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INNLEDNING

Harald Andreassen og undertegnede har startet eget forlag, som har
til oppgave å gi ut litteratur om Israel og det profetiske ord. Dette er
en oppgave av den aller største betydning i en tid da vi nærmer oss
endetiden og slutten av denne frelses-husholdningen, som er den krist
ne menighets tid.

At vi nærmer oss endetiden, ser vi spesielt av det store tegnet i tiden,
som går ut på at Herren har begynt å samle jødene i sitt eget land igjen
etter en 2600—årig landflyktighet ute blant hedningefolkene. Fiken

treet er det symbolske tegn på jødenes nasjonale hjemvenden og opp
bygning av landet. **Lær en lignelse av fikentreet:Så snart det kommer
saft i dets grener og dets blader springer ut, da vet Dere at sommeren
(1000-års-riket) ernær".(Matt. 24,32)
Satan og de onde ånder vil naturligvis forsøke å fordunkle Guds ord

for oss, slik at vi ikke skal se tegnene i tiden, og slik aivi ikke kan for
kynne at Guds rike nærmer seg på en konkret og historisk måte. Det
som skjer med jødene i dag og som skal skje med dem i fremtiden, er
forspillet til opprettelsen av riketfor Israel.

Gjennom erstatningsteologiens mange avskygninger, som er resul
tat av liberal og ateistisk teologi, så har denne uttalt i snart 1700 år, at
Guds løfter til jødene ikke står ved lag lenger, men er overtatt av den
kristne kirke. Videre sier den at riket for Israel eller 1000-års-riket ikke

skal oppfattes som et historisk og konkret rike, som skal opprettes i
Israel, men at det enten skal oppfattes som en periode av kirkens tid,
eller som den nye himmel og den nye jord.
Dette er galt. Jødenes løfter står fortsatt ved lag, og Gud vil ved Jesus
opprette riket for Israel. ERSTATNINGSTEOLOGIEN SKAL DØM

MES A V GUD, MEN GUDS ORD STÅR FAST, for sine løfter,
sine kall, sine oppgaver og sine nådegaver, det angrer Gud ikke på.
Vi har til nå gitt ut 2 bøker, som er blitt godt mottatt av kristen
folket, både i Norge og i andre land. Bøkene har følgende tittel: GUDS

LØFTER TIL ISRAEL og ISRAEL OG DEN KRISTNE MENIG
HET. De er skrevet av undertegnede og kan fåes ved henvendelse
til meg.

Det er med stor glede og takk til Gud at vi kan meddele kristenfolket
at denne høsten kommer vi ut med 2 nye bøker. Det er:

1) O.KIndergaardsbok: TEMAER I BIBELSK PROFETI. Dell
2) Oskar Edin Indergaards bok: DEN KRISTNE MENIGHETS
BORTRYKKELSE.

Vi vil også denne gangen be kristenfolket om å være med på å spre
bøkene, ved å kjøpe dem og gi dem til andre, slik at vi kan få et godt
salg, slik at vi kan ta fatt på nye oppgaver.
Hva som gjelder nye oppgaver, så kan jeg allerede her nevne at det
gjenstår enda 2 bøker, før vi har avsluttet artikkelserien: Temaer i
bibelsk profeti. I tillegg til dette har også undertegnede skrevet 2 nye
bøker, som også kan komme ut, dersom det gies anledning til det. Jeg
hadde tenkt å kalle bøkene: KRITIKK AV ERSTATNINGSTEOLO

GIEN og JØDENES FORHOLD TIL JESUS.

Vi vil takke for forbønn og økonomisk støtte, som vi har fått i arbei
det med bøkene. Begge tingene er viktige. Når vi ber for hverandre, så
overflyttes åndelig kraft fra et sted til et annet, og en kjenner at Gud
er nær.

Hva som gjelder det økonomiske, så håper vi at enda flere vil støtte
oss i det nrbeidet som vi driver. Utgiftene til de 2 siste bøkene som vi

nå utgir, oeløper seg til kr. 80.000,—. Dette er mye penger, men vi har
fått mange beviser på at det er Herrens vilje at vi skal drive dette arbei
det. Eventuelle gaver sender dere til undertegnede.

Vi vil gjeme komme i kontakt med folk som er spesielt interessert i
Israel og det profetiske ord, slik at vi kan bygge ut vårt kartotek med
enda flere navn og adresser. Dersom du er interessert i arbeidet eller
kjenner andre som er det, vil du da skrive til oss? Vi sender også uten
stensil med oversikt over arbeidet til de som vi har adressene til.

I boka. Den kristne menighets bortrykkelse, så har jeg behandlet de
3 syn som der er angående bortrykkelsen og påvist at det bare er det

ene som er det riktige:Nemlig at DEN KRISTNE MENIGHET SKÅL
BORTRYKKES FØR TRENGSELS-TWEN. De to andre synene:At

den kristne menighet skal bortrykkes midt i eller etter trengsels-tiden
er dermed gal.

I tillegg til dette har jeg tatt med et femte kapittel^ som jeg har kalt:
I HIMMELEN. Det er så viktig å være klar over at den kristne menig
het skal være i ro i himmelen i de 7 år som trengsels-tiden varer. Der
etter skal alle hellige være med Jesus tilbake, når han kommer for å
dømme verden og opprette riket for Israel.
Jeg har videre bygd opp denne boka omkring det faktum at Gud har

lovet jødene og Jerusalem 490 år (Dan. 9, 24—27), hvorav det gjenstår
en åruke på 7 år. Denne siste åruken som nå har stått stille i snart 2000

år, vil igjen begynne å gå når den kristne menighet rykkes opp til Herren
i himmelen. Den kristne menighet har dermed ingen ting å gjøre med
disse 7 år. DET ER JØDENES OG VERDENS TID. Denne tiden

kalles trengsels-tiden, hvorav de 3,5 siste år kalles for **den store
trengsel**.

Etter hvert kapittel i boka har jeg utarbeidet en rekke spørsmål og
oppgover, slik at boka også kan egne seg godt til Bibel-studie-grupper.
Jeg vil også denne gangen be kristenfolket om å kjøpe de bøkene
som vi gir ut og være med på å spre dem. Vi vet at bøkene vil være til
stor velsignelse for mange.

Til slutt håper vi at også noen vil komme til tro på den Herre Jesus
Kristus ved lesningen av bøkene, slik at så mange som mulig kan få
være med når Jesus kommer og henter sine, for etter at det er skjedd
blir det fort mørkt i verden. Satan og Antikrist tenker bare på å øde
legge, MEN JESUS VIL BERGE SÅ MANGE SOM MULIG.
Tingvoll den 18/10-1983

cand. philol Oskar Edin Indergaard
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DE 70 ÅRUKER FOR ISRAEL OG JERUSALEM

Det er følgende 4 syn på bortrykkelsen av den kristne menighet, og vi
skal behandle de 3førstnevnte:

1) Bortrykkelsen skal finne sted i midten av den siste og 70.åruke av
Daniels syn om de 70 åruker som ble tildelt Israel og Jerusalem (Dan.9,
24—27),hvor den siste og 70.åruke har stått stille i snart 2000 år. En år
uke utgjør 7 år.(Se min bok,Israel og den kristne menighet, s.84—95).
Disse kalles for midt-tribulasjonister. Benevnelsen kommer fra de to la
tinske ordene "medial"som betyr "som befinner seg midt i" og "tribulatio" som betjrr "trengsel".
2) Bortrykkelsen skal finne sted etter at den 70.åruke(trengselstiden)
er avsluttet. Disse kalles for posttribulasjonister. Benevnelsen kommer
fra de to latinske ordene "post"som betyr "etter" og "tribulatio".
3) Bortrykkelsen skal finne sted umiddelbart før den 70. åruke be
gynner. Disse kalles for pretribulasjonister. Benevnelsen kommer av de
to latinske ordene "pre" som betyr "foran,før" og "tribulatio".
4) Bortrykkelsen skal finne sted etter at 1000-års-rikets periode er
slutt.

Alle oppfatningene bruker naturligvis Bibel-ord for å bevise at deres

standpunkt er det riktige, men det er klart at bare et av synene er riktig,
så det er om å gjøre for oss å finne fram til det som er det riktige. I det
te arbeidet må vi bygge på Bibel-sitater og på en kronologisk helhetsvur
dering av endetiden.
Hva som gjelder endetiden, så ser jeg det slik at det ifølge Daniels
profetier om de 70 åruker for Israel og Jerusalem gjenstår 7 år,som er
sluttfasen av endetiden. Disse 7 år kalles videre for trengselstiden, og de

3,5 siste år av trengselstiden kalles for den store trengsel.
Jeg mener videre at Bibelen er bygd opp rundt dette skjemaet på 7
år, hva som gjelder endetidsbegivenhetene, og dette kommer også til ut
trykk en rekke steder både i G.T. og N.T. Hva som gjelder de siste 3,5
år, så har de følgende benevnelser i Bibelen:
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1) "EN TID OG TIDER OG EN HALV TID","og han (Anti
krist skal tale ord mot den Høyeste og undertrykke den Høyestes hellige
(troende jøder og troende hedninger), han skal tenke på å forandre hel
lige tider og lov, og det skal gies i hans hånd en tid og tider og en halv
tid".(Dan. 7,25)

"Og jeg hørte hva den mann sa som var kledd i linklær, og som stod
ovenfor elvens vann, han løftet sin høyre hånd og sin venstre hånd opp
mot himmelen og svor ved ham som lever evindelig: En tid og tider og
en halv tid, og når det hellige folks (jødene) makt er fullstendig knust,
skal alle disse ting fullendes".(Dan. 12,7)
"Og den store øms to vinger ble gitt til kvinnen foråt hun skulle flyve
ut i ørkenen til sitt sted, hvor hun får sin føde en tid og tider og en halv
tid, borte fra slangens(Satan) åsyn". Joh. Åp. 12,14)
2)"42 MÅNEDER". "Og det ble gitt meg et rør, likesom en stav,
med de ord: Stå opp og mål Guds tempel og alteret og de som tilbeder
der, men forgården utenfor templet, la den være, og mål den ikke,for
den er gitt til hedningene, og de skal trede ned den hellige stad (Jemsalem)i 42 måneder".(Joh. Åp. 11,12)
"Og der ble gitt det(Antikrist)en munn som talte store og spottende
ord,og der ble gitt det makt til å holde på i 42 måneder".(Dan. 13,5)
3)"1260 DAGER"."Og jeg vil gi mine 2 vitner(2jøder) at de skal
være profeter i 1260 dager, kledd i sekk".(Joh. Åp. 11,3)

"Og kvinnen (en gruppe jøder) flydde ut i ørkenen, hvor hun har et
sted som er gjort i stand til henne av Gud, foråt de der skulle gi henne
hennes føde i 1260 dager".(Joh. Åp. 12,6)
4)"LITEN TID". "Derfor fryd dere. Dere himler, og Dere som bor i
dem. Ve jorden og havet, for djevelen er faret ned til dere i stor vrede,
fordi han vet han bare har en liten tid". (Satan kastes ned fra lufthimmelen i midten av åruken)(Joh. Åp.12,12)
Vi må også legge merke til det viktige forholdet at NÅR EN AV
DISSE BENEVNELSENE ER BRUKT I BIBELEN, SÅ GÅR DEN

PÅ DE SISTE 3,5 ÅR AV TRENGSELEN, ALTSÅ DEN STORE
TRENGSEL.

Som en følge av dette tidsskjema, hvor det gjenstår 7 år av den virke

lige trengselstiden, så er naturligvis Bibel-tekstene bygd opp rundt dette.
I noen tekster kommer dette tydelig fram. I andre er dette mer skjult,
men når vi er oppmerksomme på dette,så vil det, etter som vi blir kjent
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i Bibelen, ikke være så vanskelig å plassere riktig de forskjellige Bibel
tekster, hva som angår endetidsproblematikken.
Vi skal i det følgende ta med noen Bibel-tekster for å vise hvor nød
vendig og riktig dette skjemaet er:

1) "Herrens, Israels Guds Ånd er over meg, fordi han har salvet meg
(Jesus) til å forkynne et godt budskap for de saktmodige, han har sendt
meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet
for de fangne og løslatelse for de bundne, til å utrope et nådens år for
Herren (Dette skjedde i den 69. åruke for Israel) og en hevnens dag for
vår Gud, for å trøste alle sørgende".(Dette skal skje i den siste og 70.
åruke)(Esaias 61,1—2)

2)"Og etter de 62(pluss de 7)skal den salvede utryddes (Jesu død
på korset i år 32 e. Kristus) og intet ha, og staden (Jerusalem) og hellig
dommen (templet)skal en kpnunende fyrstes(Antikrist)folk (romerne)
ødelegge (Dette skjedde i år 70 e.Kr.), og enden på det er oversvømmel
se, og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast besluttet. Og en uke
(den siste og 70. åruken) skal han (Antikrist) gjøre pakten fast for de
mange (Ved begynnelsen av åruken skal Antikrist inngå en avtale med
de verdslige jøder), og i midten av åruken (etter at 3,5 år er gått) skal
slaktoffer og matoffer opphøre og på vederstyggelighetens vinger skal
ødeleggeren komme (Antikrist skal sette seg i Guds tempel i Jerusalem
og kreve guddommelig tilbedelse), og det inntil tilintetgjørelse og fast
besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges.(Antikrist

og hans hærer skal ødelegges ved Harmageddon)"(Dan.9,26—27)
"Jeg (Jesus) vil gå min vei, jeg vil vende tilbake til mitt sted(himme
len), inntil de (jødene) erkjenner seg skyldige og søker mitt åsyn, i sin
trengsel skal de søke meg.(Jesus for opp til himmelen ved avslutningen
av den 69. åruken,og i den 70.åruken skal jødene søke etter ham)Kom
la oss vende tilbake til Herren! For det er han som har sønderrevet, men

han vil også lege oss, han slo, men han vil også forbinde oss. Han vil gjø
re oss levende etter 2 dager (som symboliserer 2000 år), på den tredje
dag vil han oppreise oss,og vi skal leve for hans åsyn".(Hos.5,15—6,2)
"Fryd deg storlig, Sions datter! Rop høyt, Jerusalems datter! Se,din
konge (Jesus) kommer til deg, rettferdig er han og full av frelse, fattig
og ridende på et asen, på aseninnens unge fole(Dette skjedde i den 69.
åruken for Israel). Og jeg(Gud)vil utrydde vognene i Efraim og hestene
i Jerusalem, og alle krigsbuene skal utryddes (Dette skal skje i den 70.
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åruken), og han (Jesus) skal tale fred til hedningene, og hans herredøm
me skal nå fra hav til hav og fra elven til jordens ender.(Dette skal skje i
1000-års-riket)"(Sak.9,9—10)

"Se, jeg sender mitt bud (døperen Johannes) og han skal rydde vei
for mitt åsyn (Jesus)(Dette skjedde i den 69.åruken), og brått skal han
(Jesus) komme til sitt tempel. Herren som Dere(jødene)søker, paktens
engel som Dere stunder etter, se, han kommer,sier Heren, hærskarenes

Gud.(Dette skal skje etter at den 70.åruke er ferdig)"(Mai.3,1)
"Jeg døper Dere med vann til omvendelse, men han som kommer et
ter meg, er sterkere enn jeg, han hvis sko jeg ikke er verdig til å bære,
han skal døpe dere (jødene) med den Hellige Ånd og ild (Dette fikk sin
delvise oppfyllelse på pinsefestens dag og videre utover), han (Jesus) har
sin kasteskovl i sin hånd, og han skad rense sin låve(hele verden) og saunle sin hvete (rikets ham) i laden, men agnene skal han brenne opp med
uslukkelig ild. (Dette skal skje i den store trengsel, i de 3,5 siste år av
trengselstiden)"(Matt. 3,11—12)Se forøvrig Matt. 10,16—23,13,36—
50, 22,1-14 og Joh. Åp.14,14-20)
Hva som gjelder Matt. 24, så gjelder versene 4—14 første del av den
70. åruke for Israel. Versene 15—28 omhandler den store trengsel. Ver
sene 29—31 omhamdler tiden umiddelbaui: etter den store trengsels av
slutning.

Matt. 25 omhamdler tiden umiddelbart før Jesu gjenkomst til vår
jord og dommen for Jesu herlighetstrone i Jerusalem over levende
mennesker, etter at den store trengsel er slutt.

"og de (jødene) skal falle for sverds egg og føres fangne til alle folke
slag og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hegninger, inntil hedningenes
tider er til ende (Dette skjer i mellomrommet mellom den 69. og den
70. åruke for Israel). Og det skal skje tegn i sol og måne, og på jorden
skad folkene engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser.(Det siste
skjer i den 70.åruke for Israel."(Luk.21,24—25)

"Men hver i sin egen avdeling, Kristus er førstegrøden (Dette skjedde
på den siste dag av den 69.åruke) deretter skal de som hører Kristus til,
levendegjøres ved hans komme(til dom og opprettelse av 1000-års-riket)
(Dette skjer etter at den store trengsel er forbi.)"(1.Kor. 15,23)
Hva som gjelder 2. Tess. 2, så er v, 1 en beskrivelse av Jesu komme

for den kristne menighet. Vers 2 er en beskrivelse av Herrens dag,som
er det samme som Jesu komme til verden til dom og til opprettelse av
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1000-års-riket. Disse to uttrykkene og disse to begivenhetene,"vår Her
re Jesu komme og vår samling med ham" på den ene side og 'Herrens
dag" på den andre side er to forskjellige begivenheter og uttrykk,og må
ikke blandes sammen. JESU KOMME FOR MENIGHETEN VIL
SKJE FØR HERRENS DAG.

Versene 3—6 omhandler frafallet i første del av trengselstiden. Vers
7 forteller oss hva som holder igjen for Antikrist. Versene 8—12 om

handler Antikrists maktovertagelse av templet i Jerusalem og den store
trengsel.

"For til hvem av englene har han (Gud) noen tid sagt: Du er min
sønn,jeg har født deg idag(Jesu oppstandelse fra de andre døde)(Dette
skjedde i den 69. åruken), og atter:Jeg vil være ham en far, og han skal
være meg en sønn. Men når han atter fører den førstefødte inn i verden,
sier han: Og alle Guds engler skal tilbede ham (i det nyoppbygde temp
let i Jerusalem)(Dette skal skje etter at den 70.åruke er slutt)"(Hebr.
1,5—6)

Hva som gjelder Joh. Ap., så gir kap. 1 en introduksjon av Jesus og
hans forhold til den kristne menighet. Kapitlene 2—3 omhandler sendebrevene til de 7 menighetene i Lille-Asia. Dette er både en beskrivelse

av den åndelige tilstand i disse menighetene og en kronologisk oversikt
over den åndelige utviklingen i kirken, der vi nå lever i den åndelige til
stand som Laodikea-menigheten representerer.

Kap. 4 er en beskrivelse av Gud, de 24 eldste(som blant annet er re
presentanter for den bortrykte kristne menighet) og de 4 livsvesener,
som representerer Guds skaperverk. I kapitel 4 har allerede bortrykkelsen av den kristne menighet funnet sted. Selve hovedbeviset for det er

at de 24 eldste er kommet på plass i himmelen. Denne forsamlingen
har ikke vært i himmelen før, og den er tatt ut "av hver stamme og tun
ge og folk og ætt"(Joh. Ap.5, 9). Jeg vil skrive mer om dette senere.

Kap. 5 beskriver Jesu kroning til konge,den kristne menighets gjøre
mål i 1000-års-riket, som konger og prester, og skapningens omfattende
hyllelse av Jesus som konge over verden.

Kapitlene 6—11, 14 omhandler de første 3,5 år av trengselstiden.
(Hva som gjelder Joh. Ap. 14, 1—13, så er dette den 3. parentesen i
Åpenbaringsboken. Dette blir derfor å betrakte som et innskudd i den
kronologiske framstillingen. Dette blir behandlet senere)
Kapitlene 11, 15—19 omhandler de 3,5 siste år av trengselstiden, alt-9-

så den store trengsel, og Jesu gjenkomst til dom.
Jeg har her tatt for meg en del Bibel-tekster, både fra G.T. og fra
N.T. og vist hvordan de er bygd opp rundt den siste og 70. åruke av
Daniels profeti om de 70 åruker som er tilmålt Israel og Jerusalem
(Dan. 9, 24—27), og hvor de siste 7 år har stått stille nå i snart 2000 år.
I denne tidsperioden har vi hatt den kristne menighets tid, og jødene
har vært satt inn på et frelses-historisk sidespor. Nå holder imidlertid
Gud på å sette dem inn på hovedsporet igjen, og etter at den kristne

menighet er opptatt av Jesus til himmelen før trengselstiden, så vil
troende jøder overta det oppdraget som de fikk av Jesus, nemlig å
bringe evangeliet ut til alle mennesker. Dette skal skje både i den siste 7
års-perioden og i 1000-års-riket.
Jeg tror derfor at denne oversikten kan være til stor hjelp for de man
ge som studerer det profetiske ord, og legg merke til: At den kristne me
nighet har ingen ting med de 7 siste år å gjøre. Den er i dette tidsrom
met i trygg forvaring hjemme hos Faderen og Jesus, og skal skue de for
ferdelige endetidsbegivenhetene fra himmelen. Som en naturlig konse
kvens av dette må det være klart at de menneskegrupperinger som blir
omtalt på jorden i dette tidsrommet, ikke angår den kristne menighet,
men går på forskjellige avdelinger av jøder eller hedninger. Og det er ak
kurat på dette punktet at det svikter i eksegesen (fortolkningen), at
man tror at en del av disse menneskegrupperingene angår den kristne
menighet.
Når en arbeider med Bibel-tekster, som angår endetiden, så må en
derfor spørre seg selv: Hvor langt er vi nå kommet i tidsskjemaet? Er de
begivenhetene som beskrives, før eller etter den 70. åruke for Israel? Og
så må vi også huske på svaret: AT DERSOM DE FOREGÅR I DIS
SE 7 ÅRENE, SÅ ANGÅR DE IKKE DEN KRISTNE MENIGHET,
HVA SOM GJELDER JORDISKE FORHOLD.

Når mange fortolkere mener at den kristne menighet enten skal gjen
nom de 3,5 første år av trengseltiden eller til og med gjennom hele
trengselstiden, så tar de ikke hensyn til profetien om de 70 åruker for
Israel. De skiller heller ikke mellom det som Gud har sagt til og lovet
jødene på den ene side og den kristne menighet på den annen side. Nå
er imidlertid tiden kommet så langt at vi forlengst burde ha rettet opp
det skjeve og uriktige bildet mellom Israel og den kristne menighet. Det
som jeg skriver om dette, er et forsøk på det.
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Spørsmål og oppgaver

1) Hvilke 4 forskjellige syn er det på den kristne menighets bortrykkelse?

2) Hva går Daniels syn om de 70 åruker ut på, og hvorfor er det så
viktig?(Se Dan.9,24—27)

3) Hva er den store tren^l, og hvilke tidsbenevnelser har den i Bi
belen?

4) Hva er den riktige kronologiske framstillingen av Dan.9,24—27?
(Se min bok,Israel og den kristne menighet,s.84—95)
5) Hva er den riktige kronologiske inndelingen av Matt. 24 og 25?
6) Hva er den riktige kronologiske inndelingen av 2.Tess. 2,1—12?
7) Hva er den riktige kronologiske inndelingen av Joh. Åp. 1—19?

-11-

BORTRYKKELSE MIDT I ÅRUKEN

Som jeg skrev innledningsvis, så har vi en del fortolkere som mener at
den kristne menighet skal gjennom de 3,5 første år av trengselen og der
etter skal bortrykkelsen finne sted. De bygger naturligvis sine antagelser
på Bibel-steder, men de tar ikke hensyn til det som jeg har skrevet oven

for om de 70 åruker for Israel. Vi sial i det følgende ta med 3 Bibelhenvisninger som disse benytter seg av:

1)'T)a skal himlenes rike være å ligne med tijomfruer som tok sine lam
per og gikk ut for å møte brudgommen. Men fem av dem var dårlige
og fem kloke, de dårlige tok sine lamper, men tok ikke olje med seg,
men de kloke tok olje i sine kanner sammen med lampene. Men da
brudgommen (Jesus) gav seg tid, slumret de alle inn og sov. Men midt
på natten lød der et rop:Se, brudgommen kommer, gå ham i møte!
Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand. Men de dårli
ge sa til de kloke: Gi oss av deres olje, for våre lamper slukner. Men de
kloke svarte: Nei, det ville ikke bli nok både til oss og til dere, gå heller
til kjøpmennene og kjøp til dere selv. Men mens de gikk bort for å kjø
pe, kom brudgommen, og de som var rede gikk med ham inn til bryllu
pet (1000-års-riket) og døren ble lukket. Til sist kom da også de andre
jomfruer og sa: Herre! herre! lukk opp for oss. Men han svarte og sa:
Sannelig sier jeg dere: Jeg kjenner dere ikke. Våk derfor! for dere vet
ikke dagen eller timen".(Matt. 25,1—13)

Her er det følgende å si:
For det første bruker man her betegnelsen "midt på natten" som et
uttrykk for at dette skal bety det samme som midt i åruken. Dette er
galt og en altfor enkel måte å se det på.
Dessuten vet vi fra Bibelen at Jesus ikke skal komme tilbake til dom

midt i åruken. Han skal derimot komme tilbake etter at den store treng
sels tid er forbi. Det skulle dermed være bevist at Jesus ikke skal kom-12-

me tilbake midt i åruken. "MEN STRAKS ETTER DE DAQERS

TRENGSEL skal solen bli fonnørket, og månen ikke gi sitt skinn, og
stjernene skal falle ned fra himmelen og himmelens krefter skal rokkes.

Og da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen,og da skal alle
jordens slekter jamre seg, OG DE SKAL SE MEINNESKESØNNEN
KOMME I HIMMELENS SKYER MED KRAFT OG MEGEN HER

LIGHET".(Matt. 24,29-30)
"MEN I DE DAGER, ETTER DEN TRENGSEL (DEN STORE

TRENGSEL), skal solen formørkes og månen ikke gi sitt skinn, og
stjernene skal falle ned fra himmelen,og himmelens krefter skal rokkes,
OG DA SKAL DE SE MENNESKESØNNEN KOMME I SKYENE

MED MEGEN KRAFT OG HERLIGHET". (Mark.13,24-26)

For det andre beskriver ikke denne lignelsen den kristne menighet.
Her står det at fem av jomfruene var rede til å møte Jesus, mens de fem
andre ikke var det. Hva som gjelder den kristne men^het,så er den rede
til å møte Kristus hver tid og stund. Dersom den ikke er det,så er den
ikke Guds menighet, men Antikristens menighet, for det gies bare to
muligheter.

Brudejomfruene står her som uttrykk for hedningene, som har gjen
nomlevd trengselstiden på 7 år og håper at de skal være verdige til å bli
med i bryllupet, som er det samme som 1000-års-riket, og som skal fei
res på denne jord.
Disse hedningene har sett Guds gjerninger i trengselstiden, slik at de
har hatt full anledning til å bestemme seg om de vil være på parti med
jødene og Jesus, og mot Antikrist, Satan og den falske profet.
Dessuten har de hørt følgende frelses-budskap som er blitt forkynt i
denne tiden:

1) Evangeliet om Guds nåde i Jesu frelsesverk på Golgata."Og først
må evangeliet forkynnes for alle folkeslag".(Mark.13,10)
2) Evangeliet om 1000-års-riket skal forkynnes for alle folkeslag."Og
dette evangeliet om riket (1000-års-riket) skal forkynnes over hele jor
derike som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så ^al enden komme".
(Matt. 24,14)

3) Det evige evangeliet skal forkynnes for alle folk. "Og jeg så en
annen engel flyve under det høyeste av himmelen, som hadde et evig
evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, og for hver ætt og
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stamme og tunge og folk, og han sa med hoy røst:Frykt Gud og gi ham
ære, for timen for hans dom er kommet,og tilbed ham som gjorde him
melen og jorden og havet og vannkildene!"(Joh. Åp.14,6—7)
4) Alle mennesker får også grei beskjed om hvordan det gar med dem
som tilber Antikrist og hans bilde."Og atter en annen engel fulgte etter

og sa: Falt, falt er Babylon, den store(Rom og skjøge-kirken med den
katolske kirke som den ledende), som har gitt alle folk å drikke av sitt
horelevnets vredes-vin. Og atter en tredje engel fulgte etter dem og sa
med høy røst: Dersom noen tilber dyret(Antikrist) og dets bilde og tar
merket på sin panne eller i sin hånd, da skal også han drikke av Guds
vredes-vin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger og han skal

pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øyne".
(Joh. Ap.14,8-10)

5) De to jødiske vitner skal forkynne fra Jerusalem av til hele verden.
Se Joh. Åp.11, 3-12.

Det er også mye som tyder på at himmelen skal flyttes nærmere til
jorden i trengselstiden, slik at menneskene både kan se, ane og vite at
Jesus er i lufthimmelen, innehyllet i skyen, sammen med de hellige.
Etter at Satan sammen med sine engler er blitt kastet ut av lufthimme

len i midten av åruken (Joh. Åp. 12, 7—9),så er det mye som tyder på
at Jesus med de hellige inntar denne plassen, og at himmelen med dette
utvider sitt område til å være så nær jorden som mulig i den store treng

sel. Jeg skal ikke utdype dette her, men bare henvise til noen Bibel
steder som beskriver dette: At Jesus er kommet nær jorden i trengsels

tiden. "Jesus sa til ham (ypperstepresten): Du har sagt det. Dog, sier
jeg dere: FRA NÅ AV SKAL DERE SE MENNESKESØNNEN
SITTE VED KRAFTENS (GUD) HØYRE HÅND OG KOMME I
HIMMELENS SKYER".(Matt. 26,64)

"OG DA (NÅR JESUS KOMMER IGJEN) SKAL MENNESKESØNNENS TEGN (JESUS SELV) VISE SEG PÅ HIMMELEN, og
da skal alle jordens slekter jamre seg, og de skal se Menneskesønnen
komme i himmelens skyer i kraft og megen herlighet".(Matt. 24, 30)
"Se han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som

har gjennomstunget ham, og alle jordens slekter skal gråte sårt over
ham.Ja, amen".(Joh. Åp.1,7)

"Og jeg (Johannes) hørte en høy røst fra himmelen si til dem (de to
jødiske vitner). STIG OPP HER! OG DE STEG OPP TIL HIM-14-

MELEN I SKYEN, OG DERES FIENDER SÅ DEM". (Joh.Åp.
11-12)
Og det(Antikrist) åpnet sin munn til spott mot Gud,til å spotte hans

navn og hans bolig, dem som bor i himmelen".(Joh.Åp.13,6.)
"Hvorfor larmer hedningene og tenker folkene på det som fl^engt er?
Jordens konger teiser seg, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og
hans salvede (Jesus)(i den store trengsel):La oss sprenge deres bånd og
kaste deres rep av oss. Han (Gud)som troner i himmelen, ler. Herren
spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede (fra himmelen), og i sin
harme forferder han dem: Og jeg har dog innsatt min konge(Jesus) på
Sion, mitt hellige berg!"(Innsettelsen av Jesus som konge skjer i him
melen før trengselstiden.(Se Salme 2,1—6.)
For det tredje, hva som angår denne lignelsen, så foregår den i slutt
fasen av den store trengsel, og den kristne menighet er ikke på jorden i
det tidsrommet. Den kan derfor ikke angå den kristne meni^et,og det
gjør den heller ikke. Den angår hédningefolkene, både de som har tatt
imot og latt seg veilede av de forskjellige typer av evangelier og frelsesopplysninger som er gått ut i løpet av trengselstiden, og de som ikke har
brydd seg om dette og vært lunkne overfor budskapene som er gått ut.
De gode jomfruer har fått den Hellige Ånd i sitt hjerte og fått tilegnet
seg frelses-pantet, men de dårlige jomfruer har ikke fått tak i Ånden.
Dessuten ser vi av Matt. 25, 31—46 at den kristne tro som de god^
jomfruer representerer, gir seg utslag i at de og de mange tusen som de

representerer, har vært positivt innstilt til Jesu minste brødre (som er
jødene) og hjulpet dem i trengselstiden. "Og kongen (Jesus) skal svare
og si til dem:Hva dere har gjort imot en av mine minste brødre(jødene),
det har dere gjort imot meg".(Matt. 25,40)
De gode jomfruer får derfor på grunn av sine trosgjeminger, gå inn
som frelste og fullverdige,medlemmer i den jordiske fasen av lOOQ-årsriket.

De dårlige jomfruer og de som de representerer, får derimot ikke
komme inn i lOOØnårs-riket på grunn av at de ikke har fått tak i den
Hellige Ånd og dermed hjulpet og beskyttet jødene i trengselstiden. De
må derimot tilbringe evigheten i ildsjøen. "Da skal han svare dem og si:
Sannelig sier jeg dere: Hva Dere ikke har gjort mot en av disse mine
minste (jødene), det har Dere heller ikke gjort imot meg. Og disse skal

gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv".(Matt.25,45—46)
-15-

Det skulle dermed være bevist at de 5 gode jomfruer ikke kan være
det samme som eller representere den kristne menighet, og det gjor de
heUer ikke. De representerer derimot de hedningefolkene som har tatt
imot de forskjellige frelses-hudskap som er gått ut i trengselstiden, og
foran Jesu herli^etstrone i Jerusalem så blir de betegnet som "fårene",
som går fri dommen."Men når Menneskesonnen kommer i sin herlig
het, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone.
Og ALLE FOLKESLAG SKAL SAMLES FOR HANS ÅSYN, og
han skal skille dem fra hverandre, likesom hyrden skiller fårene fra gjetene, og han skal stille fårene (de gode jomfruer) ved sin høyre side,
men gjetene (de dårlige jomfruer) ved sin venstre. Da skal kongen si til
dem ved sin høyre side: Kom hit. Dere min Faders velsignede, arv det
rike (1000-års-riket) som er beredt dere fra verdens grunnvoll ble lagt".
(Matt. 25, 31-34)

Hva som gjelder det riket som den kristne menighet skal arve, så er
det heller ikke et jordisk rike, men derimot et rike i himmelen av ånde
lig art. 'Tor vårt rike er i himlene, og derfra venter vi og den Herre Je
sus Kristus som frelser, han som skal forvandle vårt fomedrelses-legeme
så det blir likt med hans herlighets-legeme, etter den kraft hvormed han
og kan underlegge seg alle ting".(Fil. 3,20—21)
Dessuten er 1000-års-riket beredt disse troende "fra verdens grunn

voll ble lagt". Den kristne menighet derimot er utkalt til det himmelske
riket, "før verdens grunnvoll ble lagt". Her ser vi også at det er en for
skjell mellom disse to gruppene. Vi må merke oss at dersom det første
uttrykket blir brukt, der angår det jordiske forhold, mens det andre ut-

tryl^et betegner himmelske forhold. Vi skal bevise dette ved å sitere
noen Bibel-ord."For vi(de kristne) går inn til hvilen, vi som er kommet
til troen,således som han har sagt:Så jeg(Gud)svor i min vrede:Sanne
lig, de (vantro jøder) skal ikke komme inn til min hvile — enda gjernin
gene var fullført fra verdens grunnvoU ble lagt".(Hebr.4,3)
"Og alle som bor på jorden, skal tilbe det (Antikrist), hver den som
ikke, fra verdens grunnvoll ble lagt, har fått sitt navn skrevet i livets bok
hos Lammet (Jesus) som er slaktet". (Disse menneskene, som ikke til
ber Antikrist, skal gå inn i den jordiske fasen av 1000-års-riket)(Joh.
Åp.13,8)
'*Det dyr (Antikrist) du så, var og er ikke,og det skal stige opp av av
grunnen og fare bort til undergang (ildsjøen), og de som bor på jorden,
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de hvis navn ikke, fra verdens grunnvoll ble lagt, er skrevet i livets bok,

skal undre seg når de ser at dyret var og ikke er og skal komme igjen".
(Antikrist skal forst ha en periode på jorden,så skal han ha et opphold i
avgrunnen,og deretter skal han komme tilbake tiljorden)(Joh.Åp.17,8)
"Fader jeg vil at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt meg,
være hos meg, foråt de skal se min herlighet,som du har gitt meg,fordi
du har elsket meg for verdens grunnvoll ble lagt".(Joh.17,24)
'Xovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader,han som har velsig
net oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus,likesom han ut
valgte oss i ham for verdens grunnvoll ble lagt, foråt vi skulle være hel
lige og ulastelige for hans åsyn".(Ef. 1,3—4)
Et annet Bibel-ord som blir brukt som bevis for at den kristne menig

het skal bortrykkes til Gud i midten av åruken, er ordet om de 2jodiske
vitner som b& bortrykket til Gud, etter at de har hatt forkynneropp-

drag ovenfor både joder og hedninger i 3,5 år. Disse har anledning til å
omskape alle vannene til blod,til å påfore jorden alle.slags plager og for
hindre at regnet kan komme.Etter at deres oppdrag er endt,greier Anti
krist å ta livet av dem, og de skal ligge på Jerusalems gater i 3,5 dager.
Etter den tid skal Gud gi dem livet tilbake, og de skal stige levende opp
til himmelen, og alle deres fiender skal se dem. ^
"Og jeg vil gi mine to vitner at de skal være profeter i tusen to hun
dre og seksti dager, klædd i sekk. Dette er de to o]jetrær og de to lyse
staker som står for jordens herre. Og dersom noen vil gore dem skade,
da går det ild ut av deres munn og fortærer deres fiender, ja, dersom
noen vil gjøre dem skade, da skal han drepes på den måte. Disse har
makt til å lukke himmelen, så det ikke skal falle noe regn i de dager de
er profeter, og de har makt over vannene til å omskape dem til blod, og
til å slå jorden med allslags plage, så ofte de vil. Ogspår de har fullfort
sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp av avgrunnen,fore krig mot
dem og seire over dem og drepe dem. Og deres lik skal ligge på gaten i
den store by, den som i åndelig mening kalles Sodoma og Egypten,der
hvor og deres herre ble korsfestet.(Jerusalem) Og noen blant folkene og
stammene og tungene og ættene skal se deres lik i tre dager og en halv,
og ikke tillate at deres lik blir lagt i grav. Og de som bor på jorden,skal
glede seg over dem og fryde seg, og de skal sende gaver til hverandre,
fordi disse to profeter var til plage for dem som bor på jorden. Og etter
de tre dager og en halv kom det livsånde fra Gud i dem,og de reiste seg
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opp på sine føtter, og en stor frykt fiilt på dem som så dem. Og de hørte
en høy røst fra himmelen si til dem: Stig opp her! Og de steg opp til
himmelen i skyen, og deres fiender så dem".(Joh.Åp. 11,3—12)
Hva som gjelder disse to jødiske vitnene, så er det mer enn merkelig
at man mener at de beskriver den kristne menighet. Det er jo alt i be
skrivelsen som tilsier noe helt annet.

For det første opptrer de i siste del av trengselstiden, altså i selve den
store trengsel. Som vi før har sagt,så viser benevnelsen "1260 dager" at
de opptrer i den store trengsel. De kan derfor ikke stige opp til Gud i
himmelen i midten av åruken,slik som disse fortolkere hevder.
For det andre er dette to jødiske vitner, som opptrer i endetiden ut
fra Israel og Jerusalem. Deres gjøremål ligner mye på det som Moses og
Elias foretok seg i gammeltestamentlig tid, og en del fortolkere mener

at dette betyr at både Moses og Elias skal komme tilbake og være til
stede i Jerusalem i endetiden. Moses vil da være en representant for lo

ven, mens Elias skal representere profetene, men vi har ikke skriftord
som kan dekke dette synet.

Vi har derimot utsagn av Jesus som viser at Elias allerede er kommet.

Han er den samme som døperen Johannes. På grunn av at jødene ennå
ikke anerkjenner det Nye Testamente på lik linje med det Gamle Testa
mente, så ser de heller ikke at Elias allerede er kommet."Se,jeg sender

mitt bud (døperen Johannes), og han skal rydde vei for mitt åsyn
(Jesus), og brått skal han komme til sitt tempel. Herren som Dere
(jødene) søker, paktens engel, som Dere stunder etter, se, han kommer,
sier Herren, hærskarenes Gud".(Mal. 3,1)

"Se, jeg sender dere Elias, før Herrens dag kommer,den store og for
ferdelige".(Mal. 4,5)

"Da nå disse gikk bort, begynte Jesus og tale til folket om Johannes:
Hvorfor var det Dere gikk ut i ørkenen? for å se et rør som svaier for
vinden? Eller hvorfor var det Dere gikk der ut? for å se et menneske
kledd i fine klær? Se, de som går i fine klær, er i kongens hus. Eller
hvorfor var det Dere gikk der ut? for å se en profet? Ja, jeg sier dere,

endog mere enn en profet. Det er ham det er skrevet om:Se,jeg sender
mitt bud for ditt åsyn,han skal rydde din vei for deg".(Matt. 11,7—10)
"For alle profetene og loven har spådd inntil Johannes, og om Dere
vil ta imot det: HAN ER DEN ELIAS SOM SKAL KOMME."
(Matt. 11,13-14)
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'Han svarte og sa: Elias kommer visstnok og skal sette alt i rette
skikk, men jeg sier dere AT ELIAS ALT ER KOMMET, og de kjen
te ham ikke, men gjorde med ham hva de ville. Det samme skal også
Menneskesønnen lide av dem".(Matt. 17,11—12)
Disse to vitnene er hverken Moses eller Elias, men det "er de to olje-

trær og de to lysestaker som står hos all jordens herre(Gud)".Det er to
representanter for det jødiske folk,som på en spesielU måte står mellom
Gud og jødene i endens tid. De vil stå der som en særlig beskyttelse av
de troende jøder og stå som en motvekt mot Satan, Antikrist og den
falske profet, og deres anslag mot de troende i IsraeL Det er sannsynlig
at den ene av disse to vitnene er en prest, mens den andre har en verds
lig maktposisjon. Disse to embeter skal Jesus forene i sin egen person
når han kommer tilbake.

Forbildet for disse to jødiske vitnene i endens tid, finner vi hos
ypperstepresten Josva og folke-lederen Serubabel, som begge var med
å bygge opp templet i Jerusalem, etter at jødene fikk anledning til å
komme tilbake fra landflyktigheten i Ny-Babylonia. Om disse står det
følgende:'*Da tok jeg (Sakarias) til orde og sa til ham (engelen):Hva er
disse to oljetrær ved lysestakens høyre og venstre side?...Da sa han til
meg: Det er de to oljesalvede (Josva og Serubebel) som står hos all jor
dens herre(Gud)."(Sak.4,11 og 13—14)
Den syvarmede lysestaken er et bilde på Guds menighet, som i gammel-testamentlig tid ble representert gjennom de troende i Israel, og det
var de to oljetræme som gav lysestaken o]je gjennom syv rør."Og han
sa til meg: Hva ser du? Jeg svarte:Jeg ser en lysestake som er helt igjen
nom av gull, med sitt o(jekar på toppen og sine syv lamper, og med syv
rør for hver lampe som er på den".(Sak.4,2)
I N.T. er Guds menighet framstilt som syv lysestaker, der Jesus van
drer mellom lysestakene. "Og jeg vendte meg for å se røsten som talte
med meg, og da jeg Vendte meg, så jeg syv lysestaker av gull, og midt
imellom lysestakene en som lignet en menneskesønn (Jesus) kledd i en
fotsid kjortel og ombundet under brystet met et gullbelte".(Joh. Åp.
1,12-13)
Hva som gjelder de to jødiske vitnene i endens tid, så legger vi merke
til at vi ikke får noen beskrivelse av den syvarmede lysestake eller de syv
lysestaker i forbindelse med deres virksomhet. DETTE BEVISER AT
DEN KRISTNE MENIGHET PA DET TIDSPUNKT ER BORT-19-

RYKKET TIL HIMMELEN TIL GUD. IJohannesÅpenbaring 11,4
er beskrivelsen av dem som følgende: "Dette er de to oljetrær og de to
lysestaker som står for jordens herre".
HVA SOM GJELDER GUDS MENIGHET, SA ER DER BARE
EN MENIGHET, MEN DEN HAR HATT FLERE FRELSES-HISTORISKE VARIANTER OPP GJENNOM HISTORIEN. Jesus skal

imidlertid føre disse sammen, og det skal i 1000-års-riket bli en hjord
(menighet) og en hyrde (Jesus)."Jeg har også andre får, som ikke hører
til denne sti(den jødiske sti), også dem skal jeg føre fram, og de skal hø
re min røst, og det skal bli en hjord (menighet) og en hyrde".(Joh,
10,16)
For det tredje er dette to jøder, mens den kristne menighet består av
frelste mennesker "av hver stamme og tunge og folk og ætt". (Joh.

Ap.5,9)
For det fjerde har disse to jødiske vitnene helt andre gjøremål enn
det som den kristne menighet har. Vi har fått oppdraget med å formidle
til verden: At Jesus har sonet all verdens synd,og at alle som vil kan få
del i denne frelsen. Vår tjeneste heter "forlikelsens tjeneste".
"Derfor, dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det
gamle er forganget, se, alt er blitt nytt! Men alt dette er av Gud, som
forlikte oss med seg selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste,
fordi Gud i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner

dem deres overtredelser og har nedlagt i oss ordet om forlikelsen. SA
ER VI DA SENDEBUD I KRISTI STED, SOM OM GUD SELV
FORMANTE VED OSS, VI BER I KRISTI STED: LA DERE
FORLIKE MED GUD! Ham som ikke visste av synd, har hai^ gjort
til synd for oss, foråt vi i ham skal bli rettferdige for Gud".(2. Kor.
5,17-21)
For det femte blir disse to vitnene slått ihjel, og blir gjort levende
igjen etter 3,5 dager. Det skal heller ikke skje med den kristne menig
het. Vi skal i et nå, i et øyeblikk, ved den siste basun taes opp til him
melen til Gud. "Se, jeg (Paulus) sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke
alle hensove, men vi skal alle forvandles, i et nå, i et øyeblikk, ved den
siste basun. For basunen skal lyde, og de døde (i Kristus) skal oppstå

uforgjengelige, og vi (som lever) skal forvandles".(1. Kor. 15, 51—52)
'Tor så sant som vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal og Gud
ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. For dette sier vi dere
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med et ord av Henen at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren
kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovede, for Her
ren skal selv komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels rost og med Guds basun, og de dode i Kristus skal forst oppstå,
deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i
skyer opp i luften for å mote Herren, og så skal vi alltid være sammen
med Herren".(1. Tess. 4,14—17)
Det eneste disse to jodi^e vitnene har felles med den kristne menig
het, er det forholdet at de blir bortrykket til himmelen, til Gud. Hva

som gjelder både drapet på disse to vitnene, det at de var dod i 3,5 da
ger, og at de ble tatt levende opp til Gud, henfeller seg naturligvis på
Jesu dod og himmelfart, og skal være et bevis ovenfor jodene: At det
som skjedde med Jesus er et historisk faktum og kan ikke glemmes eller
gjemmes bort, slik som f.eks. jodene i stor utstrekning har gjort det i
disse snart 2000 år som er gått siden Jesu himmelfart.
Vi kan også legge merke til en liten detalj. 1 stedet for å begrave de to
vitnene, så blir deres lik liggende på gata i Jerusalem, slik at deres mot
standere hele tiden kan holde et oye med dem.De vil ikke ta sjansen på
at de blir begravd, for da kan de troende joder påstå atde har stått opp
fra de dode, slik som apostlene påstod at Jesus hadde gjort det. Anti
krist vil forsikre seg om at en slik mulighet ikke er tilstede, men så skjer
likevel underet, slik som det skjedde med Jesus. De to vitnene står opp
fra de dode, og beviser dermed at Jesus stod opp,at den kristne menig

het har stått opp, at de andre troende skal stå opp på den siste dagen
av hedningenes tider, og at de ufrelste skal stå opp og få sin dom for
opprettelsen av en ny himmel og en ny jord, foran den store kvite
trone.(Joh. Ap. 20,11—15)
3) Et tredje Bibel-ord som blir brukt av de som mener at den kristne
menighet skal bortrykkes til Gud i midten av åruken, er Joh. Ap. 12,
1—5."Og et stort tegn ble sett i himmelen:en kvinne,klædd med solen,
og med månen under hennes fotter, og på hennes hode en krone av 12
stjerner, og hun var fruktsommelig og skrek i bamsnod og fodsels-veer.
Og et annet tegn ble sett i himmelen,og se, en stor ildrød drage(Satan),
som hadde 7 hoder og 10 hom,og på sine hoder 7 kroner, og dens stjert
drog tredjedelen av himmelens stjerner med seg og kastet dem på jor
den. Og dragen stod foran kvinnen som skulle føde, for å sluke hennes
barn når hun hadde født. Og hun fødte et guttebarn (gr.hyion= sønn)
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(gr.arrena= gutt), som skal styre hedningene med jemstav (i rikets tid),
og hennes barn (guttebarn) ble bortrykket til Gud og til hans trone".
Dette er i det hele tatt ikke en beskrivelse av den kristne menighet,
men derimot en beskrivelse av Jesus fodsel. Satans mange anslag mot

ham i hans jordeliv og hans himmelfart. Det går derfor ikke an å bruke
Joh. Åp. 12,1—5 som et bevis for at den kristne menighet skal bortryk
kes til Gud i midten av trengselstiden, for denne beskrivelsen er skjedd
for snart 2000 år siden, OG GUTTEBARNET ER IKKE DEN
KRISTNE MENIGHET, MEN JESUS SELV.

