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Forløberen.

I deres dag, disciplene konstateret, at mennesker blev fornærmet da de var vidne af en 
mand kaldet Jesus Kristus - en mand af deres egen generation. Hvis deres vidne havde 
været af David, Moses, Noah eller nogen af profeterne, folkene ville ikke have været så 
fornærmet. Hvorfor? Fordi de ville have været tale af historiske figurer og hvad Gud 
havde gjort gennem dem i fortiden. Men da disciplene talte om Jesus og hans 
ministerium, en mand af deres egen generation, som profetiens opfyldelse, de blev 
meget fornærmet - især de religiøse ledere.

Personligt finder jeg, at den samme holdning og ånd hersker i dag. Hvis jeg taler om 
Paulus, Peter, Jakob, Johannes, eller endnu mere for nylig af Luther, Wesley eller Calvin
- folk er ikke fornærmet. Selv at bringe til minde dem, der var kendt ved deres onde 
gerninger som Judas, Herodes, Pontius Pilatus, Farao eller endda Satan selv - det 
forårsager stadig ingen at blive fornærmet fordi de fleste mennesker de er bare historiske
tal og har ringe eller ingen indflydelse i dagens verden. Folk accepterer, respekterer, og 
bifald dem for hvad de var. Men at tale om en samtid på samme måde bringer 
oppositionen i fuld styrke - præcis som det var i de dage da disiplene vidne om Jesus. I 
stedet for at anerkende, respektere og acceptere en "moderne" figur, som Gud "singler 
ud" for en specifik opfyldelse af profeti i denne alder, mest bekendende kristne (især de 
religiøse ledere) vil stærkt modsætte sig det.

Bibelen taler i denne kloge:
Hebræerne 11:6.

Men uden Tro er det umuligt at behage ham; thi den, som kommer frem for Gud, 
bør tro, at han er til, og at han bliver deres Belønner, som søge ham.

Apostelenes gerninger 13:48.
Men da Hedningerne hørte dette, bleve de glade og priste Herrens Ord, og de 
troede, så mange, som vare bestemte til evigt Liv,

Ifølge disse skrifter, jeg kan ikke, ved intellektuel overtalelse, overbevise nogen om, at 
der er en Gud. Jeg kan heller ikke overbevise dem om, at Gud har handlet i denne 
generation. To betingelser skal være opfyldt: For det første skal individet "tro, at Gud 
ER" og at Han er en “Belønner” af dem at “flittigt søger Ham”; og for det andet skal de 
ifølge Guds "forudviden" være "ordineret til evigt liv". Ellers vil han / hun ikke 
acceptere mit vidne. Før de kan komme til Gud de må tro på, at der er en Gud, og for det



andet, før han kan tro at Gud har gjort noget i sin egen generation, han må tro på, hvad 
Gud har gjort i andre generationer.

Så hvis vi kan tro på, at der er en Gud og ønsker at genkende og se (forstå) hvad han har 
og udfører i denne generation, så er vi nødt til at erkende Hans værker, Hans mønster og 
løfter i tidligere generationer. For ifølge hans Ord, Han “ændringer ikke” og vil handle 
det samme i dag som han gjorde tidligere. Bibelen fortæller os, at “Gud er perfekt på alle
hans måder”. I forbindelse med mennesket, Gud ændrer sig ikke, opdatere eller 
modernisere Hans tanker, mønstre eller metoder. Han begynder og slutter med de samme
"værktøjer"- Hans "Ord" og "Tro" (absolut tillid) i det ord.

Faktisk var det en mangel på absolutte tro på Guds ord som forårsagede faldet i 
begyndelsen. Eva tillod Satan at få hende til at "tvivle" en Guds Ord. Et andet eksempel 
er Kain og Abel - Ordet blev åbenbaret til Abel (ved tro - Åndelig åbenbaring i hjertet); 
og ved at handle på det, der blev afsløret, han tilbød den “mere acceptabel fremragende”
ofre til Herren. Kain omgået ordet - at der blev åbenbaret til Abel, og tilbød en ofring af 
eget valg - han blev afvist. Vi må huske på, at “Ordet ikke vil gavne os  hvis det ikke er 
blandet med tro” (absolut tillid) (Hebreerne 4:2).

