skaper. 

De hebraiske fangenes tro ble satt på en hard prøve da Nebukadnesar i begynnelsen av Jojakims 
regjeringstid beleiret og inntok Jerusalem første gang og bortførte Daniel og hans venner sammen 
med andre som ble utvalgt til å gjøre tjeneste ved hoffet i Babylon. Men de som hadde lært å stole 
på Guds løfter, fikk all den hjelp de trengte i de erfaringer de måtte gjennomgå i et fremmed land. 
Den hellige skrift vsar deres veileder og faste holdepunkt. 

Jeremia forklarte meningen med de straffedommer som begynte å ramme Juda. På en verdig måte 
forsvarte han Guds rettferdighet og hans handlemåte selv under den hardeste motgang. Han var 
utrettelig i sin tjeneste. For å komme i kontakt med alle lag av folket. og gjøre sin innflytelse 
gjeldende også utenfor Jerusalem, var han ofte på besøk i de forskjellige deler av landet. 

I sin forkynnelse henviste Jeremia alltid til det som stod i lovboken, som var blitt verdsatt så høyt 
mens Josjia regjerte. På ny betonet han hvor viktig det var å opprettholde paktsforholdet med den 
nådige og barmhjertige Gud som hadde forkynt lovens bud på Sinai-fjellet. Jeremias advarsler og 
oppfordringer nådde ut i alle deler av landet, og alle fikk anledning til å lære å kjenne Guds hensikt 
med nasjonen. 

Profeten gjorde det klart at vår himmelske Far lar straffedommer komme for at folkene skal skjønne 
"at de bare er mennesker”. Herren hadde gitt sitt folk denne advarsel: "Hvis dere enda setter dere 
opp mot meg og ikke vil høre på meg," kunngjorde han, ville han spre dem blant folkeslagene, "og 
med sverd i hånd vil jeg forfølge dere. Deres land vil bli en ødemark, og byene en grushaug".' 

Ve kong Jojakim 
Mens domsbudskapene lød for fyrstene og folket, var kong Jojakim opptatt med å behage seg selv. 
Han burde opptrådt som en klok åndelig leder og vært den første til å bekjenne sin synd, legge om 
sin livsstil og gjøre godt. I stedet sa han: ”Jeg vil bygge et romslig hus med luftige saler." Han 
kledde huset med sedertre og malte det rødt. Pengene og arbeidskraften ble skaffet til veie ved 
bedrag og undertrykkelse. . 

Jeremia ble harm for dette, og han ble inspirert til å uttale en dom over den troløse kongen. "Ve ham 
som bygger sitt hus med urett, sine høysaler med urettferdighet, han som lar sin landsmann trelle 
uten noen betaling og ikke gir ham den lønn han skal ha. ... Er det slik du viser deg som konge at du 
glimrer med sedertre? Din far hadde også mat og drikke, men samtidig gjorde han rett og rettferd, 
og da gikk det godt for ham. Han sørget for at arme og fattige fikk sin rett - og det gikk ham vel. Er 
ikke det å ha kjennskap til meg? lyder ordet fra Herren. Men du har ikke syn og sans for annet en 
egen vinning. Du lar gjerne blodet av uskyldige flyte, du bruker vold og mishandling. Derfor sier 
Herren så om Juda-kongen Jojakim, Josjias sønn: Ingen skal sørge over ham og si: "Å ve, min bror! 



Å ve, min søster!" De skal ikke klage over ham og si: "Å ve, herre! Å ve, majestet!" Han skal få 
gravferd som et esel; han skal slepes og slenges bort, langt utenfor Jerusalems porter. ” 

Dom over Juda og Jerusalem 
Noen få år senere ble Jojakim rammet av denne fryktelige straffedommen. Men før det skjedde, lot 
Herren det ubotferdige folket få vite hva han hadde besluttet. I Jojakims fjerde regjeringsår talte 
profeten Jeremia til hele folket i Juda og alle innbyggerne i Jerusalem og minnet dem om at han i 
over tjue år - "fra det trettende året Josjia, Amons sønn, var konge i Juda, og til denne dag" - hadde 
vitnet om Guds villighet til å frelse, men at hans budskaper var blitt forkastet. Og nå fikk de dette 
budskapet fra Herren: 

”Derfor sier Herren, Allhærs Gud: Fordi dere ikke hørte på mine ord, sender jeg nå bud og henter 
alle folkestammene fra nord og babylonerkongen Nebukadnesar, min tjener, sier Herren. Jeg lar 
dem komme over dette landet og alle som bor i det, og over alle folkestammene i nord. Jeg slår dem 
med bann og gjør dem til skremsel og spott og til evig vanære. Jeg gjør slutt på rop av fryd og glede 
blant dem, på rop av brudgom og brud, på lyden av håndkvern og lyset fra lamper. Hele dette landet 
skal synke i ruiner og bli til ørken, og folkeslagene her skal trelle under babylonerkongen i sytti år” 

Selv om dommen var blitt forkynt klart og tydelig, var det mange som neppe forstod alvoret fullt ut. 
For at budskapet skulle gjøre sterkere inntrykk på folket, ville Herren illustrere meningen med det 
som ble forkynt. Han bad Jeremia sammenligne nasjonens skjebne med et beger fylt med Guds 
vrede som de skulle tømme. ”Jerusalem og byene i Juda, kongene og høvdingene der” skulle være 
blant de første som drakk av dette vredesbegeret. Også andre skulle drikke av det - "farao, kongen i 
Egypt, hans tjenere og høvdinger og hele hans folk", og mange andre av jordens nasjoner - inntil 
Guds vilje var fullbyrdet.' 

For å forklare de overhengende straffedommer enda tydeligere fikk profeten beskjed om å ta med 
seg noen av de eldste i folket og av prestene og gå ut i Ben-Hinnom-dalen. Etter å ha minnet dem 
om Judas frafall skulle han knuse krukken og si på Herrens vegne: ”Jeg vil knuse dette folket og 
denne byen som når en knuser et leirkar slik at det ikke kan bli helt igjen." 

Profeten gjorde det han hadde fått pålegg om. Så gikk han tilbake til byen, stilte seg i 
tempelforgården og uttalte: "Så sier Herren, Allhærs Gud, Israels Gud: Nå sender jeg over denne 
byen og alle byene som hører den til, all den ulykke jeg har truet med. For de har vært stivnakker 
som ikke har hørt på mine ord." Det profeten sa, fikk ikke tilhørerne til å bekjenne og angre sin 
synd, men vakte tvert imot harme hos dem som hadde myndighet, og Jeremia ble tatt i forvaring. 
Men selv etter at han var blitt fengslet og satt i blokken, fortsatte han å forkynne himmelens 
budskap til dem som var i nærheten. Forfølgelse kunne ikke forstumme hans røst. Sannhetens ord 
ble "som flammende ild i mitt indre, innestengt i mine ben. Jeg strevde for å holde det tilbake, men 
jeg greide det ikke"." 

Profetord på pergament 
Det var på denne tiden Herren påla Jeremia å skrive ned de budskapene han ønsket å formidle til 
dem han hadde så stor byrde for. Herren sa til sin tjener: "Ta en bokrull og skriv i den alle de ord 
jeg har talt til deg om Israel og Juda og alle de andre folkene, fra den første gangen jeg talte til deg, 
mens Josjia var konge, og fram til i dag. Kanskje all den ulykke jeg har tenkt å føre over dem, får 
folket i Juda til å høre, så de alle vender om fra sin onde ferd; da vil jeg tilgi dem deres synd og 
skyld.” 



Jeremia gjorde som han hadde fått pålegg om og tilkalte den skriftkyndige Baruk, som var en trofast 
venn av ham, og dikterte "alle de ord som Herren hadde talt til ham". De ble omhyggelig skrevet på 
en pergamentrull og utgjorde en alvorlig irettesettelse av synd, en advarsel om de unngåelige følger 
av å fortsette i frafall, og en inntrengende oppfordring om å avstå fra alt ondt. 

Da alt var skrevet ned, sendte Jeremia, som fremdeles var fange, Baruk bort til templet for å lese fra 
bokrullen for folkemengden som samlet seg der i anledning av en nasjonal festdag. Det var "i det 
femte året Jojakim, Josjias sønn, var konge i Juda, i den niende månedem>. Profeten uttalte: 
"Kanskje de da vil be ydmykt til Herren og vende om, hver og en, fra sin onde ferd. For Herren har 
truet dette folket med å vise stor vrede og harme.” 

Baruk gjorde det han ble bedt om, og bokrullen ble lest for hele Judafolket. Etterpå ble den 
skriftkyndige Baruk kalt inn til stormennene for a lese bokrullen for dem. De lyttet med stor 
interesse og lovte å informere kongen om alt de hadde hørt. Men de rådet Baruk til å holde seg 
skjult, for de fryktet at kongen ville forkaste budskapet og prøve å utrydde dem som hadde skrevet 
det ned og brakt det videre. 

Kongen brenner bokrullen 
Da stormennene fortalte kong Jojakim hva Baruk hadde lest, gav han øyeblikkelig beskjed om at de 
skulle hente bokrullen og lese den for ham. Jehudi, en av kongens folk, hentet bokrullen og begynte 
å lese de irettesettelser og advarsler som var skrevet der. Det var vinterstid, og kongen og hans 
embetsmenn sammen med stormennene i Juda var samlet omkring en åpen ild. Bare noen få avsnitt 
var lest da kongen, som var fullstendig upåvirket av faren som truet ham og folket hans, grep 
bokrullen og i sinne skar noen spalter av med en pennekniv og kastet dem på ilden i fyr fatet. Det 
fortsatte han med til hele bokrullen var fortært. 

Hverken kongen eller stormenne ble skremt eller flerret klærne sine. Noen av stormennene bad 
likevel kongen om ikke å brenne bokrullen. Men han hørte ikke på dem. Da den var ødelagt, vendte 
kongens raseri seg mot Jeremia og Baruk, og han gav straks ordre om at de skulle gripes. "Men da 
hadde Herren skjult dem." 

I sin nåde prøvde Gud å advare judeerne ved å gjøre folket, stormennene og kongen 
oppmerksomme på de formaninger som den inspirerte bokrullen inneholdt. Han sa: "Kanskje all 
den ulykke jeg har tenkt å føre over dem, får folket i Juda til å høre, så de alle vender om fra sin 
onde ferd; da vil jeg tilgi dem deres synd og skyld.” 

Gud har medynk med mennesker som kjemper i fordervelsens blindhet. Han prøver å opplyse deres 
formørkede forstand ved å sende irettesettelser og advarsler for å få de mest betydningsfulle til å 
innse sin uvitenhet og innrømme sine feil. Han vil at de selvtilfredse skal føle misnøye med sine 
egne forfengelige prestasjoner, og at de skal søke åndelige velsignelser gjennom en nær forbindelse 
med himmelen. 

Gud sender ikke budbærere som er opptatt av å behage og smigre syndere. Han taler ikke om fred 
for å dysse de uomvendte inn i en falsk trygghet. Tvert imot gir han synderen samvittighetsnag og 
sender fordømmelsens skarpe piler inn i sjelen. Tjenende engler viser ham Guds fryktelige 
straffedommer for å få ham til å innse sitt behov og utbryte i dyp sjelenød: "Hva skal jeg gjøre for å 
bli frelst.” 



Men den hånden som ydmyker, som irettesetter synd og avslører stolthet og ærgjerrighet, reiser 
også opp den som angrer og føler seg utslått. Han som. lar straffedommer ramme, spør i dypeste 
medfølelse: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? 

Når en person har syndet mot en hellig og barmhjertig Gud, kan han ikke gjøre noe bedre enn å 
angre oppriktig, og med sorg bekjenne sine feil. Gud krever det. Han godkjenner ikke noe mindre 
enn et nedbrutt hjerte og en knust ånd. Men kong Jojakim og stormennene hans var så hovmodige 
og stolte at de forkastet Guds innbydelse. De ville ikke rette seg etter advarselen og vende om. Da 
den hellige bokrullen ble brent, var nådens siste anledning forbi. Gud hadde sagt at han ville straffe 
dem hardt hvis de ikke tok hensyn til det han sa. Men de nektet å høre, og han avsa derfor sin 
endelige dom over Juda. På en spesiell måte ville Den Allmektige hjemsøke den mannen som i 
stolthet hadde satt seg opp mot ham. 

”Derfor sier Herren om Juda-kongen Jojakim: Han skal ikke ha noen ætling som får sitte på Davids 
trone. Hans lik skal slenges bort og bli utsatt for hete om dagen og kulde om natten. Jeg vil kreve 
ham og hans ætt og alle hans menn til regnskap for de onde gjerninger de har gjort. Jeg lar både 
dem og innbyggerne i Jerusalem og mennene i Juda rammes av all den ulykken som jeg har truet 
dem med, men som de ikke ville høre om.” 

Samme profeti i ny bokrull 
At bokrullen ble brent, betydde likevel ikke slutten. Det var lettere å kvitte seg med det skrevne ord 
enn å komme utenom de irettesettelser og advarsler det inneholdt, og den straffedom Gud hadde 
uttalt over det opprørske Israel. Men selv den skrevne bokrullen kom i ny utgave. Herren sa til sin 
tjener: "Ta nå en annen bokrull og skriv i den de samme ordene som stod i den forrige rullen, den 
som Juda-kongen Jojakim brente opp." Den bokrullen som inneholdt profetiene om Juda og 
Jerusalem, var blitt til aske, men det som stod i den, levde videre i Jeremias hjerte "som flammende 
ild". Profeten fikk tillatelse til å skrive ned igjen det som mennesker i sitt raseri gladelig ville ha 
tilintetgjort. 

Jeremia gav Baruk en annen bokrull, og Baruk skrev ned i den alt det som hadde stått i den rullen 
Judakongen Jojakim brente, og dessuten mange lignende ting i tillegg. Rasende mennesker hadde 
prøvd å hindre Guds profet i hans arbeid. Men selve den handling Jojakim utførte for å begrense 
innflytelsen fra Herrens tjener, ble et middel til å gjøre Guds krav enda tydeligere. 

Den samme motstand mot å bli irettesatt, som førte til at Jeremia ble forfulgt og fengslet, eksisterer 
også i dag. Mange mennesker nekter å rette seg etter de gjentatte advarsler, og foretrekker å lytte til 
falske lærere som appellerer til deres forfengelighet og overser deres synder. I trengselstiden har 
slike mennesker ikke noe sikkert tilfluktssted og kan ikke vente hjelp fra himmelen. Tappert og 
tålmodig bør Guds utvalgte tjenere møte de prøver og lidelser de blir utsatt for i form av 
fordømmelse, ringeakt og falsk omtale. Trofast bør de fortsette den gjerning Gud har gitt dem, og 
alltid huske profetene i Det gamle testamentes tid. Frelseren selv og hans apostler led overlast og 
forfølgelse på grunn av Guds ord. 

Jojakims skjebne var selvforskyldt 
Guds plan var at Jojakim skulle rette seg etter Jeremias råd, så han kunne vinne velvilje hos 
Nebukadnesar og bli skånet for mye sorg. Den unge kongen hadde avlagt troskapsed til herskeren i 
Babylonia. Hvis han hadde holdt sitt løfte, ville han oppnådd respekt hos hedningene, og dette 
kunne ført til at mange hadde vendt om. 



Juda-kongen foraktet de rike muligheter han hadde, og gikk sine egne veier. Han brøt sitt æresord til 
kongen i Babylonia og gjorde opprør. Dermed kom han og riket hans i en farlig knipe. Herjende 
flokker av kaldeere, arameere, moabitter og ammonitter ble sendt rnot ham, og det var umulig å 
hindre at landet ble overrent av disse røverne. " 

Noen få år senere endte Jojakims ulykkelige styre i vanære. Gud hadde forkastet ham, hans eget 
folk elsket ham ikke, og herskerne i Babylonia foraktet ham fordi han hadde forrådt deres tillit. Alt 
sammen skyldtes hans skjebnesvangre mistak da han nektet å rette seg etter Guds vilje som ble 
åpenbart gjennom hans utvalgte budbærer. 

Jojakin, sønn av Jojakim, regjerte bare i tre måneder og ti dager før han overgav seg til 
babylonerhæren som enda en gang beleiret den ulykkelige byen fordi Juda-kongen hadde gjort 
opprør. Nebukadnesar førte Jojakin som fange til Babylonia. Han bortførte også kongens mor og 
hans hustruer, hoffmennene og de mektigste menn i landet, som utgjorde atskillige tusener, sammen 
med håndverkerne og smedene, ett tusen mann. Babylonerkongen tok også alle skattene i Herrens 
hus og i kongens slott." 

Juda-rikets makt var nå brutt,' både økonomisk og befolkningsmessig, men det fikk lov til å ha sin 
egen forvaltning. Nebukadnesar satte Mattanja i spissen for landets styre og stell. Han var en yngre 
sønn av Josjia, men navnet ble forandret til Sidkia. 

Joda-rikets siste konge
I begynnelsen av sin regjeringstid hadde kong Sidkia full tillit hos babylonerkongen. Profeten 
Jeremia var hans erfarne rådgiver. Hvis Sidkia hadde opptrådt på en hederlig måte overfor 
babylonerne og gitt akt på de budskaper som Herren sendte gjennom Jeremia, ville han hatt respekt 
blant mange i ansvarsfulle posisjoner og fått anledning til å gjøre dem kjent med den sanne Gud. 
Dermed ville de bortførte fangene i Babylonia ha kommet i en gunstig posisjon og oppnådd frihet 
på mange områder. Guds navn ville blitt opphøyd vidt og bredt, og de som var igjen i Juda, ville 
blitt skånet for de fryktelige ulykker som de til slutt ble rammet av. 

Jeremia utfordrer de falske profetene 
Jeremia rådet Sidkia og hele Juda, også dem som var fanger i Babylonia, til rolig å finne seg i 
erobrernes midlertidige herredømme. Særlig var det viktig at de som var i fangenskap, arbeidet på å 
bevare freden i det landet de var bortført ti1. Men dette var imot den menneskelige natur. Satan 
utnyttet situasjonen og lot falske profeter fremstå blant folket både i Jerusalem og i Babylonia. De 
forkynte at trelldomsåket snart ville bli brutt, og at nasjonen da ville gjenvinne sin uavhengighet. 

Hvis kongen og de som var i fangenskap, hadde rettet seg etter disse smigrende profetiene, ville det 
fått skjebnesvangre følger og ville ha hindret Guds planer med dem. For å unngået opprør som ville 
ført til store lidelser, befalte Herren at Jeremia straks skulle møte krisen og advare Judakongen om 
de uunngåelige følger av et opprør. Jeremia skrev til dem som var bortført, og oppfordret dem til 
ikke å bli narret til å tro at utfrielsen var nær. "La dere ikke narre av profetene og spåmennene som 
er hos dere, og bry dere ikke om det dere drømmer!” formante han. I samme forbindelse' minnet 
han dem om at Herren hadde til hensikt å føre dem tilbake til deres land når det syttiårige 
fangenskapet var slutt. 



I dyp medfølelse fortalte Gud sitt bortførte folk om sine planer med dem. Han var klar over at 
dersom falske profeter klarte å overtale dem til å regne med en hurtig utfrielse, ville deres kår i 
Babylonia bli svært vanskelig. Hvis de satte i verk noen form for demonstrasjoner eller gjorde 
opprør, ville landets myndigheter bli enda mer påpasselige og strenge, og folkets frihet ville bli 
enda mer begrenset. Dette ville resultere i lidelser og ulykker. Herren ville at de rolig skulle finne 
seg i sin skjebne og gjøre fangetilværelsen så skånsom som mulig for dem selv. Han gav dem dette 
råd: "Bygg dere hus og bo i dem, plant hager og spis frukten fra dem! ... Se til at den byen som jeg 
har ført dere bort til, må ha fred og fremgang, og be til Herren for den! For når det går den vel, går 
det også dere ve1.” 

Blant de falske profetene i Babylonia var det to menn som påstod at de var hellige, men som levde 
på en lastefull måte. Jeremia hadde fordømt deres livsførsel og advart om den faren som truet. 
Forbitret over irettesettelsen prøvde de å motarbeide den sanne profetens gjerning ved å tilskynde 
folket til å avvise hans oppfordring og handle i strid med det råd Gud hadde gitt da han sa at de 
skulle underkaste seg babylonerkongen. Gjennom Jeremia sa Herren at disse falske profetene ville 
bli overgitt til Nebukadnesar og drept for øynene på ham. Kort etter ble dette bokstavelig oppfylt. 

Helt til det siste vil det stå frem personer som skaper forvirring og setter i gang opprør blant dem 
som bekjenner seg til å representere den sanne Gud. De som profeterer løgn, vil tilskynde folk til å 
betrakte synden som noe ubetydelig. Når de fryktelige følgene av deres ondskap kommer til syne, 
prøver de om mulig å legge ansvaret for sine vanskeligheter på den personen som trofast har advart 
dem, akkurat som jødene gav Jeremia skylden for at det gikk så dårlig med dem. Men like sikkert 
som Guds budskaper gjennom hans profet ble til virkelighet den gangen, vil hans budskaper bli 
stadfestet i dag. 

Gjør ikke motstand mot babylonerne!
Helt fra første stund hadde Jeremia konsekvent rådet folket til å underkaste seg babylonerne. Dette 
var ikke bare hans råd til Juda-folket, men også til mange av nabofolkene. I begynnelsen av Sidkias 
regjeringstid ble Juda-kongen oppsøkt av utsendinger fra Edom, Moab, Tyrus og andre land, som 
gjerne ville vite om han mente at tiden var inne til å gjøre felles opprør, og om han ville alliere seg 
med dem i kampen mot babylonerkongen. Mens utsendingene ventet på svar, sa Herren til Jeremia: 
"Lag deg rep og åk og legg dem over nakken din. Send dem til kongene i Edom, Moab, Ammon, 
Tyrus og Sidon, med de sendemennene som er kommet til Judakongen Sidkia i Jerusalem." Jeremia 
fikk pålegg om å la utsendingene informere sine oppdragsgivere om at Gud hadde gitt dem alle i 
babylonerkongen Nebukadnesars hånd, og at de skulle "trelle for ham, for hans sønn og sønnesønn, 
helt til tiden kommer også for hans eget land". 

Videre skulle utsendingene si til sine overordnede at hvis de nektet å tjene babyloner kongen, ville 
de bli straffet med sverd, hunger og pest, til de var utryddet. Særlig skulle de ta avstand fra falske 
profeter som gav dem andre råd. Herren sa: "Dere skal ikke høre på profetene hos dere, og heller 
ikke på spåmennene, drømmerne, tegntyderne og trollmennene deres, som sier: "Dere kommer ikke 
til å trelle for kongen i Babylonia." Det er løgn det de spår for å få dere vekk fra deres eget land; og 
jeg driver dere bort og lar dere gå til grunne. Men det folk som bøyer nakken under 
babylonerkongens åk og tjener ham, lar jeg bli i ro på sin jord, så det kan dyrke den og bo der, lyder 
ordet fra Herren.” 



Den mildeste straffen en nådig Gud kunne gi et så opprørsk folk, var å la dem underkaste seg 
herskerne i Babylonia. Men hvis de satte seg imot denne beslutningen, skulle de få føle Guds 
strenghet i fullt monn. 

Representantene fra de forskjellige nasjoner ble grenseløst overrasket da Jeremia kom med 
trelleåket over nakken og kunngjorde dem Guds vilje. Til tross for kraftig motstand holdt Jeremia 
fast på at de skulle underkaste' seg. 

En av dem som tillot seg å tale mot Herrens ord, var Hananja, en av de falske profetene som folket 
var blitt advart mot. Med tanke på å vinne kongens og hoffets gunst protesterte han høylytt og sa at 
Herren hadde gitt ham et oppmuntrende budskap til jødene. Han uttalte: "Så sier Herren, Allhærs 
Gud, Israels Gud: Jeg bryter babyloner kongens åk. Før to år er omme, fører jeg tilbake til dette sted 
alle de kar fra Herrens hus som babyIoner kongen Nebukadnesar tok med seg herfra til Babylon. 
Juda-kongen Jekonja, Jojakims sønn, og alle de bortførte fra Juda som kom til Babylonia, vil jeg 
føre tilbake til dette sted, lyder ordet fra Herren; for jeg bryter babylonerkongens åk.” 

På en inntrengende måte oppfordret Jeremia prestene og folket til å underkaste seg babyloner 
kongen i det tidsrom Herren hadde angitt. Han henviste mennene i Juda til de profetier som Hosea, 
Habakkuk, Sefanja og andre hadde kommet med, og som hadde irettesatt og advart folket på 
lignende måte som han selv. Han minnet dem om begivenheter som hadde inntruffet som en 
oppfyllelse av profetier om gjengjeldelse for uoppgjort synd. I tidligere tider var de ubotferdige blitt 
hjemsøkt av Guds straffedommer, akkurat som han hadde forutsagt gjennom sine budbærere. 

Jeremia konkluderte med å slå fast: "Men når en profet spår fred og lykke, og det går som han har 
sagt, da kan en vite at han virkelig er sendt av Herren.” Hvis Israel valgte å ta risikoen, ville 
fremtiden tydelig vise hvem som var den sanne profeten. 

Oppfordringen Jeremia kom med om at de skulle underkaste seg, gjorde at Hananja dristet seg til å 
opponere mot troverdigheten av budskapet. Hananja tok det symbolske åket av Jeremia og brakk 
det i stykker idet han sa: "Så sier Herren: Slik vil jeg bryte babyloner kongen Nebukadnesars åk før 
to år er omme, og ta det bort fra nakken på alle folkene." Da gikk profeten Jeremia sin vei. 
Øyensynlig var det ikke annet for ham å gjøre enn å trekke seg ut av striden. Men han fikk enda et 
budskap: "Gå og tal til Hananja. Så sier Herren: Du har brutt i stykker åk av tre. Men du skal lage 
åk av jern isteden. For så sier Herren, Allhærs Gud, Israels Gud: Et åk av jern legger jeg over 
nakken på alle disse folkeslagene, for at de skal tjene babylonerkongen Nebukadnesar og trelle 
under ham." Da sa Jeremia til den falske profeten Hananja: "Hør, Hananja, du er ikke sendt av 
Herren. Og du har fått dette folket til å stole på løgn. Derfor sier Herren: Nå sender jeg deg - men 
bort fra jorden. Allerede i år skal du dø, fordi du forkynte frafall fra Herren.” Profeten Hananja døde 
samme år i den sjuende måned. 

Den falske profeten hadde styrket folkets tvil på Jeremia og hans budskap. Han var gått så langt i 
ondskap at han hadde gitt seg ut for å være Herrens sendebud, og derfor måtte han dø. I den femte 
måned forutsa Jeremia at Hananja skulle dø, og i den sjuende måned gikk hans ord i oppfyllelse. 

Sidkia gjentar sitt lojalitetsløfte 
Den uro som de falske profetene skapte, gjorde at Sidkia ble mistenkt for forræderi. Bare fordi han 
handlet raskt og besluttsomt, fikk han lov til fortsatt å regjere som vasall. Anledningen fikk han da 
han var sammen med Seraja på en viktig reise til Babylon, kort etter at utsendingene fra 



nabofolkene hadde forlatt Jerusalem.' Under dette besøket ved det babylonske hoffet fornyet Sidkia 
sin troskapsed til Nebukadnesar. 

Gjennom Daniel og andre av de hebraiske fangene hadde babylonerkongen fått kjennskap til den 
sanne Guds makt og overhøyhet. Da Sidkia enda en gang lovte å være lojal, krevde Nebukadnesar 
at han skulle sverge i Herren Israels Guds navn. Hvis Sidkia hadde respektert den fornyede 
troskapseden, ville hans lojalitet ha gjort et dypt inntrykk på mange av dem som holdt øye med 
livsførselen til dem som gav seg ut for å ha ærefrykt for hebreernes Guds navn og vise ærbødighet 
for ham. 

Men Juda-kongen benyttet ikke den gylne anledningen til å ære den levende Guds navn. Det står 
om Sidkia: "Han gjorde det som var ondt i Herren hans Guds øyne. Og han ydmyket seg ikke for 
profeten Jeremia, som talte ord fra Herrens munn. Sidkia gjorde dermed opprør mot kong 
Nebukadnesar, som hadde latt ham sverge seg troskap ved Gud. Han var stridlynt og hard i sinn og 
ville ikke vende om til Herren, Israels Gud.” 

Esekiel avdekker åndelig korrupsjon 
Mens Jeremia fortsatte sin gjerning i Juda, kalte Gud profeten Esekiel blant de landflyktige i 
Babylonia, for at han skulle advare og trøste dem og stadfeste Herrens ord som ble talt gjennom 
Jeremia. I de årene som var igjen av Sidkias regjeringstid, gjorde Esekiel det helt klart hvor uklokt 
det var å stole på de falske forutsigelsene som fikk dem som var i fangenskap, til å håpe at de snart 
skulle vende tilbake til Jerusalem. Ved hjelp av forskjellige symboler og alvorlige budskaper skulle 
han forutsi Jerusalems beleiring og fullstendige ødeleggelse. 

I et syn som Esekiel hadde i Sidkias sjette regjeringsår, viste Herren ham noe av all den styggedom 
som fant sted i Jerusalem og innenfor porten til Herrens hus, ja helt inne i den indre forgården. 
Rommene med avgudsbilder - "alle slags stygge bilder av kryp og fe og alle Israels avguden” - gled 
i rask rekkefølge forbi profetens forundrede blikk." 

Han så hvordan de som skulle ha vært folkets åndelige ledere, "sytti menn av Israels eldste", ofret 
røkelse foran avgudsbilder som var plassert i skjulte rom innenfor det hellige tempelområdet. 
"Herren ser oss ikke," sa mennene i Juda spottende mens de utøvde sine hedenske skikker, "han har 
dratt bort fra landet". 

Men profeten skulle få se enda mer av "styggedommem”. Ved porten mellom den ytre og den indre 
forgården "satt kvinnene og gråt over Tammus". Ved den indre forgården i Herrens hus, "ved 
inngangen til Herrens tempel, mellom forhallen og alteret, stod omkring tjuefem menn med ryggen 
mot Herrens tempel og ansiktet vendt mot øst. De bøyde seg mot øst og tilbad solen." 

Den strålende skikkelsen som fulgte Esekiel da han fikk det overraskende synet om ondskapen i de 
høyeste kretser i Juda, spurte nå: "Ser du, menneske? Er det ikke nok at Juda-ætten gjør all den 
styggedommen som de har gjort her? De fyller jo landet med voldsferd, og slik vekker de på ny min 
harme. Se hvordan de holder vinranken opp under nesen på meg. Så vil jeg også gripe inn i harme. 
Jeg vil ikke vise medlidenhet eller skånsel. Om de roper aldri så høyt inn i mine ører, vil jeg ikke 
høre på dem.” 

Gjennom Jeremia hadde Herren sagt om de korrupte personene som dristet seg til å stå frem for 
folket i Herrens navn: "Både prest og profet er langt borte fra Gud, selv i mitt hus har jeg møtt deres 



ondskap." I den fryktelige skildringen av forholdene i Juda som danner avslutningen på 
krønikeskriverens beretning om Sidkias regjering, blir denne anklagen for å krenke templets 
hellighet gjentatt. Profeten kunngjorde: "Også alle lederne i Juda og prestene og folket ble mer og 
mer troløse og gjorde de samme avskyelige ting som andre folkeslag. De gjorde Herrens hus urent, 
det som han hadde gjort til sin helligdom i Jerusalem.” 

Oppgjørsdagen nærmet seg raskt for Juda-riket. Herren kunne ikke lenger love at han ville skåne 
dem for de harde straffedommer. "Og så skulle dere slippe straff! Nei, dere skal ikke slippe," sa 
han." 

Selv dette utsagnet ble møtt med spott. De ubotferdige personene' sa: "Dagene går, og alle syner 
slår feil!" Fast og bestemt tilbakeviste Esekiel denne fornektelsen av det sikre profetiske ord: "Nå 
skal du si til dem: Så sier Herren Gud: Jeg vil gjøre slutt på dette ordtaket, så de ikke skal bruke det 
mer i Israel. Ja, du skal si til dem at tiden nærmer seg da alt som er åpenbart i syner, skal bli oppfylt. 
.For ingen skal lenger ha svikefulle syner eller komme med falske spådommer i Israels ætt. Det er 
jeg, Herren, som taler; og det ord jeg taler, skal settes i verk. Det skal ikke utsettes lenger. For ennå 
mens dere er i live, dere som tilhører den trassige ætt, taler jeg mitt ord og setter det i verk, lyder 
ordet fra Herren Gud." 

Esekiel fortsetter: "Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneske! Israels-ætten sier: "Det synet 
han har, gjelder langt fram i tiden; det er fjerne tider han spår om." Derfor skal du si til dem: Så sier 
Herren Gud: Det jeg har sagt, skal ikke utsettes lenger. Når jeg taler et ord, skal det settes i verk, 
lyder ordet fra Herren Gud. " 

Kong Sidkias troløshet 
Sidkia gikk selv i spissen for dem som hurtig skulle føre nasjonen i ulykke. Juda-kongen forkastet 
helt og fullt den veiledning Herren hadde gitt gjennom profetene. Han glemte sin 
takknemlighetsgjeld til Nebukadnesar, brøt den høytidelige troskapseden han hadde avlagt i Herren 
Israels Guds navn og gjorde opprør mot profetene, mot sin velgjører og mot Gud. I sin tomme 
visdom søkte han hjelp hos Israels gamle fiende "og sendte sendemenn til Egypt; de skulle skaffe 
ham hester og mye folk". 

”Vil dette lykkes?" spurte Herren med tanke på ham som på en så ussel måte hadde fått alt som var 
betrodd ham. "Kan den som gjør slikt, slippe unna? Kan han bryte pakten og slippe fra det? Så sant 
jeg lever, sier Herren Gud, fordi han ringeaktet eden han gav den kongen. som gjorde ham til 
konge, og brøt! pakten han sluttet med ham, derfor skal han dø hos kongen i Babylonia. Og farao 
vil ikke komme ham til hjelp i striden med en stor hær og mye folk, når fienden kaster opp en voll 
og bygger beleiringstårn for å utrydde mange mennesker. Han ringeaktet eden og brøt pakten, og alt 
dette gjorde han enda han hadde gitt håndslag. Nei, han skal ikke slippe unna.” 

Det endelige oppgjøret var kommet for den "gudløse ugjerningsmanm”. "Så sier Herren Gud: Bort 
med turbanen, av med kronen!" Først når Kristus selv opprettet sitt rike, ville Juda igjen få en 
konge. Slik lød den guddommelige kunngjøring om kongedømmet til Davids ætt: Jeg legger alt i 
ruiner, bare ruiner. Det er ute med landet inntil han kommer, han som har retten til det. Ham vil jeg 
overgi det til" 



Bortført til Babylonia
I Sidkias niende regjeringsår drog Nebukadnesar med hele sin hær mot Jerusalem og beleiret byen. 
Situasjonen var håpløs for Juda. Herren uttalte gjennom profeten Esekiel: "Alle som lever skal 
sanne at jeg, Herren, har dratt sverdet fra sliren, og det skal ikke vende tilbake til den. ... Og når de 
spør deg hvorfor du stønner, skal du svare: Fordi det kommer en melding om noe som skal hende. 
Da blir hvert hjerte forskrekket, og alle hender blir slappe. Motet svikter dem alle, og knærne blir 
som vann." ”Jeg lar min harme gå ut over deg og blåser min vredes ild imot deg. Jeg overgir deg til 
grusomme mennesker, som er mestere i å ødelegge.” 

Egypterne forsøkte å unnsette den kringsatte byen, og for å stanse egypterne hevet babylonerne for 
en tid beleiringen av Juda-rikets hovedstad. Sidkia fikk nytt håp. Han sendte bud til Jeremia og bad 
ham om å søke Gud på vegne av den hebraiske nasjonen. 

Profeten gav det fryktelige svaret at babylonerne ville komme tilbake og ødelegge byen. Ordren var 
gitt, og den ubotferdige byen kunne ikke lenger unngå Guds straffedommer. "Dere må ikke narre 
dere selv og si: "Kaldeerne drar sikkert bort fra oss." For det gjør de ikke. Om dere slo hele 
kaldeerhæren som går til kamp mot dere, og det bare var noen hardt sårede menn tilbake blant dem, 
skulle de alle stå opp fra sine telt og brenne byen.” De som var tilbake i Juda, måtte i fangenskap. 
Gjennom motgang skulle de lære det de ikke ville lære under gunstigere forhold. Det som den 
hellige vaktmannen hadde bestemt, kunne ikke appelleres. 

