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AHMED OG HAMDI
Ahmed arbeidet på kontor. Han vantrivdes vel ikke direkte på jobben. Men han
hadde vansker med å samarbeide med avdelingssjefen, som nok sørget for at
Ahmed ikke fikk vise hva han virkelig kunne. Med en gang avdelingen fikk noe
vanskelig å gjøre, sørget sjefen alltid for at det var han selv som sto i sentrum og fikk
all æren.
Ahmed hadde mer enn en gang tenkt på å bytte jobb. Men arbeidsmarkedet var
ganske anstrengt, og det var vanskelig å finne noe bedre for øyeblikket. Dessuten
var lønnen noe høyere enn på de fleste ledige stillingene, så Ahmed ble værende på
arbeidsplassen. Han hadde god bruk for pengene han tjente for å forsørge kone og
tre barn. Ahmed var svært stolt over sine barn, spesielt Hassan, den eldste sønnen,
som studerte til ingeniør ved universitetet.
En dag hendte det noe som forandret situasjonen på jobben til det bedre. Hamdi
begynte å arbeide på samme avdeling som Ahmed. Hamdi var litt yngre enn Ahmed.
Han var oftest glad, hadde lett for å le, og var enkel å ha med å gjøre. Endelig fikk
Ahmed en venn på jobben. De begynte å spise lunsj sammen og å treffes etter
arbeidstid. Hamdi var også gift, og Gud hadde velsignet ham med fire vidunderlige
barn, to gutter og to jenter.
Ahmed og Hamdi ble nære venner. De gikk på besøk til hverandre og hadde stor
glede av å sette seg ned med en god kopp te og bare prate. Timene gikk og de
kunne samtale om nesten hva som helst.
I starten dreide det seg mest om arbeidet på kontoret. Men etter hvert kom de stadig
oftere inn på de store livsspørsmålene. Både Ahmed og Hamdi var dypt religiøse,
men de hadde ikke samme tro. Ahmed var muslim, mens hans beste venn Hamdi
leste regelmessig i Bibelen og var en etterfølger av Messias (Al-Masih).
Det som forundret Ahmed var at jo bedre han lærte Hamdi å kjenne, jo mer fikk han
respekt for hans tro og liv i fellesskap med Gud. Ahmed forsto at hans venn levde tett
innpå Gud på en måte han ikke riktig kjente til, og det gjorde ham litt nysgjerrig.
Hamdis liv med Gud hadde sikkert noe med Messias å gjøre, tenkte Ahmed. Ahmed
trodde jo også på Messias, men ikke på samme måten. Han trodde på alt som sto
skrevet i Koranen om Jesus, Marias sønn (Aisa Abn Mariam). Ahmed hadde dyp
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respekt for Messias. Han visste at Messias var født av jomfru Maria (Mariam Alathra), at han gjorde mange under med Guds tillatelse, at han hadde fått Evangeliet
(Al-Indjil) av Gud. Samtidig visste Ahmed at han bare kjente til noen få detaljer om
Messias liv, og han begynte å lengte etter å få vite mer om denne store apostel
(rasol), som bar så mange navn, til og med i Koranen.
En dag ble Ahmeds nysgjerrighet for stor. Han bestemte seg for å spørre sin gode
venn Hamdi om Messias. Den beslutningen ledet til mange interessante samtaler.
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GUDS LAM
Fortell meg om Jesus, Marias sønn, spurte Ahmed innstendig. Jeg vil så gjerne vite
mer om ham. Hamdi tenkte seg litt om, så sa han:
-

Hvis du vil forstå hvorfor Messias kom til verden, så må du forstå betydningen
av et offer

-

Et offer? Hva mener du egentlig? Undret Ahmed.

Hamdi fortsatte:
-

Vi forstår betydningen av et offer fra «Id Al-Athha» (Offerhøytiden). Du vet, da
Gud ba Abraham (Sayedna Ibrahim) om å ofre sin sønn. Hva ville ha hendt
med Abrahams sønn om ikke Gud (Allah) hadde skaffet et offer som
løsepenge (fida) for ham?

-

Ismael ville ha dødd, sa Ahmed.

-

Her ser vi betydningen av et offer, svarte Hamdi. Noen dør i stedet for en
annen. Gud sendte en sau som ble ofret i hans sted.

-

Jeg er i samme situasjon som Abrahams sønn. Jeg er under dødens makt, sa
Hamdi

-

Hva mener du? sa Ahmed undrende.
Hamdi svarte alvorlig:

-

Det står skrevet i Bibelen (den hellige boken):
«Syndens lønn er døden.» (1)
Lønnen for min synd er døden. Jeg er en synder. Ja, for mennesker er jeg et
dypt religiøst menneske. Jeg ber til Gud hver dag, jeg studerer hans bok, og
jeg tjener ham. Men for Gud er jeg en synder. Finnes det noen utenom Gud
som er fullkommen? spurte Hamdi.

-

Nei! svarte Ahmed. Ingen utenom Gud.

-

Så for Gud er vi alle syndere, eller hva mener du? undret Hamdi.

-

Jo, slik er det, bekreftet Ahmed.

-

Jeg er i samme situasjon som Abrahams sønn, under dødens makt. Men hvor
er da offeret for mine synder? Har ikke Gud sendt et offer som løsepenge for
meg? spurte Hamdi.
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Ahmed visste ikke riktig hva han skulle svare.
Hamdi fortsatte:
-

Døperen Johannes (Tahya Abn Zakaria) levde samtidig med Messias. Første
gang han så Messias sa han:

«Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!» (2)
Messias var ikke menneskers lam. Han kom fra Gud. Han var ovenfra. Guds Ånd
(Roh Allah) overskygget jomfru Maria (Mariam). Hun ble gravid og fødte en sønn.
Han bærer, som du vet, navnene: Jesus, Marias sønn, Guds ord (Kallimat Allah)
og Guds Ånd (Roh Allah). Han var ren. Han kom fra himmelen som Guds lam.
Messias beviste at han var Guds lam gjennom å leve et rent og fullkomment liv
for Gud. Han behøvde aldri si: «Jeg ber Gud den store om tilgivelse (astaghfer
Allah Al-Azim)», fordi han var Guds rene lam. Men fordi han som Guds rene lam
kom for å bære bort hele verdens synd, måtte han ofres. Det skjedde da han av
fri vilje ga sitt liv i døden. Han oppsto fra de døde. Han fór levende til himmelen.
Og en dag skal han komme tilbake til verden.
Hamdi gjorde en kort pause, så på Ahmed og sa:
-

Jeg er i samme situasjon som Abrahams sønn, jeg er under døden. Men det
finnes et offer for mine synder gjennom Messias, Guds rene lam. Gjennom sitt
lam tilbyr Gud tilgivelse for alle våre synder og et evig liv i paradis (djanna).
Messias bar alle menneskers synd, også dine, Ahmed.

