KRIGENE I GT
ER DETTE DEN “KRISTNE” GUD?

MEN EN AV DE ELDSTE SA TIL MEG: “GRÅT IKKE! FOR LØVEN AV JUDAS STAMME,
DAVIDS ROTSKUDD, HAR SEIRET OG KAN ÅPNE BOKEN OG DE SJU SEGLENE.”
(ÅP 5:5)

OG JEG SÅ ET LAM.. OG DET SÅ UT SOM LAMMET VAR SLAKTET. (ÅP 5:6)

ER GUD DEN SAMME I GT OG NT?

•

Du grunnla jorden i gammel tid, himmelen er et verk av dine
hender. De skal gå til grunne, men du består. De skal slites ut som
klær, du skifter dem ut, og de er borte. Men du er den samme,
dine år tar aldri slutt. (Sal 102:26-28)

•

NT oppfyller GT, og Jesus er den fremste åpenbaringen av hvem
Gud er. Men likevel er ikke vårt Gudsbilde fullstendig uten GT.

1. GUD BRUKTE
ISRAEL TIL Å DØMME

- OG GUDS DOM
ER EN GOD TING!

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.

•

Jos 5:13-15: En gang Josva var ved Jeriko, så han opp og fikk øye på en
mann som sto framfor ham med løftet sverd i hånden. Josva gikk bort til ham
og sa: «Er du med oss eller med fiendene våre?» Mannen sa: «Nei, jeg er
føreren for Herrens hær. Nå er jeg kommet.» Da falt Josva ned med ansiktet
mot jorden og sa: «Hva har min herre å si til sin tjener?» Føreren for Herrens
hær svarte Josva: «Ta skoene av føttene, for stedet du står på, er hellig.» Det
gjorde Josva.

“Det blir feil å henvise til de
brutale militærhistoriene i Josva
og samtidig overse disse
nøklene i fortellingen om
hvordan de skal leses.”
–John Dickson

HVA SLAGS SYND?
3. MOS 18
•

v. 3: Dere skal ikke gjøre som de
gjør i Egypt, det landet dere har
bodd i, eller som de gjør i Kanaan,
det landet jeg fører dere til.

•

v. 6-23: incest, barneofringer til
Molok, sex med dyr…

•

v. 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....

BARNEOFRINGER TIL MOLOK
•

5. Mos 12:31 - Alle de avskyelige gjerningene som Herren hater, gjør
de for gudene sine. Til og med sønnene og døtrene sine brenner de i
ilden for disse gudene.

•

1 Kong 11:7 - På den tiden bygde Salomo en offerhaug for Kemosj,
moabittenes motbydelige avgud, på den høyden som ligger midt imot
Jerusalem, og en for Molok, den motbydelige avguden til
ammonittene.

•

2 Kong 23:10 - Også Tofet i Hinnom-dalen erklærte Josjia for urent.
Ingen skulle la sin sønn eller datter gå gjennom ilden for Molok.

•

Jes 57:5, 9: Dere slakter barn i elveleiene, nede i fjellkløftene... Du dro
til Melek med olje og hadde mye salve med deg.

•

Jer 32:35 - De bygde offerhauger for Baal i Ben-Hinnom-dalen for å
ofre sønnene og døtrene sine til Molok. Det har jeg ikke pålagt dem,
det har aldri vært i mine tanker at de skulle gjøre noe så avskyelig og
slik få Juda til å synde.

“

This custom seems also to have
been taken from earlier Canaanite
traditions, for in many Egyptian
reliefs from the late kingdom,
depicting the capture of towns in
Palestine, the besieged are shown
throwing their children from the
walls in seeking the gods' favor.
By 1400 B.C. the Canaanite
civilization and religion had
become one of the weakest, most
decadent, and most immoral
cultures of the civilized world.