Jeg vil i den forbindelse få lov til å sitere fra Studiebibelen, bind 4,
s. 843 og 845:''Mange fortolkere mener at kvinnen er et bilde på Israel.
De tolv stjerner er i så fall et bilde på de tolv patriarkene eller stamme
ne. Jfr. Josefs drøm i 1. Mos. 37,9.Barnet hun føder er åpenbart Kris

tus, og det var fra Israels folk han kom. Flere steder i Skriften er Israel
fremstilt som en fødende kvinne (Esaias 26,17—18,Mika 4,10,5, 2)....
Dette barnet er bestemt til verdensherredømme. Her er det tale om ab

solutt autoritet. Jfr. 2, 27. Jernstaven taler om fasthet, ikke tyranni.
Det blir ikke sagt hvem som rykket barnet opp til himmelem, heller

ikke på hvilken måte dette skjedde. Johannes peker bare på at Gud be
skytter sin Sønn fra Satans ødeleggelse. Johannes utelater her Jesu liv
på jorden fra fødselen til himmelfarten. Det han vil understreke, er at
Satan gjorde seg stort besvær, men å rydde Kristus av veien, maktet han
ikke. Kristus seiret i alt, like til sin himmelfart".
Vi skal ikke ta med flere Bibel-ord som blir brukt til støtte for dette

synet: At den kristne menighet skal opprykkes til himmelen i midten
av åruken. Personlig så tror jeg ikke at dette er riktig, og det som gjør at
en del fortolkere har dette synet er for det første at de ikke skiller mel
lom det som er sagt til og lovet Israel på den ene side, og det som er sagt
og lovet til den kristne menighet på den andre siden. Dessuten har de

heller ikke greie på eller er ikke villige til å regne med Daniels syn om de
70 åruker, som er tilmålt Israel og Jerusalem. Dersom de hadde regnet
med denne profetien, så hadde de sett og forstått at den kristne menig
hets tid befinner seg i tidsrommet mellom den 69. og 70.åruke, og skal
ikke inn i trengselstiden.

Jeg vil også sitere hva Halvard Kolsrud sier om dette i sin bok, Jesus
kommer, s. 50:"For det første vil jeg gjøre oppmerksom på de 70 årukene for Israel. Dan.9,24—27. Les disse vers nøye.
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Den 69. åruken løp ut med israelernes forkastelse av Kristus.1 tidsin
tervallet mellom den 69. og 70. åruken, en tidsperiode som til nå har
vart i omkring 1900 år, har den profetiske klokken for Israels vedkom
mende likesom stått stille. Dette er nemlig ikke profetisk tid for Israel. I
dette tidsintervallet mellom den 69. og 70. åruken har vi hedningenes
tid. Vi lever nå i menighetens tidshusholdning. I denne tid tar Kristus
seg ut et folk av folkene for sitt navns skyld. Dette folk er menigheten.

I denne tid skal '^hedningenes fylde" komme inn. Når så hedningenes
fylde er kommet inn, vil Jesus Kristus igjen ta seg av Israel på en spesiell
måte. Se Rom. 11,25—26.

Den 70. åruken er på den ene siden tiden for Antikrist og på den
andre siden tiden for Israels gjenreisning, både na^onalt og religiøst.
Disse 70 årukene gjelder ikke menigheten. De gjelder Israel. Menighe
tens bortrykkelse vil derfor finne sted før den 70. åruken begynner".
Spørsmål og oppgaver.

1) Hvorfor er ikke Matt. 25,1—13 en beskrivelse av den kristne me
nighet?

2) Hvilke frelses-budskaper blir forkynt i trengselstiden?
3) Nevn Bibel-ord som tyder på at himmelen skal flyttes nærmere til
jorden i den store trengsel.
4) Hva er forskjellen på de 2 uttrykkene "fra verdens grunnvoll ble
lagt" og "før verdens grunnvoll ble lagt"?
5) Hvilke forskjeller er det mellom de 2 jødiske vitner(Joh. Åp.11,
3—12)og den kristne menighet?
6) Hvem er de 2jødiske vitnene?

7) Hva er beviset for at de opptrer i den store trengsel?
8) Hvorfor kan vi ikke bruke Joh. Ap. 12, 1—5 som et bevis på at
den kristne menighet skal bortrykkes i midten av åruken?

9) Hvem er guttebarnet i Joh. Åp. 12, 5, og hvem er det som blir
bortrykket til Gud?
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BORTRYKKELSE ETTER TRENGSELEN

Den andre oppfatningen går ut på at den kristne menighet skal gjen
nomleve hele trengselstiden, og oppstå/bortrykkes i forbindelse med
Jesu komme til jorden, for å opprette 1000-års-riket. De som hevder
denne oppfatningen skiller altså ikke mellom Jesu komme i lufthimmelen for menigheten og Jesu komme til dom og opprettelse av riket for
Israel. Grunnene til det er mange. Vi skal nevne de viktigste,sett ut ifra
deres synspunkter.
1) For det forste må vi innrømme at vi har en rekke Skrift-steder i
N.T., som behandler Jesu komme i sluttfasen av trengselstiden, men vi
kan ikke benytte disse som et bevis på at Jesu komme for menigheten
og Jesu komme for jødene og resten av verden skal skje på en og samme
tid. Dersom man har et slikt syn, så er det klart at man ikke har noen
oversikt over profetien om Daniels 70 åruker, som er tilmålt Israel og
Jerusalem, og hvor den siste og 70.åruke nå har stått stille i snart 2000
o

ar.

Dessuten, dersom man har dette synet, så er man heller ikke i stand
til eller villig til å skjelne mellom det i N.T.som er sagt til jødene på den
ene side og det som er sagt til den kristne menighet på den andre side.
Det som er sagt til jødene kommer særlig fram i de synoptiske evange
lier og de første 7 kapitler av Apostlenes Gjerninger.
Hva som gjelder Johannes evangelium, så inntar det en mellomstil
ling, som vi skal se senere.

Hva som gjelder Apostlenes Gjerninger, så skiller det seg klart fra de
synoptiske evangelier, hva som angår innholdet. Likevel ser jeg det slik
at de første 7 kapitler angår jødene på en spesiell måte, i og med at for
kynnelsen utelukkende ble rettet mot den jødiske nasjonen i dette tids
rommet.

Fra kap. 8 til kap. 28 ble hemmeligheten med den kristne menighet
gjort kjent, og vi fikk en aktiv hedningemisjon fra jødenes side — der
siktemålet ble å vinne både jøder og hedninger for den nye hushold-24-

ningen som ble gjort Iqent, den kristne menighets tid.
Hva som gjelder brevene, så an^ de for det aller meste den kristne
menighet, men vi kan også i dem finne utsagn som går på jødene og
opprettelsen av riket for Israel.

Hva som gjelder Johannes Åpenbaring,så angår kap. l'~5 den kristne
menighets situasjon, mens kap. 6-~19 angår trengselstiden på 7 år og
endetidsbegivenhetene.

Dersom vi ikke har denne to-delingen for øyet i lesingen av N.T.,der
vi må være oppmerksomme på at en del er sagt til og lovet jødene som
folk og som naqon, og der en del er lovet til og sagt til den kristne me
nighet, så blir lesningen og studiet av N.T. en sammenblanding for oss,
og vi blir stående tilbake med de mange spørsmål.
Det er helt nødvendig at vi gjør denne to-delingen i studiet av N.T.,
men dessverre så er det altfor få av kristenfolket som er oppmerksomme
på dette forholdet og er villig til å gjøre seg bruk av det i studiet og les

ningen av N.T. Denne boken vil derfor være et bidrag til å forsøke å
rette opp dette.

Jeg vil i denne forbindelse få lov å nevne Thorleif Boman,som alle
rede i mange år har vært klar over denne to-delingen av N.T. Han sier
følgende om dette i sin bok. Jødenes Messias — Grekernes Kristus, s.
123, 128 og 129: "DER ER TO KRISTENDOMSFORMER I DET
NYE TESTAMENTE. DEN ENE ER DEN SOM JESUS SOM

GUDS MESSIAS FORKYNTE og realiserte til fullkommenhet i sitt
liv og i sin død. Jesus ga sine disipler i oppdrag som hans arvtagere og
etterfølgere å fortsette hans virksomhet påjorden.(Jfr.Matt.10, l~-42),
Matt. 19,20,Ap.gj.1,6^)
DEN ANNEN KRISTENDOMSFORM ER DEN SOM APOSTE

LEN PAULUS FORKYNTE og på en fullkonunen måte realiserte i
sitt liv. At Paulus' kristendom er virkelig kristendom, vidner hans brever
om, men den er unektelig forskjellig fra Jesu evangelium. Men likheten
mellom dem er også tydelig. Begge forkynner at Jesus var lydig mot
Gud og elsket menneskene,men det forkynner de på forskjellig måte.
Ettersom forbindelsen med jødedommen lukket seg til, ble åpningen
mot den gresktalende verden større og større, inntil kristendommen i
dens paulinske form ble helt gresk, og all kristendom ble gresktalende.
Den opprinnelige jødekristendom holdt seg selvsagt sålenge Peter og
de andre personlige disipler av Jesus levet. Minnene om dem og deres
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jødekristendom holdt seg også, og ble overlevert til kommende genera
sjoner. Fremfor alt sørget de for å forkynne, oppbevare og gi videre
minnene om Jesus og det han hadde sagt og gjort. Vi har denne overle
vering i de synoptiske evangelier".
Dette har Thorleif Boman helt rett i. En annen sak er at han mente

at den kristendomsforståelsen som Paulus stod for, er en gresk kristen
domsform. Det er jeg naturligvis uenig i.
Hvorvidt Thorleif Boman, ut ifra denne korrekte to-delingen av det
Nye Testamentes innhold, skjelnet mellom det som Gud sa til og lovet
jødene på den ene side og det som Gud sa til og lovet den kristne me
nighet på den andre side, hvorvidt han tok hensyn til Daniel 9, 24—27
om de 70 åruker som er tilmålt Israel og Jerusalem, og hvorvidt han
mente at en del av utsagnene i N.T.,som ble gitt til jødene,skal oppfyl
les i den 7-årige trengselstiden, som skal komme, se det vet jeg ikke. I
alle fall så ser jeg det slik.
Dette får da konsekvenser for mitt syn på og min forståelse av N.T.
Hva som gjelder akkurat dette, så er det 3 spørsmål vi må stille oss i
lesingen og studiet av N.T. og de er følgende:

1) ER DETTE SAGT TIL JØDENE, OG BLE DET OPPFYLT PÅ
JESU TID, ELLER BLE DET OPPFYLT I DEN PÅFØLGENDE
TID.

2)ER DETTE SAGT TIL OG LOVET DEN KRISTNE MENIGHET.
3) ER DETTE SAGT TIL JØDENE OG ANGÅR DETTE ENDE
TIDEN.

(I parantes bemerker jeg at N.T. også beskriver andre problemstillin
ger enn denne to-delingen, som jeg ovenfor har berørt, men det skal jeg
ikke ta opp her.)
For å vise at det er to kristendomsformer eller to kristendomsfor-

kynnelser i N.T.' der den ene forkynnelsen angår jødene som folk og
som nasjon, og der den andre forkynnelsen angår den kristne menighet,
så er det nødvendig for meg å gå igjennom innholdet i N.T., for å vise
hvor vi har de forskjellige forkynnelser. Dette må jeg blant annet gjøre
for å vise at de som mener at den kristne menighet skal bortrykkes etter
at trengselstiden er slutt, blander sammen utsagn som er sagt eller lovet
den jødiske nasjonen med utsagn som er sagt til eller lovet den kristne
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menigheten.

Hva som gjelder innholdet i N.T., så kan jeg naturligvis ikke ta for
meg hvert enkelt evangelium, Apostlenes Gjerninger, brevene eller Jo

hannes Åpenbaring og peke på hva som går på jødene og hva som går på
den kristne menighet. Det vil være altfor tidkrevende, og det vil jeg ut
fordre leserne til å finne ut, men jeg vil likevel i grove trekk trekke opp
innholdet i evangeliene. Apostlenes Gjerninger, brevene og Johannes
Åpenbaring, for å vise at det er en to-deling i N.T., hva som gjelder
akkurat dette.

Hva som gjelder de synoptiske (samsynige) evangelier, Matteus, Mar
kus og Lukas, så angår de nesten bare jødiske forhold, og gjelder enten
tilbudet om opprettelsen av riket for Israel, folkefrelsen eller framtidige

begivenheter som har med Israel å gjøre. I og med at Matteus evangeli
um er det mest jødiske av disse, så er det naturlig at vi tar en rask gjen
nomgang av dette.

Fra kap. 1—12 har vi en oversikt over Jesu fødsel og Jesu første til
bud til det jødiske folk, tilbudet om opprettelsen av riket for Israel og
jødenes forkastelse av det. Døperen Johannes var den første som kom
med dette tilbudet, men Jesus og apostlene/disiplene forkynte det. "I

de dager stod døperen Johannes fram og forkynte i Judeas ørken, og sa:
OMVEND DERE FOR HIMLENES RIKE (RIKET FOR ISRAEL)
ER NÆR.

"Men fra døperen Johannes dager inntil nå trenger de seg med makt
inn i himlenes rike, og de som trenger seg inn, river det til seg".(Matt.
11,12)

"Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes,(de profeterte at
Messias og at riket skulle komme)fra den tid forkynnes evangeliet(det
glade budskap) om Guds rike,(1000-års-riket) og enhver trenger seg inn
i det med makt".(Luk. 16,16)

"Og Jesus gikk omkring i hele Galilea og lærte folket i deres sjmagoger og forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og all skrø
pelighet blant folket".(Matt. 4,23)
Men til tross for dette, så ville ikke det jødiske folk ta imot dette til

budet om opprettelsen av riket, for de ville ikke omvende seg, og det
var forutsetningen for at riket kunne opprettes."Da begynte han å refse

de byer hvor hans fleste kraftige gjerninger var gjort, fordi de ikke had
de omvendt seg: Ve deg, Korasin, ve deg, Betsaida. Dersom de kraftige
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gjerninger som er gjort i dere, var gjort i Tyros og Sidon, da hadde de

for lenge siden omvendt seg i sekk og aske. Dog sier jeg dere:Det skal gå
Tyrus og Sidon tåligere på dommens dag enn dere. Og du Kapernaum,
som er blitt opphøyet like til himmelen, like til dødsriket skal du bli
nedstøtt, for dersom de kraftige gjerninger som er gjort ideg, var gjort i
Sodoma, da var det blitt stående til denne dag. Dog sier jeg dere: Det
skal gå Sodoma bedre på dommens dag enn dere". (Matt. 11, 20—24)
Fra kap. 13—28 forandret Jesus sin forkynnelse, hva som gjelder til
budet om riket for Israel. I og med at jødene ikke ville ta imot — og det
visste Jesus allerede i sin pre-eksistens, SÅ BEGYNTE HAN A
SNAKKE TIL FOLKET I LIGNELSER OM RIKETS HEMME

LIGHETER. Dette betyr at i og med at folket ikke ville ta imot tilbu
det om opprettelsen av riket, så antydet Jesus allerede fra kap. 12 av at
riket ikke skulle opprettes på nåværende tidapunkt, men utsettes til
hans gjenkomst. Nå må vi også merke oss det forholdet at jødene forsto
ikke Jesu forkynnelse om Guds-rikets hemmeligheter(Matt. 13,18—50)
og de mange lignelser som vi har fra kap. 12—28.

Hva som gjelder de 7 lignelser i Matt. 13,18—50 og hvordan de skal
forståes, så vil jeg sitere fra min bok, Israel og den kristne menighet, s.
132-134:

1) Lignelse nr. 1 (Matt. 13, 18—23). Denne beskriver den første
forkynnelsen av det konkrete Guds-riket til jødene. Det var bare et få
tall av jødene som forstod Jesu ord om riket og ville akseptere de for
pliktelsene som var knyttet til opprettelsen av riket, nemlig å bøye seg
for Jesus og anerkjenne hans lære.
2) Lignelse nr. 2. (Mat. 13, 24—30 og 36—43). Denne lignelsen be
skriver den første forkynnelse av det konkrete Guds-riket,forkynnelsen
gjennom hele kirkens tid og like til at Jesus kommer igjen,for å dømme
de ugudelige og opprette riket på nytt. "Menneskesønnen skal utsende
sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt det som volder anstøt,
og dem som gjør urett, og de skal kaste dem i ildovnen, der skal være
gråt og tenners gnissel. Da skal de rettferdige skinne som solen i sin
Faders rike (1000-års-riket). Den som har ører (åndelig opplatte ører),
han høre."(Mat. 13,42-43).
3) Lignelse nr. 3. (Mat. 13, 31—32). Denne lignelsen beskriver kir
kens ekspangon og vokster i nåværende tidshusholdning. Denne vokster
sammenlignes med sennepskornet, som har en fantastisk evne til å vok-28-

se. Likevel ser vi at himmelens fugler,som er uttrykk for onde åndsvese
ner, kommer og bygger sine reir i kirke-treet. Dette betyr at ikke hele
den nominelle kirke er Guds legeme, og at deler av kirken inngår for
bund og samarbeid med åndelige retninger som er fra Satan. Jeg tenker
da både på ateistisk og liberal teologi og den økumeniske bevegelse,som
er så framtredende i dag. ETTER AT JESUS HAR HENTET SINE,
VIL DET VISE SEG HVA SOM ER EKTE OG HVA SOM ER

FALSKT. Den falske kirke blir da et lett bytte for Satan, og den blir
plattform og basis for Antikrist, som i begynnelsen av sin virksomhet
skal samarbeide med slqøge-kirken.
4) Lignelse nr. 4.(Mat.13,33). Denne lignelse beskriver den onde og
negative vekst som det til enhver tid vil være i kirken i forbindelse med

f. eks. liberal og ateistisk teologi, men særlig forteller denne lignelsen
oss om det som skjer etter at den kristne menighet er opptatt til himme
len. Da vil surdeigen, som er et bilde på vranglære, gjennomsyre hele
den nominelle kirken, SOM STAR KLAR TIL Å MOTTA ANTI
KRIST, SATAN OG DEN FALSKE PROFET I ENDENS TID.
5) Lignelse nr. 5.(Mat. 13, 44). Denne lignelsen forteller oss om
Israel og jødene i den hemmelighets-tilstand som de har vært i disse

snart 2000 år. Gud har gjemt sin skatt(Israel) i verden i aUe disse år, og
han var så glad i sitt folk at han sendte Jesus til dem,for å kjøpe dem
fri, ved hans forsonergjeming på Golgata. Dette borger også for Israels
frelse i endens tid. Alt er ferdig fra Guds side.
6) Lignelse nr. 6.(Mat. 13,45—46).Denne lignelsen forteller oss om
at Gud søkte etter gode perler og fant en perle, den kristne menighet,
som han ville satse alt på. På samme måte som Gud sendte Jesus til
en forsoning for jødene, så sendte han også Jesus til en forsoning for

den kristne menighet, som består av frelste jøder og frelste hedninger.
"Og han er en soning for våre synder,dog ikke bare for våre, men og for
hele verdens."(1. Joh. 2,2).
7) Lignelse nr. 7. (Mat. 13, 47—50). Denne lignelsen beskriver
Guds dom i endens tid, før han oppretter riket for Israel.

Vi har med dette gjennomgått de 7 lignelser i Mat. 13, og før vi
avslutter dette temaet, så skal vi merke oss det spørsmålet som Jesus
stilte til sine apostler umiddelbart etter at han fortalte dem lignelsene.

Spørsmålet lyder som følgende: "Har Dere forstått alt dette?" og de
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SYarte: "De sier til ham: Ja,"(Mat.13,51) SÅ BLIR SPØRSMÅLET
HL OSS ALLE SAMMEN: HAR VI FORSTÅTT DETTE? OG
HER FÅR HVER ENKELT SVARE FOR SEG SELV.

(Hva som gjelder en riktig og utdypet vurdering av de 7 lignelsene i
Mat. 13, så vil jeg på det varmeste anbefale Adolf Bjerkreims bok.
Himlenes rikes hemmeligheter.)"
Hva som gjelder de ovrige lignelser i Matteus evangelium, så vil jeg
noye meg med å referere lignelsen om kongesønnens bryllup,som inne
holder både profetenes, apostlenes og Jesu tilbud til jødene om oppret
telsen av riket, jødenes avvisning av tilbudet, jødenes bortvisning fra
sitt land, apostlenes og disiplenes misjonsengasjement, Jesu gjenkomst
og dom over dem som ikke har bryllupskledning på.Dette siste betyr at
de som ikke har fått den Hellige Ånd,får ikke bli medlemmer i riket for
Israel, men får sin dom foran Jesu herlighets trone i Jerusalem. (Se
Matt. 25,41—46)
"Og Jesus tok atter til orde og talte til dem i lignelser og sa: Himlenes
rike er å ligne med en konge (Gud) som gjorde bryllup for sin sønn
(Jesus). Og han sendte sine tjenere (profetene) for å be de innbudne
(alle jøder)komme til bryllupet(som er det samme som 1000-års-riket),
men de ville ikke komme. Atter sendte han andre tjenere(apostlene og
disiplene) ut og sa: Se, jeg har gjort istand mitt måltid: mine okser og
mitt gjøfe er slaktet, og alt er ferdig, kom til bryllupet. Men de brydde
seg ikke om det og gikk sin vei, den ene til sin aker, den andre til sitt
kjøpmannskap, og de andre tok fatt på hans tjenere, hånte dem og slo
dem ihjel. Men kongen ble harm, og sendte sine krigshærer ut og drepte
disse manndrapere og satte ild på deres by(Dette ^edde i år 70 e. Kr.
ved at romerne ødela Jerusalem og templet der).
Deretter sier han til sine tjenere: Bryllupet er vel ferdig (1000-årsriket skal komme), men de innbudne(de fleste jøder) var det ikke verd,
gå derfor ut på veiskjellene(ut til hedningene) og be til bryllups så man
ge Dere finner. Så gikk da disse tjenere ut på veiene og fikk sammen alle
dem de fant, både onde og gode, og bryUupshuset ble fullt av gjester.
Da nå kongen (Jesus) gikk inn for å se på dem som satt til bords,så han
der en rnaun som ikke hadde bryllupskledning på. Og han sa til ham:
Min venn, hvorledes er du kommet inn her og har ikke bryllupskledning
på. Men han tidde. Da sa kongen til tjenerne: Bind hender og føtter på
ham og kast ham ut i mørket utenfor. Der skal være gråt og tenners
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gnissel. For mange er kalt, men få er utvalgt".(Matt.22,1^14)
I og med at folket ikke forstod lignelsene, så betydde dette at de
nye opplysningene om at riket skulle gå inn i sin hemmelighet og ikke
opprettes før Jesus kom tilbake, ikke kom til å svekke det første til
budet som jødene fikk, nemlig opprettelsen av riket for Israel. Dersom
Jesus hadde snakket rett ut til folket om dette, så hadde han selv ved
sin forkynnelse avskåret dem ifra å velge fritt, om de ville omvende seg
og få riket eller om de ville forkaste det. De måtte selv stå fritt, og det
var grunnen til at Jesus talte til dem i lignelser.
Hva som gjelder apostlene/disiplene, så forklarte han lignelsene til
dem, men det er heller ikke trolig at de forstod alle hemmelighetene
med det samme."Og disiplene gikk til ham og sa: Hvorfor taler du til
dem i lignelser? Han svarte og sa til dem:Fordi dere er gitt å vite himle
nes rikes hemmeligheter, men dem (folket) er det ikke gitt. For den
som har, ham skal gis, og han skal ha overflod, men den som ikke har,
fra ham skal endog tas det han har. Derfor taler jeg til dem i lignelser,
fordi de ser og dog ikke ser, og fordi de hører og dog ikke hører og ikke
forstår. Og på dem oppfylles Esaias' spådom, som sier: Dere skal høre
og høre og ikke forstå, og se og se og ikke slqelne,for dette folks hjerte
er sløvet, og med ørene hører de tungt, og sine øyne lukker de,foråt de
ikke skal se med øynene og høre med ørene og forstå med hjertet og
omvende seg, så jeg kunne få lege dem. Men salige er deres(disiplenes)
øyne fordi de ser, og deres ører fordi de hører".(Matt. 13,10—16)
"Og i mange sådanne lignelser talte han ordet til dem (jødene), så
meget som de kunne høre, OG UTEN LIGNELSE TALTE Hj^
IKKE TIL DEM, MEN I ENERUM UTLA HAN ALT SAMMEN
FOR SINE DISIPLER".(Mark.4.33-34)
Til tross for at Jesus utla lignelsene om Guds-rikets hemmeligheter
for sine apostler/disipler, så må vi likevel være oppmerksomme på at de
ikke fikk vite alle hemmeligheter av Jesus. Hemmeligheten om ekklesia,
den utkalte forsamling,fikk de f.eks. ikke vite. Det var først Paulus som
skulle forkynne denne hemmelihet. "Dette har jeg talt til dere i lignel
ser, det kommer en tid da jeg ikke lenger skal tale til dere i ligneber,
men fritt ut forkynne dere om Faderen. På den dag skal dere bede i
mitt navn, og jeg sier dere ikke at jeg skal bede Faderen for dere, for
Faderen selv elsker dere, fordi Dere har elsket meg og trodd at jeg er
utgått fra Gud. Jeg er utgått fra Faderen og kommet til verden,jeg for-31-

later verden og går til Faderen. Hans disipler sa: Se, na taler du fritt ut

og sier ingen lignelse, OG NÅ VET VI AT DU VET ALT og ikke
trenger til at noen spor deg, derfor tror vi at du er utgatt fra Gud .
(Joh. 16,25-30)

Ved siden av at Jesus forandret sin forkynnelse fra kap. 13 av, så

må vi også legge merke til at han begynte å forkjmne sin forsoning og
sin død fra kap. 16 av. "Fra den tid begynte Jesus å gi sine disipler til
kjenne at han skulle gå til Jerusalem og lide meget av de eldste og yp
persteprestene og de skriftlærde, og slåes ihjel og oppstå pa den tredje
dag".(Matt. 16,21)

"Se vi går opp til Jerusalem, og Menneskesonnen skal overgis til yp
persteprestene og de skriftlærde og de skal dømme ham til døden og
overgi ham til hedningene til å spottes og hudstrykes og korsfestes, og
på den tredje dag skal han oppstå".(Matt.20,18—19)
"likesom Menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for

selv å tjene OG GI SITT LIV TIL EN LØSEPENGE FOR MAN
GE".(Matt. 20, 28)

"Dere vet at om to dager er det påske, og da skal Mennekesønnen
overgis til å korsfestes".(Matt. 26,2)

"Og han tok en kalk og takket, gav dem og sa:Drikk alle derav. For
dette er mitt blod, DEN NYE PAKTS BLOD, som utgydes for man
ge til syndenes forlatelse".(Matt. 26,8)
Folket forkastet imidlertid både Jesu tilbud om opprettelsen av riket,

Jesu undergjerninger og Jesu forsoningsdød, og da hadde han ikke noe
annet å gjøre enn å trekke tilbake sine tilbud til det jødiske folk. Det
var det jødiske folket som ikke ville omvende seg og ta imot tilbudet
om opprettelsen av riket, og derfor så måtte Gud utsette det. Riket gikk
inn i sine mange hemmeligheter, som kommer til uttrykk i Jesu mange
lignelser til folket, og det som hadde vært en hemmelighet i hele den
gammel-testamentlige tid, den kristne menighets tid, ble gjort kjent av
Paulus, da tiden var kommet til det.

Jesus kom med et virkelig og konkret tilbud til jødene om opprettel
sen av riket. Han kom for å oppfylle alt det som profetene hadde talt
om i gammel-testamentlig tid, og døperen Johannes kom som hans for
løper og herold. "Se, jeg sender dere Elias (Johannes), profeten, før
Herrens dag kommer,den store og forferdelige, og han skal vende fedre
nes hjerte til barna og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal kom-32-

me å slå landet med bann".(Mal.4,5—6)
Jesu tilbud om opprettelsen av riket for Israel, Jesu undergjerninger
og Jesu forsoning, dod og oppstandelse var forutsagt i G.T.Det samme
var også tilfelle med jødenes forkastelse av alle tilbudene. Likevel måtte
Jesus tilby jødene alt dette. Det var hans oppgave, OG DETTE KAN
VI KALLE FOR GUDS TILBUDSLINJE TIL DET JØDISKE FOLK.

Folket ville imidlertid ikke ta imot tilbudene, i og med at de ikke
ville omvende seg. DETTE KAN VI KALLE FOR FORKASTEL—

SESLINJEN, og den var det folket som stod for.
Når vi ser disse to linjene i sammenheng,er det mange som mener at

i og med at Jesus allerede på forhånd visste at jødene ikke kom til å ta
imot tilbudene, så kunne det ikke være noe reelt og konkret tilbud. Til
dette må vi bare svare: At dette er Gud godt vant med. Han har gjen
nom hele menneskehetens historie kommet med sine mange tilbud til
menneskene, men de er blitt avvist gang på gang, både av nasjonene og
av den enkelte. Gud gir oss sine tilbud, og de er alvorlig ment fra hans
side, og så får det stå opp til hver enkelt om en vil motta tilbudet eller
ikke.

Slik var det også med de tilbudene som Jesus gav jødene under sitt
jordeliv. DE VAR VIRKELIGE OG REELLE. HAN MENTE DET
HAN SA OG LOVET.

Videre har vi det forholdet at da Gud/Jesus allerede på forhånd visste
at jødene ikke ville ta imot,så hadde de sine nye planer klare, som.mot
trekk mot jødenes forkastelses-linje, men disse ble først åpenbart etter
at forkastelsen var helt fullbyrdet, og det var ingen vei tilbake igjen til

Guds opprinnelige planer. NÅDETIDEN VAR MED ANDRE ORD
SLUTT, HVA

SOM GJELDER OPPRETTELSEN AV RIKET,

MEN FRELSEN KUNNE OPPNÅES VED A BU MEDLEM I

DET KRISTNE LEGEMET, SOM BESTÅR AV FRELSTE JØDER
OG HEDNINGER.

Likevel får vi vite at i forbindelse med den antikristelige trengsel, så
skal tilbudet og forkynnelsen om riket taes opp igjen og forkynnes for
alle mennesker, og etter den tid skal riket for Israel, 1000-års-riket,freds-riket, steinens-rike eller rettferdighetens rike opprettes ut ifra
Israel med Jesus som konge ut ifra templet i Jerusalem. "OG DETTE
EVANGELIUM

OM

RIKET SKAL FORKYNNES OVER HELE

JORDERIKE TIL ET VITNESBYRD FOR ALLE FOLKESLAG,
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OG DA SKAL ENDEN KOMME." (Matt. 24, 14) - OG RIKET
SKAL OPPRETTES.

Hva som gjelder denne problematikken som vi har behandlet ovenfor,
så vil jeg få lov til å sitere en del Bibel-forskere og vise hva de mener
om dette.

0. K. Indergaard sier i artikkelsamlingen. Spredte temaer i profetien,
artikkel nr. 276:

(1) Løftet om riket til David og hans ætt Jesus Messias går inn i N.T.
ABSOLUTT UFORANDRET, Luk. 1, 31-33. Kongen ble født i Betlehem. Matt.2,1, Mika 5,2, av en jomfru. Matt. 1,18—25,Esaias 7,14.
(2) Riket ble erklært å være "nær" av døperen Johannes. Matt.
2, 1—2, av Kongen selv, Jesus Messias,jødenes konge,4,17,og av hans
disipler, 10, 7, men ble forkastet av jødene, først moralsk, 11,20,der
etter offisielt, 21, 42—43, og Kongen ble kronet med torner og kors
festet.

(3) I foregripelse av sin offisielle forkastelse og korsfestelse åpenbarer

Kongen DE SJU HIMLENES RIKES HEMMELIGHETE^, som
skulle bli oppfylt i tidsintervallet mellom hans forkastelse og hans gjen
komst i herlighet til vår jord. Matt. 13,1—50.
(4) Senere forkynte Kongen å ville bygge SIN MENIGHET, gr.
EKKLESIA, den utkalte forsamling (kirken). Matt. 16, 18, EN AN
NEN HEMMELIGHET, som ble åpenbart for Paulus og som skulle
oppfylles i det samme tidsrom som himlenes rikes hemmeligheter.
(5) Men her er det meget viktig å være klar over at himlenes rikes
hemmeligheter og hemmeligheten om ekklesia hverken begynner eller
ender helt samtidig. For hemmelighetsformen av riket begynner ved jø
denes moralske forkastelse av Kongen, Matt. 11,20, men den egentlige
utkallelse av ekklesia blant hedningene begynte først etter jødenes for
kastelse av den oppstandne og herliggjorte Messias, Ap.gj. 13, 46, 18,
og 28, 28. Og ekklesia ender med dens opprykkelse i ankomst-fasen av
Jesu paroysia (komme) i lufthimmelen, 1. Tess. 4, 13—17, FØR den
syttiende åruke og Herrens dag, Dan. 9, 27, 1. Tess. 5, 2—3, men him
lenes rikes hemmelighetsform ender med høsten, gr. therismos. Matt.
13, 39—43. 49—50, ved Kongens synlige gjenkomst i kraft og herlighet
ved epefani'en av hans paroysia(komme).
(6) Ved Kongens gjenkomst vil han gjenopprette det davidske mo
narki i sin egen person, samle sammen igjen i Israels land det adspredte
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Israel, utbrede sitt herredømme over hele jorden og regjere i rikets tid,
Matt. 24,27-30,Luk. 1, 31-33,Ap.gj. 15,16-18,1.Kor.15,20,Åp.
20,1—6.

(7) Himlenes rike som således blir opprettet under Davids guddom
melige Sønn, har som OPPGAVE å opprette guddommelig styre på
jorden, som er å anse som en opprørsk provins i Guds universelle rike.
Når dette er fullført, vil Sønnen overgi riket til Gud og Faderen, etterat
han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. For han skal
være Konge inntil han får lagt alle sine fiender under sine føtter. Den
siste fiende som tilintetgjøres er døden. Men når alt er Sønnen under

lagt, da skal og Sønnen selv underlegge seg ham som la alt under ham,
foråt Gud (den treenige Gud)skal være alt i alle, 1. Kor. 15,24—28.
(8) Messias-riket, riket for israel (1000-års-riket) er den sjuende og
siste tidshusholdning på denne jord, Ef. 1,10.
(9) Men tronen i den første nådens tidsalder på den nye jord er Guds
og Lammets,Åp.22,1.3, og de skal regjere i all evighet. Åp.22,5".
Jon Aurbekke sier følgende om Jesu første tilbud til jødene om opp
rettelsen av riket i sin bok. Hovedlinjer i Skriften,s. 62-h63:

'*Han var heller ikke kommet for å dømme verden, men for at verden
skulle bli frelst ved ham (Luk. 12, 13—14, Joh. 3,.17). Men først og
fremst var han sendt til jødene (Matt. 1, 1, Luk. 2, 4.11,22—24.38,
Ap.gj. 3,12—26).

Den ventede Messias, jødenes konge, var kommet og opprettelsen av

hans jordiske rike nær (Matt. 2, 1—6, Joh. 3,17). Grunnloven var lagt
fram (Bergprekenen, Matt. kap. 5—7) og de medfølgende tegn: han hel
bredet all sykdom og all skrøpelighet — ja ga også sine 12 disipler den
samme makt og myndighet. Alt dette beviste hans evne til å opprette
riket, og til å forlate deres synder om de bare som nasjon ville vende om
til ham (Matt. 4,23-25, 9,1-8, 10,1-16).
Dette var innholdet av
RIKETS EVANGELIUM

som da ble forkynt (grønn linje—C—D. Mt. 3, 2—11, 24). Hvordan ble
resultatet av dette tilbud? Forkastelse! Til sist ropte de som et samlet
folk: "Bort med denne"(Luk. 23, 18). Og da Pilatus innvendte:"Skal
jeg da korsfeste eders konge?" svarte dé:"Vi har ingen annen konge enn
keiseren"(Joh. 19,14—15)."

Helseth-Dyrseth sier følgende om forkynnelsen av evangeliet om riket
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i endens tid, i sin bok, Den store hemmeligheten, s. 110:"En utvalgt
rest — "hundre og fire og forti tusen beseglede av alle Iraels barns
stammer" — vil Herren verne om og føre uskadd igjennom trengselen
(Åp. 7, 4—8, 14, 1 flg.). Disse vil forkynne "evangeliet om riket" over
hele jorden til et vitnesbyrd for alle nasjoner(Matt.24,14). Evangeliet
om riket er, som tidligere nevnt, gode nyheter om at Kristus kommer
som konge for å opprette sitt fredsrike på jorden. Det var dette evange
lium Kristus forkynte i jødenes synagoger, idet han helbredet all syk
dom og all skrøpelighet blant folket(Matt. 4,23).
Når den jødiske levning går ut med dette budskap under den antikristelige store trengsel, vil resultatet bli at mange hedningefolk gir seg
til Herren (Sak. 2, 15). Nettopp denne store skare av frelste hedninger
er det apostelen Johannes i profetisk klarsyn ser komme ut av den store
trengsel(Åp. 7,9-17)".
Adolf Bjerkreim sier følgende om Jesu tilbud om å opprette riket for
Israel i sin bok. Himlenes rikes hemmeligheter,s. 10—12:
"3) Det må dog understrekes at selv om "himlenes rike" er et nytes
tamentlig uttrykk, som ikke forekommer i G.T., var dette rike som
sådant kjent av jødene.
Tanken om at det en gang skulle opprettes et Guds rike på jorden ble
ofte og meget tydelig holdt fram under den gamle pakts tid. Det var et
alminnelig tema for Israels profeter og sangere, at den lovede Messias
skal være konge og herske i rettferdighet. Noen eksempler vil vise oss
dette.

Salme 24. Her får vi svar på spørsmålet: "Hvem er den herlighetens
konge?""Det er Herren, sterk og veldig, veldig i strid."
Salme 72 gir oss en storslagen profeti om det kommende Messiasrike,
hvor Kristus skal dømme med rettferdighet, og hans herskermakt nå
fra hav til hav,ja, inntil verdens ende.

Esaias 9 regner opp Kristi titler og erklærer at "fyrstedømmet er på
hans skuldrer".

I Esaias 11 får vi en beskrivelse av det som vil karakterisere Messias-

riket og være frukten av hans styre: Rettferdighet, fred for mennesker
og dyr, universal kunnskap om Gud, Israels tilbakevenden til Palestina
og hedningenes omvendelse til Gud.
I Dan. 2 får vi høre om Nebudkadnesars merkelige drøm.I denne så
han et underlig bilde i menneskeskikkelse som ble knust av en sten som
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ble kastet imot det. Daniel tyder drømmen og sier at dette merkelige
bilde representerer fire store verdensriker. Det siste riket skal være
svakt. Det skal være delt mellom ti konger som dannet et ti-maktsforbund og drives av en og samme tanke.(Sml. Åp.17,12,13.)Om stenen
som knuste bildet, sier Daniel:'1 disse kongers dager vil himmelens Gud
opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal
ikke overlates til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle
hine riker, men selv skal det stå fast evinnelig. For du så jo at en sten
ble revet løs fra fjellet, men ikke med menneskehender, og knuste
jernet, kobberet, leret, sølvet og gullet."
Noen århundrer senere kom det noen vise menn fra Østen til Jeru

salem og spurte: "Hvor er den jødenes konge som er født? Vi har sett
hans stjerne i Østen og er kommet for å tilbe ham." Da kong Herodes
hørte dette, kalte hrø yppersteprestene og de skriftlærde sammen og
spurde dem hvor Messias skulle fødes".

