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INNLEDNING

Kristen Bokproduksjon gir ut litteratur om Israel og det profetiske
ord. Vi er nå så heldige at vi kan sende ut på markedet vår femte bok om
dette meget viktige temaet Bokens tittel er: GUDS—KIKET I ISRAEL.
Den er skrevet av undertegnede. TU høsten 1985 kommer også andre del
av O. K. Indergaards bok: TEMAER I BIBELSK PROFETI. DEL 2.
I den boken som vi nå sender ut, gjennomgår vi hva både det Gamle

og det Nye Testamente sier om begrepet Guds rike, og finner da ut at det
ligger følgende betydninger i dette begrepet:

1) Det generelle Guds-riket.
2) Guds-riket i himmelen.
3) Det første tilbudet om opprettelsen av Guds-riket i Israel.
4) Guds-riket slik som vi har det i dag. Dette er et blandet rike, der

noe er godt og noe er ondt.
5) Den kristne menighet er også en del av Guds-riket.
6) Israel i sin hemmelighetstilstand er også endel av Guds-riket.
7) Det framtidige Guds-riket i Israel eller 1000-års-riket.
8) Guds-riket på den nye jord.

Når vi leser i Bibelen, må vi være oppmerksomme på at Gudsriket kan
bety forskjellige ting. Vi må derfor til enhver tid spørre oss selv, når vi
leser om Guds-riket, hvilken av disse betydningene begrepet har. Det er
av meget stor betydning at kristenfolket er klar over dette. Dersom de
ikke ser og forstår dette, får de ikke det fulle utbytte av lesningen av
Bibelen.

Til tross for at dette er av stor betydning å vite, så er likevel hoved
hensikten med den nye boken å peke på den del av Guds-riket som en
stor del av teologene og forkynnerne enten mistolker eller ikke ser idet
hele tatt: Nemlig riket for Israel. Mens teologene før enten benektet
1000-års-riket eller mente at det var en del av kirkens historie, så holder
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nå den falske utleggelsen på å bre seg blant teologene at lOOO-års-riket
er en framtidig del av kirkens historie. Jødene skal rett nok bli frelst som
folk og som levning i denne perioden^ men de skal innordne seg i den
kristne kirke.

Etter denne oppfatningen skal heller ikke Jesus komme tilbake til
Israel og Jerusalem og styre verden ut ifra det ny oppbygde templet der.
Det er kirken som skal styre. DENNE SISTE VILLFARELSEN ER
IKKE BEDRE ENN DE TO ANDRE SYN PÅ 1000-ÅRS—RIKET.

Etter som jeg ser det, fikk jødene et første tilbud om opprettelsen av
Guds-riket i Israel allerede mens Jesus var på jorden første gangen. At
dette er tilfelle, ser vi av de mange utsagn som vi har i de synoptiske
evangelier og av den evangelieforkynnelsen som vi har der. Den kaller vi
for "jødekristendommen,** og den skiller seg klart ut ifra den kristne me
nighets kristendomsform, slik som den kommer til uttrykk i de forskjel
lige brevene i det Nye Testamente.
I første del av boken behandler jeg det som vi legger i begrepet

jødekristendommen* og dersom man far tak i dette, så oppdeler man
fort at Jesus kom med et første tilbud til jødene om å opprette riket for
Israel for dem allerede ved sitt første komme. Jeg har på ingen måte
fått anledning til å utdype alle aspekter ved dette, men i og med at det
er nevnt, sa vil den Hellige Ånd arbeide videre med den som leser boken.
Da jødene ikke ville ta imot hverken tilbudet om folkefrelsen eller

tilbudet om riket, førte Gud inn den kristne menighets tidshusholdning.
Denne vil fa sin slutt ved den kristne menighets bortrykkelse, før den
7-årige trengselstiden setter inn over jorden. Disse 7 år er Antikristens
tid. Han vil i de første 3,5 år forestille seg for verden, slik at den til og
med skal tro at han er verdens frelser og den store fredsstifteren. Etter at
de første 3,5 arene er gatt, vil han imidlertid vise hvem han i virkelig
heten er. Han er dyret og Satans An tikrist. ^
Di^e siste 7 år er også jødenes tid. Trengselstidens tempel vil bli bygd

opp igjen, og ofringene vil komme i stand i templet. Troende jøder vil gå
ut til hele verden med evangeliet om Jesus kristus og med evangeliet om
den framtidige opprettelsen av riket for Israel. Den såkalte *'jødekristen
dommen vil komme tilbake i de siste 7 år av hegningenes tider. I
1000-riket — etter at Jesus er kommet tilbake — vil den utvikle seg til
den styreformen som vi vil få i rikets tid.
Denne boken vil ogsa derfor være med på å peke på at jødene fortsatt
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er Guds utvalgte folk, som han har store planer med. Vi er på ingen måte
enig med erstatningsteologien, som fortsatt hevder at den kristne kirke
har tatt over jødenes løfter og oppgaver. Boken vil derfor være en mot
vekt mot denne falske teologien.
Det gjelder nå å arbeide for fullt med å få ut litteratur om Israel og

det profetiske ordet, før Antikrist kommer. Etter at han er kommet, vil
det fort bli mørkt i verden. Vi ser allerede hans tegn som er 666, skjult
til stede på snart alle varer som selges i våre butikker. Dette tegnet, som
også viser oss at endetiden nærmer seg raskt, har hatt en kolosal utbred
else bare dette siste året.

I dette viktige arbeidet vU vi be kristenfolket om å være med på å
kjøpe våre bøker og å være med på å spre dem. Vi ber videre om forbønn
og økonomisk støtte i arbeidet. Det er forbundet med store utgifter å
gi ut disse bøkene, men Herren har hjulpet til i dag, og det vil han også
gjøre i fortsettelsen.

Vi vet at de bøkene som vi gir ut, har vært til stor hjelp for de mange
søm studerer det profetiske ordet. Vi ser gjeme at dere skriver til oss,
slik at vi kan få kontakt med våre lesere. På denne måten kan vi også
sende dere vår orientering om arbeidet, som kommer ut to ganger i året.

Til slutt vU vi minne hverandre om at DEN SOM VELSIGNER

ISRAEL OG JØDENE, DEN VIL GUD VELSIGNE.

Tingvoll den 24. november 1984.
Deres i tjenesten

Cand. philol Oskar Edin Indergaard
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DE 5 FØRSTE FRELSESTIDSHUSHOLDNINGER

Gud har delt inn menneskets historie og sitt skaperverks historie i 7
tidshusholdninger. En tidshusholdning er en bestemt periode i mennes
kenes historie hvor et bestemt styrings— eller frelses-prinsipp er rådende
og framtredende. Dette prinsippet er gitt av Gud, og det forer til Gud,
dersom menneskene vil lyde og lytte etter det prinsippet.
I tille^ til dette kan det også være flere prinsipper i en og samme

periode, for prinsippene faller ikke som sådanne bort, men de blir med
fra den ene til den andre perioden. Til tross for dette, så er det likevel et
som er hovedprinsippet.

Grunnen til at Gud gir menneskene etiske prinsipper, er at han vil at
de skal komme til ham og få del i frelsen som Jesus tilvandt oss alle
sammen på Golgata. Dessuten, dersom menneskene ikke vil lyde prin
sippene, så skal Gud bruke prinsippene til å domme menneskene, for
Gud er en rettferdig Gud.
I og med at verden ligger i det onde, og Satan er aktiv overfor men

neskene, så vil det vise seg at frelses-prinsippene for de aller fleste men
neskers vedkommende blir til bedømmelse og fordommelses-prinsipper.
Det som i utgangspunktet var et frelses-tilbud, vil vise seg å være et til
bud til fortapelse. MENNESKENE VIL MØTE IGJEN FRELSES-
TILBUDENE PÅ DOMMENS DAG.

Dessuten vil Gud gi menneskene disse etiske prinsippene i fullt mål,
for han er en rettferdig Gud, og han vil gi menneskene alle muligheter
til å bli frelst. I sin visdom og allmakt har han i de forskjellige tidshus-
holdninger gitt oss alle tilbud og prinsipper som det går an å gi. Men
neskene kan derfor ikke anklage Gud på dommens dag og si at de ikke
har fått alle muligheter til frelse av Gud. Det har de nemlig fått. På
dommens dag vil derfor alle bøye seg for Jesus og ta imot sin rettferdige
dom, som lyder enten frifinnelse eller fortapelse.