”

Zondervan Pictorial
Encyclopedia of the Bible
(p. 707 and 895)

DØMTE GUD FOLK SOM IKKE HADDE MOSELOVEN?
AMOS 1-2
•

1:3 om Damaskus: For de tresket Gilead med
jerntagger

•

1:6 om Gaza: For de drev alle i eksil og
overga dem til Edom

•

1:9 om Tyros: For de overga til Edom alle
som de drev i eksil, de husket ikke på
brødrepakten.

•

1:11 om Edom: For de jaget brødrene sine
med sverd, de viste ingen barmhjertighet.
De holdt alltid fast på sin harme, vreden
voktet de i det uendelige.

•

1:13 om Ammonittene: For de skar opp
gravide i Gilead og utvidet grensene sine.

•

2:1 om Moab: For de brente Edom-kongens
knokler til kalk.

FIKK DE NOEN ADVARSLER?
•

Hvorfor forherdet Gud faraos hjerte slik at det ble 10 plager i Egypt?
• Farao kommer ikke til å høre på dere. Så kan jeg få gjort mange under i
Egypt. (2. Mos 11:9)
• …for at navnet mitt skal bli forkynt over hele jorden. (2. Mos 9:16)

•

Jos 2:8-11: Før de hadde lagt seg til å sove, kom Rahab opp på taket og sa til
dem: “Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet, og at frykten for dere har
falt over oss. Alle som bor i landet, skjelver for dere. For vi har hørt hvordan
Herren tørket ut vannet i Sivsjøen foran dere da dere dro ut av Egypt, og hva
dere gjorde med de to amoritt-kongene på den andre siden av Jordan, Sihon
og Og, som dere slo med bann og utslettet. Da vi hørte om det, smeltet
hjertet vårt bort, og vi mistet motet på grunn av dere. For Herren deres Gud
er Gud både i himmelen der oppe og på jorden her nede.”

•

Jos 5:1 - Da alle amorittkongene på vestsiden av Jordan og alle
kanaaneerkongene ute ved havet hørte at Herren hadde tørket ut vannet i
Jordan for israelittene til de hadde kommet over, smeltet hjertet deres bort,
og de mistet motet på grunn av israelittene.

NAHUM
•

1:3 - Herren er sen til vrede, hans makt er stor. Herren unnlater
ikke å straffe.

•

1:7 - Herren er god, et vern på nødens dag. Han tar seg av dem
som søker tilflukt hos ham.

•

2:1 - Se, de løper over fjellene, føttene til den som bringer bud
og forkynner fred. Hold dine høytider, Juda, innfri dine løfter! For
aldri mer kommer de onde mot deg, de er fullstendig utryddet.

•

3:1 - Ve den blodige byen, full av svik og full av plyndring, aldri
mangler den bytte.

•

3:7 - Alle som ser deg, skal flykte og si: «Ninive er ødelagt, hvem
synes synd på henne?» Hvor finner jeg noen som kan trøste deg?

•

3:10 - Barna hennes [No-Amon] ble knust på alle gatehjørner…

•

3:19 - Alle som får høre om deg, klapper i hendene. For hvem har
ikke gang på gang blitt rammet av din ondskap?

Noen tanker om dødsstraff
• Syndens lønn er døden. (Rom 6:23)
Egentlig fortjener all synd dødsstraff, og
alle mennesker fortjener å dø - og
kommer til å dø. (4. Mos 16:29)
• Når noen dør “før tiden” viser det at
Gud fremskynder den uunngåelige
dødsdagen. (4. Mos 16:30)
• Dette er ikke nødvendigvis det samme
som å gå fortapt (4. Mos 20:26), og
dødsriket (sheol) er ikke helvete. Det
betyr bare at livene deres ble avsluttet.
• “Physical death as punishment for sin
was given prominence in OT times. This
shows God’s displeasure with sin.
Conclusions as to the eternal destiny of
individuals so punished had better not
be made too rashly.” (M.H. Woudstra)

• Det er enda verre med overlegg å
bryte den nye pakt (Hebr 10:26-31)
• Paulus bruker dødsstraffen i GT i
overført betydning om å støte ut en
synder fra menigheten (1 Kor 5:2, 13).
Få da den onde bort fra dere viser til
slik skal du utrydde det onde hos deg
(9 ganger i 5. Mos).
• De som foraktet Gud i ørkenen, ville
ikke inn i det lovede landet, døde
derfor tidligere enn naturlig og kom
dermed ikke inn. —> De som
forakter Gud nå, vil ikke inn i Guds
rike, og får derfor ikke evig liv.
• Mennesker, både i GT og i den nye
pakt, vil ha liv kun hvis man stoler på
Gud og hans løfter.