Lovkisten er aldri blitt funnet 
I Jerusalem var det fremdeles noen rettferdige som var klar over Guds vilje. De var fast bestemt på 
å fjerne den hellige paktkisten som inneholdt steintavlene med de ti bud, for at den ikke skulle falle 
i fiendens hender. Med dyp sorg gjemte de den i en hule. Her skulle den være skjult for Israel og 
Juda på grunn av deres synd, og de ville aldri få den tilbake. Den er fremdeles skjult. Ingen har 
senere funnet den. 

Jeremia i fengsel 
I mange år hadde Jeremia stått overfor folket som Guds trofaste vitne. Og nå, da den ulykkelige 
byen var i ferd med å falle i hedningenes hender, anså han sitt arbeid som fullført og prøvde å 
forlate byen. Men sønnen til en av de falske profetene sa at Jeremia ville slutte seg til babylonerne 
som han gjentatte ganger hadde oppfordret judeerne til å underkaste seg. Jeremia avviste denne 
falske påstande", men fyrstene ble harme på Jeremia, slo ham og førte ham som fange til 
statsskriveren Jonatans hus; for det hadde de gjort om til fengsel.' 

Håpet som ble tent hos stormennene og folket da Nebukadnesars hær drog mot sør for å møte 
egypterne, sloknet snart. Slik lød Herrens ord: "Nå kommer jeg imot deg, farao, konge over Egypt." 
Egypts makt var bare et knekket rør. Det inspirerte ord hadde sagt: "Da skal alle som bor i Egypt, 
sanne at jeg er Herren. Du har vært en støtte av siv for Israel." Jeg gjør babylonerkongens armer 
sterke, men lar faraos armer synke, da skal de sanne at jeg er Herren. For jeg legger mitt sverd i 
babyloner kongens hånd, og han retter det mot Egypt.” 

Mens fyrstene i Juda forgjeves ventet hjelp fra Egypt, tenkte kong Sidkia med bange anelser på 
Guds profet som var i fengsel. Etter en tid sendte kongen bud på ham og spurte i all hemmelighet: 
"Er det kommet noe ord fra Herren?" "Ja," svarte Jeremia, og fortsatte: "Du skal overgis i babyloner 



kongens hånd." Så sa Jeremia til kong Sidkia: "Hva ondt har jeg gjort mot deg og dine menn og 
dette folket, siden dere har satt meg i fengsel? Og hvor er nå profetene deres, som spådde at 
babylonerkongen ikke ville komme og angripe dere og dette landet? Hør nå, herre konge! La min 
ydmyke bønn komme fram for deg. Send meg ikke tilbake til statsskriveren Jonatans hus, og la meg 
ikke dø der!" 

Da gav kong Sidkia ordre om at de skulle holde Jeremia i varetekt i vaktgården. Der fikk han hver 
dag brød fra Bakergaten, helt til det var slutt på brødet i byen. Og Jeremia ble sittende der i 
vaktgården.' 

Kongen torde ikke åpenlyst vise at han hadde tillit til Jeremia. Selv om frykten drev ham til å søke 
opplysninger om ham i hemmelighet, var han for svak til å trosse stormennenes og folkets kritikk 
og gi seg inn under Guds vilje, slik profeten hadde kunngjort. 

Fra fengslet fortsatte Jeremia å råde folket til å overgi seg til babylonerne. Å gjøre motstand ville 
bety den visse død. Slik lød Herrens budskap til Juda: "Den som blir her i byen, skal dø for sverd, 
hunger og pest. Men den som overgir seg til kaldeerne, skal få livet til bytte og leve videre." Dette 
lød enkelt og positivt. Modig uttalte profeten i Herrens navn: "Denne byen skal komme i hendene 
på babylonerkongens hær, som skal innta den.” 

Stormennene ble ergerlige over at Jeremia stadig kom med råd som krysset deres planer om å gjøre 
motstand. Til slutt protesterte de energisk overfor kongen og hevdet at profeten var fiendtlig stemt 
mot nasjonen, og at han med sine uttalelser hadde svekket folket og brakt ulykke over dem. Derfor 
måtte han dø. 

Den feige kongen var klar over at disse beskyldningene var falske, men for å blidgjøre dem som 
hadde posisjon og innflytelse i landet, lot han som han trodde på løgnene deres og overlot Jeremia 
til dem, så de kunne gjøre med ham hva de ville. Han ble plassert i kongesønnen Malkias brønn i 
vaktgården. De firte ham ned med rep. Det var ikke vann i brønnen, men gjørme, som han sank ned 
i: Men Gud sørget for at han fikk venner som gikk i forbønn for ham hos kongen og fikk utvirket at 
han igjen ble overført til vaktgården. 

Jeremia gir kongen råd 
I hemmelighet sendte kongen igjen bud etter Jeremia og bad ham si rett ut hva som var Guds vilje 
når det gjaldt Jerusalem. Jeremia svarte: "Taler jeg rett ut, vil du vel drepe meg, og gir jeg deg et 
råd, hører du ikke på meg." Kongen gjorde en hemmelig avtale med Jeremia. Han gav dette løfte: 
"Så sant Herren lever, han som har gitt oss livet, vil jeg ikke la deg dø og ikke gi deg i hendene på 
de mennene som står deg etter livet” 

Kongen hadde enda anledning til å vise at han ville rette seg etter Herrens advarsler og dermed 
mildne straffedommer som allerede hadde begynt å falle over byen og folket. Jeremia sa til kongen: 
"Dersom du overgir deg til babyloner kongens høvdinger, skal du berge livet, og byen skal ikke 
brennes. Både du og ditt hus skal få leve. Men overgir du deg ikke til høvdingene, skal byen gis i 
kaldeernes vold. De skal brenne den opp, og selv skal du ikke slippe ut av hendene på dem. 

Kongen sa da til Jeremia: Jeg er redd for at de skal overgi meg til de judeerne som er gått over til 
kaldeerne og at de skål mishandle meg." Jeremia svarte: "De kommer ikke til å overgi deg. Adlyd 
bare Herrens ord som jeg forkynner deg, så skal det gå deg vel, og du skal få leve.” 



Helt til siste øyeblikk gjorde Gud det klart at han ville være nådig mot dem som rettet seg etter hans 
rettferdige krav. Hvis kongen hadde valgt ålyde, kunne folkets liv ha blitt spart, og byen kunne ha 
unngått å bli brent. Men han trodde at han hadde gått for langt til å gjøre retrett. Han var redd 
jødene, redd for å bli latterliggjort og redd for sitt liv. Sidkia hadde opponert mot Gud i så mange år 
at han mente det var for ydmykende å si til folket: Jeg vil rette meg etter Herrens ord som er talt 
gjennom profeten Jeremia. Jeg våger ikke å angripe fienden etter alle disse advarslene. 

En feig og svak konge 
Med tårer bønnfalt Jeremia kongen om å redde seg selv og folket. I sin sjelekval forsikret han 
Sidkia om at hvis han ikke rettet seg etter Guds råd, ville han miste livet, og babylonerne ville ta alt 
han eide. Men kongen hadde valgt en gal kurs og ville ikke snu. Han bestemte seg for å rette seg 
etter de falske profetene og dem som han i virkeligheten foraktet, og som latterliggjorde ham for 
hans ettergivenhet overfor deres ønsker. Han ofret sin personlige selvstendighet og ble en ynkelig 
slave av den offentlige opinionen. Han mente ikke å gjøre det som var ondt, men han kunne heller 
ikke innta en fast holdning til det som var rett. Selv om han var overbevist om at det Jeremia sa, var 
riktig, hadde han ikke nok moralsk styrke til å lyde, og derfor fortsatte han å gå i feil retning. 

Kongen var tilmed så svak at han ikke engang ville at hoffet og folket skulle vite at han hadde 
rådført seg med Jeremia. Så fullstendig hadde menneskefrykt tatt makten over ham. 

Hvilke ødeleggelser kunne byen ikke vært spart for hvis Sidkia hadde tatt mot til seg og sagt at han 
trodde på profetens ord som allerede langt på vei var gått i oppfyllelse! Han skulle ha sagt: Jeg vil 
lyde Herren og redde byen fra å bli fullstendig ødelagt. Jeg våger ikke å tilsidesette Guds befalinger 
av frykt for mennesker eller for å vinne deres gunst. Jeg elsker sannheten, avskyr synden og vil 
følge de råd Israels mektige Gud gir. Da ville folket ha respektert hans mot, og de som vaklet 
mellom tro og vantro, ville gått inn for det som var rett. Hvis han hadde inntatt denne modige og 
riktige holdning, ville det vakt beundring og lojalitet i folket. Han ville fått tilstrekkelig støtte, og 
Juda ville blitt spart for de ubeskrivelige redsler som følge av blodbad, hungersnød og brann. 

Jerusalem faller 
Sidkia ble straffet hardt for sin syndige svakhet. Fienden veltet inn over byen lik en uimotståelig 
lavine og jevnet den med jorden. Forsvarshæren ble slått tilbake i forvirring, landet ble erobret, 
Sidkia ble tatt til fange og sønnene hans ble drept for øynene på ham. Kongen ble ført bort fra 
Jerusalem som fange, øynene ble stukket ut, og da han var fremme i Babylon, fikk han en sørgelig 
død. Kaldeerne sparte ikke engang det vakre templet som i over fire hundre år hadde kronet toppen 
av Sion. De brente Guds hus og rev ned Jerusalems murer. Alle borgene i byen satte de ild på, og 
alle kostbare gjenstander der ble ødelagt. 

Da Nebukadnesar rettet et siste angrep mot Jerusalem, og inntok byen, hadde mange av 
Innbyggerne overlevd redslene av den lange beleiringen. Nå ble de offer for sverdet. Noen av dem 
som slapp unna, hovedsakelig de mest fremtredende blant prestene og embetsmennene, ble ført til 
Babylonia og henrettet som forrædere. Andre ble tatt til fange og måtte trelle for Nebukadnesar og 
sønnene hans helt til perserne fikk makten. Slik ble Herrens ord gjennom Jeremia oppfylt". 
Babylonerkongen Nebukadnesar gav denne befaling om Jeremia til livvaktsjefen Nebusaradan: "Ta 
ham og ha tilsyn med ham, men gjør ham ikke noe vondt. Bare det han selv ber om, skal du gjøre 
med ham.” 



Da Jeremia var blitt løslatt av de babylonske hærførerne, gjorde han felles sak med de få av hans 
landsmenn som var blitt tilbake, småkårsfolket i landet, som skulle arbeide i vingårdene og på 
åkrene. Babylonerne innsatte Gedalja som stattholder over dem. Noen få måneder senere ble den 
nye stattholderen drept ved et forræderi. Det fattige folket gikk igjennom mange prøver og ble til 
slutt overtalt av sine ledere til å søke tilflukt i Egypt. Jeremia protesterte mot dette. "Dra ikke til 
Egypt!" sa han inntrengende. Men hans inspirerte råd ble ikke fulgt, og alle som var igjen i Juda, 
menn, kvinner og barn, flyktet til Egypt. De ville ikke adlyde Herren. Og de kom til Takpanhes." 

Domsprofetiene som Jeremia hadde uttalt over dem som hadde gjort opprør mot Nebukadnesar og 
hadde flyktet til Egypt, var blandet med løfter om benådning for dem som angret sin dårskap og var 
villige 'til å vende tilbake. Herren ville ikke skåne dem som forkastet hans råd og utsatte seg for den 
forførende innflytelsen fra avgudsdyrkelsen i Egypt. Men han ville være nådig mot dem som var 
lojale og oppriktige. Han sa: "Bare noen få som slipper unna sverdet, skal komme tilbake til Juda 
fra Egypt. Da skal resten av judeerne som drog til Egypt og slo seg ned der, få vite hvem som har 
rett, de eller jeg.” 

Profeten sørger og klager 
Profeten Jeremia sørget dypt over den bunnløse fordervelsen hos det folket som skulle ha vært 
verdens åndelige lys, og var fortvilt over Sions sørgelige skjebne og over at folket ble bortført til 
Babylonia. Dette avspeiles i klagesangene som han skrev for å vise hvor tåpelig det er å forkaste 
Herrens ord og sette sin lit til menneskelig visdom. 

Midt i ødeleggelsen kunne Jeremia likevel si: "Herrens miskunn er ikke forbi, hans barmhjertighet 
tar ikke slutt." Hans stadige bønn var: "La oss ransake og prøve våre veier og vende om til Herren." 
Mens Juda fremdeles var en selvstendig nasjon, spurte han Gud: "Har du helt forkastet Juda, har du 
bare motvilje mot Sion?" Og han dristet seg til å be: "For ditt navns skyld, støt oss ikke bort.” 

Jeremia stolte fullt og fast på at Gud hadde til hensikt å bringe orden ut av kaos og vise folkeslagene 
og hele universet at han var rettvis og kjærlig. Derfor bad han tillitsfullt for dem som ville avstå fra 
det onde og leve rett. 

Sion var nå fullstendig ødelagt, og Guds folk var i fangenskap. Overveldet av sorg utbrøt Jeremia: 
"Å, hvor ensom hun sitter, byen som før var så folkerik. Hun som var stor blant folkene sitter nå 
som enke. Fyrstinnen blant; landene må gjøre tvangsarbeid. Hun gråter sårt om natten, tårene renner 
på hennes kinn. Blant alle sine elskere har hun ingen som trøster. Alle vennene har sviktet og er blitt 
hennes fiender. 

Bort fra landet er Juda ført, ut av nød og tung trelldom. Nå bor hun blant folkene og finner ikke ro. 
Alle forfølgerne nådde henne igjen midt i trengslene. Veiene til Sion sørger, for det kommer ingen 
til høytidene. Alle portene i byen er øde, og prestene der må sukke. De unge pikene er bekymret, og 
selv har hun bitter sorg. Hennes motstandere har makten, fiendene kjenner seg trygge. Herren har 
latt henne lide fordi hennes synder var mange. Hennes barn måtte gå i fangenskap, de ble ført bort 
av fienden.” 

”Å, hvor Herren i sin vrede har hyllet Sion i mørke skyer. Han har kastet Israels pryd fra himmelen 
ned på jorden. Sin fotskammel kom han ikke i hu på sin vredes dag. Herren har uten skånsel ødelagt 
alle Jakobs bosteder. I sin harme rev han ned alle festningene for folket i Juda. Han jevnet dem med 
jorden og vanæret riket og dets stormenn. I brennende vrede hogg han av hvert horn i Israel. Da 



fienden rykket fram, trakk han sin høyre hånd tilbake. I Jakob tente han en ild som flammet opp og 
fortærte rundt omkring. Som en fiende spente han buen og løftet sin høyre hånd. Som en motstander 
drepte han alt det vi frydet oss over å se. Over Sion-datterens telt øste han sin harme ut som ild." 
"Hvordan skal jeg tale til deg, hva skal jeg ligne deg med, du Jerusalems datter? Hvilken 
sammenligning skal jeg bruke, for å trøste deg, Sion, du unge jomfru? For din skade er stor som 
havet, hvem kan lege deg?” 

”Herre, tenk på hva som har hendt oss, se hit og legg merke til hvor vi blir hånet. Vårt land er 
kommet i hendene på fremmede, utlendinger har fått våre hus. Vi er blitt foreldreløse, har ingen far, 
mødrene våre er som enker. ... Våre fedre syndet; de er borte, men vi bærer straffen for deres skyld. 
Det er treller som hersker over oss, og ingen river oss ut av deres hånd. ... Derfor er vårt hjerte sykt, 
våre øyne har mistet sin glans. ... Men du, Herre, troner til evig tid, din trone står fra slekt til slekt. 
Hvorfor vil du glemme oss for alltid, forlate oss for lange tider? Herre, vend oss om til deg, så vi 
kan komme tilbake. La våre dager bli som før!” 

Et glimt av håp
Ødeleggelsen og dødens mørke som preget de siste år av Juda-rikets historie, ville ha gjort selv den 
mest robuste fortvilt, om det ikke hadde vært for de oppmuntrende profetier Guds budbærere 
forkynte. I sin nåde gjorde Herren sin evige vilje kjent gjennom Jeremia i Jerusalem, gjennom 
Daniel ved hoffet i Babylon og gjennom EsekieI ved Kebar-elven. Han forsikret sitt utvalgte folk 
om at han ville oppfylle de løfter som Moses hadde skrevet ned. Overfor dem som var tro mot ham, 
ville han oppfylle det han hadde sagt. "Guds levende ord... er og blir.” 

Undervisning for ettertiden 
Mens israelittene vandret omkring i ørkenen, sørget Gud for at de husket hans lovbud. Etter at de 
hadde bosatt seg i Kanaan, skulle de guddommelige lovene repeteres daglig i hvert eneste hjem. De 
skulle skrives tydelig på dørstolpene og portene og inngraveres på minnetavler. Man skulle sette 
melodi til dem, så både unge og eldre kunne synge dem. Der folk kom sammen, skulle prestene 
undervise om de hellige forskriftene, og landets ledere skulle studere dem daglig. "Du skal alltid ha 
denne loven på tungen og grunne på den både dag og natt, så du legger vinn på å leve etter alt det 
som er skrevet i lovboken. Da skal du ha hell med deg hvor du ferdes, og alt skal lykkes for deg.” 

Josva underviste hele Israel i det Moses hadde skrevet. "Han sprang ikke over et eneste av de påbud 
Moses hadde gitt, men leste opp alt for hele Israels forsamling og for kvinnene, barna og 
innflytterne som fulgte med dem.” 

Dette var i samsvar med Herrens uttrykkelige påbud om at innholdet i lovboken skulle leses opp for 
forsamlingen hvert sjuende år under løvhyttefesten. De åndelige lederne i Israel hadde fått dette 
pålegg: "Kall folket sammen, menn, kvinner og barn, og innflytterne som bor i dine byer. La dem 
høre loven, så de kan lære å frykte Herren deres Gud og legge vinn på å leve etter alle budene i 
denne loven. Også deres barn, som ennå ikke kjenner den, skal høre den, så de lærer å frykte Herren 
deres Gud så lenge dere får leve i det landet dere skal legge under dere når dere går over Jordan.” 

Dersom Israels folk hadde fulgt dette rådet i tiden som fulgte, ville deres historie ha artet seg helt 
annerledes. Bare hvis folket hadde ærbødighet for Guds hellige ord, kunne de ha håp om å oppfylle 
hans hensikt. Israels styrke under Davids og den første del av Salomos regjeringstid skyldtes den 



ærbødighet de hadde for Guds lov. Det var troen på Guds levende ord som var drivkraften i den 
reformasjon som fant sted på Elias og Josjias' tid. Også Jeremia fremhevet disse sannhetsfylte 
skriftene - Israels rikeste arv - da han kjempet for en reform. Uansett hvor han arbeidet, kom han 
med denne alvorlige appell til folket: "Hør ordene i denne pakten." Dette ville hjelpe dem til klart å 
forstå Guds ønske om at alle folk skulle lære å kjenne frelsens sannhet.' 

I de siste år av Juda-rikets frafall var profetenes formaninger tilsynelatende uten resultat. Da 
kaldeerhæren for tredje og siste gang kom og beleiret Jerusalem, syntes alt håp å være ute. Jeremia 
forutsa en fullstendig ødeleggelse. Han ble jo nettopp satt i fengsel fordi han insisterte på at de 
skulle overgi seg. Men Gud overlot ikke de få trofaste som enda var i byen, til håpløshet og 
fortvilelse. Selv da Jeremia ble holdt under strengt oppsyn av dem som avviste hans budskap, fikk 
han stadig nye åpenbaringer om Guds villighet til å tilgi og frelse. Dette har vært en kilde til trøst 
for menigheten gjennom alle tider. 

Jeremia kjøper åkerland 
Jeremia klynget seg til Guds løfter. Ved hjelp av en illustrerende handling viste han innbyggerne i 
den dødsdømte byen at han stolte fullt og fast på at Guds hensikt med sitt folk til sist ville bli 
fullbyrdet. I vitners nærvær og i rettslige former kjøpte han en slektseiendom i nabobyen Anatot for 
sytten sekel sølv. 

Menneskelig sett så det tåpelig ut å kjøpe et jordstykke som allerede var under kontroll av 
babylonerne. Profeten hadde selv forutsagt at Jerusalem ville bli jevnet med jorden, at Juda-riket 
ville bli ødelagt og at landet ville bli fullstendig ruinert. Han hadde også forutsagt at folket i lang tid 
skulle være fanger i Babylonia. Høyt oppe i årene som han var, hadde han ikke noe håp om 
personlig fordel av det han hadde gjort. Men ved å studere profetiene var han blitt fullstendig 
overbevist om at Herren hadde til hensikt at de landflyktige skulle få tilbake løftets land. Med 
troens øye så Jeremia at de vendte hjem og tok fedrenes land i eie etter at trengselstiden var slutt. 
Hans hensikt med å kjøpe eiendommen i Anatot var å inspirere andre til å få det samme håp som 
hadde gitt ham selv så stor trøst. 

Da Jeremia hadde utferdiget kjøpekontrakten og fått vitnenes underskrift, gav han den til Baruk idet 
han sa: "Ta disse brevene, denne kjøpekontrakten, både den delen som er forseglet, og den som er 
åpen, og legg dem i en leirkrukke, så de kan holde seg lenge. For så sier Herren, Allhærs Gud, 
Israels Gud: Enda en gang skal de kjøpe hus og jorder og vingårder her i landet.” 

Så dystre var fremtidsutsiktene for Juda-riket da dknne uvanlige handelen ble inngått, at da 
formalitetene i forbindelse med eiendomsoverdragelsen var brakt i orden og dokumentene arkivert, 
ble Jeremias tro; som inntil da hadde vært urokket, satt på en hard prøve. Hadde han vært for dristig 
da han prøvde å oppmuntre folk i Juda? Hadde han skapt falske forhåpninger ved sine anstrengelser 
for å styrke deres tillit til løftene i Guds ord? De som hadde sluttet pakt med Gud, hadde alt lenge 
vist forakt for de tiltak som var gjort for deres skyld. Ville løftene til den utvalgte nasjonen noen 
gang gå i oppfyllelse? 

Profeten var rådvill og sorgtung på grunn av de lidelser som de ubotferdige måtte gjennomgå. Han 
bad derfor Gud om mer lys når det gjaldt hans planer med menneskeheten. 

Bønnen Jeremia bad 
Slik bad han: "Å, Herre min Gud, du har skapt himmel og jord med din store kraft og din utstrakte 



arm. Ingen ting er umulig for deg. Du viser miskunn i tusen ledd og lar straffen for fedrenes synd 
ramme deres etterkommere. Du store, veldige Gud, som har navnet Herren, Allhærs Gud! Stor er du 
i råd og mektig i gjerning. Du har øynene åpne for menneskenes veier, så du lønner hver mann etter 
hans ferd, etter frukten av hans gjerninger. Du gjorde tegn og under i Egypt og gjør det fremdeles, 
både i Israel og blant menneskene ellers. Du har skapt deg et navn slik det er i dag. Du førte ditt 
folk Israel ut av Egypt med tegn og under, med sterk hånd og utstrakt arm, med store gruvekkende 
gjerninger. Du gav'dem dette landet som du med ed hadde lovt deres fedre, et land som flyter med 
melk og honning. De kom og tok landet i eie. Men de ville ikke høre på deg og levde ikke etter din 
lov. De gjorde ikke noe av alt det du hadde gitt dem påbud om å gjøre. Derfor lot du all denne 
ulykken ramme dem.” 

Nebukadnesars hær gjorde seg klar til å storme murene rundt Sion. Tusenvis av mennesker ble drept 
i et siste desperat forsøk på å forsvare byen. Enda flere døde av sult og sykdom. Jerusalems skjebne 
var allerede beseglet. Fiendens beleiringstårn hevet seg allerede over bymurene. Jeremia bad: 
"Beleiringsvollene er like ved byen, så fienden kan innta den. Som følge av sverd, hunger og pest er 
byen prisgitt kaldeerne som går til kamp mot den. Det du har forutsagt, er nå skjedd. Du kan selv se 
det. Men enda byen er i kaldeernes hånd, sier du til meg, Herre min Gud: "Kjøp deg dette 
jordstykket for penger, og la vitner bekrefte kjøpet!” 

Bønnesvaret gir håp 
Gud svarte på bønnen. I denne krisesituasjonen da troen hos dette sannhetsvitnet ble prøvd som i 
ild, sa Herren til Jeremia: Jeg er Herren, alle skapningers Gud. Skulle noe være umulig for meg?” 
Byen skulle snart falle i kaldeernes hender. Portene og palassene ville bli satt i brann og tilintetgjort. 
Men til tross for at Jerusalem var i ferd med å bli tilintetgjort og at innbyggerne skulle føres i 
fangenskap, ville Herrens hensikt med sitt folk bli oppfylt. I sitt svar på Jeremias bønn sa Herren 
om dem som ville bli rammet av straffedommen: 

”Se, jeg samler dem fra alle de land jeg drev dem bort til i min vrede, harme og store uvilje, og fører 
dem tilbake til dette stedet og lar dem bo trygt. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. 
Jeg vil gi dem ett sinn og lære dem en vei, så de alltid frykter meg, til gagn for dem selv og deres 
etterkommere. Jeg slutter en evig pakt med dem; jeg vil ikke vende meg bort fra dem, men gjøre vel 
mot dem. Jeg gir dem gudsfrykt i hjertet, så de aldri mer viker bort fra meg. Jeg vil glede meg over 
dem og gjøre vel mot dem. Av hele mitt hjerte og hele min sjel vil jeg trofast sørge for at de slår rot 
her i landet. 

For så sier Herren: Likesomjeg har latt alle disse store ulykkene komme over folket, vil jeg også la 
dem oppleve alt det gode jeg har lovt dem. Folk skal igjen kjøpe jord i dette landet som dere sier er 
blitt en ørken, uten mennesker og dyr, et land overgitt i kaldeernes vold. De skal kjøpe jordstykker 
for penger, skrive kjøpekontrakter og forsegle dem og få vitner til å bekrefte kjøpet. Slik skal det 
være i Benjamin-landet, i området rundt Jerusalem og byene i Juda, i fjelllandet, Sjefela og Negev. 
For jeg vender deres lagnad, lyder ordet fra Herren.” 

Som en bekreftelse på disse tilsagn om utfrielse og gjenoppbygging kom Herrens ord til Jeremia 
mens han satt fengslet i vaktgården: 

”Så sier Herren, han som skapte og formet jorden og gjorde den fast, Herren er hans navn: Rop på 
meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting, som du ikke kjenner til. For så sier 
Herren, Israels Gud, om husene her i byen og om Judakongens gårder, som ble revet ned for å 



brukes til voller og vern. ... Se, jeg vil la sårene gro, lege og hele dem, og så åpenbarer jeg for dem 
en rikdom av varig fred og lykke. Jeg vil vende lagnaden for Juda og Israel og bygge dem opp som i 
den første tiden. Jeg renser dem for all skyld de pådrog seg da de syndet mot meg, og tilgir dem alle 
misgjerninger de gjorde mot meg da de sviktet meg. Byen skal få et navn som blir til glede for meg, 
til pris og ære blant alle folkeslag på jorden, når de hører om alt det gode jeg gjør for dem. Da skal 
de skjelve i undring over all den lykke og fred jeg gir dem. 

Så sier Herren: Dere sier at dette stedet er øde, uten mennesker og dyr. Men her, i Judas byer og 
Jerusalems gater... skal det enda en gang lyde rop av fryd og glede, rop av brudgom og brud, rop av 
folk som bærer fram takkoffer i Herrens hus og sier: "Pris Herren, Allhærs Gud, for han er god, evig 
varer hans miskunn!" For jeg vil vende lagnaden for landet, så det blir som i den første tiden, sier 
Herren. 

Så sier Herren, Allhærs Gud: På dette stedet som nå ligger øde, uten mennesker og dyr, og i alle 
byene her omkring skal det igjen være beiter der gjetere lar sauene roe seg. I alle byene, både i fjell-
landet, Sjefela' og Negev, i Benjamin-landet og området rundt Jerusalem og i Judas byer, skal 
saueflokker igjen gå fram under hånden til ham som teller dem, sier Herren. Se, dager skal komme, 
lyder ordet fra Herren, da jeg oppfyller det gode løftet jeg gav Israel og Juda.” 

Slik ble Guds menighet trøstet i en av de mørkeste perioder av sin lange kamp mot ondskapens 
makter. Det så ut som om Satan hadde lykkes i sin anstrengelse for å utrydde Israel. Men Herren 
hadde begivenhetene under kontroll, og i årene som fulgte, ville hans folk få anledning til å råde bot 
på fortiden. Slik lød hans budskap til menigheten: 

”Frykt ikke, Jakob, min tjener, mist ikke motet, Israel, lyder ordet fra Herren. For jeg berger deg fra 
fjerne land, og ætten din fra det landet hvor den er i fangenskap. Jakob skal få ro igjen og leve trygt, 
og ingen skal skremme ham. For jeg er med deg, sier Herren, og jeg vil frelse deg." Jeg lar sårene 
dine gro og leger de slag du har fått.” 

På den gledens dag da de bortførte skulle vende hjem, ville stammene i det delte Israels-riket igjen 
bli forent til ett folk. Herren ville bli anerkjent som "Gud for alle Israels ætter”. "De skal være mitt 
folk," sa han. "Bryt ut i jubel og glede over Jakob, og rop av fryd over ham som er høvding blant 
folkene! La lovsangen "lyde og si: "Herren har frelst sitt folk, det som er igjen av Israel."Jeg fører 
dem tilbake fra landet i nord, jeg samler dem fra jordens ytterste ende. Blant dem er det både blinde 
og halte. ... Gråtende kommer de, med ydmyk bønn; jeg leder og fører dem til bekker med rennende 
vann, på jevn vei, der de ikke snubler. Jeg viser meg som far for Israel, Efraim er min førstefødte 
sønn." 

Det folket som Herren en gang hadde fremhevet fremfor alle andre, ble ydmyket for øynene på 
nasjonene. I fangenskapet måtte de lære den lydighet som var så nødvendig for deres fremtidige 
lykke. Før de hadde lært det, kunne Gud ikke gjøre alt det for dem som han gjerne ville. Jeg tukter 
deg bare med måte, men lar deg ikke helt slippe straff," sa Herren da han forklarte at det var til 
deres eget åndelige beste at han straffet dem." 

Likevel ville han ikke for all fremtid overse dem som hadde vært gjenstand for hans ømme 
kjærlighet. Overfor alle folk på jorden ville han vise at han ønsket å vende et tilsynelatende 
nederlag til seier, at han ville frelse og ikke ødelegge. Jeremia fikk dette budskapet: 



”Han som spredte Israel, samler og vokter det som gjeteren vokter sin flokk. For Herren har fridd 
Jakob ut og løst ham ut av overmannens vold. De kommer med jubelrop til Sionfjellet, de stråler av 
glede over Herrens gode gaver: korn og vin og olje, sauer, geiter og okser. Selv skal de være som en 
vannrik hage og ikke lenger lide nød. ... Jeg vender deres sorg til fryd, og trøster og gleder dem som 
sørget. Jeg lar prestene få rikelig med fete retter og metter mitt folk med gode gaver, lyder ordet fra 
Herren." 

”Så sier Herren, Allhærs Gud, Israels Gud: Enda en gang skal de si i Juda og i byene der, når jeg 
vender deres lagnad: "Herren velsigne deg, du rettferds bolig, du hellige fjell." Folket i Juda og i 
alle byene skal bo sammen der, både bønder og gjetere som streifer omkring. Jeg lar den som er 
utmattet, drikke seg utørst og metter alle som lider nød." 

”Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels ætt og Judas ætt, en pakt 
som er annerledes enn den jeg sluttet med deres fedre den gang jeg tok dem ved hånden og førte 
dem ut av Egypt, den pakten med meg som de brøt, enda jeg var deres rette herre, sier Herren. Nei, 
slik er den pakten jeg vil slutte med Israels folk i de dager som kommer, lyder ordet fra Herren: Jeg 
vil legge min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være 
mitt folk. Da skal ingen lenger lære sin neste og sin bror og si: "Kjenn Herren!" For de skal alle 
kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil tilgi deres misgjerning og ikke komme i hu 
deres synd.” 

Ved hoffet i Babylon
Blant de israelittene som var bortført til Babylonia i begynnelsen av det syttiårige fangenskapet, 
fantes det gudhengitte patrioter som stod fast på prinsippene, som ikke ville bli fordervet av 
selviskhet, men ville ære Gud uansett hva det skulle koste. Disse personene skulle oppfylle Guds 
hensikt i landflyktigheten ved å gi de hedenske folkeslagene del i de velsignelser som kommer av å 
kjenne Herren. De skulle representere ham. Aldri skulle de gjøre innrømmelser overfor 
avgudsdyrkerne. Å tjene den levende Gud og tro på ham skulle være en stor ære for dem. Og slik 
var det. Både i medgang og motgang æret de Gud, og til gjengjeld æret Gud dem. 

Trofaste vitner 
Det faktum at de som tjente Herren, var fanger i Babylonia, og at karene fra Guds hus nå fantes i 
templet for de babylonske gudene, ble på en skrytende måte brukt som bevis på at babylonernes 
religion og skikker stod over hebreernes skikker og religion. Den ydmykelsen som Guds folk måtte 
gjennomgå på grunn av sitt frafall, benyttet Gud for å vise babylonerne at han er den suverene, at 
hans bud er hellige, og at det lønner seg å være lydige. De eneste som kunne avlegge et slikt 
vitnesbyrd, var de som var tro mot ham, og det var dem han valgte til denne oppgaven. 

Blant dem som fortsatt var tro mot Gud, var Daniel og hans tre venner. De var strålende eksempler 
på hva mennesker kan oppnå når de slutter pakt med visdommens og kraftens Gud. Disse guttene 
som var av kongelig byrd, men kom fra forholdsvis enkle jødiske hjem, befant seg plutselig i den 
mest praktfulle byen og i hoffet til verdens mektigste monark. 

Kongen sa til Aspenas, den øverste hoffmannen, at han skulle ta med seg noen av israelittene, både 
av kongeætten og av adelen, unge gutter som var uten lyte og vakre å se til, kyndige i all slags 



visdom, kunnskapsrike og lærenemme, slike som var skikket til å gjøre tjeneste i.kongens slott. 
Blant dem var judeerne Daniel, Hananja, Misjael og Asarja. 

Datidens høyeste utdanning 
Da Nebukadnesar så at disse unge mennene hadde fremragende evner, bestemte han at de skulle 
utdannes til å ha ansvarsfulle stillinger i riket. For å gjøre dem fullt ut skikket til sin livsgjerning 
sørget han for at de lærte kaldeernes språk. De fikk den samme glimrende utdanning som landets 
egne fyrster. 

Daniel og vennene hans fikk nye navn som hadde tilknytning til kaldeiske guddommer. Jødiske 
foreldre tilla barnas navn stor betydning. Navnene de gav barna, var ofte uttrykk for karaktertrekk 
som foreldrene ønsket skulle utvikles hos barna. Den øverste hoffmannen, som fikk ansvaret for de 
unge guttene, gav Daniel navnet Beltsasar, Hananja kalte han Sjadrak, Misjael kalte hanMesjak, og 
Asarja fikk navnet Abed-Nego. 

Kongen forlangte ikke at de unge hebreerne skulle fornekte sin tro og bli avgudsdyrkere, men han 
håpet at dette ville skje litt etter hvert. Ved å gi dem navn som hadde sammenheng med 
avgudsdyrkelse, og ved daglig å bringe dem i nær kontakt med hedenske skikker og sørge for at de 
ble påvirket av avgudsdyrkelsens forførende ritualer, håpet han å kunne få dem til å oppgi sin egen 
nasjonale religion og tilbe sammen med babylonerne. 

En avgjørende lojalitetsprøve 
Ikke før hadde de begynt sin nye tilværelse, så ble de satt på en avgjørende karakterprøve. Det ble 
bestemt at de skulle spise av den maten og drikke av den vinen som stod på kongens bord. Med 
dette ville kongen vise dem sin gunst og også gi til kjenne at han hadde omsorg for deres velferd. 
Men ettersom en del av kongens mat først ble ofret til avguder, var maten som ble servert ved hans 
bord, et ledd i avgudsdyrkelsen. Å spise av den ble ansett som en hyllest til Babylonias guder. 