Vi kan også føye til og være oppmerksomme på at alle 7 tidshushold-
ninger ender med Guds dom over menneskene. Før Gud kan gi slekten
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et nytt frelses-prinsipp, så må han sanere det som er ondt. Menneskene
får dermed en ny start etter hver dom.

Vi skal kort gå igjennom de forskjellige tidshusholdninger og se på
hovedprinsippene.
For det første har vi uskyldighetens tidsperiode i Edens hage. Den er

beskrevet i 1. Mos. 1, 28 — 3, 13 og varte fra skapelsen til menneskets
fall. Hovedprinsippet i denne perioden var at mennesket var uten synd
og hadde god samvittighet overfor Gud. Vi vet at de talte med Gud, og
de kunne se Gud slik som han er. I Edens hage sluttet Gud den første
pakt med Adam og Eva.

I denne periode levde menneskene i uskyldighet overfor Gud, hver
andre og dyrene. Vi pleier å kalle denne perioden for USKYLDIGHE
TENS TIDSHUSHOLDNING. Men som vi vet, endte også denne peri
oden med at menneskene fall i synd, og de drog også resten av skaper
verket med seg inn i syndens sfære.

I og med at menneskene falt i synd og valgte Satan framfor Gud, så
fikk dette betydning for alle mennesker. Vi vet at den enes fall førte til
fordømmelse av alle mennesker, men Jesus som den andre Adam opp
rettet dette fallet. "Altså: likesom dns fall ble til fordømmelse for alle

mennesker, således ble også dns rettferdige gjerning til livsens rettferdig
gjørelse for alle mennesker, for likesom de mange er blitt syndere ved
det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange bli rettferdige ved
den enes lydighet." (Rom. 5,18—19)

I dette fallet fra menneskenes side ble også jorden og menneskene
tatt fra Jesus for en stund som hans rettmessige eiendom. Satan og de
onde ånder fikk himmelrommet som sitt oppholdssted, og hersker over
jorden og de fleste mennsker, som er blitt deres lydige undersåtter. Der
for er også Satan rettmessig blitt kalt for "denne tidsalderens gud"
(2. Kor. 4, 4) og "denne verdens fyrste." (Joh. 12, 31)

I fallet fikk Satan også nøklene til dødsriket, slik at ingen kunne for
late det etter sin død. Også de troendes sjeler ble holdt innesperret der.
Det skjedde også en forandring med dette etter at Jesus hadde sonet all
verdens synd og stått opp fra de døde. Ved denne gjerning brøt han seg
gjennom dødsrikets sperringer og tok fra Satan nøklene til dødsriket,
slik at han ved sin himmelfart kunne overføre de frelste sjeler i døds
riket til sin egen himmel — hvor de nå ærer Gud og venter på oppstand
elsen og forvandlingen av de andre troende døde. "Frykt ikke! jeg
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(Jesus) er den første og den siste og den levende, og jeg var død (virkelig
død), og se jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og
til dødsriket. (Joh. Åp. 1,18)

"Derfor sier Skriften; Han for opp i det høye (til himmelen) og bort
førte fanger, (troende sjeler som var innesperret i dødsriket), han gav
menneskene gaver (mange gaver)." (Ef. 4, 8)
Før menneskene ble utdrevet fra Edens hage, opprettet Gud en ny

pakt med dem og gav dem et løfte om at en frelser skulle komme i
slekten. Dette løftet er gitt til alle mennesker, overalt og til enhver tid.
Dette er løftet om kvinnens sæd (Jesus) som skal knuse slangens (Satans)
hode. "Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen og mellom din
sæd og hennes sæd den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens
hæl." (I.Mos. 3,15)
Den andre tidshusholdningen er SAMVITTIGHETENS TIDSHUS—

HOLDNING. Den er beskrevet i 1. Mos. 3, 23 - 7, 23. Den strekker
seg fra de første menneskers fall og til syndfloden, og varte i ca. 650
år. I denne perioden var det samvittigheten som skulle være den mo
ralske veiviser for menneskene. Guds stemme i hvert enkelt menneske

skulle være det moralske lys som menneskene skulle leve etter.
I tillegg til dette hadde de naturligvis de andre bevisene på Guds eksi

stens som var tilgjengelige på den tid. Det var selve skaperverket, opp
rettholdelsen av det og løftet om frelseren som skulle komme.
Men det viste seg at samvittigheten alene heller ikke kunne hamle

opp med synd og fristelse. Vi vet fra Bibelen at menneskenes ondskap
var stor, og at de aller fleste var onde helt igjennom. Ja, menneskenes
døtre inngikk til og med seksuelle forbindelser med de falne engler, slik
at det ble født unormalt store barn — barn som Gud ikke hadde skapt,
men som var utenom hans skapelsesplaner. Vi skal ikke se bort ifra at
dette var Satans plan om å grunnlegge en ætt som i sin tid kunne
fordrive og ta livet av menneskene, som er Guds skapninger. ̂ TDa nå
menneskene begynte å bli tallrike på jorden, og de fikk døtre, så Guds
sønner (de falne engler) at menneskenes døtre var vakre, og de tok seg
hustruer, hvem de hadde lyst til. Da sa Herren: Min Ånd skal ikke
dømme blandt menneskene til evig tid, for sin villfarelses skyld er det
kjød, og dets dager skal være 120 år. I de dager var kjempene på jorden
og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, og de
fødte dem barn, det er de veldige fra fordums tid, de navnkundige. Og
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Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle dets
hjertets tanker og påfunn bare var onde den hele dag." (1. Mos. 6,1—5)
På den andre siden må vi også være oppmerksomme på at vi ved siden

av denne onde slekt og denne onde utvikling også hadde en god utvik
ling og en god slekt. Det er den slekt som ville boye seg for samvittighe
tens stemme i hjertet og tilbe og ære Gud. Fra den andre tidshushold-
ningen vil menneskeheten være delt med hensyn til det å kjenne Gud.
Den ene delen er Satans og fortapelsens barn, men den andre delen er
frelsens og Guds barn. "Og Set fikk en sonn og kalte ham Enos. PÅ
DEN TID BEGYNTE DE Å PÅKALLE HERRENS NAVN."

(l.Mos. 4, 26)
'*Men Noah fant nåde for Herrens øyne. Dette er historien om Noah

og hans ætt: Noah var en rettferdig og ulastelig mann blandt sine sam
tidige, Noah vandret med Gud." (1. Mos. 6, 8—9)
På grunn av synden i verden angret Gud på at han hadde skapt men

neskene og gjorde beslutning om at han ville utrydde alt liv, som han
hadde skapt, og derfor lot han det regne i 40 dager og 40 netter, og han
holdt vannet over jorden i 150 dager. Det var bare 8 mennesker som ble
i live etter den såkalte syndfloden. Dette var en kraftig beskjærelse av
skaperverket og en ny start for menneskene.
Gud inngikk en ny pakt med Noah. Dette er den 3. store pakt som

Gud inngikk med menneskene. (1. Mos. 9, 1—17) Denne pakten angår
alle mennesker. I denne får menneskene beskjed om å bestyre skaper
verket på vegne av Gud — en beskjed de for ovrig også fikk i Edens
hage. I denne pakten er det en del regler, som jeg ikke her skal komme
inn på, men vi kan legge merke til at pakten også inneholder et løfte fra
Guds side, og det er at han aldri mer vil la menneskene omkomme i en
vannflom. Dette loftet har Gud holdt, og det vil han også holde. Neste
gang han vil utrydde menneskene, så vil dette skje i trengselstiden på 7
år, som vil komme over jorden, og som vi nå ser konturene av i det som
skjer i verden i dag, både ved at en del av jødene er kommet tilbake til
Eretz Israel, og ved at vi har de øvrige endetidstegn. Av slike tegn vil jeg
bare kort nevne følgende:

1) "Fikentreets tegn."
2) "Lovløshetens tegn."
3) "Frafallets tegn."
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4) "Det umoralske tegn."
5) '*Krig og rykter om krig-tegnet."
6) "Antisemittismens tegn."
7) "Fredstegnet."
8) "De store sammenslutningers tegn."
9) **Tidstegnet."
10) "Antikristens tegn."