Herodes var etter dette klar over at Messias var konge. Og ifall denne
konge som vismennene spurte etter, var født der hvor Messias ifølge
profetiene skulle fødes, var det meget sannsynlig at détte var ham.
Endel år senere stod døperen Johannes fram for Israel og sa:"Om
vend eder for himlenes rike er kommet nær!" Da var Messias født. Og
når rikets konge var kommet, var også dermed selve riket kommet nær.
Det sto bare tilbake at kongen tok makten og virkeliggjorde riket.
Etter alt dette må det være klart at Guds rike som sådant ikke var

noen hemmelighet. Det var lovet, omsunget og ventet på. I årtusener
hadde dette rike vært Israels bærende håp. Og da Jesus steg inn i ver
den, lærte han sine disipler å be:"Komme ditt rike!"
Det må også være klart for enhver uhildet leser at Israels tro og håp
ikke regnet med et åndelig rike, — et rike i betydning av vekkelse,frelse
og glede i Gud. Nei, Israel var lovet et jordisk og bokstavelig Messias-

rike på jorden. Deres Messias skulle gjenreise og sette seg på Davids
falne kongetrone og regjere i rett og rettferdighet. Og denne messianske
styrelse ville bety politisk og sosial frigjørelse for jødene. Og nettopp
fordi de var lovet og derfor ventet riket i denne form,forsøkte de jøder
som trodde at Jesus var Messias, å gjøre ham til konge med makt.
Det var også fordi Herodes forsto dette om riket og kongen boksta
velig at han fryktet for sin stilling, da han fikk høre at jødenes konge
var født.
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Det samme var tilfelle med Jesu egne disipler. Fordi de trodde og
ventet på riket i dets jordiske karakter, spurte de Jesus etter hans opp
standelse: "Oppretter du på den tid riket?"
Å påstå at Israel og disiplene tok feil i sin forståelse av riket, er det
ikke noe i Guds ord som gir grunn til."
Hva som gjelder Jesu første tilbud til jødene om opprettelsen av riket
og folkefrelsen, så tror jeg at tilbudet stod ved lag fra Jesu side helt til
og med 7. kapitlet av Apostlenes Gjerninger. Jeg grunner min vurdering
både på innholdet i de 7 første kapitler av Apostlenes Gjerninger, og på
det forholdet at Jesus bad Gud om at den jødiske nasjonen måtte få
enda et år som en ekstra nådetid — i tillegg til de 3 år som den jø
diske nasjonen allerede hadde fått."Men han (Jesus)sa denne lignelsen:
En mann (Gud) hadde et fikentre (symbol på Israel) som var plantet i
hans vingård, og han kom og lette etter frukt på det, og fant ingen. Da
sa han til vingårdsmannen (Jesus): Se, i 3 år er jeg nå kommet og har
lett etter frukt på dette fikentre og har ikke funnet noen, hugg det ned.
Hvorfor skal det oppta jorden til ingen nytte? Men han svarte ham:
HERRE LA DET ENNÅ STA DETTE ÅR, TIL JEG FÅR
GRAVD OMKRING DET OG LAGT GJØDNING PÅ, OM DET
KANSKJE KUNNE BÆRE TIL NESTE ÅR, HVIS IKKE, SÅ
KAN DU HUGGE DET NED".(Luk.13,6-9)
Jeg vil i denne forbindelsen få lov å sitere det som Jon Aurebekk
skriver i sin bok, Hovedlinjer i Skriften,s.63—64:

"I 3 år hadde vingårdens eier lett etter frukt på "fikentreet", d.e.
Israel som nasjon, men ingen ting funnet. Bestemmelse ble tatt om å
hogge det ned. (Luk. 13, 6—9). Men vingårdsmannen gikk imellom:
"Herre, la det ennå stå dette år, til jeg får gravd omkring det og lagt
gjødning på, om det kanskje kunne bære til neste år! Hvis ikke, da kan
du hogge det ned". De 3 år svarer til den Herre Jesu offentlige virksom
het blant Israel som nasjon (Matt. 15, 24). Det 4.år svarer til pinsedag
og tiden etter denne. Det ble gravd omkring Israel og lagt gjødning på
som aldri før og aldri siden i dets historie. Guds godhet var grenseløs og
det mot morderstaden: Den Hellige Ånd sendt fra himlen, vekkelses
predikanter, gaver (tungemålsgaven, dialekter), helbredelser, et innbyr
des troesliv som nådde sitt høydepunkt i kjærlighetsmåltidet, salg av
eiendom og utdeling av gods så det var ingen trengende blant dem. Alt
dette var rettet mot den jødiske nasjon (Ap.gj. 2, 14, 22—36, 3, 13.
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19—26, 4,10, 5,28—33, 7, 1—60),Stefanus ser endog himlene åpne
og Menneskesonnen stå ved Guds høyre hånd, ferdig til å komme ned
og opprette riket hvis nasjonen ville ta imot ham. Beviset for at denne
forståelse er rett, finner vi i Stefanus' bruk av ordet Menneskesønnen,
og ikke brudgommen. Hver gang dette ordet er nevnt, står det i forbind
else med Herrens komme for å opprette riket(Dan. 7,13—28,Matt. 10,
23, 16,27—17,3, 24, 27—44). Noen større nådesbevisning kunne Gud
ikke ofre Israel. Hittil hadde folket vært delt i sin oppfatning av Jesus
som Messias. Nå ble det samlet motstand.Som de før hadde sendt Søn

nen ved døden ut av vingården,så sendte de ved martyrdøden, Stefanus
etter ham, som deres sendemann, for å fortelle ham "på den andre
side": Vi vil (fremdeles) ikke at denne mann skal være konge over oss"
(Luk. 19, 12—14). Forfølgelsene mot disiplene tok til (Ap.gj. 8, 1,
9, 1). To ganger står det at de motsa, ja motsa og spottet (Ap.gj. 13,
45—51, 18, 4—6). Det var tegnet på at de som nasjon spottet den Hel
lige And (Matt. 12, 31—32). Forherdelse er delvis kommet over Israel.
De kan altså bh frelst som enkeltpersoner, men på samme måte som en
hedning(Ap.gj. 15,11, Rom.11, 25)."Av bare nåde"."
0. K.Indergaard sier følgende om dette i sin artikkelsamling. Spredte
temaer i profetien, artikkel nr. 276:

"Johannes ble halshugget, Jesus Messias ble korsfestet, himlenes rike
ble avvist av Israel som folk. Men en levning av Israel som erkjente og
bekjente sine synder og tok imot Johannes og Jesus Messias og himlenes
rike, DE UTVALGTE, Rom. 11, 7, ble da som ellers frelst, for aUtid
har det vært en levning etter nådens utvelgelse som er blitt frelst av
Israel, Johs. 1,12.
Men Israel som folk måtte gå mot den forferdelige ødeleggelse ved
romerne i år 70 e. Mess. og i år 135 e. Mess. og videre til landflyktig
heten blant folkene, fra hvilke Herren nå fører dem hjem til sitt land.
Men Herren advarte Israel og gråt over Jerusalem. Herrens apostler

bad Israel etter Herrens oppstandelse og himmelfart og den HeUige
Ands komme, om å vende om og få sine synder utslettet,for ennå stod
muligheten for Israel å få den gjenopprettelse som Guds profeter hadde
talt om fra eldgamle dager av, Ap.gj. 3,11—26. Og hedningenes apostel
Paulus advarte Israel og bad dem vende om til Herren, først én gang,
Ap.gj. 13, 46—47, og så én gang til, 18, 6, og så en tredje gang, 28,
25—28, som med rette kan kalles SKILLE—KONFERANSEN mellom
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Israel og NT-menigheten. Men intet hjalp. Israel som nasjon gikk sin
vei mot dom og ødeleggelse og landflyktighet".
Hva som gjelder Johannes evangelium, så er det en annen type evan
gelium enn de synoptiske evangelier. Selv om hovedpersonen er Jesus,
og selv om rammen for hendelsene er i Israel, så er det et evangelium
som forteller oss mer om Jesus og hans åndelige rikdommer og ressur
ser, enn det er en beskrivelse av Jesu forhold til og tilbud til det jødiske

folk. Mange aspekter i dette evangeliet er generelle, og kan likegodt gå
på riket for Israel som på den kristne menighets tid. Vi skal ta for oss de
viktigste aspekter ved dette evangeliet.
For det første får vi i kap. 1 høre om Jesu preeksistens og Jesu for
hold til Faderen. Dette siste aspektet går forøvrig igjen gjennom hele
evangeliet. "I begynnelsen var Ordet(Jesus), og Ordet var Gud. Han var

i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe
blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv og livet var menneskenes lys.
Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det".(Joh. 1,1—5)
Ingen har noensinne sett Gud, den enbårne Sønn, som er i Faderens
skjød, har forklaret ham".(Joh. 1,18)
"Jesus sa til dem (jødene): Sannelig, sannelig sier jeg dere: FØR
ABRAHAM BLE HL, ER JEG (ego eimi)"(Joh. 8,58)
"JEG OG FADEREN, VI ER ETT".(Joh.10,30)
"Jeg er gått ut fra Faderen og kommet til verden,jeg forlater verden
igjen og går til Faderen".(Joh. 16,28)
For det andre får vi både i kap. 1 og kap. 3 vite at en må være født av
Gud for å være medlem av Guds rike. Dette forholdet passer både på
riket for Israel og den kristne menighets tid. Det er altså et generelt as
pekt. '*Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds
barn, dem som tror på hans navn, og de er født ikke av blod, heller ikke
av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud".(Joh. 1,12—13)
"Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at
noen blir født på ny,kan han ikke se Guds rike".(Joh. 3,3)
"Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: UTEN AT NOEN
BLIR FØDT AV VANN OG AND, KAN HAN IKKE KOMME
INN I GUDS RIKE. DET SOM ER FØDT AV KJØDET ER

KJØD, OG DET SOM ER FØDT AV ÅNDEN ER ÅND".(Joh.
3,5-6)
For det tredje pekte Jesus i dette evangeliet på sitt forhold til den
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Hellige Ånd, som er den tredje personen i guddommen, den andre tals
mannen. "Dette sa han om den Ånd som de skulle få som trodde på
ham, for Ånden var ennå ikke kommet,fordi Jesus ennå ikke var herliggjort".(Joh. 7, 39)
"og jeg vil bede Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann,foråt
han kan være hos dere evindelig, sannhetens Ånd,som verden ikke kan

få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for
han blir hos dere og skal være i dere".(Joh. 14,16—17)
"Når talsmannen kommer, som jeg skal sende dere fra Faderen,
sannhetens Ånd,som utgår fra Faderen, han skal vitne om meg".(Joh.
15, 26)

"Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort,
for går jeg ikke bort, da kommer talsmannen ikke til dere, men går jeg
bort, da skal jeg sende ham til dere".(Joh.16, 7)
For det fjerde kom Jesus med det forste utsagn i evangeliene om at
han på et senere tidspunkt ville ta den kristne menighet til seg. Disip
lene kunne naturligvis ikke på daværende tidspunkt forstå hva dette be

tydde, men når de senere så det i lys av Paulus sine brever og i lys av
Paulus sin forkynnelse, så forstod de at dette utsagnet var myntet på
Jesu komme for den kristne menighet,"Deres hjerte forferdes ikke! Tro
på Gud og tro på meg! I min Faders hus(himmelen)er det mange rum,
var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det,for jeg går bort for å berede

dere sted, og når jeg er gått bort og har beredt dere sted, kommer jeg
igjen og tar dere til meg, foråt dere skal være der som jeg er".(Joh.
14,1-3)

For det femte talte også Jesus om den kristne menighet i sin yppersteprestelige bonn. Dette er også et utsagn som apostlene på daværende
tidspunkt ikke kunne forstå fullt ut: "Men jeg beder ikke for disse
(apostlene) alene, men også for dem som ved deres ord kommer til til å

tro på meg, at de alle må være ett (det kristne legemet), likesom du,
Fader, i meg, og jeg i deg, at de også må være ett i oss, foråt verden skal
tro at du har utsendt meg".(Joh. 17,20—21)

"Fader, jeg vil at hvor jeg er, der skal også de være som du har gitt
meg, foråt de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du har
elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt".(Joh. 17,24)
Videre kommer det fram noen få steder til i Johannes evangelium at
det ikke bare er jødene som er Guds barn, men også hedningene. Dette
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sikter da bl.a. på den ny-testamentlige menighet,som var en hemmelig
het da disse ordene ble uttalt. "Jeg har også andre får, som ikke hører
til denne sti (den jødiske menighet), også dem skal jeg føre fram, og de
skal høre min røst, og det skal bli én hjord og én hyrde".(Joh. 10,16)
"Dette sa han (Kaifas) ikke av seg selv, men da han var yppersteprest
det år, spådde han at Jesus skulle dø for folket(jødene), og ikke for fol
ket alene, men også for å samle til ett (den kristne menighet) de Guds
barn som er spredt omkring".(Joh,11,51—52)
Hva som gjelder Apostlenes Gjerninger så er dette en framstilling av
den Hellige Ånds komme, apostlenes/disiplenes misjonsengasjement og
uttagelsen av den kristne menighet. Fra kap.1—7 foregår virksomheten
utelukkende i Israel, og det er på det tidspunktet bare jøder som blir
medlemmer av menigheten. Etter som jeg ser det, SÅ KAN VI BE
TRAKTE KAPITLENE 1-7 SOM EN SPESIELL NÅDETID FOR

JØDENE, der de som folk og nasjon hadde anledning til å omvende seg
og få tak i tilbudet om opprettelsen av riket for Israel.
Når jeg mener at vi kan ta kap. 1—7 til inntekt for dette synet, så
grunner jeg det på 2 forhold, og de er følgende:
1) For det første vet vi at Jesus ba Gud om å gi den jødiske nasjon
enda et år — i tillegg til de 3 som den fikk under Jesu virksomhet. Jeg
tror at Gud hørte Jesu bønn, hva som gjelder dette ekstra året. (Se
Luk. 13,6—9)
2) For det andre var det bare jøder som kom til tro på den Herre
Jesus Kristus i dette tidsrommet.

Jeg vil derfor ta for meg en del viktige punkter fra Kap. 1—7.
I kap. 1 får vi opplysning om at Jesus talte med apostlene i 40 dager
om det som hører Guds rike til. Ved å trekke inn evangeliene og det
som står i Apostlenes Gjerninger, så kan vi få en oversikt over hva de
snakket om.

For det første fikk de misjonsbefålingen."Og Jesus trådte fram, talte
til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor ut og
gjør alle folkeslag til disipler, idet Dere døper dem til Faderens, Sønnens
og den Hellige Ånds navn, OG LÆRER DEM Å HOLDE ALT DET
JEG HAR BEFALT DERE. Og se, jeg er med dere alle dager inntil
verdens ende".(Matt. 28,18—20)
For det andre fikk de opplysning om at forsoningen var nødvendig
for at synden skulle sones, og alle mennesker skulle få sjanse til å få del
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i det evige livet. "Og han sa til dem:Så står skrevet, at Messias skal lide
og oppstå fra de døde på den tredje dag, og at i hans navn skal omvend
else og syndenes forlatelse forkynnesfor alle folkeslag,fra Jerusalem av".
(Luk. 24,46-47)
For det tredje fikk de opplysning om Jesu himmelfart. "Måtte ikke

Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?"(Luk.24,26)
"Jesus sier til henne:Rør ikke ved meg! for jeg er ennå ikke faret opp
til Faderen, men gå tU mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til min
Fader og deres Fader, og til min Gud og deres Gud!"(Joh.20,17)
For det fjerde fikk de opplysning om at den Hellige Ånd skulle
komme."Og jeg sender over dere det som min Fader har lovet, men De
re skal bli i byen inntil Dere blir ikledd kraft fra det høye".(Luk.24,49)
"for Johannes døpte vel med vann, men Dere skal døpes med den
Hellige Ånd ikke mange dager heretter".(Ap.gj. 1,5)
Når det står i v. 3 at han "talte om det som hører til Guds rike", så

må vi naturligvis være oppmerksomme på at det gjalt ikke hemmeli^eten med den ny-testamentlige menighet. Det var det først Paulus som
fikk åpenbart. Likevel må vi se det slik at DEN NY-TESTAMENT
LIGE

MENIGHET

BEGYNTE

FRA PINSEFESTENS DAG

SIN

UTTAGELSE ALLEREDE

av, og den består av frelste jøder og

frelste hedninger.

Hva som gjelder opprettelsen av riket, som i grunnen stod i sentrum
for apostlenes oppmerksomhet, så sa Jesus følgende om det, i det han
pekte på verdensmisjonsoppdraget, som er gitt til jødene:"Da de nå var
kommet sammen, spurte de ham: HERRE, GJENREISER DU PÅ
DEN TID (VED DEN HELLIGE ÅNDS KOMME) RIKET FOR
ISRAEL? Han sa til dem: Det tilkommer ikke dere å vite tider eller

timer som min Fader har fastsatt av sin egen makt (dette er på ingen
måte en avvisning av opprettelsen av riket, som mange hevder, men det
er en påpekning av at det er Gud som skal bestemme tidspunktet for
opprettelsen av riket), men Dere skal få kraft, idet den Hellige Ånd

kommer over dere, og Dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i
hele Judea og Samaria og like til jordens ende".(Ap.gj. 1,6—8)
Hva som gjelder opprettelsen av riket for Israel, så svarte Jesus ikke

på tidspunktet for dets opprettelse. I stedet for å si noe om opprettel
sen av riket, så pekte han på verdensmisjonsoppdraget som lå foran
apostlene/disiplene. Verdensmisjonsoppdraget hører også med til rikets
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opprettelse. 1000-års-riket kan ikke opprettes før alle mennesker har
fått høre om opprettelsen av det, slik at de kan ta stilling til om de vil
være medlemmer i riket for Israel, eller om de vil tilhøre Satan og Anti
krist og deres rike, som er fortapelsen og ildsjøen. Derfor må evangeliet
om riket forkynnes i endetiden."Og dette evangelium om riket skal for
kynnes over hele jorderike til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og da skal
enden komme"(Matt. 24,14) — og riket for Israel opprettes.
Hva som gjelder misjonsbefalingene i Bibelen (Matt. 28, 18^20.
Mark. 16, 15—16. Luk.24,46—48 og Ap.Gj. 1,8), så er disse gitt til jø
dene og har et langt videre siktemål enn den kristne menighets oppdrag
i dag. Vår oppgave i dag er ikke å gjøre alle folkeslag til Jesu disipler,
men å ta ut den kristne menighet eller det kristne legemet. Hva som
gjelder misjonsbefalingene, så har de først og fremst med opprettelsen
av riket for Israel å gjøre.
Etter at den kristne menighet er bortrykket før trengselen, så vil tro
ende jøder gå inn i sitt egentlige oppdrag som verdensmisjonærer. De vil
også nå ut til alle mennesker på jorda, og forkynne om riket som skal
opprettes — idet de døper menneskene til Faderens, Sønnens og den
Hellige Ånds navn og lærer menneskene å holde alt det som Jesu har
befalt.

I 1000-års-riket vil troende jøder være Guds misjonærer utover den
hele jord, og da får vi endelig det forholdet som misjonsbefalingene gir
uttrykk for, nemlig å gjøre alle folk til Jesu disipler. Denne fork3mnel-

sen skal gå ut ifra templet i Jerusalem, hvor Jesu er konge, og nå like
til jordens ende.
Hva som gjelder den kristne menighets forhold til misjonsbefalin
gene, så skal vi også drive misjon og forsøke å komme så langt ut til hed
ningene som vi overhode rekker, men å gjøre alle folkeslag til Jesu disip
ler det greier vi ikke i denne tidshusholdningen. Vi har for få åndelige
ressurser til det, og dessuten så er det heller ikke vår oppgave.
Vi skal forkynne evangeliet om Jesu Kristi forsoningsverk. I tillegg til
dette skal vi også forkynne om 1000-års-rikets opprettelse og Guds
planer med Israel, men på grunn av at fortolkningen og erstatsningteolo-

gien har tatt fra jødene deres løfter og planer, så er dessverre denne
siden av Guds ord nærmest falt helt ut.

Dessuten skal vi naturligvis døpe dem som kommer til tro på den
Herre Jesus Kristus og undervise om alt det som Jesus har sagt.
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I kap. 2 får vi opplysning om den Hellige Ånds komme, og det for
holdet at 3000 jøder ble frelst på én d^. Den Hellige Ånds prinsipp er
frelses-prinsipp både i 1000-års-riket og i den kristne menighet. Av
dette forstår vi også at Jesus ikke hadde kunnet opprette riket før den

Hellige Ånd var kommet.Nå var altså den Hellige Ånd kommet,og riket
stod ferdig til å opprettes, dersom jødene ville bøye seg og ta imot frel
sen i Jesus Kristus, men det ville de like lite nå som før. Opprettelsen av
riket avhang med andre ord om de ville omvende seg. Dette gjalt både i
de 3 år som Jesu virksomhet varte og i det ekstra året som han gav jø
dene. "Så skal da Israels hus vite forvisst at Gud har gjort ham både til
Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet. Men da de

(jødene) hørte det, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de an
dre apostler: Hva skal vi gjøre brødre? Peter sa til dem:

OMVEND

DERE, og enhver av dere 1^ seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes
forlatelse, så skal dere få den Hellige Ånds gave. For løftet(om den hel
lige Ånd) hører dere til og deres barn og alle dem som er langt borte
(diaspora-jødene), så mange som Herren vår Gud kaller til". (Ap.gj. 2,
36-39)

"SÅ FATT DA ET ANNET SINN OG VEND OM, foråt deres
(jødenes) synder må bli utslettet, så husvalelsens tider (riket for Israel)
kan komme fra Herrens åsyn, og han kan sende den for eder utkårede
Messias, Jesus, som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir

gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra
eldgamle dager av".(Ap,gj. 3,19—21)
I disse skrift-ordene må vi legge merke til at det sies ingen ting om

den kristne menighet, og at denne hadde kommet i stedet for oppret
telsen av riket. Her står det 2 ting, og det er:
1)Dersom jødene omvendte seg, så skulle de få den Hellige Ånd.

2) Dersom de omvendte seg, så skulle riket opprettes og Jesus skulle
komme tilbake.

Når vi imidlertid er kommet til Ap.gj. 15,14—18,så ser vi at riket er
utsatt, og at den kristne menighet skal uttaes før opprettelsen av riket.
(Dette skal vi komme tilbake til senere)
Hva som gjelder kap. 1—7, så ser jeg på dem som en spesiell nådetid
for jødene, der mange fikk den Hellige Ånd, der Guds rike hadde stor
framgang, og der apostlene/disiplene til og med hadde stor yndest hos
folket. Vi skal ta en del Bibel-ord som viser at denne vurderingen er rik-45-

tig. "De som nå tok imot hans ord, ble dopt, og det ble på den dag lagt
til omkring 3000 sjeler".(Ap.gj. 2,41)
"Og det kom frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort
ved apostlene".(Ap.gj. 2,43)
"idet de lovet Gud og hadde yndest hos hele folket. Og Herren la
hver dag dem som lot seg frelse til menigheten (den jodiske menighet)"
(Ap.gj. 2,47)
"Men mange av dem som hadde hort ordet, kom til troen, og tallet
på mennene ble omkring 5000".(Ap.gj. 4,4)
"Og da de hadde bedt, skalv det sted hvor de var samlet, og de ble
alle fylt av den Hellige Ånd, og de talte Guds ord med frimodighet".
(Ap.gj. 4,31)
"Og stor frykt kom over hele menigheten og over alle som horte det.
Men det ble gjort mange tegn og undergjerninger blant folket ved apost
lenes hender, og de holdt alle samdrektig til i Salomos buegang. Av de

andre vågde ingen å holde seg til dem, men folket priste dem, og dess
flere troende ble vunnet for Herren, menn og kvinner i hopetall, så de
endog bar de syke ut på gatene og la dem på senger og benker, foråt
endog bare skyggen av Peter kunne overskygge noen av dem når han
kom.Ja,fra de omliggende byer kom de sammen i mengde til Jerusalem
og forte med seg syke og folk som var plaget av urene ånder, OG DE
BLE ALLE HELBREDET". (Ap.gj. 5,11-16)
"Og de holdt ikke opp med å lære hver dag i templet og hjemme og å
forkynne EVANGELIET OM KRISTUS JESUS". (Ap.gj. 5,42)
"Og Guds ord hadde framgang, og tallet på disiplene i Jerusalem okte
sterkt, og en stor mengde av prestene ble lydige mot troen".(Ap.gj. 6,7)
Til tross for at evangeliet om Jesus Kristus hadde slik framgang, og
til tross for at mange jøder kom til troen, så får vi likevel det forhol
det at Stefanus ble myrdet i kap. 7, og menigheten ble jaget bort fra
Jerusalem fra kap. 8 av.
Fra kap.8 av så inntreffer det nye forholdet at jødene forkynte evan
geliet også til hedningene, og at en del av disse ble medlemmer av me
nigheten, slik at de etterhvert ble i flertall. *T)e som nå var adspredt
drog omkring og forkynte evangeliets ord".(Ap.gj. 8,4)
"Etterat de nå hadde vidnet og talt Herrens ord, vendte de tilbake
til Jerusalem, og de forkynte evangeliet i mange av samaritanenes
byer".(Ap.gj. 8,25)
-46-

"Og han (den etiopiske hoffmannen) bod vognen holde, og de steg
ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og han døpte ham".(Ap.gj.
8,38)
"Mens Peter ennå talte disse ord, falt den Hellige Ånd på aUe dem
(Kornelius og hans familie) som horte ordet. Og alle de troende av om
skjærelsen som var kommet med Peter, ble forferdet over at den Hellige

Ands gave var blitt utgytt også over hedningene".(Ap.gj. 10,44—45)
"Da de (de jødekristne i Jerusalem) hørte dette, slo de seg til ro, og
de priste Gud og sa: SÅ HAR DA GUD OGSÅ GITT HEDNINGE
NE OMVENDELSE TIL LIVET". (Ap.gj. 11,18)
'^Etterat Gud da har båret over med vankundighetens tider, byder
han nå alle menneskene at de alle allesteds skal omvende seg".(Ap.gj.
17, 30)
"Så være det dere da vitterlig at denne Guds frelse er blitt utsendt til
hedningene, hos dem skal den også finne øre".(Ap.gj. 28,28)
Når vi ser tilbake på hendelsene i Apostlenes Gjerninger, så foregikk
uttagelsen av det kristne legemet allerede fra kap. 2 av, ved at den
Hellige Ånd kom, og ved at en del av jødene trodde evangeliet om Jesus
Kristus. Likevel må vi være oppmerksomme på at hemmeli^etene med
det kristne legemet ikke var kjent før Paulus fikk denne åpenbaring fra
Gud, og som kommer til uttrykk i hans brever.
Jeg ser derfor de 7 første kapitler i Apostlenes Gjerninger som en
spesiell nådetid for jødene og som en siste sjanse for dem til å ta imot
Jesus, den Hellige Ånd og opprettelsen av det konkrete Guds-riket på
jord — riket for Israel. Gud gav jødene den ene muligheten etter den
andre i disse 4 år, men som nasjon og folk så forkastet jødene tilbudene
fra Gud, og konsekvensen av dette var at den jødiske nasjonen etter
hvert gikk inn i sin åndelige forherdelse og forkastelse, og et nytt folk,
den kristne menighet, ble tatt ut for å bringe frelses-sannhetene og Guds
ord ut til hedningene.
Den kristne menighetes tid har nå vart i snart 2000 år, og i dag har vi
det forholdet at 3,5 millioner jøder er kommet hjem igjen og har fått
opprettet sin egen stat i Israel. Dette viser at løftene til jødene står fast,
og at Gud har store og vidunderlige planer med dem i framtiden.
RIKET FOR ISRAEL SKAL OPPRETTES, MEN DET SKJER
FØRST ETTER AT DEN STORE TRENGSELS TID ER FORBI.

Hemmeligheten med den ny-testamentlige menighet ble gjort kjent
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etter hvert, og det var spesielt Paulus som formidlet disse hemmelighe
tene fra Gud. Det er vanskelig for oss å komme fram til noe eksakt års
tall for disse åpenbaringer, men vi ser at allerede på Apostel-møtet i
Jerusalem i årene 48-49 e. Kr., så var det klart at jødene som folk og
nasgon var satt til side, og at Gud i stedet for jødene tok seg ut et folk
av hedninger for sitt navn. Etter at denne uttagelsen er ferdig,skal han
igjen komme tilbake for å bygge opp Davids falne hytte. Det er det sam
me som at han skal opprette riket for Israel. "Og da de (Bamabas og
Paulus) holdt opp å tale, tok Jakob (Jesu bror) til orde og sa: Brødre!

Hør på meg: Simeon (Peter) har fortalt hvorledes Gud fra først av drog
omsorg for å få et folk av hedninger for sitt navn.(den kristne menig
het) Og dermed stemmer profetenes ord overens, således som det er
skrevet: Deretter (etter uttagelsen av den kristne menighet) vil jeg vende
tilbake og igjen oppby^e Davids falne hytte, og det nedbrutte av den
vil jeg atter oppbygge, og jeg vil igjen oppreise den, foråt alle andre
mennesker skal søke Herren, ja alle hedningefolkene, som mitt navn er
blitt nevnt over, (ved forkynnelse) sier Herren, som gjør dette som er
kjent av ham fra evighet av".(Ap.gj. 15,13—18)
Den andre gangen vi får åpenbart en av hemmelighetene med den
kristne menighet er i 1. Tess. 4,14—18,der Paulus forteller de troende i
Tessalonika om den ny-testamentlige menighets bortrykkelse. I og med
at dette brevet ble skrevet i år 51 e. Kr., så vet vi at denne hemmelighe
ten var kjent på dette tidspunktet.
Vi kan ikke her komme inn på alle hemmeligheter med det kristne
legemet, men vi skal nevne 3 av dem:

1) Den nye husholdningen var en hemmelighet i gammel-testamentlig
tid. **Nå gleder jeg (Paulus) meg over mine lidelser for dere og utfyller i
mitt kjød det som ennå fattes i Kristi trengsler,for hans legeme,som er
menigheten, hvis tjener jeg er blitt etter den Guds husholdning som er
meg gitt iblant dere, det vil si å fullføre Guds ord, DEN HEMMELIG
HET SOM

HAR VÆRT SKJULT FRA ALLE TIDERS OG

SLEKTERS OPPHAV, MEN NÅ ER BLITT ÅPENBARET FOR

HANS HELLIGE, (de troende)".(Kol. 1,24—26)
2) Hedningene hører med til Kristi mystiske legeme, der Jesus er ho
det og hver enkelt troende utgjør lemmene. "Derfor bøyer jeg mine
knær, jeg Paulus, Kristi Jesu fange for deres skyld, dere hedninger, —
om dere ellers har hørt om husholdningen med den Guds nåde som er
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meg gitt for dere, at han ved åpenbaring har kunngjort meg hemmelig
heten, således som jeg ovenfor har skrevet med få ord, hvorav dere, når
dere leser det, kan kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet, som i de
forrige tidsaldre ikke er blitt kunngjort for menneskenes barn således
som den nå er blitt åpenbaret for hans hellige apostler og profeter i
Ånden: AT HEDNINGENE ER MEDARVINGER OG HØRER
MED TIL LEGEMET OG HAR DEL MED I LØFTET I KRIS

TUS JESUS VED EVANGELIET, hvis tjener jeg er blitt etter den
Guds nådes gave som er meg gitt ved virksomheten av hans makt. Meg
den aller ringeste av alle hellige, ble denne nåde gitt å forkynne hednin
gene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, og å opplyse alle om
hvorledes husholdningen er med den hemmelighet som har vært slqult
fra evige tider i Gud,som har skapt alt".(Ef. 3,1—9)
3) De troende hedninger er blitt medarvinger til jodenes løfter, og
sammen så utgjør de troende jøder og de troende hedninger en ny
menneske-type, det kristne menneske, som har den Hellige Ånd til innsegl og pant i sine hjerter til forløsningens dag(Jesu komme for menig
heten). ^ICom derfor i hu at dere som fordum var hedninger i kjøttet og
ble kalt uomskåme av den såkalte omslgærelse på kjøttet, den som gjø
res med hånden, at Dere på den tid stod utenfor Kristus, utelukket fra
Israels borgerskap og fremmede for paktene med deres løfte, uten håp
og uten Gud i verden, men nå, i Kristus Jesus, er Dere som fordum var
langt borte, kommet nær til ved Kristi blod.For han er vår fred, HAN
SOM GJORDE DE TO (JØDER OG HEDNINGER) TIL ETT, og
nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet, idet han ved sitt kjød avskaffet
den lov som kom med bud og forskrifter,(Sinai-loven) FORÅT HAN
VED SEG SELV KUNNE SKAPE DE TO TIL ET NYTT MEN

NES— KE, idet han gjorde fred, og forlike dem begge i ett legeme(det
kristne legemet) med Gud ved korset, idet han på dette drepte fiend
skapet. Og han kom å forkynte fred for dere som var langt borte(hed
ningene), og fred for dem som var nær ved (jødene),for ved ham har vi
begge adgang til Faderen i én Ånd. SÅ ER DERE DA IKKE LEN

GER FREMMEDE OG UTLENDINGER, MEN DERE ER DE
HELLIGES MEDBORGERE OG GUDS HUSFOLK". (Ef. 2,
11-19)

Hva som gjelder innholdet i de forskjellige brevene, så utdyper disse
stort sett forskjellige sider ved den ny-testamentlige menighet, men vi
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kan også her finne sporadiske utsagn som går på jødene og angår jøde
nes forkastelse, og opprettelsen av 1000-års-riket for Israel og jødenes
frelse. Se f. eks. Rom.kap.9—11 og 1. Kor. 15,23—28.
Innholdet i de forskjellige brevene angår den kristne menighet og be
skriver derfor himmelske forhold og himmelske tilknytninger i motset
ning til de synoptiske evangelier som i stor grad beskriver jødiske og
jordiske forhold.

"og oppvakt oss med ham (Jesus) og SATT OSS MED HAM I
HIMMELEN I KRISTUS JESUS".(Ef. 2,6)

"Lovet være Gud og vå Herre Jesu Kristi Fader, HAN SOM HAR
VELSIGNET OSS MED ALL ÅNDELIG VELSIGNELSE I HIM

MELEN I KRISTUS".(Ef. 1,3)
"FOR VÅRT RIKE ER I HIMLENE, derfra venter vi og den Her
re Jesus Kristus som frelser".(Fil. 3,20)
"for det håps skyld som er gjemt for dere i himlene,som Dere forut
har hørt om ved sannhetens ord i evangeliet".(KoL 1,5)
Hva som gjelder Johannes Åpenbaring, så angår de 5 første kapitler
den kristne menighet. Kap. 6—19 beskriver trengselstiden og Jesu kom
me til dom og opprettelse av riket for Israel. Kap. 20 beskriver 1000års-riket, Satans nye opprør mot Gud, etter at han har vært i fengslet i
abyssos i 1000 år og dommen for den store hvite trone. Kap. 21—22
behandler den nye himmel og den nye jord,som på ingen måte må blan
des sammen med 1000-års-riket for Israel.

Det er viktig å være oppmerksom på at vi har 2 kristendomsformer
og 2 kristendomsforkynnelser i N.T., der den første forkynnelsen angår
jødene og er knyttet til opprettelsen av riket for Israel og folkefrelsen.
Dette er den første forkynnelse i N.T.. Den vil forøvrig komme tilbake
igjen i endens tid, etter at den kristne menighet er bortrykket til Gud i
himmelen. Det vil da være troende jøder som går ut med denne forkyn
nelsen i endens tid, og det vil være en fulltonig forkynnelse,som angår
både evangeliet om Jesu forsonergjerning og evangeliet om opprettelsen
av riket.

Den andre forkjmnelsen derimot angår den kristne menighet og dens
hemmeligheter, og det var Paulus som først fikk åpenbart dette. Når
hemmeligheten med den kristne menighet først var blitt gjort kjent, så
var veien tilbake stengt for jødene. Da var deres forkastelsestid begynt,
og tilbudene som Jesu kom med om opprettelsen av riket og folkefrel-50-

sen var ikke aktuelle lenger. Jødene og Israel gikk inn i hemmeligheten
i diasporaen fra år 70 e. Kr. av, og det som i den gammel-testamentlige
tid hadde vært en hemmelighet, nemlig den ny-testamentlige menighet,
kom fram i lyset og ble kjent.

Paulus selv var også oppmerksom på at det var forskjell på den for
kynnelsen som døperen Johannes, Jesus og apostlene/disiplene gav ut
trykk for de første årene, og den forkynnelsen som han etter hvert ble

hovedbæreren for, nemlig evangeliet om hele Guds frelsesplan i Jesu
Kristi forsoningsverk. "EVANGELIET OM RIKET" I MATT. 4,24
ER VESENS-FORSKJELLIG FRA DET SOM PAULUS KALLER

FOR 'MTT EVANGELIUM" I ROM. 2,16.

I utgangspunktet så betyr evangelium "godt budskap", så i seg selv
kan ikke ordet si oss så veldig mye.Det vil derfor være innholdet i dette
evangeliet som vil fortelle oss hva dette gode budskapet går ut på.
Hva som gelder evangeliet om riket, så betyr det at da Jesus kom,
så stod han i ferd med å opprette riket for Israel, som er det samme som
1000-års-riket. "Og Jesus gikk omkring i hele Galilea og lærte folket i

deres synagoger og FORKYNTE EVANGELIET OM RIKET og hel
bredet all sykdom og all skrøpelighet hos folket".

Hva som gelder uttrykket "mitt evangelium" som.Paulus uttrykker
det, så er dette det gode budskap om at Jesus har sonet alle synder, og
at forsoningsverket gjelder alle mennesker. Likeledes utdyper Paulus i
sitt evangelium hemmelighetene med den ny-testamentlige menighet.(I
parantes gjør jeg oppmerksom på at dette evangeliet har en rekke andre

benevnelser i N.T., som det her vil føre altfor langt å komme inn på.
"på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene etter
MITT EVANGELIUM ved Jesus Kristus".(Rom.2,16)
"Kom Jesus Kristus i hu, som er oppstanden fra de døde, av Davids
ætt, etter MITT EVANGELIUM".(2. Tim.2,8)
I Romerbrevet 16, 25—26 skiller Paulus selv sin egen forkynnelse og
sitt eget evangelium ifra den forkynnelsen som Jesus stod for, og det er
naturlig at det må være slik. Jesus fikk bare i liten utstrekning forkynt

sitt eget forsoningsverk, og hemmeligheten med den kristne meni^et
var det ikke hans oppgave å forkynne. Han forkynte derimot evangeliet
om riket for Israel, folkefrelsen, himlenes rikes hemmeligheter,sitt for
hold til Gud og den Hellige Ands komme.

Hva som gjelder Paulus så forkynte han i det hele tatt ikke opprettel-51-

sen av riket for Israel. Han forkynte derimot Jesu forsoningsverk og

hemmelighetene med den kristne menighet. Paulus sin oppgave var å
forkynne det av Guds ord som ikke hadde vært åpenbart før."hvis tje
ner jeg er blitt etter den Guds husholdning som er meg gitt blant dere,

DET VIL SI Å FULLFØRE GUDS ORD". (Kol. 1,25)
"Men han som er mektig til å styrke dere etter MTT EVANGE
LIUM og JESU KRISTI FORKYNNELSE, etter åpenbaringen av
den hemmehghet som har vært fortidd i evige tider, men nå er kommet
for lyset og ved profetiske skrifter etter den evige Guds befaling kunn
gjort for alle folk for å virke troens lydighet".(Rom. 16,25—26)
A. Haug gir også uttrykk for det samme synet i sin bok.Profetordet
gjennom tidsaldrene, s. 280—282,der han skriver:

'Hikets evangelium, i karakter og innhold slik som disiplene og de
sytti forkynte det, vil som før nevnt, igjen bli forkynt under den neste
tidshusholdning. Det evangelium som ble gitt Paulus ved åpenbaring, og
som har til hensikt å utta Menigheten i den nærværende tids hushold
ning, vil da ikke bli forkjmt. Menigheten som da er fullendt, får ikke til
skudd av flere lemmer. For ikke å bli misforstått, vil jeg dog tilføye at
budskapet om Riket selvsagt vil ha sin bærende kraft fra Jesu fullbrakte

verk på Golgata. Kristi forsoningsverk vil alltid og under alle omstendig
heter innta den sentrale plass gjennom alle tidsaldere og alle epoker, like
til den tid da den nye himmel og den nye jord stråler fram til Skaperens
ære — ja, gjennom evigheters evighet.

At Bibelen skiller mellom to slags evangelieforkynnelse, ser vi også av
Paulus utsagn i Rom. 16, 25 hvor det står: "Men han som er mektig til
å styrke eder etter MTTT EVANGELIUM — og — JESU KRISTI
FORKYNNELSE, etter åpenbaingen ..". Som vi ser, gjør Paulus skille
mellom de to evangelieforkynnelser, som han kaller "mitt evangelium"
eller "korsets evangelium", i korte trekk nedtegnet i 1. Kor. 15, 1 flg.
og som har til hensikt å utta Menigheten ved i gjenfødelsen å skape ri
kets natur og vesen inneni dem, — og "Jesu Kristi forkynnelse",som var
evangeliet om Riket, identisk med "Himlenes rike" eller ^Tlavidsriket",
slik som han forkynte det i sitt jordelivs dager, et budskap som uteluk
kende hadde adresse til jødene eller Israels folk. Og dette skal han igjen
forkynne ved sine tjenere når han i herlighet kommer for å opprette
riket.

(Se ellers min bok, Israel og den kristne menighet, s. 96—152, hvor
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jeg behandler dette mer utførlig. Se også min bok, Guds løfter til Israel,
s. 119-129)

Dette at vi har 2 kristendomsformer eller 2 kristendomsforkynnelser
i N.T.,ser også de jødiske Bibel-forskere klart, og selv om de kan ha for
skjellige oppfatninger om en rekke spørsmål, så mener mange av dem at
det som Jesus sa og stod for, var mye mer akseptabelt for jødedommen
på Jesu tid enn det budskapet som Paulus kom med.
En del jødiske forskere mener til og med at det ikke var noen uover
ensstemmelser mellom Jesus og f. eks.fariseerne, men disse tar ikke til
strekkelig hensyn til hva Bibel-tekstene sier om Jesu konflikter med
fariseerne.

Mange anser derfor Jesu budskap og forkynnelse som en jødisk lære
eller en lære innenfor jødedommen, som kan aksepteres på linje med
det som fariseerne, sadduseeme eller esseerne stod for. Den kan derfor
finne sin plass innenfor jødedommen, OG MANGE ANSER I DAG
JESUS FRA NASARET SOM DEN STØRSTE JØDISKE LOV-

LÆRER SOM HAR LEVD, og er meget interessert i å gjøre hans
lære kjent i Israel, slik at han kan bli akseptert av det jødiske folk. Man
vil hente Jesus hjem fra hans fangenskap i utlendigheten i kirken — er et
uttrykk som ofte blir brukt.

Hva som gjelder Paulus sin kristendomsform, så tar de aller fleste jø
diske forskere helt avstand fra den, og stempler den som ikke-jødisk og
fremmed. De mener at han har forfalsket den opprinnelige kristendom
men, som Jesus stod for, og forvansket den ved å føre inn greske og hel
lenistiske elementer i den. De stempler Paulus som den største vrang
læreren av de ny-testamentlige forfattere.

Men dette er ikke den rette forklaringen på at det er 2 kristendoms
former i N.T.. Den riktige forklaringen er den at Jesus og apostlene de

første årene kom med tilbudet til jødene om folkefrelsen og opprettel
sen av riket for Israel. Da jødene ikke ville ta imot dette tilbudet, så ble
etterhvert hemmeligheten med den kristne menighet kjent. DET NYE
SOM PAULUS KOM MED, VAR IKKE HENTET FRA HAM
SELV ELLER FRA GRESKE/HELLENISTISKE KILDER, MEN
DET VAR EN HEMMELIGHET SOM VAR SKJULT HOS OG I
GUD FRA EVIGE TIDER AV.

Det kan også være av interesse å referere det som Studiebibelen, del
5, s. 249—250 sier om Jesu og apostlenes forkynnelse og forståelse av
-53-

begrepet Guds rike. Selv om det ikke her er gjort et skille mellom det

som er spesielt sagt til og lovet jodene Qodekristendommen) på den ene
side og det som er sagt og lovet den kristne menighet på den annen side,
og selv om man ikke legger vekt på at Jesu forkjmnelse var et virkelig
og konkret tilbud til jodene om at riket stod i ferd med å opprettes på
Jesu tid, så er dette likevel verdifull lesning:
'*Da Jesus trådte fram, knyttet han sitt første budskap til disse
messiansk-eskatologiske forventninger. Han tok opp forløperen, døpe
ren Johannes' forkynnelse om at himlenes rike nå var kommet nær.

Matt. 3,1—2 4,17.Jesus proklamerer at oppfyllelsens tider er kommet
i og med hans evangelieforkynnelse, hans helbredelsesgjerninger. Matt.
4, 23 flg., hans utdrivelse av de onde ånder,12,28 flg.. Satans detronisering. Luk. 10, 18, og den nye livsrettferdighet som han vil virke i sine
ved den Hellige Ånds gave,jfr. Ap.gj. 2,38.
Også i Jesu gudsrike-forkynnelse møter vi noe av den dualisme mel
lom nærværende og framtidig som var til stede hos de gammeltesta
mentlige forfattere. Når Jesus forkynner at Guds rike er kommet nær,

så er ikke dette bare en forutsigelse om at det nærmer seg tiden for
gudsrikets komme. Det er en proklamaqon av at Guds rike nå er reelt
til stede i Jesu Kristi egen person. Kongen er her, derfor er også riket
til stede. Gjennom hans liv og gjerning er nå riket i ferd med å bryte
inn. "Er det ved Guds finger jeg driver de onde ånder ut, da er jo Guds
rike kommet til dere". Luk. 11, 20. Men dette gudsrike er noe langt
mer enn en synlig størrelse, et rike som kan påvises: Se her eller se der
er det! Luk. 17, 20—21. Jesus understreker rikets indre og åndelige ka
rakter. I saligprisningene i Matt. 5,3—11 utfolder han Guds rikes vesen.
Riket er for de fattige i ånden. Det er et trøstens rike for dem som
sørger. Det er et rike for de saktmodige,for dem som hungrer og tørster
etter rettferdighet. Det er et barmhjertighetens rike der de barmhjertige
skal finne barmhjertighet. Det er et renhetens rike der de rene av hjertet
skal se Gud. Det er et fredens rike hvor de fredsonunelige og fredsstiftende skal kalles Guds barn. Rikets borgere må i tiden før fullendelsen
vente seg den samme skjebne her i verden som profetene og deres egen
Herre og Mester, spott og forfølgelse blir dem til del. — Inn i dette
gudsrike kommer bare den som blir født på ny,Joh. 3,3—5.Det skjen
kes her i tiden av uforskyldt nåde. Matt. 5, 3 21, 31, men riket må
stormes med makt. Matt. 11, 12. Dets skatt må aktes så stor at ingen
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andre verdier får lov til å hindre en i å vinne den, Matt.6,19 flg.
Denne Jesu forkjmnelse av gudsrikets åndelige karakter, opphever
likevel ikke på noen måte forventningen om et kommende,eskatologisk
gudsrike, en tid når Guds rike skal komme til syne,jfr. Luk. 19,11 flg.
Denne tilsynekomst av Guds rike skal imidlertid forst finne sted ved
gjenkomsten, når "mannen av hoy byrd" kommer tilbake etter å ha fått

kongemakt. Ved Kristi gjenkomst kommer riket med kraft. Mark. 9,1.
Denne forkynnelse av Guds rike som nærværende og kommende,
som en soteriologisk og åndelig virkelighet her og nå, og som et eskato
logisk framtidsrike, avspeiler seg gjennom hele Det Nye Testamente. Nå

består Guds rike i rettferdighet, fred og glede i den Hellige Ånd,Rom.
14, 17. Det består ikke i ord, men i kraft, nemlig Åndens forlosningskrefter, 1. Kor. 4,20,Hebr.6,5.Men i rikets fullendelse skal Guds ska
perverk gjenopprettes, Ap.gj. 3, 21. Den gamle verden skal gjenfodes.
Matt. 19, 28. Selv den personlose skapning skal bli fornyet og frigjort
fra forgjengelighetens trelldom, Rom. 8, 19 flg. Det skal finne sted en
kosmisk nyskapeke av "himmel og jord", 2. Pet. 3,13, Åp. 21, 5, jfr.
Es. 65,17, 66,22.
TUSENÅRSRIKET SYNES Å VÆRE EN FRAMTIDIG MEL-

LOMETAPPE

PÅ RIKETS

VEI TIL FULLENDELSEN, Åp.

20,1 flg."
Grunnen til at vi har 2 kristendomsformer og 2 kristendomsforkyn-

nelser i N.T., der den første går på jødene som folk og nasjon, mens den
andre går på den ny-testamentlige menighet, ER AT DE ER KNYT
TET TIL 2 LØFTESREKKER, der den første løftes-rekken angår
jødene og beskriver jordiske løfter til dette folket, mens den andre løf
tes-rekken angår den kristne menighet og beskriver himmelske løfter.
Likevel må vi være oppmerksomme på at til tross for at dette er hoved
tendensen i løftes-rekkene, så har troende jøder også fått himmelske
løfter. Den kristne menighet har også fått jordiske løfter. Dette vil få
sin oppfyllelse i 1000-års-riket, som består både av en himmelsk og en
jordisk fase.
Vi skal i det følgende gjennomgå jødenes løfter, som vi mener angår
den første forkynnelsen, som vi har i N.T., og som spesielt kommer til

uttrykk i de synoptiske evangelier. Jødene har fått følgende løfter, og
de fleste av dem er ikke blitt oppfylt ennå. De vil derfor få sin fulle
oppfyllelse i riket for Israel.
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1) Loftet om at Jesus skal komme tilbake igjen. "På den dag skal
hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst, og
Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så der skal bli en stor
dal, idet den ene halvdel av fjellet viker mot nord, og den andre halvdel
mot syd".(Sak.l4,4)

"og de sa: Dere galileiske menn, hvorfor står Dere og ser opp imot
himmelen? DENNE JESUS SOM ER OPPTATT FRA DERE TIL

HIMMELEN, SKAL KOMME IGJEN PÅ SAMME MÅTE SOM

DERE SÅ HAM FARE OPP TIL HIMMELEN".(Ap,gj. 1,11)
Dette skal skje etter at den store trengsels tid er forbi.

2) Løftet om at jødene skal bli et stort folk og en stor ætt."Og jeg
vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort,
og du skal bli en velsignelse".(1. Mos. 12,2)
"Og jeg vil la din ætt bli som støvet på jorden, kan noen telle støvet
på jorden, så skal også din ætt kunne telles".(1.Mos. 13,1)
"DEN MINSTE SKAL BLI TIL TUSEN, OG DEN RINGESTE
TIL ET VELDIG FOLK, jeg. Herren, vil la det skje hastig i sin tid".
(Esaias 60,22)
Dette vil få sin oppfyllelse i 1000-års-riket.

3) Løftet om at jødene skal få et sammenhengende landområde i

Midt-Østen, som strekker seg fra Middelhavet til Eufrat og fra Egyptens
bekk (Wadi el Arish) og inn i Libanon og Syria."Den dag gjorde Herren
en pakt med Abraham og sa: Din ætt gir jeg dette land (Kanaan), fra
Egyptens elv like til den store elv, elven Frat(Eufrat)".(1. Mos. 15,18)
"Dette skal være landets grenser: Mot nord fra det store hav på veien
til Hetlon i retning mot Sedad, Hamat,Berota,Sibraim,som ligger mel
lom Damaskus landemerke og Hamats landemerke, det mellomste

Haser, som ligger bortimot Havrans landemerke. Således skal grensen gå
fra havet til Hasar-Enon ved Damaskus landemerke og videre enda len
ger mot nord opp til Hamats landemerke. DETTE ER NORDSIDEN.

Pa østsiden: Jordan, mellom Havran og Damaskus og mellom Gilead og
Israels land, fra nordgrensen til det østlige hav skal Dere måle. DETTE
ER ØSTSIDEN. På sydsiden — mot syd skal grensen gå fra Tamar til
Meribots vann ved Kades, arven skal nå til det store hav. DETTE ER
SYDSIDEN — grensen mot syd. Og på vestsiden skal det store hav væ
re grensen og gå fra sydgrensen til midt imot Hamat. DETTE ER

VESTSIDEN". (Esek. 47,15-20)
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Dette landet har jødene fått av Gud til evig eiendom, og de vil litt
etter hvert få dette landområdet. I 1000-ÅRS-RIKET VIL GREN

SENE FOR ISRAEL VÆRE SLIK SOM DE ER BESKREVET I
ESEK. 47,15-20.

