Krigene i GT

Er dette den “kristne” Gud?

1. Gud brukte Israel til å dømme
❖

1 Mos 15:13-16: Ætten din skal bo som innflyttere i et land som ikke er
deres. De skal være slaver og bli plaget av folket der i fire hundre år. Men det
folket de må slave for, vil jeg også dømme ... I det fjerde slektsleddet skal de
vende tilbake hit. For amorittenes syndeskyld har ennå ikke fylt sitt mål.

❖

5 Mos 9:4 - Når Herren din Gud driver dem ut for deg, så si ikke i ditt
hjerte: «Det er på grunn av min rettferdighet at Herren har latt meg komme
inn i dette landet og legge det under meg.» Nei, det er fordi de har gjort
urett at Herren tar landet fra disse folkeslagene.

❖

3 Mos 18,24-25: Gjør dere ikke urene med noe slikt! For de folkeslagene som
jeg vil drive ut for dere, har gjort seg urene med alt dette. Landet er blitt
urent. Jeg straffet det for synden så landet spydde ut dem som bodde der....

2. Ikke “folkemord”
❖

5 Mos 20,17-18: “Du skal.. utrydde dem… Ellers kunne de lære dere å ta
etter alt det avskyelige som de har gjort for sine guder, slik at dere synder
mot Herren deres Gud.”

❖

Gud er mer opptatt av å ødelegge kanaaneisk religion enn
kanaaneerne.

❖

3 Mos 18,28: For de som bodde i landet før dere, gjorde alle disse avskyelige
gjerningene, og landet ble urent. Da må ikke landet spy dere ut fordi dere
gjør det urent, slik det har spydd ut det folkeslaget som var der før dere.

❖

“Mange slags mennesker fulgte med dem…” (2 Mos 12,38).

❖

Guds frelse omfatter alle folkeslag (1 Mos 12,3).

3. “Overdrivelser”
❖

Jeg krever amalekittene til regnskap for det de gjorde mot israelittene
da de dro opp fra Egypt. De sperret veien for dem. Dra nå ut og slå
amalekittene. Slå alt som tilhører dem, med bann. Spar ingen. Drep
menn og kvinner, småbarn og spedbarn, okser og sauer, kameler og
esler! (v. 1 Sam 15,2-3)

❖

Hele folket slo han med bann og hogg dem ned med sverd. Men Saul
og hans menn sparte Agag og det beste av småfeet og storfeet, gjøfeet
og lammene. (1 Sam 15,8-9)

❖

David og mennene hans dro ofte ut på plyndringstokt blant
gesjurittene, girsittene og amalekittene. (1 Sam 27,8)

2 Mos 23,23-33
Jeg skal få alle fiendene dine til å snu ryggen
til deg og flykte (v. 27)
Bisvermer skal jage [dem] bort for deg
(v. 28)

Jeg vil utslette dem (v. 23)

Jeg vil ikke drive dem ut før det er gått ett år
(v. 29)
Litt etter litt vil jeg drive dem bort for deg
(v. 30)
Du skal drive dem bort foran deg
(v. 31)
De må ikke bli boende i landet ditt
(v. 32)

5 Mos 7,20-26

Herren din Gud vil drive disse folkeslagene ut for deg, litt
etter litt. Du kan ikke gjøre ende på dem med en gang, for
da kunne villdyrene bli for mange for deg. (v. 22)

2 Mos 23,23-33

5 Mos 7,20-26

Jeg vil sende redsel for meg foran deg
Herren din Gud skal overgi folkene til
og skape forvirring blant alle de folkene
deg og slå dem med stor forvirring, til
du kommer til. Jeg skal få alle fiendene
de er utryddet.
dine til å snu ryggen til deg og flykte.

Jeg vil sende bisvermer foran deg. De
skal jage [folkene] bort for deg

skal sende en bisverm over dem, helt til
alle … er gått til grunne

Utenfor Bibelen
❖

Farao Tutmoses III (15. årh. f.Kr.): “Mitannis store hær
ble beseiret innen en time, totalt tilintetgjort, som de som
ikke eksisterer”. (Mitannis hær levde videre omtrent et
århundre til.)

❖

Farao Merneptah (ca. 1210 f.Kr.): “Israel er ødelagt, hans
ætt finnes ikke mer.” (Dommertiden)

❖

Kong Mesja av Moab skrev i 840-830 f.Kr.: “Israel har
gått fullstendig til grunne for alltid”. (Nordriket Israel
ble tatt av assyrerne i 722 f.Kr.)
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Hvordan så han på GT?
Matt 19,5 - 1 Mos 2,24 er fortellerstemmen, men Jesus
siterer det likevel som “Gud sa”.
Mark 7,9-13: “Guds bud” = “Moses sa” = “Guds ord”.
Joh 10,35 - GT er “Guds ord” og kan ikke bli satt ut av
kraft (løst/brutt).
Matt 12,40-41: Han trodde at historien om Jona faktisk
skjedde.

Matt 22,43
Sal 110,1 - “HERREN sa til min Herre…"
 אדני- “min Herre"
 אדנו- “hans Herre"
 אדנך- “din Herre"
Jesu argument bygger på én bokstav på hebraisk
Argumentet fungerer ikke hvis ikke David faktisk er forfatteren.
Jesus tror at David var inspirert av Den Hellige Ånd.

