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D

et var stor kontrast mellom rabbien og kongen. Jøden var
gammel og krokrygget. Han hadde ingen imponerende fysikk.
To år i fengsel hadde gjort ham mager, kinnene var hule og grimete.
Han hadde bare noen få mynter i vesken og omgangskretsen hans
besto bare av noen få venner. Hodet var kronet med skallethet, og
halskjegget hans var grått. Han hadde på seg en enkel lærerkappe,
en omreisende lærer. Sammenlignet med kongen virket han enkel og
fattigslig. Men sammenlignet med kongen var jo for så vidt de fleste
enkle og fattigslige. Kong Agrippa entret rettssalen denne dagen med
stor pomp og prakt. Han og søsteren var kledd i purpur. Romerske
legionærer fulgte etter dem. Agrippa var innsatt som herskeren,
religionens kurator, og områdets oppsynsmann.
Paulus, derimot, var bare en enkel misjonær. Han hadde god grunn
til å frykte denne monarkens dom. Han var den siste kongen i Herodes
dynasti, den siste av Herodes’ etterkommere som ville befatte seg med
Kristus eller Hans etterfølgere. Oldefaren hans hadde forsøkt å drepe
Jesus som spedbarn ved å slakte alle barna i Betlehem. Grandonkelen
hans drepte døperen Johannes, og faren hans, Agrippa I, henrettet
Jakob og fengselet Peter.
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Urokkelig håp

Det ville være riktig å si at de hadde vært ute etter folk i Jesu
omgangskrets.
Nå sto Paulus framfor ham. Han var i fengsel, og i trøbbel, fordi
han hadde forkynt en ny religion. Hvordan ville denne apostelen
forsvare seg? Bønnfalle om nåde? Be om et mirakel? Hvordan ville
Paulus legge fram saken sin, i denne sitt livs viktigste tale? Etter å ha
presentert seg, sa han: «Og nå står jeg og blir dømt for håpet om det
løftet som Gud ga til våre fedre.» (Apg 26,6)
I sitt forsvar nevnte ikke Paulus noen av sine bragder. («Du har
kanskje hørt at jeg har vekket et menneske opp fra de døde?») Han
krevde ikke spesialbehandling. («Jeg er romersk borger.») Han forsøkte
ikke å rettferdiggjøre sine handlinger. («Jeg prøvde bare å være
fordomsfri.») Ingen av delene. Hans eneste begrunnelse var dette: «Jeg
trodde på Guds løfter.»
Det gjorde også Abraham og Isak og Jakob. Du kan også legge til
Noah, Maria, en profet som het Jesaja, og en apostel som het Peter
på den listen.
Heltene i Bibelen kom fra alle samfunnslag: herskere, tjenere, lærere,
doktorer. De var menn, kvinner, enslige og gifte. Fellesnevneren for
dem alle var likevel – de bygde sitt liv på Guds løfter. På grunn av
Guds løfter trodde Noah på regnet før regn var rukket å bli et ord. På
grunn av Guds løfter forlot Abraham et godt hjem for å dra til et nytt
han ikke hadde sett. På grunn av Guds løfter ledet Josva to millioner
mennesker inn på fiendens territorium. På grunn av Guds løfter slo
David en kjempe, reiste Peter seg opp fra asken av sin anger, og Paulus
fant en nåde det var verdt å dø for.
En forfatter gikk så langt at han kalte disse trosheltene for «løftets
arvinger» (Heb 6,17). Det er som om løftene var familiearven, og de
var smarte nok til å være til stede når testamentet ble lest opp.
Ved tro, etter å ha fått et guddommelig varsel om det som ennå ikke
var synlig, bygde Noah i gudsfrykt en ark til frelse for sin husstand
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… Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt til å dra ut til det
stedet han skulle få som arv. Og han dro, uten å vite hvor han
kom … Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, medarvinger
med ham til det samme løftet ... Ved tro fikk også Sara kraft til å
unnfange en slekt, og hun fødte, selv om hun var kommet over den
alderen da en føder, for hun regnet Ham for trofast som hadde lovt
at dette skulle skje ... Ved tro bar Abraham fram Isak da han ble
satt på prøve. Han som hadde fått løftene, ofret sin enbårne sønn.
Hebreerbrevet 11,7–17

Listen bare fortsetter i de påfølgende versene. Jakob stolte på Guds
løfter. Josef stolte på Guds løfter. Moses stolte på Guds løfter. De
hadde ulike historier, men gjennomgangstemaet var det samme
– Guds løfter var ledestjernen for deres trosreise. De hadde nok av
løfter å velge i.
En bibelstudent brukte halvannet år på å prøve å telle antallet
løfter Gud har gitt menneskeheten. Han kom fram til at det var 7487
løfter!1 Guds løfter er furutrær i Skriftens Rocky Mountains: ubøyelige,
uuttømmelige og i overflod. Noen av løftene er positive forsikringer om
velsignelse. Andre er negative garantier om konsekvenser. Men alle er
bindende, for Gud er ikke bare en som gir løfter, Gud er en som også
holder dem.
Da Gud forberedte israelittene på å gå inn i et nytt land, ga Han
dem et løfte:
Han (Herren) sa: «Se, Jeg oppretter en pakt. I nærvær av
hele ditt folk skal Jeg gjøre underfulle gjerninger som aldri
før har vært gjort på hele jorden, og ikke i noe folkeslag.
Hele folket som du lever iblant, skal se Herrens gjerning.
For Jeg skal gjøre en fryktinngytende gjerning med deg.
2. Mosebok 34,10
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