Den 3. tidshusholdningen er beskrevet i 1. Mos. 8,20 --11,9 og blir
kalt for TIDSHUSHOLDNINGEN FOR MENNESKELIG ØVRIG
HET OG STYRE. Den varte fra syndfloden og til Babels forvirring,
som er en periode på ca. 450 år.
I denne perioden skulle menneskene få lov til å styre hele skaperver

ket helt for seg selv uten innblanding fra Guds side. De fikk også anled
ning til å ta liv, både av mennesker og av dyr. Mennesket ble derfor satt
som hersker over resten av skaperverket.
I tillegg til dette ble det også bedt om å bebo hele jorden og legge den

under seg. De tok også fatt på dette oppdraget, men da de kom til
Sinear (Babylon), så ville de stanse opp der og bygge seg en by og et
tårn, som de skulle bruke til avgudsdyrkelse. "Og hele jorden hadde ett
tungemål og ens tale. Og da de drog fram mot øst, fant de en slette i
landet Sinear, og de bosatte seg der." (1 Mos. 11,1—2)
På grunn av at de var ulydige mot det oppdraget som de hadde fått,

så grep Gud selv inn, ødela deres avgudstempel, forvirret deres språk,
slik at de ikke lenger forstod hverandre og spredte dem med tvang ut
over hele jorden. "Og Herren sa: Se, de er ett folk, og ett tungemål har
de alle, dette er det første de tar seg fore, og nå vil intet være umulig for
dem, hva de så får i sinne å gjøre. La oss (den treenige Gud) stige ned
der og forvirre deres tungemål, så den ene ikke forstår den andres tunge
mål. Så spredte Herren dem derfra over hele jorden, og de holdt opp
med å bygge byen." (1. Mos. 11,6—8)
Det prinsippet at menneskene skulle styre verden på vegne av Gud,

gikk heller ikke, og Gud sendte dem ut i verden, til sine egne gjøremål.
Det viser seg at Gud ikke kan styre ved hjelp av menneskene. Prinsip
pet er prøvd i flere tusen år allerede, og nå står vi på randen til den
3. verdenskrig, som sannsynligvis vil bli mer ødeleggende enn den forrige
verdenskrig. Menneskene har ikke styrt verden for Gud. De har derimot
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styrt den for sin egen herre og mester, nemlig Satan. Nasjonene og
verdensrikene er i opposisjon til Gud, og derfor så har vi også all ufre
den i verden.

I 1000-års-riket for Israel som vi også nærmer oss, vil Gud opprette
dette styret nok en gang. Men denne gang er det Menneskesønnen selv
som skal være styreren og herkeren — ut ifra Israel og Jerusalem. Tro
ende jøder og troende hedninger vil delta i det verdensvide styret, og
Satan og de onde ånder skal være fengslet i avgrunnen i 1000 år. Det
skal bli en fredstid uten like i denne tiden. Det skal vise seg at prinsip
pet fra den 3. tidshusholdningen er godt, men på grunn av syndefallet er
menneskene svake, og hverken vil eller kan være Guds lov lydige.

Etter den 3. tidshusholdningen, så lot Gud menneskene vandre sine
egne veier, enda han ikke lot seg uten vitnesbyrd overfor dem. Han had
de ikke glemt dem, men han kunne ikke satse på å mestre hele mennes
keheten på en gang. "han som i de fremfarne tider lot alle hedningefol-
kene vandre sine egne veier, enda han ikke lot seg uten vitnesbjrrd, idet
han gjorde godt, gav dere regn og fruktbare tider fra himmelen, og met
tet deres hjerter med føde og glede." (Ap.gj. 14,16—17)
I den 4. tidshusholdningen gjorde Gud noe nytt. I stedet for å for

søke a beherske hele menneskeheten tok han seg ut et menneske av
hedningeætt, nemlig Abraham, og ønsket å forme ham og hans ætlinger
etter sin vilje. Denne husholdningen strekte seg fra Abrahams kall og
til lovgivningen på Sinai, og den er beskrevet fra 1. Mos. 12,1 — 2. Mos.
19,8. Den strekker seg over en periode på ca. 450 år.
Denne husholdningen kaller vi for LØFTETS TIDSHUSHOLD—

NING, for i dette tidsrommet gav Gud Abraham og hans ætlinger, det
senere jødefolket, en rekke løfter, uten at han stilte noe som helst vil
kår til dem. Dette har Gud anledning til, for han eier hele jorden, og
han gjør med sitt som han vil. Dette prinsippet kjenner vi forøvrig godt
til vi som lever i den Hellige Ånds tidshusholdning, for det er selve
nådeprinsippet, og det går ut på at en kan få alle ting gratis — uten
vilkår. Det eneste vilkår som Gud setter er at en bøyer seg og tar imot
tilbudene. På denne måten ser vi at den 4. tidshusholdningen er temme
lig lik den tidshusholdningen som vi har i dag. Vi kan si at DEN 4.
TIDS—HUSHOLDNING ER NÅDENS TID PÅ EN SPESIELL
MÅTE I GAMMEL-TESTAMENTLIG TID.
Ved at Gud gikk inn i menneskeslekten og tok seg ut sin egen mann —
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Guds mann på jorden — og sitt eget folk — Guds folk i verden, så er
dette en redningsaksjon til hele menneskeheten fra Guds side. Dette er
også skjult for de fleste mennesker i dag at jodene er Guds utvalgte folk
på en spesiell måte, at Israel er Guds land, og at Jerusalem er Jesu
hovedstad. Da de ikke ser dette, så forsøker de heller å ødelegge for
jødene. Ethvert anslag mot jødene og Israel er i sin ytterste konsekvens
et forsøk fra denne verdens fyrste på å ødelegge for Guds folk og Guds
planer med verden. Bak anslagene og beskyldningene mot jødene står
Satan selv, og han skyver sine egne leiemordere foran seg for å begå
voldgjerninger mot Israel. Dette ser vi tydelig i dag også.
Hva som gjelder løftene, så må vi bare kort nevne at jødene fikk

løfter om landet (Kana-ans land) og løfte om at frelseren skulle komme
fra dette folket. "Den dag gjorde Herren en pakt med Abram og sa: Din
ætt gir jeg dette landet, fra Egyptens elv like til den store elv, elven
Frat (Eufrat)." (1. Mos. 15,18)
Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg,

vil jeg forbanne, og i deg (i Jesus) skal alle jordens slekter velsignes."
(1. Mos. 12, 3)

På samme måte som hedningene feilet og ikke ville gå på Herrens
veier, slik var det også med jøde-folket. På samme måte som hedningene
delte seg i 2 leirer, hvor den minste leir ville følge Herren og hans påbud
og anvisninger, slik var det også med jøde-folket. De fleste av dem ville
gå sine egne veier og leve uten Gud og uten håp i verden. Det viser seg
at det som er født av kjød det er kjød, og det hverken kan eller vil være
Guds lov lydig. Det derimot som er født av Anden, det er Ånd, og det
vil gjerne være lydig overfor Gud.
Gud handler bestandig med levningen eller resten. Det gjelder både

blant hedningene og blant jødene. DET ER LEVNINGEN SOM
TELLER FOR GUD. De andre er bare med i vandringen i et kort

jordeliv, og så går de til dødsriket for å vente på dommen. Levningen
derimot, de som ville være lydige i tidshusholdningene, de har bare
pause hos Faderen og venter på at han skal koble dem inn i styre-
sammenhengen igjen i Guds-riket, som vil komme i Israel.

Utgangspunktet for dette riket er Israel, hovedstaden i riket er Jeru
salem og frelseren er Jesus. I den fjerde tidshusholdning ble dermed
basis lagt for at riket kunne komme. Seirene var dermed vunnet fra
Guds side, og Satan kunne ikke mer forstyrre hans hovedplaner.
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At dette er riktig, ser vi også av det som senere skjedde, både med
jødene og med Jesus. Ingen er i stand til å utrydde jødene»enda det har
vært gjort mange forsøk på det opp igjennom tidene. GUD BESKYT
TER Sm FOLK.