Fordi Daniel og vennene hans ønsket å være tro mot Herren, kunne de ikke ta del i en slik handling. 
Selv om de bare lot som om de spiste av maten og drakk av vinen, ville de ved en slik handling 
fornekte sin tro. Det ville være det samme som å gjøre felles sak med hedenskapet og vanære 
prinsippene i Guds lov. 

Heller ikke ville de utsette seg for å svekke sin fysiske, mentale og åndelige utvikling ved å hengi 
seg til luksus og utsvevelser. De kjente beretningen om Nadab og Abihu. Disse mennenes 
umåtehold og dens følger stod omtalt i Mosebøkene. De var klar over at det ville skade dem både 
fysisk og mentalt hvis de drakk vin. 

Av sine foreldre var Daniel og vennene hans blitt oppdratt til strengt avhold. De hadde lært at Gud 
ville kreve dem til regnskap for de evner de hadde fått, og at de aldri måtte sløve eller svekke dem. 
Takket være denne oppdragelsen ble Daniel og vennene hans bevart under de demoraliserende 
forhold som rådet ved hoffet i Babylon. De ble utsatt for store fristelser ved dette fordervede og 
luksuriøse hoffet, men lot seg ikke påvirke. Ingen makt eller innflytelse kunne få dem til å vike fra 
de prinsippene de på et tidlig tidspunkt i livet hadde tilegnet seg ved å studere Guds ord og hans 
skaperverk. 

Hvis Daniel hadde villet, kunne han nok ha funnet en rimelig unnskyldning for å vike av fra sine 
avholdsprinsipper. Han kunne ha resonnert som så at han var avhengig av kongens gunst og måtte 



underkaste seg hans makt. Derfor hadde han ikke noe valg, men måtte spise av kongens mat og 
drikke av hans vin. 

Om han rettet seg etter den guddommelige undervisning, ville han fornærme kongen og 
sannsynligvis miste sin posisjon og også livet. Hvis han derimot så bort fra Herrens bud, ville 
han"fortsatt nyte kongens gunst og sikre seg utdanningsmessige fordeler og lovende 
fremtidsutsikter. 

Men Daniel nølte ikke. Guds anerkjennelse betydde mer for ham enn å oppnå gunst hos den 
mektigste monark i verden - ja, mer enn selve livet. Han bestemte seg for å stå fast uten hensyn til 
følgene. Han "satte seg for at han ikke ville gjøre seg uren med maten eller vinen fra kongens bord", 
og hans tre venner stilte seg solidarisk med ham. 

De unge hebreernes standpunkt var ikke en formastelig handling, men et uttrykk for en fast tillit til 
Gud. De la ikke an på å skille seg ut, men ville heller det enn å vanære Gud. Hvis de gikk på akkord 
med det onde i dette tilfellet og gav etter for presset, ville de svekke sin sans for det som var rett, og 
sin avsky for det som var galt. En forkjært handling ville bane vei for flere, inntil de mistet 
forbindelsen med himmelen og ble et lett bytte for fristelsen. 

”Gud gjorde det så at den øverste hoffmannen fikk velvilje og godhet for Daniel," og hans ønske 
om å slippe å gjøre seg uren ble respektert. Likevel nølte den øverste hoffmannen med å gi sitt 
samtykke. Derfor sa han til Daniel: Jeg er redd for at min herre kongen, som har bestemt hva dere 
skal spise og drikke, skal synes at dere ikke ser så friske ut som de andre guttene på deres alder, og 
at kongen for deres skyld skal trekke meg til ansvar" 

Daniel henvendte seg så til oppsynsmannen som hadde ansvaret for de unge hebreerne, og bad om 
at de måtte bli fritatt for å spise av kongens mat og drikke hans vin. Videre bad han om en prøvetid 
på ti dager. I denne tiden skulle de få en ganske enkel kost, mens kameratene deres spiste av de 
utsøkte rettene ved kongens bord. 

Selv om oppsynsmannen var redd for å falle i unåde hos kongen hvis han oppfylte dette ønsket, 
gikk han med på det. Nå visste Daniel at seieren var vunnet. Etter de ti dagene viste resultatet det 
stikk motsatte av det som oppsynsmannen hadde fryktet for. "Da de ti dagene var gått, viste det seg 
at de så bedre ut og var i bedre hold enn de guttene som hadde spist av maten fra kongens bord." De 
unge hebreerne så langt bedre ut enn kameratene deres. Nå fikk Daniel og hans venner lov til å 
fortsette med den enkle kosten under resten av studietiden. 

Lydighet gir fremgang 
De unge hebreerne studerte nå i tre år for å lære kaldeisk skrift og språk. I denne tiden holdt de fast 
på sin troskap mot Gud og stolte uavbrutt på hans makt. De var ikke bare uselviske, men 
besluttsomme, flittige og standhaftige. Det var hverken stolthet eller ærgjerrighet som hadde brakt 
dem til kongens hoff og i kontakt med mennesker som ikke kjente Gud eller fryktet ham. De var 
fanger i et fremmed land, og det var den allvise Gud som hadde sendt dem dit. Nå da de var borte 
fra hjemmets innflytelse og ikke lenger hadde kontakt med Guds folk, la de vinn på å oppføre seg 
på en høyverdig måte som kunne være verdig det undertrykte folket de tilhørte, og til ære for den 
Gud de tjente. 



Herren så med velbehag på den standhaftighet og selvfornektelse de unge hebreerne viste, og på 
deres rene motiver, og han velsignet dem. "Gud gav disse fire guttene kunnskap og forstand på 
allslags skrift og visdom, og Daniel skjønte seg på alle slags syner og drømmer." På den måten ble 
Guds løfte oppfylt: Jeg vil ære dem som ærer meg.” 

Idet Daniel klynget seg til Gud i usvekket tro, kom profetåndens kraft over ham. Samtidig med at 
han fikk undervisning av mennesker om pliktene ved hoffet, gav Gud ham evnen til å tyde 
fremtidens hemmeligheter. Ved hjelp av bilder og symboler skrev han en verdenshistorie som 
dekket viktige begivenheter like til tidens slutt. Dette skulle være til gagn for kommende slekter. 

Da studietiden var forbi, og de unge mennene skulle settes på prøve, ble de eksaminert sammen 
med de andre som skulle gjøre tjeneste i den offentlige forvaltning. Men blant alle de unge guttene 
fantes det ingen som kunne måle seg med Daniel, Hananja, Misjael og Asarja. Deres dype innsikt, 
omfattende viten og nøyaktige uttrykksform viste at de hadde sterke og skarpe åndsevner. "Alltid 
når kongen spurte dem til råds i saker som krevde visdom og forstand, fant han at de var ti ganger 
så vise som alle spåmenn og åndemanere i riket." De gikk derfor inn i kongens tjeneste. 

Alle land var representert ved hoffet i Babylon. Her var det meget begavede personer som hadde 
fremragende evner og den høyeste kultur som fantes. Men ingen av dem kunne måle seg med de 
unge hebreerne. De stod over alle i legemlig styrke og staselighet og når det gjaldt åndsevner og 
litterære ferdigheter. Deres ranke holdning, deres faste, spenstige gang, deres vakre ansiktstrekk, 
deres skarpe sanser og deres rene åndedrett - alt vitnet om gode vaner. Det er de adelsmerker 
naturen gir dem som lever i samsvar med dens lover. 

Daniel og vennene hans var langt mer fremgangsrike enn sine studiekamerater, men dette var ikke 
noen tilfeldighet. De tilegnet seg sin kunnskap ved flittig studium under ledelse av Den Hellige 
Ånd. De søkte kontakt med ham som er kilden til all visdom, og bygde sin utdanning på 
kunnskapen om Gud. De bad i tro om visdom, og deres liv var i samsvar med deres bønner. De 
levde på en slik måte at Gud kunne velsigne dem. De unngikk alt som kunne svekke deres evner og 
krefter, og utnyttet enhver anledning til å øke sin kunnskap på alle områder. 

Disse unge mennene fulgte slike livsprinsipper som nødvendigvis måtte utvikle deres 
forstandsevner. De hadde bare en hensikt med å tilegne seg kunnskaper - å ære Gud. De visste at de 
måtte ha en klar forstand og utvikle en kristelig karakter for å kunne være representanter for sann 
gudstro midt blant hedenskapets falske religionssystemer. Gud var deres lærer. De bad stadig, 
studerte samvittighetsfullt og holdt seg nær Den Usynlige. De vandret med Gud likesom Enok. 

Virkelig fremgang i en hvilken som helst gjerning beror ikke på tilfeldigheter eller på skjebnen. Den 
skyldes Guds forsyn og er belønning for tro og takt, dyd og utholdenhet. God forstand og en høy 
moral kommer ikke av seg selv. Gud gir anledningene, men resultatet avhenger av hvordan vi 
benytter dem. 

Idet Gud virket gjennom Daniel og hans venner til "både å ville og å gjøre etter hans gode vilje", 
arbeidet de samtidig på sin egen frelse. Her får vi se hvordan samarbeidets guddommelige prinsipp 
virker, det som er nødvendig for virkelig fremgang. Mennesket kan ikke gjøre noe uten Guds kraft, 
og uten menneskelig medvirkning vil guddommelig innsats i mange tilfeller være nytteløs. Vi må 
gjøre vår del for å tilegne oss Guds nåde. Han lar sin nåde virke i oss til å ville og gjøre, men ikke 
som en erstatning for vår egen innsats. 



På samme vis som Herren samarbeidet med Daniel og hans venner, vil han samarbeide med alle 
som anstrenger seg for å gjøre hans vilje. Med sin Ånd vil han styrke ethvert ærlig forsett, enhver 
oppriktig beslutning. De som går på lydighetens vei, vil møte mange hindringer. Sterke, forføreriske 
innflytelser vil kanskje binde dem til verden. Men Herren er i stand til å tilintetgjøre alt som truer 
med å nedkjempe hans utvalgte folk. I hans styrke kan de stå fast i enhver fristelse og overvinne alle 
vanskeligheter. 

Gud lot Daniel og vennene hans komme i kontakt med lederne i det hedenske Babylonia, så de 
kunne gjøre dem kjent med Guds karakter. Hvordan ble de skikket til en så betrodd og ærefull 
posisjon? Hele deres liv var preget av at de var tro i de små ting. De æret Gud i utøvelsen av så vel 
de minste som de største plikter og ansvar. 

Slik som Daniel var Guds vitne i Babylonia, ønsker Gud at vi i dag skal være hans vitner i verden. 
Han vil at vi skal gjøre menneskene omkring oss kjent med hans rikes prinsipper så vel i de minste 
som i de største forhold i livet. Mange mennesker venter på å bli betrodd en eller annen stor 
oppgave, mens de daglig forsømmer anledninger til å vise troskap mot Gud. De utfører ikke 
dagliglivets små plikter på en helhjertet måte. Dagene går mens de venter på å få en eller annen stor 
oppgave hvor de kan vise de fremragende evner de mener å ha, og på den måten få tilfredsstilt sin 
ærgjerrighet. 

Ingenting er uvesentlig i den kristnes liv. I Den Allmektiges øyne er alle plikter betydningsfulle. 
Herren legger nøye merke til alle våre muligheter til å gjøre tjeneste. Han fører like nøye regnskap 
med de evner vi ikke bruker som med dem vi gjør bruk av. Vi vil bli vurdert etter det vi burde ha 
utrettet, men ikke gjorde fordi vi ikke benyttet våre evner til Guds ære. 

En edel karakter er ikke et resultat av tilfeldigheter. Den skyldes ikke en spesiell gunst eller gave fra 
Gud. Den er et resultat av selvdisiplin, av at vi lar oss lede av vårt bedre jeg og stiller oss til tjeneste 
for Gud og mennesker. 

Gud taler til dagens ungdom ved det eksempel på avhold som de unge hebreerne viste. Det er behov 
for slike som i likhet med Daniel vil handle og våge for rettferdighetens sak. Det trengs rene hjerter, 
sterke hender og et ukuelig mot. Kampen mellom last og dyd krever uavbrutt årvåkenhet. 

På en besnærende måte kommer Satan til hvert eneste menneske og frister det til sanselige nytelser. 

Kroppen er en overmåte viktig faktor der sinn og sjel blir utviklet og karakteren dannet. Derfor er 
det at sjelefienden tar sikte på å svekke og nedverdige de fysiske ,evner og krefter når han frister. 
Hvis han lykkes på dette feltet, kan hele mennesket komme i det ondes vold. Hvis ikke vår fysiske 
natur er kontrollert av en høyere makt, vil den uunngåelig føre oss ut i forderv. Kroppen må være 
underlagt de edlere instinkter. Lidenskapene må kontrolleres av viljen, som igjen må være under 
Guds kontroll. Fornuften, som må være helliget ved Guds nåde, skal ha makten i vårt liv. 

Både åndsevnene, den fysiske styrke og livets lengde er avhengig av uforanderlige lover. Ved å 
rette seg etter disse lover kan mennesker vinne seier over seg selv, over sine egne tilbøyeligheter, 
over makten og myndigheter, over "verdens' herskere i dette mørke" og over "ondskapens åndehær i 
himmelrommet".' 



Ifølge de gamle offerlovene, som er en symbolsk fremstilling, av evangeliet, måtte det ikke komme 
et mangelfullt offer på Guds alter. Offeret som skulle representere Kristus, måtte være feilfritt. 
Guds ord benytter dette som et bilde på hvordan hans folk skal bli-et ”levende og hellig offer som er 
til Guds behag", en menighet som er "hellig og uten feil".' 

Disse hebraiske hedersmenn hadde samme lidenskaper som vi, men på tross av den besnærende 
innflytelsen ved hoffet i Babylon, stod de fast fordi de satte sin lit til Den Allmektige. De åpenbarte 
Guds godhet og Kristi kjærlighet for en hedensk nasjon. Deres livsstil er et eksempel på hvordan 
prinsippfasthet seirer over fristelse, renhet over forderv, hengivenhet og troskap over 
gudsfornekting og avgudsdyrkelse. 

Dagens ungdom kan vise den samme holdning som Daniel. De kan øse av den samme kraftkilden, 
eie den samme selvkontroll og ha den samme fine innstilling, selv om de lever under like så 
ugunstige forhold. Om de blir fristet til å gi etter for syndig lyst, særlig i de store byene der enhver 
form for sanselig tilfredsstillelse er gjort innbydende og lett tilgjengelig, kan de likevel ved Guds 
nåde stå fast på sin beslutning om å ære ham. Ved besluttsomhet og stadig vakthold kan de motstå 
enhver fristelse som trenger på. Bare den som er fast bestemt på å gjøre det som er rett fordi det er 
rett, vil vinne seier. 

Disse edelmodige hebreerne fikk utrette store ting i livet. Da de sa farvel til sitt barndomshjem, ante 
de ikke hvilken stor oppgave som ventet dem. De var pålitelige og trofaste og lot Gud lede, så han 
kunne fullbyrde sin vilje gjennom dem. 

De samme store sannheter som ble åpenbart gjennom dem, vil Gud åpenbare gjennom dagens barn 
og unge. Det liv Daniel og hans venner levde, er et levende eksempel på hva Gud vil gjøre for dem 
som helt og fullt overgir seg til ham for å gjøre hans vilje.
Dette kapittel er bygd pd Dan l 

En verdenshistorisk spådom
Kort etter at Daniel og hans venner hadde begynt i tjeneste hos kongen av Babylonia, inntraff det 
begivenheter som åpnet det hedenske folkets øyne for Israels Guds makt og trofasthet. 
Nebukadnesar fikk en merkverdig drøm som gjorde ham så urolig til sinns at han ikke fikk sove. 
Drømmen gjorde et dypt inntrykk på kongen, men da han våknet, var det umulig for ham å huske 
hva han hadde drømt. 

Babylonias vismenn avslørt 
I sin rådløshet kalte Nebukadnesar til seg sine vismenn - "spåmennene, åndemanerne, trollmennene 
og stjernetyderne" - og bad dem om hjelp. Han sa til dem: "Jeg har hatt en drøm som gjør meg så 
urolig til sinns. Jeg ønsker å få vite hva jeg har drømt." Deretter bad han dem fortelle hva drømmen 
betydde, så han kunne få fred i sinnet. 

Vismennene svarte: "Kongen leve evig! Fortell dine tjenere drømmen, så skal vi si deg hva den 
betyr." 

Kongen var misfornøyd med det unnvikende svaret. Han ble mistenksom fordi de syntes å være 
uvillige til å hjelpe ham, til tross for at de gav seg ut for å kunne avsløre menneskenes 



hemmeligheter. Derfor befalte han at vismennene ikke bare skulle tyde drømmen, men også fortelle 
hva han hadde drømt. Hvis de kunne gjøre det, ville han gi dem rikdom og ære. I motsatt fall måtte 
de dø. "Det er min faste vilje at hvis dere ikke forteller meg drømmen og sier hva den. betyr, skal 
dere hogges i stykker, og husene deres skal bli til en grushaug. Men hvis dere forteller meg 
drømmen og sier hva den betyr, skal dere få rike gaver og stor heder av meg." 

Igjen svarte vismennene: "Kongen må fortelle sine tjenere drømmen, så skal vi si deg hva den 
betyr." Nebukadnesar ble rasende da han ble klar over at de personene som han ,hadde stolt på, 
tilsynelatende prøvde å føre ham bak lyset. Derfor sa han: "Jeg skjønner godt at dere prøver å vinne 
tid, fordi dere ser at mitt ord står fast: Hvis dere ikke kan fortelle meg drømmen, vil samme dom 
ramme dere alle. Men dere er blitt enige om å føre meg bak lyset med en løgn, i håp om at tidene 
skal forandre seg. Fortell meg derfor drømmen, så vet jeg at dere også kan si meg hva den betyr!" 

Stjernetyderne var redde for følgene a sitt nederlag og prøvde å overbevise kongen om at hans krav 
var urimelig, og at noe slikt aldri tidligere var blitt forlangt av noe menneske. "Det finnes ikke et 
menneske på jorden som kan fortelle kongen det han vil vite," sa de. "For aldri har noen konge, 
hvor stor og mektig han enn var, krevd noe slikt av en spåmann, åndemaner eller stjernetyder. Det 
kongen krever, er for vanskelig. Det er ingen andre enn gudene som kan fortelle kongen det han vil 
vite; men de har ikke sin bolig blant dødelige mennesker." Kongen ble rasende da han hørte dette, 
og han gav ordre om at alle vismenn skulle drepes. 

Daniel tyder kongens drøm 
De som skulle fullbyrde kongens ordre, prøvde også å finne Daniel og vennene hans. Da disse fikk 
vite at kongen hadde gitt ordre om at de skulle dø, vendte Daniel seg "med kloke og forstandige 
ord" til Arjok, sjefen for kongens livvakt, og spurte: "Hvorfor har kongen gitt denne strenge 
befalingen?" Arjok fortalte ham hvor urolig kongen var blitt over” den merkelige drømmen, og at 
det ikke hadde lykkes å få hjelp hos dem han tidligere hadde hatt ubetinget tillit til. Da Daniel hørte 
det, satte han livet på spill og gikk inn til kongen og bad om en frist, så ville han be sin Gud om å 
åpenbare drømmen og tydningen av den. 

Kongen gikk med på dette. Så oppsøkte Daniel sine venner Hananja, Misjael og Asarja og satte dem 
inn i saken. Sammen bad de om visdom fra ham som er kilden til lys og kunnskap. De stolte fullt og 
fast på at Gud hadde ført dem dit de nå var, og at de utførte hans gjerning og gjorde sin plikt. I 
vanskeligheter og farer hadde de alltid bedt ham om veiledning og beskyttelse. Med angrende sinn 
overgav de seg på ny til jordens dommer og bad ham fri dem ut av denne spesielle krisesituasjonen. 
De bad ikke forgjeves. Nå ble de æret av den Gud de selv hadde æret. Herrens Ånd hvilte over dem, 
og kongens drøm og tydningen av den ble åpenbart for Daniel "i et syn om natten”. 

Det første Daniel gjorde, var å takke Gud for det han hadde åpenbart for ham. Han tok til orde og 
sa: "Lovet være Guds navn fra evighet og til evighet! For visdommen og styrken er hans. Han lar år 
og tider skifte, avsetter konger og innsetter konger. Han gir de vise visdom og de forstandige 
forstand. Han åpenbarer det dype og dulgte; han vet hva som er i mørket, og hos ham har lyset sin 
bolig. Deg, mine fedres Gud, lover og priser jeg, for du har gitt meg visdom og styrke. 

Nå har du fortalt meg det vi bad om; det kongen vil vite, har du kunngjort oss." 

Daniel meldte seg øyeblikkelig for Arjok, som kongen hadde gitt i oppdrag å drepe vismennene. 
Han sa til harn: "Drep ikke Babylonias vismenn. Før meg fram for kongen, så skal jeg tyde 



drømmen for ham." Arjok skyndte seg og førte Daniel inn til kongen og sa til harn: "Blant de 
bortførte fra Juda har jeg funnet en mann som kan fortelle kongen hva drømmen betyr." 

Legg merke til den jødiske fangen som står rolig og fattet foran kongen i verdens mektigste rike. 
Det første han gjorde, var å fraskrive seg selv all ære og å fremheve Gud som kilden til all visdom. 
Kongen spurte ivrig: "Er du virkelig i stand til å fortelle meg den drømmen jeg har hatt, og tyde 
den?" 

Daniel svarte: "Den hemmeligheten som kongen spør om, kan ingen vismenn eller åndemanere, 
spåmenn eller tegntydere kunngjøre for kongen. Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer 
hemmeligheter. Han har kunngjort for kong Nebukadnesar hva som skal skje i de siste dager. Dette 
er drømmen og synene du hadde i ditt indre, mens du lå på ditt leie: 

Da du lå på ditt leie, konge, steg det tanker opp i deg om det som skal hende i fremtiden. Han som 
åpenbarer hemmeligheter, fortalte deg det som skal skje. Og når denne hemmelighet er blitt 
åpenbart for meg, er det ikke fordi jeg har større visdom enn alle andre som lever, men for at 
kongen skal få vite hva drømmeb betyr, så du får kjenne ditt hjertes tanker. 

Konge, i synet så du en veldig billedstøtte. Den var stor og strålte sterkt. Den stod rett foran deg og 
så fryktinngytende ut. Hodet på støtten var av rent gull, brystet og armene av sølv, magen og 
hoftene av kobber; leggene var av jern og føttene dels av jern, dels av brent leire. 

Mens du stod og så på billedstøtten, ble en stein revet løs, men ikke av menneskehender, og den 
traff føttene som var av jern og leire, og knuste dem. Da gikk alt sammen i stykker, både jernet og 
leiren, kobberet, sølvet og gullet. Det ble som agner fra treskevollen om sommeren. Vinden tok det 
og førte det bort, så det ikke fantes spor igjen. Men steinen 'som hadde truffet bildet, ble til et stort 
fjell, som fylte hele jorden. Dette var drømmen," sa Daniel tillitsfullt. 

Kongen hadde lyttet intenst til hver eneste detalj, og han var klar over at dette var nettopp hva han 
hadde drømt og som hadde gjort ham så urolig. Nå var han åpen for å ta imot tydningen. Kongenes 
konge var i ferd med å formidle et viktig budskap til kongen av Babylonia. Gud ville vise at han har 
makt over verdens nasjoner, og at han kan innsette og avsette konger. Nebukadnesar skulle om 
mulig lære å innse at han var ansvarlig overfor himmelens Gud. Nå skulle han få innblikk i 
fremtidige begivenheter helt ned til tidens slutt. 

Daniel fortsatte: "Konge, du kongenes konge, som Gud i himmelen har gitt kongedømmet, makten, 
kraften og æren! Menneskene,- overalt hvor de bor, dyrene på marken og fuglene under himmelen, 
alle har han gitt i din hånd, og han har satt deg til herre over dem. Det er du som er hodet av gull. 

Men etter deg skal det oppstå et annet kongerike, ringere enn ditt, og så et tredje rike, av kobber, 
som skal herske over hele jorden. 

Siden skal det komme et fjerde rike, sterkt som jern. Likesom jernet slår i stykker og knuser alt, så 
skal dette riket - som knusende jern - slå i stykker og knuse alle de andre. 

Føttene og tærne var, som du så, dels av pottemaker-leire, dels av jern. Det betyr at riket skal være 
delt. Men det skal være noe av jernets styrke i det. Du så jo at jernet var blandet med leire. At tærne 
på føttene dels var av jern og dels av leire, betyr at riket for en del skal være sterkt, men for en del 



svakt. Når jernet, som du så, var blandet med leire, betyr det at de skal blande seg ved giftermål. 
Men de skal likevel ikke holde sammen, like lite som jern kan blande seg med leire. 

Men på den tid da disse kongene rår, skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet går til 
grunne. Det riket skal ikke gå over til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre 
rikene, men selv skal det bestå i evighet. Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke av 
menneskehender, og den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet og gullet. 

Den store Gud har nå kunngjort kongen det som heretter skal skje. Drømmen er sann, og tydningen 
er pålitelig." 

Kongen var overbevist om at tydningen var sann, og i ydmykhet og ærefrykt kastet han seg med 
ansiktet mot jorden. Deretter utbrøt han: "Sannelig, den guden dere dyrker, er gud over alle guder 
og herre over alle konger. Han åpenbarer hemmeligheter, siden du har greid å åpenbare denne 
hemmeligheten." 

Nebukadnesar tilbakekalte befalingen om at vismennene skulle utryddes. Livet deres ble spart fordi 
Daniel hadde forbindelse med ham som åpenbarer hemmeligheter. Så lot kongen Daniel få en høy 
stilling og gav ham mange store gaver. Han gjorde ham til herre over hele provinsen Babylon og til 
øverste leder for alle vismennene der. På Daniels bønn satte kongen Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego 
til å styre i provinsen Babylon. Daniel selv ble ved kongens hoff. 

Guds rolle i historien 
Fra historiebøkene får man inntrykk av at nasjonenes utvikling og verdensrikenes oppkomst og fall 
skyldes menneskets vilje og dyktighet. Det kan se ut som om det for en stor del er menneskets makt, 
ærgjerrighet eller luner som styrer begivenhetene. Men i Guds ord blir teppet trukket til side, og 
over, bak og gjennom menneskers disposisjoner, som ofte er en følge av deres egen interesser, 
maktbegjær og lidenskaper, ser vi at den barmhjertige Gud stille og tålmodig gjennomfører sine 
planer. 

Det var med de vakreste ord og uttrykk at Paulus overfor filosofene i Aten skildret Guds hensikt 
med å skape folkeslag og spre dem utover jorden. 

”Gud, han som skapte verden og alt som er i den, .. .lot alle folkeslag, som stammer fra ett 
menneske, bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres 
områder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle og finne ham.” 

Gud har gjort det klart at enhver som vil, kan bli innbefattet i "en bindende pakt". Da han utførte 
skaperverket, var det hans hensikt at jorden skulle beboes av vesener som var til velsignelse for seg 
selv og for hverandre og til ære for Skaperen. Alle som vil, kan være med å virkeliggjøre denne 
hensikt. Om dem er det sagt: "Det folket jeg har dannet meg, skal forkynne min pris.” 

I sin lov har Gud åpenbart de prinsipper som er grunnlaget for all sann fremgang både for nasjonene 
og det enkelte menneske. Moses sa til israelittene om denne loven at den ville være en kilde til 
klokskap og forstand. "For dette er ikke tomme ord men selve livet for dere.” De velsignelser som 
Israel på denne måten fikk løfte om, kan enhver nasjon og ethvert menneske få del i på de samme 
vilkår og i samme grad. 



Hundrer av år før visse nasjoner kom frem på historiens skueplass, så den allmektige Gud inn i 
fremtiden og forutsa rikenes opkomst og fall. Gud sa til Nebukadnesar at Babylonia skulle gå til 
grunne, og at det ville komme et annet rike som også skulle ha sin prøvetid. Dette riket ville miste 
sin makt fordi det ikke opphøyet den sanne Gud, og et tredje rike ville ta dets plass. Dette ville også 
forsvinne, og et fjerde rike, sterkt som jernet, ville undertrykke verdens nasjoner. 

Hvis kongene i Babylonia - den rikeste av alle nasjoner - hadde bevart sin gudsfrykt, ville de ha blitt 
velsignet med visdom og makt. Dermed ville de ha vært knyttet til Herren og opprettholdt sin 
styrke. Men de holdt seg nær til Gud bare når de møtte trengsel og vanskeligheter. I situasjoner da 
de ikke kunne få hjelp av sine egne stormenn, vendte de seg til slike som Daniel, som æret den 
levende Gud, og som ble æret av ham. De bad dem åpenbare forsynets hemmeligheter, for selv om 
kongene i Babylonia var kloke menn, hadde deres synd fjernet dem så langt fra Gud at de ikke var i 
stand til å forstå de åpenbaringer og advarsler de fikk om fremtiden. 

Den som studerer Guds ord, kan i menneskenes historie se den bokstavelige oppfyllelsen av de 
guddommelige profetier. Babylonia, som til slutt ble knust, gikk til grunne fordi kongene i sin 
velstand følte seg uavhengige av Gud, og fordi de hevdet at rikets storhet skyldtes menneskelig 
innsats. Det medo-persiske riket ble hjemsøkt av Guds vredesdom fordi innbyggerne viste forakt for 
Guds lov. Majoriteten av folket fryktet ikke Herren. Ondskap, gudsbespottelse og korrupsjon var 
dagligdags. Rikene som fulgte var enda mer forsimplet og korrupte, og de sank stadig dypere i 
moralsk forfall. 

Den makt de jordiske myndigheter utøver, er fra Gud, og deres fremgang avhenger av hvordan de 
bruker denne makten. Den guddommelige vaktmann sier til hver av dem: "Jeg har spent beltet om 
livet på deg, enda du ikke kjente meg." Det som ble sagt til Nebukadnesar i gammel tid, er en livets 
lærdom for alle: "Riv deg løs fra dine synder ved å vise rettferd og fra dine misgjerninger ved å 
være barmhjertig mot de nødlidende. Så skal din lykke vare.” 

Å forstå dette, at "rettferd løfter et folk", at "tronen trygges ved rettferd" og støttes "på troskap", og 
å være klar over at det er disse prinsipper som virker i utøvelsen av Guds makt, han som "avsetter 
konger og innsetter kongen” - det er å forstå historiens filosofi.' 

Bare i Guds ord er dette fremholdt klart og tydelig. Her går det frem at både nasjoners og 
enkeltmenneskers styrke ikke skyldes de muligheter eller evner som synes å gjøre dem 
uovervinnelige. Den beror ikke på den storhet som de er så stolte av. Den står i forhold til deres 
troskap i å virkeliggjøre Guds hensikt.
Dette kapitel er bygd på Dan 2 

Nehemja, som var blant de hebraiske flyktningene, hadde en innflytelsesrik og ærefull posisjon ved 
det persiske hoffet. Som kongens munnskjenk hadde han direkte adgang til monarken. I kraft av sin 
posisjon og på grunn av sin dyktighet og troskap var han blitt kongens venn og rådgiver. Selv om 
han var gjenstand for kongens gunst og var omgitt av pomp og prakt, glemte han ikke sin Gud eller 
sitt folk. I tankene vendte han stadig tilbake til Jerusalem. Hans forhåpninger og gleder var nøye 
forbundet med byens velferd. Det var ved hoffet at denne mannen ble forberedt på sin fremtidige 
livsgjerning. Gud ville benytte ham til gagn for sitt folk i deres eget fedreland. 

Nehemja sørger over Jerusalem 
Utsendinger fra Judea kunne fortelle denne hebraiske patrioten at det stod ille til i Jerusalem, den 



utvalgte byen. De som hadde vendt tilbake fra fangenskapet, levde i stor nød og fornedrelse. 
Templet og en del av byen var blitt gjenreist, men arbeidet ble stadig hindret. Tempeltjenesten fikk 
ikke foregå uhindret, og folket levde hele tiden i angst fordi en stor del av bymuren enda lå i ruiner. 

Nehemja ble overveldet av sorg og kunne hverken spise eller drikke. Han "sørget i flere dager og 
fastet og bad til himmelens Gud". Trofast bekjente han sine egne og folkets synder. Han bad om at 
Gud ville ta seg av Israels sak, gi folket nytt mot og ny styrke og hjelpe dem å bygge opp igjen det 
som var ødelagt. 

Etter hvert som Nehemja bad, vokste troen og motet hos ham. Det var mange viktige ting han ville 
be Gud om. Han fremholdt at Gud ville bli vanæret hvis hans folk fortsatt skulle være svakt og 
undertrykt etter at de hadde vendt om til ham. Han tryglet Herren om å oppfylle sitt løfte: "Hvis 
dere vender om til meg, holder mine bud og lever etter dem, da vil jeg samle dere, om dere så er 
drevet bort helt til verdens ende, og føre dere til det stedet som jeg har valgt til bolig for mitt navn." 
Dette løftet hadde Israel fått gjennom Moses før de drog inn i Kanaan, og det var ikke blitt endret i 
århundrene som fulgte! Nå hadde Guds folk vendt seg til ham i anger og tro, og hans løfte kunne 
ikke slå feil. 

Nehemja planlegger reisen 
Nehemja hadde ofte utøst sin sjel i bønn til Gud for sitt folk. Men da han bad denne gangen, 
begynte en hellig plan å ta form i hans sinn. Han ville selv påta seg å lede gjenoppbyggingen av 
Jerusalems murer og gjenreise Israels nasjonale styrke, hvis han bare kunne få kongens samtykke 
og sikre seg de nødvendige materialer og hjelpemidler. Derfor bad han Herren om at kongen måtte 
vise ham velvilje så planen kunne lykkes. "La din tjener ha lykken med seg i dag," bad han, "og la 
meg møte barmhjertighet hos denne mannen!" 

I fire måneder ventet Nehemja på en gunstig anledning til å legge frem sin sak for kongen. Selv om 
han var sorgtung hele denne tiden, prøvde han å se glad ut når han var inne hos ham. Alle som 
oppholdt seg i slottssalene, hadde plikt til å se glade og fornøyde ut. Ingen av dem som gjorde 
tjeneste på slottet, måtte vise det aller minste tegn på tungsinn. Men når Nehemja hadde sine stille 
stunder og ingen mennesker så ham, var Gud og englene mange ganger vitne til at han bad, gråt og 
bekjente sine og folkets synder. 

Kongen samtykker 
Men i lengden kunne han ikke skjule den sorgen som trykket ham. Han kunne ikke sove om natten, 
og om dagen tynget sorgen ham. Søvnløse netter og problemfylte dager satte spor i ansiktet hans. 
Kongen, som alltid tenkte på sin sikkerhet, var vant til å tyde ansiktsuttrykk og gjennomskue folk. 
Han la merke til at det var noe som plaget munnskjenken hans. "Hvorfor er du så bedrøvet?" spurte 
han. "Du er da ikke syk. Dette kan bare bety at du har en hjertesorg." 

Nehemja ble engstelig. Ville kongen bli sint når han hørte at munnskjenken gikk og tenkte på sine 
lidende landsmenn mens han oppvartet ham? Ville dette kanskje koste ham livet? Betydde det 
slutten på planene hans om å gjenopprette Jerusalems styrke og storhet? "Da ble jeg meget redd," 
skriver han. Med skjelvende lepper og tårer i øynene fortalte han hvorfor han var så nedtrykt. 
"Kongen leve evig! Må jeg ikke se bedrøvet ut når byen der mine fedre er gravlagt, ligger i ruiner, 
og dens porter er ødelagt av brann?" 



Da Nehemja skildret forholdene i Jerusalem, vakte det kongens sympati uten å skape fordom. 
Nehemja fikk nå den anledningen han hadde ventet lenge på. "Hva er det du ønsker?"spurte kongen. 
Nehemja turde ikke svare før han hadde søkt råd hos ham som stod over Artaxerxes. Han hadde tatt 
på seg et hellig ansvar, og han trengte hjelp hos kongen for å kunne klare oppgaven. Men han var 
klar over at mye ville avhenge av at han fremstilte saken på en slik måte at han vant kongens 
samtykke og sikret seg hans hjelp. "Da bad jeg til himmelens Gud," sier han. I denne korte bønnen 
trengte Nehemja sig frem til kongenes konge og fikk hjelp fra en makt som kan bevege 
menneskehjerter "som bekker med rennende vanm”. 