Ahmed satt lenge stille og tenkte. Så sa han:
-

Om Messias tok bort hele verdens synd, da behøver jeg ikke dø… Altså har
jeg i så tilfelle allerede evig liv.

-

Ahmed, sa Hamdi. Tenk at det er din fødselsdag, og tenk at Messias kommer
og banker på døren din. Han har en presang med seg. Han sier til deg:
«Ahmed, jeg vil gi deg en gave. Den består i tilgivelse for alle dine synder, et
evig liv, og et levende personlig fellesskap med Gud allerede i dag. Det du må
gjøre er å vende om fra din synd, bekjenne din synd, og ta imot tilgivelsen
gjennom mitt offer for deg. Om du tar imot gaven er den din, ikke ellers.»

Ahmed funderte. Han kjente seg fortumlet og visste ikke riktig hva han skulle si.
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-

Du synes kanskje det var et underlig eksempel, sa Hamdi. Men hver gang
noen av Herrens tjenere forklarer veien til Gud gjennom Messias, er det som
den levende og oppstandne Jesus, Marias sønn, virkelig banker på nettopp
vår dør. Han sier selv i den hellige boken:

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren,
vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.» (3)
Hamdi la til:
-

At jeg åpner min dør for Messias og inviterer ham inn i mitt liv, til å bryte mitt
brød og dele mitt fellesskap, det er det samme som å ta imot Guds gave til
meg og hvert menneske.

-

Vet du, Hamdi. Det du har fortalt meg om Al-Masih har berørt meg dypt. Jeg
trenger tid til å tenke over det du har sagt. Men jeg vil gjerne høre mer om
Messias når vi treffes neste gang.

-

Al-salamo aleikom (fred være med deg).

-

Aleikom al-salam (med deg være fred).
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GUDS ORD
Det du fortalte om Jesus, Marias sønn forrige gang vi møttes, ga meg en hel
del å tenke på, begynte Ahmed litt famlende. Så fortsatte han. Jeg håper du
synes det er greit, men jeg har en del spørsmål jeg vil ha svar på før vi går
videre med vår samtale om Messias.
-

Javisst, vær så god, svarte Hamdi som ante hva som skulle komme.

Ahmed begynte forsiktig:
-

Du vet jo at vi muslimer tror på de himmelske bøkene: Tawrah (Mosebøkene),
Zabor (Salmenes bok), Indjil (Evangeliet) og Koranen. Men jeg har lært at alle
bøkene utenom Koranen har blitt forfalsket av jøder og av kristne, så man kan
ikke lenger stole på det som står der. Den hellige boken (Bibelen) som du tror
på er altså forfalsket (moharraf), og er en blanding av sannhet og løgn.

-

Kan du legge fram noe som helst historisk bevis for din påstand? spurte
Hamdi.
Ahmed tenkte etter, men oppdaget til sin overraskelse at han aldri hadde hørt
noe annet enn ubeviste påstander. Hamdi fortsatte:

-

Kan du forklare meg når denne påståtte forfalskningen fant sted og om det
over hode var mulig å utføre den?

-

Nei, sa Ahmed lettere sjokkert. Svarene på disse grunnleggende spørsmålene
har ingen noen gang lagt fram for meg.
Etter en kort pause spurte Hamdi:

-

Tror du at det ville være mulig å forfalske Koranen?

-

Astaghfer Allah (Jeg ber Gud om tilgivelse)! ropte Ahmed. Det ville være
fullstendig umulig. De troende ville aldri akseptere at noen bare pirket på
Koranen. Hamdi svarte:

-

Hvorfor tror du at vi ser annerledes på Bibelen? Hvordan kan du i det hele tatt
tenke at de sanne troende skulle tillate at noen endret i de hellige skriftene og
presenterte en forfalsket Bibel? Jeg tror på den Gud som skapte himmel og
jord. Den Gud som vet alt og som kan gjøre alt. Han som har gitt menneskene
sitt eget ord har også makten til å bevare sitt eget ord.
Hamdi så fortsatt på Ahmed og spurte:

-

Ahmed, tror du at alt som skjer er etter Guds vilje?
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-

Ja, det tror jeg, svarte Ahmed. Hamdi fortsatte:

-

Tror du virkelig at Gud først sender sitt ord til verden og siden beslutter at det
skal forfalskes, eller er ikke den allmektige i stand til å bevare sitt eget ord?

-

Jovisst kan Gud bevare sitt eget ord, bekreftet Ahmed.

-

Vet du, Ahmed, at Bibelen er en fantastisk bok. Den kom til under et tidsrom
på cirka 1400 år. Den inneholder Tawrah (Mosebøkene), Zabor (Salmene) og
Indjil (Evangeliet) og mange andre bøker som ble skrevet ned av Guds
apostler (rosol) og profeter (anbia). Bibelen er inndelt i to deler; Det Gamle
Testamentet som dekker tiden før Messias fødsel, og Det Nye Testamentet
som begynner med Messias ankomst til verden. Bibelen ble nedskrevet på tre
ulike språk.

-

Hvilke språk var det? spurte Ahmed.

-

Den ble skrevet på hebraisk, arameisk og gresk, svarte Hamdi. Gud brukte
mange slags mennesker når han ga sitt ord til oss. Noen var konger eller
statsmenn, andre var gjetere eller fiskere. Bibelen er et under fra Gud, for på
tross av det lange tidsrommet og de mange ulike mennesker som har skrevet
den, så holder hele boken sammen som en enhet. Det finnes ett felles tema
tvers gjennom hele Bibelen, og det temaet, Ahmed, er Messias (Al-Masih).

-

Kan det være sant at Gud har talt om Messias i 1400 år? sa Ahmed
overrasket.

-

Ahmed, sa Hamdi med et smil. Gud har talt om Messias gjennom hele
historien helt til i dag.

-

Er det virkelig mulig? sa Ahmed tvilende.

-

Jovisst er det det. For Gud er alt mulig, svarte Hamdi. Med det får vi snakke
om neste gang vi treffes.

-

Det ser jeg virkelig fram til, sa Ahmed.

-

Al-salamo aleikom.

-

Aleikom al-salem.
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GUDS OFFER
-

Nå er jeg virkelig nysgjerrig på å få høre hvordan Messias kan være temaet
gjennom hele Bibelen, sa Ahmed.

-

Husker du da vi snakket om Messias som Guds lam som bar vår synd? spurte
Hamdi.

-

Selvfølgelig. Hvordan skulle jeg ha glemt det, sa Ahmed.

-

Gud har undervist om offer gjennom hele historien fra til Jesus, Marias sønn,
sa Hamdi.

