Søndag 19. januar – Andreas Magnus

Start med slutten
Dagens tekst: «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller
profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å
oppfylle. 18 Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den
minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd. 19 Den
som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å
gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder
dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i
himmelriket. 20 Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt
overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i
himmelriket.»
Sammendrag av talen:
Jesus snakker om hele det gamle testamentet (det opprinnelige
testamentet) når han refererer til «loven og profetene», og han mener at
GT er Guds ord som vi må ta på alvor og ha som autoritet i våre liv. Han
signaliserer altså at vi kan stole på at Guds løfter og sannhet holder helt til
«himmel og jord forgår» (har ennå ikke skjedd). Samtidig legger han opp til
at hvordan vi skal tolke og bruke loven vil endre seg «når alt er skjedd» =
når Jesus har tilveiebragt forsoning gjennom sin død og oppstandelse – og
igjennom dette oppfylt «loven og profetene». For det er ikke bare
profetene som peker fram mot Jesus - selve Moseloven gjør også dette.
Derfor sier også Jesus selv i Matteus 11:3 at «loven profeterer». Og hvordan
profeterer loven? Jo blant annet gjennom feiringen av Yom Kippur
(forsoningsdagen) og alle de seremonielle forskriftene og dyreofringene
som fungerer som pedagogiske verktøy når det gjelder å lære Israelittene
om Guds hellighet, om synd og syndens konsekvenser og om nåde. Dette
var viktig slik at Israelittene kunne ha forutsetningene til å forstå evangeliet
når Jesus kom og forkynte at himmelriket er nær. Og når Jesus til slutt døde
på korset så gjorde han det på en slik måte at han både gikk inn i rollen som
påskelammet og som syndebukken.
Så hva betyr det for oss i dag i forhold til hvordan vi skal forholde oss til Moseloven og GT?
Allerede kirkefedrene, og senere reformatorene, delte Moseloven inn i tre kategorier:
1) Det var de seremonielle lovene som nå er helt overflødige pga Jesu frelsesverk, og derfor ikke
er relevante for oss som kristne.
2) Så er det de moralske lovene, som f.eks. de 10 bud. Disse er fortsatt relevante og oppsummeres
godt i det doble kjærlighetsbudet av Jesus.
3) Så er det de sivile (samfunnsmessige) lovene/anordningene. Prinsippene som uttrykkes
gjennom disse er gode, men de kan uttrykkes på andre måter i dag, og må hele tiden tilpasses
det samfunnet og den kulturen vi lever i. Eks – loven om at man skal la fuglemoren unnslippe
når man sanker egg fra ville fugler kan sies å handle om bærekraftig utvikling og bevaring av

naturmangfold, men loven må oversettes til vår tid før vi konstruerer lover basert på prinsippet
som uttrykkes i loven.
GT er også full av skjulte skatter som vi av og til kan trenge litt hjelp til å trenge inn til pga at
disse skriftene er skrevet for veldig lenge siden i en veldig annerledes kultur enn vår egen.
Likevel er det stor gjenkjennelse å finne i GT’s tekster for oss alle sammen, for her pyntes det
ikke på historiene. De kan lære oss om Guds godhet og hans tålmodighet, men også om hans
hellighet og nidkjærhet.
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Spørsmål dere kan drøfte i gruppene:
Hvordan er ditt forhold til GT og Moseloven?
Var talen (eller sammendraget) til hjelp for deg? Hvorfor/Hvordan?
Har du fått noen nye spørsmål som du lurer på etter å ha hørt talen?
Hva betyr det for deg at Jesus er din syndebukk?
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