Å be slik som Nehemja gjorde i denne nødssituasjonen, er noe enhver kristen har adgang til når alle 
andre former for bønn er umulig. Travle slitere som er hardt tynget av problemer og bekymringer, 
kan sende opp en stille bønn til Gud om hjelp. De som ferdes på sjø og land, kan i farens stund be 
om himmelens beskyttelse på denne måten. Når det plutselig oppstår en vanskelighet eller fare, kan 
vi sende vårt nødrop til ham som har lovt å hjelpe når som helst vi søker ham. I enhver situasjon og 
under alle forhold kan den som er nedbøyd av sorg og bekymringer eller utsatt for store fristelser, få 
visshet, støtte og hjelp i Guds usvikelige kjærlighet og kraft. 

I det korte øyeblikket Nehemja bad til kongenes konge, fikk han mot til å fortelle Artaxerxes at han 
for en tid gjerne ville bli fritatt for sine plikter ved hoffet. Han bad kongen om myndighet til å 
bygge opp igjen det som var ødelagt i Jerusalem, og igjen gjøre byen sterk og forskanset. Det var 
jødefolkets fremtid som stod på spill. Nehemja sier selv: "Og kongen gav meg det. For min Gud 
holdt sin gode hånd over meg." 

Da Nehemja hadde fått den hjelpen han bad om, gjorde han de nødvendige forberedelser med 
klokskap og omtanke for at alt skulle lykkes. Han tok alle mulige forholdsregler. Ikke engang hans 
egne landsmenn fikk vite noe om planene. Selv om han visste at mange ville glede seg over det han 
hadde oppnådd, var han redd for at noen i uforstand kunne komme til å gjøre fiendene 
oppmerksomme på planen, så hele foretagendet ble stanset. 

Kongen hadde vært så imøtekommende at Nehemja tok mot til seg og bad om enda mer. For at alt 
sammen skulle få et verdig og offisielt preg og reisen foregå trygt og sikkert, bad han om militær 
eskorte. Han fikk også brev med til stattholderne vest for Eufrat, fordi han måtte dra gjennom deres 
område på veien til Judea. Dessuten fikk han et brev med til ham som hadde tilsyn med kongens 
skoger i Libanon-fjellene, med pålegg om å skaffe det tømmeret som trengtes. For å unngå at det 
kom noen klage over at han hadde overskredet sin myndighet, sørget han for at alt ble klart definert. 

Nehemjas omtenksomhet og handlekraft burde være et eksempel for alle kristne. Guds barn skal 
ikke bare be i tro, men også være påpasselige og arbeide med flid og omtanke. De møter mange 
vanskeligheter og står ofte selv i veien for Guds ledelse med dem, fordi de mener at klokskap og 
omhyggelig flid har lite å gjøre med kristen tro. Nehemja slo seg ikke til ro med at han hadde gjort 
sin plikt da han hadde grått og bedt til Herren. Han forente bønn og hellig innsats, idet han gjorde 
iherdige anstrengelser for at planen skulle lykkes. Det er like så nødvendig å vise omtanke og 
tilrettelegge gjennomtenkte planer og tiltak i Guds verk i dag som det var da murene rundt 
Jerusalem skulle settes i stand. i" 

Nehemja overlot ikke noe til tilfeldighetene. De tingene han trengte, skaffet han seg hos dem som 
hadde noe å yte. Herren vil også i dag påvirke mennesker som han har gitt midler, til å støtte hans 
sak. De som arbeider for ham, skal benytte seg av den hjelpen han tilskynder andre til å yte. Slike 



gaver kan gjøre det mulig å bringe lys og sannhet til mange land der mørket rår. Giverne tror 
kanskje ikke selv på Kristus og har kanskje ikke noe kjennskap til hans ord, men derfor skal man 
ikke avslå deres gaver.
Dette kapittel er bygdt på Neh. 1,-2 

Dramaet i den glødende ovnen
I drømmen om den store billedstøtten fikk Nebukadnesar innblikk i begivenheter som nådde helt 
ned til tidens slutt. Drømmen ble gitt for at han skulle forstå den rollen han skulle ha i 
verdenshistorien og forholdet mellom hans eget rike og Guds rike. Tydningen av drømmen gjorde 
det klart at Gud ville opprette sitt evige rike. Daniel hadde sagt: "Men på den tid da disse kongene 
rår, skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet går til grunne. Det riket skal ikke gå 
over til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå 
i evighet. ... Drømmen er sann, og tydningen er pålitelig.” 

Kongen hadde anerkjent Guds makt da han sa til Daniel: "Sannelig, den guden dere dyrker, er gud 
over alle guder og herre over alle konger. Han åpenbarer hemmeligheter.” Nebukadnesar fryktet 
Gud i tiden som fulgte, men han var enda ikke renset for verdslig ærgjerrighet og tilbøyeligheten til 
å opphøye seg selv. Den store fremgangen under hans regjering gjorde ham stolt. Etter en tid sluttet 
han å gi Gud ære og gav seg til å dyrke avguder med enda større nidkjærhet og fanatisme. 

Billedstøtten av gull 
Da Daniel uttalte: "Det er du som er hodet av gull," gjorde det et dypt inntrykk på kongen. 
Vismennene i riket utnyttet dette og også det faktum at han hadde falt tilbake i avgudsdyrkelse. De 
foreslo at han skulle lage en billedstøtte maken til den han hadde sett i drømmen, og få den plassert 
et sted der alle kunne se hodet av gull, som ifølge tydningen representerte hans eget rike. 

Dette forslaget smigret kongen. Han bestemte seg for å gjennomføre det, og til å gå enda lenger. 
Han ville ikke bare lage en etterligning av den billedstøtten han hadde sett, men gjøre den enda mer 
imponerende. Den skulle ikke forringes gradvis fra hodet til føttene, men skulle være av gull helt 
igjennom. Den skulle fremstille Babylonia som et evig, uforgjengelig og allmektig rike som skulle 
knuse alle andre riker, men selv bestå for evig. 

Tanken på å opprette et rike og et dynasti som skulle vare evig, appellerte sterkt til den mektige 
herskeren som ingen nasjon hadde kunnet stå seg mot. Med en begeistring som fikk næring i hans 
grenseløse ærgjerrighet og selviske stolthet, rådførte han seg med-sine vismenn om hvordan planen 
skulle gjennomføres. 

Kongen og hans rådgivere hadde glemt hvordan Gud hadde styrt begivenhetene i forbindelse med 
drømmen om den store billedstøtten. De hadde også glemt at Israels Gud gjennom Daniel hadde 
forklart hva billedstøtten betydde, og at rikets stormenn var blitt skånet for en vanærende død da 
drømmen ble tydet. Det eneste som opptok dem, var tanken på å befeste sin egen makt og storhet. 
Derfor bestemte de seg for at de ville benytte ethvert tenkelig middel til å gjøre Babylonia til det 
mektigste rike i verden, som alle folk skulle tjene og lyde. 

Det symbolet Gud hadde benyttet for at kongen og folket skulle forstå hans plan med nasjonene, 
skulle nå forherlige menneskets makt. Daniels tydning av drømmen skulle man forkaste og glemme, 



og sannheten skulle forvrenges og misbrukes. Symbolene som Gud ville benytte for å gjøre 
menneskene kjent med viktige begivenheter i fremtiden, ville i stedet bli brukt for å hindre at 
verden fikk den kunnskap som han ønsket å gi den. 

På den måten prøvde Satan å krysse Guds plan med menneskeheten ved hjelp av ærgjerrige 
menneskers påfunn. Han som er menneskehetens fiende, visste at den uforfalskede sannhet er en 
frelsende kraft. Men hvis den blir brukt til å opphøye selvet og fremme menneskelige tiltak, blir den 
en viktig faktor i det ondes tjeneste. 

Folkemassen tilber gullbildet 
Fra sitt rikholdige skattkammer bevilget Nebukadnesar de nødvendige midler til å lage den veldige 
billedstøtten av gull. Den skulle ligne det bilde han.hadde sett i synet, bare med unntak av 
materialet. Kaldeerne var vant til å fremstille storslåtte bilder av sine hedenske guder, men aldri før 
hadde de laget noe så imponerende og majestetisk som denne praktfulle statuen som var seksti alen 
høy og seks alen bred. 

I et land der avgudsdyrkelse var alminnelig, var det ikke til å undres over at man ville innvie denne 
praktfulle og kostbare statuen i Duradalen til ære for gudene. Den skulle være et symbol på 
Babylonias storhet og makt. Alle forberedelser ble gjort, og et påbud ble sendt ut om at alle som var 
til stede på innvielsesdagen, skulle vise sin ubetingede lojalitet mot Babylonias makt ved å bøye seg 
for billedstøtten. 

På den fastsatte dagen strømmet en veldig folkemengde til fra alle "folk og stammer med ulike 
språk" til Duradalen. Da musikken lød, kastet den store forsamlingen seg ned og tilbad gullbildet i 
samsvar med kongens påbud. Det så ut som om mørkets makter vant en avgjørende seier på denne 
begivenhetsrike dagen, og at tilbedelsen av billedstøtten ville bli et permanent innslag i 
avgudsdyrkelsen som var statsreligion. På denne måten håpet Satan å krysse Guds planer om å la de 
israelittiske fangene i Babylonia bli til velsignelse for alle hedenske nasjoner. 

De tre som nektet 
Men Gud ville det annerledes. Ikke alle hadde bøyd kne for symbolet på menneskelig makt. Midt i 
den veldige folkemengden som tilbad, var det tre menn som var fast bestemt på at de ikke ville 
vanære himmelens Gud. Deres Gud var kongenes konge og herrenes herre, og de ville ikke tilbe 
andre enn ham. 

Midt i seiersrusen fikk Nebukadnesar bud om at noen av hans undersåtter hadde våget å trosse hans 
påbud. Noen av vismennene var misunnelige for de æresbevisninger som Daniels trofaste venner 
hadde fått. Nå rapporterte de til kongen;at disse mennene hadde handlet i åpenlys strid med hans 
ønsker. "Kongen leve evig!" sa de. "Det er noen judeere her som du har satt til å styre provinsen 
Babylon: Sjadrak, Mesjak og AbedNego. Disse mennene bryr seg ikke om ditt påbud, konge. De 
dyrker ikke din gud og tilber ikke gullbildet som du har reist." 

Kongen gav beskjed om,at mennene skulle føres frem for ham. Så spurte han: "Er det sant ... at dere 
ikke dyrker min gud og ikke tilber gullbildet jeg har reist?" Han prøvde å true dem til å slutte seg til 
mengden. Han pekte på ovnen med flammende ild og minnet dem om den straffen som ventet hvis 
de fortsatt motsatte seg hans vilje. Men de var urokkelige. De hevdet at de ville være tro mot 
himmelens Gud, og at de stolte på at han hadde makt til å frelse dem. Å bøye seg for billedstøtten 
ble oppfattet som et uttrykk for tilbedelse, og de ville tilbe Gud alene. 



Da de tre hebreerne stod foran kongen, var han overbevist om at de hadde noe som de andre 
vismennene i riket ikke hadde. Med troskap hadde de utført alle plikter. Derfor ville han gi dem en 
ny sjanse. Det skulle ikke skje noe med dem hvis de bare gav til kjenne at de var villige til å tilbe 
gullbildet sammen med folkemengden. "Men vil dere ikke tilbe det, skal dere straks kastes i ovnen 
med flammende ild. Finnes det da noen gud som kan frelse dere fra min hånd?" 

Kongens trusler var uten virkning. Han kunne ikke få dem til å oppgi sin troskap mot universets 
konge. Av fedrenes historie hadde de lært at ulydighet mot Gud fører til vanære, ulykke og død, og 
at gudsfrykt er begynnelsen til visdom og grunnlaget. for all virkelig fremgang. Med ansiktet vendt 
mot den glødende ovnen svarte de rolig: "Vi trenger ikke å svare deg et ord på dette. Om så skal 
være, makter vår Gud som vi dyrker, å redde oss og frelse oss fra den glødende ovnen og fra din 
hånd, konge." 

Deres tro ble styrket da de sa at Gud ville bli herliggjort ved å befri dem. Med en full forvissning 
som var basert på ubetinget tillit til Gud, føyde de til: "Og om han ikke gjør det, skal du vite, konge, 
at vi ikke vil dyrke din gud og ikke tilbe gullbildet du har reist." 

Kongen ble ute av seg av raseri. Han ble så harm på Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego som 
representerte et folk av foraktede fanger, "at hans ansikt ble helt fordreiet". Han gav beskjed om at 
ovnen skulle gjøres sju ganger hetere enn vanlig, og bød noen kraftige karer å binde de mennene 
som tilbad Israels Gud, og kaste dem inn i den glødende ovnen. 

Med livet som innsats 
”Så ble mennene bundet og kastet i den glødende ovnen, med kappene, buksene, luene og de andre 
klærne på seg." Fordi ovnen etter kongens strenge befaling var så sterkt opphetet, ble de som førte 
Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego opp, drept av flammene. 

Men Herren glemte ikke sine egne trofaste tjenere. Da Jesu vitner ble kastet inn i ovnen, viste han 
seg for dem i egen person, og sammen vandret de omkring i ilden. Han som er herre over varme og 
kulde, gjorde flammene maktesløse. 

Kongen fulgte begivenhetenes gang for å se hvordan de som hadde trosset ham, ble fullstendig 
tilintetgjort. Men plutselig var det slutt på hans overmot. De fyrstene som stod nærmest, så at han 
ble blek idet han reiste seg og stirret stivt inn i flammehavet. I dyp angst spurte han sine rådgivere: 
"Var det ikke tre menn vi kastet bundne ned i ilden?" ”Jo visst, konge," svarte de. Så sa han: "Men 
jeg ser fire menn gå fritt omkring i ilden, og de har ikke tatt noen skade. Den fjerde ser ut som en 
gudesønn." 

Hvordan kunne denne hedenske kongen vite hvordan Guds Sønn så ut? De hebraiske fangene som 
hadde ansvarsfulle posisjoner i Babylonia, hadde i sitt liv og sin karakter åpenbart sannheten for 
ham. Når de ble bedt om å gjøre rede for sin tro, svarte de alltid uten å nøle. Klart og enkelt hadde 
de fremholdt rettferdighetens prinsipper og fortalt om den Gud de tjente. De hadde fortalt om 
Kristus, gjenløseren som skulle komme. Nå gjenkjente kongen den fjerde som gikk omkring i ilden, 
og han var klar over at det var Guds Sønn. 

Nebukadnesar glemte sin storhet og verdighet. Han steg ned fra tronstolen, gikk bort mot inngangen 
til den glødende ovnen og ropte: "Dere som er tjenere for Den Høyeste Gud, kom ut!" 



Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego kom frem foran den veldige folkemengden, og de var fullstendig 
uskadd. Frelseren hadde vært der og beskyttet dem. Bare repene de var bundet med, var brent. 
"Satrapene, stattholderne, landshøvdingene og kongens rådsherrer stimlet sammen. De så at ilden 
ikke hadde hatt makt over disse menns legemer. Håret på hodene deres var ikke svidd, kappene var 
ikke skadet, og det luktet ikke brent av dem." 

Gud ble æret 
Glemt var det store gullbildet som var reist med slik pomp og prakt. Folk fryktet og skalv i nærvær 
av den levende Gud. Kongen var blitt ydmyket, og han utbrøt: "Lovet være Sjadraks, Mesjaks og 
Abed-Negos Gud, som sendte sin engel og frelste sine tjenere. De satte sin lit til ham og gjorde ikke 
som kongen bød. De våget livet for å slippe å dyrke eller tilbe noen annen gud enn sin egen." 

Begivenhetene denne dagen tilskyndet Nebukadnesar til å sende ut denne kunngjøring: "Nå gir jeg 
dette påbud: Om det i alle folk og stammer med ulike språk er noen som taler foraktelig om 
Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud, skal han hogges i stykker, og hans hus skal bli til en 
grushaug." Han begrunnet kunngjøringen på denne måten: "For det finnes ingen annen gud som kan 
frelse slik." 

I disse og lignende vendinger prøvde kongen av Babylonia å gi til kjenne overfor alle folk på jorden 
at hebreernes Gud hadde den største makt og myndighet, og at han fortjente all ære og tilbedelse. 
Gud var tilfreds med at kongen anstrengte seg for å vise ham ærbødighet, og at han overalt i riket 
kunngjorde hans suverenitet. 

Det var riktig av kongen å gi offentlig uttrykk for sin tro på Gud og å opphøye ham over alle andre 
guder. Men da Nebukadnesar prøvde å tvinge sine undersåtter til å bekjenne sin tro og vise en 
lignende ærbødighet, overskred han sitt mandat som jordisk konge. Han hadde ikke mer rett 
hverken borgelig eller moralsk, til å true folk med døden fordi de ikke tilbad Gud, enn han hadde til 
å påby at alle som nektet å tilbe gullbildet, skulle kastes i flammene. Gud tvinger aldri noen til 
lydighet. Han overlater til den enkelte å avgjøre hvem de vil tjene. 

Da Gud utfridde sine trofaste tjenere, viste han at han står på de undertryktes side, og han refser alle 
jordiske makter som setter seg opp mot hans myndighet. Overfor hele det babylonske riket 
kunngjorde de tre hebreerne sin tro på den Gud de tjente. De stolte på ham. I prøvens stund husket 
de løftet: "Går du gjennom vann, er jeg med deg, gjennom elver, skal de ikke rive deg bort. Går du 
gjennom ild, skal den ikke svi deg, og flammen skal ikke brenne deg.” 

Deres tro på ham som er det levende ord, ble belønnet på en forunderlig måte i alles påsyn. Da de 
forskjellige lands representanter som Nebukadnesar hadde innbudt til å overvære innvielsen av 
gullstatuen, drog tilbake til sine hjemland, fortalte de om den forunderlige utfrieIsen. På denne 
måten ble saken kjent på mange steder. På grunn av sine tjeneres trofasthet ble Gud herliggjort i 
hele den dakjente verden. 

Vi kan lære viktige ting av hva de unge hebreerne opplevde i Duradalen. I vår tid vil mange av 
Guds tjenere, tross deres uskyld, bli ydmyket og mishandlet av mennesker som Satan inspirerer til 
misunnelse og religiøs fanatisme. Deres raseri vil særlig bli rettet mot dem som holder sabbaten i 
samsvar med det fjerde bud. Til slutt vil det bli gitt en offentlig kunngjøring om at disse 
menneskene fortjener døden. 



Den trengselstiden Guds folk står overfor, krever en urokkelig tro. Hans folk må gjøre det klart at 
de tilber ham alene, og at ikke noe, selv om det skulle gjelde livet, kan få dem til å gå på akkord 
med falsk gudsdyrkelse. For de trofaste vil syndige, dødelige menneskers påbud være uten verdi 
sammenlignet med den evige. Guds ord. De vil være lojale mot sannheten, selv om det skal bety 
fengsel, landflyktighet eller endog døden. 

På samme måte som på Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos tid vil Gud i de siste dager av jordens 
historie virke mektig på dem som står fast på det som er rett. Han som gikk omkring i den glødende 
ovnen sammen med de trofaste hebreerne, vil være hos sine etterfølgere hvor de enn måtte være. 
Han vil trøste og styrke dem ved sitt nærvær. Midt i trengselstiden, en trengselstid det ikke, har vært 
maken til så lenge folk har eksistert, vil hans utvalgte stå urokkelige. Satan og hele ondskapens hær 
kan ikke ødelegge den svakeste blant Guds folk. Mektige engler vil beskytte dem og for deres skyld 
vil Herren åpenbare seg som "Gud over alle guder” som er i stand til å frelse dem som setter sin lit 
til ham.
Dette kapittel er bygd på Dan 3 

Sann storhet
Nå hadde Nebukadnesar nådd høydepunktet av verdslig ære. Endog det inspirerte ord anerkjente 
ham som "konge over kongen” .Likevel innrømmet han til tider at hans imponerende rike og 
storslåtte kongedømme skyldtes Guds gunst. Nettopp slik var det etter at han hadde hatt drømmen 
om den store billedstøtten. 

Dette synet gjorde et dypt inntrykk på ham, og også tanken på at det babylonske verdensriket til 
slutt skulle gå til grunne. Han hadde også vanskelig for å forsone seg med tanken om at makten 
skulle gå over til andre riker, og at alle jordiske makter skulle vike plassen for et rike som 
himmelens Gud ville opprette, og som aldri skulle gå til grunne. 

Etter som tiden gikk, glemte Nebukadnesar sin idealistiske forståelse av Guds hensikt med 
nasjonene. Da hans stolte natur ble ydmyket i påhør av den veldige folkemengden i Duradalen, 
innrømmet han enda en gang at Guds rike er "et evig rike", og at hans herredømme varer "fra slekt 
til slekt". Selv om han var født og oppdratt som avgudsdyrker og var konge over et hedensk folk, 
hadde han en utpreget sans for rettferd. Derfor benyttet Gud ham til å straffe opprørerne og til å 
fullbyrde sin vilje. Etter mange års tålmodige og iherdige anstrengelser lyktes det Nebukadnesar, i 
spissen for de hensynsløse kaldeerne, å erobre Tyrus. Egypt ble ogsået bytte for hans seierrike 
hærer, og etter hvert som han innlemmet det ene land etter det andre i det babylonske rike, styrket 
han mer og mer sitt ry som datidens største konge. 

Det er slett ikke overraskende at denne fremgangsrike kongen som var så stolt og ærgjerrig, ble 
fristet til å forlate ydmykhetens vei, den eneste som fører til virkelig storhet. Når han ikke førte 
erobrings kriger, var han svært opptatt av å befeste og forskjønne hovedstaden, og til slutt ble 
Babylon hele verdens stolthet. Hans levende interesse for å oppføre byggverk, og hans hell med å 
gjøre Babylon til et av verdens underverker, gav næring til hans stolthet. Til slutt var det fare for at 
han skulle miste sitt ry som en klok konge som Gud kunne bruke for å gjennomføre sine planer. 

En drøm og et varsel 
Gud gav kongen enda en drøm for å advare ham mot faren som truet, og for at han ikke skulle gå i 



den fellen som var lagt for å knuse ham. I et syn om natten så Nebukadnesar et stort tre som vokste 
opp midt på jorden. Toppen nådde like opp til himmelen, og grenene strakte seg til jordens ender. 
Mengdevis av dyr fra fjell og høydedrag søkte ly i skyggen av det, og fuglene bygde rede i grenene. 
"Løvet var fagert og frukten rik; det gav føde til alle. ... Alt liv fikk føde fra det." Mens kongen så 
på det praktfulle treet, fikk han øye på "en hellig vokter” som nærmet seg treet og ropte høyt: 

”Hogg treet ned, skjær grenene av; riv løvet av, kast frukten utover! Dyrene under det skal flykte og 
fuglene fly bort fra grenene. La bare rotstubben stå igjen i jorden, i gresset på marken, men bundet 
med lenker av jern og kobber. Han skal vætes med dugg fra himmelen, dele lodd med dyrene og ete 
gress som de. Hans hjerte skal forandres så det ikke mer er et menneskehjerte; et dyrehjerte skal han 
få. Sju tider skal fare fram over ham. Dette er vedtatt i vokternes råd, avgjort ved de helliges ord." 

Kongen ble svært uroet over drømmen som syntes å være en forutsigelse om en eller annen form for 
motbør. Han gjentok den derfor overfor spåmennene, åndemanerne, stjernetyderne og tegntyderne, 
men selv om drømmen var ganske klar, kunne ingen av vismennene tyde den... 

Daniel tyder drømmen 
Enda en gang ble det i denne avguderiske nasjonen slått fast at bare de som elsker Gud og frykter 
ham, kan fatte himmelrikets hemmeligheter. I sin dype rådvillhet sendte kongen bud etter sin tjener 
Daniel, som var høyt verdsatt for sin rettskaffenhet, pålitelighet og enestående visdom. 

Da Daniel stod foran Nebukadnesar, sa kongen: "Beltsasar, du som er mester blant spåmennene, jeg 
vet at de hellige guders ånd er i deg, og at ingen hemmelighet er for vanskelig for deg. Hør hva jeg 
så i drømmen, og si hva det betyr!" Da Nebukadnesar hadde fortalt drømmen, sa han: "Si nå du, 
Beltsasar, hva den betyr. For ingen vismann i mitt rike er i stand til å tyde den. Men du kan det, for 
du har de hellige guders ånd i deg." 

Daniel var fullt klar over hva drømmen betydde. Han stod en stund som lammet; tankene hans 
skremte ham. Da kongen så at Daniel nølte og var engstelig, gav han uttrykk for sympati med ham. 
"Beltsasar," sa han, ”la ikke drømmen og det den betyr, skremme deg." 

Daniel svarte: "Herre, måtte drømmen gjelde dine fiender og tydningen dine motstandere!" Han var 
klar over at Gud hadde lagt på ham den tunge plikten å gjøre Nebukadnesar kjent med den straffen 
som snart ville ramme ham på grunn av hans stolthet og hovmod. Daniel var nødt til å tyde 
drømmen i et språk som kongen kunne forstå. Selv om de fryktelige realiteter hadde fått ham til å 
nøle i stum forbauselse, måtte han si sannheten uten tanke på hvilke følger det ville få for ham selv. 

Daniel lot nå kongen vite hva Den Allmektige hadde bestemt. Han sa: "Treet du så, var stort og 
kraftig. Toppen nådde til himmelen, og treet var synlig over hele jorden. Løvet var fagert og frukten 
rik; det gav føde til alle. Dyrene på marken holdt til under det, og fuglene under himmelen hadde 
rede i grenene. Dette treet er deg selv, konge, stor og mektig som du er, din makt har vokst og når 
helt til himmelen, ditt velde til jordens ende. 

Konge, du så at en hellig. vokter kom ned fra himmelen og sa: Hogg treet ned og ødelegg det! La 
bare rotstubben stå igjen i jorden, i gresset på marken, men bundet med lenker av jern og kobber. 
Han skal vætes med dugg fra himmelen og leve som dyrene på marken inntil sju tider har faret fram 
over ham. Når dette som er bestemt av Den Høyeste, kommer over min herre kongen, så betyr det, 
konge: Du skal jages bort fra menneskene og holde til blant dyrene på marken. Du skal spise gress 



likesom oksene, og med dugg fra himmelen skal du vætes. Sju tider skal fare fram over deg inntil 
du sanner at Den Høyeste rår over kongedømmet blant menneskene og gir det til hvem han vil. Det 
ble sagt at en rotstubb av treet skulle bli igjen. Det betyr at ditt kongedømme på ny skal være ditt fra 
den tid du sanner at Himmelen har makten." 

Da Daniel på en samvittighetsfull måte hadde tydet drømmen, bad han inntrengende den stolte 
kongen om å gå i seg selv og vende om til Gud, så han ved å handle rett kunne unngå den ulykken 
som truet. "Konge, ta derfor imot mitt råd! Riv deg løs fra dine synder ved å vise rettferd og fra dine 
misgjerninger ved å være barmhjertig mot de nødlidende. Så skal din lykke vare." 

Stoltheten fikk overhånd 
Advarselen og henstillingen fra Daniel gjorde et dypt inntrykk på Nebukadnesar, om enn bare 
midlertidig. Men det sinnet som ikke er forvandlet ved Guds nåde, glemmer fort innskytelsene fra 
Den Hellige Ånd. Kongen hadde enda ikke helt gitt av-kall på tilbøyeligheten til ærgjerrighet og 
selvisk nytelse, og disse karaktertrekk dukket senere opp igjen. Til tross for all den informasjon 
Gud hadde gitt Nebukadnesar, og de advarsler han tidligere hadde fått, gav han igjen rom for 
misunnelse overfor de rikene som skulle følge etter. Hittil hadde han for en stor del regjert på-en 
rettferdig og barmhjertig måte, men nå ble han tyrannisk. Han forherdet seg og benyttet de talenter 
Gud hadde gitt ham, til å forherlige seg selv og opphøye seg over Gud, han som hadde gitt ham liv 
og makt. 

I månedsvis ventet Gud med å fullbyrde straffen. Men i stedet for å gå i seg selv fordi Gud hadde 
vært tålmodig med ham, fikk stoltheten ny næring, og til slutt trodde Nebukadnesar ikke lenger på 
tydningen av drømmen, men skjemtet med sin tidligere frykt. 

Et år etter at Nebukadnesar hadde fått advarselen, gikk han omkring på slottet og tenkte med 
stolthet på sin store makt og på den omfattende byggevirksomhet han hadde gjennomført. Mens han 
gikk der, utbrøt han: "Sannelig, dette er det store Babylon som jeg med min veldige makt har bygd 
til kongesete, til ære for min herlighet!" 

Alt mens kongen stod og skrøt på denne måten, forkynte en røst fra himmelen at Guds domstime 
var kommet. Dette budskapet kom til ham: "Til deg, kong Nebukadnesar, lyder disse ord: 
Kongedømmet er tatt fra deg. Du skal jages bort fra menneskene og holde til blant dyrene på 
marken. Du skal spise gress likesom oksene. Sju tider skal fare fram over deg inntil du sanner at 
Den Høyeste rår over kongedømmet blant menneskene og gir det til hvem han vi!." 

Nebukadnesars vanvidd 
I samme stund mistet Nebukadnesar forstanden. Han hadde ment at hans dømmekraft var perfekt, 
og hadde rost seg av sin visdom. Men nå var dette tatt fra ham. Han som før var en mektig hersker, 
ble sinnssyk og kunne ikke lenger regjere. Han hadde ikke tatt hensyn til de advarsler han hadde 
fått, og nå mistet han den makten som Skapere! hadde gitt ham. "Nebukadnesar ble jaget bort fra 
andre mennesker og spiste gress likesom oksene. Hans kropp ble vætt med dugg fra himmelen, til 
håret vokste og ble langt som ørnefjær, og neglene ble som fuglekløf." 

Storhet grunnet på godhet 
I sju år var Nebukadnesar til spott og spe for alle sine undersåtter. I disse årene ble han ydmyket 
overfor hele verden. Deretter fikk han forstanden igjen. I ydmykhet vendte han blikket mot 
himmelens Gud og erkjente at det var han som hadde straffet ham. Han innrømmet offentlig sin 



skyld og gav uttrykk for den store nåde Gud hadde vist ham ved å gi ham forstanden tilbake. Selv sa 
han: "Da tiden var omme, løftet jeg, Nebukadnesar, blikket mot himmelen, og jeg fikk forstanden 
tilbake. Jeg lovet og priste Den Høyeste og æret ham som lever evig: Hans velde er et evig velde, 
hans rike varer fra slekt til slekt. Alle som bor på jorden, er for ingenting å regne. Han gjør som han 
vil med himmelens hær og med dem som bor på jorden. Ingen kan hindre ham, ingen kan si: Hva er 
det du gjør? 

I samme stund vendte min forstand tilbake, og jeg fikk min herlighet og glans igjen - til ære for mitt 
kongedømme. Mine rådsherrer og stormenn oppsøkte meg. På ny ble jeg innsatt i mitt kongedømme 
og fikk enda større makt enn før." 

Den en gang så stolte kongen var blitt et ydmykt Guds barn. Den tyranniske, hovmodige herskeren 
var blitt en klok og medfølende konge. Han som hadde foraktet og spottet himmelens Gud, 
anerkjente nå Den Høyestes makt og gikk alvorlig inn for å fremme Guds ære og sine undersåtters 
lykke. Under straffedommen fra kongenes konge og herrenes herre lærte Nebukadnesar til slutt det 
som alle herskere må lære - at sann storhet består i sann godhet. Han anerkjente Herren som den 
levende Gud, idet han sa: "Jeg, Nebukadnesar, lover, priser og ærer nå himmelens konge. For alle 
hans gjerninger er riktige og hans veier rette. Han kan bøye dem som er hovmodige i sin ferd." 

Gud hadde til hensikt at det mektigste rike på jorden skulle ære ham. Dette hadde nå skjedd. Den 
offentlige kunngjøring der Nebukadnesar anerkjente Guds nåde, godhet og myndighet, er den siste 
handling Den hellige skrift omtaler fra hans liv.
Dette kapittel er bygd på Dan 4 

Skriften på veggen
Mot slutten av Daniels liv skjedde det store forandringer i det landet der han og hans hebraiske 
venner hadde levd som fanger i mer enn seksti år. Nebukadnesar var død, og Babylon, "byen som 
var lovprist over hele jorden”, ble nå regjert av hans mer ukloke etterfølgere. Sakte men sikkert gikk 
riket i oppløsning. 

Kong Belsasar, Nebukadnesars sønnesønn, var både uklok og svak, og det stolte Babylonia ville 
snart gå til grunne. Som ganske ung regjerte Belsasar sammen med sin far, men han solte seg i sin 
maktbrynde og var hovmodig overfor himmelens Gud. Han hadde hatt mange anledninger til å lære 
å kjenne Guds vilje og til å forstå sin plikt til å leve i samsvar med den. Han kjente til at bestefaren 
på Guds befaling var blitt bortvist fra menneskesamfunnet. Belsasar kjente også til Nebukadnesars 
omvendelse og mirakuløse helbredelse. Men han gav etter for trangen til forlystelse og 
tilbøyeligheten til å opphøye seg selv og glemte den undervisning som han aldri burde ha oversett. 
Han forspilte de anledninger Gud gav ham, og unnlot å benytte de muligheter han hadde til å lære å 
kjenne det som var sant og rett. Det som Nebukadnesar endelig hadde lært etter ubeskrivelige 
lidelser og den dypeste ydmykelse, stilte Belsasar seg svært likegyldig til. 

Ikke lenge etter kom omslaget. Kyros beleiret Babylon. Han var en nevø av mederen Dareios og 
hadde kommando over medernes og persernes allierte styrker. Men den vellystige kong Belsasar 
følte seg trygg i den tilsynelatende uinntagelige festningen med massive murer og kobberporter. 
Byen var beskyttet av Eufratelven, og den hadde store forsyninger. Her fordrev kongen tiden i sus 
og dus. 



Belsasars gjestebud 
Belsasars stolthet, hovmod og likegyldighet overfor faren som truet, gjorde at han holdt et stort 
gjestebud for sine tusen stormenn og satt og drakk vin sammen med dem. Alt det som rikdom og 
makt kunne oppvise, ble skaffet til veie for å kaste glans over festen. Vakre, sjarmerende kvinner 
var blant gjestene ved den kongelige banketten. Der var også begavede og høyt utdannede personer. 
Fyrster og statsmenn drakk store mengder vin og slo seg fullstendig løs i beruselsen. 

Med sansene sløvet av vin fikk de lavere instinkter overtaket, og kongen førte selv an i de ville 
orgier. Under festen gav han beskjed om at man skulle hente karene av gull og sølv som 
Nebukadnesar hadde ført bort fra templet i Jerusalem. Så skulle kongen og hans stormenn, hans 
hustruer og medhustruer drikke vin av dem. Kongen ville vise at ikke noe var så hellig at han ikke 
kunne røre det. "De hentet da gullkarene, ... og de drakk av dem, både kongen og hans stormenn, 
hans hustruer og medhustruer. Mens de drakk av vinen, priste ,de sine guder av gull og sølv, kobber 
og jern, tre og stein." 

Den mystiske håndskriften 
Belsasar hadde ingen anelse om at en himmelsk person var vitne til hans avguderiske utskeielser. 
Han visste ikke at en guddommelig vokter så det vanhellige opptrinnet, hørte de blasfemiske utsagn 
og la merke til avgudstilbedelsen. Men snart skulle den ubudne gjesten gi seg til kjenne. Da 
sviregildet var på sitt høyeste, kunne man skimte en hånd som skrev med ildskrift på veggen i 
slottet. Den veldige forsamlingen skjønte ikke skriften, men ordene var et varsel om den dommen 
som ventet kongen og gjestene hans som nå følte et sterkt samvittighetsnag. 

Den støyende lystigheten stilnet av, og folk satt i stum skrekk og stirret på hånden som langsomt 
skrev de mystiske bokstavene. Alt det onde de hadde gjort, passerte revy for deres blikk. Det var 
som om de ble kalt frem for den allmektige dommer som de hadde trosset. Der man nettopp hadde 
hørt lystighet og blasfemiske vittigheter, hørtes nå angstfylte rop fra likbleke mennesker. Når Gud 
skaker menneskene opp, kan de ikke skjule sin angst. 