4) Løfte om et evig kongedømme og et verdensomspennende styre ut
ifra Israel og Jerusalem, der hedningene skal strømme til templet i Jeru
salem, for å tilbe der. "Når dine dagers tall er fullt og du(David) hviler

hos dine fedre, da vil jeg(Gud) etter deg oppreise din sønn (Salomo)
som skal gå ut fra ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme.Han

skal bygge et hus (templet) for mitt navn og jeg vil trygge hans konge
dømme for evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn.

Nar han gjør det som ondt er, vil jeg tukte ham med menneskers ris og
menneskers plager, men min miskunnhet skal ikke vike fra ham,således
som jeg lot den vike fra Saul, han som jeg lot vike for deg. FAST
SKAL DITT HUS OG DITT KONGEDØMME STÅ TIL EVIG
TID FOR DITT ÅSYN, DIN TRONE SKAL VÆRE GRUNN

FESTET HL EVIG TID". (2.Sam.7,12-16)

Og alle de som blir igjen av alle de hedningefolk som angrep Israel
(i den store trengsel) skal år etter år dra opp for å tilbe kongen. Herren,
hærskarenes Gud, og for å delta i løvsalenes fest. Men om noen av jor
dens folk ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe kongen. Herren, hær
skarenes Gud,så skal det ikke komme regn hos dem".(Sak. 14,16—17)
Dette skal skje i 1000-års-riket.

5) Løftet om riket for Israel (1000-års-riket) og jødenes særstilling i
det. "Fremdeles fikk jeg (Daniel) i mine nattlige syner se hvorledes en
som lignet en menneskesønn kom med himmelens skyer. Han gikk bort
til den gamle av dager (Gud) og ble ført fram for ham. Og det ble gitt
ham herredømme og ære, og alle folk, ætter og tungemål skulle tjene
ham, hans herredømme er et evig herredømme,som ikke forgår, og hans
rike, er et rike som ikke ødelegges... Så blir retten satt, og herredøm
met skal fratas ham (Antikrist), så han blir ødelagt og tilintetgjort for
all tid. Og riket (riket for Israel) og herredømmet og makten over rikene
under hele himmelen skal gis til det folk som er den Høyestes hellige
(jødene), DETS RIKE SKAL VÆRE ET EVIG RIKE, OG ALLE
MAKTER SKAL TJENE OG LYDE DET". (Dan. 7, 13-14 os
26-27)

"Og konger skal være dine (jødenes) fosterfedre og deres dronninger
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dine ammer, de skal kaste seg på sitt ansikt til jorden for deg, og dine
fetters stev skal de slikke, og du skal kjenne at jeg er Herren, og at de
som bier etter meg,ikke skal bli til skamme'*.(Esaias 49,23)
Dette skal skje i 1000-års-riket.
6) Leftet om jedenes gjenkomst fra alle folkeslag."Når alle disse ting
kommer over deg (jødene), velsignelsen og forbannelsen, som jeg har
forelagt deg, og du tar det til hjerte ute blant alle de folk som Herren
din Gud har drevet deg bort til, og du av alt ditt hjerte og all din sjel
omvender deg til Herren din Gud og hører på hans røst i alt det som
jeg (Moses) byder deg i dag, både du og dine barn, da skal Herren din
Gud gjøre ende på ditt fangenskap og miskunne seg over deg, OG HAN
SKAL ATTER SAMLE DEG FRA ALLE DE FOLK SOM HER
REN DIN GUD HADDE SPREDT DEG IBLANT. OM DERE

ENN ER DREVET BORT TIL HIMMELENS ENDE, SKAL HER
REN DIN GUD SAMLE DEG OG HENTE DEG DERIFRA".

(5. Mos. 30,1-4)
'Trykt ikke! Jeg er med deg. Fra Østen vil jeg la din ætt komme,og
fra Vesten vil jeg samle deg. Jeg vil si til Norden: Gi dem hit, og til
syden: Hold dem ikke tilbake, la mine sønner komme fra det fjerne og
mine døtre fra jordens ende".(Esaias 43, b—6)
I dag bor det 3,5 millioner Jøder i Israel. 11000-års-riket skal alle de
jøder som overlever trengselstiden, bo i Israel.
7) Løftet om at Gud vil opprette en ny pakt med jødene og løftet
om folkefirelsen. "Se dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en
ny pakt med Israels hus og med Judas hus(med hele Israel), ikke som
den pakt(Sinai-pakten),jeg opprettet med deres fedre på den dag da jeg
tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land, den pakt med
meg som de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Herren, men dette
er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager,sier Herren:
JEG VIL GI MIN LOV I DERES SINN, OG SKRIVE DEN I
DERES HJERTE, OG JEG VIL VÆRE DERES GUD, OG DE
SKAL VÆRE MITT FOLK, og de skal ikke mere lære hver sin
næste og hver sin bror og si: Kjenn Herren! For de skal alle kjenne meg,

både små og stote, sier Herren, for jeg vil forlate deres misgjerninger og
ikke mere komme deres synder i hu".(Jer. 31,31—34)
Dette er den nye pakt i Jesu blod,som ble opprettet for snart 2000 år
siden, i og med at Jesus forsonet all verdens synd. Jødene som nasjon
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har dessverre ikke kunnet gjøre seg nytte av denne pakten.I forbindelse
med den store trengsel vil de imidlertid se og forstå at Jesus er deres
Messias. I sin trengsel og nød vil de påkalle ham som de har gjennomstunget, og de vil motta folkefrelsen, som var så nær ved Jesu første
komme. ''Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg
(Gud) utgyde nådens og bønnens ånd» OG DE SKAL SKUE OPP
TIL MEG SOM DE HAR HJENNOMSTUNGET (Jesus på korset)»
og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn» og klage
sårt over ham som en klager over sin førstefødte".(Sak. 12» 10)
8) Løftet om at jødene skal få være Guds eiendomsfolk på en speaell
måte» og at de skal være et kongerike av prester og et hellig folk."Der
som Dere nå lyder min røst og holder min pakt (Sinai-pakten) DA
SKAL DERE VÆRE MIN EIENDOM FRAMFOR ALLE FOLK»
for hele jorden hører meg til. OG DERE SKAL VÆRE MEG ET
KONGERIKE AV PRESTER OG ET HELLIG FOLK. Dette er de

ord du(Moses)skal tale til Israels barn".(2. Mos.5—6)
"Og fremmede skal vokte deres hjorder» og utlendinger skal være de
res åkerdyrkere og vingårdsmenn. Men dere (jødene), DERE SKAL
KALLES HERRENS PRESTER» VAR GUDS TJENERE SKAL DE
(HEDNINGENE) KALLE DERE (JØDENE)» folkenes gods skal dere
ete» og deres herlighet skal gå over til dere".(Esaias 61» 5—6)
Etter at jødene har gitt seg over til Gud som folk og nai^on» og etter
at de har fått den Hellige Ånd i sine hjerter» skal de være Herrens pres
ter og konger ut over hele jorden i 1000-års-riket.
9) Løftet om at de troende i gammel-testamentlig tid skal bli borgere
av det himmelske Jerusalem» som er selve himmelem. "Ved tro var
Abraham lydig da han ble kalt» så han drog ut til det sted han skulle få
til arv (Kanaan)» og han drog ut uten å vite hvorhen han skulle komme»
ved tro oppholdt han seg som utlending i det lovede land som i et frem
med land» idet han bodde i telt sammen med Isak og Jakob» medarvin
gene til det samme løfte» FOR HAN VENTET PA DEN STAD
SOM HAR DE FASTE GRUNNVOLLER (DET HIMMELSKE JE
RUSALEM)» og som Gud er byggmester og skaper til". (Hebr. 11»
8-10)
"I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovet»
men de så det langt borte og hilste det og bekjente at de var fremmede
og utlendinger på jorda. For de som sier slikt» gir derved til kjenne at de
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søker et fedreland, og dersom de hadde tenkt på det som de var kom
met fra, da hadde de jo hatt tid til å vende tilbake, men nå stunder de
etter et bedre, det er et himmelsk, derfor skammer Gud seg ikke ved
dem, ved å kalles deres Gud,for han har gjort en stad (det himmelske
Jerusalem)ferdig for dem".(Hebr. 11,13—16)
Dette er et løfte som angår den himmelske fasen av 1000-års-riket,
og dette gjelder blant annet de frelste jøder,som har del i den gammeltesteunentlige oppstandelse og dermed får sine herlighetslegemer. De
skal være med å styre verden ut ifra det himmelske Jerusalem, mens
Jesus og andre troende jøder skal styre ut ifra templet i Jerusalem.(Den
kristne menighet skal være med å styre ut ifra den himmelske fasen)
Den kristne menighet har fått en annen type løfter enn jødene. Disse
løftene angår himmelske forhold og himmelske tilknytninger. Likevel
kommer det overraskende at også den kristne menighet har fått løfter
som angår jordiske forhold. Dette peker på den kristne menighets opp
gaver i 1000-års-riket.
Den kristne menighet har fått følgende løfter:

1) Den kristne menighet skal være en åndehg organisme sammen med
Jesus, der han er hodet og den er legemet. "Og han er hodet for lege
met, som er menigheten, han som er opphavet, den førstefødte av de
døde,foråt han i alle deler skulle være den ypperste".(Kol. 1,18)
2) Den kristne menighet skal bli gjort lik med Jesus. Dette skjer ved
bortrykkelsen og forvandlingen. "For dem som han forut kjente, dem
har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde,
foråt han skulle være den førstefødte blant mange brødre".(Rom.8,29)
3) Den kristne menighet er allerede blitt utvalgt i Jesus Kristus før

verdens grunnvoll ble lagt. "likesom han utvalgte oss i ham før verdens
grunnvoll ble lagt, foråt vi skulle være hellige og ulastelige for hans
åsyn".(Efes. 1, 4)
4) Den kristne menighet er allerede på nåværende tidspunkt satt i
himmelen, sammen med Jesus, "og oppvakt oss med ham og satt oss
med ham i himmelen i Kristus Jesus".(Efes. 2,6)

5) Gud har velsignet den kristne menighet med all åndelig velsignelse
i himmelen. "Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som
har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus".
(Efes. 1, 3)

6) Den kristne menighets rike er i himmelen. "FOR VÅRT RIKE
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ER I HIMLiENE, og derfra venter vi og den Herre Jesus Kristus som
frelser".(FU. 3,20)
7) Den kristne menighet har en åndelig arv, som er gjemt for den i
himmelen. "Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som
etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu
Kristi oppstandelse fra de døde,til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv,som er gjemt i himlene for dere".(1.Pet. 1,3—4)
8) Den kristne menighet skal være et hellig folk, en utvalgt ætt, et
kongelig presteskap, og et hellig folk. "Men Dere er en utvalgt ætt, et
kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, foråt Dere skal
forkynne hans dyder som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys".
(l.Pet.2,9)
9) Den kristne menighet har fått løfte om at Jesus skal komme ned i
lufthimmelen og ta den til seg før trengselstiden setter inn."og vente på
hans Sønn fra himlene, som han oppvakte fra de døde, Jesus, han som
frir oss fra den kommende vrede".(1.Tess. 1,10)
10) Den kristne menighet har fått løfte om at den skal få være med
Jesus tilbake til jorda, når han kommer tilbake for å holde dom og opp
rette riket for Israel. **Forat han skal styrke deres hjerter,så de blir ulas
telige i hellighet for vår Guds og Faders åsyn, NÅR VÅR HERRE
JESUS KOMMER MED ÅLLE SINE HELLIGE".(1.Tess. 3,13)
'Disse var det også Enok, den syvende fra Adam,spådde om da han
sa; SE, HERREN KOMMER MED SINE MANGE TUSEN HELUGE".(Jud. 14)
11) Den kristne menighet har fått løfte om at den skal være med å
styre over hedningene i 1000-års-riket. "Og den som seirer, og tar vare
på mine gjerninger, HAM VIL JEG GI MAKT OVER HEDNIN
GENE, OG HAN SKAL STYRE DEM MED JERNSTAV, likesom
en knuser lerkar, således som jeg og har fått det av min Fader".(Joh.
Åp.2,26-27)
12) Den kristne menighet har fått løfter om at den skal sitte sammen
med Jesus på hans herlighets trone i Jerusalem i 10004rs-riket. 'Den
som seirer, HAM VIL JEG GI Å SITTE MED MEG PÅ MIN
TRONE, likesom jeg og har seiret og satt meg med min Fader på hans
trone".(Joh. Åp.3,21)
13) Den kristne menighet har fått løfte om at den skal være konger
og prester i 1000-års-riket. "og de 24(de 24 eldste) synger en ny sang
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og sier: Verdig er du (Jesus) til å ta boken og åpne seglene på den,fordi
du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og

timge og folk og ætt, og gjorde oss til et kongerike og til prester for vår
Gud, OG VI SKAL VÆRE KONGER PÅ JORDEN". (Joh. Åp.
5,9-10)

Hva som gjelder løftene til Israel, så ser vi at de aller fleste av dem
angår jordiske forhold. Dette betyr at når Jesus talte til jødene i de synoptiske evangelier, så kom han med tilbudet til dem pm å oppfylle alle
de løftene som de hadde fått i løpet av den gammel-testamentlige tid.
Innholdet i de synoptiske evangelier hører derfor med til den første
kristendomsforståelse eller den første kristendomsforkynnelse som vi
har i N.T. VI KAN DERFOR KALLE DENNE FORKYNNEL

SEN FOR JØDEKRISTENDOMMEN, i og med at den var rettet
motjødene.
Hva som gjelder jøde-kristendommen,så vet vi at den skal komme til

bake igjen i endens tid. Når nå jødene er kommet tilbake til Israel, så er
det så viktig at vi er oppmerksomme på denne to-delingen, hva som gjel
der det Nye Testamentes innhold. Vi kan ikke forkynne evangeliet om
Jesus for jødene i Israel uten at vi samtidig gjør jødene oppmerksomme
på at de har fått sine egne løfter som er ulike de løftene som Gud har
gitt den kristne menighet. Dersom vi forkynner erstatningsteologien i
Israel, som går ut på at den kristne menighet har overtatt jødenes løfter,
så vil dette bare bevirke at de aller fleste jøder snur ryggen til det glade
budskap om at Jesus har sonet all verdens synd, og at han er jødenes
Messias.

Hva som gjelder den kristne menighet, så har den for det meste fått
andre typer løfter enn jødene. Den kristne menighets løfter angår i stor
utstrekning himmelske forhold, men så kommer det overraskende at
den også har fått løfter om å være med Jesus tilbake til jorden og være
med å styre sammen med Jesus i 1000-års-riket.
Hva som gjelder de himmelske løftene som den kristne menighet her
fått, så kommer disse tydelig fram i Paulus sine brever, og i de andre
brevene. Dette angår da den andre kristendomsforståelsen og den andre
kristendomsforkynnelsen som vi har i N.T., og den er vesensforskjellig
fra innholdet i de synoptiske evangelier.
(I parantes gjør jeg likevel oppmerksom på at til tross for at vi har 2
kristendomsformer og 2 kristendomsforkynnelser i N.T., der den første
-62-

foist og fremst angår jødene og beskriver deres situasjon, og der den
andre angår den kristne men^het,så betyr dette ikke at vi som troende
mennesker ikke kan ta til oss frelses-sannhetene i heie N.T. eller i G.T.

Som troende mennesker så kan og skal vi gjøre dette, likevel må vi un

der lesningen av Bibelen være oppmerksomme på denne to-delingen,
som jeg har behandlet ovenfor. Dersom vi ikke gjør det, så ser vi hver
ken Guds planer med jødene og deres egenart på den ene side eller Guds
planer med den kristne menighet og vår egenart på den andre side.)
Når jeg har skrevet ganske utførlig om dette forholdet at vi har 2
kristendomsformer og 2 kristendomsforirynnelser i N.T., så anser jeg
dette som meget viktig. Dersom vi får tak i dette, og skjelner meUom
det som er sagt til jødene og det som er sagt til den kristne menighet i
N.T., DA FORSTÅR VI OGSÅ AT TEKSTENE I DE SYNOPTISKE EVANGELIER IKKE ANGÅR DEN KRISTNE MENIG

HET, MEN ANGÅR JØDENE. Dette vil da få en rekke konsekvenser
angående vår forståelse av de synoptiske evangelier. Vi vil forstå AT
VI IKKE KAN BRUKE TEKSTENE DER TIL Å BESKRIVE
DEN KRISTNE MENIGHETS SITUASJON.
VIDERE BETYR DETTE AT VI IKKE KAN BRUKE NOEN
AV TEKSTENE I DE SYNOPTISKE EVANGELIER SOM ET
BEVIS PÅ AT DEN KRISTNE MENIGHET SKAL GJENNOM

LEVE TRENGSELSr-TIDEN PÅ 7 ÅR, for det er jødenes situasjon
som beskrives i disse evangelier.

Som en logisk konsekvens av dette kan vi allerede nå slå fast: AT
TEKSTENE I DE SYNOPTISKE EVANGELIER HELLER IKKE
BESKRIVER DEN KRISTNE MENIGHETS BORTRYKKELSE.

Dette betyr da at en rekke tekster fra de synoptiske evangelier,som
de fleste Bibel-forskere i Norge bruker som et bevis på at den kristne

menighet skal inn i eller gjennom trengsels-tiden,ikke kan brukes på en
slik måte. Jeg vil i det følgende nevne en del slike tekster.
Hva som gjelder Matt. 23, 39 — 25,46,så omhandler disse tekstene
endetiden og det som skal skje med jødene og hedningene i denne tiden.
De angår i det hele tatt ikke den kristne menighet.
Hva som gjelder Mark.. 13, så angår heller ikke dette kapitlet den
kristne menighet, men derimot Israel i endens tid.
Hva som gjelder Luk. 17,22 —37 og 21,25—28 så gjelder heller ikke
disse Bibel-tekstene den kristne menighet, men derimot Israel og jødene
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i endens tid.

Vi forstår derfor hvor viktig det er at vi er oppmerksomme på dette:
At disse tekstene i det hele tatt ikke angår den kristne menighet. Der
som vi ikke ser og forstår dette, så blir resultatet av det at vi blander
sammen utsagn som er gitt til jødene med utsagn som er gitt til den
kristne menighet. Det hele blir derfor en gedigen sammenblanding, der
vi hverken forstår vår egenart eller jødenes egenart.
Jeg har behandlet en del av disse tekster,som er anført ovenfor, i for
skjellige sammenhenger andre steder i denne boka.Jeg vil derfor henvise
til det som jeg har skrevet på disse stedene. Ukevel vil jeg i det følgende
referere en del tekster fra de synoptiske evangelier, som i særlig stor
grad er blitt mistolket og har stor betydning for en rett forståelse av
forholdet mellom den kristne menighet på den ene side og Israel og jø
dene på den annen side. Det gjelder Matt. 24, 37—42,Luk.17,24—37
og Luk. 21, 25—31.(Se forøvrig min bok, Israel og den kristne menig
het, s. 154-157)
''Og som Noas dager var, således skal Menneskesønnens komme være
(komme til dom), for likesom de i dagene før vannflommen åt og
drakk, tok til ekte og gav til ekte, like til den dag da Noa gikk inn i ar
ken, og de visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle(med til
dom og undergang), således skal også Menneskesønnens komme være.
DA SKAL TO VÆRE UTE PÅ MARKEN, EN BLI TATT (TIL
DOM), OG EN BLIR LATT TILBAKE (TIL Å INNGÅ I 1000ÅRS—RIKET). To kvinner skal male på kvernen,en blir tatt (til dom),
og en blir latt tilbake (til å inngå i 1000-års-riket). Våk derfor, for Dere
vet ikke hva dag deres Herre kommer."(Matt. 24,37—42).
"For likesom lynet når det lyner, skinner fra himmelbryn til himmel
bryn, således skal Menneskesønnen være på sin dag.(Når han kommer
tilbake). Men først skal han lide meget og forkastes av denne slekt. Og
likesom det gikk i Noas dager, så skal det også gå i Menneskesønnens
dager: de åt og drakk, de tok til ekte og ble gitt til ekte, like til den dag
da Noa gikk inn i arken, så kom vannflommen og ødela dem alle sam
men. På samme vis — likesom det gikk i Lots dager: de åt og drakk, de
kjøpte og solgte, de plantet og de bygget, men den dag da Lot gikk ut
av Sodoma, da lot Gud ild og svovel regne fra himmelen og ødela dem
alle sammen, — således skal det også gå på den dag da Menneskesønnen

åpenbares. På den dag må den som er på taket og har sine ting i huset,
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ikke stige ned for å hente dem, og heller ikke den som er ute på mar
ken, vende tilbake til sitt hjem. Kom Lots hustru i hu. Den som sø

ker å frelse sitt liv, skal miste det, og den som mister det,skal berge det.
Jeg sier dere: I DEN NATT (DA JESUS KOMMER TILBAKE TIL
DOM) SKAL DET VÆRE TO I EN SENG, DEN ENE SKAL
TAES (TIL DOM), OG DEN ANDRE SKAL LATES TILBAKE

(FOR Å GA INN I 1000-ÅRS—RIKET), To kvinner skal male på
samme kvern, den ene skal taes (til dom), den andre skal lates tilbake

(for å gå inn i 1000-års-riket). Det skal være to ute på marken,den ene
blir tatt (til dom), den andre blir latt tilbake (for å gå inn i 1000-års-ri
ket). Da svarte de og sa til ham:Hvor Herre? Han sa til dem:Hvor åtse
let er, der skal ørnene samles.(Åtselet er det måltidet som Gud vil stelle

i stand for alle fuglene og dyrene etter slaget ved Harmageddon)."(Se
Joh. Åp.16,16,19,17-18, og Esek. 39,17)(Luk. 17,24-37).
Jeg har tatt med disse tekstene i sin fulle lengde, både fordi de er så

viktige, og fordi de er blitt så misforstått og ført fram til en gal utleg
ging gjennom mange hundrede år. Man har ment at disse tekster gir ut
trykk for at Jesus skal komme og hente den kristne menighet til him
melen, men det er ikke riktig. INNHOLDET I DISSE TEKSTENE

GÅR FOR SEG I DEN STORE TRENGSEL, OG DA ER ALLE
REDE DEN KRISTNE MENIGHET I HIMLEN.

Hva som gjelder disse to tekstene, SÅ SIER HELLER IKKE

GRUNNTEKSTEN AT DISSE SKAL TAES MED, når Jesus kom
mer tilbake. DET STÅR AT DE SKAL TAES, og dette gir da
tekstene en helt annen forståelse. Her kan en mistenke de som har over
satt disse tekstene, at de legger noe inn i tekstene som ikke står der. De

kan mistenkes for at de legger sin egen fortolkning inn i tekstene i ste
det for å oversette dem riktig. — Og dette er det dessverre mange eksem
pler på i Bibelen. Særlig kommer dette til uttrykk i tekster som behand
ler endetiden og det riktige forholdet mellom Israel og jødene på den
ene side og den kristne menighet på den annen side.

Jeg vil gjengi hva grunnteksten sier om disse to tekstene, idet jeg be
nytter meg av Studiebibelens ord til ord oversettelse. Bind Ij s. 504:

^TDa to skal være (skal være to) på åkeren, den ene skal bli tatt, og den
ene lates tilbake. To skal male på kvernen,(en kvern). En(kvinne)skal
taes, og en (kvinne)skal lates tilbake."(Matt. 24,40—41).
Det samme forholdet gjelder også Luk.17, 34—37).
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Hvorfor er så disse tekstene blitt galt oversatt? Ved en gal overset
telse av dem har man villet få det til å se ut som om den kristne menig

het skal inn i den store trengsel, og at Jesus skulle ta den med til himlen
når han kom tilbake i sluttfasen av trengselstiden. Dersom disse tekste
ne hadde vært riktig oversatt, så hadde de gitt en helt annen betydning
enn det som står i våre Bibler. Dette er derfor til liten ære for dem som

har oversatt dette og for dem som godkjenner en gal oversettelse og gjør
seg bruk av den.

Tekstene går i det hele tatt ikke på Jesu komme for den kristne
menighet, men de gir uttrykk for Jesu komme og dom, etter at treng
selstiden er slutt. DE SOM BLIR TATT, BLIR TATT TIL DOM
OG FORTAPELSE I ILDSJØEN. DE SOM BLIR TILBAKE, BLIR
FRELST OG GÅR INN SOM FULLVERDIGE MEDLEMMER I
RIKET FOR ISRAEL."

Jeg vil også få lov til å sitere fra 0. K. Indegaards bromyre. Når skal
menigheten opprykkes, s. 8—9: 'T)isse to paralelle skriftsteder blir av
mange utlagt som om de beskriver menighetens opprykking. Og da den
i disse to skriftsteder omtalte adskillelse av mennesker inntrer ved Jesu

åpenbarelse og gjenkomst, så mener de at dette er bevis for at menighe
ten skal gjennomleve den store trengsel. MEN DISSE SKRIFTSTE
DER BESKRIVER ALDELES IKKE OPPRYKKINGEN AV ME

NIGHETEN, MEN ER EN DEL AV DOMMEN OVER DE LE
VENDE

NASJONER

VED JESU

ÅPENBARELSE OG GJEN

KOMST. At disse skriftsteder ikke angår menighetens opprykking,
fremgår klart av tre forhold:
(1) For det første ville der, om disse skriftsteder skulle angå menighe
tens opprykking, oppstå inkongruens mellom forbildene Noah og Lot
og motbildet i endens tid. For Noah selv åttende og Lot og hans to
døtre var etter deres redning fremdeles på jorden, og der er ingen opp
rykking i disse to forbilder. Men ved Jesu komme for menigheten ryk
kes de frelste opp i luften for å møte Herren og for alltid å være med
ham. Derfor er Noah og Lot overhode ikke forbilder på menighetens
opprykking, men er forbilder på de av Israel og nasjonene som skal
overleve dommen over de levende nasjoner, som skal gå forut for
Messias-rikets opprettelse. Matt. 13,38—50.
(2) For det andre må en, om disse skriftsteder skulle angå menighe
tens opprykking, bruke en helt annen sammenligning mellom forbildene
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og motbildet enn Jesus brukte. Men Jesus sa at likesom vannflommen

på Noahs tid og ild — og svoveldommen på Lots tid tok de ugudelige,
d. e. tok de ugudelige inn i dødsdom, mens Noah selv åttende og Lot
og hans to døtre overlevde på jorden, slik skal også dommen over de
levende nasjoner ved Jesu åpenbarelse og gjenkomst til vår jord ta de
ugudelige i endens tid, d. e. ta dem inn i dødsdom, mens Israels levning
og folkenes levninger skal overleve og inngå som jordiske borgere i det
messianske fredsrike på denne jord.

(3) For det tredje ville en,om disse skriftsteder skulle angå menighe
tens opprykking, ikke ha overlevende på jorden, hvilket klart strider
mot profetien, som lærer at en levning av ]^ael og levninger av folkene
skal overleve.

Derfor angår Matt. 24, 37—42 og Luk. 17, 26—37 ikke menighetens
opprykking, men angår dommen over de levende nasjoner ved Jesu

åpenbarelse og gjenkomst til vår jord, da han skal rense jorden for ugu
delige mennesker.

Angående Jesu store eskatologiske tale på Oljeberget vil jeg her videre
få si at ikke bare Matt. 24,37—42, men hele Matt. 24 fra v. 1 til v. 42 er
det Israelske aspekt i hans tale og har intet med menigheten å gjøre.
Derfor er det feilaktig det post-tribulasjonistene hevder at Matt. 24,
37—42 og Luk. 17, 26—37 angår menighetens opprykking, og disse
skriftsteder er ikke bevis for den posttribulasjonistiske oppfatning.''

Som vi ovenfor har sagt, så kan vi ikke bruke tekster fra de synoptiske evangelier til å beskrive den kristne menighet i endetiden. Disse
tekster gjelder Israel og nasjonene, og som en logisk konsekvens av
dette finner vi ikke den kristne menighets bortrykkelse beskrevet i
disse tekstene. Jeg vil i den sammenheng få lov til å henvise til det som
0. K. Indergaard sier om den kristne menighets opprykkelse i artkkelsamlingen. Spredte temaer i profetien, art. 245. Dersom en legger seg
dette på sinne, vil spørsmålet bli forenklet betydelig:"OPPRYKKEL—
SEN AV MENIGHETEN OMTALES IKKE I DE SYNOPTISKE

(SAMSYNIGE) EVANGELIER (MATT.,MARK., OG LUK.). DetvU
praktisk si at en i spørsmålet om menighetens opprykkelse kan se bort
ifra Matt. kap. 24 og 25,Mark. 13. Luk. kap. 17 og 21,hvilket betyr en
veldig forenkling av spørsmålet. Menighetens opprykkelse omtales der
imot i Joh. 14, 1—3 idet Johannes evangelium på en særlig måte er
himmel-evangeliet som omtaler himmel-Sønnen. Men det var Paulus
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som først fikk åpenbaring om opprykkelsen av menigheten, 1. Tess.
4,15-17,1. Kor. 15,51-52,etc."
I denne forbindelse må vi ta med en tekst fra Luk. 21, som også er
blitt tolket på den kristne menighet, og som et bevis på at den skal inn

i trengselstiden: "Og det skal skje tegn i sol, måne og stjerner, og på
jorden skal folkene engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser,
mens mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som kommer
over jorderike, for himmelens krefter skal rokkes. Og da skal de se

Menneskesønnen komme i skyen med kraft og megen herlighet (til
dom). Men når dette begynner å skje da rett dere (jødene) opp og løft
deres hoder for deres forløsning stunder til (i og med at Jesus og 1000års-riket kommer). Og han sa en lignelse til dem:Se på fikentreet(sym
bol på Israels nasjonale hjemvenden og vokster) og alle trær(symbol på
hedningeverdenen): Så snart som de springer ut og Dere ser det, da vet
Dere av dere selv (automatisk) at nå er sommeren (1000-års-riket) nær.

SÅLEDES SKAL OGSÅ DERE (JØDENE) NÅR DERE SER
DETTE SKJE, VITE AT GUDS RIKE (1000-ÅRS-RIKET) ER
NÆR." (Luk. 21, 25-31).
Det er til jødene dette er sagt: At når de i den store trengsel ser alt

dette skjer, så skal de rette opp sine hoder, for forløsningen (hjelpen)
kommer snart fra Gud. Jesus vil hjelpe dem når han kommer for å
dømme deres fiender ved Harmageddon.
Jeg vil også få lov til å sitere hva A. Helseth—Djrrset sier om dette i
bladet Evangelisten nr. 20, 1982. Han mener at hverken G.T. eller de
synoptiske evangeliene omtaler den kristne menighets oppstandelse/

bortrykkelse: "Men i disse deler av Skriften vil de lete forgjeves for å
finne et eneste direkte utsagn om Herrens komme for å opprykke me
nigheten. Og årsaken til det blir angitt i 1. Kor. 15. 51—52. Her får vi
vite at menighetens opprykkelse ved Kristi komme til luften var en

hemmelighet i den gamle pakts tid. En hemmelighet som først ble åpen
bart gjennom apostelen Paulus. Det var han som fikk i oppdrag å for
kynne sannheten om menigheten og dens opprykkelse. Se ogå Efes. 3,3
og 4,9".

Det er nå på høy tid at disse tekstene må få sin rettmessige plass og
tolkning i N.T. Dersom dette skjer, så ser man med det samme at de ik

ke angår den kristne menighet. De vil derved ikke lenger kunne bli
brukt som et bevis på at den kristne menigheten skal gjennom trengsels-68-

tiden — noe som den heller ikke skal.

2) For det andre hva som gjelder de greske ordene som blir brukt i
N.T. for Jesu komme eller åpenbaring, så hevder de som mener at den
kristne menighets oppstandelse/forvandhng/bortrykkelse skal finne
sted etter at den store trengsel er avsluttet at disse ordene entydig går
på Jesu komme til dom/gjenkomst. Men det er ikke korrekt. Ordene
blir også brukt om Jesu komme for den kristne menighet, og man kan
derfor ikke bruke disse ordene som et bevis for at Jesu komme for den

kristne menighet er det samme som Jesu gjenkomst til jorden.
skal gjennomgå en del tekster hvor de 3 greske ordene for komme/
åpenbarelse er brukt, for å vise at det som vi har hevdet ovenfor er
riktig. Disse 3 ordene er:
1) 'TARUSIA."
2) "EPIFANEIA."
3) "APOKALYPSIS."
Hva som gjelder det greske ordet"parusia", så betyr det i vår forbind
else '*nærvær" og "ankomst". Det er brukt både om Jesu komme for
den kristne menighet og om Jesu komme til jorden til dom og til opp
rettelse av 1000-års-riket. Vi ser at dette er riktig av følgende eksempler.
'Tor dette sier vi dere med et ord fra Herren at vi som lever,som blir
tilbake inntil Herren kommer (ten parusian tu kyriu). ..."(1. Tess.
4,15)
"Vi ber dere brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme (tes
parusias tu kyriu) og vår samling med ham.(2. Tess. 2,1)
"... Si oss: Når skal dette skje? og hva skal tegnet være på ditt kom
me (ses parusias) og på tidsalderens ende?"(Matt. 24,3)
"og de visste ikke av før vannflommen tok dem alle, således skal også
Menneskesønnens komme(he parusia) være".(Matt. 24,38)
Her har vi funnet fram til 4 Bibel-vers, hvor de 2 første går på Jesu
komme for den kristne menighet, men de 2 siste går på Herrens komme
til dom og til opprettelse av 1000-års-riket. DET GÅR DERFOR IK
KE AN Å SI AT DET GRESKE SUBSTANTIVET 'TARUSIA"
ENTYDIG GAR PÅ JESU KOMME TIL DOM etter at den store
trengsel er avsluttet.

Det samme gelder også det andre greske ordet "epifaneia",som blir
brukt i forbindelse med Jesu komme. Dette ordet er brukt 6 steder i

N.T. Ordet betyr framtreden, åpenbaring og framstråling, og det blir
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brukt både i forbindelse med Jesu komme for menigheten og i forbind
else med Jesu komme til dom. Vi skal ta med noen Bibel-steder som

viser det. "at du (Timoteus)skal holde budet rent og ulastelig inntil vår
Herre Jesu Kristi åpenbarelse (tes epifaneias)" 1. Tim.6,14)
"mens vi(de kristne)venter på det salige håp og åpenbarelsen(epifaneian) av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet".(Tit. 2, 13)
"og da skal den lovløse (Antikrist) åpenbares, han som den Herre Je
sus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen
av sitt komme(epifaneia tes parusias avtu)"(2. Tess. 2,8)

"Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og
døde, og ved hans åpenbarelse (ten epifaneian) og hans rike (1000-årsriket)"(2. Tim. 4,1)
SOM VI HAR SET AV GJENNOMGÅELSEN AV SUBSTAN
TIVET "EPIFANEIA", ER DET HELLER IKKE BRUKT ENTY

DIG OM JESU KOMME FOR DOM, MEN DET BRUKES OGSÅ
OM JESU KOMME FOR DEN KRISTNE MENIGHET.

Hva som gjelder det greske ordet "apokalysis", så betyr det avdek
king, åpenbaring, og det blir brukt i vår sammenheng både om Jesu
komme for den kristne menighet og om Jesu komme til dom. "så at
det ikke fattes dere på noen nådegave mens dere venter på vår Herre
Jesu Kristi åpenbaring(ten apokalypsin)"(1. Kor. 1,7)
"Derfor, omgjord deres sinns lender, vær edrue, og sett deres håp
fullt og fast til den nåde som blir dere til del i Jesu Kristi åpenbarelse
(apokalysei)"(1. Pet. 1,13)

"For skapningen lenges og stunder etter Guds barns åpenbarelse (ten
apokalypsin) (Dette skjer når Jesus kommer tilbake med englene og
med de hellige)"(Rom.8,19)

"men dere som trenges, ro sammen med oss, når vår Herre Jesus

åpenbares (te apokalypsei) fra himmelen med sin makts engler". (2.
Tess. 1,7)

Som vi har sett ovenfor kan derfor ikke disse 3 greske substantivene
entydig brukes om Jesu gjenkomst til dom og til opprettelse av 1000-årsriket. De brukes også om Jesu komme for den kristne menighet, som
skjer i følge profetien om Daniels 70 åruker, minst 7 år før den siste
begivenheten. Man kan derfor ikke bruke disse 3 ordene til bevis for
hverken det ene standpunktet eller det andre. ORDENE MÅ DER
FOR SEES I DEN SAMMENHENGEN SOM DE STÅR I OG
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FORSTÅES UT FRA DEN. Jeg vil i den anledningen få lov til å
sitere fra Studiebibelen, bind 5, s. 722: "Disse 3 termer karakteriserer
Jesu Kristi komme fra tre forskjellige synspunkter, men det synes ikke
å antyde noe tidsmessig skille eller ulike faser av denne begivenhet. En
inngående undersøkelse av denne sak viser f. eks. AT ORDET PARU—
ISIA IKKE KAN BEGRENSES TIL UTELUKKENDE A BETEG

NE JESU KOMME TIL SIN MENIGHET, ELLER EPFANEIA,
EN NEDSTIGNING ETTER TRENGSELSTIDEN SPESIELT FOR
ISRAEL".

De som mener at de 3 greske substantivene "parusia", "epifaneia" og

"apokalypsis", bare blir brukt om Jesu komme til dom og til oppret
telse av 1000-års-riket, er heller ikke tilstrekkelig oppmerksomme på at
den kristne menighet gleder seg til og ser fram til både Jesu åpenbarelse
i lufthimmelen for å hente menigheten til seg og Jesu åpenbarelse til jor
den,for da skal alle hellige og englene være sammen med Jesus. Dette er
også åpenbart i G.T. "DA SKAL HERREN MIN GUD KOMME OG

ALLE HELLIGE MED DEG, MIN GUD".(Sak. 14,5)
"Foråt han skal styike deres hjerter, så de blir ulastelige i hellighet
for vår Guds og Faders åsyn, når vår Herre Jesus kommer med alle sine
hellige".(1. Tess. 3,13)
"når han (Jesus) kommer på hin dag for å vise seg herlig i sine hellige
og underfull i alle troende — fortrodd ble vårt budskap".(2. Tess. 1,10)
'Tlisse var det også Enok, den syvende fra Adam,spådde om da han
sa: SE, HERREN KOMMER MED SINE MANGE TUSEN HEL

LIGE". (Jud. 14)

"Disse (de 10 kongene og Antikrist)skal stride mot Lammet(Jesus),
og Lammet skal seire over dem, fordi det er herrers herre og kongers
konge, og de som er med det, de kalte og utvalgte og trofaste". (Joh.
Ap. 17,14)
Det er også muligheter for at de som ikke skiller klart mellom Jesu

komme for den kristne menighet og Jesu komme for jødene og for
verden, heller ikke er klar over at den kristne menighet har oppgaver
som prester og som konger, både i den himmelske fasen og den jordiske
fasen av 1000-års-riket.(Se min bok, Israel og den kristne menighet,s.

206—215) "Og den som seirer og tar vare på mine gjerninger, inntil
enden, HAM VIL JEG GI MAKT OVER HEDNINGENE, OG
HAN SKAL STYRE DEM MED JERNSTAV, likesom en knuser
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lerkar, således som jeg (Jesus) har fått det av min Fader, og jeg vil gi
ham morgenstjernen".(Joh. Åp.2,26—28)
"Den som seirer vil jeg gjore til en støtte i min Guds tempel, og han
skal aldri mere gå ut derfra, og jeg vil skrive på ham min Guds navn og
navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem, det som kommer ned fra
himmelen fra min Gud,og mitt navn,det nye".(Joh. Åp. 3,12)
"Den som seirer, vil jeg gi å sitte med meg på min trone(i 1000-årsriket i Jerusalem), likesom jeg og har seiret og satt meg med min Fader
på hans trone (i himmelen)".(Joh. Åp.3,21)
"og de (de 24 eldste som blant annet representerer den kristne me
nighet) synger en ny sang og sier: Verdig er du (Jesus) til å ta boken og
åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss tU
Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt, OG GJORDE DEM
HL ET KONGERIKE OG TIL PRESTER FOR VÅR GUD, OG
VI SKAL VÆRE KONGER PÅ JORDEN".(Joh. Åp.5,9-10)
Vi må derfor skille mellom 3 faser av Jesu komme:

1) JESU KOMME NED I LUFTHIMMELEN OG DEN KRIST

NE MENIGHETS BORTRYKKING TIL HAM. Dette skjer før den
70. åruke for Israel og Jerusalem settes i gang. Se Joh. 14,3,1. Kor. 15,
51—52 og 1. Tess. 4,15—18.
2) JESU NÆRVÆR I LUFTHIMMELEN SAMMEN MED DE
TROENDE I DEN SISTE OG 70. ÅRUKE FOR ISRAEL. Se

Salme 2,Matt. 24,30, 26,64, Joh. Åp.1,7, 11,12 og 13,6.
3) JESU GJENKOMST SAMMEN MED DE TROENDE OG
ENGLENE ETTER AT DEN STORE TRENGSEL ER FORBI. Se

Matt. 24, 29-30 og Mark. 13, 24-27. Sak. 14, 5, 1. Tess. 3, 13,
2. Tess. 1,10, Jud. 14 og Joh. Åp.17,14 og 19,11-15.
Jeg vil få lov å sitere fra Studiebibelen bind 4, s. 785—786: "Dette
paradoksale bilde som Skriften tegner av Kristi komme, sjmes å vise at
GJENKOMSTEN IKKE SKAL OPPFATTES SOM EN ENKELT

STÅENDE BEGIVENHET, MEN HELLER SOM EN SERIE AV
BEGIVENHETER, NOE SOM UTFOLDES ETAPPEVIS. Bortrykkelsen vil skje i et nu,i et øyeblikk, 1. Kor. 15,52.Men paruisien inne
bærer både Herrens ankomst og nærvær, og kulminerer til sist i det som
betegnes med det eiendommelige og merkelige uttrykket åpenbaringen
av hans komme,epifaneia parusias,2.Tess.2,8. Det tales både om Menneskesønnens dager,Luk.17,26 og om Menneskesønnensdag,Luk.17,30.
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Etter dette syn innledes paruisien eller gjenkomsten med at Herren
for trengselstiden stiger ned i lufthimmelen og tar sin menighet opp til
seg ved bortrykkelse, 1. Tess. 4, 16 flg., mens gjenkomsten avsluttes
med at Herren etter trengselstiden åpenbares fra himmelen med sine
hellige i en veldig manifestasjon. Åp. 19, 11 flg. Imidlertid må ikke
dette forståes som 2 gjenkomster. Det gjelder hele tiden det ene og san
ne komme i ulike åpenbaringstrinn'*.
De som hevder dette synet og mener at Jesu komme for den kristne
menighet og Jesu komme til dom er en og samme begivenhet, er heller
ikke tilstrekkelig oppmerksomme på at oppstandelsen skjer i etapper,
og at bortrykkelsen av den kristne menighet er noe helt annet enn f.

eks. den oppstandelsen som skal finne sted på den '*siste dagen" av
hedningenes tider. At oppstandelsen skjer i etapper, det ser vi f. eks. av
1. Kor. 15, 22—24, der det står: "for likesom alle dor i Adam, så skal
alle levendegjøres i Kristus. Men hver i sin egen avdeling. Kristus er førs
tegrøden, deretter skal de som hører Kristus til, levendegjøres ved hans
komme (te parusia, til dom og opprettelse av 1000-års-riket), deretter

kommer enden (på oppstandelsen),(som er de fortaptes oppstandelse)
når han (Jesus) overgir riket (1000-års-riket) til Gud og Faderen, etter
at han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde".
Hva som gjelder dette Skrift-ordet, så gir det oss oversikt over 3 etap
per av oppstandelsen, og det er:
1)Jesu oppstandelse.
2)Den gammel-testamentlige oppstandelsen på den "siste dagen".
3) De vantroes oppstandelse etter at 1000-års-riket er slutt, foran den
store kvite trone.(Joh. Ap.20,11—15)
Hva som gjelder den kristne menighets oppstandelse/forvandling/
bortrykkelse, så er den ikke nevnt i denne Bibel-teksten, men den er
derimot nevnt i v. 51—52. Paulus gir oss i 1. Kor. 15, 22—24 en over
sikt over det gammel-testamentlige synet på oppstandelsen, før man
hadde kunnskaper om den kristne menighet.
Hva som videre gjelder Jesu oppstandelse i forhold til den kristne me
nighets oppstandelse, så kan vi si følgende 2 ting om dette forholdet:
1) Det er ikke bare Jesus som blir å betrakte som førstegrøden av de
oppståtte. Den kristne menighet blir også karakterisert på samme måten.
"Etter sin vilje har han født oss ved sannhets ord,foråt vi skal være en
førstegrøde av hans skapninger".(Jak. 1,18)
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2) Jesu oppstandelse er i seg selv to-delt,for han har to legemer. Han
har sitt eget legeme, og med det stod han opp fra de døde for snart
2000 år siden, men hans oppstandelse er ikke fullbyrdet før hans mys
tiske legeme, den kristne menighet, oppstår.
Av disse 2 grunner som er nevnt ovenfor, kan Paulus tillate seg å ute
late den kristne menighets oppstandelse i 1. Kor. 15, 22—24. I JESU
OPPSTANDELSE LIGKJER SKJULT TILSTEDE DET FORHOL

DET AT DEN KRISTNE MENIGHET SKAL OPPSTÅ.

Når jeg mener at 2.etappe i 1. Kor. 15,22—24 ikke angår den kristne
menighet, men derimot er en beskrivelse av den gammel-testamentlige
oppstandelse, så vil jeg begrunne dette av 4 forhold:
1) For det første har jeg allerede sagt i gjennomgåelsen av det greske
substantivet "paruisia" at det både kan bety komme for den kristne me
nighet og komme for verden. Benevnelsen "ved hans komme" kan der
med ikke fortelle oss hvilket komme det er snakk om her.

2) Uttrykket "de som hører Kristus til" er et mye videre uttrykk enn
f. eks. uttrykkene "tro på Jesus Kristus"(Gal. 2, 16)"hensovet i Kris
tus" (1. Kor. 15, 18) og "de døde i Kristus"(1. Tess. 4, 16). De som
hører Jesus Kristus til er mange flere enn de som har kjent til ham og
trodd på ham i sitt jordeliv.(I denne diskusjonen må vi trekke inn de
forskjellige frelses-tidshu^oldninger og hva de betyr, men det vil falle
utenom det emnet som vi behandler her. Se forøvrig min bok,Israel og
den kristne menighet, hvor jeg behandler dette gjennom hele boken.)
Det første begrepet går derfor både på de gammel-testamentlige tro
ende og på andre grupperinger av troende,som vi senere skal gi en over
sikt over. "Jeg har også andre får, som ikke hører med til denne sti
(den jødiske sti), også dem skal jeg føre fram, og de skal høre min røst,
og det skal bli en hjord og en hyrde".(Joh. 10,16)
3) Det sterkeste beviset på at disse mennesker ikke er den kristne me
nighet, er det forholdet at de bare skal "levendegjøres" ved Jesu kom
me. Dette betyr at de skal få del i oppstandelsen.Den kristne menighet
skal derimot både oppstå og bortrykkes når Jesus kommer og henter
oss.(1. Kor. 15,51—52 og 1.Tess. 4,16—17)
4) Dessuten bruker Paulus pronomenet"de"i 1.Kor.15,23,mens han
i 1. Kor. 15, 51—52, der det snakkes om den kristne menighet, bruker
pronomenet "vi". "Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle
hensove, men vi skal alle forvandles, i et nå,i et øyeblikk, ved den siste
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basun. For basunen skal lyde, og de dode i Kristus skal oppstå uforgjen
gelige, og vi skal forvandles".