Hva som gjelder Jesus, så kjenner vi godt til hans historie. Da Satan
og de onde ånder trodde at de hadde tatt knekken på ham, på et kors
på Golgata, da seiret han fullstendig over dem. Da han var svakest, i
hagen og på korset, da var han sterk, for Gud kom og gav ham styrke.
Han var hos en rik mann (Gud) i sin død.
Det som ̂ edde på Golgata for snart 2000 år siden, anser jeg som

det største som har skjedd, både i verdens-historien ogifrelses-historien.
På Golgata fikk Satan banesåret, og han lever nå i sin egen forgjengelig
het og sitt eget nederlag, og vet at Jesus har vunnet en knusende seier
over ham. '*Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem
åpenlyst til skue, idet han viste seg som seierherre over dem på korset."
(Kol. 2,15)

Vi ser fram til at den tid også kommer at han og de onde ånder skal
kastes ut av lufthimmelen og ned på jorden, og til den tid da det skal
være slutt på Satans gjerninger for godt. "Og han grep dragen, den gam
le slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for 1000 år." (Joh.
Ap. 20,2.)
"Og når de 1000 år er til ende, skal Satan løses av sitt fengsel. Og han

skal gå ut for å forføre de folk som bor ved jordens fire hjørner^ Gk>g og
Magog, for å samle dem til strid, og deres ti^ er som havets sand. Og de
drog opp over den vide jord og kringsatte de helliges leir og den elskede
stad (Jerusalem). OG ILD FALT NED FRA HIMMELEN OG
FORTÆRTE DEM." (Joh. Åp. 20,7-9)
Som alle andre tid^usholdningene ender med dom, så gjorde også

den 4. det. Av alle de jøder som var over 20 år (myndige), ved utgangen
fra Egypt, så var det bare Josva og Kaleb, som ble funnet verdige til å
komme inn i løftes-landet. De andre ble utryddet enten på vandringen
til Sinai eller på vandringen i ørkenen i 40 år. Ikke engang Guds tjener.
Moses, som blir ansett som den største profeten som har levd, filrk an
ledning til å komme inn, fordi han en gang ved Meribas vann hadde vært
ulydig mot Herren. (4. Mos. 20,11—12)

Etter at jødene hadde bodd 400 år i E^ypten, var det Guds vijje at de
skulle ut av dette landet, for å innta løftes-landet. På veien til løftes-
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landet, så gav Gud dem sin lov ved Sinai, og de tok imot loven med
glede og forferdelse. De var glade for at Messias fulgte med dem på vei
en, men også forferdet når Gud åpenbarte seg for dem på Sinai-fjellet.
Herrens herlighet var i skyen på Sinai-fjellet. '*Så skjedde det den tredje
dag da morgenen brøt fram, da tok det til å tordne og lyne, og det la seg
en tung sky over fjellet, og det hørtes en sterk basunlyd (Guds basun),
da skalv alt folket som var i leiren. Men Moses førte folket ut av leiren
til møte med Gud, og de stilte seg nedenfor fjellet. Og hele Sinai berg
stod i røk, fordi Herren var steget ned på det i ild, og røken av det steg
opp som røken av en ovn, og hele fjellet skalv. Og basunens lyd tok til
og ble sterkere og sterkere. MOSES TALTE, OG GUD SVARTE
HAM MED LYDELIG RØST. Og Herren steg ned på Sinai berg, på
fjellets topp, og Herren kalte Moses opp på fjellets topp og Moses steg
opp." (2. Mos. 19,16-20)
"OG HERRENS HERLIGHET HVILTE PÅ SINAI BERG, og

skyen skjulte det i 6 dager, den 7. dag kalte han på Moses midt ut av
skyen. Og Herrens herlighet var å se til for Israels barns øyne som en
fprtærende ild på fjellets topp. Og Moses gikk midt inn i skyen og steg
opp på fjellet, og Moses var på fjellet i 40 dager og 40 netter." (2. Mos.
24,16-18)
Ved Sinai-Qellet fikk jødene loven, som bestod både av de 10 bud

(2. Mos. 20,1—26), lovene som angikk det sosiale liv (2. Mos. 21,1—4)
og de lovene som angikk gudstjenesten i tabernaklet og senere i templet.
(2. Mos. 24,12-31,18)

Ved foten av Sinai-fjellet begynte den 5. tidshusholdningen, og den
står omtalt i Bibelen fra 2. Mos. 20,1 — Ap.gj. 1, og omhandler tiden fra
lovens inntroduksjon til den Hellige Ånds konune på pinsefestens dag.
Denne tidshusholdningen varte i ca. 1500 år, og blir kalt LOVENS
TIDSHUSHOLDNING.

Etter at menneskeheten hadde vært ulydig mot Herren — helt fra
skapelsen av — så ville han nå vise dem sin egen renhet og hellighet og
deres egen utilstrekkelighet og skyldighet overfor Gud ved å gi jødene
loven. Det vil si det var ikke bare jødene som fikk loven. I deres følge
ut ifra Egypt var der også en mengde fremmede som fulgte dem. Disse
kan da representere hedningefolkene. Det var ikke bare jødene som
skulle holde loven. Alle som kom i berøring med den av hedningefolke
ne, ble bundet til å holde den, men i og med at Gud på en spesiell måte
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handlet med dette folket, så var det gjennom dem at loven ble inn-
trodusert.

Hva som gjelder utvelgelsen av Abraham og jodene til å bli Guds folk,
så ligger dette utenom vår kompetanse til å si noe om. Vi vet at Gud
utvelger hvem han vil til å bli det som han selv har bestemt i sitt eget
rike, og sine kall, nådegaver og løfter det angrer Herren ikke på.

Dessuten så vet vi at det som Herren gjør, det er rett. Da han utvalgte
jødefolket til sitt eget folk, så var det en rett avgjørelse, og den står fast
til evig tid. Dette at Gud tok seg ut et eget folk på en spesiell måte,
betyr ikke at han ikke br3/T seg om de andre folkene. Han bryr seg om
dem like mye sohi jødene, men da de aller fleste av hedningene ikke
ville lyde Guds røst i frelses-manifestasjonene i tidshusholdningene, så
måtte han ta seg ut sitt eget folk.

Vi kan også si det slik: At på grunn av sin kjærlighet til hedninge-
folkene og sine løfter til dem, f. eks. om frelseren som skulle komme, så
ville han gjennom jødefolket og Jesu fødsel sørge for at også hedningene
fikk del i denne frelsen. UTVELGELSEN AV JØDEFOLKET TIL
SITT EGET FOLK, ER DERFOR IKKE EN TILSIDESETTING
OG UTEGLEMMING AV HEDNINGENE, MEN DEN ER DERI
MOT EN FRELSES- OG REDNINGSAKSJON FRA GUDS SIDE,
også overfor hedningene. Ved at Gud tok seg ut sitt eget folk, så koblet
han hedningene inn igjen i frelses-sammenhengen. GUD VET HVA
HAN GJØR.

Hva som gjelder utvelgelsen, så ligger den i Guds råd og Guds forut-
befattede beslutning, og vi vet at jødefolket ikke ble uttatt fordi de var
et stort, mektig og sterkt folk. Det ble derimot uttatt fordi det var et
lite folk, som ikke kunne stole på egne krefter i sin vandring. Vi vet at i
vår skrøpelighet, der fullendes Guds kraft. Vi vet at når vi er svake, da
kan Gud rå med oss, og da blir vi sterke i hans kraft. Slik er det også med
jødene: De skal være stille og Herren skal stride for dem. 'Tor et hellig
(utskilt fra hedninge-folkene) folk er du for Herren din Gud, deg har
Herren din Gud utvalgt av alle de folk som er på jorden, til å være hans
eiendomsfolk. Ikke fordi Dere var større enn alle andre folk, fant
Herren behag i dere, så han utvalgte dere, for dere er de minste blandt
alle folk, men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed
han hadde svoret deres fedre, derfor førte Herren dere ut med sterk
hånd og fridde deg ut av trælehuset." (5. Mos. 7, 6—8)

-18-



Etter at jødefolket hadde vandret i 3 måneder, fra Egypt til Sinai, så
gav Herren dem sine lover der, men vi skal likevel legge merke til det
forholdet at de allerede før Sinai — ved Mara, — fikk en lovgivning av
Gud og en forsmak på Guds lover. Dette var naturligvis gjort fra Herrens
side foråt de skulle kunne vurdere om de ville holde seg til Guds lover,
eller om de syntest at disse var for vanskelige å holde. Gud måtte gjøre
dette, for dersom han hadde ventet til jødefolket kom til Sinai, så had
de ikke dette villet bh et frivillig valg fra jødenes side. Inntrykkene fra
Sinai var så overveldende for folket at de hadde måttet svare ja på Guds
tilbud i alle fall.