Belsasar var mer redd enn noen av de andre. Det var han som hadde hovedansvaret for dette 
opprøret som var rettet mot Gud og som nådde sitt høydepunkt den natten. Kongen ble lammet av 
skrekk da han stod overfor den usynlige vokteren som representerte ham som han hadde utfordret 
og spottet. Nå våknet kongens samvittighet. Han ble veik i hoftene og skalv i knærne. 

I sitt overmot hadde Belsasar satt seg opp mot himmelens Gud. Han hadde stolt på sin egen makt, 
og tenkte ikke på at noen våget å si: "Hvorfor gjør du slik?" Men nå var det klart for ham at han 
skulle avlegge regnskap for den måten han hadde forvaltet på, og at han ikke hadde noen 
unnskyldning for de anledninger han hadde forspilt og den trassige holdning han hadde vist. 

Forgjeves prøvde kongen å lese ildskriften, men her stod han overfor en hemmelighet han ikke 
kunne fatte, og en makt han ikke forstod og ikke kunne motsi. I fortvilelse vendte han seg til 
vismennene for å få hjelp. Desperat som han var, ropte han ut over forsamlingen og forlangte at 
åndemanerne, stjernetyderne og tegntyderne skulle lese det som stod skrevet. "Den mann som kan 
lese denne skriften og si meg hva den betyr, han skal bli kledd i purpur og få gullkjede om halsen 
og herske som tredjemann i riket." Men det var forgjeves at ha" appellerte til sine betrodde 
rådgivere og lovte dem rike gaver. Himmelsk visdom kan ikke kjøpes eller selges. Kongens 
vismenn greide ikke å lese skriften eller tyde den for ham. De var like lite i stand til å lese de 



mystiske bokstavene som vismennene i den forrige generasjonen hadde vært til å tyde 
Nebukadnesars drømmer. 

Da var det at kongens mor kom til å tenke på Daniel som mer enn et halvt århundre tidligere hadde 
kunngjort og tydet drømmen om den store billedstøtten for kong Nebukadnesar. "Kongen leve 
evig!" sa hun. "La ikke tankene skremme deg, og bli ikke blek! I ditt rike finnes det en mann som 
har de hellige guders ånd i seg. I din fars dager viste det seg at han hadde opplysning og innsikt og 
en slik visdom som gudene har. Din far, kong Nebukadnesar, gjorde ham til leder for spårnennene, 
åndemanerne, stjernetyderne og tegntyderne. Det gjorde din far, konge, fordi det hos Daniel- han 
som kongen gav navnet Beltsasar - fantes en usedvanlig ånd, forstand og innsikt, evne til å tyde 
drømmer, gjette gåter og løse vanskelige spørsmål. Send nå bud på Daniel! Han kan si deg hva 
skriften betyr." 

Daniel tyder håndskriften 
Så ble Daniel ført frem for kongen. Belsasar prøvde å gjenvinne fatningen og sa til ham: "Du er 
altså Daniel, en av de bortførte judeere, som min far, kongen, brakte hit fra Juda! Jeg har hørt om 
deg at gudenes ånd er i deg, og at du har vist deg å ha opplysning, innsikt og usedvanlig visdom. Nå 
er vismennene og åndemanerne ført inn til meg for å lese denne skriften og tyde den for meg. Men 
de er ikke i stand til å si meg hva den betyr. Men jeg har hørt om deg at du kan gi tydninger og løse 
vanskelige spørsmål. Kan du nå lese skriften og si meg hva den betyr, skal du bli kledd i purpur og 
få gullkjede om halsen og herske som tredjemann i riket." 

Da Daniel stod foran den skrekkslagne forsamlingen, var han preget av en ro og verdighet som 
sømmer seg for Den Høyestes tjener. Kongens løfter gjorde ikke det minste inntrykk på ham. Han 
var ikke kommet for å smigre, men for å tyde et domsbudskap. "Behold dine gaver selv, og gi dem 
til en annen! Men skriften på veggen skal jeg lese for kongen og fortelle hva den betyr." 

Daniel minnet først Belsasar om forhold som kongen var fortrolig med, men som han ikke hadde 
tatt lærdom av og ydmyket seg, noe som kunne ha blitt hans redning. Daniel talte om 
Nebukadnesars synd og fall og om Guds handlemåte med ham. Videre minnet han Belsasar om 
hvordan Gud hadde gitt Nebukadnesar ære og herskermakt, og hvordan han hadde måttet straffe 
ham på grunn av hans stolthet. Dette førte til at Nebukadnesar til sist anerkjente Israels Gud, hans 
makt og nåde. 

Deretter kom han med en kraftig og dristig irettesettelse av Belsasar for hans store ondskap. Han 
minnet kongen om hans synd og at han kunne ha tatt lærdom av det som hadde skjedd, men hadde 
ikke gjort det. Belsasar hadde ikke lært noe av det bestefaren hadde gjennomgått. Heller ikke hadde 
han rettet seg etter advarselen om begivenheter som betydde så mye for ham selv. Han hadde hatt 
anledning til å lære å kjenne den sanne Gud og lyde ham, men hadde ikke gjort det. Nå måtte han ta 
konsekvensen av sitt opprør. 

Daniel uttalte: "Og du, Belsasar, ... har ikke ydmyket deg, enda du visste alt dette. Du har opphøyet 
deg mot himmelens herre; karene fra hans hus har de brakt deg, og du og dine stormenn, dine 
hustruer og medhustruer har drukket vin av dem. Du priste dine guder av sølv og gull, kobber og 
jern, tre og stein, de som verken ser eller hører eller skjønner noe. Men den Gud som har ditt liv i 
sin hånd og som rår for hele din lagnad, ham' har du ikke æret. Derfor ble denne hånden sendt fra 
ham og denne skriften skrevet. " 



Daniel snudde seg nå mot veggen der det himmelsendte budskapet stod skrevet, og leste: "Mene, 
mene, tekel ufarsin!" Hånden som hadde skrevet ordene, var ikke lenger synlig, men disse fire 
ordene skinte enda med en fryktelig klarhet. Forsamlingen lyttet i åndeløs spenning mens den gamle 
profeten uttalte: "Slik skal ordene tydes: Mene- 'tellet' har Gud ditt kongedømmes dager og gjort 
slutt på det. Tekel- veid' er du på vekten og funnet for lett. Peres - delt' er ditt rike og gitt til 
mederne og perserne." 

I denne siste natten med løssloppen villskap fylte Belsasar og hans stormenn både sitt eget og det 
kaldeiske rikes syndebeger. Gud kunne ikke lenger holde den truende ulykken tilbake. På utallige 
måter hadde han prøvd å lære dem å ha ærbødighet for hans lov. Om dem som hadde syndet slik at 
deres ondskap nå rakk like til himmelen, sa han: "Vi prøvde å lege Babel, men hun var 
uhelbredelig.” Menneskehjertets ufattelige ondskap gjorde at Gud til sist fant det nødvendig å felle 
den ugjenkallelige dommen. Belsasar skulle felles og hans rike gå over til andre. 

Da Daniel hadde talt, gav kongen ordre om at han skulle tildeles de æresbevisninger som var lovt. 
"Da befalte Belsasar at de skulle kle Daniel i purpur, henge gullkjeden om hans hals og rope ut at 
han skulle herske som tredjemann i riket." 

Mer enn et århundre tidligere hadde det inspirerte ord forutsagt at den festnatten da konge og 
rådgivere skulle kappes om å spotte Gud, plutselig ville bli forvandlet til en redselsnatt med død og 
ødeleggelse. Og nå inntraff store og viktige begivenheter i rask rekkefølge, nøyaktig som det var 
blitt forutsagt i de profetiske skrifter mange år før hovedpersonene i dramaet var født. 

Kyros inntar Babylon 
Mens kongen ennå oppholder seg i festsalen sammen med dem som har fått sin skjebne beseglet, 
kommer det en budbærer og forteller "at byen er inntatt" av den fienden som han hadde følt seg så 
trygg mot, "at vadestedene er tatt... og stridsmennene grepet av redsel". Mens kongen og fyrstene 
drakk av Herrens hellige kar og priste sine guder av sølv og gull, marsjerte mederne og perserne, 
som i forveien hadde endret Eufrats elveleie, inn i den ubevoktede byen. Kyros' hær stod nå utenfor 
slottsmurene. Byen var full av fiendtlige soldater, "talløse som en gresshoppesverm",' og deres 
seiersrop overdøvet de fortvilte skrikene fra de overrumplede festfolkene. ' 

Den samme natten ble Belsasar, kaldeerkongen, drept, og en fremmed Konge kom på tronen. Klart 
og tydelig hadde de hebraiske profetene forutsagt hvordan Babylon skulle falle. Da Gud i syner 
viste dem det som skulle skje i fremtiden, utbrøt de: "Å, at Sjesjak er erobret og hærtatt, byen som 
var lovprist over hele jorden! Å, at Babylon er blitt et skremsel blant folkeslagene!" "Å, hvor hele 
verdens hammer nå er knust og knekket! Å, hvor Babylonia er blitt til skremsel blant folkene!" "Når 
ropet lyder: "Babylon er tatt!" skal jorden skjelve, og skriket skal høres blant folkeslagene." 

”Brått er Babel falt og knust." "For mot Babylonia kommer en fiende som herjer; krigerne der blir 
tatt til fange, og buene deres blir knekket. For Herren er en Gud som gjør gjengjeld, i fullt mål gir 
han igjen. Jeg gjør deres høvdinger og vismenn drukne, deres stattholdere, styresmenn og krigere 
med. De skal falle i en evig søvn, som de ikke våkner av, sier Kongen - Herren, Allhærs Gud, er 
hans navn." 

”Jeg satte snarer for deg, Babel, og før du visste av det, var du fanget. Du ble funnet og grepet, fordi 
du gikk til strid mot Herren. Herren har åpnet sitt lager og tatt fram sin harmes våpen; for Herren 
Gud, Allhærs Gud, har et verk å gjøre i kaldeernes land." 



”Så sier Herren, Allhærs Gud: Israels sønner er undertrykt og Judas sønner sammen med dem. Alle 
som førte dem bort som fanger, holder dem fast og slipper dem ikke. Men deres forløser er sterk - 
Herren, Allhærs Gud, er hans navn. Han vil føre deres sak og gi jorden ro, men volde uro for dem 
som bor i Babylonia.” 

Slik lød det profetiske ord: "Babylons tykke murer skal rives ned til grunnen og de høye portene 
brennes." På den måten gjorde Allhærs Herre "ende på de frekkes stolthet" og bøyde "voldsmenns 
hovmod". Og slik gikk det til at "Babel, herligst blant rikene, kaldeernes stolte pryd", ble som 
Sodoma og Gomorra - et sted som alltid skulle være forbannet. "Aldri skal byen bygges mer, fra 
slekt til slekt skal ingen bo der. Der skal ingen beduiner slå opp telt og ingen gjeter la dyrene hvile. 
Men ørkendyr skal ligge der, og husene skal! bli fulle av ugler. Der skal strutser holde til og raggete 
troll hoppe omkring. Ville hunder skal ule i borgene og sjakaler i slott der det før var lyst og glede." 
”Jeg lar byen bli et tilholdssted for hegrer og gjør den til et myrlendt land. Jeg soper den bort 
med"en kost som ødelegger alt, lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud.” 

Til den siste kongen av Babylonia lød nå den guddommelige vokters kjennelse som i forbilledlig 
forstand ble uttalt til den første: "Kongedømmet er tatt fra deg.” 

”Stig ned og sett deg i støvet, du unge kvinne, Babels datter! Sett deg på jorden, uten tronstol. ... 
Sett deg stille ned, gå inn i mørket, kaldeer-datter! For du skal ikke lenger kalles dronning over 
rikene. 

Jeg ble harm på mitt folk og førte vanære over mitt arveland. Jeg overgav dem i din hånd, og du 
hadde ikke barmhjertighet med dem. ... Du sa: Jeg skal for alltid være dronning." Du tok ikke dette 
til hjertet, tenkte ikke på hvordan det ville ende. 

Hør nå dette, du nytelsessyke, som sitter der så trygg og tenker med deg selv: Jeg og ingen annen! 
Jeg skal aldri sitte som enke og ikke leve barnløs." Men begge deler skal ramme deg, brått, på en 
eneste dag. Barnløshet og enkestand skal ramme deg i fullt mål tross all din svartekunst og dine 
sterke trolldomsord. Du kjente deg trygg i din ondskap og sa: "Det er ingen som ser meg.." 

Din visdom og kunnskap førte deg vill, så du tenkte med deg selv: "Jeg og ingen annen!" Ulykke 
skal komme over deg, og den kan du ikke mane bort. Ødeleggelse skal ramme deg, og den kan du 
ikke avverge ved noe sonemiddel. Plutselig kommer det over deg et stormvær du ikke ventet. 

Kom nå med dine trolldomsord og all din svartekunst, som du har drevet med fra ungdommen av. 
Kanskje du kan få hjelp av det, kanskje skremmer du ulykken bort! 

Du har strevd med dine mange planer. La dem nå komme og hjelpe deg, de som gransker himmelen 
og kikker på stjernene, de som måned for måned varsler det som skal hende deg. Men se, de blir lik 
halmstrå, som ilden brenner opp. De kan ikke berge sitt liv fra flammenes sterke tak. ... Det er ingen 
som hjelper deg.” 

Verden i vektskålen 
Hver eneste nasjon som har opptrådt på historiens skueplass, har fått lov til det for at det kunne bli 
slått fast om den ville fullbyrde den hellige vokters vilje. Profetien har kunngjort de store 
verdensrikenes oppkomst og utvikling - Babylonia, Medo-Persia, Grekenland og Rom. Disse riker, i 



likhet med de mindre nasjoner, har bekreftet at historien gjentar seg. Alle har hatt sin prøvetid, alle 
har sviktet og har tapt sin storhet og makt. 

Selv om de forskjellige nasjonene forkastet Guds hensikt med dem og på den måten bestemte sin 
egen undergang, er det tydelig at en guddommelig makt har vært i virksomhet ned gjennom tidene. 
Det var dette som ble åpenbart for profeten Esekiel mens han var i landflyktighet i Babylonia. Med 
undring og forbauselse fikk han se de symbolene som viste at en høyere makt følger med i det de 
jordiske herskere foretar seg. 

På bredden av Kebar-elven ble Esekiel vitne til et stormvær som syntes å komme fra nord. "Det var 
en stor sky med flammende ild. Det strålte og skinte omkring den, og inne i ilden blinket det som av 
skinnende metall." Et antall hjul som var laget slik at det ene hjulet var inni det andre, ble drevet av 
fire levende skikkelser. Høyt oppe over alt dette "var det noe som lignet safirstein. Det hadde form 
som en tronstol, og på det som hadde form som en tronstol, satt det en skikkelse; den var som et 
menneske å se til". "Under vingene på kjerubene kunne en se noe som lignet en menneskehånd.” 

Hjulene var plassert på en så komplisert måte at alt sammen ved første øyekast så ut til å være bare 
forvirring. Men i virkeligheten beveget de seg i fullkommen harmoni. Hjulene ble drevet av 
himmelske vesener som ble støttet og ledet av hånden under kjerubenes vinger. Over dem satt den 
evige Gud på safirtronen. Rundt tronen var det en regnbue, symbolet påGuds nåde. 

På samme måte som den kompliserte hjul-lignende mekanismen ble ledet av hånden under 
kjerubenes vinger, blir de kompliserte menneskelige" begivenheter kontrollert av en guddommelig 
makt. Midt i nasjonenes kamp og opprør leder han som troner over kjerubene, fortsatt 
begivenhetene på denne jorden. 

Nasjonenes historie taler til oss i dag. Gud har gitt hver nasjon og hvert enkelt menneske en plass i 
sin store plan. I dag blir både mennesker og nasjoner veid med det loddet som han som aldri tar feil, 
holder i hånden. Alle avgjør selv sin skjebne, og Gud har kontroll med alt for å gjennomføre sin 
vilje. 

Profetiene som den store Jeg Er har gitt i sitt ord, og som danner ledd etter ledd i begivenhetenes 
kjede fra evig fortid til evig fremtid, forteller oss hvor vi i dag befinner oss i tidsaldrenes forløp, og 
hva vi kan vente i fremtiden. Alt som ifølge det profetiske ord skulle skje inntil nå, er gått over i 
historien, og vi kan være sikre på at alt som ennå hører fremtiden til, vil skje når tiden er inne. 

I dag forkynner tidenes tegn at vi står på terskelen til store og alvorlige begivenheter. Alt er i 
bevegelse. Frelserens profeti om de begivenheter som skal finne sted like før hans komme, går i 
oppfyllelse for våre øyne. Han sa: "Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. ... Folk 
skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder.” . 

Vår tid er av enorm betydning for alle som lever. Statsoverhoder og andre statsmenn, personer i 
fremtredende og ansvarsfulle posisjoner tenkende mennesker fra alle samfunnslag har 
oppmerksomheten rettet mot de begivenheter som finner sted. De følger nøye med i nasjonenes 
innbyrdes forhold. De legger merke til hvordan alt omkring oss skjerpes og tilspisses, og de er klar 
over at noe stort og betydningsfullt holder på å skje - at verden er på"randen av en overveldende 
krise. 



Bibelen og Bibelen alene gir en korrekt forståelse av disse forhold. Den åpenbarer de siste store 
scener i jordens historie, begivenheter som allerede kaster skygger foran seg, og lyden av dem får 
jorden til å skjelve og menneskene til å beve av frykt. 

”Se, Herren gjør jorden øde og forlatt, snur om på dens overflate og sprer dem som bor på den. ... 
For de har overtrådt lover, satt forskrifter til side og brutt den evige pakt. Derfor skal forbannelse 
fortære hele jorden; de som bor på den, må bøte for sin skyld. Derfor blir menneskene få på jorden, 
det blir ikke mange tilbake.” 

”Ve oss, for en dag! Ja, nærer Herrens dag. ... Så kornet i jorden er tørket inn. Bingene er ødelagt, 
låvene revet, for kornet er blitt borte. Hvor buskapen rauter! Bølinger streifer omkring, for de har 
ikke beite. Selv saueflokkene må lide. " "Vintreet tørket, fikentreet visnet. Granatepletre, palme og 
apal, hvert tre på marken er tørket bort; all glede er blitt borte blant menneskene.” 

”Mitt hjerte stønner, jeg kan ikke tie. Jeg hører lyden av horn og hærrop. Sammenbrudd på 
sammenbrudd blir meldt, ja, hele landet er herjet." ”Ja, stor er denne dagen, dens like finnes ikke. 
Det blir en trengselstid for Jakob, men han skal berges ut av den.” 

”For du sier: "Herren er min tilflukt." Den Høyeste har du gjort til din bolig. Du skal ikke rammes 
av noe vondt, og ingen plage skal nå ditt telt.” 

”Skrik og vri deg, Sions datter. ... Der vil Herren løse deg ut fra dine fienders hånd. Nå har mange 
folkeslag samlet seg mot deg. De sier: "Sion er vanæret, vi ser på henne med skadefryd." Men de 
kjenner ikke Herrens tanker og forstår ikke hans plan.” 

Gud vil ikke svikte sin menighet som er i den største fare. Han har lovt å utfri den. "Så sier Herren: 
Se, jeg vil reise opp igjen Jakobs telt og forbarme meg over hans boliger.” 

Da vil Guds plan bli fullbyrdet, og prinsippene for hans lederskap vil bli anerkjent av alle under 
solen.
Dette kapittel er bygd på Dan 5 

Daniel i løvehulen
Da mederen Dareios overtok tronen etter de babylonske kongene, tok han øyeblikkelig initiativ til å 
reorganisere statsadministrasjonen. Han besluttet å sette 120 satraper over riket. Over dem satte han 
tre riksråder, og den ene av dem var Daniel. For dem skulle satrapene gjøre regnskap, så kongen 
ikke skulle lide noe tap. Daniel utmerket seg fremfor de andre riksrådene og satrapene, fordi det var 
en usedvanlig ånd i ham. Derfor tenkte kongen på å sette ham over hele riket. 

Landets ledere ble misunnelige fordi Daniel ble gjenstand for så stor ære, og de prøvde å finne en 
anledning til å anklage ham. Men de kunne ikke finne noe, for han var pålitelig, og de fant hverken 
forsømmelse eller feil hos ham. 

Komplott mot Daniel 
Daniels uklanderlige opptreden gjorde at hans fiender ble enda mer misunnelige. De var nødt til å 



innrømme: "Vi har ikke noe å anklage denne Daniel for, hvis vi da ikke finner noe å si på hans 
gudsdyrkese." 

Riksrådene og satrapene rådslo deretter og la en listig plan som de håpet ville hjelpe dem til å 
komme Daniel til livs. De bestemte seg for å henstille til kongen å underskrive en kunngjøring som 
de skulle utforme, og som skulle forby enhver i riket å be til noen annen enn kongen i løpet av tretti 
dager. Hvis noen ikke rettet seg etter påbudet, skulle de straffes ved å bli kastet i løvehulen. 

Satrapene utformet nå et slikt dokument og forela det for kongen for at han skulle skrive under. De 
appellerte til hans forfengelighet og hevdet at denne bestemmelsen i betydelig grad ville fremme 
hans ære og myndighet. Kongen ante ikke noe om satrapenes onde hensikt. Han gjennom skuet ikke 
den fiendtlige holdning som lå til grunn for lovutkastet, men gav etter for deres smiger og skrev 
under. 

Daniels fiender var glade til sinns da de hadde vært hos kongen, for det hadde lykkes å legge en 
felle for Herrens tjener. Satan spilte en fremtredende rolle i denne sammensvergelsen. Daniel var 
høyt ansett i riket, og de onde englene fryktet for at de sknlle miste sin makt over landets herskere 
på grugn av hans innflytelse. Det var disse djevelske krefter som hadde vakt satrapenes misunnelse. 
De stod bak planen om at Daniel skulle utryddes. Satrapene stilte seg til tjeneste for ondskapens 
makter og førte planen nt i livet. 

Daniels fiender stolte på at hans prinsippfasthet ville gjøre det mulig for dem å gjennomføre planen, 
og de hadde heller ikke tatt feil av hans karakter. Ganske snart ble han klar over deres onde hensikt 
med å ta initiativet til kunngjøringen, men han endret ikke sin livsførsel på et eneste punkt. Hvorfor 
skulle han unnlate å be da han trengte det mest? Han ville heller miste livet enn håpet om Guds 
hjelp. Med ro i sinnet utførte han sine plikter som oversatrap. Da bønnetimen kom, gikk han inn i 
rommet sitt og bad til himmelens Gud slik han pleide, og med vinduene åpne mot Jerusalem. 

Daniel prøvde ikke å skjule det han gjorde. Selv om han var fullstendig klar over følgene av å være 
tro mot Gud, mistet han ikke motet. Overfor dem som stod ham etter livet, ville han ikke gi inntrykk 
av at hans forbindelse med himmelen var brutt. I alle saker der kongen hadde rett til å bestemme, 
ville han være lydig. Men hverken kongen eller hans påbud kunne få ham til å bryte sin 
lojalitetsplikt overfor Kongenes konge. 

På en modig måte, men samtidig rolig og ydmykt gav Daniel til kjenne at ingen makt på jorden har 
rett til å stille seg mellom mennesket øg Gud. Midt blant avgudsdyrkerne vitnet han trofast om 
dette. Uredd stilte han seg på rettens side og var dermed et strålende lys i det moralske mørke ved 
det hedenske hoffet. For verden i dag er Daniel et verdig eksempel på kristelig mot og troskap. 

Gjennom en hel dag holdt satrapene oppsyn med Daniel. Tre ganger så de at han gikk inn i rommet 
sitt, og tre ganger hørte de at han bad alvorlig til Gud. Neste morgen klaget de til kongen. Daniel, 
hans mest ærede og trofaste embetsmann, hadde trosset det kongen hadde bestemt. De minnet 
Dareios om det vedtaket han hadde gjort: "Konge, har du ikke sendt ut påbud om at enhver som i 
tretti dager ber til noen annen enn deg, konge, enten det er til en gud eller et menneske, han skal 
kastes i løvehulen?" Kongen svarte: ”Jo, det star fast etter medernes og persernes ugjenkallelige 
lov." 



På en triumferende måte fortalte de Dareios hvordan hans mest betrodde rådgiver hadde opptrådt. 
"Daniel, en av de bortførte fra Juda, bryr seg verken om deg eller det påbudet du har sendt skriv om. 
Tre ganger om dagen ber han sin bønn." 

Da kongen hørte dette, skjønte han med det samme at det var lagt en felle for hans trofaste tjener. 
Han innså at det ikke var kongens ære og storhet som hadde fått embetsmennene til å utforme 
kunngjøringen, men deres misunnelige holdning overfor Daniel. 

Kongen ble ille til mote fordi han var medansvarlig i det triste som hadde skjedd, og helt til 
solnedgang gjorde han hva han kunne for å finne en utvei til å berge Daniel. I forveien hadde 
satrapene regnet med denne muligheten og sa derfor til ham: "Konge, husk det er lov hos mederne 
og perserne at ikke noe påbud som kongen har gitt og ingen beslutning som han har tatt, kan gjøres 
om igjen." Selv om bestemmelsen var blitt til i hast, kunne den ikke endres. 

En dødsdom 
Så befalte kongen at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen. Kongen sa til Daniel: "Måtte 
din Gud, som du stadig dyrker, frelse deg!" De hentet en stein og la den over åpningen til hulen. 
Kongen forseglet den med sitt eget og sine stormenns segl, så det ikke kunne gjøres noen forandring 
med Daniel. "Deretter gikk kongen til sitt slott og fastet hele natten. Han lot ingen av sine 
medhustruer komme inn til seg. Og han fikk ikke sove." 

Gud forhindret ikke at Daniels fiender kastet ham i løvehulen. Så langt tillot han at onde engler og 
onde mennesker virkeliggjorde sine planer. Han ville gjøre sin tjeners redning. så mye mer 
iøynefallende og nederlaget for sannhetens og rettferdighetens fiender desto mer fullstendig. "Selv 
menneskers harme blir til lovsang for deg," sang salmisten. Takket være den ene personens mot, 
han som heller ville gjøre rett enn å gå på akkord, led Satan nederlag, og Guds navn ble æret og 
opphøyet. 

Tidlig neste morgen skyndte kong Dareios seg til løvehulen og ropte i dyp bekymring: "Daniel, du 
som er tjener for den levende Gud, har din Gud, som du stadig dyrker, kunnet frelse deg fra 
løvene?" 

Daniel svarte: "Kongen leve evig! Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap, så de ikke har 
gjort meg noe vondt. For jeg er funnet uskyldig for ham; og mot deg, konge, har jeg heller ikke 
gjort noe galt." 

Da ble kongen overmåte glad og bød at de skulle dra Daniel opp av hulen. Da de hadde dratt Daniel 
opp, fantes det ingen skade på ham, "for han hadde satt sin lit til sin Gud". 

Kongen gav nå befaling om at de mennene som hadde anklaget Daniel, skulle hentes og kastes i 
løvehulen sammen med sine barn og hustruer. "De hadde ikke nådd bunnen av huIen før løvene 
grep dem og knuste hvert ben i kroppen på dem." 

Når Gud vender ondt til godt
Enda en gang sendte en hedensk konge ut en kunngjøring som opphøyet Daniels Gud som den 
sanne Gud. Kong Dareios skrev til alle folk og stammer i hele sitt vidstrakte rike: ”Jeg ønsker dere 
fred og lykke! Hermed gir jeg påbud om at folket overalt i mitt rike skal ha age for Daniels Gud og 
skjelve for ham: For han er den levende Gud, han blir til evig tid. Hans rike går ikke til grunne, hans 



velde tar aldri slutt. Han frelser og utfrir, han gjør tegn og under i himmelen og på jorden. Det var 
han som frelste Daniel fra løvene." 

Motstanden mot Guds tjener var nå fullstendig tilintetgjort. Siden gikk det Daniel vel både mens 
Dareios og Kyros var konger i Persia. På grunn av sin forbindelse med Daniel var disse hedenske 
kongene nødt til å anerkjenne hans Gud som den levende Gud som blir til evig tid. "Hans rike går 
ikke til grunne, hans velde tar aldri slutt." 

Et lysende eksempel 
Av fortellingen om Daniels utfrielse kan vi lære at Guds folk bør forholde seg akkurat på samme 
måte under vanskeligheter og prøver som under de lyseste og mest lovende forhold. Daniel var den 
samme da han var i løvehulen som da han stod faran kongen som den første blant de fremste i riket 
og som Den Høyestes profet. Den som stoler fullt og fast på Gud, vil være den samme i de største 
prøver som i medgangens tid både under Guds og menneskers gunst. Troen strekker seg mot det 
usynlige og griper fatt i de evige verdier. 

Himmelen er ikke langt fra dem som lider for rettferds sak. Kristus stiller seg solidarisk med sitt 
trofaste folk. Han lider med dem. De som rører ved hans utvalgte, rører ved ham. Den samme 
makten som er parat til å utfri fra fysisk skade eller smerte, er også rede til å utfri fra det som er 
enda verre. Den vil gjøre det mulig for Guds tjener å være rettskaffen under alle forhold, og seire 
ved hans nåde. 

Daniels erfaring som statsmann i Babylonia og Medo-Persia viser at en offentlig person ikke 
nødvendigvis behøver å være slu og beregnende, men at han kan være ledet av Gud steg for steg. 
Daniel som var statsminister i det mektigste riket på jorden, var samtidig Guds profet og mottok lys 
fra himmelsk inspirasjon. Han hadde den samme natur som vi, men Guds ord sier at han var uten 
brist. Hans fiender kunne ikke utsette noe på hans embetshandlinger, Han var et eksempel på 
hvordan alle ledere kan bli når de vender om og blir helliget og når deres motiver er de rette. 

Den som helt og fullt retter seg etter Guds vilje, høster både materielle og åndelige velsignelser. 
Allerede som ganske ung mann fikk Daniel "velvilje og godhet" hos den hedenske embetsmannen 
som hadde fått ansvaret for ham. Det var på grunn av hans urokkelige troskap mot Gud og hans 
ubøyelige selvbeherskelse og edle og verdige opptreden. Disse karaktertrekk preget ham hele resten 
av livet. 

Daniel ble hurtig forfremmet til statsminister i Babylonia. Under de skiftende regjeringer, rikets 
undergang og det nye verdensrikets oppkomst viste han en slik klokskap og statsmanns kunst, en så 
gjennomført takt og høflighet, et så ekte hjertelag og en så ubrytelig prinsippfasthet at endog hans 
fiender måtte innrømme at de ikke kunne finne noen feil eller forsømmelse hos ham. 

Mennesker æret Daniel ved å betro ham ansvaret for statens styre og stell og innvie ham i 
verdensrikenes hemmeligheter. Gud æret ham som sin representant og åpenbarte mange av 
fremtidens hemmeligheter for ham. Selv forstod han ikke fullt ut de profetiene som er gjengitt i kap. 
7-12 i den boken som bærer hans navn. Men før han avsluttet sitt livsverk, fikk han det velsignede 
løfte at han skulle stå opp til sin lodd "ved dagenes ende", ved slutten av denne verdens historie. 



Han fikk ikke innsikt i hele Guds åpenbarte vilje. Med tanke på hans profetiske skrifter ble det sagt 
til ham: "Men du, Daniel, må gjemme disse ordene og forsegle boken inntil endetiden." "Så gå du 
endetiden i møte! Du skal hvile og stå opp til din lodd ved dagenes ende.” 

Idet vi nærmer oss slutten på denne verdens historie, bør vi være spesielt oppmerksomme på 
Daniels profetier, fordi de særlig angår vår tid. De må ses i sammenheng med den siste boken i Det 
nye testamente. 

Satan har fått mange til å tro at det ikke er mulig å forstå de profetiske deler av Daniels bok og 
Johannes åpenbaring. Men der er et klart løfte om en spesiell velsignelse ved å studere disse 
profetiske bøkene. Om Daniels syner som gjaldt de siste dager, ble det sagt at ingen av de ugudelige 
skulle skjønne noe. "Men de forstandige skal forstå,” 

Med tanke på den åpenbaring som Kristus gav Johannes som veiledning for Guds folk ned gjennom 
tidene, ble dette løftet gitt: "Salig er den som leser ordene i denne profeti, og de som hører dem og 
tar vare på det som der står skrevet.” 

Nasjonenes oppkomst og fall, som skildres så tydelig i Daniels bok og Johannes' åpenbaring, viser 
tomheten i den ytre og verdslige makt. Babylonia med all sin makt og storhet som ikke har hatt sitt 
sidestykke i verden, og som datidens mennesker trodde skulle vare evig, er fullstendig forsvunnet 
"som blomsten i gresset"." 

Slik forsvant også Medo-Persia, Grekenland og Rom. Slik vil det også gå med alt som ikke har Gud 
som grunnvoll. Bare det' som samsvarer med hans hensikt og uttrykker hans karakter, kan bestå. 
Hans prinsipper er det eneste varige i denne verden. 

Vi bør sette oss nøye inn i hvordan Guds plan er blitt fullbyrdet i nasjonenes historie, og studere det 
som er åpenbart om fremtiden. Da vil vi bli bedre i stand til å foreta en sann vurdering både av det 
synlige og det usynlige og bli klar over livets virkelige hensikt. Når vi på denne måten ser alt 
jordisk i evighetens lys, kan vi i likhet med Daniel og hans venner leve for det som er sant, edelt og 
varig. Når vi i dette liv er blitt fortrolige med de prinsipper som gjelder i Jesu Kristi rike - det 
velsignede rike som skal bestå i all evighet - er vi beredt til sammen med ham å ta det i eie når han 
kommer.
Dette kapittel er bygd på Dan 6 

Tilbake til hjemlandet
Da Kyros med sin hær marsjerte opp foran murene rundt Babylon, var det et tegn til jødene om at 
utfrieisen fra fangenskapet nærmet seg. Mer enn hundre år før Kyros ble født, hadde det inspirerte 
ord nevnt ham ved navn. Det hadde også fortalt hvordan han skulle overrumple og innta Babylon, 
og at han skulle bane vei for frigivelsen av dem som var i fangenskap. 

Hjemreisen forutsagt 
Jesaja hadde sagt: "Så sier Herren til Kyros, sin salvede, han som jeg holder i hans høyre hånd, for å 
tvinge folkeslag under ham, løse beltet om livet på konger og åpne dørene for ham, så ingen porter 
skal være stengt: Jeg vil gå foran deg. Høyder vil jeg jevne ut; dører av bronse vil jeg sprenge, og 



bommer av jern vil jeg slå i stykker. Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer, gjemt 
på hemmelige steder, for at du skal vite at jeg er Herren, Israels Gud, som har kalt deg ved navn.” 

Hæren til den persiske erobreren banet seg uventet vei inn i hjertet til den babylonske hovedstaden 
gjennom elveleiet etter at vannet var ledet bort. Soldatene gikk gjennom de innerste portene som 
babylonerne i sin sorgfrie trygghetsfølelse hadde latt stå åpne og ubevoktet. Jødene hadde dermed et 
tydelig bevis på den bokstavelige oppfyllelsen av Jesajas profeti om undertrykkernes plutselige 
nederlag. For dem burde dette ha vært et påtagelig tegn på at Gud ledet nasjonenes utvikling for 
deres skyld. I nøye sammenheng med den profetien som skildret erobringen av Babylon, leser vi 
hva Herren sier om Kyros: 

”Han er min hyrde, han skal fullføre alt det jeg vil; han skal si om Jerusalem: Byen skal bygges! og 
om templet: Det skal bli grunnlagt på ny!" "I rettferd har jeg vakt opp en mann og jevnet alle hans 
veier. Han skal bygge opp igjen min by og sende mitt bortførte folk hjem uten vederlag, uten 
betaling, sier Herren, Allhærs Gud." 

Dette var ikke de eneste profetiene som de landflyktige kunne grunne sitt håp om en rask utfrielse 
på. De hadde også tilgang til det Jeremia hadde skrevet, og der stod det tydelig hvor lang tid det 
ville ta før det bortførte folket fikk vende tilbake fra Babylonia. "Men når sytti år er omme, vil jeg 
kreve kongen i Babylonia og hele folket der til regnskap for deres misgjerning, lyder ordet fra 
Herren. Kaldeernes land vil jeg også straffe, og jeg gjør det til ørken for alltid.” 