Disse 4 punktene skulle da bevise at det ikke er den kristne menighet
det her er snakk om i 1. Kor. 15, 23, men derimot andre frelsesgrupperinger.

Jeg vil også sitere hva 0. K. Indergaard sier om dette i sin brosjyre.
Når skal menigheten opprykkes?, s. 10—11: oppstandelseskapitlet 1.
Kor. 15, har Paulus behandlet dette, og skjelner her mellom tre avdelin
ger av de dodes oppstandelse. Her er særlig å merke seg hva som innbe
fattes i Jesu oppstandelse og tidspunktet for oppstandelsen av de gam
meltestamentlige frelste. Vi skal så gjennomgå de tre avdelinger:
(1) Den forste avdeling er Kristus som førstegrøden av de hensovede,
v. 20. 23 I. Her må en for det første merke seg at sammen med ham
oppstod mange av de hensovede hellige, Matt. 27, 52—53.Hvor mange
står ikke omtalt, men mange uttrykker en hel del av dem.For det andre
må en være klar over at Kristi oppstandelse er tofoldig. Først hans natur
lige legemes oppstandelse, som derved ble et herlighetslegeme. Dernest
hans mystiske legemes oppstandelse,som er de hensovede av den nytes
tamentlige menighet,Efes. 1,22—23, 5, 30. Denne mystiske oppstand
else, som er parentetisk og som tilhører "hemmeligheten" om den ny
testamentlige menighet, omtaler Paulus i v. 51—52, 1.Tess.4,15—18.

At Paulus skiller oppstandelsen av de hensovede som tilhører menig
heten, v. 51—52, fra levendegjørelsen av dem som hører Kristus til og
som skal levendegjøres ved hans komme, v. 23 H, fremgår klart ved en
sammenligning av disse to steder:

A. Oppstandelsen i v. 51—52 er en hemmelighet, som tilhører hem
meligheten om den nytestamentlige menighet, som først ble åpenbart
for Paulus, Efes. 3, 3, Kol. 2, 2—3. Men oppstandelsen i v. 23 H er
ingen hemmelighet, men er oppstandelsen på den ytterste dag, d.e. den
siste dag av hedningenes tider, som også de gammeltestamentlige tro
ende håpet på.
B. Oppstandelsen i v. 51—52 og 1. Tess. 4,15—18 er også forbundet
med en forvandling av levende, nemlig de levende troende som tilhører
menigheten. Men oppstandelsen i v. 23 II er ikke forbundet med noen

forvandling av levende troende, men omhandler kun oppstandelse av
døde troende, slik som også tilfellet er med oppstandelsen i Åp.20,4—6.
C. I v. 51—52 bruker Paulus pronomenet "vi"som klart viser til den
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nytestamentlige menighet, men i v. 23 II bruker Paulus pronomenet
"de".

D. Oppstandelsen i v. 51—52 og 1. Tess. 4, 15—18 foregår ved Jesu
komme for menigheten,som ifølge profetien skal skje for den 70.åruke
for Israel og Jerusalem. Men Jesu komme i v. 23 II er ikke hans komme
for menigheten, men hans åpenbarelse og gjenkomst til vår jord, det
samme som åpenbarelsen av hans komme i 2.Tess. 2,8."
Hva som gjelder oppstandelsen, så skal alle stå opp, både onde og
gode, både frelste og ufrelste. VI HAR BARE 2 OPPSTANDELSER.
LIVETS
MENS

OPPSTANDELSE
DOMMENS

GJELDER FRELSTE MENNESKER,

OPPSTANDELSE

GJELDER

FORTAPTE

MENNESKER. "Men de mange som sover i jordens muld, skal våkne
opp, somme til evig liv og somme til skam og evig avsky".(Dan.12,2)
1000-års-rikets tidsperiode ligger mellom disse 2 oppstandelsene.
Livets oppstandelse har fått følgende benevnelser i N.T.:
1) De rettferdiges oppstandelse.(Luk. 14,14 og Ap.gj. 24,15)
2) Livets oppstandelse.(Joh.5,29)
3) Oppstandelsen på den siste dagen.(Joh. 11,24)
4) En bedre oppstandelse.(Hebr. 11,35)
5) Den første oppstandélse. Joh. Åp.20,6)
6) Oppstandelsen fra de døde.(Luk.20, 35, Ap.gj. 4,2 og Fil. 3,11)
7) Oppstandelsen av rettferdige.(Ap.gj. 24,15)

Dommens oppstandelse har fått følgende benevnelser:
1) Oppstandelsen til skam og evig avsky.(Dan.12,2)
2) Dommens oppstandelse.(Joh.5, 29)
3) Oppstandelsen av urettferdige.(Ap.gj. 24,15)
Livets oppstandelse foregår i etapper, som strekker seg fra Jesu opp
standelse og til oppstandelsen av martyrene, etter at den store trengsel
er forbi (Joh. Åp. 20, 4), og dersom vi skal samle de troende i grupper,
så kan vi gjøre det på følgende måte:
1)Jesu oppstandelse.
2) De troende jøder som oppstod i forbindelse med Jesu død og opp
standelse.(Matt. 27,52—53)
3) Den kristne menighet som oppstår før trengselstiden.(1. Kor. 15,
51-52 og 1. Tess. 4,15-17)
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4) De forskjellige kategorier av troende i gammel-testamentlig tid.
(Hebr. 11 og 1. Kor. 15,23)
5) De troende jøder i ny-testamentlig tid som ikke har hørt evange
liet om Jesu forsonergjernihg, men har vært trofaste mot den
skrevne lov.

6) Troende hedninger fra Adam og til og med trengselstiden, som
hverken har den skrevne lov eller det skrevne evangelium, men har
vært trofaste mot det alminnelige kall (vocatio generalis), som de
finner i skaperverket og i samvittigheten(Se Rom.2,1—16)
7) Den store martyrskaren i trengselstiden.(Joh. Åp.20,4—6)

De 4 sistnevnte gruppene oppstår etter at den store trengsel er av
sluttet. Dette er det samm.e som den gammel-testamentlige oppstand
else, og her er det ikke snakk om noen bortrykkelse, slik som det skjer
méd den kristne menighet. Det er derfor viktig at vi ikke blander sam
men de forskjellige avdelingene i livets oppstandelse.Dersom vi gjør det,
så ser vi ikke at den kristne menighets oppstandelse og bortrykkelse
skjer før den gammel-testamentlige oppstandelsen på den siste dagen av
hedningenes tider — umiddelbart før opprettelsen av 1000-års-riket.
Tilslutt hva som gjelder akkurat dette punktet som vi her behandler,
så blander disse fortolkere som tror og hevder at Jesu komme for den
kristne menighet og Jesu komme for jødene og for verden er den samme
begivenhet, sammen de forskjellige uttrykk for Jesu komme. Vi nevner
da følgende uttrykk:
1) "KRISTI DAG", eller "JESU KRISTI DAG", "han som skal
styrke dere inntil enden, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu
Kristi dag".(1. Kor. 1,8)
"Og jeg (Paulus)er fullt viss på dette at han som begynte en god gjer
ning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag".(Fil. 1,6)
2) "FORLØSNINGENS DAG", "og gjør ikke Guds Hellige And
sorg, han som Dere har fått til innsegl til forløsningens dag".(Ef.4,30)
3) "DAGEN", "da skal enhvers verk bli åpenbart,for dagen(dom
men for Jesu domsstol i himmelen)skal vise det,for den åpenbares med
ild, og hvordan enhvers verk er, det skal ilden prøve".(1. Kor. 3,13)
"og ikke forlater vår egen forsamling, som noen har for skikk, men
formaner hverandre, og det så meget mer som Dere ser dagen narme
seg".(Hebr. 10, 25)
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Disse 3 uttrykkene går på Jesu komme for den kristne menighet.
4) "HIN DAG" 'Derfor lider jeg(Paulus) også dette, men jeg skam
mer meg ikke ved det, for jeg vet på hvem jeg tror, og jeg er viss på at
han er mektig til å ta vare på det som er meg overgitt, inntil hin dag"
(2. Tim, 1,12)
"Så ligger da rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren
den rettferdige dommer, skal gi meg på hin dag, dog ikke meg alene
men alle som har elsket hans åpenbarelse (Jesus)".(2.Tim.4,8)
"Mange skal si til meg på hin dag (foran Jesu herlighets trone i Jeru
salem): Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdre
vet onde ånder ved ditt navn,og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt
navn?"(Matt. 7,22)
"når han (Jesus) kommer på hin dag for å vise seg herlig i sine hellige
og underfull i alle de troende — for trodd ble vårt budskap".(2, Tess.
1,10)
Uttrykket "hin dag" kan både gå på Jesu komme for den kristne me
nighet og Jesu komme til jødene og verden.
5) 'DEN SISTE DAGEN", "og dette er hans vilje som har sendt
meg, at jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt meg, men oppreise
det på den siste dagen".(Joh.6,39)
"Marta sier til ham (Jesus):Jeg vet at han (Lasarus)skal oppstå i opp
standelsen på den siste dagen",(den gammel-testamentlige oppstandelse
før opprettelsen av 1000-års-riket)(Joh.11,24)
6) "GUDS STORE DAG", "for de er djevle-ånder som gjør tegn,
og de går ut til kongene over hele jorderike for å samle dem til krigen
(Harmageddon) på Guds, den allmektiges,store dag".(Joh. Åp.16,14)
7) 'DERES VREDES STORE DAG". "Og kongene på jorda og
stormennene og krigshøvdingene og de rike og de veldige og hver træl
og hver fri mann gjemte seg i hulene og imellom berghamrene,og de sier
til fjellene og hamrene: Fall over oss og skjul oss for hans åsjm som
sitter på tronen og for Lammets vrede. For deres vredes store dag er
kommet,og hvem kan holde stand?"(Joh.Åp,6,15—17)
8) "HERRENS DAG", "solen skal bli til mørke og månen til blod,
før Herrens dag kommer,den store og herlige".(Ap.gj. 2,20)
'Dere vet jo grant at Herrens dag kommer som en tyv om natten".
(l.Tess. 5,2)
De 4 sistnevnte uttrykkene går på Jesu komme til dom og opprettelse
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av 1000-års-riket.

(I parantes kan jeg bemerke at uttrykket "Herrens dag" også brukes
om verdensfomyelsen etter 1000-års-riket. Den er da identisk med ut
trykket "Guds dags komme". "Men Herrens dag skal komme som en
tyv, og da skai himlene forgå med stort brak, og himmellegemene skal

komme i brand og oppløses, og jorden og tingene på den skal oppbrennes. Da nå alt dette oppløses, hvor må Dere da strebe etter hellig ferd
og gudsfrykt, idet Dere venter på og fremskynder Guds dags komme,
hvorved himlene skal oppløses i ild og himmellegemene smelte i brand!"
(2. Pet. 3,10-12)
Jeg vil i den forbindelse få lov til å sitere fra 0.K.Indergaards brosjjnre. Når skal menigheten opprykkes? s. 17, hvor han skriver følgende
om den utvidede forståelse av begrepet 'Herrens dag": "Herrens dag i
videre forstand har følgende suksessive begivenheter:
(1) Nærværet av parousien i den 70.åruke.
(2) Herrens komme i herlighet, v.8 H,Matt. 24,29.30.
(3) Ødeleggelsen av den lovløse. Antikristen, og den falske profet,
kongene på jorden og deres hærer. Åp.19,11—21.
(4) Dommen over de levende nasjoner. Sak. 14, 1—9, Matt. 25,
31-46.

(5) Det messianske fredsrike. Ap.20,4—6.
(6) Satans siste oppstand. Åp.20,7—10.
(7) Den annen oppstandelse og den endelige dom. Åp. 20, 11—15.
(8) Guds dag, hvorved jorden og himlene renses ved ild, 2. Pet. 3,
10-13."

3) Et tredje argument som blir brukt av de som hevder at Jesu kom
me for menigheten og Jesu komme til dom,er det samme og skal finne
sted samtidig, er det forholdet at de hevder at Bibelen ikke taler om et
hemmelig komme, men at Jesu komme skal være synlig for alle. Dette
er for så vidt riktig, men i disse tilfellene, hvor et synlig komme er
nevnt, gjelder det ikke Jesu komme for menigheten. Det gjelder da Jesu

komme til dom. Av den grunn finnes disse utsagnene både i G.T. og
N.T., for dette var ingen hemmelighet for noen: At Jesus kulle komme
med himmelens skyer til Israel, og at alle skulle se ham i hans majestet
iske herlighet. 'Tremdeles fikk jeg (Daniel) i mine nattlige syner se en
som lignet en menneskesønn (Jesus), komme med himmelens skyer,
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han gikk bort til den gamle avdagar(Gud)og ble fort fram for bam (for
å få kongemakt)".(Dan.7,13)

'*Men over Davids bus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde
nådens og bonnens ånd, OG DE (JØDENE) SKAL SKUE OPP TIL
MEG SOM DE HAR GJENNOMSTUNGET, og de skal sorge over
bam (Jesus)som en sorger over sin enbårne sonn, og klage sårt over bam
som en klager over sin forstefodte".(Sak. 12,10)
"På den dag skal bans fotter stå på Oljeberget, som ligger rett imot
Jerusalem i ost
"(Sak. 14,4)
"Om de da sier til dere (jodane): Se, ban (Jesus) er ute i orkanen, da
gå ikke der ut, se, ban er inne i kammerne, da tro det ikke. For som
lynet går ut fra ost og skinner like til vest, således skal Menneskesonnens komme være".(Matt. 24,26—27)
'Tor likesom lynet, når det lyner, skinner fra himmelbryn til him
melbryn, således skal Menneskesonnen være på sin dag når ban kommer
tilbake".(Luk.17,24)
"Og de (englene) sa: Dere gableiske menn, hvorfor står dere og ser
opp mot himmelen? Denne Jesus som er opptatt fra dere til himmelen,
skal komme igjen på samme måte som dere så bam fare opp til himme
len".(Ap.gj. 1,11)

Se, ban kommer med skyene, OG HVERT ØYE SKAL SE HAM,
også de som bar gjennomstunget bam, og alle jordens slekter skal gråte
sårt over bam".(Job. Åp.1,7)
Disse Bibel-stedene kan derfor ikke brukes som noe bevis på at Jesu

komme for den kristne menighet ikke skal foregå som en bemmeHgbet,
i et nå, i et øyeblikk, for de beskriver i det bele tatt ikke Jesu komme
for menigheten.

Bibelen derimot sier at Jesu komme for den kristne menighet skal
skje i et nå, i et øyebbkk, ved den siste basun, som er det samme som

Guds basun. "Se,jeg sier dere en bemmeHgbet(som ikke bar vært åpen
bart før): Vi skal ikke alle hensove, men vi skal forvandles, i et nå,i et
øyebHkk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde
(i Kristus) skal oppstå uforgjengeHge og vi(som lever) skal forvandles".
(1. Kor. 15,51-52)

Dette Skrift-ord derimot angår Jesu komme for den kristne menig
het, og ber står det rett ut: At Jesu komme skal skje på meget kort tid
dg være over på et øyeblikk. Dette er Bibelens rette lære om dette, og
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dette kan vi ikke komme forbi. Bibelen lærer med andre ord at Jesu

komme i endetiden har 2faser, og de er følgende:
1) Jesu komme for menigheten, og den skal skje i løpet av et kort
øyeblikk. Han skal komme i skyen og hente den kristne menighet, og
etter den tid skal vi bestandig være sammen med Herren, "og når jeg
(Jesus) er gått bort og har beredt dere sted, kommer jeg igjen og vil ta
dere til meg, foråt også Dere skal være der jeg er". (Joh. 14, 3) Dette
skjer minst 7 år før Jesu komme til verden til dom og opprettelse av
riket for Israel.

2) Jesu komme for jødene og for verden. Dette skjer etter at den
store trengsel er forbi. Nå kommer han for å dømme og for å opprette
Davids-riket ut fra Jerusalem.

4) Et fjerde Bibel-sted som blir brukt for å bevise at Jesu komme for

menigheten og Jesu komme for verden er den samme begivenheten, er

Joh. Åp. 10, 7, hvor det står følgende:"men i de dager da den 7.engels
røst blir hørt, når han skal blåse i basunen, da skal Guds hemmelighet
være fullbyrdet, således som han forkynte for sine tjenere profetene".
Hva som angår dette, så mener disse Bibel-tolkerne at den 7. engels
basun er den samme som den basunen som er omtalt i Matt. 24, 31 og
den basunen som er omtalt i 1. Kor. 15,52 og 1. Tess. 4,16, men dette
er ikke riktig. Her er det snakk om 3 forskjellige basuner som blåses til
forskjellig tid, og tidspunktet for blåsingen er:
1) Basunen i 1. Kor. 15, 52 og 1.Tess. 4,16,som henholdsvis kalles

"den siste basun" og "Guds basun" blåses før trengselstiden begynner.
2) Basunen i Joh. Åp. 10, 7 blåses midt i den siste og 70. åruke for
Israel og Jerusalem. "Og den 7. engel blåste, og høye røster lot seg høre
i himmelen, som sa: Kongedømmet over verden er tilfalt vår Herre og
hans salvede (Jesus) og han skal være konge i all evighet". (Joh. Åp.
11,15)

3) Basunen i Matt. 24, 31 blåses etter at den store trengsel er avslut
tet og angår innsamlingen av jøder til Israel."Og han skal sende ut sine

engler med basunens veldige røst, og de skal samle hans utvalgte(de tro
ende jøder)fra de fire verdenshjørner,fra himmelbryn til himmelbryn".
Jeg vil i den forbindelse få lov til å sitere fra 0. K. Indergaards bros
jyre, Når skal menigheten opprykkes?, s. 5—6:'TDet andre skrift-stedet
er 1. Kor. 15, 51—52: "Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke
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alle hensove, men vi skal alle forvandles, i et nu,i et øyeblikk, ved den
siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjenge
lige, og vi skal forvandles".
Posttribulasjonistene hevder at den her omtalte siste basun er den

siste av de apokalyptiske basuner i Åpenbaringsboken,Åp. 11,15—19.
Men ved en nærmere analyse av denne profeti kan dette ikke være til
felle av følgende grunner:

(1) For det første blåses den siste apokalyptiske basun i midten av
den 70. åruke eller endens tid, men basunen i 1. Kor. 15,52 blåses før

åruken, fordi den angår hemmeligheten,den nytestamentlige menighet,
og skiller seg klart ut fra 1. Kor. 15,23 H.

(2)For det andre er de apokalyptiske basuner domsbasuner, mens ba
sunen i 1. Kor. 15,51—52 er en frelses— og forløsnings basun.
(3)For det tredje blåses alle sju apokalyptiske basuner av engler, men
basunen i 1. Kor. 15, 51—52 blåses ifølge 1. Tess. 4, 15—18 av Herren
selv. For profetien i 1. Kor. 15, 51—52 korresponderer med 1. Tess. 4,
15—18, hvilket klart fremgår av at de begge omhandler oppstandelsen
av de i Kristus hensovede og forvandlingen av de i Kristus levende.
(4) For det fjerde er basunen i 1. Kor. 15, 51—52 og 1. Tess. 4,
15—18 til glede og trøst, men den siste apokalyptiske basun, som inn
varsler den store trengsel, er en forferdelsens basun.
(5) For det femte kalles den basun som Herren selv blåser ifølge 1.
Tess. 4, 15—18, Guds basun. Og dersom den blåses siste gang i endens

tid, så må den være blåst tidligere. Ifølge Skriften er den blåst en gang
tidligere, nemlig på Sinai, da loven ble gitt, 2. Mos. 19, 16, Hebr. 12,
18. 21. Der finner vi også forbildet til "Tekiah Gedolah" eller den

"lange Tekiah", oppbruddsbasunen for Israel, da Guds basun ble blåst
første gang da Moses og Aron og Nadab og Abihu og sytti av Israels
eldste ved basunens lange toner steg opp på fjellet og skuet Gud, 2.
Mos. 19,13. 4. Mos. 10.5. 7.

Det må være denne "Tekiah Gedolah" eller 'lange Tekiah" apostelen
Paulus har i tanke med den siste basun i 1. Kor. 15,51—52.Den blåses
2 ganger i endens tid, første gang ved menighetens opprykking før den
70. åruke ved samlingen av den himmelske fase i riket 1. Tess. 4,
15—18, annen gang ved Israels endelige samling like etter den 70. åruke
ved seunlingen av den jordiske fase. Matt. 24,31. Senere blåses den ikke
mere ifølge Skriften.
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Den siste basun i 1. Kor.15,51—52 har således intet å gjøre med den
siste apokalyptiske basun".

Det viser seg da at man heller ikke kan bruke Joh. Åp. 10,7 som et
bevis på at JesUs skal hente den kristne menighet i slutten av den store
trengsel, for den 7. engels basun-blåsing foregår midt i åruken. I det
hele tatt er det mange gjetninger som er ute å går i denne problemstil
lingen som vi arbeider med, og det er nærmest kaos hva som gjelder
bruk av Bibel-steder for å bevise dette og hint. Hovedgrunnen til dette
virvaret og dette kaoset er som jeg ofte før har påpekt: at man ikke
skiller mellom det som Bibelen sier til den kristne menighet på den ene
side og det som den sier til Israel og jødene på den annen side. Dessuten
har man ikke greie på Daniels profeti om de 70 åruker.(Dan.9,24—27)
5) Et femte Bibel-sted som blir brukt for å vise at Jesu komme for

menigheten og Jesu komme for jødene og verden er det samme, er 2.
Tess. 2, 1—3,og hva som gjelder denne teksten så må en merke seg følg
ende:Jeg siterer fra min egen bok,Israel og den kristne menighet,s. 172
—173: "Jesu andre komme blir også kalt for Herrens dag. Dette er en
domstid over jorden og er ikke det samme som Jesu komme for den
kristne menighet. Dette er 2 forskjellige begivenheter, og det er minst 7
år (den antikristelige trengselstid) mellom disse. En tekst i N.T.som har
bidratt til at en del kristne har ment at disse 2 begivenheter skal skje
samtidig er 2. Tess. 2, 1—2. Men ved å tolke denne teksten rett, viser
det seg at disse hendelsene er adskilt i tid og ikke er det samme. *Yi ber
dere, brødre, vedkommende vår Herre Jesu komme (for menigheten)og

vår samling med ham, at Dere ikke så snart må la dere drive fra vett og
sans eller la dere skremme, hverken ved noen ånd eller ved noen tale
eller ved noe brev, likesom det skulle være fra oss,som om Herrens dag
(til dom) stod for døren. La ingen dåre dere, for først må fråfallet
(i kristenheten) komme, og syndens menneske (Antikrist) åpenbares,
fortapelsens sønn, han som står imot og opphøyer seg over alt det som

heter Gud eller helligdom, og gir seg selv ut for å være Gud".(2. Tess.
2,1-2).

Vi skal tolke denne teksten kort. Her må vi passe på følgende:
1) De 2 uttrykkene "Jesu komme og vår samling med ham" og
"Herrens dag" er to forskjellige uttrykk og begivenheter.
2) Før Antikristen kommer må frafallet komme. Vi må passe på at
vi plasserer tidsadverbet "først" riktig i denne teksten. Det er ikke satt
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i forbildelse med vår samling med Jesus, men i forbindelse med Herrens
dag. Den riktige betydningen blir da: AT FØR HERRENS DAG
KOMMER SA MA FRAFALLET I KRISTENHETEN OG AN
TIKRIST KOMME: FRAFALLET BANER VEIEN FOR ANTI
KRIST".

Frederik Grovan sier følgende om dette i sin bok, Se, brudgommen
kommer, s. 29: Hvis vi ikke skiller mellom "vår Herre Jesu Kristi kom
me og vår samling med ham" v. 1 og "Herrens dag" v. 2b., er det lett å
forstå at de mener å kunne ta dette avsnittet til inntekt for at menighe

ten må gå gjennom den antikristelige trengsel. Ved å lese hele avsnittet
nøye igjennom, vil vi snart se at her tales om to dager. Herrens dag er
vredens dag da hans vrede åpenbares over en ugudeUg verden som har
forkastet Kristus. Det er Lammets vrede som rammer en verden i opp
rør mot den treenige Gud."
Halvard Kolsrud støtter også denne oppfatningen i sin bok, Jesus
kommer, s. 49—50: 'Iblandt henviser de til ordene i teksten vår hvor
det blant annet heter: "La ingen dåre eder på noen måte! for først må
frafallet komme,og syndens menneske åpenbares..." v. 3—4.
Så sies det: Her sier jo Paulus at først må frafallet komme og syndens
menneske åpenbares. Altså må Antikrist komme før Kristus.

Noen går også så langt som til å antyde at Paulus i tidsrommet mel
lom 1. og 2. Tessalonikerbrev har forandret syn. I det 1. Tess. sier han
jo at vi skal trøste hverandre med den sannhet at Jesus snart skal kom
me igjen. (1. Tess. 4, 15—18). Men her sier han at vi ikke må la oss
skremme, "som om Herrens dag sto for døren". Den tanke at Paulus
skulle ha forandret syn er helt forkastelig. Det strider på det kraftigste
mot Skriftens selwitnesbyrd om å være guddommelig inspirert.
Saken er den at vi må ikke forveksle Kristi komme for å hente menig
heten (1. Tess. 4, 15—18) med "Herrens dag"(2. Tess. 2, 2). Herrens
dag var for enhver rettroende jøde bl. a. identisk med Herrens vrede,
hevn og gjengjeldelse. Se Joel i 1. og 2. kap.
Vi bør merke oss at det her i 2. Tess. 2,1—9 i v. 1 tales om "vår sam
ling med ham".(1. akt). Men så fra v. 2, hvor vi bl. a. finner uttrykket
"Herrens dag", tales det om alt det som nødvendigvis må gå forut for
Jesu Kristi åpenbarelse. Det vil si hans synlige komme (2. akt). Se v.
8 og 9.
Også fremstillingen her i 2. Tess. 2 flg. er helt i pakt med Skriftens
-84-

øvrige fremstilling av disse ting".
Jeg vil også få lov til å sitere fra 0. K. Indergaards brosjyre, Når skal
menigheten opprykkes?, s. 6: "Posttribulasjonistene setter her likhets
tegn mellom "vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling med ham",
v. 1, og "Herrens dag", v. 2. Her må en ha klart for seg at "vår Herre
Jesu Kristi komme og vår samling med ham" har med "vår Herre Jesu
Kristi dag" å gjøre, 1. Kor. 1,8, også kalt "den Herre Jesu dag", 1. Kor.
5, 5. 2. Kor. 1,14, også kalt "Jesu ICristi dag". Fil. 1,6, også kalt "Kris
ti dag", Fil. 1, 10. 2, 16, hvilken dag har å gjøre med belønning og vel
signelse av de frelste som tilhører menigheten ved Jesu komme for me
nigheten, mens "Herrens dag" er forbundet med dommen over de leven
de nasjoner og fengslingen av Satan og de onde ånder i avgrunnen (abyssos) ved Herrens åpenbarelse og gjenkomst til vår jord. Men dette er
igjen "Herrens dag" i snevrere forstand, som er det forferdelige aspekt
av "Herrens dag" i videre forstand.''Herrens dag" i videre forstand der
imot begynner like etter Herrens komme for menigheten og strekker
seg gjennom det messianske fredsrikes tid til verdens fornyelsen, da de
nye himler og den nye jord står frem.
"Vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling med ham" har altså
intet med "Herrens dag" å gjøre, men går forut for denne."
En kan heller ikke bruke denne Bibel-teksten til å bevise at Jesu kom

me for menigheten og Jesu komme til dom er den samme begivenheten,
noe som det forøvrig heller ikke er.
Dessuten står det rett ut i Bibelen: At vi kristne ikke skal vente på
Antikristen, men på Kristus,som skal komme og fri oss ut fra den kom

mende vrede. "OG VENTE PA HANS SØNN FRA HIMLENE,
som han oppvakte fra de døde, Jesus, HAN SOM FRIR OSS FRA

DEN KOMMENDE VREDE".(1. Tess. 1,10)
6) Et sjette Bibel-ord som er blitt brukt som bevis på at den kristne
menighet skal gjennom den store trengsel, er Joh. Ap.7,9—17."Deret
ter så jeg, og se, en stor skare, som ingen kunne telle, av alle ætter og
stammer og folk og tunger,som stod for tronen og for Lammet,klædd i

lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender, og de ropte med
høy røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og
Lammet! Og alle englene stod omkring tronen og om de eldste og om
de fire livsvesener, og de falt ned for tronen på sitt åsyn og tilbad Gud
og sa: Amen! Velsignelsen og prisen og visdommen og takken og æren
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og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet! Amen. Og en av de
eldste tok til orde og sa til meg: Disse som er klædd i de lange hvite
kjortler, hvem er de,og hvor er de kommet fra? Og jeg sa til ham:Herre!
du vet det.Og han sa til meg: DETTE ER DE SOM KOMMER UT AV
DEN STORE TRENGSEL, OG DE HAR TVETTET SINE KJORT
LER OG GJORT DEM HVITE I LAMMETS BLOD. Derfor er de

for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sit
ter på tronen, skal reise sin boUg over dem. De skal ikke hungre mere,
heller ikke tørste mere, solen skal heller ikke falle på dem, eller noen
hete, for Lammet som er midt for tronen, skal vokte dem og føre dem
til hvsens vannkilder, og Gud skal tørke bort hver tåre av deres øyne."
Hva som gjelder denne Bibel-teksten, så er den bUtt tolket på 3 for
skjellige måter:

1) Noen har tolket den til å gjelde de mange tusen martyrer som skal
dø i trengselen og på den måten komme gjennom trengselen. De skal da
oppstå i oppstandelsen på "den siste dagen".
2) Noen har ment at dette er en beretning om den kristne menighet,
som skal gjennomleve den 7-årige trengselstiden, og som ved Guds hjelp
skal greie dette.

3) Noen har ment at den store skare "av alle ætter og stammer og
folk og tunger" er frelste mennesker som har gjennomlevd den store
trengsel og på den måten kommet levende ut av den. Jeg har også den
siste oppfatningen. Disse menneskene står nå foran Jesu herlighetstrone
i Jerusalem, og skal tjene ham dag og natt i 1000-års-rikets tempel.
Når noen har ment at disse står foran Guds trone i himmelen, så er
de ikke oppmerksomme på følgende forhold:
For det første kan uttrykkene "Guds tempel" og "Guds trone" også
betegne jordiske forhold, selv om uttrykkene som oftest betyr Guds
trone og Guds tempel i himmelen. Vi skal komme med eksempler på
at dette er riktig. "Og når han(Gud)atter fører den førstefødte (Jesus)
inn i verden, sier han: Og alle Guds engler skal tilbede ham. Og om
englene sier han: Han som gjør sine engler til vinder og sine tjenere til
ildslue, men om Sønnen: Din trone, Gud,(Jesu herlighetstrone i Jerusa
lem) står i all evighet, og rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav,
du elsket rettferd, og hatet urett, derfor har. Gud, din Gud salvet deg
med gledens olje fremfor dine medbrødre(de troende)".(Hebr. 1,6—9)
Her står det tydelig at Guds trone er det samme som Sønnens trone.
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"Og han sa til meg: Menneskesønn. DETTE ER STEDET FOR
MIN TRONE (Jesu herlighets trone i Jerusalem), det sted hvor mine
føtter skal stå, og der vil jeg bo blant Israels barn til evig tid, og Israels
hus skal ikke mere gjøre mitt hellige navn urent, hverken de eller deres
konger, med sitt horelevnet og med sine kongers døde kropper og med
sine offerhauger".(Esek.43,7)

"Ja, han (Jesus) skal bygge Herrens tempel, og han skal vinne herlig
het og sitte og herske på sin kongetrone, og han skal være prest der han
sitter på sin trone, og freds råd skal det være mellom dem begge(mel
lom Gud og Jesus)".(Sak.6,13)
"Og det ble gitt meg (Johannes) et rør likesom en stav, med de ord:

Stå opp og mål Guds tempel (trengselstidens tempel i Jerusalem) og
alteret og dem som tilbeder der, men forgården utenfor templet,la den
være, og mål den ikke! for den er gitt til hedningene, og de skal trede
ned den hellige stad (Jerusalem) i 42 måneder".(Joh. Åp.11,1—2)
Her er uttrykket "Guds tempel" brukt om trengselstidens tempel i
Jerusalem.

"FOR DITT TEMPEL I JERUSALEMS SKYLD skal konger
komme til deg(Jesus) med gaver".(Sal. 68,30)

"Og langt borte fra skal de komme og bygge på Herrens tempel, og
Dere skal kjenne at Herren, hærskarenes Gud har sendt meg (Jesus) til
dere, og dette skal skje dersom dere hører på Herren,deres Guds røst".
(Sak.6,15)
A. C. Gaebelein sier også at den store skaren står foran Guds trone i
1000-års-rikets tempel i Jerusalem, og ikke foran Guds trone i himme

len. Dette kommer til uttrykk i hans bok. The Revelation, s. 59:"Vår
Herre omtaler dem (den store kvite skare) i den store dommen over
nasjonene som får som står ved hans høyre hånd og arver riket (Matt.
25, 3 flg.) Denne store skaren står derfor ikke foran en himmelsk trone,
men foran den millenniske trone på jorden".
Men det er ikke bare den store kvite skaren som står foran Jesu herlighetstrone i Jerusalem. ALLE ENGLENE ER DER. DE 24 ELD

STE ER DER. DE 4 LIVSVESENER ER DER. "Og aUe englene
stod omkring tronen og om de eldste og om de 4 livsvesener, og de falt
ned for tronen på sitt åsyn,og tilbad Gud og sa.(Joh. Åp.7,11)
Dette betyr at Jesus er kommet tilbake til jorden, at den gammel
testamentlige oppstandelse har funnet sted, og at tilbedelsen av Jesus
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er begynt i Jerusalem.

Vi ser også av Hebr. 1,6 at englene skal tilbe Jesus etter hans gjen
komst.'liÆen når han(Gud)atter fører den førstefødte inn i verden,sier
han: OG ALLE GUDS ENGLER SKAL TILBE HAM".

At dette er tilfelle ser vi også av samtalen mellom Jesus og Natanael.
"Og han (Jesus) sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dere skal se
himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over menneskesønnen(som har sin herlighetstrone i Jerusalem)".(Joh. 1,52)
Når det i Joh. Åp. 7,15 står at Jesus skal reise sin bolig over disse
menneskene, som er kommet ut av den store trengsel, så betyr det at i
1000-års-rikets tid er selve himmelen. Guds bolig, kommet meget nær
mere jorden, slik at Guds engler kan stige opp og stige ned over Jesus
som har sitt tempel i Jerusalem. "Og jeg (Gud) vil gjøre en fredspakt
med dem Qødene) — en evig pakt med dem skal det være, og jeg vil bo
sette dem i mitt land (Guds land) og la dem bli tallrike, og jeg vil sette
min helligdom (templet i Jerusalem) midt i blandt dem for evig tid.
OG MIN BOLIG (SELVE HIMMELEN) SKAL VÆRE OVER DEM
(JØDENE), og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk".
(Esek. 37,26-27)
I tillegg til at himmelen skal være mye nærmere jorden i 1000-åisrikets tid enn den er nå,slik at alle kan se dette,så skal også Gud skape
en herlighetens sky over Jerusalem og templet,slik at menneskene som
bor i Jerusalem og tilber Jesus der, hverken skal hungre mere, eller at
solen skal stikke dem med sin varme. Vi husker hva som står i Joh. Åp.
7, 16:'De skal ikke hungre mere, heller ikke tørste mere, solen skal
heller ikke falle på dem,eller noen hete".
Dette passer også meget godt med det som står i Esaias 4,3—6:"Og
det skal skje: Den som blir igjen på Sion og levnes i Jerusalem,skal kal
les hellig, hver den som er innskrevet til livet i Jerusalem, når Herren får
avtvettet Sions døtres urenhet og får va^et Jerusalems blodskyld bort
fra dets midte ved doms og renselses ånd. Og over hvert sted på Sions
berg og over dets forsamlinger skal Herren skape en sky og en røk om
dagen og glans av luende ild om natten,for over alt herlig er det et dek
ke. OG EN HYTTE SKAL DER VÆRE TIL SKYGGE OM DA
GEN MOT HETE OG TIL LY OG SKJUL MOT VANNSKYLL
OG REGN".

Jeg vil også i den forbindelse få lov til å sitere fra Edvard Rjelles bok,
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To utvalgte skarer,s. 107—108:'Verdensmisjonæren F.Fransen mente
å se i disse ordene at det nye Jerusalem kommer til å stige ned fra him
melen allerede under 1000-års-riket og være synlig over jorden som en
satelitt. Staden kommer da til å øve en mektig innflytelse over hele ver

den. Guds engler skal stige opp og stige ned over menneskesønnen(Joh.
1, 52), som da sitter på sin herlighetstrone. Alt er samlet til ett i Kris
tus, både det som er i himlene og det som er på jorden(Efes. 1,10),og
det vil bli en korrespondanse som aldri før mellom himmel og jord.
Guds vilje skjer på jorden,som den skjer i himmelen.
Franson legger da særlig vekt på forholdsordet "over", når det står
"reise sin bolig over dem",.og han henviser til Esaias 4,5—6 og Esek.
37, 26-27.
Den danske fortolkeren P. Madsen derimot hevder i sin store kom

mentar at Herren vil oppslå sitt himmelske tempeltelt over dem på sam
me måten som herlighetens sky hvilte over Israels tabernakel (2. Mos.
40,34)og beskyttet dem.
Da Peter og Johannes var med Jesus på "det hellige berg"(2. Pet.
1,18)"kom det en lysende sky og overskygget dem".Matt,17,5.Fra
skyen — eller som Peter sier: Fra den opphøyde herlighet — lød Fade
rens røst. Kanskje denne opplevelsen på "forklarelsens berg" kan gi oss
et lite begrep om hva det vil si at han reiser sin bolig over oss? Vår fatte
evne strekker ikke til. Vi ser det hele som i et dunkelt speil, men det vi
ser, er nok til å vise oss den ubeskrivelige tryggheten og lykken som
venter de frelste skarene".

Jeg vil også få lov til å sitere hva A. Haug sier om dette i sin bok.
Profetordet gjennom tidsaldrene, s. 306: "Under fredsrikets epoke må
vi anta at dette Jerusalem der oventil kommer til å stå i en intim kon

takt med det nyopprettede Jerusalem hemede. Vi kan tenke oss at det
likesom er kommet jorden nærmere. Mon det ikke er riktig når vi antar
at det har senket seg ned og inntatt de regioner — sfærer — som før var
besatt av "ondskapens åndehær i himmelrommet" (jfr. striden i him

melen ved Menighetens opprykning. Åp. 12, 7 flg.), disse som under
trengselstiden var kastet til jorden sammen med sin anfører djevelen,
for senere, ved begynnelsen av fredæiket å bli tatt i forvaring i avgrun
nen. — Men nå under den nye jords epoke ser vi den senke seg ned på
jorden (Guds bolig er hos menneskene, v. 3), gjort istand som en brud
som er smykket for sin brudgom, v. 2".
-89-

Dr. Rich. W.De Haan gir også uttrykk for lignende tanker i sin radio
tale nr. 5. Dette står i Evangelisten nr. 8,1983, s. 7, og selv om dette
sitatet angår Harmageddon-krigen, så er det likevel verdifullt i vår sam
menheng. Det forteller oss at det himmelske Jerusalem er kommet nær
mere til jorden allerede i den store trengsel. 'Dette er ikke en vanlig

krig mot en forholdsvis liten by. Det er grunner for å tro at jordboerne
vil være istand til å se satelittbyen, det nye Jerusalem, svevende over
seg. De vil tenke på å ødelegge den byen og overvinne dens Konge. Det
te vil bli høydepunktet for menneskelig og satanisk opprør mot Gud,og
ordene fra Salme 2 vil få sin fulle virkeliggjørelse.

"Hvorfor larmer hedningene og grunner folkene på det som fåfengt
er? Jordens konger reiser seg, og fyrstene rådslår sammen mot Herren
og mot hans salvede: La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av
oss." Salme 2,1—3.

Guds svar på denne frekke larm av opprørske mennesker og falne
engler vil bli hånlig latter: "Han som troner i himmelen, ler"(Salme
2, 4). Der vil også være guddommelige krefter i aksjon. Mens Jerusalems
innbyggere flyr fra byen for å undgå soldatenes brutalitet, vil plutselig
den Herre Jesus Kristus åpenbares. Hans føtter skal stå på Oljeberget. Et
stort jordskjelv vil bringe forferdelse over fiendene. En overnaturlig pla
ge vil komme over hærene,slik at øynene og tungene og kjøttet på men
nene synes å gå i oppløsning. Dessuten vil de i sin frykt og forvirring be
gynne å ødelegge hverandre, og den gudelige rest blandt jødene vil plut
selig bli modige og angripe sine fiender(Sak. 14,12—14)."
I tillegg til det som er sagt ovenfor må vi være oppmerksomme på at
Joh. Åp. 7,9—17 hører med til en av Åpenbaringsbokens 5 parenteser.
Det vil si at Johannes sprenger den kronologiske framstillingen og sum
merer opp begivenheter som ennå ikke har skjedd. Dette er jo ikke noe
nytt i bibelsk profeti, og vifinner det over alt.Dette er selve det profetis
ke ordsframstillingsmåte at det i motsetning til verdslig historie ikke be
standig gir fortløpende kronologisk framstilling over det som skal skje.
Det profetiske ord kan gi oss en fortløpende framstilling av begivenhe
ter, og det kan likevel være flere tusen år mellom begivenhetene.
Vi skal derfor nevne de såkalte parentesene i Johannes Åpenbaring.
1)7, 1—17 om de 144000 beseglede jøder og om den store kvite ska
ren som kommer ut av den store trengsel.

2) 10, 1—11—14 om engelen (Kristus), om den lille boka og om de
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2jødiske vitnene.

3)14,1,13 om lammet (Jesus)på Sions berg med de 144000 beseg
lede og om de 3 englene.

4) 16, 13—16 om samlingen av kongene på jorda til Harmageddon.
5)19,1—6 om de 4 hallelujaer i himmelen.
Jeg vil til slutt sitere hva A. Helseth-Dyrseth sier om forskjellen mel
lom den kristne menighet og den store kvite skare i sin bok.Den store
hemmelighet, s. 94 og 96^8: "Det synes meg underlig at mange av
Ordets forkynnere prøver å gøre den store skare i Åpb.7 identisk med
menigheten — Kristi brud. Grunnen til denne feilaktige identifikasjon
må enten være at man fullstendig ignorerer sannheten om et fremtidig
fredsrike på jorden, eller at man rett og slett leser Guds ord overfladisk.
Den som studerer Åpenbaringsboken omhyggelig,vil ikke kunne se for
bi at denne del av Skriften omtaler flere avdelinger av hellige...
Endelig omtales "en stor skare" i kap.7,9—17.Hvis nå dette avsnitt
i Åpb. 7 er en be^ivelse av menighetens bortrykkelse, da har de rett
som hevder at Kristi brud skal inn i eller gjennomgå den store trengsel.

Forskjellen mellom menigheten og denne store skare er imidlertid så
iøynefallende at en nær sagt må være blottet for erkjennelse av det pro
fetiske ord for ikke å kunne se at dette er to forskjellige avdelinger av
hellige. Se nå bare på følgende fire punkter:

1) Menigheten sitter på troner (kap. 4, 4), den store skare står for
tronen (kap.7,9).

2) Menigheten har gullkroner på sine hoder, den store skare holder
palmegrener i sine hender.

3) Menigheten er prester og konger (kap. 5,10), den store skare er
tjenere i Guds tempel(kap. 7,15).

4) Menigheten er unnkommet fra den store trengsel(den er kommet
til himmelen før det første segl åpnes og trengselen begynner), den store
skare har gått igjennom og kommet ut av den store trengsel.
Vi må ikke glemme at Gud har sine planer med jorden så vel som
med himmelen. Han har både et jordisk folk og et himmelsk folk. Som
menigheten i forening med Kristus som brudgom vil være gjenstand for
himmelens velsignelse, skal Israel underkastet Kristus som kongers kon
ge og herrers herre i tusen år være sentrum for jordens velsignelse.
Som vi tidligere har påvist, vil Herren umiddelbart etter at menig
heten er tatt hjem, gjenoppta forbindelsen med sitt jordiske folk. Den
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beseglede jødiske levning vil under den antikristelige store trengsel for
kynne "evangeliet om riket"(gode nyheter om at Kristus skal komme
som konge for å opprette sitt fredsrike på jorden). Se Matt. 4, 23 og
24, 14. Resultatet av disse riksevangelisters tjeneste vil bli hva profeten
Sakarias forutsier:
mange hedningefolk skal gi seg til Herren på den
dag og bli mitt folk"(Sak. 2,15).

Nettopp disse hedningefolk er det som vil utgjøre den store skare

som Åpb. 7 omtaler, og de vil igjen være identisk med de får som står
på Menneskesønnens høyre side og som går inn i tusenårsriket ved Her
rens offisielle åpenbarelse (Matt. 25,31 flg.).
de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod.
Derfor er de for Guds trone —". Dette er slett ikke noe bevis for at vi

her har å gjøre med frelste mennesker fra den nåværende tidsalder. I en
hver tidsalder er nemlig grunnlaget for menneskets frelse nøyaktig det
samme. Det gis ikke noe annet grunnlag for menneskets frelse enn Lam
mets blod, sier Skriften.

"— og tjener ham dag og natt i hans tempel —". Etter at Israel har
vendt seg til Herren og anerkjent ham som sin forsoner,Messias og konge,
skal templet i følge profetiene oppføres i Jerusalem. Gjennom det gamle
paktsfolk og fra deres helligdom vil velsignelsen strømme ut over jorden.
Først da vil Herrens løfte til Abraham i 1. Mos. 12, 3 bokstavelig gå i

oppfyllelse:

i deg skal alle jordens slekter selsignes". Rettferdighet,

fred og fordragelighet vil i denne herlige tidsperiode til og med omfatte
det animalske liv på jorden. Den store frelste skares privilegium vil være
å tjene Herren dag og natt i det tusenårige tempel, mens menigheten, d.
v. s. bruden, skal dele Kristi stilling i den fulle himmelske herlighet".