Vi forstår at Gud vil ikke tvinge sine tilbud inn på noen, og når jødene
sa ja til Guds tilbud ved Sinai, så var denne avgjørelsen tatt på frivillig
grunnlag og etter overveielse, for de fikk kjennskap til Guds lover allere
de ved Mara. *'0g han (Moses) ropte til Herren, og Herren viste ham et
tre, det kastet han i vannet, og vannet ble godt. DER SATTE HAN
(GUD) DEM (JØDEFOLKET) LOV OG RETT OG DER PRØVDE
HAN DEM, og han sa:Dersom du hører på Herren din Guds røst, og gjør
det som er rett i hans øyne, og gir akt på hans bud, og holder alle hans
forskrifter, da vil jeg ikke legge på deg noen av de sykdommer som jeg
la på egypterne, for jeg er Herren, din lege." (2. Mos. 15,25—26)

Vi i^al også være oppmerksomme på det forholdet at jødefolket ikke
hadde behøvd å ta imot loven ved Sinai, for Gud kunne ikke tvinge den
innpå folket, men da de gjorde det, så gjorde de det av egen fri vilje og
av egen fri overbevisning om at dette var det beste for dem. Ved Sinai
ropte de høyt flere ganger at de ville ha loven, og at Moses skulle være
mellommannen mellom dem og Gud. "Da svarte folket, alle som én og
sa: Alt det Herren har sagt, vil vi gjøre. Og Moses bar folkets ord tilbake
til Herren." (2. Mos. 19,8)

Loven ble gitt for å vise alle mennesker deres utilstrekkehghet i frel-
ses-spørsmål. Loven gir uttrykk for Guds vilje, og vi vet at den som opp
fyller loven, han skal frelses ved den, men vi vet også at ingen greier å
oppfylle lovens krav. Av dette følger naturlig at ikke noe menneske
greier å frelse seg selv ved sine egne bestrebelser. Loven peker derfor på
en stedfortreder som kan oppfylle loven i alle menneskers sted. Loven
peker på frelseren, som ble lovet allerede ved fallet i den første tidshus-
holdningen. LOVEN PEKER PA JESU KOMME, DØD OG OPP
STANDELSE.
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Loven peker dessuten ikke bare på Jesu fornedrelse, men også på
hans komme som kongen i riket for Israel. Når forsoningsgrunnlaget
først var lagt, og når oppstandelsen fra de døde var fullendt, når himmel
farten var en realitet, og når Den Hellige Ånd var kommet, da stod riket
for Israel i ferd med å komme til verden. Da ventet Jesus på at jødene
skulle be ham om å komme tilbake, slik at han kunne opprette 1000-års-
riket for dem.

Loven peker også på lovgivningen og Guds-tjenesten i 1000-års-rikets
tid. Vi vet at loven på ingen måte skal falle bort, men at Jesus utdypet
den i Bergprekenen (Matt. 5—7). I dette får vi en illustrasjon på lovgiv
ningen i riket for Israel, hvor loven vil bli utvidet. Templet skal bygges
opp igjen, og ofringene vil komme tilbake. Dette skal vi behandle
senere.

Loven peker også på at jødene skal være prester og et hellig folk.
Dette skal skje i fullt mål i 1000-års-riket. Da skal de, sammen med an
dre troende være Guds prester, både i Israel og utover i hele verden, og
undervise hedningefolkene om loven og påse at de følger den — enten
ved frivillighet eller ved tvang. I og med at det blir et rettferdig styre i
1000-års-riket, så skal kravene til menneskene, både til de som tror og
de vantro, settes mye høyere enn i dag.
Av dette ser og forstår vi at både løftets og lovens tidshusholdning

peker fram mot riket for Israel, og vi forstår også at de forskjellige tids-
husholdninger ikke bare ble gitt for å gi menneskene et variert tilbud
om frelse.

I sitt dypeste vesen og sitt innerste innhold, så peker samtlige frelses-
husholdninger, som vi til nå har behandlet, fram til riket for Israel, hvor
også hedningene skal delta. Vi vet at Herren skal bygge Jerusalem og
gjøre det til en lovsang på jorden i 1000-års-rikets tid. *Tå dine murer,
Jerusalem, setter jeg vektere, aldri skal de tie, ikke den hele dag og ikke
den hele natt. Dere som minner Herren, unn dere ingen ro. Og gi ikke
ham ro før han bygger Jerusalem opp igjen, og før han gjør det til en
lovsang på jorden." (Esaias 62,6—7)
Nå betjn: loven ikke bare krav som blir satt til menneskene. Loven

regulerer både forholdet mellom menneskene og forholdet mellom Gud
og menneskene. Når menneskene holdt loven, så ville forholdet dem
imellom bli bedre og livet og vandringen lettere, og til slutt ville Gud
frelse dem inn i sitt rike.
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Lovens krav er derfor bare en ytre anordning eller et middel. I SITT
DYPESTE VESEN ER LOVEN ET EVANGELIUM, og det glade
budskapet gikk ut på at den som etterlevde loven, den skulle få det
bra i dette livét og arve evig liv etter doden. Det er jo akkurat det
samme Jesus sier til sine disipler: At de i tiden skal ha alt det som de
trenger, mens de i evigheten skal arve evig liv. "Jesus svarte og sa: San
nelig sier jeg dere: Det er ingen som har forlatt 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 hundrefold igjen, nå her i tiden
hus og brødre og søstre og mødre og barn og åkrer under forfølgelser,
og i den kommende verden evig liv." (Mark. 10,29—30)

Derfor ser vi at loven er hellig, god og rettferdig, og at evangeliet om
frelse er lovens siktemål. Vi gjør vel i å være oppmerksomme på for
skjellige evangelier i Bibelen. Dersom vi gjør det, så vil vi se at Bibelen
inneholder mange forskjellige evangelier. De forskjellige frelsestidshus-
holdninger er også evangelier. Et evangelium betyr jo et godt budskap
som fører til frelse.

Ved loven kom også forpliktelsen til folket fra Guds side. Sinai-pakten
er en betinget nådepakt. Oppfyllelsen av den er betinget av at folket
holder pakten. Når Gud ikke har kunnet gi jøde-folket de velsignelser
som er beskrevet i Sinai-pakten med sine mange aspekter, så har dette
sin forklaring i det forholdet at Gud ikke kan oppfylle løftene, før fol
ket er blitt lydige, og lydige blir de først i den store trengsel.
Gud har nå gitt jøde-folket bare en Uten del av de løftene som han

gav dem i gammel-testamentlig tid. Han vU gjeme oppfyUe aUe løftene,
men mange av dem er bundet til forpliktelser. I en sum kan vi si at for
pliktelsene ender opp i det forholdet at Gud vil at jødene skal bli frelst
som folk. Når jødene en gang i framtiden bøyer seg for sin egen Messias,
som er kommet for snart 2000 år siden, da er tiden kommet til at Gud
fuUt ut kan oppfyUe løftene. VERDEN VENTER PA JØDENES
OMVENDELSE. Etter at dette er skjedd, vil problemene i verden bli
løst ved at mannen fra Nasaret kommer tilbake med himmelens skyer,
for å opprette riket for Israel. Vi vet at denne tid nærmer seg, og at jø
dene også — mer og mer — blir oppmerksomme på Jesus. De sier at de
vil ha ham tilbake fra diasporaen i kristenheten, og pusse ham ren for
det smuss og de galne forestiUinger som kirken har angående Jesus. I
denne prosessen vil de også oppdage, at ikke alt som kirken har sagt om
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ham er galt. Hva som gjelder forsoningssiden ved Jesus, så har kirken
sett rett. Hva som gjelder kongesiden ved Jesus, så har kirken sett galt.
Jesus er både Guds offerlam og kongen som skal sitte på tronen i Jeru
salem. Jesus er Messias, og MESSIAS ER OFFER, FORSONING OG
KONGE I EN OG SAMME PERSON.