-

Hvordan da? sa Ahmed.

-

Hvor mange mennesker fantes på jorden da Kain (Qabil) og Abel (Habil)
levde? spurte Hamdi.
Ahmed tenkte etter og sa litt undrende:

-

Fire stykker. Det var Adam, Eva (Hawa), Kain og Abel.

-

Det fantes bare fire mennesker, sa Hamdi. Og enda forsto de at de måtte tilbe
Gud gjennom et offer. Hvordan kunne de vite det? spurte Hamdi og fortsatte.
Jo, fordi Gud er hellig og ren, men mennesket er en synder og trenger et offer
som løsepenge for sine synder.
Noa (Sayedna Noh) tilba Gud gjennom offer, Abraham (Sayedna Ibrahim) tilba
Gud gjennom offer, Moses (Sayedna Mosa), David (Sayedna Dawod) og alle
apostler og profeter har tilbedt Gud gjennom et offer.
Hamdi la til:

-

Jeg tilber Gud på samme måte som apostlene og profetene.

-

Nå tøyser du i hvert fall, sa Ahmed. Du går jo ikke til markedet og kjøper en
sau som du siden ofrer til Gud, sa Ahmed og smilte med hele ansiktet.

-

Jeg tilber Gud gjennom Messias, Guds lam, som bar min synd da han ble
ofret, svarte Hamdi. Det står skrevet i den hellige boken (Bibelen):

«For Gud er én, og én mellommann er det mellom Gud og mennesker,
mennesket Kristus Jesus, han som ga seg selv som løsepenge for alle.»
-

Det finnes bare én Gud og det finnes bare én mellommann mellom Gud og
oss mennesker, Messias som ofret seg selv som løsepenge (fida) for alle,
også for deg, Ahmed. Gjennom hele historien fram til i dag har mennesker
tilbedt den levende Gud gjennom et offer.
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-

Jeg tror jeg begynner å forstå hva du mener, men du må forklare litt mer så
jeg skjønner hele bildet, sa Ahmed tankefullt.
Hamdi tenkte seg litt om, så sa han:

-

Gud åpenbarte betydningen av offer gjennom historien, spesielt gjennom
Moses i Tawrah (Mosebøkene). Lovens (al-sharia) samlede undervisning av
offerets betydning som løsemiddel for synden ser vi i skriftordet:
«Etter loven blir jo nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utøst,
er det ingen som får tilgivelse.»

-

Men hvordan kan all denne undervisningen om offer kobles til Jesus, Marias
sønn, spurte Ahmed.

-

Slik forholder det seg, sa Hamdi. Parallelt med undervisningen om offerets
betydning bar profetene fram mange profetier om Messias. Blant disse
profetiene finnes forutsigelser om at når Messias kom til verden, skulle han
ofres som løsepenge for vår synd.
Hamdi tok fram en Bibel, åpnet den, viste den fram for Ahmed og sa:

-

Se selv hvilken nøyaktig beskrivelse av Messias offer som profeten Jesaja
skrev ned cirka 700 år før Messias kom…
«Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte: Han
er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd,
knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi
helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei. Men
skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet,
han ble plaget, og han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å
slaktes, lik en sau som tier når det klippes, og han åpnet ikke munnen.»
(3)
Ahmed som var dypt rørt av de profetiske ordene sa forbløffet…

-

Mener du at dette ble skrevet mange hundre år før Jesus, Marias sønn ble
født?

-

Ja, sa Hamdi. I følge profetene skulle Messias komme fra profeten Davids
(Nabi Dawod) slekt. David som levde cirka 1000 år før Messias, gir en nesten
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nøyaktig beskrivelse av korsfestelsen til sin kommende sønn Messias.
Korsfestelse var en svært langvarig og pinefull henrettelsesmetode. Etter en
stund ble leddene til den korsfestede skilt fra hverandre, og dessuten led han
av en voldsom tørst. Profeten David skriver:
«Jeg renner bort som vann, alle mine bein er løsnet. Hjertet er som voks,
det smelter i meg. Munnen er tørr som et potteskår, tungen er klistret til
ganen. Du legger meg ned i dødens støv. Hunder samler seg om meg, en
flokk av voldsmenn omringer meg. De gjennomborer mine hender og
føtter. Hvert bein i kroppen kan jeg telle. De stirrer, de ser på meg. De
deler klærne mine mellom seg og kaster lodd om kappen.» (4)
-

Dette skriver David til tross for at man på hans tid ikke anvendte korsfestelse
som henrettelsesmetode, den ble oppfunnet langt senere og ble benyttet av
romerne på Messias tid.

-

Du mener at alle disse forutsigelsene har gått i oppfyllelse i Jesus, Marias
sønn? spurte Ahmed.

-

Ja, ikke bare disse, men også en mengde andre profetier har blitt bokstavelig
oppfylt i Messias, svarte Hamdi. Messias bekreftet selv ved mange ulike
anledninger at han kom for å gi sitt liv som løsepenge (fida). Han sa om seg
selv:

«For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv
å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.» (5)
-

Forstår du nå, Ahmed, hvordan Guds undervisning om offer for menneskets
synd går rett gjennom hele Bibelen og hvordan alt har gått i oppfyllelse
gjennom Messias?

-

Hamdi, sa Ahmed. Jeg har aldri hørt dette tidligere. Det var utrolig interessant.
Jeg behøver mer tid til å tenke. Men ikke vær urolig, jeg kommer snart tilbake
med flere spørsmål.

-

Værsågod, sa Hamdi. Du får Bibelen som en gave fra meg. Begynn gjerne
med Det Nye Testamentet, så får du lese om livet til Messias, om hans
fantastiske under og lære.
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-

Tusen takk, sa Ahmed. Jeg har ofte hørt om «bokens folk» (ahl al-kitab), men
jeg har aldri lest i selve boken. Jeg ser virkelig fram til å få lese om
undervisningen og undrene til Jesus, Marias sønn.

-

Al-salamo aleikom.

-

Aleikom al-salam.
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SYNDEN
-

Hamdi, begynte Ahmed litt nølende. Helt siden vi snakket sammen sist gang
har jeg gått og tenkt på Al-Masih som ga sitt liv som løsepenge for alle
menneskers synd. Men det er en ting som jeg må forstå. Hvor kommer synden
(al-khatiya) fra, og hvordan kan det ha seg at alle mennesker har problem
med synd? Kan du forklare det? sa Ahmed alvorlig.

-

Jo, det kan jeg nok, svarte Hamdi ettertenksomt. Men vi må begynne fra
begynnelsen for å forstå hvor synden kommer fra. I Tawrah (Mosebøkene)
leser vi at etter at Gud hadde skapt verden og menneskene, satte han dem i
paradis (djanna). Der i paradis var mennesket helt rent og levde i et
fullkomment fellesskap med Gud. Men som du vet hendte det noe som ødela
livet i paradis. Ahmed, hva var det egentlig som hendte?