7)Et sjuende Bibel-ord som blir brukt for å vise at den kristne menig
het skal gjennom den store trengsel, er Joh. Ap. 12, 5—6 og 13—17.
"og hun fødte et guttebarn (Jesus),som skal styre hedningene med jernstav (i rikets tid), og hennes ham (Jesus) ble bortrykkes til Gud og til
hans trone. Og kvinnen (en avdeling troende jøder i endens tid)flydde
ut i ørkenen hvor hun har et sted som er gjort istand til henne av Gud,

foråt de der skulle gi henne hennes føde i 1260 dager(= 3,5 år)... Og
da dragen (Satan)så at den var kastet ned på jorden,forfulgte den kvin
nen som hadde født gutten. Og den store øms to vinger(guddommelig
hjelp) ble gitt kvinnen foråt hun skulle flyve ut i ørkenen til sitt sted,
hvor hun får sin føde en tid og tider og en halv tid, borte fra slangens
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åsyn. Og slangen sprutet av sin munn vann som en elv etter kvinnen,for
å rive henne bort med elven (Han går til angrep på henne), men jorden
kom kvinnen til hjelp, og jorden åpnet sin munn og slukte elven (solda
ter) som slangen sprutet av sin munn. Og dragen ble vred på kvinnen og
drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt (andre gruppe
ringer i Israel og hedninge-troende), dem som holdér Guds bud og har
Jesu vitnesbyrd".
Her er det følgende å si:
For det første er det ikke den kristne menighet som har født Jesus.
Jesus er født både av Faderen ved den Hellige Ånds inngripen og en
jødisk jomfru, Maria. Den som ble født er derfor både Gud og mennes
ke i en og samme person, og han er født uten å kunne gjøre synd.Det
skjedde et under ved Jesu unnfangelse og fødsel — på samme måte som

han selv er "under,rådgiver, veldig Gud,evig fader,fredsfyrste".(Esaias
9, 7)Det er ikke den kristne menighet som har født Jesus, men det er
derimot han som har gjenfødt oss til et levende håp og til frelse. "...
uten at noen blir født på ny,kan han ikke se Guds rike".(Joh. 3,3)
"Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som etter sin
store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opp
standelse fra de døde".(1.Pet. 1,3)
For det andre skjer denne flukten i midten av åruken,og da er bortrykkelsen av den kristne menighet forlengst funnet sted, og de frelste,
både av jøder og hedninger, er hjemme hos Herren. Av denne grunn kan
dette heller ikke være en beskrivelse av den kristne menighet.
For det tredje har vi heller ingen annen beskrivelse i Bibelen om at

den kristne menighet skal tilbringe 3,5 år i ørkenen,hvor Herren skal gi
den mat og beskytte den der, trygt borte fra Antikrist og hans heijingerger. Vi har derimot utsagn, både i G.T. og N.T.,som går ut på at Gud
skal føre en del av jødene ut i ørkenen i den store trengsel og gi dem sin
støtte der. "Se, derfor vil jeg lokke henne(Israel) og føre henne ut i ør
kenen og tale vennlig til henne, og så snart hun kommer derfra (etter
3,5 år), vil jeg gi henne hennes vingårder igjen og gjøre Akots dal til en
håpets dør for henne, og hun skal takke der, som i sin ungdoms dager,
som den dag hun drog opp fra Egyptens land. Og det skal skje på den
dag, sier Herren, at du skal rope: Min mann. Og du skal ikke mere rope
til meg:MinBaal.Ogjeg viltaBaalenes navn bort fra hennes munn,og de
skal ikke mere nevnes ved navn.(Israels frelse i endenstid)Hos.2,14—17.
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"Når Dere (jødene) da ser ødeleggelsens vederstyggelighet(Antikrist)
som profeten Daniel har talt om,stå på hellig grunn (Antikrist setter seg
i Guds tempel i Jerusalem midt i åruken),den som leser det, han se til å
skjønne det, da må de som er i Judea,fly til fjells, og den som er på ta
ket ikke stige ned for å hente noe fra sitt hus, og den som er ute på mar
ken ikke vende tilbake for å hente sin kappe. Ve de fruktsommelige og
de som gir die, i de dager. Men bed at deres flukt ikke må skje om vin
teren eller på sabatten, for da skal det være så stor en trengsel som det
ikke har vært fra verdens begynnelse og inntil nå,og heller ikke skal bli
(den store trengsel). Og ble ilske de dager forkortet, da ble intet kjød

frelst (berget), men for de utvalgtes skyld (troende jøder og troende
hedninger)skal de dager bli forkortet".(Matt.24,15—22)
Det skulle med dette være klart at beskrivelsen av "kvinnen", ikke
kan være en beskrivelse av den kristne menighet.
Jeg anser meg med dette ferdig med denne type bevisførsel, der jeg
har forsøkt å vise at de Skrift-ordene som både midt-tribulasgonistene
og posttribulasjonistene bruker til sin bevisførsel, ikke er riktig. Jeg me
ner også at jeg har tatt for meg de viktigste Skrift-ordene. Mens de
mener at disse Bibel-ordene stadfester sitt eget syn, så mener jeg at de
stadfester at det pretribulagonistiske synet er det riktige, altså at den
kristne menighet skal bortrykkes til Gud i himmelen før trengselstiden.
Spørsmål og oppgaver.
Hvor mange kristendomsformer har vi i N.T.?
Hvorfor har vi forskjellige kristendomsformer i N.T.?

Hvilke 3spørsmål må vi stille oss i lesningen av N.T.?
Hva ligger i begrepet "evangeliet om riket'7
Hva betyr det at Jesus begynte å forkynne rikets henuneligheter?
(Matt. 13—28)
Hva er den riktige fortolkning av de 7 lignelser i Matt.13,18—50?

Angår innholdet i de synoptiske evangelier den kristne menighet,
eller angår det jødene?

Når vil evangeliet om riket komme tilbake i forkjmnelsen?
Hvor lenge stod tilbudet om opprettelsen av riket ved lag,og hva
begrunner en dette synet med?

10) På hvilke måter skiller Johannes evangelium seg fra de synop-94-

tiske evangelier?
11) Beskriv innholdet i Apostlenes Gjerninger.
12) Er misgonsbefalingen gitt til jødene, eller er den gitt til den
kristne menighet? Hvilke konsekvenser får da dette for forhol
det mellom Israel og den kristne menighet, hva som angår opp
gavene til de 2 Guds-folk?
13) Hvorfor kan en se på de 7 første kapitler av Apostlenes Gjernin
ger som en spesiell nådetid for Jødene?
14) Når ble hemmeligheten med den kristne menighet gjort kjent?
15) Angår innholdet i de forskjellige brever den kristne menighet,
eller angår detjødene?
16) Hva er den korrekte oppdeling av Johannes Åpenbaring?
17) Hva er forskjellen på "evangeliet om riket" og det som Paulus
kalte for "mitt evangelium**?
18) Hvordan ser jødiske forskere på denne to-delingen av N.T.?
19) Hvilke løfter har jødene fått av Gud?

20) Hvilke løfter har den ny-testamentlige menighet fått?
21) Hva legger vi i begrepet **jødekristendommen**?
22) Hvilke fortolkningsmessige konsekvenser får det for den kristne
menighet at de synoptiske evangelier er sagt til jødene?
23) Hvorfor kan vi ikke bruke Matt. 24,37—42 og Luk.17,24—37
og 21, 25—31 som bevis for at den kristne menighet skal gjen
nomleve den store trengsel?

24) Hvilke 3 greske substantiver blir brukt om Jesu komme eller
Jesii åpenbarelse?
25) Kan disse 3 substantivene brukes entydig om Jesu komme for
menigheten eller Jesu komme til dom og til opprettelse av
10004rsriket?

26) Hvordan skal vi komme fram til den rette forståelsen av disse 3
substantivene?

27) Hvorfor ser den kristne menighet med glede fram til både Jesu
komme for menigheten og Jesu komme for Israel og verden?

28) Hvilke oppgaver skal den kristne menighet ha i 1000-års-riket?
29) Hvilke 3faser er det i Jesu gjenkomst?
30) Hvor mange faser av oppstandelsen er beskrevet i 1. Kor. 15,
22-24?

31) På hvilken måte innegår den kristne menighets oppstandelse i
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Jesu oppstandelse?

32) Hva ligger i begrepet "de som hører Kristustil"(1,Kor. 15,23)?
33) Nevn 4 grunner for at det ikke er den kristne menighet som er
omtalt i 1. Kor. 15,23.

34)
35)
36)
37)
38)

Hvor mange oppstandelser har vi?
Hvilke benevnelser har de troendes oppstandelse fått i Bibelen?
Hvilke benevnelser har de ufrelstes oppstandelse fått i Bibelen?
Hvilke "dags-benevnelser" har vifor Jesu komme for menigheten?
Hvilke "dags-benevnelser" har vi for Jesu komme for Israel og
for verden?

39) Hva betyr uttrykket "Herrens dag'7
40) Hva er forskjellen på Jesu komme for menigheten og Jesu kom
me for Israel og for verden?
41) Hva er forskjellen på basunene i
a)1. Kor.15,52 og 1.Tess.4,16,
b)Joh. Åp.10,7 og
c)Matt. 24,31?

42) Hva er for^jellen på "Herrens dag" og "vår Herre Jesu komme
og vår samling med ham"(2.Tess. 2,1—2)?
43) Nevn grunner for at den store kvite skare i Joh. Åp. 7, 9 hver
ken er en beskrivelse av martyrene i trengselstiden eller den
kristne menighet.

44)
45)
46)
47)

Hva betegner uttrykkene "Guds tempel" og "Guds trone"?
Foran hvilken trone står den store kvite skare(Joh.Åp.7,9—17)?
Er det andre som står foran denne tronen (Joh. Åp.7,11)?
Nevn grunner for at disse frelses-kategorier står foran Jesu herlighetstrone i Jerusalem.

48) Hva vil det si at Jesus skal reise sin bolig over den store kvite
skaren (Joh. Åp.7,15)?

49) Hvilken tjeneste skal disse menneskene ha i templet i 1000års-riket(Joh. Åp. 7,15)?
50) Hvor mange paranteser har vi i Johannes Åpenbaring, hvilke er
det, og hva betyr dette?

51) Hvilke forskjeller er det mellom den kristne menighet og den
store kvite skaren?

52) Hvorfor kan ikke "kvinnen" i Joh. Åp. 12,6 og 13—17 være
den kristne menighet?
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BORTRYKKELSE FØR TRENGSELSTIDEN

I tillegg til det som er sagt ovenfor, så vil jeg til slutt nevne en del
Skrift-ord som stadfester det pretribulasjonistiske synet.
For det første sier Gud til Johannes om menigheten i Filadelfia,som
også representerer Guds menighet til enhver tid, hva som angår en del av
utsagnene/aspektene som det her blir talt om, at den ikke skal inn i
trengselstiden: "Fordi du (den kristne menighet) har tatt vare på mitt
ord om tålmodighet, VIL JEG (GUD) FRI DEG UT AV DEN
PRØVELSENS STUND (trengselstiden) som skal komme over hele
jorderike, for å prove dem som bor på jorden (om de vil forkaste eller

anerkjenne Jesus)".(Joh. Ap.3,10)
Her sies det rett ut: At den kristne menighet skal utfries fra trengsels
tiden som skal komme. Her har man oversatt korrekt den greske prepo
sisjonen "ek" som kan bety både fra, ut av og ut fra. I den nye Bibel
oversettelsen av 1978 har man derimot oversatt "ek" med gjennom, og
det er galt. "Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg be
vare deg gjennom den tid av prøvelser som skal komme over hele ver
den for å prøve dem som bor på jorden".(Joh. Ap. 3,10)
Her har vi nok et eksempel på at Bibel-oversetteme oversetter teksten
i samsvar med sin egen Bibel-forståelse. De mener altså at den kristne
menighet skal gjennom den store trengsel, og oversetter dermed prepo
sisjonen "ek" med gjennom,enda de vet at den ikke betyr det. Dette er
fusk.

I Joh. Ap. 7, 14 har de derimot oversatt denne preposisjonen riktig
med "ut av". ". .. Dette er de som kommer ut av (ek tes) den store
trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem kvite i Lammets
blod".

Jeg vil også sitere fra 0. K. Indergaards brosjyre. Når skal menigheten
opprykkes?, s. 4: "Det første skriftsted er Ap. 3,10. Her er det blant
annet uenighet om betydningen av den greske preposisjonen "ek",som
betyr fra, ut av, ut fra. Her skal anføres at såvel Authorized Version,
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American Standard Version, Revised Standard Version, Douay Version
som Vulgata oversetter "ek" på dette sted med "fra". Vulgata har på
dette sted "ab hora tentationis", d.e.fra den prøvelsens time.I de eldre
norske oversettelser er "ek" oversatt "fra". I G. R. Berry's oversettelse
av stedet står: "Fordi du har holdt ordet om min tålmodighet, vil også
jeg holde deg ut av den prøvelsens time som skal komme på hele den
bebodde jord,for å prøve dem som bor på jorden".
Den kristne menighet har fått løfter av Herren selv om at han vil fri
oss fra den prøvelsens stund som skal komme over jorden.En kan der
for ikke oversette preposisjonen "ek" med gjennom. Den kristne me
nighet kan ikke både bli befridd fra og måtte gå gjennom trengselen.
I den forbindelse har mange ment at det ikke her er snakk om noen
spesiell trengsel, men om den generelle trengsel som de kristne er i til
enhver tid. Dette stemmer heller ikke, for her er det snakk om en spe
siell hard trengsel. Jeg vil få lov å sitere hva Studiebibelen bind 4,s. 769
sier om akkurat dette:'Tå grunn av sin troskap fikk menigheten løfte
om bevarelse. Prøvelsen som det her er tale om,synes å være av en helt
spesiell karakter, "den prøvelsens stund". Det er ikke vanlig trengselstid
med lokalt preg, men den store trengsel som skal komme over hele jor
den. Guds vrede skal være over menneskene".

Hensikten med den store trengselen, som skal komme over hele jor
den, er å prøve menneskene, d.v.s. de uomvendte og tvinge dem til å ta
stilling, enten for eller imot Jesus. Hva som gjelder den kristne menig
het, så er den allerede prøvet og vist seg å holde mål, i og med at bortrykkelesn har funnet sted. Dessuten skal vi fram for en annen domstol,
men den er i himmelen.(2. Kor. 5,10)
Dette stemmer også med det som står i følgende 3 Bibel-vers."Så me
get mer skal vi da, etterat vi nå er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham
bli frelst fra vreden".(Rom.5,9)
"for Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår
Herre Jesus Kristus, han som døde for oss, foråt vi, enten vi våker eller
sover, skal leve sammen med ham".(1. Tess. 5,9—10)
Den kristne menighet skal altså bli spart for vreden. Det vil si at den

skal ikke inn i trengselstiden. Etter Johannes Åpenbaring kap. 6 ser vi
også at vredens dag er kommet.Dette stemmer forøvrig med det som vi
før har sagt. "Og kongene på jorda og stormennene og krigshøvdingene
og de rike og de veldige og hver træl og hver fri mann gjemte seg i hule-98-

ne og imellom bei^hamrene, og de sier til fjellene og hamrene:Fall over
oss og skjul oss for hans åsyn (Gud) sQjn sitter på tronen og for Lam
mets (Jesus) vrede. FOR DERES VREDES STORE DAG ER
KOMMET, og hvem kan holde stand".(Joh. Åp.6,15—17)
For det andre — etter at Johannes hadde skrevet sendehrevene til de

7 hlle-asiatiske menighetene, som også representerer den kristne menig
het generelt, hva som gjelder en del av brevenes innhold,så han en dor i
himmelen som var åpnet av Gud. Han blev bedt om å stige opp til him
melen, for å betrakte fra himmelen,det som skulle skje i trengselstiden.
"Deretter så jeg, og se, det var en dor åpnet i himmelen, og den forste
rost, som jeg hadde hort likesom en basun, som talte til meg, sa: Stig
opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje hertetter". (Etter menig
hetens opprykkelse til himmelen)(Joh. Åp.4,1)
PÅ SAMME MÅTE SOM JOHANNES BLE BORTRYKKET TIL
GUD TIL HIMMELEN OG SÅ DE FORSKJELLIGE HENDELSER

I TRENGSELSTIDEN
SKAL

OGSÅ

FRA HIMMELEN, PÅ SAMME MÅTE

DEN KRISTNE MENIGHET OPPRYKKES TIL

GUD FØR TRENGSELEN SETTER INN, OG BETRAKTE DET
HELE FRA

HIMMELEN - I TRYGG FORVARING HJEMME

HOS HERREN.

At menigheten ikke lenger er på jorden etter det 3. kapitlet i Johan
nes Åpenbaring, ser vi også av det forholdet at ordet menighet ikke blir
brukt mer i teksten, men dukker forst opp i bokens siste kapitel.(22,
16) Hva som angår den himmelske fasen, får vi 2 nye benevnelser,"24
eldste" og "dem som bor i himmelen".(13,6)Hva som angår den jor
diske fasen, så får vi en beskrivelse av martyrene(6,9—11),de 144000
beseglede av alle Israels barns stammer (7, 3—8), den store skare "av
alle ætter og stammer og folk og tunger"(7, 9—17), de 2 vidner (11,
3-12), "kvinnen"(12, 5-16), "de andre av hennes ætt"(12, 17), og
"de hellige"(13,7).
Dette viser oss at vi har fått en to-deling hva som gjelder de troende.
Det er de som er bortrykket til Gud,og så er det de som må leve i treng
selstiden. Dette er både joder og hedninger.

Kapitlene 4 og 5 beskriver situasjonsbildet i himmelen etter at den
kristne menighet er bortrykket og innsettelsen av Jesus som konge. I
det hele tatt må man merke seg at Johannes Åpenbaring både beskriver
situasjonen i himmelen og situasjonen på jorda fra kap. 6—19 i treng-99-

selstiden. Hva som gjelder de beskrivelser av frelste flokker på jorden i
denne tiden, så er det enten jøder eller hedninger.
Som vi også før har vært inne på, så spotter Antikrist Gud og de som
bor i himmelen. Dette skulle også tilsi at den kristne menighet ikke len
ger er på jorda. "Og det (Antikrist) åpnet sin munn til spott mot Gud,
til å spotte hans navn og hans bolig, dem som bor i himmelen".(Joh.
Ap.13,6)

Her blir det sagt at Guds bolig er dem som bor i himmelen, og dette
beviser også at den kristne menighet skal være i himmelen i trengsels
tiden, FOR DEN KRISTNE MENIGHET ER GUDS BOLIG EL

LER GUDS TEMPEL. "Vet Dere ikke at Dere er Guds tempel, og at
Guds And bor i dere? Om noen ødelegger Guds tempel, ham skal Gud
ødelegge, for Guds tempel er hellig, og det er Dere".(1. Kor. 3,16—17)
"og bli også Dere oppbygget som levende stener til et åndelig hus, et
hellig presteskap til å frembære åndelige offer, som tekkes Gud ved
Jesus Kristus".(1. Pet. 2,5)

For det tredje ser vi av Johannes Åpenbaring at situasjonsbildet i
himmelen har forandret seg fra de beskrivelser som vi har av himmelen
fra før. Det har skjedd noe nytt i himmelen. En ny gruppe mennesker er

kommet dit, som ikke har vært der før, og det er de 24 eldste. "Og
rundt omkring tronen var det 24 troner, og på tronene så jeg 24 eldste
sitte, kledd i hvite klær, med gullkroner på sine hoder ... Og når livsvesenene gir ham som sitter på tronen, ham som lever i all evighet, pris
og ære og takk, da faller de 24 eldste ned for ham som sitter på tronen,
og tilber ham som lever i all evighet, og kaster sine kroner ned for
tronen og sier: Verdig er du, vår Herre og Gud,til å få prisen og æren og

makten, for du har skapt alle ting, og fordi du ville, var de til og ble de
skapt!"( Joh. Ap. 4,4 og 9—11)"Og da det(Jesus)tok boken,falt de
4 livsvesener og de 24 eldste ned for Lammet, hver med sin harpe og
med gullskaler, fulle av røkelse, som er de hellige bønner, og de synger
en ny sang, og sier: Verdig er du til å ta boken og åpne seglene på den,
fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme
og tunge og folk og ætt, og gjorde oss til prester for vår Gud,og vi skal
være konger på jorden".(Joh. Ap.5,8—10)
Det nye som er kommet til i himmelen, er de 24 eldste. Disse har vi
ikke hørt noe om før i de situasjonsbeskrivelser vi ellers har i Bibelen.

Dette betyr at en ny avdeling eller en ny flokk er kommet til himmelen,
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og de representerer både den ny-testamentlige menighet og de gammel
testamentlige troende som stod opp i forbindelse med Jesu død.(Matt.
27, 50—52) De 24 eldste representerer disse to avdelinger av troende
mennesker, og det viser oss at oppstandelsen for den ny-testamentlige
menighet har funnet sted, og at vi har fått våre oppstandelseslegemer
ved begynnelsen av trengselstiden som skal komme over jord og vare i 7
år. Den kristne menighet er rede til å følge Jesus hvorhen han skal
ferdes, men før at dette kan skje — at den kristne menighet skal følge
Jesus — så skal den få en hvilepause på 7 år i himmelen, hvor den kan
tilbe Gud og Jesus. Den ny-testamentlige menighet skal være i ro i
himmelen i den antikristelige trengselstiden, som skal komme over jord
og beskue det hele — marerittet — i trygg forvaring fra himmelen.
Dessuten står det videre om denne avdelingen at den er tatt ut av
"hver stamme og tunge og folk og ætt". Dette er selve hovedbeviset på
at dette angår den kristne menighet,for den ér jo tatt ut fra alle jordens
folk. Dette stemmer med det som står i Ap.gj. 15,14: Åt Gud vUle utta
seg "et folk av hedninger for sitt navn".
K. M. Scmidt sier følgende om de 24 eldste i sin bok, Bibel-studier

over Åpenbaringsboken, s. 39-^0: "I krets rundt tronen så Johannes
24 andre troner og på dem 24 eldste iført hvite klær og med gylne sei
erskranser på deres hoder. Det har vært mange spekulaqoner over, hvem
disse eldste er. Er det himmelske vesener,eller er det frelste hellige, Jo
hannes ser? Mange fortolkere ser de eldste som representanter for den
frelste bortrykte menighet fra den gamle pakt og 12 fra den nye pakt,
svarende til de 12 patriarker (stammer) og de 12 apostler. Tallene skal
dog ikke taes bokstavelig som gjeldende 24 bestemte personer, men som
et symbolsk tsdl omfattende alle de frelste hellige".
0. K. Indergaard, sier følgende om de 24 eldste i sin bromyre. Når
skal menigheten opprykkes?, s. 24—25: *1 det himmelske situaqons-

bilde foran den 70. åruke for Israel, Ap.4 og 5, finner vi derfor også
den herliggjorte nytestamentlige menighet, ekklesia. Allerede i Hebr.
12, 22—23,som viser det himmelske situa^onsbilde ved begynnelsen av
den ny-testamentlige menighets tid, finner vi en forsamling herliggjorte
mennesker i himmelen, nemlig høytidsskaren, gr. panegyris, og menig
heten av de førstefødte, gr. ekklesia prototokon, som utvilsomt er de
mange gammel-testamentlige hellige som oppstod sammen med Jesus,
Matt. 27, 52—53,sammen med Enok og Elias, som er blitt herliggjort
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uten dod, og Moses,som Gud oppvakte fra de døde. Her nevnes også de
fullendte rettferdiges ånder, som ennå ikke hadde fått sine herlighetslegemer.

Der er i N.T. tre greske synonymer for hellige forsamlinger:
(1)Synagoge,som særlig angår den jødiske forsamling.
(2)Ekklesia,som særlig angår den nytestamentlige menighet.
(3) Panegyris, som kun forekommer på et sted i Skriften, nemlig i
Hebr. 12,23,som betyr en høytidelig forsamling for festlig glede,
og som i vår Bibel er oversatt med høytidsskaren.
Men i det himmelske situasjonsbilde i Åp.4 og 5,som beskriver situagonen i himmelen etter menighetens opprykking men før den 70.åruke,
ER BEGGE DE TO HERLIGGJORTE FORSAMLINGER, NEM
LIG

DEN

GAMMELTESTAMENTLIGE PANEGYRIS OG DEN

NYTESTAMENTLIGE EKKLESIA, REPRESENTERT VED DE
TJUEFIRE ELDSTE, SOM ER MEDLEMMENE AV DEN HIM
MELSKE RÅDSFORSAMLING, Esaias 3, 14, 24, 23, hvor Israels

stammers tolvtall. Åp. 7, 4—8, 12, 1, og Jesu apostlers tolvtall. Åp.
21, 12. 14, er forenet til et hele og følgelig representerer den gammel
testamentlige og den nytestamentlige paktsmenighet i deres sammen
heng. De synger den nye sangen om Lammet som med sitt blod kjøpte
dem til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt, og gjorde dem til

et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal være konger på jor
den. Vi ser dem delta i himmelen under hele nærværet av Jesu parousia,
hvor Gudsrettferdige dommer faller over en Gud-frafallen menneskehet".
Jeg vil også sitere hva Studiebibelen sier om de 24 eldste, bind 4,
769: 'Tilhengerne av denne tolkning som her refereres, ser disse 24 eld
ste som representanter for den samlede menighet. Eldste er en term
som både i G.T. og N.T. brukes om menighetens ledere, og 24 er det
dobbelte 12-tall, det minner om Israels 12 patriarker og menighetens 12
apostler".
Sverre Kornmo sier følgende om dette i sin bok. Endetiden i profeti
enes lys, s. 41:"Forholdet mellom Kristus og menigheten kommer klart
fram i Åp. kap. 4 og 5. På dette tidspunkt er Johannes rykket opp til
himmelen og får nå se framtidssynene fra den himmelske verden. Han
ser en trone som var satt i himmelen, og han som satt der, var å se til
som jaspis og sardersten ... Rundt omkring tronen var det fire og tyve
troner, og på tronene så jeg fire og tyve eldste sitte, kledd i hvite klær,
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med gullkroner på sine hoder(kap.4, 3—4). Den samme skare av eldste
og livsvesener er omtalt i kap. 5, 8—10:"Og da det(Lammet) tok bo
ken, falt de fire livsvesener og de fire og tyve eldste ned for Lammet
hver med sin harpe og med gullskåler, fulle av røkelse,som er de helliges
bonner, og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta boken og
åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til
Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt, og gjorde dem til et kon
gerike og til prester for vår Gud,og de skal være konger på jorden".
Menigheten (eller) bruden er ikke omtalt senere i Åpenbaringsboken
enn i kap. 3, fra da sees den i himmelen. De fure og tyve eldste som re
presenterer eii stor skare fra hver stamme og tunge og folk og ætt, må
være menigheten som er tatt bort før seglene brytes. De er kjøpt med
Kristi blod og skal være et kongerike og prester for vår Gud,og skal væ
re konger på jorden (Ap.5,10).
Ingen får kroner, eller sitter på troner før etter oppstandelsen, og der
for må det ba foregått en oppstandelse før seglene brytes og domscenen
tar til".

Jeg vil også sitere hva Helsetb-Dyrsetb sier om de 24 eldste i sin bok.
Den store hemmelighet, s. 94—96:"I kap. 4 og 5 er menigheten frem
stilt under sinnbilde av "de fire og tyve eldste".
Den fortolkning som går ut på at "de fire og tyve eldste" represen
terer høytstående englevesener, er ikke i overensstemmelse med hva
skriften for øvrig sier om engler. Vi bører nemlig aldri om at engler syn
ger, bortsett fra Job 38, 7, hvor det sies at "morgenstjernene jublet og
alle Guds sønner ropte av fryd" (eng. overs.) Guds veldige gjerning i
skaperverket, universets overveldende skjønnhet og fine harmoni som
åndeverdenen var vitne til, fremkalte denne lovsang. Men straks synden
kom inn og forstyrret og ødela det berbge og harmoniske i Guds store
verk, forstummet englesangen. Ved slike store begivenheter som Kristi
fødsel, Kristi oppstandelse og den frelste skares hjemkomst til herlighe
ten, bører vi riktignok om englenes jubel. Men bortsett fra ovennevnte
sted i Jobs bok, leser vi aldri om at engler synger. Det er bare frelste
syndere som kan synge forløsningens sang."Og de synger en ny sang og
sier: Verdig er du til å ta boken og åpne seglene på den, fordi du ble
slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og
folk og ætt"(Åpb.5,9)
Det sies beller ikke på et eneste sted i Skriften at engler blir kronet.
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Men om "de fire og tyve eldste"leser vi:"Og rundt omkring tronen var
det fire og tyve troner, og på tronene så jeg fire og tyve eldste sitte,
klædd i hvite klær, med gullkroner på sine hoder"(Åpb.4,4).
Holder vi oss til den gamle gode regel, at skrift forklarer skrift, vil vi
ingen vanskelighet ha med å identifisere denne første avdeling av hellige
som omtales i Åpb.s siste del (fra og med kap. 4). 11. Krøn.23 og 24
får vi høre at da levittene skulle møte i helligdommen, inndelte David
dem i fire og tyve skifter med et overhode for hvert skifte. Alle levitte
ne kunne nemlig ikke møte i helligdommen samtidig, for de telte nær
mere førti tusen. Men i disse fire og tyve overhoder var hele forsamlin
gen representert for Herrens åsyn. Slik også når det gjelder "de fire og
tyve eldste", som Johannes så i herligheten. De representerer hele for
samlingen — hele Kristi blodkjøpte menighet".

Det nye som skjedde i himmelen, i og med at vi får opplysninger om
at de 24 eldste er i himmelen, er at selve bortrykkelsen av den kristne
menighet har funnet sted. Dersom vi sammenligner Joh. Åp. 4, 4,
4, 9—11 og 5, 8—10 med Hebr. 12,22—24,som gir oss en oversikt over
de som er i himmelen før den ny-testamentlige bortrykkelse, ser vi at
den kristne menighet eller de 24 eldste mangler i den sistnevnte over^ten. ''Men dere (den kristne menighet) er kommet til Sions berg
(i himmelen) og den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, og
til englenes mange tusener, til høytidsskaren (panegyris) og til menig
heten av de førstefødte (ekklesia prototokon)(disse 2 forsamlinger ut
gjør de gammel-testamentlige troende som stod opp i forbindelse med
Jesu død og oppstandelse (Matt. 27,52—53)samt Enok, Elias og Mo
ses), som er oppskrevet i himlene, og til dommeren, som er alles Gud
(de troendes Gud) og til de fullendte rettferdiges ånder (sjelene til alle
avdøde troende mennesker, både fra gammel-testamentlig og ny-testamentlig tid,som ikke har fått oppstandelses-legemene ennå)og til Jesus,

mellommannen for en ny pakt, og til oversprengningens blod,som taler
bedre enn Abels".(Hebr.12,22—24)
I følge Hebr. 12,22—24 er det følgende "innbyggere" i himmelen:
1)De mange tusen engler er der.
2) Høytidsskaren og/eller menigheten av de føstefødte er der. Dette
er den del av de gammel-testamentlige troende som fikk sine oppstandelseslegemer i forbindelse med Jesu død og oppstandelse. De oppstod
legemlig ved Jesu oppstandelse og ble naturligvis med Jesus til himme-104-

len 40 dager deretter — ved hans himmelfart. De oppstod som en første
grøde for Gud og som et bevis på at Gud godtok det som Jesus gjorde
for alle mennesker — nemlig at synden er sonet og gjelden betalt.
Om høytidsskaren og menigheten av de førstefødte står det i Matt.
27, 50—52:"Men Jesus ropte atter med høy røst og oppgav ånden. Og
se, forhenget i templet revnet i to stykker fra øverst til nederst (veien
til det aller helligste, inn til Gud, ble åpnet for alle) og jorden skalv og
klippene revnet, og gravene åpnedes og MANGE AV DE HENSOVE—
DE HELLIGES LEGEMER (HERLIGHETS-LEGEMER) STOD
OPP, og de gikk ut av gravene etter hans oppstandelse, og kom inn i
den hellige stad og viste seg for mange".
I denne sammenheng vil jeg sitere fra Studiebibelen, bind 1, s. 565:
"Gravene ble åpnet da Jesus døde, men det ser ikke ut til at de som lå
i dem ble levende før etter at Jesus var oppstanden. Han var førstegrø
den (1. Kor. 15, 23). Hvordan det gikk med dem senere vet vi ikke. Bi
belen er taus om dette. Det er imidlertid klart at de ikke ble oppvakt
for å leve på jorden. Enten ble de rykket opp straks de hadde vist seg,
eller også sammen med Jesus førti dager senere".
Disse menneskene er det samme som "høytidsskaren og menigheten
av de førstefødte". DISSE MENNESKENE ER EN FØRSTEGRØDE
FOR GUD AV DE GAMMEL-TESTAMENTLIGE TROENDE. Hva

som gjelder de øvrige av de gammel-testamentlige troende, så skal ikke
disse stå opp og få sine herlighets-legemer før etter at den store treng
selstid er forbi. Dette vil skje i forbindelse med Jesu gjenkomst til jord,
og de vil også inngå i den himmelske fase av 1000-års-riket.
3)Gud er der.
4)Jesus er der.
5)De fullendte rettferdiges ånder er der.
Dette er troende mennesker, både fra gammel— og ny-testamentlig tid.
ALLE SOM TROR KOMMER TIL HIMMELEN NÅR DE DØR,
MEN DET DE VENTER PÅ ER AT DE SKAL FÅ SINE OPP-

STANDELSESLEGEMER. DET ER FELLES FOR ALLE, BÅDE
DE TROENDE I G.T, OG DE TROENDE I N.T.
DA JESUS FOR OPP TIL HIMMELEN, TOK HAN MED SEG
ALLE

MED

DE

SEG

FRELSTES SJELER

TIL

HIMMELEN. HAN

TOK

PARADISSIDEN I DØDSRIKET OG FØRTE DE

TROENDE TIL HIMMELEN". Derfor sier Skriften: Han (Jesus) for
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opp i det høye og bortførte fanger (alle troende)» han gav menneskene
gaver. Men dette: Han for opp, hva er det uten at han først for ned til

jordens lavere deler? (til dødsriket) Han som for ned, er den samme
som for opp over alle himler for å fylle alt". (Efes. 4, 8—10)Se også
1. Pet. 3,18-22.

Interessant er det å legge merke til at de troende i gammeltestament
lig tid også visste at Gud skulle ta dem med til himmelen — når den tid

kom. Dette skjedde ved Jesu himmelfart. "Du (Jesus) for opp i det
høye (til himmelen), bortførte fanger (de frelste sjeler i dødsriket)tok
gaver blant menneskene, også blant de gjenstridige, for å bo der".
(Salme 68,19)

"Men Gud skal forløse min sjel fra dødsrikets vold, for han skal ta
meg til seg".(Salme 49,16)

"Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder
meg ved ditt råd, og deretter opptar du meg i herlighet. Hvem har jeg
ellers i himmelen? Og når jeg har deg, har jeg ikke lyst til noe på jor
den".(Salme 73,23-25)
Det skulle dermed være bevist at de 24 eldste er representanter for

den kristne menighet,og dette er selve hovedbeviset på at bortrykkelsen
av den kristne menighet skal finne sted før trengselstiden, som først
begynner ved Johannes Åpenbaring, kap. 6. Denne skaren består av
mennesker fra "hver stamme og tunge og folk og ætt", og denne skaren
befinner seg i himmelen. Dessuten har de fått gullkroner på sine hoder,
og dette er uttrykk for at de har stått foran Jesu herlighetstrone i himlen, har fått nådelønn og har fått kongeverdighet sammen med Jesus.
De er rede til å gå inn i sitt oppdrag som konger og prester på jorden.

"Og gjorde oss (den kristne menighet) dem (høytidsskaren og menig
heten av de førstefødte) til et kongerike og til prester for vår Gud,og vi
skal være prester på jorden".(Joh. Åp.5,10)
Hva som gjelder dette Bibel-verset, så må vi være oppmerksomme på
at det (delvis) er galt oversatt i våre Bibler. Dette er naturligvis gjort

med hensikt for å svekke 1000-års-rikets periode og den kristne menig
hets engasjement i denne perioden. Jeg vil sitere grunnteksten, i det jeg
gjør oppmerksom på at den har flere varianter. Jeg vil da sette dem i
parantes, slik at leserne selv kan se feilen. Jeg benytter meg av Studiebibelens ord til ord oversettelse, bind 4, s. 784—785: "og du gjorde
(oss)(dem)for Gud vår (konger)(et kongerike) og prester, og (vi skal
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herske)(vi hersker)(skal herske) på jorden".(Joh. Åp.5,10)
Her kommer det klart fram at DET BÅDE ER DEN KRISTNE
MENIGHET

OG

DE

GAMMEL-TESTAMENTLIGE TROENDE

SOM SKAL VÆRE KONGER OG PRESTER PÅ JORDEN I

1000— ÅRS—RIKETS TID. Det må bli slutt med at teologene overset
ter Bibel-tekstene uriktig bare for å få det til å stemme med sitt eget
teologiske system. Ved at dette skjer forkludrer de Guds ord og Guds
ordninger, og er med på å.fore den kristne menighet bak lyset, hva som
gjelder Guds tanker om 1000-års-riket og Guds planer med den kristne
menighet og jødene i denne perioden.

For det fjerde vet vi at Antikrist ikke kan åpenbares før den kristne
menighet er bortrykket til Gud. Det er den Hellige Ånds virksomhet i
den kristne menighet som holder igjen slik at Antikrist ikke kan tre
fram, men i og med at den kristne menighet blir opprykket til Gud før
trengselstiden, så trer også Antikrist offentlig fram etter menighetens
opprykkelse."Og jeg så da Lammet åpnet et av de 7 segl, og jeg hørte et
av de 4 livsvesener si med tordenrøst:Kom! Og jeg så, og se en kvit hest,
og han (Antikrist) som satt på den, hadde en bue,og det ble gitt ham en
krone, og han drog ut med seier og til seier".(Joh. Åp.6,1—2)
Hva som gjelder denne teksten, så er det 3 fortolkninger på hvem
denne rytteren er:

1)Det er evangeliets seiersgang i trengselstiden på 7 år.
2)Det er en framstilling av Jesu komme til Harmageddon.
3) Det er en framstilling av Antikristens framtreden og seire på det
politiske og krigsmessige området i de 3,5 første år av trengselstiden. Et
ter at de 3,5 år er gått, så vil han få verdensherredømme. Dette henger
sammen med at Satan og hans engler blir kastet ut av lufthimmelen
midt i åruken og blir kastet ned på jorden. Antikrist får seg overdratt
Satans herredømme over jorden. "Og dyret som jeg så, var likt en leo
pard, og dets føtter som på en bjørn og dets munn som en løvemunn,og
dragen gav det sin kraft og sin trone og stor makt".(Joh. Åp.13,2)
"Og djevelen sa til ham (Jesus): Deg vil jeg gi makten over alt dette
og disse rikers herlighet, for meg er det overgitt, og jeg gir det til hvem
jeg vil".(Luk.4,6)

Jeg anser den tredje fortolkningen som den riktige, og vil ut ifra Bi
belen vise at dette er korrekt, idet jeg sammenligner de to sistnevnte
oppfatningene. Jeg ser da bort ifra fortolkning nr. 1,som jeg mener har
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lite for seg.

Hva som gjelder oppfatning 2 og 3,så er det eneste de har felles, den
kvite hesten. Man har da ment at dette er den hesten som Jesus sitter

på når han kommer til Harmageddon."Og jeg så himmelen åpnet, og se
en kvit hest og han som satt på den, heter Trofast og Sanndru, og han
dommer og strider med rettferdighet".(Joh. Åp. 19,11)
Når Antikrist kommer på en kvit hest, så betyr det at han imite
rer Jesus. Han vil gjerne at verden og særlig jødene skal tro at han er
Messias, og selv om han ikke sier dette direkte, så forsøker han i det
lengste å skjule sin egen identitet, som Satans Antikrist. Derfor inn

går han også en avtale med jødene i begynnelsen av åruken, og denne
holder til midten av åruken, til han setter seg i Guds tempel i Jeru
salem og gir seg ut for å være Gud og krever guddommelig tilbedelse.
Jesus sa til jødene om forholdet mellom deres antagelse av Jesus og
Antikrist. "Jeg er kommet i min Faders navn, og Dere tar ikke imot
meg, kommer en annen (Antikrist) i sitt eget navn, ham tar dere imot".
(Joh. 5,43)

Hva som gjelder Antikristens stridsvåpen, så kommer han med buen,
mens det våpenet som Jesus kommer med er et skarpt sverd,som er det
samme som Guds ord. "Og av hans munn går det ut et skarpt sverd,
foråt han med det skal slå hedningene, og han skal styre dem med
jernstav, og han treder vinpersen (ved Harmageddon) med Guds, den
allmektiges strenge vredes vin".(Joh. Åp. 19,15)
Forøvrig vet vi også hvem som skyter mot oss sine brennende piler
fra buen. Det er Satan, så det er ikke noe rart at Antikristen har det

samme våpen som Satan har. "og grip foruten alt dette troens skjold,
hvormed Dere skal kunne slukke alle den ondes brennende piler".(Efes.
6,16)

Dessuten ser vi at Antikrist blir gitt en krone når han kommer. Den
får han av Satan som bevis på at han er kronet av Satan til å være hans

spesielle representant i trengselstiden. Jesus derimot har mange kroner
når han kommer. "Hans øyne er som ildslue, og på hans hode er det
mange kroner, han har et navn skrevet som ingen kjenner uten han
selv".(Joh. Åp. 19,12)

Tilslutt hva som gjelder bevisførsel for at denne rytteren i Joh. Åp.
6, 2 ikke kan være Jesus, kan vi bare se på forskjellen på de rytterne
som følger Antikrist og de som følger Jesus. Etter Antikrist følger 3
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andre hester med ryttere. "Og det kom ut en annen hest,som var rod,
og han som satt på den,ble det gitt å ta freden fra jorden,og at de skul
le slakte hverandre, og det ble gitt ham et stort sverd. Og da det(Jesus)
åpnet det tredje segl, horte jeg det tredje livsvesen si: Kom! Og jeg så,
og se (dere), en sort hest, og han som satt på den, hadde en vekt i sin
hånd. Og jeg horte likesom en rost midt iblandt de 4 livsvesener,som sa:
Et mål hvete for en penning,og tre mål bygg for en penning, men ojjen
og vinen skal du ikke skade. Og da det åpnet det fjerde segl, horte jeg
rosten av det fjerde livsvesen,som sa:Kom! Og jeg så, og se, en gul hest
og han som satt på den, hans navn var doden, og dodsriket fulgte med
ham, og det ble gitt dem makt over 1/4 av jorden, til å drepe med sverd
og med sult og ved villdyrene på jorda".(Joh. Åp.6,4—8)
Om de rytterne som folger etter Jesus, står det folgende:"Og hærene
i himmelen fulgte ham på kvite hester, kledd i kvitt og rent fint lin".
(Joh. Ap.19,14)
Oet skulle dermed være bevist at disse 2 rytterne og disse to forskjel
lige hendelsene på ingen måte kan være identiske — og det er de heller
ikke. DEN FØRSTE RYTTEREN, ANTIKRIST, KOMMER OVER
7 AR FØR DEN ANDRE RYTTEREN SOM ER JESUS.

Vi vet at Antikrist ikke kan åpenbares for den som holder igjen, er
ryddet av veien eller satt til side, og den som holder igjen er den Hellige
Ånd i den kristne menighet. "Og nå vet Dere hva som holder igjen, så
han (Antikrist) forst skal åpenbares i sin tid. For lovloshetens hemme^het er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, ryddes av veien,
og da skal den lovlose åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære
med sin munns ånde og gjore til intet ved åpenbarelsen av sitt komme".
(2. Tess. 2,6-8)

Vi skal sitere grunntekstens ord til ord-oversettelse for å vise at vår
Bibel-oversettelse fra 1930 har både gal og misvisende oversettelse når
det står at vedkommende som holder igjen skal "ryddes av veien". Vi
benytter oss av Studiebibelens ord til ord oversettelse, bind 4, s. 284,
hvor det står "bare han som holder igjen ennå inntil av midte han kom
mer(ek mesu genetai)" v. 7.
Her står det at han som holder igjen går ut av midten og ut i perife
rien. Det står ikke at han skal bli utryddet, altså tilintetgjort. Den nye
Bibeloversettelsen fra 1978 har dette rett oversatt: "Lovloshetens hem

melighet er alt virksom med sin kraft, men han som ennå holder igjen,
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må forst bli tatt bort".

Vi skal sitere en del Bibel-kommentarer som oversetter dette riktig:
1) New En^ish:forsvinner fra scenen.
2) Hayman:ikke lenger står i veien.
3) Gunnes:trer til side.
4) Laubach: er borte.
5) Dansk Bibel-oversettelse:Qemes.
Det har også vært forskjellig oppfatning opp igjennom kirkehistorien
om hvem dette er, som skal settes til side, slik at Antikrist kan åpenba
res i sin tid. Jeg skal nevne noen av de oppfatninger som har vært hev
det:

1) De fleste kirkefedrene mente at det var den romerske stat som
holdt igjen for Antikrist.
2) Theodoret mente at det var den hedenske gudstjenesten.
3) J. P. Lange mente at det var den moralske ånd i statens liv.
4) Bullinger mente at det var djevelen som holdt fast på sin stilling i
himmelen og forst må kastes ut.
5) Augustin sa folgende om dette: "Tessalonikeme har visst det.
("Dere vet", 2. Tess. 2,6)Jeg vet det slett ikke, men jeg vil ikke
fortie andres oppfatninger".
6) Calvin mente at det var forkynnelsen av evangeliet og den Hellige
And.

Som vi ser har det opp gjennom kirkehistorien vært en rekke tolknin
ger på dette, men det kan etter min oppfatning ikke være tvil om hvem
dette er. DET ER DEN HELLIGE ÅNDS VIRKE I DEN KRIST

NE MENIGHET. Så snart som den kristne menighet blir oppryk
ket til Gud, så er ikke lenger den Hellige And i menighetens midte på
jorden. Den har ikke sitt tilholdsted i Antikristens kirke. Den er ikke i
sentrum i dens liv og i dens forkynnelse. Det betyr ikke at den Hellige
And ikke er på jorda i trengselstiden, for det er den, men den er ikke i
kirkens sentrum lenger, men må noye seg med å være i periferien, hos
hver enkelt troende og hos kirkesamfunn som bryter med skjogen.
Bibelen forteller oss også at den kristne menighet ved den Hellige

Ands hjelp holder igjen, slik at Satan ikke kan få utføre til fulle sine
onde planer. "Og jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippe (på
Jesus) vil jeg bygge min menighet, OG DØDSRIKETS PORTER
SKAL IKKE FA MAKT OVER DEN".(Matt. 16,18)
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"Og de 70 kom glade tilbake og sa: Herre! endog de onde ånder er
oss lydige i ditt navn".(Luk. 10,17)
"for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myn
digheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær
i himmelrommet".(Efes.6,12)
"men om jeg (Paulus) venter med å komme,at du(Timoteus)da kan
vite hvorledes en bør ferdes i Guds hus,som er den levende Guds menig
het, sannhetens støtte og grunnvoll".(1.Tim. 3,15)
Jeg anser meg med dette ferdig med bevisførselen hva som angår tids
punktet for den kristne menighets bortrykkelse til Jesus i lufthimmelen,
og mener at det kan ikke være tvil om at den skal skje før den siste og
70. åruke for Israel og Jerusalem begynner. Den kristne menighet skal
dermed hverken inn i eller gjennom trengselstiden på 7 år. Den som
mener det motsatte, han tar ikke hensyn til følgende:
1) Han tolker de Bibel-ord som jeg har brukt for å bevise dette, på
en annen måte.