Herren ville være nådig mot Judas rest som svar på deres inderlige bønner. "Når dere søker meg, 
skal dere finne meg. Ja, søker dere meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren. Så vil 
jeg vende lagnaden for dere og samle dere fra alle de folk og steder som jeg har drevet dere bort til, 
lyder ordet fra Herren. Og jeg vil la dere komme tilbake til det stedet jeg førte dere bort fra.” 

Daniel og vennene hans hadde ofte lest disse og lignende profetier som skildret Guds planer med 
hans folk. På dette tidspunkt da begivenhetenes raske utvikling viste at Gud på mektig vis grep inn i 
nasjonenes historie, var Daniel særlig opptatt av de løftene som var gitt til Israel. Hans tro på det 
profetiske ord gjorde at han nettopp fikk slike erfaringer som de hellige skribenter hadde forutsagt. 
Herren hadde sagt: "Når sytti år er gått for Babylonia, skal jeg se til dere. Jeg vil gjøre det jeg har 
lovt, og føre dere tilbake til dette sted. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, 
fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når dere kaller på meg og 
kommer til meg med deres bønner, vil jeg høre på dere. Når dere søker meg, skal dere finne meg. 
Ja, søker dere meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren. ” 

Synet om "helligdommen"
Kort før Babylons fall, mens Daniel grunnet over disse profetiene og bad Gud hjelpe ham å forstå 
den tidsangivelsen som var beskrevet ,fikk han flere syner om rikers oppkomst og fall. Det første 
synet som står omtalt i Dan 7, ble tydet, men Daniel fikk ikke forklaring på alt. Om sin erfaring på 
denne tiden skrev han: ”Jeg, Daniel, ble meget skremt av mine tanker, og jeg ble blek i ansiktet. 
Men jeg gjemte alt dette i mitt hjerte.” 

Daniel fikk enda et syn som kastet lys over fremtidige begivenheter. Ved slutten av synet hørte han 
"en av de hellige tale, og en annen hellig spurte ham som talte: "Hvor lenge gjelder synet ...?” Da 
han hørte svaret: "inntil det er gått to tusen tre hundre kvelder og morgener. Da skal hellig dommen 
igjen få sin rett," følte han seg usikker. Han bad inderlig om å få klarhet over hva synet betydde. 



Han forstod ikke hvilken sammenheng det var mellom det syttiårige fangenskapet som Jeremia 
hadde forutsagt, og de 2300 år som den himmelske budbæreren i synet hadde sagt ville gå før Guds 
helligdom igjen skulle få sin rett eller bli "renset". Engelen Gabriel gav Daniel en delvis forklaring, 
men da han hørte disse ordene: "Du skal gjemme på-synet,-for-det-gjelder-en fjern fremtid," ble han 
syk. Han sier om sin erfaring: ”Jeg, Daniel, var syk i flere dager. Så stod jeg opp og gjorde min 
tjeneste hos kongen. Jeg var lamslått av synet og forstod det ikke.” 

Daniel var fremdeles svært bekymret på Israels vegne og gav seg igjen til å studere profetiene hos 
Jeremia. De var meget tydelige - så tydelige at han fant ut "hvor lenge Jerusalem etter Herrens ord 
til profeten Jeremia skulle ligge i ruiner; det var sytti år".; 

Daniel i forhønn for sine landsmenn 
Med en tro basert på det sikre profetiske ord, bad Daniel inderlig til Herren om at han hurtig måtte 
oppfylle disse løftene. Han bad om at Gud ville forsvare sin ære. I sin bønn identifiserte han seg helt 
og fullt med dem som ikke hadde levd i samsvar med Guds vilje, og bekjente deres synder som om 
det hadde vært hans egne. 

Daniel sa: ”Jeg vendte meg til Herren Gud for å søke ham i ydmyk bønn. Jeg fastet, kledde meg i 
botsdrakt og strødde aske på hodet. Jeg bad til Herren Gud, bekjente vår synd ogsa:... Vi har syndet 
og handlet ille." Selv om Daniel lenge hadde tjent Herren, og hadde fått vite at han var "elsket av 
Gud", kom han frem for ham "som en synder for å tale sitt kjære folks sak. Bønnen var velformet 
og enkel, og den var dypt alvorlig. Hør hvordan han bad: 

”Å Herre, du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og viser miskunn mot dem som elsker 
deg. og holder dine bud! Vi har syndet og handlet ille, vært ugudelige og trassige; vi har veket av 
fra dine bud og lover. Vi har ikke hørt på dine tjenere profetene som talte i ditt navn til våre konger, 
våre høvdinger og fedre, og til alt folket i landet. 

Din er retten, Herre, og vår er skammen; slik er det i dag med Judas menn og Jerusalems 
innbyggere og hele Israel, både de som er nær, og de som er langt borte, i alle de land du drev dem 
bort til fordi de hadde vært troløse mot deg. ... Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og tilgivelse, 
enda vi har satt oss opp mot ham." 

”Herre, du som har gjort så mange frelsesgjerninger, vend vreden og harmen bort fra din by 
Jerusalem, fra ditt hellige fjell! Fordi vi har syndet, og våre fedre har handlet ille, er Jerusalem og 
ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss. 

Hør nå, vår Gud, hva din tjener ber og bønnfaller deg om, og la ditt ansikt lyse over din ødelagte 
helligdom -for din egen skyld, Herre. Min Gud, vend ditt øre hit og hør, lukk opp dine øyne og se 
våre ruiner og byen som ditt navn er nevnt over. For det er ikke i tillit til våre rettferdige gjerninger 
at vi bærer våre ydmyke bønner fram for deg, men i tillit til din store barmhjertighet. Herre, hør! 
Herre, tilgi! Herre, gi akt på vår bønn! Grip inn, dryg ikke - for din egen skyld, min Gud! For ditt 
navn er nevnt over din by og ditt folk.” 

Himmelen lyttet med dyp interesse til Daniels oppriktige bønn. Endog før han var ferdig med å be 
om at Gud ville tilgi og la dem vende tilbake til deres eget land, viste den mektige engelen Gabriel 
seg for ham og minnet ham om det synet han hadde hatt før Babylonias fall og Belsasars død. 



Deretter gav engelen en detaljert oversikt over perioden på sytti uker som skulle begynne på den 
tiden da "ordet gikk ut at folket fra Jerusalem skulle føres tilbake og byen bygges opp igjen.” 

Kyros tar viktig initiativ 
Det var i det første året Dareios, sønn av Xerxes, var konge, at Daniel bad denne bønnen. Dareios 
var konge av Media, og det var Kyros, hans hærfører, som hadde fratatt Babylonia 
verdensherredømmet. Gud så med velvilje på Dareios og måten han regjerte på. Da han døde, to år 
etter Babylonias fall, ble Kyros konge. I begynnelsen av hans regjeringstid utløp de sytti år som 
begynte da Nebukadnesar førte den første gruppe fanger fra Judea til Babylonia. 

Gud benyttet DanieIs utfrielse av løvehulen til å gjøre Kyros den store velvillig stemt. Daniels 
fremragende statsmannsevner og fremsynthet gjorde at perserkongen viste ham stor respekt og 
verdsatte hans dømmekraft. Nettopp på det tidspunktet Gud hadde satt da han ville la templet i 
Jerusalem bli gjenoppbygd, påvirket han Kyros til å få innsikt i de profetiene som gjaldt ham selv, 
og som Daniel var vel kjent med. Samtidig tilskyndet han Kyros til å gi jødefolket friheten. 

Kongen leste de ordene som mer enn hundre år før hans fødsel forutsa hvordan Babylon skulle bli 
inntatt. Han leste også det budskapet som universets konge hadde bestemt for ham: "Jeg har spent 
beltet om livet på deg, enda du ikke kjente meg, for at folk fra øst til vest skal vite at det ikke er 
noen ved siden av meg."Med egne øyne leste han dette utsagn fra den evige Gud: "For min tjener 
Jakobs skyld, for Israel, som jeg har utvalgt, har jeg kalt deg og gitt deg et hedersnavn, enda du ikke 
kjente meg." Han leste også disse inspirerte ord: "I rettferd har jeg vakt opp en mann og jevnet alle 
hans veier. Han skal bygge opp igjen min by og sende mitt bortførte folk hjem uten vederlag, uten 
betaling.” 

Alt dette gjorde et dypt inntrykk på Kyros, og han bestemte seg for at han ville oppfylle sin 
guddommelige misjon. Han ville frigi fangene fra Judea og hjelpe dem til å gjenoppbygge. Herrens 
tempel. 

Kyros sendte en kunngjøring til "hele sitt rike" om at han hadde til hensikt å la hebreerne reise 
hjem, og at han ville bidra til å gjenreise templet. I sin kunngjøring innrømmet kongen med 
takknemlighet: "Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle kongerikene på jorden Han har pålagt 
meg å bygge et tempel for ham i Jerusalem i Judea. Gud være med alle dere som tilhører hans folk! 
Dere kan dra opp til Jerusalem i Judea og bygge templet for Herren, Israels Gud. Det er han som er 
Gud i Jerusalem. Alle som er igjen av hans folk, hvor de så holder til, skal få hjelp av befolkningen 
der de bor. De skal få sølv og gull, gods og buskap og dessuten frivillige gaver til Guds hus i 
Jerusalem.” 

Med tanke på selve tempelbygget gav han dette pålegg: "Huset skal bygges opp igjen, så det blir et 
sted hvor offer bæres fram. Grunnvollen skal legges på nytt. Selve templet skal være seksti alen 
høyt og seksti alen bredt. Det skal bygges med tre lag tilhogne steiner og kles innvendig med ett lag 
tre. Utgiftene skal dekkes av kongens skattkammer. Gullkarene og sølvkarene som tilhørte Guds 
hus, og som Nebukadnesar fjernet fra templet i Jerusalem og brakte til Babylon, skal gis tilbake. De 
skal bringes til Jerusalem og stilles opp på sin plass i templet der.” 

Denne kunngjøring nådde ut i de fjerneste provinser av riket, og overalt var det stor glede blant de 
atspredte jøder. I likhet med Daniel hadde mange lest profetiene og bedt Gud om å gripe inn for 
Sions skyld, slik han hadde lovt. Nå ble de bønnhørt, og av hele sitt hjerte kunne de synge: 



”Da Herren vendte Sions lagnad, var det for oss som en drøm. Da fyltes vår munn med latter, vår 
tunge med jubelrop. Da sa de blant folkene: 

”Store ting har Herren, gjort mot disse." Ja, store ting har Herren gjort mot oss, og vi ble glade." 

Gjenoppbyggingen i gang 
”Da gjorde de seg i stand til ferden, ættehøvdingene i Juda og Benjamin og prestene og levittene, 
alle som Gud hadde tilskyndet." Dette var den gudfryktige rest av jøder i landflyktighet, omkring 
femti tusen personer, som bestemte seg for å benytte den ypperlige anledningen til å dra til 
Jerusalem for å bygge opp igjen Herrens hus. Vennene deres lot dem ikke dra tomhendt bort. "Alle 
grannene hjalp dem med sølv og gull, gods, buskap og verdifulle ting, foruten alle de frivillige 
gavene." Foruten disse og mange andre gaver fikk de med seg karene som Nebukadnesar hadde ført 
bort fra Herrens hus i Jerusalem. Perserkongen overlot dem til skattmesteren Mitradat. I alt var det 
5400 gjenstander som skulle brukes i templet som nå skulle gjenoppbygges." 

Kyros innsatte Serubabel (Sjesbassar), en etterkommer av kong David, til stattholder over gruppen 
som drog tilbake til Judea. Sammen med ham var øverstepresten Josva. De kom trygt frem til 
bestemmelsesstedet etter den lange reisen gjennom ørkenen. I takknemlighet til Gud for hans mange 
velgjerninger gikk de straks i gang med å gjenoppbygge det som var revet ned og ødelagt. 
Ættehøvdingene var de første til å bringe gaver til dekning av utgiftene til gjenoppbyggingen av 
templet. Folket fulgte deres eksempel og gav også villig av det lille de hadde." 

Hurtigs mulig bygde de et alter på det stedet der det opprinnelige alteret hadde stått i 
tempelforgården. Da det ble innviet, "samlet de seg alle som en” for å gjenoppta de hellige 
offertjenestene som ble avbrutt da Nebukadnesar ødela Jerusalem. Før de skiltes for å dra tilbake til 
hjemmene sine som de holdt på å bygge opp igjen, feiret de løvhyttefesten." 

Det var til stor glede for den trofaste rest av folket at brennofferalteret nå var gjenreist. Helhjertet 
gikk de i gang med de nødvendige forberedelser til å gjenoppbygge templet. Og etter som verket 
skred frem fra måned til måned, vokste deres mot. 

I mange år hadde de måttet savne det synlige tegn på Guds nærvær. Da de stod her omgitt av så 
mange sørgelige minner om sine fedres frafall, lengtet de etter et varig tegn på Guds tilgivelse og 
velvilje. De verdsatte Guds anerkjennelse mer enn det å få tilbake personlig eiendom og gamle 
privilegier. Han hadde gjort store ting for dem, og de var overbevist om at han var med dem. Men 
de lengtet etter enda større velsignelser. I glad forventning så de frem til at templet skulle bli ferdig, 
da de skulle se Guds herlighet som skinte innefra. 

De som var opptatt med å skaffe til veie byggematerialer, fant at mellom ruinene lå noen av de store 
steinene som var blitt transportert til byggeplassen på Salomos tid. Disse ble gjort klar til bruk, og 
mye nytt byggemateriale ble skaffet til veie. Snart var arbeidet kommet så langt at man kunne legge 
ned grunnsteinen. Dette fant sted i nærvær av mange tusen mennesker. De var kommet sammen for 
å være vitne til hvordan arbeidet gikk fremover og for å gi uttrykk for sin glede over å ha del i det. 
Da grunnsteinen ble lagt, stemte folket i med lovsang og takk til Herren, idet de sa: "Han er god, 
hans miskunn mot Israel varer til evig tid." Samtidig spilte prestene på trompeter, og levittene av 
Asaf-ætten spilte på cymbler." 



Dette huset som var i ferd med å bli gjenreist, var nevnt i mange profetier som handlet om Guds 
velvilje mot Sion. Alle som var til stede da grunnsteinen ble lagt, burde ha tatt del i festen. Men det 
gjorde de ikke. Sammen med musikken og jubelropene hørtes en mislyd. Mange av prestene, 
levittene og ættehøvdingene som var så gamle at de hadde sett det forrige templet, gråt høylytt da de 
så det templet som nå ble grunnlagt. 

Det var bare naturlig at disse gamle mennene ble ille til mote når de tenkte på følgene av de mange 
år i ubotferdighet. Hvis de og deres generasjon hadde vært lydige mot Gud og fullbyrdet hans vilje 
med Israel, ville det templet som Salomo hadde bygd, aldri blitt ødelagt, og fangenskapet hadde 
.ikke vært nødvendig. Det var på grunn av utakknemlighet og mangel på troskap mot Gud at de var 
blitt spredt blant fremmede folkeslag. 

I dyp medlidenhet hadde Herren på ny gjestet sitt folk og gitt dem lov til å vende tilbake til deres 
eget land. I stedet for å sørge over tidligere feilgrep burde de ha vært jublende glade. Gud hadde 
påvirket Kyros til å hjelpe dem med å gjenreise templet, og dette burde ha kommet til uttrykk i den 
dypeste takknemlighet. Men det var noen som ikke hadde oppdaget at Gud ledet alt til det beste. I 
stedet for å glede seg var de misnøyde og motløse. De hadde sett Salomos storslåtte tempel og var 
ille til mote fordi den bygningen de nå var i ferd med å oppføre, var langt mer fattigslig. 

Den sorg og klage de gav uttrykk for, og måten de sammenlignet de to templene på, hadde en 
negativ innflytelse på mange og gjorde at byggefolkenes innsats ble svekket. De var ikke sikre på 
om de skulle fortsette arbeidet når bygningen ble så åpenlyst kritisert helt fra første stund og var 
årsak til så mye sorg. 

Men det var også mange som hadde sterk tro og klare vyer, og som ikke gav rom for misnøye fordi 
dette templet var mindre storslått enn det første. De jublet og ropte høyt av glede. "En kunne ikke 
skjelne de glade jubelrop fra gråten. Folket jublet så høyt at det hørtes lang vei" 

De som unnlot å glede seg da grunnsteinen til templet ble lagt, ville blitt rystet hvis de hadde kunnet 
forutse følgene av sin mangel på tro. De ante ikke hvilken sterk virkning deres åpenbare misnøye og 
skuffelse hadde på omgivelsene. De var" heller ikke klar over hvor mye deres uttalte skuffelse ville 
forsinke fullførelsen av Herrens hus. 

Før fangenskapet i Babylonia hadde det første templet med sin overveldende prakt, og 
tempeltjenesten med sine imponerende ritualer vært Israels stolthet. Men gudstjenesten hadde ofte 
manglet det som Gud anser for å være viktigst. Herligheten som preget det første templet, og den 
praktfulle tempeltjenesten, skaffet dem ikke noen velvilje hos Gud, fordi de ikke bar frem det som 
Gud verdsetter høyest. Deres offer var ikke en ydmyk og knust ånd. 

Når menneskene glemmer gudsrikets viktigste innhold, blir det flere og mer overdådige seremonier. 
Når karakterdannelsen blir forsømt og sjelens pryd mangler, og når den enkle form for gudsfrykt 
blir foraktet, vil stolthet og kjærlighet til ytre prakt kreve storslåtte kirker, kostbar utsmykning og 
imponerende seremonier. Men man ærer ikke Gud med alt dette. 

Det er ikke menighetens ytre fortrinn som gjør den dyrebar for ham, men den oppriktighet og 
fromhet som skiller den fra verden. Han verdsetter den etter medlemmenes kjennskap til Kristus og 
deres fremgang i åndelig erfaring. Han ser etter om de er preget av kjærlighet og godhet. All den 



skjønnhet som finnes i kunstens verden, tåler ikke sammenligning med den sinnets og karakterens 
skjønnhet som kommer til uttrykk hos dem som er Kristi representanter. 

En menighet kan gjerne være den fattigste i hele landet, og den kan gjerne være blottet for ytre 
prakt. Men hvis dens medlemmer er preget av Kristi karakter, vil englene holde gudstjeneste 
sammen med dem. Den lov og pris som kommer fra takknemlige hjerter i en slik menighet, vil være 
et offer til Guds behag. 

”Pris Herren, for han er god, hans miskunn varer til evig tid! Så skal de si, de som Herren forløste, 
de som han løste ut av nøden og førte sammen fra andre land, fra øst og vest, fra nord og sør." 

”Syng for ham, og spill for ham, tal om alle hans under! Ros dere av hans hellige navn! De som 
søker Herren, skal glede seg." 

”De skal takke Herren for hans miskunn, at han gjør under for menneskene, at han slokker deres 
brennende tørst og metter de sultne med det som godt er.” 

Profetene viser vei
Samaritanerne holdt til like i nærheten av de hjemvendte av Juda-folket som hadde satt seg fore å 
gjenreise templet. De var et blandingsfolk som hadde oppstått ved forbindelse mellom hedenske 
innflyttere fra de assyriske provinsene og rester av de ti stammene som var blitt tilbake i Samaria og 
Galilea. I de senere år hadde samaritanerne hevdet at de tjente den sanne Gud. Men i hjerte og 
livsførsel var de avgudsdyrkere. Riktignok påstod de at deres avguder bare tjente til å minne dem 
om den levende Gud, universets konge. Ikke desto mindre hadde de trang til å tilbe utskårne bilder. 

Nei til samaritanerne 
Mens gjenoppbyggingen pågikk, ble disse samaritanerne kjent som ”Judas og Benjamins 
motstandere". Da de hørte at de som var kommet hjem fra fangenskapet, var i ferd med å bygge et 
tempel for Herren, Israels Gud, gikk de til Serubabel og ættehøvdingene og sa: "La oss få" være 
med dere og bygge! Vi tilber jo den samme Gud som dere, og vi har ofret til ham helt siden 
assyrerkongen Asarhaddon førte oss hit." Men tilbudet ble avslått. De israelittiske lederne sa: "Nei, 
dere har ikke noe med å bygge templet for vår Gud sammen med oss. Vi vil være alene om å bygge 
hus for Herren, Israels Gud, slik perserkongen Kyros har gitt oss påbud om.” 

Bare en rest hadde valgt å dra tilbake fra Babylonia. Da de tok på seg en oppgave som syntes å være 
større enn de maktet, kom deres nærmeste naboer og tilbød å hjelpe dem. Samaritanerne henviser til 
at de tjener den sanne Gud, og ber om å få del i de privilegier og velsignelser som følger med 
tempeltjenesten. "Vi tilber jo den samme Gud som dere," sier de. "La oss få være med dere og 
bygge." 

Hvis de jødiske lederne hadde tatt imot tilbudet om hjelp, ville de ha gitt innpass for 
avgudsdyrkelsen. De gjennomskuet samaritanerne og så at de ikke var oppriktige. De var klar over 
at den hjelpen de kunne få ved å alliere seg med dem, ville være uvesentlig i forhold til de 
velsignelser som de kunne forvente hvis de rettet seg etter Herrens klare pålegg. 



Gjennom Moses hadde Herren meddelt Israel hvordan de skulle forholde seg overfor nabofolkene. 
"Du må ikke slutte pakt med dem og ikke vise dem nåde. Du må ikke komme i svogerskap med 
dem, ... for da vil de få din sønn til å gå bort fra meg og dyrke andre guder. Og da vil Herrens vrede 
flamme mot dere, og han vil utrydde deg på kort tid." "For du er et hellig folk for Herren din Gud. 
Deg har Herren utvalgt blant alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk.” 

Det var tydelig blitt forutsagt hvilke følger det ville få hvis de sluttet pakt med nabofolkene. Moses 
hadde sagt: "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, guder av stokk og stein. 
Blant disse folkene skal du aldri få ro og aldri finne hvile for din fot. Der skal Herren gi deg et 
skjelvende hjerte, sviktende syn og en motløs sjel. Ditt liv skal henge i en tynn tråd. Dag og natt 
skal du leve i angst og aldri være trygg for ditt liv. Om morgenen skal du si: "Bare det var kveld!" 
og om kvelden: "Bare det var morgen!" Slik angst skal du kjenne i ditt hjerte, også forferdelig er det 
du får se." Men de hadde også fått dette løfte: "Og dersom du søker Herren din Gud der, skal du 
finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og hele din sjel.” 

Serubabel og hans medarbeidere kjente godt til disse og mange lignende bibeltekster, og i 
fangenskapet som nylig var slutt, hadde de sett beviser" på at de var blitt oppfylt. Nå hadde de 
bekjent syndene som hadde ført de straffedommer over dem som Moses hadde forutsagt ville 
ramme fedrene deres og dem selv. De hadde vendt om til Gud av hele sitt hjerte, de hadde fornyet 
pakten med ham og hadde fått lov å vende tilbake til Judea for å bygge opp igjen det som var blitt 
ødelagt. Skulle de så slutte pakt med avgudsdyrkere nettopp som de var i ferd med å gå i gang med 
arbeidet? 

”Du må ikke slutte pakt med dem," hadde Gud sagt. De som nettopp hadde helliget seg til Herren 
ved det alteret som var blitt bygd foran ruinene av hans tempel, var klar over at grenselinjen mellom 
hans folk og verden alltid skal være utvetydig klar. De ville ikke slutte pakt med dem søm var 
uvillige til å rette seg etter kravene i Guds lov, selv om de kjente til dem. 

Så lenge tiden varer, skal Guds folk rette seg etter de prinsipper som er fremsatt i Femte Mosebok 
til veiledning for Israel. Virkelig fremgang avhenger av at vi holder fast på vårt paktsforhold til 
Gud. Vi har ikke råd til å ofre prinsipper ved å alliere oss med mennesker som ikke frykter ham. 

Hele tiden er det fare for at bekjennende kristne vil tenke som så at de til en viss grad må ligne 
verden for at de skal øve innflytelse over verdslige mennesker. Men selv om dette kan synes å 
innebære store fordeler, fører det alltid til åndelig tap. Guds folk må være nøye på vakt mot alt det 
som sannhetens fiender prøver å liste inn i menigheten ved hjelp av smiger. De er pilegrimer og 
fremmede i denne verden, og stien de ferdes på, er full av farer. De må ikke lytte til de lumske 
forslag og forlokkende planer som blir benyttet for å friste dem til å gi slipp på sin troskap. 

Det er ikke de åpenlyse og svorne fiender av Guds sak som er de farligste. De største bedragere 
oppfører seg likesom fiendene til de hjemvendte fangene. De bruker innsmigrende ord og vakre 
talemåter og gir inntrykk av at de gjerne vil slutte vennskapspakt med Guds folk. Vi bør alle være 
på vakt overfor slike personer, så vi ikke uforvarende blir fanget i en omhyggelig skjult felle. 

I dag, idet verdenshistorien nærmer seg slutten, krever Gud en konstant aktpågivenhet. Selv om 
konflikten ikke tar slutt, behøver ingen å kjempe alene. Engler fra himmelen hjelper og beskytter 
dem som lever ydmykt med Gud. Herren vil aldri svikte en eneste av dem som setter sin lit til ham. 



Når hans folk søker ly hos ham mot det onde, løfter han i sin barmhjertighet og kjærlighet et banner 
mot fienden. Rør dem ikke, sier han, for de tilhører meg. Jeg har tegnet dem i mine hender. 

Samaritanerne gjorde alt hva de kunne for å hindre arbeidet. De gjorde judeerne motløse og skremte 
dem bort fra arbeidet. Så lenge Kyros var konge i Persia, og siden helt til Dareios fikk makten i 
landet, betalte de noen kongelige rådgivere for at de skulle forhindre Juda-folket i å gjennomføre 
sine planer.' De laget falske rapporter og vakte mistanke hos dem som lett lot seg villede. 
Ondskapens makter ble likevel holdt i sjakk i mange år, og folket i Juda hadde frihet til å fortsette 
arbeidet. 

Mens Satan gjorde hva han kunne for å påvirke de øverste myndigheter i Medo-Persia til å nære 
motvilje mot Guds folk, arbeidet Guds engler for dem som var i landflyktighet. Hele himmelen var 
interessert i denne konflikten. Profeten Daniel gir oss et innblikk i den veldige kampen mellom 
godhetens og ondskapens veldige krefter. I tre uker kjempet engelen Gabriel mot mørkets makter 
for å motvirke den innflytelsen som virket på Kyros' sinn. Mens kampen enda pågikk, kom Kristus 
selv og hjalp Gabriel. Engelen Gabriel uttalte: "Fyrsten over Perserriket gjorde motstand mot meg i 
21 dager. Da kom Mikael, en av de fremste høvdingene, og hjalp meg. Jeg forlot ham der hos 
perserkongen.” 

Herren gjorde alt for å hjelpe sitt folk. Til slutt var seieren sikret. De fiendtlige kreftene ble holdt i 
sjakk så lenge Kyros levde, og også under hans sønn Kambyses som regjerte omkring sju og et 
halvt år. 

Byggestans 
I denne tiden hadde jødene sin gylne anledning. Himmelens mektigste krefter påvirket konger, og 
Guds folk burde gjort sitt ytterste for å etterkomme Kyros' befaling. De skulle ikke ha spart noen 
anstrengelse for å bygge templet opp igjen, gjeninnføre tempeltjenesten og bosette seg i sine hjem i 
Judea. Men da Gud grep inn, var mange av dem uvillige til å handle. Fienden gjorde innbitt 
motstand, og litt etter litt ble bygningsmennene motløse. Noen av dem kunne ikke glemme det som 
hadde skjedd da grunnsteinen ble lagt, og mange var skeptiske til hele foretagendet. 

Etter hvert som samaritanerne ble dristigere, begynte mange av jødene å tvile på om tiden i det hele 
tatt var kommet til å starte gjenoppbyggingen. Snart ble dette en vanlig innstilling. Mange av 
bygningsmennene ble motløse og nedslåtte og reiste hjem for å gjøre vanlig arbeid. 

Mens Kambyses regjerte, var det liten fremgang i arbeidet med templet, og da den falske Smerdes 
regjerte (Artaxerxes i Esra 4,7), tilskyndet samaritanerne denne kyniske bedrageren til å lage en 
bestemmelse som forbød jødene å gjenreise templet og byen. 

Arbeidet var innstilt i over et år, og i denne tiden var templet nesten helt forlatt. Folk bodde i sine 
hjem og arbeidet for å øke sin materielle velstand, men situasjonen var til å gråte over. Selv om de 
strevde, ble det ikke til noe. Det var som om selve naturkreftene motarbeidet dem. Fordi de lot 
templet ligge øde, sendte Herren tørke i landet. Som tegn på sin gunst hadde Gud latt det vokse 
korn, druer og oliven i åker og i hage. Men da de brukte hans rike gaver på en selvisk måte, tok han 
sine goder fra dem. 

Slik var forholdene da Dareios Hystaspes begynte å regjere. Jødene var i en ynkelig forfatning både 
åndelig og materielt. I lang tid hadde de klaget og tvilt. De hadde prioritert sine egne interesser og 



vært likeglade med Herrens tempel som lå i ruiner. Til slutt hadde mange glemt hvorfor Gud hadde 
latt dem dra tilbake til Judea. De sa: "Ennå er ikke tiden inne til å bygge Herrens hus.” 

Hvorfor arbeidet stagnerte 
Men selv i denne krisetimen var ikke alt håp ute for dem som satte sin lit til Gud. Herren sendte 
profetene Haggai og Sakarja for at de skulle møte krisen. Gripende utsagn fra disse utvalgte 
sendebud gav beskjed om årsaken til vanskelighetene. De sa at mangelen på materiell fremgang 
skyldtes at folket hadde unnlatt å sette Guds interesser først. Hvis de hadde tjent Gud og vist ham 
den aktelse og ærbødighet han hadde krav på, ved å prioritere byggingen av hans hus, ville han vært 
med dem og velsignet dem. 

Til de motløse stilte Haggai dette ransakende spørsmålet: "Er det tid for dere til å bo i bordkledde 
hus så lenge templet ligger i grus? Nå sier Herren, Allhærs Gud: Legg merke til hvordan det går 
dere! Dere sår mye, men høster lite; dere spiser, men blir ikke mette, dere drikker, men slokker ikke 
tørsten; dere klær dere, men blir ikke varme; og leiekaren får sin lønn i en pung som ikke er tett.” 

Så fortalte Herren dem med ord som ikke kunne misforstås, hva som var årsaken til deres mangel: 
"Dere venter mye, men se, det blir lite. Dere får det i hus, men jeg blåser det bort. Hvorfor? sier 
Herren, Allhærs Gud. Fordi mitt tempel ligger i grus, mens dere er travelt opptatt hver med sitt eget 
hus. Derfor .holder himmelen duggen tilbake, og jorden gir ikke grøde. Jeg har kalt tørke ned over 
jorden og fjellene, over kornet og vinen og oljen, over alt som gror på marken, ja, over folk og fe og 
over: alt årbeid som blir gjort." 

”Legg merke til hvordan det går dere!" sa Herren. "Dra opp i fjellet og hent tømmer! Bygg templet, 
så vil jeg ha behag i det og vise min herlighet der.” 

Nytt pågangsmot 
Både lederne og folket ellers tok imot Haggais råd og irettesettelse. De forstod at Gud mente alvor. 
De våget ikke å overse det som ble markert gang på gang: at deres materielle og åndelige velferd 
var avhengig av deres lydighet mot Guds bud. Profetens advarsler hadde sin virkning, og Serubabel 
og Josva "og alle som var igjen av folket, hørte på det Herren deres Gud talte, på profeten Haggais 
ord"." 

Så snart folket bestemte seg for å lyde, fikk de også et oppmuntrende budskap. Profeten Haggai sa 
til dem: ”Jeg er med dere, lyder ordet fra Herren." Herren vakte slik iver hos Serubabel ... og hos 
øverstepresten Josva ... og hos alle som var igjen av folket, at de kom og arbeidet på huset til sin 
Gud, Herren, Allhærs Gud.” 

Mindre enn en måned etter at de hadde tatt opp igjen arbeidet med templet, fikk de et nytt 
oppmuntrende budskap: "Men nå, vær frimodig og sterk, Serubabel!" sa Herren gjennom sin profet. 
"Vær frimodig, Josva, Jehosadaks sønn, du som er øversteprest! Vær frimodig, alt folk i landet! 
lyder ordet fra Herren. Gå og arbeid, for jeg er med dere! lyder det fra Herren, Allhærs Gud.” 

Da Israel lå i leir ved Sinai-fjellet, sa Herren til dem: Jeg vil bo midt iblant israelittene og være 
deres Gud. De skal få kjenne at jeg er Herren deres Gud, som førte dem ut av Egypt for å bo iblant 
dem." 



Til tross for at de bare viste trass og krenket Guds Hellige Ånd, sendte han enda en gang budskaper 
gjennom sin profet og rakte ut hånden for å frelse dem. Som et uttrykk for at han verdsatte deres 
vilje til samarbeid, fornyet han den pakten han inngikk da han lovte at hans Ånd skulle være blant 
dem, og føyde til: "Frykt ikke!" 

Herren sier også til sitt folk i dag: "Vær frimodig. Gå og arbeid, for jeg er med dere." Herren er 
alltid en sterk hjelper for den som tror. Vi forstår kanskje ikke hvordan Herren vil hjelpe, men vi vet 
at han aldri vil svikte den som stoler på ham. Hvis vi bare visste hvor mange ganger Herren har 
grepet inn for å forpurre fiendens angrep, ville vi ikke gå rundt og klage. Vi ville stole ubetinget på 
Gud og ikke bli rokket av prøver. Vi ville se på ham som vår visdom og styrke, og han ville utføre 
sin vilje gjennom oss. 

Gud kalte Sakarja til å fremheve og utfylle de alvorlige oppfordringer og oppmuntringer som var 
gitt gjennom Haggai, og sammen med ham tilskynde folket til å etterkomme pålegget om å gå i 
gang og bygge. Det første budskapet fra Sakarja var en forsikring om at Guds ord aldri slår feil, og 
et løfte om hans velsignelse over dem som ville lytte til det sikre profetiske ord. 

Selv om jorden lå brakk og de knappe forsyningene skrumpet hurtig inn, samtidig som folket var 
omgitt av fiender, gikk de frem i tro. De fulgte oppfordringen fra Guds budbærere og arbeidet flittig 
for å bygge opp igjen templet som lå i ruiner. Denne oppgaven krevde en fast tillit til Gud. Idet 
folket anstrengte seg for å gjøre sin del og lengtet etter en fornyelse av Guds nåde i hjerte og liv, 
fikk de det ene budskapet etter det andre gjennom Haggai og Sakarja. De fikk forsikring om rik 
lønn for troskap, og at det Gud hadde sagt om den fremtidige herligheten av templet de holdt på å 
bygge, ikke ville utebli. I tidens fylde ville han som var alle slekters håp, stå frem i denne 
bygningen som menneskenes lærer og frelser. 

Bygningsmennene ble ikke overlatt til å kjempe alene. Guds profeter var med og støttet dem, og 
Allhærs Gud hadde selv sagt: "Vær frimodig. ... Gå og arbeid, for jeg er med dere!" Da de angret 
helt og fullt og viste at de var villige til å gå frem i tro, fikk de også løfte om materielle velsignelser. 
Herren sa: "Fra i dag av vil jeg velsigne.” 

Serubabel, lederen deres, som i alle år etter hjemkomsten fra Babylonia var blitt så hardt prøvd, fikk 
et meget viktig budskap. Herren sa at en dag ville alle hans utvalgte folks fiender bli fjernet. "På 
den dagen, lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud, vil jeg ta deg, Serubabel ... og gjøre deg til en 
signetring; for deg har jeg utvalgt.” Nå kunne Israels leder se hvorfor Gud hadde latt ham møte så 
mye motgang. Nå så han Herrens hensikt med alt sammen. 

Det som ble talt til Serubabel personlig, er skrevet som en oppmuntring til Guds folk gjennom alle 
tider. Gud har en hensikt med å la sitt folk møte motgang. Han leder dem aldri annerledes enn de 
selv ønsket å bli ledet hvis de kunne se enden fra begynnelsen og få innsyn i den store hensikten 
Gud har med dem. Alle de prøver og vanskeligheter som kommer i deres vei, har til hensikt å styrke 
dem til å arbeide og lide for ham. 

