
 

Rom  9, 28 

 28: For han skal fullføre verket og forkorte det i rettferdighet, for Herren skal snart avslutte verket 

på jorden. 

 I grunnteksten kan dette verset synes noe uklart. På hebraisk lyder det noenlunde slik: "For Herren, 

Herren Sebaot skal la ødeleggelse og ugjenkallelig besluttet straffedom komme over hele jorden". 

Ordene sikter helt klart til Guds straffedommer over jødene på grunn av at de forkaster Messias. Da 

ble de i hast "hogd av" fra å være hans folk. Herren Gud gjorde kort prosess etter en rettferdig dom. 

Med Jerusalems ødeleggelse fulgte en ødeleggelse av hele Israels folk. Dels som et folk; deres lands 

forfatning opphørte, og de som overlevde ble spredt ut over hele jorden. Dels også i egenskap av 

Guds folk; Ikke bare var det slutt på deres egen gudstjeneste, og templet var ikke mer, men 

forblindelsens dom var nå også falt over sjelene deres (Rom 11: 8, 10, 25). Bare en liten rest holdt i 

tro fast ved evangeliet. Ødeleggelsen kom over folket som en flodbølge, der Guds rettferdige straff 

rammet dem. Engelen som talte til Daniel kom ennå tydeligere inn på dette: "Byen og helligdommen 

skal bli ødelagt av folket til en fyrste som kommer (den romerske keisers hær) - og slutten på det er 

oversvømmelse. Og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast besluttet" (Dan 9: 26). 

 

 Hittil hadde Gud vist en uendelighet av tålmod overfor dette folket, på tross av all deres synd. Bare i 

enkelttilfeller hadde han straffet dem. Men nå, når de hadde hørt evangeliet og forherdet seg mot 

det, ja, til sist drept sønnen til ham som eide vingården (Mat 21: 38), da var syndens mål fullt. Da 

"sendte kongen ut hærene sine, utslettet disse morderne og satte ild på byen deres" (Mat 22: 7). Da 

ble Guds rike tatt fra dem og gitt til hedningene (Mat 21: 43). Å, måtte ingen feiltolke og misbruke 

Herrens tålmodighet! Vel holder han ut i sin store langmodighet med vredens kar. Men der det ikke 

skjer noen omvendelse, der bryter omsider hans hellige vrede ut, og slår disse lærkarene i stykker. 

Midt i straffedommen skjuler det seg derimot alltid en nåde for barmhjertighetens kar. Det taler han 

nå mer om. 