2) Han tar ikke hensyn til Daniels profeti om de 70 åruker.(Dan.
9,24-27)

3) Han skiller ikke mellom de utsagn som er gitt til og lovet den
kristne menighet på den ene side og Israel og jødene på den
annen side.

Det er derfor så viktig at vi i lesingen av N.T. skiller mellom disse to
ting, for dersom ikke det blir gjort, så kommer man til store feiltolk
ninger i lesingen av Bibelen, og det er ikke meningen. EN KRISTEN
SKAL IKKE STA I MISFORSTÅELSENS ELLER MISTOLKNIN-

GENS TEGN, MEN I FORSTÅELSENS OG LYSETS TEGN.
Spørsmål og oppgaver.

1) Hva er "den prøvelsens stund som skal komme over hele jorde
rike"(Joh. Åp. 3,10)?
2) Hva er den riktige oversettelsen av den greske preposisjonen "ek"?
3) Hva skjer med benevnelsen "menigheten" etter kap. 3 i Johannes
Åpenbaring?
4) Hvilke andre benevnelser har vi for de troende etter kap. 3?
5) Hvilke 2 grupperinger står de 24 eldste som representanter for?
6) Hvilke "innbyggere" er det i himmelen ifølge Hebr. 12,22—24?
-111-

7) Hvilke "innbyggere" er det i himmelen ifølge Joh. Åp.4 — 5?
8) Hvem er "høytidsskaren og menigheten av de førstefødte"?
9) Hvem er det ifølge Johannes Åpenbaring 5, 10 som skal være
konger og prester på jorda i 1000-års-rikets tid?
10) Hvem er rytteren på den kvite hesten i Joh. Åp.6,1—2?
11) Hvorfor kan ikke denne rytteren være Jesus?

12) Hvem er det som holder igjen slik at Antikrist ikke kan åpen
bares før denne er tatt bort?

13) Hvilke tolkninger har det vært opp igjennom kirkehistorien på
den som holder igjen?

14) Når skal den kristne menighets bortrykkelse skje i forhold til
trengselstiden?
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I HIMMELEN

Etter som jeg ser det, skal den kristne menighet hverken inn i eller
gjennom den store trengsel, og det har jeg forsøkt å vise i de 4 kapitlene
foran. VI SKAL DERFOR IKKE VENTE PÅ ANTIKRIST, MEN

PA KRISTUS, SOM SKAL FRI OSS FRA DEN KOMMENDE
TRENGSEL, ''og vente på hans Sønn fra himlene, som han oppvakte
fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede".(1. Tess.
1,10)

"Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ut
fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderike, for å

prøve dem som bor på jorden".(Joh. Åp. 3,iO)
I forbindelse med Jesu komme for menigheten så er det to begiven
heter som skjer i rask rekkefølge:
For det første blir den kristne menighet ikledd sine oppstandelses-

legemer, som er gjort ferdige i himmelen."For vi vet at om vårt legemes
jordiske hus (fornedrelses-legemet) nedbrytes, så har vi en byggning av
Gud, et hus som ikke er gjort med hender (herlighets-legemet), evig i
himlene. For også mens vi er her til huse, sukker vi, fordi vi lenges etter
å overkledes med vår bohg fra himmelen (herlighets-legemet), så sant vi
skal bli funnet ikledd, ikke nakne. For vi som er i denne hytte,sukker
imder byrden, fordi vi ikke vil avkledes(vi vil ikke dø), men overkledes
(vi vil bli forvandlet), foråt det dødehge kan bli oppslukt av livet".
(2. Kor.5,1-4)

"Se, jeg (Paulus) sier dere en hemmehghet: Vi skal ikke alle hensove,
men vi skal alle forvandles, i et nå, i et øyeblikk, ved den siste basun.
For basunen skal lyde, og DE DØDE SKAL OPPSTÅ UFORGJEN

GELIGE, OG VI SKAL FORVANDLES. For dette forgjengelige skal
bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige skal bli ikledd udødelig
het. Og når dette forgjengelige er ikleddd uforgjengelighet, og dette dø
delige er ikledd udødelighet, da oppfylles det ord som er skrevet: DØ
DEN ER OPPSLUKT TIL SEIER".(1. Kor. 15,51-54)
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Når vi har fått våre oppstandelses-legemer,så er dette det samme som
at vi har fått barnekåret hos Gud.'Tor vi vet at hele skapningen tilsammen sukker og er tilsammen i smerte inntil nå, ja, ikke bare det, men
også vi(de kristne)som dog har Åndens førstegrøde, også vi sukker med

oss selv, IDET VI STUNDER ETTER VÅRT BARNEKÅR, VÅRT
LEGEMES FORLØSNING". (Rom.8,22-23)
Oppstandelses-legemet er av en helt annen beskaffenhet enn det na
turlige legemet. I og med at vi skal ha dette legemet etter at oppstand

elsen har funnet sted og i evigheten, er det av stor interesse å få vite
hvordan dette legemet ser ut, og hvordan det fungerer.
Vi har en del generelle utsagn om dette legemet, og dersom vi be
trakter Jesus i sitt nye legeme, etter at han stod opp fra de andre døde,
så kan vi få en del opplysninger om hvordan herlighets-legemet er. Hva
som gjelder Jesu legeme, så må vi imidlertid være oppmerksomme på
at han ikke var herhggjort fullt ut i sitt jorde-liv, slik at vi får ikke den
fulle sannhet om herlighets-legemet ved å betrakte Jesus etter hans opp
standelse.

Oppstandelses-legemet vil for det første være et lys-legeme, som har
sin spesielle glans og utstråling. "Men de forstandige skal skinne som
himmelhvelvingen skinner, og de som har ført de mange til rettferdig
het,skal skinne som stjernene evindelig og alltid".(Dan.12,3)
"DA SKAL DE RETTFERDIGE SKINNE SOM SOLEN I SIN

FADERS RIKE (1000-års-riket)..."(Matt. 13,43)
"Og seks dager deretter (som symboliserer 6000 år) tok Jesus med
seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem avsides opp på et
høyt fjell. Og han ble forklaret for deres øyne, OG HANS ÅSYN
SKINTE SOM SOLEN, og hans klær ble kvite som lyset".(Jesu forkla
ring på fjellet er en beskrivelse av Jesu herlighet på Sions berg i 1000års-riket)(Matt. 17,1—2)
"og hans klær ble skinnende, aldeles kvite, så ingen bleker på jorden
kan gjøre klær så kvite".(Mark.9,3)
"Og der er himmelske legemer, og der er jordiske legemer, men en
herlighet har de himmelske legemer, en annen de jordiske". (1. Kor.
15,40)
"og midt i mellom lysestakene (som er et symbol på den ny-testamentlige menighet) en som lignet en menneskesønn, kledd i en fotsid
kjortel og ombundet under brystet med et gullbelte, og hans hode og
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hår var kvitt som kvit ull, og hans øyne som ildslue, og hans føtter var
lik skinnende kobber, som om de var gjort glødende i en ovn, og hans
røst som en lyd av mange vann. Og i sin hø3rre hånd hadde han syv
stjerner, og av hans munn gikk det ut et tveegget skarpt sverd, OG
HANS ÅSYN VAR SOM SOLEN NÅR DEN SKINNER I SIN

KRAFT". (Joh. Åp. 1,13-16)

Oppstandelses-legemet vH for det andre kunne forflytte seg raskt fra
et sted til et annet. Dette vil kunne skje i en brøkdel av et sekund. Dette
legemet vil kunne trenge gjennom de materielle hindringer, slik at den
synlige materien ikke vil være noen hindring for dets bevegelse.På sam
me måte som f.eks. Jesus gikk gjennom låste dører etter sin oppstand
else, vil også den enkelte troende kunne gjøre det. "Mens de talte om
dette, stod han selv (Jesus) midt i blandt dem og sa til dem:Fred være
med dere! Men de ble forferdet og fulle av frykt, og trodde at de så en
ånd. Og han sa til dem: Hvorfor er dere forferdet, og hvorfor oppstår
tvilende tanker i deres hjerte? Se mine hender og mine føtter og se at
jeg er (ego eimi) Kjenn på meg og se! En ånd har jo ikke kjøtt og ben,
som Dere ser at jeg har. Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine
hender og sine føtter".(Luk.24,36—40)
"Da det nå var aften den dag, den første dag i uken, og dørene var
lukket der hvor disiplene var, av frykt for jødene, kom Jesus og stod

midt iblandt dem og sa til dem:Fred være med dere!"(Joh. 20,19)
Oppstandelses-legemet er derfor et virkelig legeme i motsetning til
en ånd, som ikke er omgitt av noe legeme. Det som skiller det fra det
naturlige legemet, er at det kan eksistere på det synlige og på det usyn
lige plan samtidig, uten at den materielle verden er noen hindring for
dets aktivitet. Skillet mellom den synlige og den usynlige verden er opp
hevet for et menneske som har fått del i oppstandelsen og fått sitt oppstandelses-legeme.
Jeg vil i den anledning få lov til å sitere fra Studiebibelen, bind 5,s.
858—859:'Taradigma (forbilde)for den troendes oppstandelses-legeme
er altså Jesu Kristi oppstandelses-legeme. Det var et virkelig legeme. Je
sus åt for disiplenes øyne. Luk. 24, 43, de kjente på han med sine hen
der at han hadde "kjøtt og ben", 24, 39. Han var ingen "ånd", det vil
si immaterielt vesen. At der er sammenheng mellom den troendes jord
iske legeme og hans oppstandelses-legeme, viser Jesu tomme grav. — Et

"åndelig legeme" vil si at det helt og holdent er bestemt av Åndens hel-115-

lige vesen, levendegjort og oppholdt av Åndens evige livskraft. At det er
"himmelsk", 1. Kor. 15, 40. 48—49,vil si at det er bestemt for himme
lens "herlighet", "doxsa", det er et herlighets-legeme. Fil. 3, 21,Matt.
13, 43.Den legemlighet som det her er tale om,tilhører den kommende
verdens art og vesen. Derfor synes denne legemsform å være uhemmet

av materiens og stengslers og rommets begregsning,Joh. 20,19."
Oppstandelses-legemet kan for det tredje ta til seg mat og drikke og
nyte dette. "Men jeg sier dere (jødene) at mange(av hedningeætt)skal
komme fra øst og vest og sitte til bords med Abaham og Isak og Jakob
i himlenes rike (i 1000-års-riket), mens rikets barn (mange av jødene)
skal kastes ut i mørket utenfor, der skal være gråt og tenners gnissel".
(Matt. 8,11)

"Men jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets
frukt, før den dag da jeg skal drikke den ny med dere i min Faders
rike".(Matt. 26,29)

"og jeg tilsier dere (apostlene) riket (riket for Israel), likesom min
Fader har tilsagt meg det, SÅ DERE SKAL ETE OG DRIKKE

VED MITT BORD I MITT RIKE, og sitte på 12 troner og dømme
Israels 12 stammer".(Luk. 22,29—30)

"Men da de ennå ikke trodde for glede, og undret seg,sa han til dem:
Har Dere noe å ete? Da gav de ham et stykke av en stekt fisk og noe av
en honningkake, og han tok det og åt det for deres øyne".(Luk. 24,
41-43)

Oppstandelses-legemet kan for det fjerde skjule sin identitet for et
vanlig menneske. En kan selv bestemme om en vil gi seg til kjenne oven
for det naturlige menneske, eller om en vil holde sin identitet skjult.
"Og det skjedde mens de talte sammen og spurte hverandre, da kom

Jesus selv nær til dem og vandret sammen med dem, men deres øyne ble
holdt igjen, så de ikke kjente ham ... Og de var nær ved byen som de
gikk til, og han lot som han ville gå videre. Da nødde de ham og sa: Bli
hos oss, for det stunder til aften, og dagen heller. Og han gikk inn og
ble hos dem. Og det skjedde da han satt til bords med dem,da tok han
brødet og velsignet det, og brøt det og gav dem, DA BLE DERES
ØYNE ÅPNET, OG DE KJENTE HAM, OG HAN BLE USYNLIG
FOR DEM". (Luk. 24,15-16 og 28-31)
"Og de (englene) sier til henne (Maria Magdalena): Kvinne, hvorfor

gråter du? Hun sier til dem: De har tatt min herre bort, og jeg vet ikke
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hvor de har lagt ham. Da hun hadde sagt dette, vendte hun seg om og

så Jesus stå der, og hun visste ikke at det var Jesus".(Joh. 20,13—14)
"Da det led mot morgenen stod Jesus ved stranden, men disiplene
visste ikke at det var Jesus. Jesus sier da til dem: Barn! Har Dere fisk?

De svarte ham: Nei. Men han sa til dem: Kast garnet på høyre siden av
båten, så skal Dere få! De kastet det da ut, og nå var de ikke i stand til å
dra det opp,så meget fisk var der. Den disippel som Jesus elsket, sier da
til Peter:Det er Herren ..."(Joh. 21,4—7)
Oppstandelses-legemet blir for det femte benevnt som et åndehg legem i motsetning til det nåturlige^ordiske legemet. Det vil si at det nye
legemet er gjennomsyret av den Hellige Ånd som livsprinsipp og er helt
gjennom hellig. På samme måte som Jesus er en levendegjørende ånd,

så er også oppstandelses-legemet det, for det inneholder det evige livet.
Oppstandelses-legemet kan aldri dø. "der såes et naturlig legeme, der
oppstår et åndehg legeme. Så visst som det gis et naturlig legeme, gis det
og et åndelig legeme. Således er det og skrevet: Det første menneske,
Adam, ble til en levende sjel (men det er ikke nok), den siste Adam

(Jesus) er bhtt til en levendegjørende ånd (en ånd som har evig liv i seg
selv)".(1. Kor. 15,44-45)
"For så sant blodet av bukker og okser og asken av en kvige, når det
sprenges på de urene, helliger til kjødets renhet (en ytre renhet), hvor
meget mer skal da Kristi blod, han som ved en evig Ånd (den Hellige

Ånd) bar seg selv fram som et ulastehg offer for Gud,rense deres sam
vittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud". (Hebr. 9,
13-14)

"For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettfer
dige, for å føre oss fram til Gud, han som led døden i kjødet, men ble
levendegjort i Ånden (i den Hellige Ånd),og i denne(i Ånden)gikk han
bort og prekte for åndene som var i varetekt, de som fordum hadde
vært gjenstridige
"(1.Pet. 3,18—20)

Ved at vi får oppstandelses-legemene blir vi for det sjette gjort lik
med Jesus og hans oppstandelses-legeme. Allerede nå har vi Gud i oss, i
og med at vi har den Hellige Ånd i våre hjerter til innsegl og pant til for
løsningens dag/oppstandelsen. Når vi i tillegg til dette får herhghetslegemet ved forvandlingen, så er vi blitt gjort lik med Jesu herlighetslegeme, og vi danner en åndelig organisme sammen med Jesus, der han
er hodet og vi er lemmene. *'Men det åndelige er ikke det første, men
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det naturlige, deretter det åndelige. Det første menneske(Adam)var av

jorden,jordi^, det annet mennene(Jesus) er av himmelen.Sådan som
den jordiske var, så er og de jordiske, og sådan som den himmelske er,
så shfll og de himmelske være, OG LIKESOM VI HAR BÅRET DEN
JORDISKES BILLEDE, SÅ SKAL VI OG BÆRE DEN HMMELSKES BILLEDE". (1. Kor.15,46-49)

"For dem som han (Gud)forut kjente, dem har han også forut be
stemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde,foråt han (Jesus)skulle
være den førstefødte blandt mange brødre".(Rom.8,29)

"For vårt rike er i himlene, og derfra venter vi og den Herre Jesus
Kristus som frelser, han som skal forvandle vårt fomedrelses-legeme,så
det blir likt med hans herlighets-legeme, etter den kraft hvormed han
kan underlegge seg alle ting".(Fil. 3,20~21)

I oppstandelsen skal vi for det sjuende være lik englene med hensyn
til det å gifte seg og få ham. Dette hører dette joidelivet til, og det er
ikke behov for det etter oppstandelsen i den kommende verden."Men
Jesus svarte og sa til dem (sadduseerne): Dere farer vill fordi Dere ikke
kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft. For i oppstandelsen hverken
tar de til ekte eller gis de til ekte, men de er som Guds engler i himme
len".(Matt. 22,29-30)
'Hvem i blandt dem skal nå få kvinnen til hustru i oppstandelsen?

for alle syv har jo hatt henne til hustru. Og Jesus sa til dem:Denne ver
dens ham tar til ekte og gis til ekte, men de som aktes verdige til å få
del i hin verden og i oppstandelsen fra de døde, de hverken tar til ekte
eller gis til ekte, for de kan ikke mere dø, for de er englene like og er
Guds barn,idet de er oppstandelsens barn".(Luk.20,33—36)

Når vi i^al uttale oss om den kommende verden, som vi til fulle får
del i etter at oppstandelsen er fullbyrdet, så må vi være oppmerksom
me på at vi for en del aspekters vedkommende, bare kan uttrykke oss i
vage formuleringer, for det er ennå ikke åpenbart det som vi skal bli.
Dette gjelder da særlig de himmelske forhold og himmelens styre over
jorden i 1000-års-riket. "Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds
ham, men er vi ham,da er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi med
arvinger, såfremt vi lider med ham, foråt vi også skal herliggjøres med
ham. For jeg holder for at den nærværende tids lidelser ikke er å akte
mot den herlighet som skal åpenbares på oss (den kristne menighet)".
(Rom.8,16-18)
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'Dere elskede! NÅ ER VI GUDS BARN, OG DET ER ENNÅ
IKKE ÅPENBART HVA VI SKAL BLI. Vi vet at når han åpenba
res (Jesu gjenkomst) da skal vi bli ham like,for vi skal se ham som han
er".(1. Joh. 3,2)
"For vi skjønner stykkevis og taler profetisk stykkevis, men når det
fullkomne kommer (etter oppstandelsen) da skal det som er stykkevis

få ende. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, dømte jeg som et barn,
men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. For nå (i det naturlige le
gemet) ser vi i et speil, i en gåte, men da skal vi se åsjm til åsyn (med

Gud), nå kjenner jeg stykkevis, men da (i herlighets-legemet) skal jeg
kjenne fullt ut, likesom jeg også fullt ut er kjent (av Gud)".(1. Kor.
13,9-13)

For det andre skal vi fram foran Kristi domstol i himmelen, for at
vårt arbeid på jorden skal vurderes. Den som har vært lat og passiv,skal
få mindre nådelønn, men den som har gjort et fint arbeide for Guds sak
i sitt jordeliv, skal bli belønnet for det, i og med at han får stor nåde

lønn. Felles for begge disse kategoriene av mennesker, er at de blir
frelst, men nådelønnen vil variere fra person til serson."For vi skal alle

åpenbares for KRISTI DOMSTOL (som er i himmelen), FORÅT
ENHVER KAN FÅ IGJEN DET SOM ER SKJEDD VED LEGE

MET, etter det som han har gjort, enten godt eller ondt". (2. Kor.
5,10)

"Men du, hvorfor dømmer du din bror? eUer du, hvorfor ringeakter
du din bror? vi skal jo alle stilles fram for GUDS DOMSTOL".
(Rom. 14,10)

'Døm derfor ikke noen før tiden, før Herren kommer,han som skal
føre fram for lyset det som har vært skjult i mørket, og åpenbare hjerte
nes råd, og da skal enhver få sin ros av Gud".(1. Kor.4,5)

"For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er
Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvoU bygger med gull, sølv,
kostelige stener, tre, høy, strå, da skal enhvers verk bli åpenbart, for
dagen skal vise det, og hvordan enhvers verk er, det skal ilden (Guds
vurdering) prøve. Om det verk som en har by^et står seg, da skal han

få lønn, om ens verk brenner opp, da skal han tape lønnen, men selv
skal han bli frelst, dog således som gjennom ild".(1. Kor. 3,11—15)
"Men den som planter og den som vanner er ett, dog skal enhver av
dem få sin egen lønn etter sitt eget arbeid .."(1. Kor. 3,8)
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'TCast derfor ikke bort deres frimodighet, som har stor lonn"(Hebr.
10,35)

*Ta dere i vare, at Dere ikke mister det som Dere har vunnet ved
deres arbeid, MEN AT DERE KAN FÅ FULL LØNN! Hver den
som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære (f.eks. liberal og ateis
tisk teologi), han har ikke Gud, den som blir i læren, han har både
Faderen og Sonnen".(2.Joh.8—9)— og den Hellige Ånd.
Halvar Kolsrud sier følgende om denne dommen i sin bok, Jesus
kommer, s. 57: "Resultatene innenfor Kristi domstol vil bli høyst for
skjellige. Det er i og for seg ikke så underlig fordi det jo er en stor for
skjell på Guds folk her i dette liv. Ikke alle innvier seg helt og fullt til
Kristus. Ikke alle søker å gjøre hans vilje i alle ting. Ikke alle er like tro
faste. Ikke alle ivrer like mye for sjelers frelse. Dette er realiteter som vi
ikke kan overse.

For Kristi domstol vil noen komme til å se sitt livsverk brenne opp,

mens andre ser sitt livsverk bestå prøven. Se 1. Kor. 3, 10—15. Også
ovenfor sine egne vil Kristus være den rettferdige bedømmer som vil "gi
enhver igjen etter som hans gjerning er". "Se,jeg kommer snart, og min

lønn er med meg, til å gi enhver igjen etter som hans gjerning er".(Åp.
22,12)
For Kristi domstol vil enhver få sin lønn for sitt arbeide. "Men den

som planter, og den som vanner er ett, dog skal enhver av dem få sin
egen lønn etter sitt eget arbeide". 1. Kor. 3,8. Hvilken dag når alle ting,
selv det aller minste, vil komme frem for lyset og få sin rettferdige be
dømmelse. Om lønnen står det skrevet: Salige er Dere når de spotter og
forfølger eder og lyver eder allehånde ondt på for min skyld. Gled og
fryd eder! FOR EDERS LØNN ER STOR I HIMMELEN, for så
ledes forfulgte de profetene før eder". Matt. 5,11—12.
'"Den som tar imot en profet, skal få en profets lønn, og den som tar
imot en rettferdig fordi han er rettferdig, skal få en rettferdigs lønn. Og
den som gir en av disse små endog bare et beger koldt vann å drikke
fordi han er en disippel, sannelig sier jeg eder: Han skal ingenlunde
miste sin lønn". Matt. 10,41—42.
La oss til slutt i denne forbindelse ta med oss disse ordene av Jesus:

"Samle eder ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor
tyver bryter inn og stjeler, MEN SAMLE EDER SKATTER I HIM
MELEN, hvor hverken møll eller rust tærer, og hvor ikke tyver brjd;er
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inn og stjeler. Matt.6,19—20."
Jeg vil også få lov til å sitere fra Ludv. Johnsens bok,Jesu nær fore
stående komme, s. 153 og 155 hva han sier om dommen for Jesu dom
stol i himmelen. "Kristi menighets samling for å motta "Seiersprisen",
og den store kommende 'Tarade-dåg" av den levende "Guds hær" da
lønnen og kronene vil bli utdelt til de tro husholdere og stridsmenn,
som har vært tro til betroelsen av de talenter de hadde fått, under deres

jordiske vandring. Dette "seierstog" vil bli her på jorden under Kristi
tusenårs-regjering renset som jorden da vil være fra nærværelsen og be
smittelsen av synd og Satan, og DEN GODE OG TRO TJENER VIL
STYRE

OVER

BYER

OG

PROVINSER

OG SKINNE SOM

STJERNENE EVINDELIG OG ALLTID. Skal du, skal jeg bli en av

dem? Og det ville ikke bli noen overraskelse om disse også skal ha lig
nende tillitsverv også på den nye jord, ved tidenes ende.
Den store dag,da vi alle Guds barn, uten unntagelse skal avlegge regn
skap for ham, for de betrodde talenter. Ennidrjønt vår frelse er sikret,
formedelst korset, er vi allikevel som tjenere, bygningsmenn,stridsmenn
og grener på vintreet, ansvarlig for hvorledes vi har benyttet vår tid,
penger, talenter og anledninger til å vitne, be, tjene, ofre eller bli ofret i
vår Herres tjeneste. Hvorledes vi oppfører oss her^ vil bli klart fremstillet
i evighetens lys. Vi kan ikke leve her, for å behage oss selv,og så tenke
at vi skal nyte den høyst mulige velsignelse og lykke hinsides. Der er
forskjellige stillinger, gleder og herligheter i himmelen. Guds ord viser
oss dette på mange steder. La oss derfor se nøye etter, mens vi har tid,
at vi samler oss skatter i himmelen,som ikke rust kan fortære."
Foran denne domstronen i himmelen blir det blant annet delt ut 4

kranser og en krone. Disse kransene symboliserer forskjellige sider ved
kristenlivet, og den som får utdelt en eller flere av disse kransene har
fått full lønn i de disiplinene som disse kransene representerer. Etter

min vurdering er det fullt forsvarlig at noen skal få større nådelønn enn
andre. Den som har vært en lat og passiv kristen, kan ikke regne med å
få like stor nådelønn som den som har gjort en fin og aktiv innsats i
Guds rike under sitt jordeliv.
Vi skal se litt på de 4 kransene og kronen, som blir utdelt,slik at vi
også skal vite hvor vi kan sette kreftene inn,for å vinne kransene.
1) RETTFERDIGHETENS KRANS vinnes av dem som har stridt
den gode strid og fullendt løpet i tro. "Jeg har stridt den gode strid,
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fullendt løpet og bevart troen. Så ligger da rettferdighetens krans rede
for meg, den som Herren den rettferdige dommer, skal gi meg på hin
dag, dog ikke meg alene, men alle som har elsket hans åpenbarelse(som
er Jesus)".(2. Tim.4,7—8)
Denne kransen vil bli alle troende til del, for det som er felles for alle
troende, er at de har elsket Jesus.
2) ÆRENS UVISNELIGE KRANS vU bli utdelt til menighetens
hyrder og de eldste, som med trofasthet har voktet og værnet om den
kristne menighet. "De eldste blant dere formaner jeg som medeldste og
vidne om Kristi lidelser, som den som og har del i den herlighet som
skal åpenbares: Vokt den Guds hjord som er hos dere,og ha tilsyn med
den, ikke av tvang, men frivillig, ikke for ussel vinnings skyld, men av
villig hjerte, heller ikke som de som vil herske over sine menigheter,
men således at Dere blir mønster for hjorden, og når overhyrden (Jesus)
åpenbares, skal Dere få ærens uvisnelige krans".(1.Pet. 5,1—4)
3) GLEDES- ELLER HEDERSKRANSEN vil bli utdelt til dem
som har vunnet andre mennesker for Jesus. Her er det ikke snakk om

hvor mange sjeler man har vunnet, men at en har deltatt i dette arbeidet
— ut ifra sine forutsetninger og anledninger. 'TDerfor mine brødre som
jeg elsker og lenges etter, min glede og min krans, stå således fast i
Herren, mine elskede".(Fil. 4,1)
"For hvem er vel vårt håp eller vår glede eller vår hederskrans? er
ikke også Dere det for vår Herre Jesu åsyn ved hans komme".(1. Tess.
2,19)
Hva som gjelder denne kransen, så må vi legge merke til at det er de
mennesker som vi har vunnet for Jesus som utgjør selve kransen. Jo,
flere vi har vunnet jo større og finere blir denne kransen. Det er derfor
ikke rart at det står følgende i Dan. 12, 3: "Men de forstandige skal
skinne som himmelhvelvingen skinner, OG DE SOM HAR FØRT
DE MANGE TIL RETTFERDIGHET, SKAL SKINNE SOM
STJERNENE, EVINDELIG OG ALLTID".
4) DEN UFORGJENGELIGE KRANS vinnes av aUe som har full
endt løpet og bevart troen. "Vet Dere ikke at de som løper på rennebanen, de løper vel alle, men bare en får prisen? Løp da således at Dere
kan vinne den. Hver som er med i veddekamp,er avholdende i alt, hine

for å få en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig". (1. Kor. 9,
24-25)
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5) LIVETS KRONE vil bli utdelt til de som har motstått fristelser
og har vært trofaste helt inntil døden. Dette gjelder da særlig slike som
har lidt martyriet for Jesu navns skyld. "Salig er den mann som holder
ut i fristelse, for når han har stått sin prøve, skal han få livets krone,
som Gud har lovet dem som elsker ham".(Jak. 1,12)

'Trykt ikke for det du skal lide. Se,djevelen skal kaste noen av dere
i fengsel, foråt Dere skal prøves, og Dere skal ha trengsel i ti dager. Vær
tro inntil døden,så vil jeg gi deg livets krone".(Joh. Åp. 2,10)
Hva som gjelder kransene, så vil de være forskjellige, men hva som
gjelder livets krone, så vil alle troende få den. Det kan ikke være noe
galt i, allerede her og nå,å teiike over hvilke kranser en har mulighet til
å få del i. I utgangspunktet må det være riktig at en kristen strekker seg
etter alle kransene og forsøker å få fatt i dem.
Jeg vil i den anledning få sitere to utsagn av Erich Sauer, hvor han ut
taler seg om den lønnen som blir utdelt foran Jesu domstol. "Likesom
bortrykkelsen er vederkvegelse for hjertet, så er Kristi domstol anspor
ende for samvittigheten ... Frelsen henger sammen med troen, løn
nen med troskapen. SOM BARN MOTTAR VI HANS LIV, SOM
TJENERE HANS LØNN".

Når det står i Bibelen at en skal samle seg skatter i himmelen,og ikke

på jorda, så er det nådelønnen, kransene og kronen det er snakk om.
"Smie dere ikke skatter på jorda, hvor møll og rust tærer, og hvor
tyver bryter seg inn og stjeler, MEN SAMLE DERE SKATTER I
HIMMELEN, hvor hverken møll eller rust tærer, og hvor tyver ikke
bryter seg inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte
være".(Matt.6,19—21)
Nå består ikke nådelønnen utelukkende av det som en opparbeider

seg ved gode gjerninger, som viser seg å holde mål foran Jesu domstrone, men den består i alle åndelige rikdommer som en blir gjort delaktid i, når en kommer til himmelen. Alt dette er av nåde, og det er
fellesskapet med Jesus som gir oss dette. I den forbindelse vil jeg sitere
det som Illustrert norsk Bibel-lekdkon sier om lønnen, bind 2,s. 2749:
"Hva blir lønnen: Være med Kristus, Joh. 12, 26, 14, 3, Fil. 1, 23,

1. Tess. 4, 17. Skue Guds åsyn, Salme 17,15, Matt. 5,8, Åp. 22, 4.
Se Kristi herlighet, Joh. 17, 24. Bli herliggjort med Kristus, Rom.
8,17—18, Kol. 3, 4,Fil. 3,21. Sitte til doms med Kristus, Luk.22,30,
sml. 1. Kor. 6, 2. Regjere med Kristus, 2.Tim.2,12,Åp.5,10, 20,4,
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22, 5. Få rettferdighetens krans, 2. Tim. 4,8, ærens uvisnelige krans,
1. Pet. 5, 4, en uforgjengelig krans, 1. Kor. 9, 25, livsens krone. Åp.
2, 10, evig liv. Luk. 18, 30, seiersprisen. Fil. 3, 14, arv med Kristus,
Rom. 8, 17, arv av alle ting. Ap. 21, 7, arv med alle de hellige, Ap.gj.
20, 32, 26, 18, Kol. 1, 12, en evig arv, Hebr. 9,15, en uforgjengelig,
usmittet og uvisnelig arv, 1. Pet. 1, 4, Guds rike. Matt. 25, 34, Luk.
22, 29, et urokkelig rike, Hebr. 12, 28, en stad med faste grunnvoller,
Hebr. 11, 10, en bhvende eiendom, Hebr. 10,34,et hus evig i himlene,
2. Kor. 5, 1, en skatt i himmelen. Matt. 19, 21, Luk. 12, 33, Herrens
glede. Matt. 25, 21, jfr. Hebr. 12, 2, gledens fylde, Salme 16, 11, en
sabbatshelg, Hebr. 4,9,Åp.14,13,evig lys, Esaias 60,19,en glans som
stjernene, Dan. 12,3,en fylde av evig herlighet, 2.Kor. 4,17."
Den som tror på Jesus har derfor den mest strålende framtid foran
seg. Ja, vi kan bare ane og skimte den herligheten som Herren har ord
net i stand for de som tror."For jeg holder for at den nærværende tids
lidelser ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss".
(Rom.8,18)
"men som skrevet er: Hva øye ikke så og øre ikke hørte, og hva som
ikke oppkom i noe menneskes hjerte, hva Gud har beredt for dem som
elsker ham".(1. Kor. 2,9)
Hva er så hensikten med at noen skal få større nådelønn enn andre?

For det første synes jeg at dette er et riktig prinsipp at den som har
arbeid mye i Guds rike og gjort en fin innsats på dette område,skal bli
belønnet for det.

For det andre vil dette anspore de troende i arbeidet med å utbre
Guds-rikets sak, slik at de ikke bare er fornøyd med den frelse som
Jesus tilveiebrakte på Golgata, men også ønsker å få tak i en så stor
nådelønn som mulig. I et vanlig arbeid er god lønn ansporende for den
innsatsen som blir gjort. I arbeidet med å utbre Guds rike på jord er
tanken om at en skal få nådelønn for arbeidet enda mer ansporende —
ikke bare for lønnens egen skyld, men på grunn av at vi elsker Jesus,
som har gitt oss alt.
For det tredje vil det komme til å vise seg at mange av de som har

innehatt høye embeter og ansvarsfulle stillinger i Guds rikes arbeid på
jord, og ble ansett til å bety noe og utføre en god og verdifull gjerning,
skal miste sine posisjoner.. Vi vet at i det framtidige Guds-riket skal i
mange tilfeller rollene skiftes helt om, slik at mange av de som ikke ble
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påaktet for sitt arbeid og sin innsats,skal få en framtredende plass i det,
for Jesus skal i sin bedømmelse av de troende før inn momenter som vi

ikke har greie på. "Døm derfor ikke noen før tiden, før Herren kom
mer, han som også skal føre fram for lyset det som har vært skjult i
mørket, og åpenbare hjertenes råd, og da skal enhver få sin ros av Gud".
(Rom.4,5)
"Jesus svarte og sa: Sannelig sier jeg dere: Det er ingen som har for
latt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer

for min skyld og for evangeliets skyld, UTEN AT HAN SKAL FÅ

DET HUNDREFOLD IGJEN, nå her i tiden hus og brødre og søstre
og mødre og barn og åkrer under forfølgelse, og i den kommende ver
den evig liv. MEN MANGE SOM ER DE FØRSTE, SKAL BLI DE

SISTE, OG DE SISTE DÉ FØRSTE. (Mark. 10,29-31)
"Og det skal komme folk fra øst og vest og fra nord og syd og de skal
sitte til bords i Guds rike (lOGO-års-riket). Og se, der er de som er mel
lom de siste og skal bli de første, og der er de som er mellom de første
og skal bli de siste".(Luk. 13,29—30)
Alle troende kan godta nådelønnens prinsipper, men mange er engs
telige for at den større og mindre nådelønn skal føre til at man i himme
len bygger opp et nytt hierarki(kirkevelde) med de som har størst nåde
lønn på toppen av rangstigen, og de som har fått mindre skal være un
derordnet de førstnevnte. Mange kristne er redde for at vi i himmelen
skal få en over— og underordning med hensyn til gjøremål og embeter,
slik som vi har det i mange kirkesamfunn i dag med pave og biskop på
toppen av rangpyramiden, med prost og "prest" litt lenger nede og med
den vanlige troende helt på bunnen.
Jeg tror ikke at noen behøver å være redd for dette. Den store eller
mindre nådelønn kommer ikke til å virke slik. I himmelen skal vi ære

hverandre og søke hverandres beste. Når vi er kommet til himmelen,
vil slike tanker falle bort, for vi er kommet inn i en ny dimensjon — i
Gudsrikets dimensjon, der alt er blitt nytt.
Etter at den ny-testamentlige oppstandelse har funnet sted, vil vi også
til fulle forstå hva det vil si å være lemmer på Jesu herliggjorte legeme,
der han er hodet og vi er lemmene. Vi vil da finne det helt naturlig at vi
må ha forskjellige funksjoner for at legemet skal kunne fungere. DET
ER HELHETEN SOM TELLER OG IKKE DEN ENKELTE OPP
GAVE ELLER DET ENKELTE LEM.
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Dessuten vil vi alle sammen være like for Gud, og våre oppgaver i
himmelen vil være å tilbe og hylle Jesus og Gud for frelses-verket, nyte
barnekåret og likheten med Guds Sønns bilde, få undervisning i åndelige
spørsmål og få oppdrag både i himmelen og på jorden i 1000-års-rikets
tid.

Vi kan heller ikke se at det er noen forskjell med hensyn til rang og
verdighet angående gjøremålene til de 24 eldste, etter at de har fått sin
lønn foran Jesu domstol. De sitter på 24 troner rundt Guds trone, hvor
også Jesus sitter, og de er kledd i kvite klær og har gullkroner på sine
hoder. "Og rundt omkring tronen var det 24 troner, og på tronene så
jeg 24 eldste sitte, kledd i kvite klær, med gullkroner på sine hoder".
(Joh. Åp.4,4)
Når de 4 livsvesener, som representerer hele skaperverket, hyller
Herren Gud, da kaster de 24 eldste seg ned og tilbeder Jesus og kaster
sine kroner ned for ham. "Og når de 4 livsvesener gir ham som sitter på
tronen, ham som lever i all evighet, pris og ære og takk, da faller de 24
eldste ned for ham som sitter på tronen, og tilber ham som lever i all
evighet, og kaster sine kroner ned foran tronen og sier: Verdig er du, vår
Herre og vår Gud, til å få prisen og æren og makten,fordi du har skapt
alle ting, og fordi du ville, var de til og ble de skapt".(Joh.Åp.4,9—11)
Videre ser vi at de 24 eldste har hver sin harpe, og at de har gullskåler, som er fulle av røkelse. Videre synger de en ny sang og er med
på å hylle Jesus. "Og da det (Jesus) tok boken, falt de 4 livsvesener og
de 24 eldste ned for Lammet, hver med sin harpe og med gullskåler,ful
le av røkelse, som er de helliges bønner, og de synger en ny sang og sier:
Verdig er du til å ta boken og åpne seglene på den,fordi du ble slaktet
og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og
ætt, og gjorde oss til prester for vår Gud, og vi skal være konger på
jorden".(Joh. Åp. 5, 7—10)
Det er ikke i vårt himmelske forhold og i vårt himmelske engasjement
at den større eller den mindre nådelønn skal komme til uttrykk, men i

vårt engasjement i den jordiske fasen av det kommende Guds-rike — alt
så 1000-års-riket. Den som har gjort en fin innsats i Guds rikes sak i sitt
jordeliv — ut ifra sine forutsetninger og nådegaver, den vil bli vist større
tillit og vil få større ansvarsområde med henblikk på styret på jorda enn
den som har fått en mindre nådelønn. Vi har mange Bibel-ord som viser
at denne oppfatning er riktig, men i og med at man har utelatt 1000-års-126-

rikets periode i forkynnelsen og fortolkningen,så må man henlegge dis
se Bibel-stedene til himmelen, hvor de på ingen måte hører hjemme. I
og med at man henlegger disse Bibel-stedene til himmelen, så skaper
dette forvirring blant kristenfolket.
Vi skal i det følgende nevne en del slike Bibel-ord, som viser at den
som har gjort en fin innsats for Guds rike i sitt liv, den skal ha større
ansvarsområde angående styre på jorda. Selv om disse Bibel-stedene
ikke først og fremst angår den kristne menighet, men derimot jødene,
etter at Jesus er kommet tilbake og vurdert deres innsats,så peker like
vel Bibel-stedene på det forholdet at den som har forvaltet sitt pund
(sine muligheter) på en fin måte, den skal få et stort ansvarsområde i
den jordiske fasen av 1000-års-riket. ''Han sa da: En mann (Jesus) av
høy byrd drog til et land langt borte (himmelen) for å få kongemakt
og så komme tilbake igjen (Jesu gjenkomst). Han kalte da 10 av sine tje
nere til seg, og gav dem ti pund og sa: Kjøpslå med dem til jeg kommer
igjen. Men hans landsmenn hatet ham, og skikket sende-menn avsted
etter ham og lot si: Vi vil ikke at denne mannen skal være konge over
oss. Og det skjedde da han hadde fått kongemakt og kom tilbake, da
bød han at de tjenere han hadde gitt pengene, skulle kalles fram for
ham, foråt han skulle få vite hva hver av dem hadde vunnet. Da kom
den første fram og sa: Herre ditt pund har kastet av seg ti pund. Og han
sa tu ham: VEL DU GODE TJENER, FORDI DU HAR VÆRT
TRO I DET SMÅ, SKAL DU RÅDE OVER 10 BYER".(Luk. 19,
12-17)
Denne tjeneren skal altså råde over 10 byer i 1000-års-rUcet.

Et lignende forhold kommer til uttrykk i Matt. 25,14—30,i lignelsen
om de betrodde penger. Her sier Jesus følgende til den tjeneren som
hadde fått 5 talenter og øket formuen tU 5 nye talenter:"Hans herre sa
da til ham: VEL DU GODE OG TRO TJENER! DU HAR VÆRT

TRO OVER LITE, JEG VIL SETTE DEG OVER MEGET, gå inn
tU din herres glede!"(Matt. 25,21)
Hva som gjelder apostlene, så har de fått spesielle løfter om at de skal
sitte på 12 troner i Jerusalem og dømme/styre Israels 12 stammer i

1000-års-rUcet. "Da svarte Peter ham: Se, vi har forlatt alt og fulgt deg,
hva skal vi da få? Da sa Jesus til dem: Sannelig sier jeg dere: Dere som
har fulgt meg, skal i gjenfødelsen (etter oppstandelsen), når Menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone (i Jerusalem), også sitte på 12 tro-127-

ner og domme Israels 12 stammer".(Matt. 19,27—28)
Videre er apostlene blitt tilsagt riket for Israel. Det vil si at de skal få
en særstilling i det, når det opprettes en gang i framtiden. *Men Dere
er de som har holdt ut hos meg i mine prøvelser, og jeg tilsier eder riket,
likesom min Fader har tilsagt meg det, så Dere skal ete og drikke ved
mitt bord i mitt rike (riket for Israel), og sitte på troner og dømme Isra
els 12 stammer".(Luk. 22,28—30)
Vi ser også at da mor til Sebedeus-sønnene ber Jesus om at hennes to

sønner (Jakob og Johannes) må få sitte ved Jesu høyre og venstre side i
1000-års-riket, så svarer Jesus at det er noen som er tiltenkt den store
ære å få sitte ved siden av ham i Guds rike, men at det er Faderen som
skal bestemme hvem det skal være.'TIan sa til dem:Min kalk skal Dere

nok drikke, men å sitte ved min høyre og ved min venstre side, det
tilkommer det ikke meg å gi noen, men det gis dem som det er beredt
av min Fader".(Matt. 20,23)
Den som Jesus finner våken og rede ved sin gjenkomst for Israel og
verden, den vil han tjene og sette vedkommende over alt han eier. "Salig
er de tjenere som herren finner våkne når han kommer.Sannelig sier jeg
dere: Han skal binde opp om seg og la dem sette seg til bords OG GÅ
FRAM OG TJENE DEM".(Luk.12,37)
TENK FOR ET ØYEBLIKK NAR JESUS SKAL TJENE DE
TROENDE I 1000—ÅRS—RIKET. "Salig er den tjener som hans hus
bond finner å gjøre så når han konuner. Sannelig sier jeg dere: HAN
SKAL SETTE HAM OVER ALT DET HAN EIER". (Luk. 12,
43-44)
I tillegg til det som den enkelte har opparbeidet seg av nådelønn ved
fortjenestesfullt arbeid, som blant annet kommer til uttrykk i kransene,
så kommer også den typen nådelønn som man automatisk får ved å
være et Guds barn. Jeg tenker da på alle de generelle løftene som er gitt
til den kristne menighet. I den sammenheng er det nødvendig at vi her
også gjennom-går de løftene som de 7 lille-asiatiske menighetene fikk av
Gud,for disse løftene er også gitt til hver enkelt troende.
1) Menigheten i Efesus fikk følgende løfte: "Den som har øre, han
høre hva Ånden sier til menighetene:Den som seirer, ham vil jeg gi å ete
av livets tre,som er i Guds paradis".(Joh. Åp. 2,7)
I vår tidshusholdning er livets tre ikke tilgjengelig for menneskene.
Det er en del av det himmelske Jerusalem. Så snart som et menneske
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har fått oppstandelses-legemet, så er livets tre i himmelen blitt gjort til
gjengelig for vedkommende. Ovenfor en troende» så har dette treet den
egenskap at det har liv i seg selv og i sine frukter. At man eter av dette
treet vil derfor si at man forsterker sitt forhold til livet og til den tre
enige Gud.

Videre vet vi at bladene på livets tre skal være til legedom for alle
folk på den nye jord. Selv om jorden og himmelen på det tidspunktet er

kommet inn i evighets-dimensjonen» så må vi likevel se dette konkret og
få en konkret forståelse av det. "Mellom stadens gate og elven, på beg
ge sider, stod livets tre, isom bar frukt 12 ganger og gav sin frukt hver
måned, og bladene på treet var til legedom for folkene". (Joh. Ap.
22,2)

2) Menigheten i Smyrnå fikk følgende løfte: "Den som har øre, han
høre hva Ånden sier til menighetene:Den som seirer skal slett ikke ska
des av den annen død".(Joh. Åp. 2,11)
Alle de som tror, har del i den første oppstandelse, og de skal ikke
inn i fortapelsen, som er det samme som den annen død eller ildsjøen.
"Salig er den som har del i den første oppstandelse, over dem har den
annen død ikke makt, men de skal være Guds og Kristi prester og regje
re med ham i 1000 år".(Joh. Åp. 20,6)
3) Menigheten i Pergamum fikk følgende løfter: Den som har øre,
han høre hva Ånden sier til menighetene: Den som seirer, ham vil jeg gi
av den skjulte manna, og jeg vil gi ham en kvit stein og et nytt navn,
skrevet på steinen, som ingen kjenner uten den som får det!"(Joh. Åp.