Lad os overveje dette eksempel:
“Ved Tro var det, at Noa, advaret af Gud om det, som endnu ikke sås, i Gudsfrygt 
indrettede en Ark til Frelse for sit Hus; ved den domfældte han Verden og blev 
Arving til Retfærdigheden ifølge Tro.”   Hebræerne 11:7

Læg mærke til, at det var “af tro”, at Noa gjorde dette. Han troede at Gud talte til ham og
han handlede på sin tro. Men overvej de mennesker, der boede i Noas dage - hvad i 
verden tænkte de på denne gamle mand? Husk, Noa var kun én mand; Han var hverken 
en kirke eller en pålydende værdi. Hans budskab var helt ny - det var aldrig blevet hørt 
før. Det talte om ting, der bare ikke kunne ske - han profeterede, at regn skulle falde fra 
himlen. Siden jorden havde altid været vandet  af dug (1.Mosebog 2:6) folkene havde 
aldrig oplevet regn før. Men Noa insisterede på, at det ville regne på en sådan syndflod, 
at verden ville blive oversvømmet. Ved hans værker viste han, at han troede hvad han 
prædikerede - han byggede en Ark til frelse for dem, der ville tro. Sæt dig selv tilbage på
den dag og høre deres latter og hån. Hvorfor havde de aldrig hørt om sådan tåbelighed! 
Men på trods af deres vantro, det var Guds måde i Noas tid - om de troede det eller ej. 
Han sendte en mand med en besked og dem der lyttede til den mand blev frelst  - resten 
omkom. Hvad hvis Noah havde ventet for en anden at prædike det, advarslen ville aldrig
have været givet men han havde tro på, at Gud havde talt til ham og han svarede i 
overensstemmelse hermed. Ved tro troede Noa Gud og fordømte resten af verden, men 
reddede hans egen husstand. Nu, hvis du havde boet i Noas dag, ville du have troet ham 
til at være sindssyg eller en fanatiker; eller ville du have set på Noa som en Guds profet, 
hvorved du redder dig selv og din husstand?



Måske finder du det svært at placere dig selv i Noas dage. Hvis så lad os komme til 
Abrahams tid. Abraham blev ikke rejst i Guds retfærdighed - faktisk havde hans familie 
været hedninger. Men en dag talte Gud til ham, fortæller ham at forlade landet af sine 
fædre og rejse til et nyt land. Bibelen fortæller os, at da Abraham forlod, han rejste “ikke
at vide hvorhen han gik” men han troede at Gud havde talt til ham og fortalte dristigt 
hans familie, “Jeg forlader her og gå der og hvad jord jeg ser på eller sætte min fod på, 
Gud vil give den til os.” Du ser, at Abraham ikke bare troede på Gud, han troede Gud. 
Der er noget af en forskel mellem at tro på Gud og “tro ALLE” at Gud siger i Sit ord. 
Har du, ligesom Abraham, tro Gud? I bogen af 4.Mosebog Herren irettesat Israels børn 
for deres vantro siger: “Hvor længe skal dette Folk håne mig, og hvor længe vil det 
vægre sig ved at tro på mig, til Trods for alle de Tegn jeg har gjort i det?” (4.Mosebog 
14:11.) Nu, hvis du havde været medlem af Abrahams familie, ville du have troet din 
relativ med en mærkelig åbenbaring fra Gud? Ville du have fulgt ham eller måske har du
sagt det? “Vent et øjeblik, vi elsker dig Abraham, men vi har aldrig hørt nogen snakke 
sådan her før. Hvordan ved vi, at Gud talte til dig?” Måske ville du have diskonteret 
hans besked, sagde: “Intet gøre, Abraham; præsten underviser ikke dette, og du har 
ingen retfærdiggørelse. Trods alt, hvilket bevis har vi  at du selv hørte fra Gud?” Og 
Abraham havde faktisk intet fysisk bevis, for hans bevis er det immaterielle materiale af 
tro, låst inde i hans hjerte. Og for Abraham, hans tro havde nok “substans” og "beviser" 
(Hebreerne 11:1) at få ham til at tro på det og handle på det.