-

Satan kom og ødela alt, sa Ahmed.

-

Akkurat! sa Hamdi. Gud forbød menneskene å spise av frukten på treet til
kunnskap om godt og ondt, da han sa til Adam:
«Du må gjerne spise av alle trærne i hagen. Men av treet til kunnskap om
godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du
dø.» (1)
Men Satan kom som en slange og fristet Adam og Eva. De var ulydige mot
Gud og spiste av frukten. Resultatet ble forferdelig for menneskene, siden
synden kom inn i menneskets liv slik at alle mennesker ble syndere.

-

Ble virkelig alle mennesker syndere? spurte Ahmed tvilende. Det har jeg
vanskelig for å godta. På hvilken måte ble de i så fall det?

-

Menneskehet ble akkurat som frukten han spiste, sa Hamdi. Vi ble en underlig
blanding av godt og ondt. Et menneske kan noen ganger utføre de aller
edleste og fineste gjerninger for så i neste sekund gjøre de mest svikefulle
handlinger der man kanskje til og med lurer og bedrar sin neste. Et menneske
kan den ene gangen være svært kjærlig og omtenksom, og så neste gang
være full av misunnelse, egoisme, mangel på kjærlighet, begjær eller en
annen egenskap som er i slekt med synden.
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-

Som du sa, Ahmed, så strever alle mennesker med dette problemet. Alle
religioner behandler det. Alle land innsetter lover for å kunne kontrollere
syndens mange ulike forkledninger. Det verste er at mennesket ikke blir en
synder fordi det gjør synd, men snarere at det gjør synd fordi det er en synder.
Det er nesten som det finnes en liten fabrikk inni menneskene som produserer
synd og ondskap, eller hva tror du? sa Hamdi og så utforskende på Ahmed.

-

Jeg må dessverre erkjenne at din beskrivelse av mennesket stemmer ganske
bra med virkeligheten. Mennesket er virkelig en blanding av godt og ondt,
svarte Ahmed. Men hvor kommer Satan inn i bildet?

-

Jo, gjennom synden fikk Satan makt i menneskenes liv og samfunn, svarte
Hamdi. Han som en gang fristet Adam og Eva, fortsetter med samme type
virksomhet den dag i dag. Han frister fortsatt mennesker for at vi skal fortsette
med å leve i synd. Gjennom synden får Satan makt i menneskenes liv, siden
det er nettopp vår synd som skiller oss fra Gud. Det er på grunn av synd at
verden ser ut som den gjør i dag.
Gud skapte alt godt, men menneskene har innført mye ondskap i verden, for
eksempel krig og undertrykkelse, men også gjennom all slags ødelagte
relasjoner mellom mennesker og annen elendighet som ødelegger
menneskenes liv.

-

Så du mener at Gud egentlig ikke skapte oss slik vi er, men at hele verden ser
ut som den gjør i dag på grunn av Adams synd? undret Ahmed.

-

Akkurat, svarte Hamdi. Synden kom inn i mennesket gjennom Adam som det
står skrevet:
«Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden
kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker fordi alle syndet.» (2)
Det aller verste var døden, både den fysiske og den åndelige døden.

-

Den fysiske og åndelige døden? sa Ahmed og så undrende på Hamdi. Hva er
den åndelige døden for noe?
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-

Jo, Gud sa jo til mennesket at dersom det spiste av frukten så skulle det dø,
begynte Hamdi. Og siden Gud er rettferdig og alltid står ved sitt ord, så kom
virkelig døden over menneskene slik at alle mennesker dør. Men mennesket
døde til og med på en åndelig måte da det syndet.

-

Hvordan da? spurte Ahmed.

-

Jo, resultatet av synden ble at menneskene ble drevet ut av paradis, svarte
Hamdi. De ble drevet bort fra den plassen der de hadde levd i et rent,
fullkomment fellesskap med Gud. De måtte leve utenfor paradis. Menneskene
døde på en åndelig måte da de ble skilt fra den levende og hellige Gud på
grunn av deres synd. Det er altså synden og ondskapen som skiller
menneskene fra Gud. Det er synden som gjør at vi mennesker ikke
automatisk lever i et nært fellesskap med Gud. Siden Gud er ren og hellig kan
han ikke ha fellesskap med synden. Dette er grunnen til at vi mennesker
trenger en frelser (monadji) som redder oss fra konsekvensene av alle våre
synder.

-

Tror du, Ahmed, at alle dine synder er skrevet ned?
Ahmed så litt urolig ut, så sa han:

-

Jeg vet at de er skrevet ned av de to englene som følger hvert menneske.

-

Gud vet alt om oss, sa Hamdi. Hver god gjerning og hver ond gjerning, hvert
ord, hver tanke, hver hensikt (neya). Alt er nedskrevet hos Gud. Vet du hvilken
vei vekten kommer til å slå ut på dommens dag (yom al-hisab)?

-

Nei, bare Gud vet det, sa Ahmed stille.

-

Gud elsker deg, Ahmed. Husk på at Guds lam, Jesus, Marias sønn, har båret
all vår synd. Det fins tilgivelse for alt, sa Hamdi rolig.
Ahmed tenkte en stund, så sa han:

-

Dersom Messias er så viktig, hvorfor fikk ikke Adam og Eva høre om ham?

-

Ville du tro meg om jeg sa at de fikk høre om Messias? spurte Hamdi.

-

Nei, det er vel ikke mulig at Adam og Eva fikk høre om Messias, sa Ahmed.

-

Gud elsker menneskene, og han ønske å ha fellesskap med oss, begynte
Hamdi, derfor talte han om Messias helt fra starten. Midt i det tragiske som
hendte med Adam og Eva, kom et løfte til dem om en befrier som en dag
skulle knuse Satans makt over menneskene. Gud talte til Satan mens Adam
og Eva lyttet:
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«Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og
hennes ætt. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl.»
(3)
Gjennom hele Bibelen kalles sønnene opp etter sine fedre. Abrahams sønn,
Jakobs sønn og så videre. Men her står det om kvinnens ætt, ikke mannens.
Det skal komme en som ikke har en far, men som er kvinnens sønn. Denne
sønnen skal knuse Satans makt over menneskene, mens Satan som en
slange skal forsøke å drepe kvinnens sønn ved å ramme ham i hælen. Dette
er nøyaktig det som skjedde da Jesus, Marias sønn, ofret sitt liv som
løsepenge for menneskenes synd.
-

Helt fantastisk, sa Ahmed. Tenk at Gud begynte å tale om Messias allerede til
de første menneskene på jorden. Det beviser enda en gang at hovedtemaet
gjennom hele Bibelen virkelig er Messias. Du har gitt meg en hel del å tenke
på til neste gang, Hamdi.