Vi må bare bøye oss for Guds visdom og Guds veier. Jesus er både
Gud og mann i samme person. Hvilken dybde er det ikke i Ordet, og
hvilken lifligbet er det ikke i det profetiske ord. Vi må bare bøye oss for
alt dette i tilbedelse og beundring. 'Tor mine tanker er ikke deres tan
ker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren, som himmelen er
høyere enn jorden, således er mine veier høyere enn deres veier, og mine
tanker høyere enn deres tanker." (Esaias 55,8—9)
"0 dyp av rikdom og visdom og kunnskap bos Gud. Hvor uransake

lige bans dommer er, og hvor usporlige bans veier er. For hvem kjente
Herrens sinn? eller hvem var bans rådgiver? Eller hvem gav ham noe
først, så ban skulle få verderlag igjen? For av ham og ved ham og til ham
er alle ting, ham være æren i evighet. Amen." (Rom. 11,33—36)
Hva som gjelder forpliktelsene som ble pålagt jødene, så kommer

disse først og fremst til uttrykk i dekalogen eller de 10 bud. (2. Mos.
20, 1—26) Der sier Herren: Dere skal gjøre dette og hint. Dersom dere
gjør det, så skal det gå dere godt. Dersom dere gjør imot mine bud og
forskrifter, så skal det gå dere dårlig. Dette er lovens bud.

I de ubetingede løfter derimot sier Gud til folket: Jeg vil gjøre dette
eller hint for dere. Dere skal få det gratis. Dere skal være stille, så kan
jeg kjempe for dere.

Det er derfor stor forskjell på de ubetingede nådesløfter på den ene
siden og lovens krav på den andre siden, men vi må være oppmerksom
me på at loven også i sitt innerste vesen er løfter. De er basert på at
folket oppfyller betingelsene. Nå vet vi imidlertid at kravene er for store
og uoppnåelige til at noe menneske kan oppfylle dem, men vi vet også
at det som var umubg for noe menneske å oppfylle, det bar Gud selv
oppfyllt, i og med at ban sendte sin Sønn til oss, tU vår jammer ned.
Når vi ser kravene i lys av dette, er også målet for jødefolket innenfor
rekkevidde. MALET ER JØDENES FRELSE. Jødene må gå den
samme veien som alle troende mennesker, og både veien og målet er
Jesus. Han står der ute i mørket og ute i framtiden og venter på sitt eget
og utvalgte folk. De skimter ham nå, men det er ikke nok. En dag skal
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han skinne for dem, slik at de forstår at han er den klare morgenstjerne
og rettferdi^etens sol, som skal gå opp over dette folket med legedom
under sine vinger. "Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne dette for
dere om meni^etene, jeg er Davids rot^udd og ætt, den klare morgen
stjerne." (Joh. Åp. 22,16)
"Men for dere som fryl^r mitt navn, skal rettferdighetens sol (Jesus)

gå opp med legedom under sine vinger, og dere skal gå ut og hoppe som
gjøkalver. (I lOOO^rs-riket)" (Mal. 4,2)
I forbindelse med lovens inngåelse på Sinai—fikk jødene 5 generelle

løfter, som er betinget av at de holdt loven. Ved siden åv disse fikk
jødene også andre løfter, men jeg vil ta disse 5 med her, for i disse kom
mer det tydelig fram at oppfyllelsen av dem er knyttet til betingelser.
Her kommer det tydelig fram det forholdet: At dersom de gjorde dette
eller hint, så skulle de oppnå det lovede. Disse 5 er følgende:
1) Dersom de aktet på Herrens bud, så skulle ikke Herren legge på

folket de sykdommer som egypterne ble pålagt, "og han sa: Dersom du
hører på Herren din Guds røst, og gjør det som er rett i hans ø3me, og
gir akt på hans bud, og holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge
på deg noen av de sykdommer som jeg la på egypterne, for jeg er Herren
din lege." (2. Mos. 15,26)
2) Dersom de holdt pakten, så skulle de få være Herrens eiendoms

folk ffamfor alle andre folk. "Dersom dere nå lyder min røst og holder
min pakt, da skal dere være min eiendom framfor alle folk, for hele
jorden hører meg til." (2. Mos. 19,5)
3) Dersom de holdt pakten, skulle alle jødene være et kongerike av

prester» "Og Dere skal være meg et kongerike av prester ..." (2. Mos.
19,6)
4) Dersom de holdt pakten, skulle de alle sammen være et hellig folk.

".... og et hellig folk." (2. Mos. 19,6)
5) Dersom de hørte etter den engelen som Gud sendte med dem, som

var Jesus selv i sin pre-eksistens, så skulle det gå deres motstandere galt.
'^Se, jeg sender en engel foran deg for å vokte deg på veien og for å føre
deg til det sted jeg har utsett for deg, Ta deg i vare for ham og hør på
liflng røst, vær ikke gjenstrid^ mot ham. Han skal ikke bære over med
deres overtredelser, for mitt navn (Guds navn) er i ham. Men dersom du
nå lyder hans røst og gjør alt det jeg sier, da va jeg være en fiende av
dine fiender og en motstander av dine motstandere. (2.Mos. 23,20—22)
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Dette forholdet kommer også til uttrykk i den nye pakten som Gud
inngikk med jødefolket umiddelbart før de gikk inn i løftes-landet, etter
40 års vandring i Sinai-ørkenen. Dette var bade en stadfestelse av pakten
ved Sinai for den nye slekt av jøder som var født i løpet av vandringen,
og det gjalt også den nye pakten, som vi pleier å kalle for Palestina-pak-
ten eller land-pakten. (5. Mos. 28—32) 'Tlette er den pakts ord som
Herren bød Moses å gjøre med Israels barn i Moabs land, foruten den
pakt han hadde gjort med dem på Horeb." (5. Mos. 29,1)
I hele kap. 28 forela Moses for jødefolket både velsignelsene og for

bannelsene. Dersom de holdt ordene og budene i pakten, så ville dette
føre til velsignelse for dem, og dersom det motsatte skjedde, så ville
dette føre til forbannelse. Jeg vil gi en kort oversikt over de forskjellige
velsignelser og forbannelser som kommer til uttrykk i dette kapitlet.
Detaljene kan leseren selv finne ut ved å lese kapitlet. 'Dersom du nå
hører på Herrens, din Guds røst, så du akter vel på å holde alle hans
bud, som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud heve deg høyt over
alle folkene på jorden. Og alle disse velsignelser skal komme over deg og
nå deg, så sant du hører på Herrens, din Guds røst." (5. Mos. 28,1—2)

Velsignelsene er følgende:

1) De skal være velsignet både i byen og på marka. (v. 3)
2) De skal få godt avkom, både menneskene, dyrene og marka. (v. 4)
3) De skal få godt brød og god frukt. (v. 5)
4) De skal få både en god inngang (fødsel) og en god utgang (død)

(v. 6)

5) De skal slå sine fiender, som skal rømme for dem. (v. 7)
6) De skal få Herrens velsignelse i landet, Eretz Israel, (v. 8)
7) De skal bli til et hellig folk. (v. 9)
8) De skal bli til en redsel for alle folk på jorden, (v. 10)
9) De skal få overflod av alle ting. (v. 11)
10) De skal få regn av Herren, og de skal låne ut mat til mange folk.

(v. 12)
11) De skal bli gjort til hode for alle folk på jorden, og ikke til hale.