Vi ved, at senere, som Abraham rejste gennem landet, hans nevø Lot, forlod Abrahams 
telte og gik ned til byerne Sodoma og Gomorra, den måde af verden. Her var det, at Lot, 
en retfærdig mand, sad i porten til byen, når to budbringere ankom fra Abrahams telt, og 
han genkendte de to som engelens budbringere af Gud. Disse var ikke væsener med 
fluttery vinger, men budbringere sendt fra Gud, bringer et ord fra Herren. Han lyttede 
også med omhyggelig opmærksomhed til deres frygtelige besked, “Kom ud af Sodoma 
og Gomorra! Forlad denne by! Se ikke tilbage, for Gud vil ødelægge det med ild.” 
Kunne du have taget en sådan meddelelse alvorligt? Billede dig selv kunne du faktisk 
have anerkendt disse to som Guds budbringere og fulgte dem ud af byen uden at se 
tilbage, selv på den frygtelige ødelæggelse, som fulgte? (Du kan være blandt dem hvem 
får mulighed for at træffe den beslutning i dag, for der er et moderne Sodoma og 
Gomorra som er blevet advaret på lignende måde - ved en retfærdiggjort Guds profet - 
og at advarslen er fundet i siderne i denne bog).

Lad os vende om til Det Nye Testamente at lære af en anden mand med en mærkelig 
besked og hvordan han blev accepteret. Johannes registrerer i kapitel 1:19-21 følgende 
interessante diskurs mellem Johannes Døberen og visse præstedelige mænd:

Johannes 1:19-21,
19 Og dette er Johannes's Vidnesbyrd, da Jøderne sendte Præster og Leviter ud 



fra Jerusalem, for at de skulde spørge ham: "Hvem er du?" 
20 Og han bekendte og nægtede ikke, og han bekendte: "Jeg er ikke Kristus." 
21 Og de spurgte ham: "Hvad da? Er du Elias?" Han siger: "Det er jeg ikke." "Er
du Profeten?" Og han svarede: "Nej."

Disse præster og leviter så  at alt om Johannes var anderledes - hans budskab om 
omvendelse, hans tøj af kamelhud, selv hans kost af johannesbrød og vilde honning. De 
observerede, at han ikke kom ned til templet for at prædike endnu hans ministerium var 
fremragende effektiv. Forvirrede af denne mærkelige mand af ørkenen, de søgte et svar; 
dermed spørgsmålet "Er du Elias?" Den sidste store profet disse folk vidste om var 
Malakias, hvis budskab havde runget ud nogle fire hundrede år før. Disse religiøse Jøder
de var godt bekendt med Malakias 4:5, og de troede at Johannes var opfyldelsen af 
denne del af denne profeti... “Se, jeg sender eder Profeten Elias, før HERRENs store og 
frygtelige Dag kommer.”

Men da han blev spurgt, om han var den profet, han udtalte klart "Nej". Så troede de, at 
Johannes kan være opfyldelsen af 5 Mosebog 18, hvor Moses havde sagt, at der ville 
være en profet sendt til dem ”ligesom han”, Moses selv. Mysteriet blev dybere, da 
Johannes gav et fladt benægtelse til dette spørgsmål. Nå, Johannes benægtede, at han var
profet at "genoprette alle ting"; nu benægter han at være “profeten som Moses”. Hvem 
faktisk var han? Ikke fuldt ud at forstå skrifterne de religiøse ledere spurgte ham hvis 
han var "den salvede" - Messias? Til dette spørgsmål svarede han "ja" og "nej". "Ja" han 
blev salvet af Gud og "nej", var han ikke "den" salvede. Endelig, i deres åndelige 
blindhed, Præsterne og Leviterne spurgte ham "Hvem er du?" Uden tøven Johannes 
Døberen (i Johannes 1:23) identificeret sig selv i Skriften, peger dem på en profeti de 
havde overset i Esajas 40:3 og sagde: “I Ørkenen råber en Røst: 'Ban HERRENs Vej, 
jævn i det øde Land en Højvej for vor Gud!'” 
Er John vidnede om sig selv? Nej. Johannes vidnede om skrifterne og Skriften vidnede 
om ham. Han var den perfekte opfyldelsen af denne Skriften.

Nu Esajas havde sagt (Esajas 40:3) at man ville komme gråd som en stemme i ørkenen. 
Johannes Døberen var, at “stemme.” Også, Malakias 3:1 stater, “Se, jeg sender min 
Engel, og han skal bane Vej for mit Åsyn; og til sit Tempel kommer i et Nu den Herre, I 
søger, og Pagtens Engel, som I længes efter; se, han kommer, siger Hærskarers 
HERRE.”  Igen, Johannes Døberen var, at budbringer, der blev sendt at være en forløber,
før Herren pludselig skulle komme til Sit tempel. Johannes, ved skrifterne vidste hvem 
han var og hvad hans ministerium ville gøre? Men ville vi have vidst, hvem han var?