-

Al-salamo aleikom.

-

Aleikom al-salam.
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ABRAHAMS SØNN
-

Jeg er svært nysgjerrig, sa Hamdi. Jeg vil vite hva du syns om Al-Indjil
(Evangeliet)?

-

Det er sannelig en fantastisk bok, svarte Ahmed oppriktig. Jeg har aldri lest
noe lignende. Det er veldig interessant å lese i detalj om de fantastiske
undrene til Messias. Selv undervisningen til Messias da han talte oppe på
berget (Bergprekenen), er helt fantastisk. Det fins en klarhet og en dybde i
hans undervisning. Han snur opp ned på nesten alle begrep når han sier at vi
skal elske våre fiender og be for dem som forfølger oss. Dessuten er hans
undervisning om bønn så forskjellig fra alt jeg tidligere har hørt. Jeg føler meg
ganske fortumlet. Men samtidig må jeg si at jeg fikk nesten like mange
spørsmål som svar.

-

Det høres interessant ut, sa Hamdi smilende. La oss begynne med det første
spørsmålet du støtte på.

-

Som du vil, sa Ahmed. Hvorfor begynner Evangeliet med en slektstavle fra
Abraham via David til Messias?
Etter å ha tenkt en stund begynte Hamdi.

-

Kan du huske hva vi snakket om tidligere, nemlig at hele Bibelen henger
sammen som en enhet, og at det fins ett tema som går gjennom hele boken?

-

Joda, jeg husker det, sa Ahmed.

-

Husker du også hvilket tema det var? spurte Hamdi.

-

Al-Masih, svarte Ahmed.

-

Svaret på spørsmålet ditt har med dette temaet å gjøre, sa Hamdi. I følge
profetene måtte nemlig Messias være Davids sønn og Abrahams sønn.

Ahmed tenkte litt på det Hamdi hadde sagt, så sa han:
-

Det der høres interessant ut. Kan du forklare de ulike profetiene litt nærmere?

Etter en ganske lang pause begynte Hamdi:
-

En dag, for om lag fire tusen år siden, talte Gud til Abraham, som kalles Guds
venn (Khalil Allah). Gud ga et løfte til Abraham mens han ennå ble kalt Abram.

18

Det Gud sa til Abraham skulle få en avgjørende betydning for hele
menneskeheten. I Tawrah (Mosebøkene) leser vi:
«Herren sa til Abram: «Dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra
farshuset ditt til det landet som jeg skal vise deg! Jeg vil gjøre deg til et
stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til
velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som
forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden
velsignes.» (1)
Gud valgte altså ut en mann som var barnløs på tross av mange års ekteskap.
Gud lovet ham et land. Gud skulle gjøre ham til et stort folk. Hans navn skulle
bli stort og velkjent. Alt dette oppfylte Gud i detalj. Men det merkeligste av alle
løftene til Abraham var det siste, at Herren Gud skulle velsigne alle slekter på
jorden i Abraham. I dette løftet ligger løftet om Messias. Så Messias skal være
Abrahams sønn, og gjennom ham skal Gud velsigne hele verden.
-

Men hvordan vet du at løftet sikter til Messias og ikke noen annen? undret
Ahmed.

-

Man kan si at det klarner steg for steg når man leser videre i Tawrah, svarte
Hamdi. Abraham fikk med tiden to sønner. Isak (Ishaq) med sin hustru Sara,
og Ismael (Ismail) med Saras tjenestekvinne Hagar (Hadjar). Selv om Gud
velsignet Ismael, så gjorde han det klart for Abraham allerede før Isak ble født,
at løftet om Messias skulle gå gjennom Isak, da han sa:

« …din kone Sara skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Isak. Jeg vil
opprette en pakt med ham, en evig pakt for hans etterkommere. Jeg har hørt
din bønn for Ismael. Se jeg vil velsigne ham og gjøre ham fruktbar og svært,
svært tallrik. Tolv høvdinger skal han bli far til, og jeg vil gjøre ham til et stort
folkeslag. Men min pakt vil jeg opprette med Isak.» (2)
-

Ja, Ismael som Gud velsignet, ble jo stamfar for oss arabere, sa Ahmed. Men
også vi muslimer vet at Gud sendte mange av sine apostler og profeter via
Isaks slekt. Hamdi fortsatte:

-

Isak fikk to sønner, Esau og Jakob (Yaqob). Gud viste at løftet om Messias
skulle gå via Jakob da han åpenbarte seg for ham i en drøm og sa:
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«Jeg er Herren, din far Abrahams og Isaks Gud. Den jorden du ligger på, vil
jeg gi til deg og din ætt. Din ætt skal bli som støvet på jorden. Du skal bre
deg ut mot vest og øst, mot nord og sør, og i deg og din ætt skal alle slekter
på jorden velsignes.» (3)
-

Det var merkelig at Gud, da han talte med Jakob, gjentar så mange deler av
det opprinnelige løftet til Abraham, sa Ahmed.

-

Det kommer av at det egentlig handler om samme løfte, sa Hamdi. Men du ser
jo, Ahmed, at det er gjennom en sønn til Jakob som Gud skal velsigne alle
slekter på jorden.

-

Ja, jeg begynner å ane at Messias ennå en gang kommer til å vise seg å være
hovedtemaet gjennom Bibelen, svarte Ahmed.

-

Jo, slik er det, sa Hamdi. Hos Israels barn (bani Israel) fantes det mange ulike
slekter. Spørsmålet er om Gud til og med åpenbarte fra hvilken slekt Messias
skulle komme? Gud utvelger David (Sayedna Dawod), og oppretter en pakt
med ham. I mange profetier viser Gud at Messias skal komme fra nettopp
profeten Davids slekt. Profeten Jesaja, som levde mer enn to hundre år etter
David, sammenligner i en profeti Isais slekt med et avhugget tre. Davids egen
far het Isai. Fra den slekten skal det komme en som Guds Ånd skal hvile over.
Han skal bringe rettferdighet til de ydmyke på jorden. Han skal skape et rike
som ligner selve paradis, og alle i det riket skal kjenne Herren. Jesaja skriver:
«En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe, og et skudd skal spire fram fra
hans røtter. Herrens ånd skal hvile over ham… Han skal dømme fattige
rettferdig, i rettferd skal han skifte rett for de hjelpeløse i landet… Den
dagen skal Isais rotskudd stå som et banner for folkene. Folkeslagene
skal søke ham, og hans bolig skal være herlig». (4)

-

La oss nå se om jeg har forstått dette rett, sa Ahmed. Gud har altså åpenbart
at Messias skal være Abrahams sønn, Isaks sønn, Jakobs sønn og Davids
sønn.