2,17)

^

Den som får tak i den skjulte manna,får tak i Jesus selv. Dette betyr
videre at vedkommende får del i det evige livet og all åndelig velsignelse,
som vi har i fellesskapet med Jesus Kristus. "Deres fedre åt manna i ør

kenen og døde, dette er det brød som kommer ned fra himmelen,foråt
en skal ete av det og ikke dø. Jeg er det levende brød,som er kommet

ned fra himmelen, om noen eter av dette brød, skal han leve evindelig,
og det brød jeg vil gi ham er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv".
(Joh.6,49-51)
Den steinen som hver troende skal få, er pantet på at vedkommende
har seiret og har fått del i den kommende verden. At navnet til vedkom

mende er skrevet på steinen, betyr at vedkommende har fått et nytt
personlig forholdtil Jesus, og at vedkommendes gjøremål og status i
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evigheten er oppskrevet på den.
Jeg vil i den forbindelse sitere hva Erich Sauer sier om dette nye
navnet og denne steinen, i sin bok, På troens Arena, s. 65—66:"Bildet
av "den kvite steinen" med seierherrens navn forkynner at deltakeren
vil bli anerkjent av Herren som seierherre. Den foraktede og forfulgte vil
få ære. Menneskets forkastelsesdom vil bli omgjort, og de som her ble
hatet og utstøtt, skal få himmelske rikdommer og evig herlighet. I løpet
for den store prisen vinner den troende seieren.
Når det gjelder de troendes navn, de foraktedes og vanæredes,etter
som de vitnet om Kristus,skal de vite at Herren vil gi dem et nytt navn,
et ærens navn som tilsvarer storheten i triumfen og herligheten: "Og
folkene skal se din rettferdighet, og alle konger din herlighet, og du skal
kalles med et nytt navn,som Herrens munn skal nevne. Og du skal være
en prektig krone i Herrens hånd og et kongelig hodesmykke i din Guds
hånd"(Esaias 62,2—3).
Samtidig vil løperens æresbevisning korrespondere med hans indivi
duelle forhold til Kristus. Enhver vil motta et nytt navn som ingen
kjenner uten den som får det. Hver har sin spesielle historie. Gud er
ikke bare fellesskapet med Gud, men den enkeltes. Det eksisterer et
hemmelighetsfullt bånd som binder den gjenløste sjelen til Kristus,
gjenløseren. Hver sjel har sitt eget "aller helligste", der bare Herren har
adgang. Derfor vil hvert lem på menigheten i fullkommenhet stå i et for
hold til Kristus som ingen annen deler på samme måten og som derfor
heller ingen annen til fulle kan fatte. Hvor indre og dyp foreningen er
lemmene imellom, er det ikke en av dem som i herlighet vil motta det
nye navnet ved formidling fra et annet lem, men enhver vil motta det
direkte fra hodet. Enhver har sin del i Kristus, sin gave, sitt eget kall,
som tilhører ham alene. Menigheten av de seirende vil således oppleve
den uuttømmelige mangfoldigheten gjennom hvilken den vil åpenbare
rikdommene i den guddommelige nåde.
Den store grunnleggende loven for individualitet skal komme til sin
fulle rett i herligheten. Hver seierherre vil få et navn som bare er gitt til
ham,

OG DET SKAL FULLT OG HELT UTTRYKKE HANS

PERSONLIGE KARAKTERISTIKA, HANS SPESIELLE FORHOLD
TIL KRISTUS OG HANS SPESIELLE KALL I GUDS TJENES

TE. Personligheten skal ikke på noen måte utslettes, det vil ikke bli
slik at man går opp i massen, intet nirvana, der den enkelte smelter inn
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som en bølge i havet. Nei, Gud vil ha karakterer. En organisme av indi
viduelle personligheter, mennesker med et "du og jeg"—forhold til ham.
Det er mennesker som utgjør det store "vi" i det organiske Guds rike og
som samtidig er et forvandlet og hellig "jeg". Derfor kan enhver prise
ham for det spesielle kjærlighetsforholdet han har til ham, for den
underfulle måten som han behandlet ham på."
4) Menigheten i Tyatira fikk følgende løfte: "Og den som seirer og
tar vare på mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over hed
ningene, og han skal styre dem med jernstav, likesom en knuser lerkar,

således som jeg har fått det av min Fader, og jeg vil gi ham morgenstjer
nen".(Joh. Åp. 2,26-28)
Hva som gjelder det første løftet, så angår det den kristne menighets
engaqement som prester og konger i 1000-års-riket. På samme måten
som Jesus skal styre over hedningene i 1000-års-rikets tid, så skal også
alle troende gjøre det."Da sa Jesus til dem (apostlene):Sannelig sier jeg
dere: Dere som har fulgt meg, skal i gjenfødelsen når Menneskesønnen
sitter på sin herlighetstrone (i Jerusalem) også sitte på 12 troner og
dømme Israels 12 stammer".(Matt. 19,28)
"og jeg (Jesus) tilsier dere (apostlene) riket (10004rs-riket), likesom
min Fader har tilsagt med det, så Dere skal ete og drikke ved mitt bord
i mitt rike, og sitte på troner og dømme Israels 12 stammer".(Luk. 22,
29-30)
"Eller vet Dere ikke at de hellige (aUe hellige) skal dønrnie verden?
og dersom verden blir dømt ved dere, er Dere da uverdige til å dømme
i de ringeste saker? Vet Dere ikke at vi skal dømme engler? hvor meget
mere da i timelige ting".(1.Kor.6,2—3)
"Det er et troverdigt ord, for er vi død med ham,skal vi og leve med
ham, holder vi ut, skal vi og herske med ham,fornekter vi, skal han og
fornekte oss, er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte
seg selv".(2. Tim. 2,11—13)
"og som har gjort oss til et kongerike, til prester for vår Gud og sin

Fader, ham tilhører æren og makten i all evighet. Amen".(Joh. Åp.1,6)
"og de (24 eldste) synger en ny sang og de sier: Verdig er du til å ta
boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod
kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt, og gjorde oss
til et kongerike til prester for vår Gud, OG VI SKAL VÆRE KON

GER PÅ JORDA".(Joh. Åp.5,9-10)
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'*0g jeg så troner, og de (de hellige) satte seg på dem, og det ble gitt
dem makt til å holde dom,og jeg så deres sjeler som var blitt halshugget
for Jesu vitnesbyrds og for Guds ords skyld, og dem som ikke hadde
tilbedt dyret (Antikrist) eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merket
på sin panne og på sin hånd,og de ble levende og regjerte med Kristus i
1000 år. Men de andre dode (de fortapte dode) ble ikke levende igjen
før de 1000 år var til ende. Dette er den første oppstandelse. Salig og
hellig er den som har del i den første oppstandelse (og det gjelder alle
troende mennesker fra Adam og inntil Jesu gjenkomst), over dem har
den annen død ikke makt, MEN DE SKAL VÆRE GUDS OG
KRISTI PRESTER OG REGJERE MED HAM I 1000 AR".(Joh.
Ap.20,4-6)
I gammel-testamentlig tid skulle presten være mellommann og for
midler mellom Gud og folket, men etter at Jesus kom og sonet all ver
dens synd, så er dette embetet som sådant falt bort. I og med at veien
inn til Gud er åpnet en gang for alle mennesker,så er det ikke mere be
hov for noe bestemt embete som heter preste-embete. I NY—TESTA—
MENTLIG TID ER ALLE SOM ER GJENFØDT OG FRELST

PRESTER. Det å være prest er å ha fellesskap med Jesus, og dette fel
lesskapet får en gjennom frelsen, nåden og troen.
Alle troende er derfor i vår tidshusholdning prester, og det er derfor
galt å benevne en bestemt funkqon eller et bestemt embete med presteembetet, slik som det blir gjort i mange kirkesamfunn. Dette er en ned
vurdering av det som går inn under begrepet "det alminnelige prestedømme", hvor vi alle er prester.(Se forøvrig kasetten. Det alminnelige
prestedømme og embetsforståelsen i den lutherske kirke, hvor jeg har
utredet dette forholdet)
Alle troende mennesker fra Adam og inntil Jesu gjenkomst vil være
med å styre i rikets tid,som konger og prester. De skal være et kongelig
presteskap, alt etter de ordningene som Gud har laget i stand for de for
skjellige frelses-kategorier av mennesker.(Se oversikten over de forskjel
lige frelses-kategorier på s. 76—77)
De troende som har fått oppstandelses-legemene vil både kunne styre
ut ifra det himmelske templet og det nyoppbygde templet i Jerusalem,
mens de troende av jøder og hedninger som har overlevd trengselstiden,
vil kunne få preste-funkgoner på jorda. Vi kan vel også regne med som
helt sikkert at de som har fått herlighets-legemene, vil få høyere og over-132-

ordnede funksjoner enn de andre troende, i og med at de først-nevnte er
gjortlik med GudsSønns bilde,og i og med at de har adgang til himmelen.
Hva som gjelder de troendes preste-funkqon,så skal den utøves både
i himmelen og på jorden. I HIMMELEN SKAL VI TILBE GUD
SOM FRELSTE MENNESKER OG PRESTER, MENS VI PÅ
JORDEN SKAL UTØVE VÅRT PRESTE-EMBETE OVER DE
MENNESKER SOM

LEVER I lOOO-ÅRS-RIKET. Vi skal være

Guds representanter på jorda og herske over menneskene der som pres
ter og konger. Da først blir teokratiet(Guds-styret) opprettet på jorden,
mens vi nå bare ser skyggene av det. GUDS—STYRET PÅ JORD
KAN IKKE OPRETTES FØR JESUS KOMMER TILBAKE.

Jeg vil i den anledning få lov til å sitere det som P. Beyerhaus sier om
preste-embetet i 1000-års-riket i sin bok. Guds plan med Israel og fol
kene, s. 34: "Begrepet "kongerike av prester" hentyder til den kom
mende teokratiske og hierarkiske ordning i Guds rike på jorden. Denne
jord med alle folkeslag er bestemt til å bli omdannet til et kongerike, i
hvilket Gud er den absolutte, av alle folkeslag anerkjente hersker. For
kun slik kan dens opprinnelige bestemmelse gå i oppfyllelse, nemlig å
bli en god verden, rik på velsignelse, fred, rettferdighet, velstand og kul
turell utfoldelse.

Mellom Gud og folkeslagene står et embete, som Gud selv har opp
rettet, det er prestene,som er formidlere av hans anvisninger og velsign
else, og samtidig er de talsmenn for menighetens overtredelser. VIA
PRESTENE SKAL KOMMUNIKASJONEN MELLOM GUD OG
FOLKESLAGENE FOREGÅ ETTER EN FASTSATT FORM."

Jeg vil også sitere det som Samuel Roswall sier om Guds-styret i
1000-års-riket i sin bok. Den lange vei, s. 34:'Tlthvert forsøk på å gjen
nomføre teokratiet på verdens nåværende forutsetninger vil i beste fall
bli et vrængebilde, fordi djevelen er løs og utøver sin forførende makt
over menneskene. Men når Jesus kommer igjen, og Guds motstander
bindes,skal folkene kjenne Herren og kunne gi seg inn under Kristi kongeherredømme. I den nåværende tidshusholdning utøver Gud sin "regje
ringsmakt" ved Helligånden i gjenfødte hjerter. I DEN KOMMENDE
VERDEN TRENGER STRÅLENE FRA DET GAMMEL-TESTA-

MENTLIGE TEOKRATI GJENNOM, BRUDT I KRISTI FRELSERGJERNINGS PRISME".

Jeg vil i denne sammenhengen sitere fra min bok,Israel og den krist-133-

ne menighet, s. 209—210:"Den kristne menighet skal være med å styre
over hedningene og være prester i 1000-års-riket. DE SKAL BÅDE
STYRE UT I FRA

GUDS TEMPEL I HIMMELEN OG JESU

HERLIGHETS TRONE I JERUSALEM. Den kristne menighet skal

forst og fremst være en himmelsk forsamling og være med å styre ver
den ut i fra den himmelske herligdom, men dette forhindrer ikke at den
også er med på å styre verden ut fra Jesu tempel i Jerusalem. I og med
at de kristne på dette tidspunkt har fått herlighetslegemene, så kan de
forflytte seg raskt fra et sted til et annet. Enkelthetene i menighetens
oppgaver i 1000-års-riket har vi ikke noen opplysninger om,men vi kan
likevel antyde de store trekk og hovedlinjer."(Se ellers min bok,Israel
og den kristne menighet, s. 206—230, hvor jeg skriver mye om de 2fa
sene i 1000-års-riket)
Da Costa sier følgende om sammenhengen mellom den himmelske og
den jordiske fasen av 1000-års-riket. "Det er dette kongerike, som fra
gammel tid av er blitt besunget av profeter og salmister,som alle troen
de i den gamle tid har ventet på med lengsel, som alt, hva som angår
tempeltjenesten i det gamle Israel, er et forbilde på. ET KONGERIKE
FRA HIMMELEN, MEN HER PA JORDEN, så synlig og håndgripe
lig, så virkelig som de 4 verdensriker,som Daniel så i nattesynet, og som
vil bli gjort ende på av det israelske verdensmonarki under Jesus Kristus
som jødenes konge".
Sverre Kornmo sier følgende om Jesu og den kristne menighets styre
i 1000-års-riket, i sin bok. Endetiden i profetienes lys, s. 112, 117 og
118. "Menigheten som sådan er aldri lovet noe jordisk rike. Menighe
tens herlighet er og blir av åndelig og himmelsk art. Også i 1000-års-ri
ket vil menighetens herlighet være av himmelsk art, men likevel vil me
nigheten regjere sammen med Jesus i sine herliggjorte legemer på jor
den. Alt på jorden vil da bli diktert fra det himmelske "hovedkvarter"
ved Jesus og menigheten...I stedet for bombetokter over Israels land,
vil det komme bølger av fly fra de fjerne land til Jerusalem for å få un
dervisning i Guds ord og bud.(Mika 4, 2). Mens all propaganda tidligere
gikk imot Kristus og alt som er rent og hellig, vil det da bli helt motsatt.
Alle lover og rettsbegreper vil være i harmoni med Guds ord. Hele ver
densordningen blir underlagt Kristus og hans menighet,som skal regjere
sammen med den herliggjorte konge. Da vil det bli fuU korrespondanse

mellom himmelen og jorden, idet de hellige, som er utvalgt av Kristus,
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vil være til stede i sine herliggjorte legemer likesom Jesus var hos sine
disipler etter oppstandelsen. OVERALT PÅ HELE JORDEN VIL
DE UTØVE SIN MAKT OG INNFLYTELSE BÅDE I ÅNDELIG
OG I MATERIELLE ANLIGGENDER. ALLE TING ER UNDER
LAGT DET HIMMELSKE STYRESETT.

Mellom himmel og jord vil det være samkvem, for de hellige som da
er bortrykket til himmelen, vil alltid ha sitt '"hovedkvarter" i det him
melske, men de vil også besøke jorden som himmelske representanter

for å ta del i stjrret, samtidig som de vil undervise i evangeliets sannhe
ter som vil være enda mere aktuelle i den tid enn i vår tid. Det står så

klart skrevet i Salme 72: Så lenge solen skinner, skal hans navn skyte
friske skudd. Solen vil skinne helt til det blir nye himler og en ny jord."
Erich Sauer sier følgende om de troendes gjøremål i 1000-års-riket i
sin bok. Den korsfestedes triumf, s. 151—152:"Men samtidig er den da
gen opprunnet da Herren skal hjemsøke himmelens hær i det høye og
jordens konger nede på jorden (Es. 24, 21), og da det behager ham å gi
det store riket med makt og herlighet til sin "lille hjord".(Luk. 12, 32).
"Jeg så troner og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å
holde dom"(Åp. 20, 4). "Den høyestes hellige skal få riket"(Dan. 7,
18, 22, Åp. 1, 6, 5, 10). DE SOM ER DØMT OG HAR FÅTT
SIN LØNN FOR KRISTI DOMSTOL, BLIR GJORT TIL VER
DENS DOMMERE. DE SKAL VÆRE DEN HERSKENDE ADEL
I DET EVIGE HIMMELRIKET.

Og fordi de er "et legeme"(1. Kor. 12, 12, 13, Ef. 2, 16), må den
enkelte ikke forherliges foran helheten (1. Tess. 4,15). Det hele er "de
helliges arvelodd i lyset", og den enkelte har bare en "del" i det (Kol.
1, 12). DE ER ALLE TILSAMMEN ET "KONGERIKE", ET
"KONGEDØMME" (Åp. 1, 6, 5, 10), OG DE ENKELTE ER
'TRESTER OG KONGER". Det hele er overordnet den enkelte. Den

enkelte har sin plass i rekken når det gjelder det heles forløp. Den en
kelte kan derfor ikke oppleve sin fullendelse isolert, men bare i per
sonlig livssammenheng med den fullendte helheten.
Derfor venter de hensovende på de kommende generasjoners fullend
else.(Hebr. 11,40, Åp.6,10, 11!)

Derfor blir "sjelene" ikke overkledd (Åp. 6, 9, Hebr. 12, 23 b)
straks ved døden med det kommende herlighets-legemet (1. Kor.
15, 23 b).
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Derfor faller oppstanelsen av de døde i Kristus i tid sammen med
"overkledelsen"(2. Kor. 5, 2—4) av dem som da lever, ved opprykkelsen (1. Tess. 4, 15). For endemålet for det ene er å skape en organisme,
ikke bare frelse for den enkelte, men herliggjøelse for helheten, ikke
bare en personlig salighetstilstand, men et "Guds rike"(Matt.6,10).
Og likesom nå Guds kosmisk-universelle stat av verdener står under
forvaltning av englefyrster som har sine områder (Jfr. Dan. 10,13, 20),
SÅLEDES SKAL DE FRELSTES SKARE HERSKE SOM KON

GER MED KRISTUS, SITT HOVED, OVER SOLER OG VER

DENER (Ap. 22, 5). "Vet I ikke at de hellige skal dømme verden? —
Vet I ikke at vi skal dømme engler?"(1.Kor.6,2, 3)."Den som seirer,
ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone,likesom jeg og har seiret og
satt meg med min Fader på hans trone"(Ap.3,21)."Salige er de tjene
re som Herren finner våkne når han kommer. Sannelig sier jeg eder: Han
skal binde opp om seg og la dem sette seg til bords og gå frem og — tjene
dem"(Luk. 12, 37). "Dette er det største løfte i Bibelen!"
Ludv. Johnsen sier følgende om de troendes gjøremål og virksomhet
i 1000-års-riket i sin bok, Jesu nær forestående komme, s. 205—220:
"Ennskjønt de hellige kommer tilbake til jorden, som til et gammelt
hjem, og opptar virksomhet over jordiske anliggender, og medens de vil
være istand og ha rådighet til velsignet forbindelse med jordiske bebo
ere, så vil dog ikke deres forbindelse bli utelukkende eller først og
fremst jordisk. Vi kan se dette fra det faktum, av alle besøk fra den an
nen verden, som omtales i Skriften. De hellige vil ikke vende tilbake til
deres sosiale eller huslige gjøremål, som de før eiet. Det er mest sann
synlig at de ikke vil bli boende på jorden, men mer eller mindre i himlen der oppe, og dog ikke i hel avsondret betydning:Deres mest intime
forbindelse vil antagelig være nied Herren og med hverandre, og dog
med stor hengiven omtanke for deres jordiske betroelse.
c. Deres beskeftigelse.
I alminnelighet er vi ikke i noen slags uvisshet, hva angår deres be
skjeftigelse i tusenårsriket. Kristi legemlige beskjeftigelse vil bli likeså
utelukkende i Israels folks interesse og i jordens nasjoner, som da han
først kom her ned, da han utelukkende var opptatt å hjelpe trengende
sjeler,for hvem han var sendt.

Under tusenårsriket vil han bli opptatt utelukkende,som et mennes
ke i legemet, med å regjere over Israel og de forløste nasjoner. HANS
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HELLIGE VIL BLI HELT BESKJEFTIGET SAMMEN MED HAM.

Kristi regjering vil sikker berøre alle sider, av menneskelige anliggender,
politisk, sosialt, økonomisk, velgjørenhet, reformatorisk, utdannelse,
industrielt, agrikulturelt, likeså moralsk og åndelig, og således vil der bli
mange stillinger av makt og betroelse for de hellige. De tolv apostler vil
ha tribale (stamme) troner over de tolv Israels stammer, som vi vet fra
Kristi egne ord. I en lignelse nevnte Jesus at noen av hans tjenere skulle
herske over steder, to,fem eller ti, som det kunne bli. Daniel vil stå opp
til sin lodd ved dagenes ende. Sådanne hentydninger viser oss den virke
lige, praktiske og jordiske karakter eller egenskap av disse ting. De frem
stiller også meget sterkt en logisk forbindelse mellom tjenesten her og re
gjeringen hisset. Har vi ikke lov til å håpe,at vi da vil bli istand til å utfø
re med kraft, fremgang og store resultater hva vi nå gråter og ber om,
og allikevel ser kun små resultater? Hvor meget mere virkelig det synes,
når vi omgås med tanker om et jordisk område med praktisk, effektiv
virksomhet i tusenårsriket, heller enn å svinge palmegrener i noen om
tåket opphøyet herlighet. "De saktmodige skal arve jorden". Det er ik
ke så nå. De må derfor ha en fremtidig bestemmelse i forbindelse med
denne jord. Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med 'meg på min tro
ne,likesom jeg har seiret,og satt meg med min Fader på hans trone.Åp.
3, 21. Kristus seiret her på jorden på en virkelig måte ogfaktisk og virke
lig oppfor og satte seg hos Faderens høyre hånd i Hans universale Herre
dømme. I likhet med ham må også Kristi hellige seire i dette liv, og da
vil de ha en virkelig del med ham i hans personlige, synlige og herlige
regjering på jorden i tusenårsriket. Jo mere svevende og langt borte vi
gjør dette,jo mere taper vi den virkelige sannhet og tyngden av det hele.
Kom Herre Jesus!"

Hva som gjelder det andre løftet som ble gitt til menigheten i Tyatira
— om at den som seiret skulle få morgenstjernen, så betyr dette at de
troende skal få del i Kristi herlighet for alltid.
5) Menigheten i Sardes fikk følgende løfter: Den som seirer skal såle
des bli kledd i kvite klær, og jeg vil ikke utslette hans navn av livets bok,
og jeg vil kjennes ved hans navn for min Fader og for hans engler".
(Joh. Åp. 3,5)
De kvite klærne er tegnet på den kristne menighets frelses-kledning.
Vi legger merke til at når det gjelder menigheten i Laodikea,så manglet
den blant annet de kvite klærne.(Joh. Åp.3,18)
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Videre må vi legge merke til at de 24 eldste, som representerer den
kristne menighet, etter at oppstandelsen har funnet sted, så har disse
fått utdelt sine kvite klær. Dette er da bevis på at de er blitt ikledd rett
ferdighetens klær.(Joh. Åp.4,4)
Den som holder ut inntil enden, skal heller ikke strykes ut av livets
bok, som er hos Jesus i himmelen,og som han har kontroll med.Denne
boka inneholder manntallslistene over alle de troende mennesker i alle

frelses-tidshusholdningene.

I og med at navnene til hver enkelt av den kristne menighet står der,
så vil Jesus kjennes ved oss og være stolt av oss ovenfor englene og sin
Fader i himmelen. DE TROENDE ER NEMLIG JESU KRISTI
LØNN.

"Derfor vil jeg (Gud) gi ham (Jesus) de mange (de troende) til del,
og sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden og
ble regnet blant overtrederne, han som dog bar manges synd, og han
bad for overtrederne".(Esaias 53,12)
6) Menigheten i Filadelfia fikk følgende løfter: 'T)en som seirer vil
jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mere gå ut
derfra, og jeg vil skrive på ham min Guds navn og navnet på min Guds
stad, det nye Jerusalem, det som kommer ned fra himmelen fra min

Gud, og mitt navn,det nye".(Joh. Åp. 3,12)
Disse løftene angår den himmelske fasen av 1000-års-riket. I sine gjø
remål skal den kristne menighet være en støtte i Guds tempel i det nye
Jerusalem, slik at den for alltid skal være knyttet til denne byen.
Videre får den kristne menighet et trefoldig løfte om at Jesus vil
skrive på den Glids navn, navnet på det himmelske Jerusalem og sitt
eget nye navn. Dette vil da bety at den kristne menighet er fullstendig
innviet til Gud,det himmelske Jerusalem og til Jesus.
7) Menigheten i Laodikea fikk følgende løfte: 'Hen som seirer, vil
jeg gi å sitte med meg på min trone, likesom jeg og har seiret og satt
meg med min Fader på hans trone".(Joh. Åp.3,21)
Dette løfte angår den jordiske fasen av 1000-års-riket, og det angår
den kristne menighets gjøremål i 1000-års-riket — som prester og
konger. PÅ SAMME MÅTE SOM JESUS NÅ SITTER PÅ GUDS

TRONE I HIMMELEN, PÅ SAMME MÅTE SKAL DEN KRISTNE
MENIGHET SITTE SAMMEN MED JESUS PÅ HANS TRONE I
JERUSALEM.
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Den kristne menighet skal være i ro i himmelen i trengsels-tiden på
7 år. Den skal hvile fra sine gjerninger, tilbe og lovsynge Gud og Jesus
og få undervisning i åndelige spørsmål. Den enkelte kristne skal lære å
kjenne Guds innerste vesen og den store åndelige sammenhengen, som
han er satt inn i. Vi skal forstå dybdene i Gud og hans ordninger.'*For
nå ser vi i et speil, i en gåte, men da skal vi se åsyn til åsyn, nå kjenner
jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg også fullt ut
er kjent. Men nå blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, og
størst blandt dem er kjærligheten".(1. Kor. 13,12—13)
Hva som gjelder den kristne menighets nye innsikt, etter at den ny

testamentlige oppstandelse er funnet sted, så vil jeg få lov til å sitere
hva Erich Sauer sier i sin bok. På troens arena, s. 67—68: "Kristus vil
gi evig herlighet til seiervinnerne. De skal få se kongen i hans skjønn
het. De skal regjere med ham til evig tid. De skal tilbe ham som prester
i den himmelske helligdom. De skal utstråle klarhet som stjernene i
deres Fars rike.

Med hensyn til Guds majestet
skal deres del være hellig tilbedelse.
Med hensyn til Guds natur,
skal hans bilde åpenbares til fullkommenhet i dem.
Med hensyn til Guds liv,
skal deres bårneforhold manifesteres i herlighet.
Med hensyn til Guds skapning,
skal de herske over universet til evig tid.
"Den som har seiret, han vil jeg gi å sitte med meg på min trone, like

som jeg har seiret og satt meg med min Fader på hans trone"(Åp.3,21).
Dette er det fulle innholdet av seiersprisen. Det er den uforgjengelige
og uvisnelige arven som er gjemt i himlene for oss og som troen griper
tak i (1. Pet. 1, 4). Mens vi ennå lever her nede i svakhet og ufullkom
menhet, så la oss huske at det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men
vi vet at når han åpenbares, skal vi bli ham like,for vi skal se ham som
han er (1. Joh. 3, 2). Og når Jesus, vårt liv, åpenbares, da skal vi åpen
bares med ham i herlighet (Kol. 3, 4). "Ettersom vi da har disse løfter,
mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og full
ende vår helliggjørelse i Guds frykt"(2. Kor. 7, 1). "Og hver den som
har dette håp, han renser seg selv, likesom han er ren"(1. Joh. 3, 3)."
Etter at den sju-årige trengsels-tiden er til ende, så skal både englene
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og de hellige være med Jesus tilbake til jorden, og riket for Israel skal
opprettes med sine ordninger. "Da skal Herren min Gud komme og alle
hellige med deg, min Gud".(Sak. 14,5)
"Foråt han skal styrke deres hjerter, så de blir ulastelige i hellighet
for vår Guds og Faders åsyn, når vår Herre Jesus kommer med alle sine
hellige".(1. Tess. 3,13)
"Disse var det også Enok, den syvende fra Adam,spådde om da han
sa: SE, HERREN KOMMER MED SINE MANGE TUSEN HEL
LIGE".(Jud. 14)

Dette at Jesus skal komme tilbake sammen med de hellige, etter at
den store trengsels tid er slutt, er dessverre ukjente ting for mange krist
ne. Og selv om det er kjent, så vil mange ikke forkynne det eller ta
hensyn til det, og grunnen til det er at den vanlige forkynnelsen går ut

på at den kristne menighet overhodet ikke har gjøremål og oppgaver
på jorda, etter at oppstandelsen er funnet sted. Den vanlige og gjengse
forkynnelsen har isolert himmelen fra jorda, og ser ikke at Guds-riket
under alle frelses-husholdninger har vært to-delt, idet den ene delen av

Guds-riket er i himmelen, mens den andre delen er på jorden.
I vår tidshusholdning er imidlertid den største del av Guds-riket i

himmelen, men i 1000-års-riket vil jorda få en stor andel av Guds-riket,
i og med at Jesus er verdens konge ut ifra Jerusalem, og de troende del
tar i styret på jorden.

Det står dårlig til med forkynnelsen når det gjelder akkurat dette, og
grunnen til det er at fortolkningen har sjaltet ut jødene og deres løfter
og mener at den kristne menighet har tatt over jødenes løfter. I og med
at dette er skjedd, så har man heller ikke noe syn for riket for Israel, og
det som skal foregå i den jordiske fasen av dette riket. Forkynnelsen går
ut på at de troende skal til himmelen,og så skal vi være der for oss selv.
Den vanlige forkynnelsen har gjort himmelen til et isolat, og er ikke i
stand til å se at det i 1000-års-rikets tid skal være en intim forbindelse

og kontakt mellom himmel og jord, og at de troende skal få overord
nede oppgaver i dette styret.
Jeg vil i denne sammenheng sitere det som M. R.de Haan sier i Evan

gelisten nr. 15,1983 i artikkelen, Jesus kommer igjen: "Dertetter vil det

følge en periode på omtrentlig sju år med fryktelige domshandlinger på
jorden. Dette er kalt "trengselen", Jakobs trengselstid. Guds vredes dag,
nevnt hundreder av ganger i Skriftene, og utførlig beskrevet i sin helhet
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i den siste bok i Bibelen, Åpenbaringsboken. Ved avslutningen av denne
perioden, når nasjonene er samlet mot Jerusalem, DA VIL DEN
HERRE JESUS KRISTUS PLUTSELIG KOMME TILBAKE TIL
JORDEN MED SIN MENIGHET SOM VAR BLITT OPPRYKKET

FØR TRENGSELEN. Da skal han odelegge de ugudelige fiender, utfri

Israel og opprette sitt herlige tusenårige rike» det bokstavelige Mille
nium, på jorden.
Sakarias ord er ikke til å misforstå:

"se, det kommer en Herrens dag, da det hærfang som er tatt fra deg,
skal skiftes ut i din midte, for jeg vil samle alle hedningefolkene til
krig mot Jerusalem, og staden skal bli tatt og husene bli plyndret, og
kvinnene bli sigendet, —
For Herren skal gå ut og stride mot disse hedningefolk,som han for
har stridt på kampens dag. På den dag skal hans fotter stå på Oljeberget,
som ligger midt imot Jerusalem i Ost —. Da skal Herren bli konge over
hele landet, på den dag skal Herren være én, og hans navn ett". (Sak.
14,1-4,9).
Etter at Jesus og de hellige er kommet tilbake til jorden, får vi den
gammel-testamentlige oppstandelse på den siste dagen,for opprettelsen
av 1000-års-riket. Troende joder og troende hedninger av forskjellige
frelses-kategorier skal da stå opp og få sin lonn av Jesus og få tildelt sine
oppgaver i 1000-års-riket. Disse vil få sine oppstandelses-legemer, og vil
kunne få gjoremål i himmelen og på jorda. "Og jeg så troner, og de(de
hellige) satte seg på dem,og det ble gitt dem makt til å holde dom (over
de vantro joder og vantro hedninger) og jeg så deres sjeler som ble hals
hugget for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, og dem som
ikke hadde tilbedt dyret (Antikrist) eller dets bilde, og som ikke hadde
tatt merket på sin panne og på sin hånd,OG DE BLE LEVENDE OG
REGJERTE MED KRISTUS I 1000 ÅR".(Joh. Åp.20,4)
I 1000-års-riket skal Jesus sitte på sin herlighetstrone i det nyoppbygde templet i Jerusalem, og lov og Guds ord skal gå ut til all verden
fra Jerusalem: "Men det skal skje i de siste dager, da skal fjellet(Sion)
der Herrens hus står være grunnfestet på toppen av fjellene, og hoyt
hevet skal det være over alle høyder, og folkeslag skal strømme opp på
det. Og mange hedningefolk skal gå avsted og si: Kom,la oss gå opp til
Herrens berg og til Jakob Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi
ferdes på hans stier. FOR FRA SION SKAL LOV UTGÅ, OG
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HERRENS ORD FRA JERUSALEM". (Mika4,l-2)
I 1000-års-riket skal det heller ikke være krig mere, og menneskene

ideal smi sine våpen om til jordbruksredskaper. "Og han skal dømme
meUom mange hedningefolk og skifte rett for veldige hedningefolk helt
til de Qemeste land, OG DE SKAL SMI SINE SVERD OM TIL
HAKKER OG SINE SPYD OM TIL VINGÅRDSKNIVER, folkene

skal ikke lenger løfte sverd mot hverandre og ikke mere lære å føre krig,
men de skal sitte hver under sitt vintre og fikentre, og ingen skal skrem
me dem,for Herrens, hærskarenes Guds munn har talt".(Mika 4,3-^)
1000-års-riket er det samme som riket for Israel, og det er den sju

ende og siste av tidshusholdningene. Etter at 10004rs-rikets tid er slutt,
går vi inn i selve evigheten på den nye jord. Dessverre så er der en meget
liten forståelse for 1000-års-riket i vår forkynnelse i dag. Mange kristne
tror at den kristne kirke eUer det kristne legeme har overtatt jødenes

løfter, og at jødene må gå veien om den kristne kirke for å bli frelst.
Man ser ikke at det kristne legemet og de troende hedninger er podet
inn i jødenes løfter og inn i det gode jødi^e ojje-tre og den jødiske
fielses-tradisgonen.

Nå når jødene kommer tilbake til Eretz Israel etter en 2600 år van
dring ute i diasporaen, så kaller Gud dem tilbake igjen i den hensikt at
Jesus skal komme tilbake igjen og opprette riket for Israel. Jødenes
hjemvenden til sitt eget land er derfor den største utfordring som erstat
ningsteologien har stått ovenfor,og hva den vil gjøre med denne utford
ringen,det får den selv svare på.
Dersom man derimot har et riktig syn på jødene, deres løfter og
1000-års-riket, så er det klart at det synet som en kommer fram til og
forfekter, må være meget forskjellig fra det som erstatningsteologien
står for. Erstatningsteologene og erstatningsforkynnerne skiller i det
hele tatt ikke mellom Israel og den kristne menighet i lesningen av N.T.
Dette fører til at utsagnene i N.T. utelukkende går på den kristne me
nighet og kirkens vokster og ekspansjon.
I denne boka har vi forsøkt å skille mellom det som Gud har si^ og
lovet jødene på den ene side og det som Gud har sagt og lovet den krist
ne menighet på den annen side, og den vil derfor være en motvekt mot
erstatningsteologien og det som den hevder. Vårt syn vil få følgénde
konsekvenser for den hovedproblematikk som vi har belyst i denne
boka,nemlig tidspunktet for den kristne menighets bortrykkelse:
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1) Den kristne menighet skal bortrykkes før trengsels-tiden på 7 år,
som skal komme over hele jorden, for å prøve dem som bor der, om de
vil tilhøre Jesus eller Antikrist.

2) Den kristne menighet skal fram for Jesu domstrone,som er i him
melen for å få sin nådelønn.

3)Den kristne menighet skal være i ro i himmelen i 7 år. I denne tids

perioden skal den kvile fra sine gjerninger og ære og tilbe Gud og Jesus.
4) Etter at disse 7 år er gått, skal alle hellige og englene være med
Jesus tilbake til jorda,for å være med i styret i 1000-års-rikets tid.
5) I 1000-års-rikets tid vil Gud styre verden ut ifra sin trone i him
melen, mens Jesus vil styre iit ifra sin trone i Jerusalem. Alle troende vil
være med i et verdensomspennende styre, der kristendommen skal være
den rådende, og den er anerkjent av alle mennesker ut over den hele
jord. De troende som har fått herlighets-legemene skal både være med

å styre ut ifra den himmelske og den jordiske fasen av riket, mens de
troende av jøder og hedninger som har overlevd trengsels-tiden,skal væ
re med å styre ut ifra den jordiske fasen av riket.

Tiden for den kristne menighets bortrykkelse nærmer seg. Det ser vi
av tegnene i tiden, og dersom vi skal nevne to av dem, så må det være

frafallets tegn og det forholdet at jødene er kommet tilbake til sitt eget
land, Eretz Israel, og bygger og bor der. Særlig det siste tegnet er det
store tegn i tiden på at vi nærmer oss slutten av denne tidshushold-

ningen, og at en ny tid står foran sin begynnelse, nemlig riket for Israel.

Men før dette kan skje, at Jesus kan komme tilbake og opprette 1000års-riket, så blir den kristne menighet bortrykket, og verden går inn i
sine mange forferdeligheter i trengselstiden på 7 år.

Når Jésus ikke allerede har hentet den kristne menighet, så er grun
nen til det at legemet ennå ikke er fullt. Det er med andre ord plass til
noen til. La oss derfor bruke den korte tiden som er igjen til å vinne an
dre for Jesus, slik at så mange som mulig blir med når Jesus kommer for
å hente sine.

Det eksakte tidspunktet eller årstallet for Jesu komme for den krist

ne menighet, det er det ingen gitt å vite, men tiden kjenner vi. Gud har

gitt oss det profetiske ord, som forteller oss om det som skal skje, før
det er skjedd. Når Israel og jødene samles i sitt eget land igjen, så sier
det seg selv at den kristne menighets tid går mot sin slutt. Dette gjelder

også kirkens tid. Den kristne menighet og den kristne kirke er en paran-143-

tes som Gud måtte innføre midt inne i jødenes løfter.I og med at jødene
ikke viUe ta imot det konkrete tilbudet som Jesus tilbød dem om at ri

ket for Israel var nær ved hans første tilstedeværelse på jord, så måtte
Gud føre inn en ny frelses-ordning, den ny-testamentlige menighet,
som nå har hatt sin tid i snart 2000 år. Vi vet også at før Guds rike kan
opprettes på jorda, så går verden og de fleste mennesker inn i trengsels
tiden. Antikrist, den falske profet og Satan skal utfolde sitt voldsherre
dømme over jorda i 7 år, men etter den tid er det satt en stopper for
Satans planer, og Guds-riket,som skapningen lengter etter, skal komme
til syne i Israel og Jerusalem.

Vi som tror og som har den Hellige Ånd i våre hjerter til innsegl og
pant til forløsningens dag, vi har ingen ting å frykte. Herren skal hente
oss hjem til seg, slik at vi unngår trengsels-tidens redsler. La oss derfor
oppmuntre og støtte hverandre i den korte tiden som ennå er igjen til
Jesus kommer, og minne hverandre om den ufattelige store frelsen og
den store lønnen som Gud har beredt til alle som tror. La oss ikke bli

trette og motløse, men la oss se på Jesus og det som han har gjort for
oss. La oss lese i Bibelen og se på alle de troende som aUerede har stridt
den gode kamp og nå er hjemme hos Herren.''Derfor, la oss da vi har så
stor en sky av vidner omkring oss, avlegge alt som tynger, og synden
som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe i den kamp som er
oss foresatt, idet vi ser på troens opphavsmann og fullender, Jesus, han
som for den glede som ventet ham, led tålmodig korset, uten å akte
vanæren, og nå sitter på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham
som tålmodig har lidt en slik motsigelse av syndere, så Dere ikke skal gå
trette og bli motløse i deres sjeler".(Hebr. 12,1—3)
Og når vi engang står foran tronen i den himmelske herlighet, da vil
vi erkjenne at det er rett det som Gud sa til jødene — og dette gjelder
alle troende: "I all deres trengsel var det ingen trengsel, og hans åsyns
engel (Jesus) frelste dem, i sin kjærlighet og sin store mildhet gjenløste
han dem, og han tok dem opp og bar dem alle den gamle tids dager".
(Esaias 63,9)
La oss være oppmerksomme på at han som begynte en god gerning i
oss, også skal fullføre den inntil Jesu Kristi dag,som er det samme som
Jesu komme for den kristne menighet.
La oss helt til slutt minne hverandre om hvem vi venter på. Vi venter
ikke på Antikristen, men på Jesus Kristus,som skal fri oss fra den kom-144-

mende vrede som skal komme over jorda, for å prøve dem som bor på
jorda — om de vil tilhøre Antikrist eller Jesus.
Dersom du som ikke er en troende, måtte komme til å lese dette, så
vil jeg oppfordre deg så sterkt som jeg kan til å ta imot Jesus i ditt
hjerte i dag, slik at også du kan bli med når Jesus kommer for å hente
den kristne menighet. Etter at den kristne menighet er tatt bort til
himmelen, blir det fort mørkt i verden, og når Antikrist trer fram, vil
alternativene for de aller flestes vedkommende bli: Enten tilbedelse av

og underkastelse under Antikrist eller likvidering og martyrium.
Vi må huske på at han som sa: 'TCOM HIT Dere min Faders vel
signede, arv det riket (1000-års-riket) som er beredt dere fra verdens
grunnvoll ble lagt", han sa også: "GÅ BORT FRA MEG, Dere for
bannede, i den evige ild, som er beredt djevelen og hans engler".(Matt.
25, 34 og 41)
Vi kommer alle til å møte Jesus, enten som frelser eller som dommer.
Den som ikke møter Jesus foran Jesu domstrone i himmelen,han møter
ham foran den store kvite trone, hvor de ufrelste mennesker fra alle
tidshusholdninger skal dømmes og gå fortapt.
For meg er valget klart: JEG VELGER JESUS, HIMMELEN OG
1000-ARS-RIKET.

Hva velger du?
Tingvoll den 11. oktober 1983
Oskar Edin Indergaard

Spørsmål og oppgaver.
1) Hvilke 7 egenskaper er det som kjennetegner herlighets-legemet?
2) Hvilke forhold er det mellom Jesu herlighets-legeme og den krist
ne menighets legeme?
3) Hvorfor skal den kristne menighet fram for Jesu domstrone i
himmelen?

4) Hva er nådelønn for noe, og på hvilken måte oppnår en kristen
den?

5) Hva vil det si å få full lønn?
6) Gi en beskrivelse av de 4 kransene som blir utdelt foran Jesu
domstrone.

7) Hvem er det som får livets krone?
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8) Nevn andre ting som innegår i nådelonnen.
9) Hva skal nådelønnen brukes til?

10) Hva går løftene til de 7 lilleasiatiske menigheter ut på?
11) Hva betyr det at vi skal være Guds og Jesu prester og regjere
med ham i 1000 år?

12) Hva går det "alminnelige prestedømme" ut på, og hvorfor fun
gerer det ikke i mange kirkesamfunn,slik som det ble tiltenkt?
13) Hva betyr ordet "teokrati", og når vil vi få det?
14) Hvilke frelses-kategorier vil være med på å styre verden ut ifra
himmelen, og hvilke frelses-kategorier vil være med på å styre
verden ut ifra Jerusalem?

15) Hvor lang tid skal den kristne menighet være i ro i himmelen?
16) Hva skal den gjøre i dette tidsronunet?
17) Hvem er med Jesu når han kommer tilbake til jorda — til Olje
berget?
18) Hva er den gammel-testamentlige oppstandelse, og når foregår
den?

19)
20)
21)
22)

Når oppstår martyrene fra den antikristelige trengselstiden?
Hva er det som kjennetegner 1000^-riket?
Hva går erstatningsteologien ut på?
Hva er de to store tegn i tiden som viser at den kristne menighet
snart skal bortrykkes?
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Aslaug Kjeldsberg: LIV — ET UNDER
Denne boken handler om abortproblemet, og viser oss hvordan
Torill, som får et barn, uten å være gift, bestemmer seg for å
beholde barnet og ikke ta abort.
Vi £&r lese om hennes kamp og seier. Boken er en god hjelp for

både unge og eldre, som på en eller annen måte må ta stilling til
abort eller liv. Det er en fortelling fra virkeligheten, men selvsagt
er navn på folk og sted forandret.Den er både interessant,spennen
de og lærerik på samme tid. Den forQ*ener størst mulig utbredelse!

Stortingsrepresentant Kåre Kristiansen sier: "Jeg leste til øyet
ble stort og vått. Det var interessant fra begynnelse til slutt".
Kr.40,GUD SKAL BEVARE DEG!

Dette er en veldig gripende bok: 15 sannferdige fortellinger om
Guds underfulle bevarende makt og ledelse. Kjøp den til deg selv
og til andre. Den bør leses av så mange som mulig!
Kr. 20,-

Marietta Davis: LIVET ETTER DØDEN

Ni døgn borte fra legemet

Denne bok har vært utsolgt en tid, men jeg har nå gitt den ut i
nytt opplag og i storstilt trykk. Boken er også i skikkelig bind,
(og med gulltrykk) så den kan leses mange ganger og være Iflce fin.
— Den bør spredes og leses mest mulig. Det er mange som er blitt
frelst ved å lese denne boken. Skulle jeg velge ut bare to bøk» av
alle jeg vet om, så hadde det nok blitt Bibelen og denne bok. —
Kr. 40,Hvis Deres bokhandler ikke har disse bøker, kan de fåes tilsendt

pr. post, uten tillegg for porto og uten oppkrav. Henvend Dem til:
NERLAND FORLAG - 6024 Eidsnes - Telefon 071-90868
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DEN KRISTNE MENIGHETS BORTRYKKELSE

Kristen Bokproduks>jon har til hensikt å gi ut litteratur om Israel og
det profetiske ord. Til nå har vi gitt ut 2 boker,som er blitt godt mot
tatt av kristenfolket både i Norge og i andre land. Disse bar tittelen:
GUDS LØFTER TIL ISRAEL og ISRAEL OG DEN KRISTNE
MENIGHET, og er skrevet av Oskar Edin Indergaard.
. Denne bosten er vi så heldige at vi kan gi ut 2 nye boker. Den ene er
skrevet av 0. K. Indergaard og bar tittelen: TEMAER I BIBELSK
PROFETI. Del I. Den andre er skrevet av Oskar Edin Indergaard og bar
tittelen: DEN KRISTNE MENIGHETS BORTRYKKELSE.

Oskar Edin Indergaard er fodt den 28/4 1938. Han er utdannet cand.

philol., bar arbeidet 17 år i den videregående skolen og bar folgende
fagkrets: Mellomfag i tysk,fransk, kristendoms— og samfunnskunnskap
og hovedfag i historie.

I boka gjennomgår forfatteren de 3 syn som det er på den kristne
menighets bortrykkelse, og slår fast AT JESUS SKAL HENTE DEN
KRISTNE MENIGHET TIL HIMMELEN FØR TRENGSELS-TIDEN

BEGYNNER. De to andre synene: At den kristne menighet skal bort
rykkes midt i eller etter trengsels-tiden, er dermed gal.
Videre bar forfatteren bygd opp boka rundt det faktum at Gud bar
lovet Jodene og Israel 490 år (Dan. 9, 24—27), hvorav det gjenstår en

åruke på 7 år. Den siste åruken, som nå bar stått stille i snart 2000 år,
vil begynne å gå igjen, når den kristne menighet rykkes opp til Herren i
himmelen. Den kristne menighet bar dermed ingen ting å gjore med dis
se 7 år. DET ER JØDENES OG VERDENS TID. Denne tiden kalles

trengsels-tiden, hvorav de 3,5 siste år kalles for "den store trengsel".
Etter hvert kapittel i boka er det utarbeidet spørsmål og oppgaver,
slik at boka også egner seg godt til Bibel-studie-grupper.
Vi vil også denne gangen be kristenfolket om å kjøpe de bøkene som
vi gir ut og være med på å spre dem. Vi vet at bøkene vil være til stor
velsignelse for mange.