Lad os nu se, hvordan Jesus identificeret Johannes Døberen. Ved at åbenbare sig som 
Menneskesønnen, han satte også Johns ministerium i Ordet. Matteus 17:9-13 optager 
følgende samtale at Jesus havde med disciplene vedrørende Elias-ministeriet for 
Malachias 4:5 profeti, og ministeriet for Johannes Døberen. I denne del af Skriften Jesus



identificerer en fremtidig Elias typen ministerium at genoprette alle ting, og så 
identificerer han Johannes Døberen som Elias for første Kristi komme.

9 Og da de gik ned fra Bjerget, bød Jesus dem og sagde: "Taler ikke til nogen om 
dette Syn, førend Menneskesønnen er oprejst fra de døde." 
10 Og hans Disciple spurgte ham og sagde: "Hvad er det da, de skriftkloge sige, 
at Elias bør først komme?" 
11 Og han svarede og sagde: "Vel kommer Elias og skal genoprette alting. 
12 Men jeg siger eder, at Elias er allerede kommen, og de erkendte ham ikke, men
gjorde med ham alt, hvad de vilde; således skal også Menneskesønnen lide ondt 
af dem." 
13 Da forstode Disciplene, at han havde talt til dem om Johannes Døberen.

Johannes Døberen, da, var virkelig en mand med Elias ånd, og han løber før den første 
komme af Herren Jesus Kristus. Men han var IKKE "at Elias" at genoprette alle ting. 
Alligevel de mest religiøse mennesker af dagen, de skriftlærde og farisæerne, selv om de
ledte efter en Messias, genkendte ham ikke eller hans forløber. Jesus bekræftede, at de 
ikke gjorde det som vidner om, at det er muligt for Gud at sende en mægtig mand og det 
går ubemærket af selv de religiøse mennesker i verden. Men hvis Johannes var 
forløberen, så må det have været nødvendigt at genkende ham som en forløber, eller 
Gud ville have sendt ham forgæves. Manglende anerkendelse af "forløberen" fører til en 
manglende anerkendelse af HVEM og HVAD han går før. Selv i de teologiske 
seminarer, det læres at Johannes var forløberen, men grunden til en sådan forløber er 
gået tabt i deres lære. Aldersbetingelserne krævede, at en "forløber" kommer at 
"forberede" folket at modtage hvad Gud havde lovet.

Lad os undersøge dette punkt mere minutielt fra Bibelen. Paulus talte til tolv tilhængere 
af Johannes budskab i Efesos, i ApG 19:3, spurgte under hvilken dåb de var blevet døbt. 
“Til Johannes' dåb” var deres svar. Paulus prædikede Jesus til dem og så blev de døbt i 
Jesu Kristi Navn. De havde “lyttet til” og “troede” forløberen, derfor var de rede til at 
modtage den åbenbarede sandhed, at Kristus er kommet i den alder.

Johannes Døberen, stående på bredden af Jordanien blev spurgt (Johannes 1:25), 
“Hvorfor døber du da, dersom du ikke er Kristus, ej heller Elias, ej heller Profeten?” 
Johannes svarede dem let, siger “Jeg døber med Vand; midt iblandt eder står den, I ikke 
kende, (Hvilket betyder han vidste allerede  at Kristus var til stede) han som kommer 
efter mig, hvis Skotvinge jeg ikke er værdig at løse.” Her Johannes antyder, at Kristus er
til stede, men varsel at Johannes ikke peger ham ud, for "tegnet" var endnu ikke sendt. 
Johannes forklarer tegnene i Johannes 1:29-34,

29 Den næste Dag ser han Jesus komme til sig, og han siger: "Se det Guds Lam, 
som bærer Verdens Synd! 



30 Han er den, om hvem jeg sagde: Efter mig kommer en Mand, som er kommen 
foran mig; thi han var før mig. 
31 Og jeg kendte ham ikke; men for at han skulde åbenbares for Israel, derfor er 
jeg kommen og døber med Vand." 
32 Og Johannes vidnede og sagde: "Jeg har set Ånden dale ned som en Due fra 
Himmelen, og den blev over ham. 
33 Og jeg kendte ham ikke; men den, som sendte mig for at døbe med Vand, han 
sagde til mig: Den, som du ser Ånden dale ned over og blive over, han er den, 
som døber med den Helligånd. 
34 Og jeg har set det og har vidnet, at denne er Guds Søn."

