
ne er eit provoserande fenomen 
for mange kristne i dag. Dei har 
derfor valt å lese historiene al-
legorisk, eller forklare dei som 
reint menneskelege påfunn som 
høyrer heime på historias skrap-
haug. 

– Slike snarvegar skapar flei-
re problem enn dei løyser, seier 
Edsinger, som i denne boka gjer 
eit forsøk på å forklare kvifor Det 
gamle testamentets krigshisto-

rier ikkje er noko som kan feiast 
under teppet. 

Nødvendig vonde. – Dei fleste 
av Israels krigar var forsvarskri-
gar, om ein ser bort ifrå ein pe-
riode under kong David prega av 
ekspansjon. Israel låg i eit uroleg 
område, og for at landet skulle 
eksistere som stat den gongen, 
var dei nøydde til å krige, seier 
Edsinger. 

Men utryddingskrigane som 
kom før den tid, er ei anna sak. 
Dei er eit uttrykk for israelittane 
sitt gudgitte oppdrag.

– Desse krigane er eit kon-
kret uttrykk for Guds dom. Dei 
som blir drepne, er ikkje uskul-
dige menneske, men folk som 
har synda grovt mot Gud over 
lang tid. 

– Men likevel, det verkar veldig 
brutalt å utrydde eit heilt folk?

– Tre gonger så ofte som ordet 
utrydding, kan vi lese ordet ut-
driving. Så det var nok ikkje så 
mange som faktisk vart drepne 
som ein kan tru. Ein må lese des-
se tekstane slik dei første lesa-
rane ville ha gjort, som ein type 
krigslitteratur med overdrivin-
gar som vanleg retorisk grep. Alle 
formuleringar skulle ikkje lesast 
bokstaveleg.  

Jamvel om Moselova er 

U 
Krigane var eit 
nødvendig vonde 
i Guds langsiktige 
frelseplan.
Olof Edsinger

Plukkar Guds krigar opp  

MED GUDS HJELP: Josva, leiar for israelittane, ber 
Gud om få månen og sola til å stå stille slik at han kan 
vinne slaget over amorittane i dagslys. Måleri av John 
Martin (1789–1854), ca. 1840. Foto: Wikimedia Commons
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