2. DET VAR IKKE
“FOLKEMORD”

2. DET VAR IKKE “FOLKEMORD”
•

3. Mos 18:25 - Jeg straffet det (landet) for synden…

•

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.”

•

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).

•

Det handlet om å ødelegge kanaaneisk religion slik at Israel skulle være
et hellig folk - så Messias kunne komme fra dem med frelse til alle folk.

3. SPRÅK, UTTRYKK OG
SJANGER

3. SPRÅK, UTTRYKK OG SJANGER
A . “KRIGSOVERDRIVELSER”
•

1. Sam 15:2-3: 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!

•

5. Mos 25:17-18: Husk hva amalekittene gjorde mot deg underveis, da
dere dro ut av Egypt. De overrasket deg på veien da du var utsultet og
utmattet. Uten frykt for Gud hogg de ned baktroppen, alle som var blitt
liggende etter.

•

1. Sam 15:8-9: 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 27:8 - David og mennene hans dro ofte ut på plyndringstokt blant
gesjurittene, girsittene og amalekittene.

3. SPRÅK, UTTRYKK OG SJANGER
A . “KRIGSOVERDRIVELSER”
•

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.

3. SPRÅK, UTTRYKK OG SJANGER
A . “KRIGSOVERDRIVELSER”
•

5. Mos 20:16 - “i de byene…som Herren din Gud vil gi deg til eiendom,
skal du ikke la en eneste skapning få leve”

•

Jos 11:14 - Alt byttet fra disse byene (bl.a. Dor) og all buskapen tok
israelittene selv. Men menneskene hogg de ned med sverd til alle var
utryddet. De lot ikke én være igjen i live.

•

Jos 11:15 - Det Herren hadde pålagt sin tjener Moses, hadde Moses
pålagt Josva, og Josva gjorde det. Han unnlot ikke å gjøre noe av alt
det Herren hadde pålagt Moses.

•

Dom 1:27 - Manasse drev ikke bort folket i Bet-Sjean og Taanak med
tilhørende småbyer, heller ikke innbyggerne i Dor, Jibleam og Megiddo
med småbyene deres. Kanaaneerne klarte å holde seg i dette landet.

3. SPRÅK, UTTRYKK OG SJANGER
A . “KRIGSOVERDRIVELSER”
•

Jos 10:20 - Josva og israelittene påførte dem et stort nederlag og gjorde ende på
dem…
- …bare noen få overlevde og kom seg inn i de befestede byene.

•

Jos 11:21-22: På den tid dro Josva også opp og hogg ned anakittene i fjellandet, i
Hebron, Debir, Anab og hele fjellandet i Juda og Israel og slo dem og byene deres
med bann. Det ble ingen anakitter igjen i israelittenes land.
- Bare i Gaza, Gat og Asjdod ble det noen tilbake.

•

Jos 11:23 - Så tok Josva hele landet, slik Herren hadde sagt til Moses. Og Josva lot
israelittene få det til eiendom, hver stamme sin del. Og så fikk landet hvile fra krigen.
- Jos 13:1 - Josva var nå gammel og langt oppe i årene. Herren sa til ham: “Du er nå
gammel og langt oppe i årene, men ennå er det mye land som det gjenstår å
innta.”

•

1 Sam 30:17 - Fra grålysningen av og til det ble kveld dagen etter, hogg David dem
ned. Ingen av dem slapp unna…
- …så nær som fire hundre unge menn som kastet seg på kamelene og flyktet.