(v. 13)

Dette var velsignelsens tilbud som jødefolket fikk ved inngangen til
landet, men de fikk også forbannelsens tilbud. De visste hva de gikk til,
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men dessverre så valgte de aller fleste av dem forbannelsens tilbud, og
Gud måtte straffe dem og sette til side velsignelsens tilbud til dem.
Dette holder de nå på å få del i, men det er først i 1000-års-riket at de
kan få velsignelsene fullt ut, for da har de gitt seg over til Gud som folk
og som nasjon. Mange ting i frelses-historien venter på jødenes omvend
else og er avhengig av denne store begivenhet for at de kan oppfylles.
"Men dersom du ikke hører på Herrens, din Guds røst, så du akter vel
på å holde hans bud og hans lover, som jeg gir deg i dag, da skal alle
disse forbannelser komme over deg." (5. Mos. 28,15):

1) De skal være forbannet i byen og på marka. (v. 16)
2) De skal få dårlig brød og dårlig frukt. (v. 17)
3) De skal få dårlig avkom, både menneskene, dyra og jorden.

(v. 18)
4) De skal få en dårlig fødsel og en dårlig død. (v. 19)
5) Herren skal sende forbannelse, forferdelse og trussel mot dem.

(v. 20)
6) Herren skal sende pest over dem og utrydde dem i landet, (v. 21)
7) Herren skal slå dem med sykdom og hete, (v. 22)
8) Jorden skal være tung å dyrke, og heten skal brenne dem. (v. 23)
9) Støv og sand skal falle ned på jorden som regn. (v. 24)
10) De skal ligge under for sine fiender, og de skal bli mishandlet av

alle rikene på jorden, (v. 25)
11) Deres lik skal bli til føde for fuglene og dyra. (v. 26)
12) De skal bli utsatt for de sykdommer som egypterne fikk. (v. 27)
13) De skal bli slått med vanvidd og blindhet, (v. 28)
14) De skal bli utsatt for undertrykkelse og utplyndring alle dager.

(v. 29)
15) De skal miste sine kvinner, sine hus og vingårder til andre. (v. 30)
16) Fienden skal ødelegge deres fe. (v. 31)
17) De skal miste sine sønner og døtre til fienden, (v. 32)
18) Frukten av deres arbeid skal fortæres av et fremmed folk. (v. 33)
19) De skal bli vanvittige av det syn som de ser. (v. 34)
20) De skal bli slått med uhelbredelige sykdommer, (v. 35)
21) Både de og deres konge skal bli bortført til et frenuned land, og

der skal de dyrke andre guder, stokk og stein. (v. 36)
22) De skal bli til en redsel, til et ordspråk og til en spott blant alle
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de folk Henen fører dem til. (v. 37)
23) Gresshoppene skal spise opp avlingene, (v. 38)
24) Makken skal spise opp vindruene for dem. (v. 39)
25) Oljetræme skal ikke gi avling, (v. 40)
26) Deres sønner og døtre skal måtte gå i fangenskap, (y. 41)
27) Gresshoppene skal ete opp avlingene på trærne og på jorden.

(v. 42)
28) Den fremmede som bor i landet, skal få større rang enn jødene.

(v. 43)
29) Den fremmede skal bestemme over jødene, (v. 44)
30) De skal måtte tjene sine fiender, og fienden skal legge et jemåk

på dem og ødelegge dem. (v. 48)
31) Herren skal føre et folk som kommer langt borte ifra over jø

dene. Dette folket kommer fra jordens ende, kommer flyvende
som en øm og bar et fremmed språk. De bryr seg ikke om de
gamle og bar ikke medynk med de unge. De skal ødelegge både
barn, dyr og avlinger og ikke overlate noe til jødene, (v. 49—51)

32) Denne fienden skal. kringsette jødene i alle deres byer. (Denne
profetien bar gått i oppfyllelse flere ganger i jødenes historie
bL a. under Nebukadnesar den 2.s og romernes inntagelse av
larael. I endetiden vil den sbje nok en gang. Antikrist skal o|^
innta landet og Jerusalem), (v. 52)

33) I disse beleiringene skal jødene ete sine barn og sine fostre. Det
te bar også skjedd i begge de beleiringene som vi bar nevnt oven
for, og det vil også skje i endetiden, (v. 53)

34) Jødene skal ikke unne hverandre å spise ane egne barn, men de
skal slåss om de døde barn for å spise dem. (v. 54—55)

35) Kvinnene skal bate sine menn og barn, og bun skal ikke engang
unne dem sin etterbyrd som kommer fira henne. Hun skal spise
opp sine barn i lønndom, da det ikke er annet å spise. Dette er
forferdebge bei^rivelser, og dette slqedde f. eks. i nazistenes til-
intetgjørelsesleirer under 2. verdenskrigen, (v. 56—57)

36) Herren skal sende store plager over dem, og alle sla^ sykdom
mer skal komme øver dem til de blir ødelagt, (v. 59—61)

37) Bare en Uten flokk skal bU tUbake av foUret. (v. 62)

Til slutt står det i kapitlet: '*Herren skal sprede deg blant aUe folkene
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fra jordens ene ende til den andre, og der skal du dyrke andre guder,
som hverken du eller dine fedre har kjent, stokk og stein. Og blant alle
disse folk skal du aldri ha ro, og der skal ingen hvile være for din fot,
for Herren skal der gi deg et hevende hjerte og uttørrede øyne og en
vansmektende sjel. Ditt liv skal henge i et hår, du skal engstes dag og
natt og aldri være sikker på ditt liv. Om morgenen skal du si: Var det
bare aften, og om aftenen skal du si: Var det bare morgen — for den
angst du kjenner i ditt hjerte, og for det syn du ser med dine øyne.
Herren skal føre deg tilbake til Egypten på skiper, den vei som jeg sa
deg at du aldri mer skulle få se, der skal dere bli budt ut til dine fien
der som træler og trælkvinner, men det er ingen som kjøper." (5. Mos.
28,64-68)
Hva er dette? Dette er en beskrivelse av jødenes historie i all sin gru

og forferdelighet fra Nebukadnesar den 2. sin erobring og undertrykk
else av jødene fra år 606 f. Kr. og fram til slutten av den store trengsel.
Dette er en historie som strekker seg over en periode på snart 2600 år,
en historie som er så full av lidelser for dette folket, at en i verden ikke
kan oppdrive noe lignende. Dette er folkenes og verdensrikenes anslag
og myrderier mot dette stakkars folket, som på grunn av at de forkastet
Gud, så måtte han også forkaste dem. DETTE ER HISTORIEN OM
SATANS HAT OG RASERI MOT GUDS-FOLKET I VERDEN.
Han visste det at dersom han greidde å utrydde jødene, så ville hverken
Messias kunne komme, eller 1000-års-riket bli opprettet, men som vi
vet, så har Satan allerede på nåværende tidspunkt tapt denne kampen.
Jødene er allerede nå på plass i sitt gamle fedreland, Eretz Israel, og
Messias og riket for Israel vil komme.

Likevel — og til tross for at Satan allerede nå har tapt denne kampen,
så vil han enda i to store anslag mot jødefolket forsøke å ødelegge dem,
men det skal ikke lykkes. Det første angrepet er Gog-angrepet, der Sov
jet-unionen sammen med en rekke arabiske stater og andre stater skal
angripe Israel. I dette angrepet skal Herren selv gripe inn og berge sitt
folk. "Men på den samme dag, den dag Gog kommer over Israels land,
sier Herren, Israels Gud, da skal min harme stige opp i mitt åsyn. Og i
min nidkjærhet, i min brennede vrede sier jeg: Sannelig på den samme
dag skal det konune et stort jordskjelv over Israels land. Og havets
fisker og himmelens fugler og markens djnr og alt det krjrp som rører seg
på jorden, og alle de mennesker som bor på jorden, skal skjelve for mitt
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åsyn, og fjellene skal ramle og bergveggene skal styrte ned, og hver en
mur skal falle til jorden. Og jeg vil kalle på sverdet imot ham på alle
mine fjell, sier Herren, Israels Gud, den enes sverd skal vendes mot den
andre. Og jeg vil gå i rette med ham med pest og med blod, og et skyll
regn og haglstener, ild og svovel vil jeg la regne ned over ham og hans
skarer og over de mange folkeslag som er med ham. 00 JEG VIL
ÅPENBARE MIN STORHET OG MIN HELLIGHET OG GI MEG