-

Helt korrekt! svarte Hamdi med et bredt smil. Og når vi leser i Evangeliet ser vi
at Messias er født i overensstemmelse med profetiene. Det er derfor
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Evangeliet begynner med en slektstavle som viser at Messias er nettopp
Abrahams og Davids sønn.
-

Enda en gang har det vist seg at hovedtemaet gjennom Bibelen virkelig er
Jesus, Marias sønn, sa Ahmed. Som du forstår, Hamdi, har jeg enda
vanskeligere spørsmål på lager. Men det får vente til neste gang.

-

Al-salamo aleikom.

-

Aleikom al-salam.
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GUD ER EN
-

Hva ser du for noe? sa Ahmed mens han holdt tre fingrer opp i luften.

-

Jeg ser tre fingre på en hånd, sa Hamdi med et smil. Han forsto jo hva Ahmed
tenkte på.

-

Hamdi, fortsatte Ahmed. Tror du at Gud er én eller tre?

-

Du kan kanskje ikke helt forstå hvordan jeg tror, sa Hamdi. Men du må forstå
at jeg tror på den ene Guden. Den Gud som har skapt himmel og jord, som
kan alt, som vet alt, og som fins over alt.
Du vet at min tro kommer fra Bibelen, og Guds ord lærer at Gud er én. Denne
sannheten er nedskrevet på mange steder tvers gjennom hele Bibelen.

-

Men Gud kan ikke være tre og én samtidig, sa Ahmed iherdig. Han holdt enda
en gang opp sine tre fingre og sa: 1 + 1 + 1 = 3 og ikke 1!

-

Hvor mange Ahmed er du, spurte Hamdi. Er du én eller to?

-

Jeg er én så klart, svarte Ahmed.

-

Gud har skapt deg med en kropp og en ånd, sa Hamdi. Er din kropp Ahmed?
spurte Hamdi rolig.

-

Javisst, sa Ahmed.

-

Men din ånd da, er den Ahmed? spurte Hamdi.

-

Jo, det er den, sa Ahmed som forsto hva Hamdi skulle si. Hamdi fortsatte:

-

Hvorfor er det umulig for Gud å være tre i én når han har skapt oss som to i
én? Hamdi fortsatte etter en kort pause:

-

Anta at Gud er en kompleks enhet som åpenbarer seg i tre personer. For hvor
mye er 1 * 1 * 1, Ahmed?

-

En, svarte Ahmed stille. Men Jesus, Marias sønn, er bare et menneske og
ikke Guds sønn, sa Ahmed og så intenst på Hamdi. Tror du at Messias er
Guds sønn, Hamdi?

-

Hva tror du at jeg tror? spurte Hamdi.

-

Jeg vet ikke sikkert, sa Ahmed. Men jeg antar at du tror at Gud hadde et
forhold med jomfru Maria og at de fikk en sønn sammen.

-

Astaghfer Allah! (Jeg ber Gud om tilgivelse) ropte Hamdi. På den måten tror
jeg absolutt ikke, og jeg kjenner ikke til noen som følger Messias som tror på
den måten.
Ahmed ble overrasket og spurte:
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-

Hvordan tror du da?

-

Jeg tror at Gud er evig, at han fantes i evigheten før noe ble skapt, begynte
Hamdi. Når Evangeliet skal forklare hvem Messias er, så begynner det ikke
med hans fødsel hit til jorden, men Evangeliet begynner i evigheten, før Gud
skapte verden. Det står skrevet i Evangeliet:

«I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i
begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det
som ble til i ham var liv…». (1)
Gud skapte verden gjennom sitt ord, eller hva?
-

Jo, det stemmer. Gud sa: «Bli! Og det blir» (Kon fa yakon), svarte Ahmed.

-

Gud skapte altså verden ved sitt ord, sa Hamdi. Dette ord som utgikk fra Gud
var altså en del av Gud og fylt av Guds skaperkraft og alle hans egenskaper. I
Guds ord var liv, og der ordet gikk fram ble liv skapt i alle dets ulike former.

-

Ja, det stemmer, men hva innebærer egentlig uttrykket «og Ordet var Gud»?
spurte Ahmed.

-

Dersom jeg vitner i en rettsak så kan man ikke skille meg fra mine ord, sa
Hamdi. Mine ord vil representere meg og være en del av meg.
Når du og jeg sitter her og samtaler med hverandre, er våre ord en del av oss
selv slik at vi blir representert ved våre ord. Da Gud skapte universet, var
Ordet han talte ett med ham selv. Man kan ikke skille Gud fra hans ord. Dette
evige Guds ord som er ett med ham og inneholder alle hans egenskaper,
åpenbarte seg i Jesus, Marias sønn, som det står skrevet:

«Og Ordet ble menneske og tok bolig i blant oss, og vi så hans herlighet, en
herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet». (2)
Alt som Gud har sagt om seg selv, alle hans egenskaper, ble åpenbart i Messias.
-

Gud er hellig. Når man så hvor ren Messias var, så man Guds herlighet i ham.

-

Gud er kjærlighet. Når man så hvordan Messias elsket menneskene, så de
Guds kjærlighet i ham.
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-

Gud er allmektig. Når menneskene så hvordan han gikk på vannet, talte til
stormen slik at det ble vindstille, skapte brød, helbredet blinde, oppvekte
døde, da så de Guds kraft og herlighet åpenbart i ham.

-

Men hvordan kan Gud, som fins over alt, være begrenset til et menneske?
spurte Ahmed innstendig. Glemte han bort universet da han var i Messias?

-

Ahmed, sa Hamdi. Tenk at vi var ute på et uendelig hav, og vi senket ned et
glass i havet og fylte det med vann. Dersom vi analyserte vannet, ville vi finne
at vannet i glasset hadde nøyaktig samme egenskaper som vannet i havet.
Det er på samme måte med Messias. Den evige allmektige Gud fins over alt.
Samtidig åpenbarer han seg i Messias, i samme egenskaper og kraft. Men
Gud er ikke begrenset fordi om han åpenbarer seg i Messias. Han er fortsatt
uendelig.

-

Men Gud kan ikke åpenbare seg i et menneske, sa Ahmed.

-

Hvordan kan vi begrense Gud? spurte Hamdi. Hvordan kan vi si om den
allmektige at han ikke kan? Kan han ikke gjøre alt?

-

Jovisst kan han gjøre alt, svarte Ahmed. Men jeg kan ikke tro at han
åpenbarer seg i et menneske.