3. SPRÅK, UTTRYKK OG SJANGER

2. MOS 23:23-33
HVILKE BUD GIR GUD DEM?
HVA SIER GUD KOMMER TIL Å SKJE?

3. SPRÅK, UTTRYKK OG SJANGER
B. TO KATEGORIER UTTRYKK
2. Mos 23:23-33
For min engel skal gå foran deg og føre deg til amorittene og hetittene, perisittene
og kanaaneerne, hevittene og jebusittene, og jeg vil utslette dem. 24 Du skal ikke
tilbe gudene deres og ikke la deg lokke til å dyrke dem. Du skal ikke gjøre som de
gjør. Men steinstøttene deres skal du rive ned til grunnen og slå i stykker. 25 Dere
skal tjene Herren deres Gud. Da vil han velsigne brødet ditt og vannet ditt. Sykdom
vil jeg holde borte fra deg. 26 Ingen kvinne i landet ditt skal miste barn eller være
ufruktbar. Jeg skal fylle dine dagers mål. 27 Jeg vil sende redsel for meg foran deg
og skape forvirring blant alle de folkene du kommer til. Jeg skal få alle fiendene dine
til å snu ryggen til deg og flykte. 28 Jeg vil sende bisvermer foran deg. De skal jage
hevittene, kanaaneerne og hetittene bort for deg. 29 Jeg vil ikke drive dem ut før det
er gått ett år, for at landet ikke skal bli liggende øde og villdyrene bli for mange for
deg. 30 Litt etter litt vil jeg drive dem bort for deg, til du blir så tallrik at du kan ta
landet i eie. 31 Jeg skal la landegrensene dine nå fra Sivsjøen til Filisterhavet, fra
ørkenen til Eufrat. For jeg vil gi dem som bor i landet, i din hånd, og du skal drive
dem bort foran deg. 32 Du skal ikke slutte noen pakt med dem og med gudene
deres. 33 De må ikke bli boende i landet ditt, så de får deg til å synde mot meg. For
dyrker du gudene deres, blir det til en snare for deg.

3. SPRÅK, UTTRYKK OG SJANGER
B. TO KATEGORIER UTTRYKK

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 Jeg vil ikke drive dem ut før det er gått ett år (v. 29)
(v. 23)
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)

3. SPRÅK, UTTRYKK OG SJANGER
B. TO KATEGORIER UTTRYKK

5. Mos 7:20-26
Sammenlign dette avsnittet med 2. Mos 23:23-33.
Hvilke ulikheter ser du?
Hvordan bør vi tenke om dette?

3. SPRÅK, UTTRYKK OG SJANGER
B. TO KATEGORIER UTTRYKK
5. Mos 7:20-26
Herren din Gud skal også sende en bisverm over dem, helt til alle som er igjen
eller har gjemt seg for deg, er gått til grunne. 21 La deg ikke skremme av dem,
for Herren din Gud er hos deg, en Gud som er stor og vekker frykt. 22 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.
23 Herren din Gud skal overgi folkene til deg og slå dem med stor forvirring,
til de er utryddet. 24 Han skal gi kongene deres i dine hender, og du skal
utslette navnet deres under himmelen. Ingen skal kunne stå seg mot deg til du
har utryddet dem. 25 Gudebildene deres skal dere brenne opp. Du må ikke
fristes til å ta sølvet og gullet på dem og ha det for dere selv. Da blir du fanget
i en felle, for det er avskyelig for Herren din Gud. 26 La ikke dette avskyelige
komme inn i ditt hus, så du blir bannlyst slik som det. Du skal holde det for
avskyelig og avsky det inderlig, for det er bannlyst.

3. SPRÅK, UTTRYKK OG SJANGER
B. TO KATEGORIER UTTRYKK

5. Mos 7:22

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.