Kong Dareios støtter tempelprosjektet 
Budskapene fra Haggai og Sakarja fikk folket til å sette alt inn på å gjenreise templet. Mens de 
arbeidet, ble de hele tiden plaget av samaritanerne og andre som la mange hindringer i veien. En 
gang kom den medo-persiske provinsstattholderen og noen andre øvrighetspersoner til Jerusalem og 
bad om å få vite hvem som hadde gitt tillatelse til å bygge templet opp igjen. Hvis jødene ikke 



hadde stolt på Herrens ledelse i denne situasjonen, kunne dette ha blitt skjebnesvangert. "Men Guds 
øye våket over de eldste blant jødene. Stattholderen og hans menn hindret dem ikke i arbeidet, for 
de ville vente til Pareios hadde fått melding om saken.” Jødenes ledere gav så kloke svar at de 
bestemte seg for å sende et brev til Dareios Hystaspes, kongen av Medo-Persia, for å gjøre 
oppmerksom på det opprinnelige dekretet fra Kyros om at Guds hus i Jerusalem skulle 
gjenoppbygges og omkostningene dekkes av staten. 

Dareios lette etter dette dokumentet og fant det. Så gav han beskjed til dem som hadde sendt 
henvendelsen til ham, at de skulle la arbeidet med å gjenreise templet gå sin gang. Han gav dette 
påbud: "Legg ikke hindringer i veien for arbeidet på dette Guds hus. La stattholderen og jødenes 
eldste få bygge opp igjen templet på det gamle stedet." 

Og han fortsatte: "Jeg gir nå påbud om hva dere skal gjøre for disse jødenes eldste, slik at 
byggingen kan fortsette: Av de skatteinntekter som kongen har i provinsen, skal dere fullt ut dekke 
utgiftene for disse mennene, så arbeidet ikke stanser. Det som trengs av unge okser, værer og lam til 
brennoffer for himmelens Gud, skal hver dag gis uavkortet etter oppgave fra prestene i Jerusalem. 
Det samme gjelder hvete, salt, vin og olje. Så skal de bære fram velluktende offergaver til 
himmelens Gud og be om et langt liv for kongen og hans sønner." 

Kongen gav videre påbud om at de som på noen måte endret dette dekretet, ville bli hardt straffet. 
Han sluttet med denne merkelige uttalelsen: "Måtte den Gud som har latt sitt navn bo i templet, slå 
ned alle konger og folk som krenker denne bestemmelsen og vil ødelegge Guds hus i Jerusalem. 
Jeg, Dareios, gir dette påbud, og det skal følges fullt ut.” Slik sørget Herren for at templet ble 
fullført. 

Syner og symboler 
Israelittene hadde arbeidet i tro i flere måneder før denne bestemmelsen b1e kunngjort. Og Guds 
profeter støttet dem med tids aktuelle budskaper som minnet dem om Guds planer med nasjonen. 
To måneder etter at Haggai hadde kommet med det siste budskapet vi har fra ham, fikk Sakarja en 
rekke syner som handlet om Guds verk på jorden. 

Disse budskapene, som forekommer i form av lignelser og symboler, ble gitt i en tid med stor 
usikkerhet og engstelse, og hadde spesiell betydning for dem som arbeidet i Israels Guds navn. For 
lederne så det ut som om tillatelsen til å bygge opp igjen templet var i ferd med å bli trukket tilbake. 
Fremtiden så svært mørk ut. Gud så at hans folk trengte å bli styrket og oppmuntret ved en 
åpenbaring av hans grenseløse barmhjertighet og kjærlighet. 

I synet hørte Sakarja at engelen sa: ”Herre, Allhærs Gud, hvor lenge vil du dryge med å vise 
miskunn mot Jerusalem og Judas byer, som du har vært harm på i sytti år?" Og Herren gav engelen 
som talte med meg, gode og trøstefulle ord til svar. Engelen som talte med meg, sa: Rop ut disse 
ord: Så sier Herren, Allhærs Gud: Jeg er nidkjær, jeg er full av brennende iver for Jerusalem og 
Sion, og stor er min harme mot de trygge hedningefolk, for mens jeg bare var litt harm, gjorde de 
ulykken større. Derfor sier Herren: I barmhjertighet vender jeg tilbake til Jerusalem. Der skal mitt 
hus bli bygd,... og målesnor strekkes over Jerusalem.” 

Profeten fikk nå pålegg om å kunngjøre: "Så sier Herren, Allhærs Gud: Enda en gang skal mine 
byer flyte over av det som godt er. Herren skal igjen ha medynk med Sion og velge ut Jerusalem 
enda en gang.” 



Sakarja fikk nå se de makter som hadde spredt Juda, Israel og Jerusalem. De var symbolisert ved 
fire horn. Like etterpå så han fire smeder som representerte de redskaper Herren benyttet for å føre 
sitt folk tilbake og gjenreise templet." 

”Så løftet jeg øynene og fikk se en mann som hadde en målesnor i hånden. Da sa jeg: "Hvor går du 
hen?"Han svarte: "Jeg skal måle opp Jerusalem og se hvor bred og hvor lang byen skal være." Og 
se, engelen som talte med meg, steg fram, og en annen engel gikk i møte med ham og sa til ham: 
Løp bort og si til den unge mannen der: Jerusalem skal ligge uten murer, så mye folk og buskap skal 
det være der. Selv skal jeg være en ildmur rundt byen, lyder ordet fra Herren, og midt i den vil jeg 
vise min herlighet." 

Gud hadde påbudt at Jerusalem skulle bygges opp igjen. Synet om at byen ble oppmålt var en 
forsikring om at han ville trøste og styrke sitt hjemsøkte folk og oppfylle løftene i sin evige pakt. 
Han sa at hans vernende omsorg ville være som "en ildmur rundt byen” , og gjennom sitt folk ville 
han åpenbare sin herlighet for alle mennesker. Hele jorden skulle få kunnskap om det han gjorde for 
dem. "Rop av fryd og jubel, dere som bor på Sion! For Israels Hellige er stor, han er midt iblant 
dere.” 

Den store anklager
Det vakte stor engstelse og forvirring blant ondskapens hærer da det stadig gikk fremover med 
byggingen av templet. Satan bestemte seg for i enda større grad å svekke Guds folk og gjøre dem 
mismodige, først og fremst ved å minne dem om deres karaktermangler. Hvis han bare kunne få 
dem som så lenge hadde lidd på grunn av overtredelse, til å bryte Guds bud på ny, ville de igjen bli 
slaver under synd. 

Fordi Israel var blitt utvalgt til å opprettholde kunnskapen om Gud på jorden, hadde de alltid vært 
gjenstand for Satans fiendskap. Han var fast bestemt på å tilintetgjøre dem. Men han kunne ikke 
skade dem så lenge de var lydige. Derfor brukte han all sin kraft og list på å lokke dem til å synde. 
De var blitt overlistet til å handle i strid med Guds lov og var derfor blitt et bytte for sine fiender. 

Gud sviktet dem likevel ikke da de ble ført som fanger til Babylonia. Han sendte sine profeter til 
dem med irettesettelser og advarsler og for å få dem til å innse sin synd. Da de ydmyket seg for Gud 
og viste sann anger, sendte han oppmuntrende budskaper til dem. Han sa at han ville fri dem ut fra 
fangenskapet, ta dem til seg igjen og la dem vende tilbake til sitt eget land. Da gjenreisningsarbeidet 
hadde begynt, og en rest av Israel alt hadde vendt tilbake til, Judea, var Satan fast bestemt på å 
krysse Guds plan. For å oppnå sin hensikt forsøkte han å bevege de hedenske folkeslag til å utrydde 
Israel fullstendig. 

Synet om Josva og engelen 
I denne krisen styrket Herren sitt folk med "gode og trøstefulle ord".' Ved hjelp av en inntrykksfull 
illustrasjon som skildret Satans og Kristi gjerning, gjorde han det klart at deres talsmann hadde 
makt til å overvinne sitt folks anklager. 

I synet ser profeten "øverstepresten Josva som står foran Herrens engel og ber Gud om nåde på 
vegne av sitt hjemsøkte folk. Men Josva er kledd i "skitne klær". Mens han ber om at Gud vil 



oppfylle sine løfter, står Satan freidig frem og motsier ham. Han minner ham om Israels synder som 
grunn til at Gud ikke tar imot dem igjen. Han påstår at de er hans bytte, og krever å få dem. 

Øverstepresten kan hverken forsvare seg selv eller folket mot Satans anklager. Han påstår ikke at 
Israel er uten skyld. Med skitne klær står han foran engelen. De symboliserer folkets synder som 
han bærer som deres representant. Han bekjenner deres skyld, men henviser samtidig til deres anger 
og ydmykhet og stoler på en syndstilgivende frelsers nåde. I tro gjør han krav på Guds løfter. 

Engelen, som er Kristus selv, alle synderes frelser, bringer nå sitt folks anklager til taushet idet han 
utbryter: "Måtte Herren vise deg til rette, Satan! Ja, måtte Herren som har utvalgt Jerusalem, vise 
deg til rette! Er ikke denne mann en brann, revet ut av ilden?" Israel hadde lenge vært i prøvens ild. 
På grunn av deres synd var de nesten blitt fortært av den ilden som Satan og hans hjelpere hadde 
tent for å utrydde dem. Men nå rakte Gud hånden ut for å redde dem. 

Josva får bønnesvar, og så lyder befalingen: "Ta de skitne klærne av ham!" Deretter sier engelen til 
Josva: "Se, jeg tar bort din syndeskyld og vil kle deg i høytidsklær! ... Og de satte en ren turban på 
hans hode og tok på ham klærne, mens Herrens engel stod der." Både hans egne og folkets synder 
var blitt tilgitt. Israel var kledd i "høytidsklær” - Kristi rettferdighet som han tilregnet dem. Josva 
fikk en turban av samme type som prestene gikk med. Den hadde innskriften "Helliget Herren” og 
var et tegn på at han nå var skikket til å gjøre tjeneste for Gud i hans helligdom, tross de synder han 
tidligere hadde gjort. 

Nå sa engelen til Josva: "Hvis du går på mine veier og retter deg etter det jeg har fastsatt, skal du få 
styre mitt hus og vokte mine forgårder, og jeg vil gi deg adgang sammen med dem som gjør tjeneste 
her." Hvis han var lydig, ville han bli satt til å være leder eller forvalter over templet og tjenesten 
der. Han skulle ferdes blant engler selv i dette livet, og skulle til sist være i den herliggjorte skaren 
omkring Guds trone. 

”Hør nå, Josva, øversteprest! Du og dine embetsbrødre, som sitter foran deg, dere er varselsmenn. 
For se, jeg lar min tjener Spire komme." Israels håp var knyttet til ham som ble kalt Spire, befrieren 
som skulle komme. Det var ved tro på den kommende frelser at Josva og hans folk fikk tilgivelse. 
Fordi de trodde på Kristus, hadde Gud tatt imot dem igjen. Hvis de gikk på hans veier og holdt hans 
bud, ville de i kraft av hans fortjeneste bli "varselsmenm” og bli opphøyet som himmelens utvalgte 
blant folkene på jorden. 

Alle er anklaget 
På samme måte som Satan anklaget Josva og hans folk, har han gjennom alle tider anklaget dem 
som har søkt Gud om nåde og hjelp. Han er "våre brødres anklager'..., han som anklaget dem for vår 
Gud dag og natt".' Han angriper hvert eneste menneske som er blitt reddet fra ondskapens makt, og 
som har fått sitt navn skrevet i Lammets bok, som er livets bok. Hver gang Gud tar et menneske inn 
i sin familie, vekker det forbitret motstand hos fienden. Men han som den gangen var Israels håp, 
deres forsvar, rettferdiggjørelse og forløsning, er også menighetens håp i dag. 

Når Satan anklager dem som søker Herren, er det ikke fordi han er misfornøyd på grunn av deres 
synder. Han fryder seg over deres karaktermangler, for han vet at han bare kan få makten over dem 
når de overtrer Guds lov. Når han anklager, skyldes det utelukkende hans fiendskap til Kristus. Det 
er i kraft av frelsesplanen at Jesus kan rive menneskeheten ut av Satans herredømme og frelse 
mennesker fra hans makt. 



Når den store opprøreren ser bevisene på Kristi suverenitet, blir alt hans hat og all hans ondskap 
vakt til live. Så bruker han hele sin demoniske makt og sluhet på å rane til seg menneskene som har 
tatt imot Frelseren. Han får dem til å tvile, til å miste troen på Gud og til å fjerne seg fra hans 
kjærlighet. Han frister dem til å bryte Guds.lov. Deretter gjør han krav på dem som sine fanger, og 
avviser Kristi rett til å ta dem fra ham. 

Satan er fullstendig klar over at de som ber Gud om tilgivelse og nåde, blir bønnhørt. Han viser dem 
deres synder for å gjøre dem motløse, og han benytter enhver anledning til å anklage dem som 
gjerne vil lyde Gud. Selv deres beste handlinger får han til å se onde ut, og han benytter utallige av 
sine slueste og mest grusomme metoder for å få dem dømt. 

I sin egen kraft kan mennesker ikke møte fiendens anklager. I klær som er flekket av synd, står de 
foran Gud og bekjenner sin skyld. Men Jesus, vår forsvarer, fremfører et virkningsfullt argument på 
vegne av alle som i anger og tro har overgitt seg til ham. Han fører deres sak og tilbakeviser 
anklagene ved hjelp av Golgatas mektige bevis. Fordi han var fullkommen lydig mot Guds lov, har 
han fått all makt i himmel og på jord, og han ber sin Far om nåde og tilgivelse for det skyldige 
menneske. Han sier til ham som anklager hans folk: "Måtte Herren vise deg til rette, Satan! Ja, 
måtte Herren som har utvalgt Jerusalem, vise deg til rette! Er ikke denne mann en brann, revet ut av 
ilden?" Deretter kommer han med denne forsikring til dem som setter sin lit til ham: "Se, jeg tar 
bort din syndeskyld og vil kle deg i høytidsklær!" 

Alle som har kledd seg i Kristi rettferdighets klær, står for ham som utvalgte og trofaste og sanne. 
Satan har ingen makt til å rive dem ut av Frelserens hånd. Kristus vil ikke la fienden få makt over et 
eneste menneske som i anger og tro har bedt om hans beskyttelse. Gjennom profeten taler Herren 
om dem som "søker vern hos meg og slutter fred med meg, ja, slutter fred med meg".' Løftet til 
Josva gjelder alle: "Hvis du ... retter deg etter det jeg har fastsatt," ... vil jeg "gi deg adgang sammen 
med dem som gjør tjeneste her”. Guds engler vil gå ved siden av dem, og til slutt vil de stå blant de 
engler som omgir Guds trone. 

Spesiell adresse til Guds folk i endetiden 
Synet Sakarja fikk om Josva og engelen, gjelder i særlig grad Guds folks erfaring i sluttfasen av den 
store soningsdagen. På den tiden vil Guds menighet bli utsatt for store påkjenninger. De som holder 
Guds bud og har Jesu tro, vil få merke hatet fra draken og dens hærskarer. 

Satan betrakter menneskeheten som sine undersåtter. Han har endatil fått kontroll over mange 
bekjennende kristne. Men her er en liten flokk som ikke vil bøye seg for ham. Hvis han bare kunne 
utrydde dem, ville seieren være fullstendig. På samme måte som han påvirket de hedenske 
folkeslagene til å utrydde Israel, vil han i nær fremtid egge ondskapens makter til å utrydde Guds 
folk. Alle vil bli pålagt å rette seg etter menneskelige påbud og til å overtre Guds lov. 

De som er tro mot Gud, vil bli truet, fordømt og gjort fredløse. De vil "bli angitt av foreldre og 
søsken, av slektninger og venner”, og noen av dem vil endog bli drept.' Guds nåde er deres eneste 
håp, og bønnen er deres eneste hjelp. Likesom Josva bad da han stod overfor engelen, vil Guds 
menighet i den siste tid med knust hjerte og urokkelig tro be om tilgivelse og utfrielse hos Jesus, 
deres forsvarer. De er fullstendig klar over sin synd. De erkjenner også sin svakhet og uverdighet, 
og de er i ferd med å oppgi alt håp. 



Fristeren er der for å anklage dem likesom hau angrep Josva. Han peker på de skitne klærne, deres 
mangelfulle karakter. Han gjør oppmerksom på deres svakhet og dårskap, deres utakknemlighet og 
ukristelige livsførsel som har vanæret Frelseren. Han prøver å skremme dem med at situasjonen er 
håpløs og at deres urenhet aldri kan fjernes. Han håper å kunne ødelegge deres tro slik at de gir etter 
for hans fristelser og slutter å tjene Gud. 

Satan vet nøyaktig hvilke synder han har fristet Guds folk til å begå. Han fører sine anklager mot 
dem og hevder at deres synd hindrer Gud i å beskytte dem. Han gjør krav på å ha rett til å utrydde 
dem, og påstår at de har gjort seg like lite fortjent til Guds gunst som han selv. Han spør: Er det 
disse menneskene som skal ha den plassen i himmelen som jeg og englene mine hadde? De gir seg 
ut for å lyde Guds lov, men har de holdt den? Har de ikke elsket seg selv mer enn de har elsket 
Gud? Har de ikke satt egne interesser over tjenesten for ham? Har de ikke elsket de tingene som er i 
verden? Se hvilke synder som preger deres liv! Se bare på deres selviskhet, deres ondskap og deres 
hat til hverandre! Vil Gud avvise meg og englene mine og belønne dem som er skyldige i de samme 
synder? Du kan ikke gjøre dette, Herre, hvis du er rettvis. Rettferdigheten krever at de blir dømt. 

Men selv om Kristi etterfølgere har syndet, har de ikke gitt seg de djevelske krefter i vold. De har 
bekjent sin synd og søkt Herren i ydmykhet og anger, og deres guddommelige forsvarer fører deres 
sak. Han som de har vist den største utakknemlighet, som kjenner deres synder, men også deres 
anger, sier: Måtte Herren vise deg til rette, Satan. Jeg har gitt mitt liv for disse menneskene. De er 
skrevet i hendene mine. De er ikke fullkomne, og de har sviktet. Men de har angret, og jeg har tilgitt 
og tatt imot dem. 

Satans angrep er sterke og hans fristelser lumske, men Herren våker over sitt folk. De er i stor nød, 
og det synes som om flammene i den glødende ovnen vil fortære dem. Men Jesus vil sørge for at de 
kommer ut som gull prøvd i ild. Deres verdslighet vil bli fjernet så Kristi bilde kommer klart til 
syne i dem. 

Somme tider kan det se ut som om Herren har glemt de farer hans menighet er utsatt for, og den 
skade som dens fiender har påført dem. Men Gud har ikke glemt. Ingenting i denne verden er mer 
kjært for Gud enn hans menighet. Han vil ikke at den skal skjemmes av verdslig tenkemåte. Han lar 
heller ikke sitt folk bli overvunnet av Satans fristelser. Han vil straffe dem som ikke representerer 
ham på rett måte, men han vil ta seg av alle som viser ærlig anger. De som søker hjelp hos ham for 
å kunne utvikle en kristelig karakter, vil få all den hjelp de trenger. 

Når denne verdens historie nærmer seg slutten, vil Guds' folk sukke og jamre over den styggedom 
som finner sted. Gråtende vil de advare de gudløse om faren ved å tråkke på Guds lov, og i 
ubeskrivelig sorg vil de ydmyke seg for Herren i anger over sin synd. De gudløse vil drive gjøn med 
deres sorg og latterliggjøre deres alvorlige oppfordringer. Men den sjeleangst og ydmykhet som 
Guds folk legger for dagen, er et klart tegn på at de er i ferd med å gjenvinne den styrke og edle 
karakter de har mistet på grunn av synd. Jo nærmere de kommer Kristus, og jo mer de betrakter 
hans fullkomne renhet, desto klarere ser de syndens gru. Ydmykhet og godhet er betingelsen for 
fremgang og seier. En herlighetens krone venter dem som bøyer seg ved korsets fot. 

De som er trofaste mot Gud, de som ber, er på en måte ett med ham. Selv vet de ikke hvor godt de 
er beskyttet. Satan tilskynder verdens ledere til å utrydde dem. Men hvis Guds folk fikk øynene 
åpnet, slik det hendte med tjeneren til Elisja i Dotan, ville de se at Guds engler slo leir omkring dem 
og holdt mørkets makter borte. 



Mens Guds folk utøser seg for ham og ber om renhet, lyder denne befaling: "Ta de skitne klærne av 
ham! "Så høres disse oppmuntrende ord: "Se, jeg tar bort din syndeskyld og vil kle deg i 
høytidsklær!" Guds trofaste folk som er blitt prøvd og fristet, blir kledd i Kristi rettferdighets klær. 
Den lille, foraktede flokken blir kledd i en herlig drakt som aldri mer vil bli tilsmusset av ondskapen 
i verden. Navnene deres står i livets bok hos Lammet sammen med navnene på de trofaste fra alle 
tidsaldrer. De har stått imot bedragerens list, og drakens brøl har ikke fått dem til å oppgi sin 
lojalitet. Nå skal de aldri mer bli utsatt for fristerens onde planer. Deres synder faller tilbake på 
syndens opphavsmann. På hodet får de "en ren turbam”. 

Mens Satan har kommet med sine anklager, har usynlige engler beveget seg frem og tilbake og satt 
den levende Guds segl på de trofaste. Det er disse som står på Sions berg sammen med Lammet, og 
de har Faderens navn skrevet i pannen. De synger den nye sangen foran tronen, den sangen ingen 
andre enn de 144000 kan lære, de som er blitt utfridd fra jorden. "Det er de som følger Lammet 
hvor det så går. Det er de blant menneskene som er frikjøpt for å være en første frukt for Gud og 
Lammet. Det ble ikke funnet løgn i deres munn, de er uten feil.og lyte.” 

Nå blir engelens ord fullstendig oppfylt: "Hør nå, Josva, øversteprest! Du og dine embetsbrødre, 
som sitter foran deg, dere er varselsmenn. For se, jeg lar min tjener Spire komme." Kristus trer frem 
som sitt folks gjenløser og redningsmann. Nå er de frelste virkelig blitt "varselsmenm”. Tårene og 
ydmykelsen fra pilegrimstiden har veket plassen for glede og heder sammen med Gud og Lammet. 
"Den dagen skal Herrens spire være til fryd og ære og landets frukt bli til stolthet og heder for dem 
som slapp unna i Israel. De som er blitt tilbake i Sion, og som er igjen i Jerusalem, de skal kalles 
hellige, alle som er skrevet opp til livet i Jerusalem.”
Dette kapittel er bygd på Sak 3,1-8 

Templet gjenreist
Like etter at Sakarja hadde fått synet om Josva og engelen, fikk han et budskap om den gjerning 
Serubabel utførte. Sakarja sier: "Engelen som talte med meg, vekket meg på nytt, som når en mann 
vekkes opp av søvnen. Han spurte meg: "Hva ser du?"Jeg svarte: "Jeg ser en lysestake som er av 
gull helt igjennom. På toppen har den en oljeskål og sju lamper med sju rør til hver av lampene, 
som sitter øverst på den. Ved siden av den står to oliventrær, ett til høyre for oljeskålen og ett til 
venstre." 

Jeg tok til orde og spurte engelen som talte med meg: "Hva betyr dette, herre?" Engelen som talte 
med meg, sa: "Vet du ikke hva dette betyr?" Jeg svarte: "Nei, herre." Da sa han til meg: "Dette er 
Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, Allhærs 
Gud." 

Da tok jeg til orde og spurte ham: "Men hva betyr de to oliventrærne som står til høyre og til 
venstre for lysestaken?" Igjen tok jeg til orde og spurte ham: "Hva betyr de to olivengrenene ved 
siden av de to gullrørene som leder den gylne oljen ned fra dem?" Da sa han: "Det er de to som er 
salvet med olje. De står for ham som er herre over hele jorden.” 

I dette synet ser profeten de to oliventrærne som står for Gud, og at den gylne oljen flyter fra dem 
gjennom to gullrør ned i oljeskålen til lysestaken. Oljeskålen forsyner lampene i helligdommen så 
de hele tiden kan lyse klart. Slik tar Guds folk imot en fylde av guddommelig lys, kjærlighet og 



kraft fra de salvede som står for ham som er herre over hele jorden. Dermed kan de la andre få del i 
lyset, gleden og fornyelsen. De som på den måten blir beriket, skal gi andre del i Guds grenseløse 
kjærlighet. 

Serubabel møtte mange vanskeligheter mens de gjenreiste Herrens hus. Helt fra begynnelsen gjorde 
fiendene "judeerne motløse og skremte dem bort fra arbeidet",. og de "hindret dem med vold og 
makt".' Men Herren grep inn og hjalp tempelbyggerne. Gjennom sin profet sa han til Serubabel: 
"Hvem er vel du, du mektige fjell? Foran Serubabel skal du bli til en slette. Han skal føre 
toppsteinen fram, mens jubelropene lyder: "Nåde, nåde være med den!” 

Når fjell blir sletteland 
Gjennom hele gudsfolkets historie har det tårnet seg opp veldige fjell av tilsynelatende 
uovervinnelige vanskeligheter foran dem som gjerne ville gjøre Guds vilje. Herren lar slike 
hindringer komme for å prøve sitt folks tro. Når vi er vernet om på alle sider, bør vi mer enn noen 
gang stole på Gud og hans Ånds kraft. Når vi øver en levende tro, øker vår åndelige kraft, og tilliten 
til Gud blir styrket. 

På den måten blir sjelen uovervinnelig. På troens befaling forsvinner de hindringer som Satan 
legger i den kristnes vei, for himmelens krefter kommer til unnsetning. "Ingenting skal være umulig 
for dere.” 

Det er etter verdens vis å starte med pomp og prakt og store ord. Gud lar sannhetens og 
rettferdighetens sak begynne i det små og ende med en strålende seier. Somme tider øver han opp 
sine tjenere ved å la dem erfare skuffelser og tilsynelatende nederlag. Han vil at de skal lære å 
mestre vanskelighetene. 

Ofte blir mennesker fristet til å gi opp når de møter problemer og hindringer. Men hvis de hele tiden 
stoler fullt og fast på Gud, vil han rydde veien for dem. De vil oppleve seier mens de kjemper mot 
vanskelighetene. Overfor Serubabels fryktløse mot og urokkelige tro vil de veldige fjell av 
vanskeligheter bli til sletteland. Han som har lagt grunnvollen, "skal også fullføre det". "Han skal 
føre toppsteinen fram, mens jubelropene lyder: "Nåde, nåde være med den!” 

Det var ikke menneskelige makter som opprettet Guds menighet, og de kan heller ikke tilintetgjøre 
den. Menigheten ble ikke grunnlagt på en klippe av menneskelig styrke, men på Jesus Kristus, 
tidsaldrenes klippe, "og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Guds verk er urokkelig, for 
han er selv med i det. Han sier til oss: "Sett ikke lit til stormenn." "I stillhet og tillit skal deres styrke 
være.” Guds store verk, som er grunnlagt på rettferdighetens evige prinsipper, vil aldri gå til grunne. 
Det vil gå fra seier til seier, "ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, 
Allhærs Gud". 

Løftet som ble gitt: "Serubabels hender har lagt grunnen til dette hus, hans hender skal også fullføre 
det," gikk bokstavelig i oppfyllelse. Jødenes eldste fortsatte å bygge og hadde god fremgang, mens 
profeten Haggai og Sakarja, sønnesønnen til Iddo, satte mot i dem med profetordene sine. De 
fullførte arbeidet slik Israels Gud hadde befalt, og etter påbud fra perserkongene Kyros, Dareios og 
Artaxerxes. "Templet stod ferdig den tredje dagen i måneden adar i det sjette året Dareios var 
konge.” 



Herligheten som preget det nye templet 
Kort etter ble det gjenreiste templet innviet. "israelittene - prestene, levittene og alle de andre som 
var kommet hjem fra fangenskapet - holdt da høytid og innviet Guds hus med stor glede." "Den 
fjortende dagen i den første måneden feiret de hjemkomne påske.” 

Det andre templet var ikke så praktfullt som det første. Heller ikke ble det helliget ved de samme 
synlige tegn på Guds nærvær ved innvielsen. Ingen overnaturlig kraft markerte 
innvielseshøytideligheten. Ingen sky av herlighet fylte den nye helligdommen. Ingen ild kom fra 
himmelen og fortærte offeret på alteret. Sjekina, herlighetsskyen, var ikke lenger synbar mellom 
kjerubene i Det aller helligste. Paktkisten, soningsstedet og lovtavlene fantes ikke lenger. Ikke noe 
tegn fra himmelen gav svar på prestens spørsmål om Herrens vilje. 

Likevel var det om denne bygningen Herren sa gjennom profeten Haggai: "Dette nye hus skal bli 
herligere enn det første."Jeg ryster alle folkeslag, så deres skatter kommer hit. Og jeg fyller dette 
hus med herlighet, sier Herren, Allhærs Gud.” 

I århundrer har bibelgranskere forsøkt å påvise hvordan Guds løfte til Haggai er blitt oppfylt. Men 
mange har blankt avvist tanken på at det skulle ligge noen spesiell betydning i at Jesus fra Nasaret, 
menneskehetens håp, helliget templet ved sitt personlige nærvær. Stolthet og vantro formørket deres 
sinn så de ikke forstod den virkelige mening med det profeten sa. 

Det var ikke skyen av Herrens herlighet som fremhevet det andre templet, men at han som har "hele 
guddomsfylden legemlig" i seg, han som er Gud "åpenbart i menneskers skikkelse", var der.' Det 
eneste som utmerket det andre templet fremfor det første, var at Kristus fra tid til annen oppholdt 
seg der i egen person da han utførte sin gjerning på jorden. Alle slekters håp hadde i sannhet 
kommet til sitt tempel da Jesus fra Nasaret underviste og helbredet i de hellige forgårdene.
Dette kapittel er bygd på Sak 4 

En skjebnetime for jødefolket
Da Kyros gav de bortførte jødene tillatelse til å vende hjem, var det nærmere femti tusen som 
benyttet anledningen. Men dette var bare en liten del av de hundretusener som var spredt omkring i 
Medo-Persia. De aller fleste valgte å fortsette tilværelsen i landflyktighet fremfor å gi seg ut på den 
møysommelige hjemreisen for å bygge opp igjen de ødelagte byer og hus. 

Oppfordring til dem som ble igjen 
Omkring tjue år senere sendte kong Dareios Hystaspes ut et nytt dekret som var like fordelaktig 
som det første. Gud lot dermed jødene i Medo-Persia få en ny anledning til å reise hjem til sitt 
fedreland. Herren forutså at det ville bli vanskelige tider under Xerxes' regjering. Derfor sørget han 
ikke bare for sinn sendring hos dem som hadde makten, men tilskyndet også Sakarja til å trygle dem 
som var i landflyktighet, om å dra tilbake. 

”Ve, ve! Flykt fra landet i nord!" lød budskapet til de israelittiske stammene som hadde holdt til 
langt borte fra hjemlandet. ”Jeg har spredt dere for himmelens fire vinder, lyder ordet fra Herren. 
Ve deg, Sion, som bor hos Babelsdatter! Berg deg ved flukt! For så sier Herren, Allhærs Gud, den 
herlige, som har sendt meg, om de folk som plyndret dere: Den som rører dere, rører ved min 



øyesten. For se, jeg løfter hånden mot dem, og de skal bli til bytte for dem som nå er deres treller. 
Da skal dere sanne at Herren, Allhærs Gud, har sendt meg.” 

Hele tiden hadde det vært Guds hensikt at hans folk skulle opphøye ham på jorden og ære hans 
navn. Under de lange år i fangenskap hadde han gitt dem mange anledninger til igjen å vise ham 
troskap. Noen lyttet og fulgte oppfordringen, og en del av dem fant frelse midt under motgangen. 
Mange av disse var med i den lille flokken som drog tilbake. Guds ord sammenlignet dem med "en 
kvist av toppen på en høy seder”som skulle plantes "på et fjell som rager høyt; ... på Israels høye 
fjell". 

Det var de "som Gud hadde tilskyndet",' og som drog hjem da Kyros utferdiget sitt dekret. Men 
Gud sluttet ikke med å tilskynde dem som valgte å fortsette tilværelsen i landflyktighet, og på 
forskjellig vis gjorde han det mulig for dem å reise tilbake. De fleste av dem som ikke benyttet seg 
av dekretet fra Kyros, lot seg heller ikke påvirke senere. De reagerte ikke engang da Sakarja 
oppfordret dem å straks å forlate Babylonia. 

Haman - en kynisk antisemitt 
I mellomtiden skjedde det store forandringer i Meda-Persia. Dareios Hystaspes, som hadde vært 
svært velvillig mot jødene, ble etterfulgt av Xerxes den store. Det var under hans regjeringstid at det 
oppstod en fryktelig krise for de jødene som ikke hadde fulgt oppfordringen om å reise. Fordi de 
ikke hadde benyttet anledningen til å unnslippe, ble de nå stilt overfor døden. 

Satan benyttet agagitten Haman, en fremstående, men samvittighetsløs medo-persisk embetsmann, 
til å motarbeide Guds planer. Haman nærte et bittert hat til Mordekai som var jøde. Mordekai hadde 
ikke skadet Haman på noen måte, men hadde bare nektet å vise ham en tilbedende ærbødighet. 
Haman syntes det var for lite å legge hånd bare på Mordekai. Han hadde fått vite hvilket folk 
Mordekai hørte til, og nå ville han prøve å utrydde alle jødene I kong Xerxes' rike, både Mordekai 
og hans landsmenn.' 

Xerxes ble ført bak lyset av Haman og gikk med på å gjøre et vedtak om at alle jødene som bodde 
spredt og for seg selv blant folkeslagene i alle provinser, skulle utryddes. Det ble fastsatt en bestemt 
dag da jødene skulle drepes og eiendommen deres konfiskeres. Kongen var ikke klar over hvilke 
vidtrekkende følger det ville få å gjennomføre denne planen i sin helhet. 

Det var Satan som stod bak, og han forsøkte å utrydde dem som tok vare på kunnskapen om den 
sanne Gud. 

”I hver provins og på hvert sted hvor kongens ord og forordning nådde fram, ble det stor sorg blant 
jødene. De fastet og gråt og jamret, og mange sov på sekkestrie og aske.” Medernes og persernes 
lov kunne ikke oppheves, og det syntes ikke å være noe håp. Alle jødene var dømt til a utryddes. 

Ester avverger katastrofen 
Men fiendens onde planer ble forpurret av en makt som styrer og leder blant menneskene. Gud 
hadde ordnet det slik at Ester, en jødisk kvinne som fryktet Gud, var blitt dronning i Medo-Persia. 
Mordekai var hennes nære slektning. I sin dype nød bestemte de seg for å henvende seg til kong 
Xerxes på vegne av sitt folk. Ester skulle våge seg inn til kongen og tale deres sak. Mordekai sa til 
henne: "Hvem vet om det ikke er nettopp med tanke på en tid som denne at du har fått 
dronningverdigheten.” 



Den krisen Ester stod overfor, krevde en hurtig og djerv innsats. Både hun og Mordekai var klar 
over at hvis Gud ikke grep inn og handlet på deres vegne, var deres egen innsats forgjeves. Derfor 
tok Ester tid til å søke Gud, han som var kilden til hennes styrke. Hun gav denne beskjed til 
Mordekai: "Gå av sted og få samlet alle jødene som finns i Susa, og hold faste for min skyld. I tre 
døgn skal dere ikke smake mat eller drikke, verken dag eller natt. Også jeg og mine terner skal faste 
på samme måten. Så skal jeg gå inn til kongen, selv om det er imot loven. Må jeg dø, så la meg dø!” 

Nå følger begivenhetene i rask rekkefølge. Ester går inn til kongen som viser henne stor velvilje; 
kongen og dronningen holder fest der Haman er den eneste gjest; kongen har en urolig natt; 
Mordekai blir hedret offentlig, og Haman blir ydmyket og avsatt da hans onde intrigespill blir 
avslørt. 

Gud gjorde store ting for sitt botferdige folk. Kongen fattet et nytt vedtak som gav jødene rett til å 
forsvare seg. Ridende ilbud brakte kunngjøringen hurtig ut til alle deler av riket, slik kongen hadde 
påbudt. I hver eneste provins og hver eneste by, ja, overalt der kongens forordning nådde fram, ble 
det glede og fryd blant jødene. De holdt gjestebud og fest, og det var mange av de andre folkene i 
landet som sluttet seg til dem; "for det hadde kommet over dem en redsel for jødene".' 