Ingen andre, ikke engang Johannes, kendte Messias indtil Gud “sendte tegnet” at han 
havde forudsagt til Johannes ville han se. Selvfølgelig da Johannes så det, han sagde: 
“Dette er Guds Søn.” Hvis Johannes selv ikke vidste det, før han så det vidne, derfor 
Guds ord ville have været brudt hvis nogen anden havde anerkendt Messias før Johannes
gjorde. Kan du se betydningen af denne erklæring?

Det var umuligt for nogen at have anerkendt Jesus Kristi første komme indtil skiltet var 
blevet sendt og anerkendt af forløberen.

Hvis det var muligt for nogen at genkende Jesus som Guds Søn uden Johannes Døberen 
budskab derpå gjorde Gud en forgæves ting, da han sendte Johannes.

Johannes Døberen mistede nogle disciple efter dette. Som optegnet i Johannes 1:35-36 
“Den næste Dag stod Johannes der atter og to af hans Disciple. Og idet han så på 
Jesus,som gik der,siger han: "Se det Guds Lam!"” Og de to disciple hørte ham tale og de
holdt op med at følge Johannes og begyndte at følge Jesus. Hvad gjorde forløberen 
gøre? Han introducerede folk til hvad? Dåb, omvendelse. Men hvad var det for? At vise 
dem Guds lam som fjerner verdens synd, og selv Johannes disciple begyndte at følge 
Ham.

Selv de mennesker, der havde boet med Jesus, der kendte ham bedst havde ingen anelse 
om hvem Han var for ifølge Markus 6:1-3...

1 Og han gik bort derfra Og han kommer til sin Fædreneby, og hans Disciple 
følge ham. 
2 Og da det blev Sabbat, begyndte han at lære i Synagogen, og de mange, som 
hørte ham, bleve slagne af Forundring og sagde: "Hvorfra har han dog dette, og 
hvad er det for en Visdom, som er given ham,og hvilke kraftige Gerninger der dog
sker ved hans Hænder! 
3 Er denne ikke Tømmermanden, Marias Søn og Jakobs og Joses's og Judas's og 
Simons Broder? Og ere ikke hans Søstre her hos os?" Og de forargedes på ham.



De mennesker, der kendte Jesus personligt havde ikke anerkendt ham som Guds lam. Du
ser, om Jesus var kommet ned fra himlen som en fuldvokset mand, klædt i kongelige 
klæder, med måske 10.000 legioner af engle bag Ham og havde gjort væk med 
Romerne, og gjorde farisæerne herskerne, Han ville have været accepteret som Messias. 
Men nej, han kom ligesom profeterne sagde han ville komme født i Bethlehem, i en 
krybbe. Vokset op som tømrer søn i Nazareth, han gik blandt folkene på gaderne og i 
templet, og så længe han udførte mirakler og gør tegn, såsom fodring de mange med fisk
og brød, de accepterede Ham. Men da han begyndte at tale disse ting hvilken for dem 
var mærkelig doktrin, Han erklærer sig selv som fra Faderen og sagde: ”Hvis du har set 
mig du har set Faderen,” Skriften siger “mange fulgte ham ikke mere.”

Nej, Jesus Kristus kom ikke ned klædt i kongelige klæder, for Guds vej var at han sendte
en forløber; ligesom han havde sendt Noa med en underlig besked, ligesom han talte til 
Abraham, ligesom han behandlet Lot i Sodoma og Gomorra, så han sendte Johannes 
Døberen. Er det muligt, at i vores generation Gud kan gøre noget usædvanligt? Hvis ja, 
ville han gøre det på samme måde at Han har før. Han ville sende en mand med en 
besked, og selvfølgelig ville verden ikke høre. Men dem der hører ved tro og fra ordet 
kan teste det med ordet, som gjorde de Bereans i ApG 17:11, at se om det er Gud, der 
erklærer sig selv til denne generation.
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