3. SPRÅK, UTTRYKK OG SJANGER
B. TO KATEGORIER UTTRYKK

2 Mos 23,23-33

5 Mos 7,20-26

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

3. SPRÅK, UTTRYKK OG SJANGER
B. TO KATEGORIER UTTRYKK
•

“Drive ut”-uttrykk brukes 3 ganger så ofte som “utslette”-uttrykk, noe som
tyder på at poenget var å drive ut folkene.

•

Dette kan reflektere at:
1) De ble utslettet fra landet og ikke fra jordens overflate.
2) Nasjonene ble utslettet, mens individene ble drevet bort.

•

Derfor kan det være en parallell til eksilet i Babylon (3. Mos. 18:28), da nasjonen
gikk midlertidig under, mens individene ble drevet ut av landet.

•

Derfor kan dommen over f.eks. amalekittene komme mange generasjoner
senere (fra 2. Mos 17 til 1. Sam 15 går det ca. 400 år). Det er ikke en dom over
individene, men over folkegruppen. Amalekittene skal ikke finnes mer.

•

Mosebøkene snakker mest om å drive folkegruppene ut av landet, selv om
dette skjedde i form av kriger der folk døde.

IKKE ENESTE GANGEN SLIKT SKJEDDE
5. Mos 2:20-23
Også dette regnes som refaitt-land. Refaitter bodde der før i tiden;
ammonittene kaller dem samsummitter. 21 De var et stort og tallrikt
folk og høyvokste som anakittene. Men Herren utryddet dem for
ammonittene. De drev dem bort og bosatte seg der i deres sted. 22
Det samme hadde han gjort for Esaus etterkommere, som bor i Se'ir,
da han utryddet horittene for dem. De drev horittene bort og
bosatte seg i deres land, og der har de bodd til denne dag. 23
Likedan gikk det med avittene, som bodde i landsbyene så langt
som til Gaza. Kaftorerne, som kom fra Kaftor, utryddet dem og
bosatte seg der i deres sted.

TOLKNINGER
EKSEMPEL: SAUL’S DØD I 1. KRØN 10:1-14
•

v. 1-6: Filisterne gikk til kamp mot Israel. Da flyktet israelittene for
dem, og det lå mange falne på Gilboa-fjellet. 2 Filisterne var like i
hælene på Saul og sønnene hans, og de felte Jonatan, Abinadab og
Malkisjua, Sauls sønner. 3 Saul var hardt presset i kampen,
bueskytterne oppdaget ham, og han skalv av redsel for dem. 4 Da sa
Saul til våpenbæreren sin: "Dra sverdet og støt det gjennom meg, så
ikke disse uomskårne skal komme og mishandle meg." Men
våpenbæreren ville ikke, for han var helt skrekkslagen. Da tok Saul selv
sverdet og styrtet seg mot det. 5 Da våpenbæreren så at Saul var død,
styrtet han seg mot sverdet sitt og fulgte ham i døden. 6 Slik døde
Saul og hans tre sønner, og hele hans hus døde ut med ham.

•

v. 14: Derfor drepte Han ham og overlot kongedømmet til David, Isais
sønn. (BGO)

1. GUD BRUKTE ISRAEL TIL Å
DØMME SYND
2. DERFOR VAR IKKE DETTE
“FOLKEMORD”
3. OG DET VAR HOVEDSAKELIG
UTDRIVELSER AV FOLKEGRUPPER

KRIGENE I GT PEKER FRAM MOT NÅR JESUS
KOMMER IGJEN FOR Å DØMME VERDEN OG GJØRE
SLUTT PÅ ALL ONDSKAP.

GUDS HISTORIE FORTSETTER I NT, HVOR VI SER AT
SELV DISSE KRIGENE HADDE SOM SITT ENDELIGE
MÅL Å BRINGE FRELSE TIL ALLE FOLKESLAG.

GUD ER IKKE “KJÆRLIGHET MEN OGSÅ
DOMMER”. DET ER FORDI HAN ER KJÆRLIGHET AT
HAN HANDLER SOM HAN GJØR I GT.