-

Det er bra at vi er enige om at dette kan være en vanskelighet for oss, men
ikke for Gud, og at Gud kan gjøre alt han selv vil, sa Hamdi. Hvis du da ikke
alt vet det, hva ville du si om du fikk høre at Gud åpenbarte seg i en
brennende busk, og talte til Moses fra busken?

-

Ahmed tenkte en stund. Så smilte han for seg selv da han forsto at det ikke
kunne være vanskeligere for Gud å åpenbare seg i et menneske enn i en
busk.
Hamdi fortsatte:

-

Tenk etter, Ahmed, hvem er egentlig han som kalles «Guds Ord» og «Guds
Ånd» (Kallimat Allah wa Roh Allah).
Selv Guds Ånd er jo ett med Gud selv. Vi vet at Guds Ånd overskygget jomfru
Maria. Hun ble gravid og fødte Messias, som engelen Gabriel sa til henne:

«Den hellige ånd skal komme over deg, og Den høyestes kraft skal overskygge
deg. Derfor skal barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn». (3)
Spørsmålet er: Hvem er han som kom til verden på denne måten?
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-

Ahmed, tenk deg at du var lege på Messias tid, og du fikk i oppdrag å skrive ut
fødselsattesten hans. Hva ville du skrive? Hva heter han?

-

Jeg ville vel skrive Jesus, Marias sønn, sa Ahmed.

-

Og navnet på moren? spurte Hamdi.

-

Ja, det blir vel jomfru Maria, sa Ahmed.

-

Og så kommer vi til navnet på faren, sa Hamdi med et smil.

-

Han hadde ingen far, svarte Ahmed med et enda bredere smil.

-

Ja, det er jo klart at vi kan la den raden stå tom ettersom han ikke hadde en
jordisk far, sa Hamdi, … eller, vi kunne jo spørre oss: Hvor kommer han fra?
Hvilket opphav har han som kalles Guds Ord og Guds Ånd? Hvem er egentlig
han som kom ned fra himmelen? Selv sa han:

«Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv…
Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som
tror på meg, skal aldri tørste.» (4)
«Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser
av dette brødet, skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, er min kropp,
som jeg gir til liv for verden.» (5)
-

Ahmed, han kom for å gi sin kropp som offer for alle mennesker. Den som får
del i vanlig brød, får fysisk liv. Den som tar imot Guds brød, som har kommet
ned fra himmelen, får åndelig liv, evig liv. Den som tror på Messias og får del i
ham, får et liv som tilfredsstiller menneskets innerste hunger og tørst etter
Gud. Det har jeg selv fått oppleve. Messias er et tilbud fra Gud til deg, Ahmed.

-

Jeg er ikke moden for det enda, sa Ahmed stille. Mange tanker snurrer rundt i
hodet mitt. Jeg har innsett at jeg helt har misforstått hvordan du tror på Gud.
Jeg begynner langsomt å forstå hvordan du tror på den eneste Gud, og at han
har åpenbart seg i Messias. Du vet at jeg elsker Messias av hjertet. Men jeg
har fortsatt flere spørsmål som jeg bærer på. Men vi tar dem vel neste gang,
eller hva, Hamdi?

-

Jo, det ser jeg virkelig fram til, svarte Hamdi.

-

Al-salamo aleikom

-

Alekom al-salam.
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GUD OG MENNESKE
-

Jeg har tenkt nesten natt og dag på det vi snakket om sist gang, sa Ahmed.
Først sier du at Jesus, Marias sønn, er menneske. Så sier du at Gud
åpenbarte seg i ham.
Hvem er han egentlig? Er det ikke slik at dere har gjort Messias til Guds sønn,
mens han bare er Marias sønn?

-

Vet du, Ahmed, begynte Hamdi. Svaret på det spørsmålet er nøkkelen til det
evige livet med Gud, både her og i evigheten. Det ville være «shirk» (å
likestille noen med Gud), dersom vi gjorde et menneske til Gud. Men Bibelen
taler om Gud som åpenbarte seg i et menneske, ikke motsatt.
At Messias ble født som menneske er vi alle enige om. I følge profetene er
han Abrahams sønn, Davids sønn og Marias sønn. Men i profetiene som ble
uttalt lenge før Messias fødsel, lærer også Gud oss at han skal komme til oss i
Messias.

-

Mener du at apostlene og profetene allerede før Messias talte om at Gud selv
skulle åpenbare seg i ham? spurte Ahmed overrasket.

-

Hovedtemaet i Bibelen er Messias. Det burde derfor ikke overraske oss at
Gud har gitt oss sannheten om Messias allerede hos profetene, sa Hamdi.

-

Vis meg, ba Ahmed. Jeg er veldig interessert.
Hamdi tenkte seg om en stund, så sa han:

-

Da Gud, cirka 700 år f Kr. åpenbarte for profeten Mika at Messias skulle fødes
i byen Betlehem, avslørte han også at han som skulle fødes fantes lenge før
sin fødsel:

«Du Betlehem, Efrata, minst blant slektene i Juda! Fra deg lar jeg en hersker
over Israel komme. Hans opphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager.» (1)
Messias ble jo født i byen Betlehem som det står skrevet i Evangeliet:
«Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by
Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, sfor å la seg innskrive
sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og
mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den
førstefødte.» (2)
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Spørsmålet er: Hvem er han som fantes lenge før han ble født inn i vår verden?
Selv sa han, da han talte med rasende jøder i Jerusalem (Al-Qods):
«Deres far Abraham jublet over å skulle se min dag. Han fikk se den dagen
og frydet seg. Du er ennå ikke femti år og har sett Abraham? sa jødene.
Jesus svarte: Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Før Abraham var, er jeg.»
Vi vet at Abraham levde nesten 2000 år f Kr.
-

Så Messias påsto altså selv at han fantes før han ble født, sa Ahmed. Men
hvor står det skrevet hos profetene at Gud skal åpenbare seg i Messias?

-

Det står mange steder, sa Hamdi. Profeten Jesaja skriver om en som skal
komme fra det lille området der Jesus, Marias sønn, vokste opp. Han skal
skape et evig rike som kjennetegnes av Guds fred. Selv skal han, som også er
Davids sønn, regjere over dette rike i evighet. Profeten beskriver hvem
Messias er gjennom de ulike navn han får:

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans
skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far,
Fredsfyrste. Så skal herreveldet være stort og freden uten ende over Davids
trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett
og rettferdighet fra nå og for alltid.» (4)
-

Vi vet at de navn Gud gir noen, beskriver hvem den personen er. Så hvem er
han, Ahmed, som får navnene: Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far,
Fredsfyrste?

-

Jeg begynner å ane konturene av det bildet av Messias som fins nedskrevet
hos profetene før han ble født, sa Ahmed. Men står det virkelig at Gud skal
komme hit til den verden han selv har skapt?