På den dagen da jødene skulle utryddes, samlet de seg i byene sine i alle kong Xerxes' provinser for 
å legge hånd på alle som ville dem vondt. Det var ingen som kunne stå seg imot dem; for alle 
folkene var grepet av frykt for jødene. Gud hadde gitt mektige engler i oppdrag å beskytte sitt folk 
mens de verget sitt liv.' 

Mordekai fikk det ærefulle embetet som Haman hadde hatt. Han var nest etter kong Xerxes i makt. 
Han var høyt æret blant jødene og avholdt av alle sine landsmenn.” Mordekai gjorde mye for å 
fremme jødenes velferd. På denne måten sørget Gud enda en gang for at hans utvalgte folk 
oppnådde velvilje ved det medo-persiske hoffet, og at det på ny ble mulig for dem å kunne dra 
tilbake til sitt eget land, slik Guds hensikt var. Men det var først mange år senere, i det sjuende 
regjeringsår av Artaxerxes l., Xerxes den stores etterfølger, at et større antall jøder reiste tilbake til 
Jerusalem under ledelse av Esra. 

Endetidens kamp mot en trofast minoritet 
De prøvelsene Guds folk opplevde i Esters dager, var ikke enestående for den tiden. Profeten som 
skrev Åpenbaringsboken, uttalte idet han så ned gjennom tidsaldrene like til endens tid: "Fylt av 
raseri mot kvinnen gikk draken av sted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, mot dem som 
følger Guds bud og holder fast ved vitnesbyrdet om Jesus.” Noen av dem som lever i dag, vil 
oppleve at dette går i oppfyllelse. Det samme hat som i tidligere tider fikk mennesker til å forfølge 
Guds menighet, vil på ny rette seg mot dem som tjener Gud. Forberedelser er allerede i gang for den 
siste store konflikten. 

Det vedtaket som vil bli satt i verk mot Guds menighet i den siste tid, har mye til felles med det som 
Xerxes satte i verk mot jødene. De som i dag er fiender av Guds sanne menighet, ser på den lille 
flokken som holder sabbatsbudet, som en Mordekai i porten. Den aktelse Guds folk har for hans 
lov, er en stadig irettesettelse til dem som ikke frykter Gud og som viser ringeakt for hans sabbat. 

Satan vil vekke folks hat mot den minoriteten som nekter å følge de vanlige skikker og tradisjoner. 
Fremstående og ansette personer vil alliere seg med lovløse og ondsinnede elementer i samfunnet 
og legge planer som er rettet mot Guds folk. Rikdom, talent og utdanning vil mobilisere seg mot 



dem i forakt. lntolerante statsledere, prester og bekjennende kristne vil sammensverge seg mot dem. 
I tale og skrift, med store ord, trusler og latterliggjøring vil de prøve å ødelegge deres tro. Deres 
fiender vil hisse opp massene ved falske anklager og hatske angrep. Ettersom de ikke har noe "så 
sier Herren" å komme med overfor dem som holder den bibelske sabbaten, prøver de å få has på 
dem ved hjelp av lovgivningen. For å sikre seg folkets popularitet vil lovgiverne gi etter for kravet 
om innføring av søndagslover. Men de som frykter Gud, kan ikke godta en ordning som krenker et 
av Guds ti bud. 

Det er på denne slagmark at den siste store konfrontasjon i kampen mellom sannhet og villfarelse 
vil bli utkjempet. Vi behøver ikke å være i tvil om utfallet. I dag som på Esters og Mordekais tid vil 
Herren forsvare sin sannhet og sitt folk. 

Esra - den lovkyndige presten
Omkring sytti år etter at den første gruppen av flyktninger hadde dradd tilbake under ledelse av 
Serubabel og Josva, kom Artaxerxes Longimanus på tronen i Medo-Persia. Navnet på denne 
kongen er knyttet til Den hellige skrift på grunn av en rekke merkverdige begivenheter som inntraff 
i hans tid. 

Det var under hans regjering at Esra og Nehemja levde og arbeidet. Det var han som i 457 f Kr. gav 
det tredje og siste påbud om at Jerusalem skulle bygges opp igjen. Det var i hans regjeringstid at en 
gruppe jøder under ledelse av Esra drog tilbake, at Jerusalems murer ble fullført av Nehemja og 
hans medarbeidere, og at tempeltjenesten ble reorganisert og de store religiøse reformer ble innført 
av Esra og Nehemja. I sin lange regjeringstid hjalp han ofte Guds folk. Han var klar over at hans 
betrodde og høyt verdsatte jødiske venner Esra og Nehemja var utpekt av Gud til en bestemt 
oppgave. 

En lærd og gudfryktig leder 
De erfaringer Esra hadde mens han levde blant jødene som ble igjen i Babylonia, var helt uvanlige, 
og vakte kongens oppmerksomhet på en fordelaktig måte. Esra snakket fritt med kong Artaxerxes 
om den makt himmelens Gud har, og hans hensikt med å la jødene vende tilbake til Jerusalem. 

Esra var etterkommer av Aron og hadde fått opplæring som prest. Han var dessuten kjent med 
skriftene til åndemanerne, astrologene og vismennene i Medo- Persia. Men han var ikke tilfreds 
med sin åndelige tilstand. Han lengtet etter å komme helt og fullt i harmoni med Gud og få visdom 
til å gjøre hans vilje. Derfor satte han seg fore å granske Herrens lov og å følge den. Spesielt ivrig 
var han etter å studere Guds folks historie slik den er fremstilt i skriftene om profetene og kongene. 
Han studerte også de historiske og poetiske bøkene i Bibelen for å få vite hvorfor Herren hadde 
tillatt at Jerusalem ble ødelagt og hans folk ført som fanger til et hedensk land. 

Esra var særlig opptatt av Israels folkets historie fra det tidspunkt da Abraham fikk Guds løfte. Han 
satte seg inn i den undervisning som ble gitt på Sinai og under den langvarige ørkenvandringen. 
Han ble dypt grepet etter hvert som han fikk stadig mer innsikt i Guds handlemåte med sitt folk, og 
tilegnet seg større kunnskap om den hellige loven som ble gitt på Sinai. Han opplevde en ny og 
helhjertet omvendelse og bestemte seg for å sette seg grundig inn i gudsfolkets skrevne historie, og 
benytte denne kunnskap til velsignelse for sitt folk. 



Esra gikk også inn for en hjertets forberedelse for den gjerning han trodde lå foran ham. Han søkte 
Gud oppriktig for å bli en kyndig lærer i Israel. Etter hvert som Gud fikk kontrollen over sinnet og 
viljen, fikk han oppleve sann helliggjøreIse. Senere hadde dette en avgjørende innflytelse ikke bare 
på de unge som kom for å få undervisning, men på hele hans omgangskrets. 

Gud valgte Esra for at han skulle være til gagn for Israel, så presteskapet igjen kunne få den 
anseelse som for en stor del var stilt i skyggen under fangenskapet. Han ble etter hvert en 
usedvanlig lærd mann. Esra var skriftkyndig og hadde godt kjennskap til Moseloven. Disse 
kvalifikasjoner gjorde ham til en fremtredende person i Medo-Persia. Han ble Guds talerør og 
underviste dem som var sammen med ham, i de prinsipper som danner grunnlaget for himmelens 
styreform. Resten av sitt liv var han hovedsakelig lærer, både når han var ved hoffet til den medo-
persiske kongen og når han var i Jerusalem. Etter hvert som han underviste andre, økte hans egen 
arbeidskapasitet. Han ble en gudfryktig og plikttro mann, og Herren benyttet ham for å vise verden 
at Bibelen har kraft til å foredle dagliglivet. 

Esras innsats for å vekke ny interesse for studiet av de hellige skrifter satte varige spor, ettersom 
han gjennom hele sitt liv arbeidet omhyggelig med å ta vare på de hellige skriftrullene og lage 
avskrifter av dem. Han samlet alle de eksemplarer av loven som han kunne få tak i, og sørget for at 
de ble skrevet av og delt ut. Guds rene ord, som på den måten nådde ut til mange mennesker, 
formidlet en kunnskap av uvurderlig verdi. 

Esra var så overbevist om at Gud ville gjøre store ting for sitt folk, at han lot Artaxerxes vite at han 
gjerne ville reise tilbake til Jerusalem for å gjenopplive interessen for studiet av Guds ord og hjelpe 
sine landsmenn med å bygge opp igjen den hellige byen. Det gjorde et dypt inntrykk på kongen da 
Esra gav uttrykk for sin absolutte tillit til at Israels Gud mer enn gjerne ville beskytte og hjelpe sitt 
folk. Kongen forstod godt at israelittene reiste tilbake til Jerusalem for å tjene Herren. Han hadde så 
stor tillit til Esras rettskaffenhet at han viste ham den største velvilje, etterkom hans ønske og sendte 
med ham store gaver til tempeltjenesten. Han gjorde ham til spesiell utsending fra Medo-Persia og 
gav ham utstrakte fullmakter til å føre sine planer ut i livet. 

Artaxerxes gir ordre om å gjenoppbygge Jerusalem 
Dekretet fra Artaxerxes Longimanus om at Jerusalem skulle gjenoppbygges - det tredje etter at det 
sytti årige fangenskapet tok slutt – er bemerkelsesverdig for måten det omtaler himmelens Gud på, 
dets anerkjennelse av Esras innsats, og de sjenerøse ytelser til Guds folk. Artaxerxes omtaler Esra 
som "den skriftlærde, som var kyndig i de bud og forskrifter som Herren har gitt Israel, "den 
skriftlærde, som er kyndig i himmelens Guds lov". Kongen og hans rådgivere gav store gaver til 
"Israels Gud, han som har sin bolig i Jerusalem". Dessuten hjalp han dem med mange store utgifter 
ved å gi ordre om at disse skulle dekkes av kongens skattkammer. 

Artaxerxes sa til Esra: "Kongen og hans sju rådgivere sender deg til Judea og Jerusalem. Der skal 
du undersøke om forholdene er i samsvar med din Guds lov som du har hos deg." Videre befalte 
han: "Alt det som himmelens Gud krever for sitt tempel, skal dere utføre med iver. Ellers kommer 
hans vrede til å ramme kongens og hans sønners rike." 

Samtidig med at Artaxerxes gav israelittene tillatelse til å vende tilbake, sørget han for at 
presteskapet fikk igjen sine opprinnelige' privilegier. Han sa: "Dere skal vite at ingen har rett til å 
kreve skatter eller avgifter i varer og penger av prester, levitter, sangere, portvakter, tempeltjenere 
eller andre som gjør tjeneste i dette Guds hus." Han sørket også for at det ble utnevnt sivile 



embetsmenn som skulle forvalte i samsvar med de jødiske lovene. Han sa til Esra: "Etter den Guds 
visdom som er gitt deg, skal du oppnevne skrivere og dommere til å skifte rett blant hele folket i 
provinsen vest for Eufrat. De skal skifte rett mellom alle som kjenner din Guds lov, og forkynne 
loven for dem som ikke kjenner den. Enhver som ikke lever etter din Guds lov og kongens lov, skal 
få en rettferdig dom, enten straffen blir død, landsforvisning, bot eller fengsel." 

Fordi "Gud holdt sin gode hånd" over Esra, lyktes det for ham å få kongen til å samtykke i at alle 
israelitter, prester og levitter som bodde i Medo-Persia og som ville dra til Jerusalem, skulle få lov 
til det. Slik gikk det til at israelittene enda en gang fikk tillatelse til å vende tilbake til det landet 
som løftene til Israels ætt var knyttet til. Denne bestemmelsen vakte stor jubel blant dem som 
sammen med Esra hadde gransket Guds planer for sitt folk. Da utbrøt Esra: "Lovet være Herren, 
våre fedres Gud, som gav kongen den tanken at han skulle pryde Herrens hus i Jerusalem, og lot 
kongenog rådgiverne og alle hans mektige embetsmenn få godvilje for meg." 

Bare et fåtall vil dra tilbake 
Det var tydelig at Gud stod bak påbudet fra Artaxerxes. En del av israelittene innså dette og var 
glade for anledningen de her fikk til å reise hjem under så gunstige forhold. Et bestemt møtested ble 
angitt, og på det fastsatte tidspunktet møttes alle de som gjerne ville dra til Jerusalem, for å ta fatt på 
den lange reisen. Esra sier: Jeg samlet dem ved elven som renner til Ahava. Der lå vi i leir i tre 
dager." 

Esra hadde ventet at mange ville reise tilbake til Jerusalem, men det var skuffende få som fulgte 
oppfordringen. Mange av dem som hadde skaffet seg hus og jord, hadde ikke noe ønske om å skille 
seg av med det de eide. De foretrakk en lett og behagelig tilværelse og ville heller bli hvor de var. 
Deres eksempel var en hindring for andre som kanskje ellers ville ha gjort felles sak med dem som 
drog av sted i tro. 

Da Esra så ut over flokken som var samlet; ble han overrasket over at ingen av dem var fra Levis 
stamme. Hvor var medlemmene av den stammen som var blitt utpekt til å gjøre tjeneste i templet? 
Da ropet lød: Hvem er på Herrens side? skulle levittene ha vært de første til å svare. De hadde hatt 
mange privilegier både under fangenskapet og etterpå. De hadde hatt full frihet til å sørge for de 
åndelige behov blant sine landsmenn under fangenskapet. Det var bygd synagoger der prestene 
holdt gudstjeneste og underviste folket. De hadde også fritt kunnet holde sabbaten og utføre de 
hellige seremonier som var spesielle for den jødiske tro. 

I årene etter fangenskapet endret forholdene seg, og lederne i Israel fikk mange nye oppgaver. 
Templet i Jerusalem var blitt gjenreist og innviet, og det trengtes flere prester til å utføre 
tempeltjenesten. Det var også sterkt behov for gudfryktige menn til å undervise folket. Dessuten var 
det fare for at de jødene som ble igjen i Babylonia, ville miste noe av sin religionsfrihet. 

Gjennom profeten Sakarja hadde jødene i Medo-Persia fått klare oppfordringer om å vende tilbake 
til hjemlandet. De vanskelighetene de kort tid i forveien hadde opplevd i forbindelse med Ester og 
Mordekai, var også en alvorlig advarsel. Det var etter hvert blitt farlig for dem å være omgitt av 
hedensk innflytelse. Med tanke på de forandringene som hadde skjedd, burde prestene i Babylonia 
øyeblikkelig ha oppfattet det nye dekretet som en spesiell oppfordring om å vende tilbake til 
Jerusalem. 



Kongen og fyrstene hadde strukket seg svært langt for å gjøre det mulig for jødene å vende tilbake. 
De hadde skaffet midler i overflod, men hvor var mennene? Levis etterkommere sviktet på et 
tidspunkt da en bestemmelse om å følge deres landsmenn ville ha fått andre til å gjøre det samme. 
Denne besynderlige likegylqigheten er et sørgelig eksempel som viser den holdning israelittene i 
Babylonia hadde til Guds planer med sitt folk. 

Enda en gang appellerte Esra til levittene og bad dem inntrengende om å slutte seg til gruppen. For 
å understreke at det hastet, sendte han flere høvdinger og lærere til dem sammen med den skrevne 
oppfordringen. 

Mens flokken som var på reisefot, ventet sammen med Esra, hastet disse betrodde budbærerne av 
sted med opprop om å skaffe "tjenere til vår Guds hus". Oppfordringen gjorde sin virkning. Noen av 
dem som hadde vært rådville, bestemte seg nå for å bli med. I alt var det 40 prester og 220 
tempeltjenere. Det var personer som Esra kunne stole på som kloke rådgivere og gode lærere og 
medhjelpere. Disse fulgte med tilbake til leiren. 

Med kurs for Jerusalem 
Nå var alle klar til å dra. Foran seg hadde de en reise som ville ta flere måneder. Mennene hadde 
koner og barn med og alle deres eiendeler. Dessuten hadde de med seg store skatter til templet og 
tjenesten der. Esra var klar over at fienden lå på lur langs veien for å plyndre og drepe ham og 
reisefølget hans. Likevel ville han ikke be kongen om væpnet beskyttelse. Han forklarte det slik: 
"Jeg skammet meg over å be kongen om stridsmenn og hestfolk til å hjelpe oss mot fiender på 
veien. Vi hadde jo sagt til ham at vår Gud holder sin hånd over alle som søker ham, og gjør vel imot 
dem, men at han lar sin makt og sin vrede ramme alle som vender seg bort fra ham." 

Esra og de som var med harn, så her en anledning til å opphøye Guds navn blant hedningene. Troen 
på den levende Guds kraft ville bli styrket hos israelittene hvis de nå viste ubetinget tillit til sin 
guddommelige leder. Derfor bestemte de seg for å sette hele sin lit til ham. De ville ikke be om 
noen livvakt. De ville ikke at hedningene skulle få inntrykk av at den ære som bare tilkommer Gud, 
var avhengig av menneskelig styrke. De ville ikke at deres hedenske venner skulle ha den minste 
tvil om at de mente alvor når de sa at de var Guds folk og stolte på ham. Deres styrke var ikke 
basert på rikdom eller på avgudsdyrkeres makt og innflytelse, men på Guds velvilje. De ville bli 
beskyttet bare hvis de holdt Guds lov i ære og rettet seg etter den. 

Fordi de var klar over betingelsene for at Gud fortsatt ville lede og beskytte dem, fikk den spesielle 
gudstjenesten de holdt like før avreisen, et ekstra høytidelig preg. Esra forteller selv om dette: "Der 
ved Ahava-elven lyste jeg ut en faste. Vi skulle ydmyke oss for vår Gud og be om en god reise for 
oss selv og barna våre og for alt det vi eide." "Derfor fastet vi og bad vår Gud om hjeip, og han 
hørte vår bønn." 

Selv om Gud hadde lovt å være med dem, var det nødvendig at de selv viste klokskap og fremsyn. 
Som et spesielt tiltak for å sikre verdisakene valgte Esra ut tolv av de øverste prestene. De var kjent 
for å være trofaste og pålitelige. "Jeg veide opp for dem sølvet, gullet og karene, alle gavene til 
Guds hus fra kongen, rådgiverne og høvdingene hans, og fra alle israelittene som bodde der." Disse 
personene fikk høytidelig pålegg om å ta godt vare på de verdiene som var betrodd dem. Esra sa til 
dem: "Dere er innviet til Herren. Også karene er innviet, og sølvet og gullet er frivillige gaver til 
Herren, deres fedres Gud. Ta vel vare på alt dette til dere kan veie det opp for de øverste prestene, 
levittene og Israels ættehøvdinger i Jerusalem, i rommene ved templet. " 



Den omhu Esra la for dagen når det gjaldt å frakte med seg de skattene som tilhørte Herren, og ta 
vare på dem, inneholder en verdifull undervisning som er verd å grunne på. Han valgte bare slike 
personer som hadde vist at de var pålitelige, og de fikk klar beskjed om det ansvaret som hvilte på 
dem. Da Esra valgte disse trofaste personene til å ta vare på Herrens eiendom, anerkjente han 
nødvendigheten og verdien av orden og system i Guds verk. 

I de få dagene israelittene ventet ved elven, ble alt gjort klart for den lange reisen. Esra skriver: 
"Den tolvte dagen i den første måneden drog vi av sted fra Ahava-elven med Jerusalem som mål. 
Vår Gud holdt sin hånd over oss og vernet oss mot angrep fra fiender og landeveisrøvere." Reisen 
tok omkring fire måneder. Flokken som også innbefattet kvinner og barn, utgjorde flere tusen 
personer. Det gikk derfor nokså smått. Alle nådde frem i god behold, for fiendene ble hindret i å 
skade dem. Reisen var vellykket, og på den første dag i den femte måned i Artaxerxes' sjuende 
regjeringsår var de fremme i Jerusalem.
Dette kapittel er bygd på Esra 7; 8, 15-31 

Åndelig fornyelse
Esra nådde frem til Jerusalem i det rette øyeblikk, for det var stort behov for hans nærvær og 
innflytelse. Mange av innbyggerne som hadde hatt det tungt og vanskelig, fikk nå nytt på gangs mot 
og ny forventning. Mye var blitt utrettet siden den første gruppen av landflyktige under ledelse av 
Serubabel og Josva var kommet hjem mer enn sytti år tidligere. Templet var gjenreist, og muren 
rundt Jerusalem var blitt delvis reparert. Men fremdeles var det mye å gjøre. 

Frafall i Jerusalem 
Mange av dem som tidligere hadde dradd tilbake til Jerusalem, hadde vært tro mot Gud så lenge de 
levde. Men blant barna og barnebarna var det et betydelig antall som hadde mistet respekten for 
Guds hellige lov. Endog noen av dem som hadde ansvarsfulle posisjoner, levde i åpenbar synd. 
Deres handlemåte undergravde for en stor del virkningen av det som andre gjorde for å fremme 
Guds verk. Folket kunne ikke få del i himmelens velsignelse så lenge noen overtrådte Guds lov 
åpenlyst uten å bli vist til rette. 

Det var etter Guds plan at de som vendte tilbake sammen med Esra, hadde spesielle bønnestunder 
underveis. Det de opplevde under reisen fra Babylonia mens de var uten menneskelig beskyttelse, 
gav dem verdifull åndelig veiledning. Mange utviklet en sterk tro, og da de i Jerusalem kom i 
kontakt med dem som var motløse og likegyldige, øvde de en innflytelse som ble en mektig faktor i 
den reformen som kort etter fant sted. 

Den fjerde dagen etter ankomsten til Jerusalem ble sølvet, gullet og karene til tjenesten i 
helligdommen overlevert til dem som hadde ansvaret for templet. Det skjedde med den største 
nøyaktighet i vitners nærvær. Hver gjenstand ble kontrollert "etter tall og vekt".' 

De som hadde vendt hjem sammen med Esra, "bar fram brennoffer for Israels Gud", som et 
syndoffer og som et uttrykk for takknemlighet over at hellige engler hadde beskyttet dem på reisen. 
"Siden overgav de kongens forordninger til de kongelige satraper og til stattholderne i provinsen 
vest for Eufrat. Disse mennene gav sin støtte til folket og til Guds hus i Jerusalem.” 



Kort etter kom noen av israelittenes ledere til Esra og fremførte en alvorlig anklage. Noen blant 
folket og prestene og levittene hadde gått så langt i sin ringeakt for Herrens hellige bud at de hadde 
giftet seg med kvinner blant nabofolkene. Folkets ledere sa til Esra: "De har tatt koner for seg og 
sine sønner blant deres døtre, slik at den hellige ætt er blitt blandet med fremmede folkeslag. 
Lederne og forstanderne har vært de første til å fare med slik utroskap.” 

Mens Esra var opptatt med å undersøke hva som var årsaken til fangenskapet i Babylonia, fant han 
at Israels frafall i alt vesentlig skyldtes at de hadde blandet seg med hedenske folkeslag. Han innså 
at de kunne ha unngått mange sørgelige og ymdykende erfaringer hvis de hadde rettet seg etter 
Guds påbud om å holde seg atskilt fra nabofolkene. Derfor ble han svært oppbrakt da han fikk vite 
at fremtredende menn, til tross for erfaringene i fortiden, hadde våget å overtre de lover som var gitt 
til vern mot frafall. Han tenkte på hvor god Gud hadde vært mot dem da han lot dem vende tilbake 
til deres fedreland, og ble overveldet av rettferdig harme og sorg over deres utakknemlighet. Han 
uttrykker det på denne måten: 

”Da jeg hørte dette, flerret jeg kjortel og kappe, rev meg i hår og skjegg og satte meg forferdet ned. 
Alle som fryktet det Israels Gud hadde sagt, var rystet over utrosskapen blant dem som var kommet 
hjem. De samlet seg rundt meg, men jeg satt taus helt til kveldsofferet skulle bæres fram." 

Esra går i forbønn for folket 
Da kveldsofferet skulle bæres frem, reiste Esra seg opp. Igjen flerret han kjortel og kappe idet han 
falt på kne og bar frem sin byrde i ydmyk bønn til Gud. Han strakte hendene mot himmelen og 
utbrøt: "Min Gud! Jeg kjenner meg for skamfull og ydmyket til å vende mitt ansikt opp mot deg, 
min Gud! For våre synder har vokst oss over hodet, og vår skyld er så stor at den når til himmelen. 

Fra våre fedres dager og helt til nå har vår skyld vært stor. Fordi vi har syndet, er vi og kongene og 
prestene våre blitt overgitt i hendene på fremmede konger. Vi er' blitt utsatt for sverd, fangenskap, 
plyndring og vanære, slik som det er i dag. Men nå har Herren vår Gud en liten stund vært nådig 
mot oss og latt en rest av oss slippe unna. Han har gitt oss fotfeste på sitt hellige sted, har fått våre 
øyne til å stråle og gitt oss ny kraft i vår trelldom. For vi er treller, men vår Gud har ikke forlatt oss i 
trelldommen. Han har latt perserkongene få godvilje for oss, slik at de gav oss mot og kraft til å 
bygge opp igjen var Guds tempel og reise det av ruinene, og han laget det slik at de gjorde Judea og 
Jerusalem til et trygt bosted for oss. 

Hva skal vi nå si etter dette, vår Gud? Vi har handlet mot dine bud som du gav oss gjennom dine 
tjenere profetene, da du sa: "Landet som dere drar inn i og skal ta i eie, er urent. Den fremmede 
befolkningen har fylt det med avgudsdyrkelse og annen styggedom og gjort det urent fra ende til 
annen. Derfor skal dere ikke gifte bort døtrene deres til menn av den fremmede befolkningen. Dere 
skal heller ikke finne koner til sønnene deres blant dem og aldri hjelpe dem til velferd og lykke. Da 
skal dere bli sterke og få nyte alt det gode i landet, og barna deres skal for alltid få det til odel og 
eie." 

Mye er kommet over oss fordi våre gjerninger har vært onde og vår skyld er stor. Men du, vår Gud, 
har ikke gitt oss den straff vi fortjente for våre misgjerninger, og noen av oss har du latt slippe unna. 
Skulle vi da på nytt bryte dine bud og ta oss ektefeller blant folk som gjør så avskyelige ting? Da 
ville du bli harm og gjøre ende på oss, slik at ingen ble tilbake og slapp unna. Herre, Israels Gud, du 
er rettferdig. Derfor er vi i dag en rest som har sloppet unna. Se, nå trer vi fram for deg med vår 
skyld. Etter det som har hendt, kan ingen bli stående for deg.” 



Folket går i seg selv 
Folket angret da de så at Esra og medarbeiderne hans sørget så dypt over de onder som på en så 
listig måte hadde sneket seg inn i det innerste av Guds verk, og det gjorde et dypt inntrykk på 
mange av dem som hadde syndet. "Folket gråt sårt.” De begynte å få et lite begrep om hvor 
avskyelig synden er, og den avsky Gud har for den. De innså at den loven som ble gitt på Sinai, er 
hellig, og mange av dem skalv ved tanken på at de hadde overtrådt den. 

Sjekanja, en av dem som var til stede, innrømmet at alt det Esra hadde sagt, var sant. Han sa til 
Esra: "Vi har vært troløse mot vår Gud og tatt oss koner blant den fremmede befolkningen her i 
landet. Likevel er det ennå håp for Israel." Sjekanja foreslo at alle som hadde syndet, skulle slutte 
pakt med Gud om å avstå fra sin synd, og at de skulle stå til rette "etter loven. Han sa til Esra: "Stå 
opp, for det er din sak å ordne dette, men vi skal sta sammen med deg. Vær ved godt mot og gå til 
verket!" Da reiste Esra seg og lot de øverste prestene og levittene og høvdingene for hele Israel 
avlegge ed på at de skulle gjøre det som var sagt; og de sverget på det.' 

Dette ble begynnelsen til en mektig reformasjon. Med grenseløst tålmod og takt og med rimelig 
hensyn til alles rettigheter og tarv gikk Esra og hans medarbeidere i gang.med å føre dem som 
angret, inn på rett vei. Esra var fremfor alt lovkyndig, og idet han selv undersøkte hver enkelt sak 
nøye, prøvde han å få folk til å innse lovens hellighet og de velsignelser lydighet fører med seg. 

Overalt hvor Esra arbeidet, ble det skapt ny interesse for de hellige skrifter. Det ble utpekt lærere til 
å undervise folket, og Herrens lov kom til heder og verdighet. De profetiske bøkene ble gransket, og 
de avsnitt som forutsa at Messias skulle komme, gav håp og trøst til mange som var trette og 
nedtrykte. 

Kallsbevisste lærere 
Mer enn to tusen år er gått siden Esra satte seg fore "å granske Herrens lov, å følge den og å lære 
folket i Israel lov og rett". Men hans gode eksempel har ikke mistet sin kraft i tiden som er gått. 
Gjennom århundrene har fortellingen om hans hellige liv inspirert mange til å "granske Herrens 
lov" og følge den. 

Esra hadde høye og hellige motiver. Alt han gjorde! var drevet av en dyp kjærlighet til mennesker. 
Den medfølelse og ømhet han viste dem som hadde syndet, enten det var med vilje eller i uvitenhet, 
burde stå som et eksempel for alle som prøver å gjennomføre reformer. Guds tjenere må være faste 
og ubøyelige når det gjelder rette prinsipper. Samtidig må de vise sympati og overbærenhet. 
Likesom Esra må de undervise syndere om livets vei ved å hevde de prinsipper som er grunnlaget 
for alt som er rett og rettferdig. 

I denne tiden da Satan på mangfoldige måter prøver å få folk til å lukke øynene for de forpliktende 
krav i Guds lov, er det behov for personer som kan få andre til å bli slike "som frykter Guds bud".' 
Det trengs virkelige reformatorer som vil vise overtrederne til den store lovgiver og fortelle dem at 
"Herrens lov er fullkommen, den gir sjelen nye krefter”. " Det er behov for personer som har 
grundig kjennskap til Skriften, slike som i ord og gjerning opphøyer Herrens lov og prøver å styrke 
troen hos sine medmennesker. Det er et stort behov for lærere som vil vekke ærbødighet og 
kjærlighet til Guds ord. 



All den ondskap som er så alminnelig i dag, skyldes for en stor del at folk forsømmer å studere 
Guds ord og rette seg etter det. Når man unnlater å lese Bibelen, fornekter man dens kraft til å holde 
de onde tilbøyelighetene i tømme. Menneskene sår i sin syndige natur, og høster undergang av den. 

De som ikke leser Bibelen, bryr seg heller ikke om Guds lov. Læren om at menneskene ikke lenger 
er forpliktet til å etterleve Guds bud, har svekket følelsen av moralsk ansvar og åpnet for 
ondskapens sluser. Lovløshet og utskeielser velter inn som en uimotståelig flodbølge. Overalt 
merker man misunnelse, mistro, hykleri, uvennskap, rivalisering, svik og sanselighet. De religiøse 
prinsipper og læresetninger som skulle danne grunnvollen og rammen i livet, ser ut til å vakle og 
truer med å bryte sammen. 

I de siste dager av jordens historie høres ennå røsten som talte fra Sinai og sa: "Du skal ikke ha 
andre guder enn meg.” Menneskene har satt sin egen vilje opp mot Guds vilje, men kan ikke bringe 
Guds befaling til taushet. De kan ikke komme unna sin forpliktelse overfor en høyere makt. Det 
finnes mange slags tanker og teorier, og menneskene kan prøve å sette vitenskapen opp mot 
åpenbaringen for å avskaffe Guds lov. Men sterkere og sterkere lyder befalingen: "Herren din Gud 
skal du tilbe, og bare ham skal du tjene.” 

Det er ikke mulig hverken å svekke eller styrke Guds lov. Den er uforanderlig. Den har alltid vært 
og vil alltid fortsette å være hellig, rettferdig, god og fullkommen i seg selv. Den kan aldri oppheves 
eller endres. Det er bare menneskelige talemåter at man kan "ære" eller "vanære" den. 

En verden preget av vantro 
Den siste store striden mellom sannhet og villfarelse vil stå om menneskelover og Guds lov. Vi er 
nå i ferd med å gå inn i denne kampen. Det er ikke en konflikt mellom rivaliserende kirkesamfunn 
som konkurrerer om herredømmet, men en kamp mellom Bibelens religion og den som bygger på 
fabler og overleveringer. De krefter som har alliert seg mot sannheten, er nå i virksomhet. 

Guds hellige ord, som det har kostet så mye lidelse og blod å gi videre til oss, er blitt lite verdsatt. 
Det er bare få som virkelig betrakter det som sin leveregel. Vantroen har en skremmende 
utbredelse, ikke bare i verdslig sammenheng, men også i kirkelige miljøer. Mange tar avstand fra de 
læresetninger som utgjør selve bærebjelken i den kristne tro. Skapelseshistorien slik den er fremstilt 
av de inspirerte forfattere, syndefallet, forsoningen, lovens evige gyldighet - disse kjensgjerninger 
blir benektet av en stor del av kristenheten. Tusentalls mennesker som er stolte av sin kunnskap, 
anser det som et tegn på svakhet å stole ubetinget på Bibelen og betrakter det som et bevis på stor 
viten at de kan kritisere Bibelen og åndeliggjøre og bortforklare dens viktigste sannheter. 

Kristne mennesker burde forberede seg for det som snart vil komme som en veldig overraskelse for 
verden, først og fremst ved å studere Guds ord grundig og leve i samsvar med det. De alvorsfulle 
spørsmål som gjelder evigheten, krever noe mer av oss enn en innbilt religion som består av ord og 
seremonier, mens; sannheten blir holdt utenfor! Gud vil ha vekkelse og reformasjon. Bibelens ord 
og det alene skulle lyde fra prekestolene. Men Bibelen er blitt berøvet sin kraft, og resultatet kan 
man se i et svekket åndelig liv. 

Mye av den forkynnelsen man hører i dag, har ikke det guddommelige preg som vekker 
samvittigheten og gir sjelen liv. Tilhørerne kan ikke si: "Brant ikke våre hjerter i oss da han talte til 
oss på veien og åpnet skriftene for oss?” Mange roper etter den levende Gud og lengter etter hans 



nærhet. Guds eget ord må få tale til hjertet. De som ikke har hørt annet enn tradisjoner og 
menneskelige teorier, må få høre røsten til ham som kan fornye sjelen og gi evig liv. 

Fra patriarkene og profetene strålte det et mektig lys. Mye stort og vakkert ble sagt om Sion, Guds 
by. På samme måten vil Gud at lyset skal stråle ut fra hans etterfølgere i dag. Når de gudfryktige 
personene i Det gamle testamente gav et så klart vitnesbyrd om troskap mot Gud, burde de som har 
fått del i det samlede lyset fra alle århundrer, vitne om kraften i sannheten. 

Fra profetordet skinner et strålende lys på vår sti. Symbolene møtte virkeligheten da Guds Sønn 
døde. Kristus har stått opp fra de døde og kunngjør over den åpne graven: Jeg er oppstandelsen og 
livet.” Han har sendt sin Ånd til verden for å minne oss om alle ting. På en mirakuløs måte har han 
'bevart sitt skrevne ord ned gjennom tidene. 

Reformatorenes protest har gjort at vi er blitt kalt "protestanten. De var klar over at Gud hadde kalt 
dem til å kunngjøre evangeliet for verden. For å kunne gjøre det var de villige til å oppgi det de 
eide, sin frihet, ja, endog livet. Selv om de risikerte forfølgelse og død, forkynte de evangeliet 
overalt. Guds ord ble brakt ut til folket, og alle grupper - høy og lav, rik og fattig, lærd og ulærd - 
studerte det ivrig for seg selv. Er vi som opplever den siste fasen i den store konflikten, like så 
plikttro som reformatorene var? 

”Blås i horn på Sion, lys ut en faste og kunngjør høytidssamling! Kall folket sammen og innvi 
forsamlingen, la de gamle komme, ta småbarn og spedbarn med. ... Mellom forhallen og alteret skal 
prestene, Herrens tjenere, gråte og si: "Herre, spar ditt folk! Gjør ikke din eiendom til spott.” "Men 
selv nå, lyder ordet fra Herren, vend om til meg av et helt hjerte, med faste og gråt og klage! Riv 
ikke klærne sund, men la angeren rive i hjertet! Vend om til Herren deres Gud! For han er nådig og 
barmhjertig, langmodig og rik på miskunn; han kan endre sin plan så han ikke lar ulykken komme. 
Kanskje snur han om og endrer sin plan og lar velsignelse bli tilbake.” 
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