-

Yahya Abn Zakaria (Døperen Johannes), levde samtidig med Messias, sa
Hamdi. Han var utsendt av Gud for å bane vei for Messias slik at mennesker
skulle omvende seg og komme til tro på ham. Når man spurte Johannes hvem
han selv var og hvorfor Gud hadde sendt ham, svarte han med å sitere
profeten Jesaja, kapittel 40, der det står skrevet:
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«En røst roper: Rydd Herrens vei i ørkenen, jevn ut en vei i ødemarken
for vår Gud! Hver dal skal heves, hvert fjell og hver haug skal senkes.
Bakket land skal bli til slette og kollene til flat mark. Herrens herlighet
skal åpenbare seg, alle mennesker skal sammen se det.» (5)
Bildene fra profeten Jesaja viser at en stor konge skal komme på besøk. Man
skal bygge en ny, jevn vei for ham gjennom villmarken. Men hvem er denne
kongen som skal komme, Ahmed?
-

Ja, i følge profeten er han Herren, vår Gud, sa Ahmed lavt.

-

Bildene blir ennå tydeligere, fortsatte Hamdi, når vi leser videre fra det samme
skriftstedet, der det står:
«…Løft din røst med kraft, Jerusalems gledesbud! Løft din røst, vær ikke
redd! Si til byene i Juda: Se, deres Gud! Se, Herren Gud kommer med
styrke, han hersker med sin arm. Se, hans lønn er med ham, de han vant,
er foran ham. Han gjeter sin flokk som en gjeter. Han samler lammene
med armen, løfter dem opp i fanget, leder søyene.» (6)
Messias kom virkelig som en gjeter for alle troende. Han sa om seg selv:
«Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene.»
Men Ahmed, hvem er egentlig han som i følge profeten kommer som en
gjeter?

-

Jeg må erkjenne at han framstilles som Herren, Gud selv, svarte Ahmed, som
nå var lettere rystet av profetens ord. Hamdi fortsatte:

-

Som du forstår, Ahmed, så ble alle disse profetiene om Messias oppfylt i
Jesus, Marias sønn.

-

Før Messias ble født, kom engelen Gabriel til Sakarja, som skulle bli far til
Døperen Johannes. Engelen forklarte til Sakarja at han skulle få en sønn, og
hvilket spesielt oppdrag hans sønn skulle få. Engelen Gabriel sa:
«… og helt fra mors liv skal han være fylt av Den hellige ånd. Han skal få
mange i Israel til å vende om til Herren, deres Gud. Han skal gå i forveien
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for Herren med samme ånd og kraft som Elia, for å vende fedrenes
hjerter til barna og gi ulydige det sinn som rettferdige har, for å gjøre i
stand for Herren et vel forberedt folk.» (8)
I følge Evangeliet, hvem er det døperen Johannes skal gå foran, Ahmed.
-

Herren, deres Gud, svarte Ahmed.

-

Da døperen Johannes var nyfødt, fortsatte Hamdi, så profeterte Sakarja over
sin nyfødte sønn, Johannes:
«Og du, barn, skal kalles profet for Den høyeste, for du skal gå fram
foran Herren og rydde hans veier og gi hans folk å kjenne frelsen når
deres synder blir tilgitt, for vår Gud er rik på miskunn. Slik skal lyset fra
det høye gjeste oss som en soloppgang..» (9)
Ser du, Ahmed, at i samsvar med profeten Jesajas ord, engelen Gabriels ord,
og hans far Sakarjas ord, skal Yahya Abn Zakaria gå foran Herren, og at den
som kommer er Gud selv.

-

Ja, jeg ser det, og jeg antar at alt dette ble bekreftet da Messias virkelig kom,
sa Ahmed alvorlig.

-

Ja, i detalj, sa Hamdi. Da jomfru Maria fødte Messias i Davids stad, Betlehem,
så åpenbarte Herrens engel seg for noen gjetere utenfor byen og sa til dem:
«Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket:
I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. (10)
At Messias er Herren selv bekreftes gang på gang i Evangeliet. Selv sa han:
«Jeg og Far er ett.»

-

Jeg hadde stor kjærlighet og respekt for Jesus, Marias sønn alt fra starten, sa
Ahmed. Men nå tror jeg at jeg for første gang ser det fulle bildet av hvem
Messias virkelig er og hvorfor han fødtes til verden. Jeg er utrolig takknemlig
over at du har tatt deg tid til å forklare dette for meg, Hamdi
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-

Ahmed, sa Hamdi alvorlig. Gjennom troen på Messias tilbyr Gud tilgivelse for
alt og et evig liv. Messias som selv beseiret døden og som oppvekte døde
sier:
«Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han
enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.»
(12)
Ahmed, vil du ta imot Guds gave til deg gjennom troen på Messias?

-

Ja, jeg kjenne det som han står og banker på min dør akkurat nå, sa Ahmed
med tårer i øynene. Hvordan kan jeg ta imot Guds gave?

-

Det er ikke vanskelig, sa Hamdi. Be til Gud med dine egne ord. Bekjenn alt.
Gud vet alt om oss. Ta imot tilgivelsen gjennom Messias offer for deg. Be om
at Gud må komme inn i ditt liv gjennom sin Ånd og gi deg kraft til å følge
Messias, som hans disippel. Be bønnen i Messias navn. Han, som gjennom
sitt offer er mellommann mellom deg og Gud Fader.
Når du på denne måten gjennom troen tar imot Messias som Guds gave til
deg, skjer et under i ditt liv. Bibelen sier at du blir født på nytt. Du får et nytt liv
fra Gud. Du får et nytt personlig fellesskap med Gud, gjennom Messias. Gud
blir derfor din far og du blir hans barn, som det står i Evangeliet, angående alle
dem som tok imot Messias:
«Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som
tror på hans navn.» (13)
Da de hadde bedt sammen og takket Herren, sa Hamdi med et stort smil:

-

Velkommen inn i familien! Vi er nå, i Messias, søsken i Guds store familie.

-

Hvordan skal jeg få takket deg, sa Ahmed gledestrålende.

-

Takk Gud, og gjør det hver dag, svarte Hamdi. Søk fellesskap med andre som
følger Messias på samme måten som deg. Nå kan du virkelig be den bønnen
som Messias lærte sine disipler å be:
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Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt
komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi
oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi
tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men
frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i
evighet. Amen.» (14)
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(2) Johannesevangeliet 1:29
(3) Åpenbaringen 3:20
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(2) Hebreerbrevet 9:22
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(4) Jesaja 11:1-2, 4, 10
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(5) Johannesevangeliet 6:51
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(11)

Johannesevangeliet 10:30
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Johannesevangeliet 11:25-26

(13)
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