TIL KJENNE FOR MANGE FOLKS ØYNE, OG DE SKAL
KJENNE AT JEG ER HERREN." (Esek. 38,18-23)

Dette er det samme som den 3. verdenskrigen, og som vi allerede nå
ser konturene av i det som skjer i Midt-Østen i dag. Israels fiender holdbr
på å samle seg og masjere opp til sin egen undergang, og jødene i Sovjet
unionen og de undertrykte folk i Øst-Europa kan snart glede seg over at
det kommunistiske uhyret, som har undertrykket dem, skal gå under og
legge seg rolig ned i historiens malstrøm — sammen med så mange andre
stormakter og verdensriker. Der skal de ligge til dommen for den store
kvite trone (Joh. Åp. 20, 11—15), og dette skal bli en dom til fordøm
melse og evig straff for disse menneskene.
Det andre store framtidige anslaget mot jødene og Israel vil skje i for

bindelse med den store trengsel, der Satan og Antikrist vil samle alle
kongene på jorden for å gå til angrep på jødene. "Og jeg så at det av dra
gens (Satans) munn og av dyrets (Antikrists) munn og av den falske pro
fets munn kom 3 urene ånder som lignet padder, for de er djevleånder
som gjør tegn, og de går ut til kongene over hele jorderike for å samle
dem til krigen på Guds den allmektiges store dag... Og han (Gud) sam
let dem på det sted som på hebraisk heter Harmageddon." (Joh. Åp. 16,
13-14 og 16)
I dette store angrepet mot Israel og Jerusalem er jødene presset som

aldri før i sin historie av sine fiender, og ifølge profeten Sakarias skal
2/3 av landets befolkning bli drept og halvdelen av Jerusalems innbyg
gere skal måtte gå i landflyktighet. "Og i hele landet, sier Herren, skal
2/3 utryddes og omkomme, bare 1/3 skal levnes der. Og denne 1/3 vil
jeg la gå gjennom ilden og rense den (Israels frelse), som en renser sølv,
og prøve den, som en prøver gull. De skal påkalle mitt navn, og jeg vil
bønnhøre dem, jeg vil si: De er mitt folk, og de skal si: Herren er min
Gud." (Sak. 13,8-9)

"for jeg (Gud) vil samle alle hegningefolkene til krig mot Jerusalem
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og staden skal bli tatt og husene bli plyndret og kvinnene bli skjendet,
og 1/2 av staden skal måtte gå i landflyktighet, men resten av folket
skal ikke utryddes av staden.*' (Sak. 14,1—2)
Da jødene er i den ytterste fare og står i ferd med å bli utslettet som

folk, da griper Herren inn og berger dem fra deres fiender. "For Herren
skal dra ut og stride mot disse hedningefolk, som han før stred på kam
pens dag. 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 det blir en stor dal, idet den ene halvdel av fjellet viker mot nord, og
den andre halvdel viker mot syd." (Sak. 14, 3—4)
Når dette skjer, er også den tiden som vi kaller for hedningenes tider,

i ferd med å løpe ut. Da er det jødenes tidsalder som begynner. I ca.
2600 år har de stått på sidelinjen og sett på at deres eget hovedoppdrag
i verden som bærere av Guds planer og som verdensmisjonærer er blitt
overtatt av andre, som bare i liten grad har greidd å realisere disse store
planene. I alle disse år har jødene vært i periferien av sin virkelige opp
gave på jord, nemlig å være Guds folk, midt i en ond og utro verden. I
og med at de gang på gang i sin historie har sviktet sin Gud og hans pla
ner med dem, så har han måttet sette dem til side i diasporaen.
De har derfor heller ikke kunnet få del i de store velsignelser som er

lovet dette folket, og som vi til en viss grad har behandlet i det foregå
ende. Nå ser vi imidlertid at Gud fører dem hjem igjen, og dermed kom
mer de innenfor rammen av velsignelsene. Jødene holder på å komme
inn i sin egen velsignelses-sfære, i og med at de er i landet igjen. Det er i
landet at Gud skal velsigne dem, og ikke ute i diasporaen. De løftene
som bl. a. ble listet opp fra 5. Mos. 28, har begynt å gjøre seg gjeldende,
og forbannelsene er også i ferd med å snu seg til velsignelser, men det er
først i 1000-års-riket at velsignelsene blir oppfylt fullt ut.
(Hva som gjelder en utdypet vurdering av frelses-tidshusholdningene,

så se min bok, Israel og den kristne menighet, hvor jeg utdjrper dette
temaet gjennom hele boken.)

Spørsmål og oppgaver.

1) Hva er en frelsestidshusholdning?
2) Hvor mange frelsestidshusholdninger har vi?
3) Hvorfor ender alle frelsestidshusholdninger med dom?
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4) Hva er det som kjennetegner den første ficelsestidshudioldningén?
5) Hvilke konsekvenser fikk det at menneskene falt i synd?
6) Hva er det som kjennetegner den andre ftelsestidshiisholdnigen?
7) Hvorfor inngikk de falne en^er seksuelle forbindelser med men

neskenes døtre?

8) Hva er det som kjennetegner den tredje frelsestidshusholdningen?
9) Hvilke 10 store endetidstegn har vi i dag?
10) Hva er det som kjennetegner den fjerde frelsestiddkusholdningen?
11) Hvorfor måtte Gud ta seg ut sitt eget folk?
12) Hvorfor gav Herren jødefolket en del av sine lover allerede før

Sinai — ved Mara?

13) Beskriv de forskjellige aspekter ved loven.
14) Hvilke 5 løfter fikk jødene i forbindelse med inngåelsen av loven?
15) Hvilke velsignelser ble lagt' fram for jødene før de skuUe innta

det lovede landet?

16) Hvilke forbannelser ble utsagt over dem dersom de ikke holdt

17) Hva er Gog-krigen? (Se Esek. 38 — 39,16)
18) Hva er Antikrist-kri^ne?
19) Hva er hedningenes tider (gr. kairo ethnon)?
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MESSIAS SOM FORSONER OG KONGE

Etter som jeg ser det, så representerer de forskjellige tidshushold-
ninger i gammel-testamentlig tid ikke bare et variert tilbud om frel
se til alle mennesker, men de peker også framover mot Messias' komme,
forsonergjerningen på Golgata og riket for Israel. Dette gjelder både de
3 første tidshusholdninger, og det gjelder de 2 siste i gammel-testament
lig tid. Gud fører inn tidshusholdningene for å gi menneskene kunnska
per om Jesu styre i 1000-års-riket.

Hvilke opplysninger hadde så menneskene i gammel-testamentlig tid
om Messias og 10004rs-riket?
Både hedninger og jøder hadde løfter om at frelseren skulle komme,

og løftene om Messias' komme er bestandig to-delte. Det gjelder enten
lidelse og død eller styre og kongeverdighet. De gjelder enten forsoning
for alle mennesker eller herlighet og sterkt styre ut ifra Jerusalem og
Israel. Når vi leser profetiene om Jesu komme, så må vi være oppmerk
somme på denne to-delingen.

Selv om Jesu komme i herlighet og Jesu stjnre i rikets tid er mest be
skrevet i G. T., så må vi likevel være oppmerksomme på at profetien om
Jesu lidelse og fornedrelse også finnes mange steder. Ja, fornedrelses-
siden ved Messias er til og med beskrevet på et tidligere tidspunkt enn
herlighets-siden ved Messias. "Og jeg vil sette fiendskap mellom deg
(Satan) og kvinnen, og mellom din sæd og hennes sæd (Jesus), den skal
knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl (Jesu lidelse på korset).
(I.Mos. 3,15)

Disse 2 profeti-rekkene om Jesu lidelse og Jesu seier og styre i 1000-
års-riket er imidlertid ofte så flettet inn i hverandre i teksten at det av og
til kan være vanskelig å skille den ene fra den andre, men som regel så be
skrev profetene Jesu lidelse først og deretter herlighets-siden ved ham.
Det er også naturlig at det må være slik. FORSONINGSVERKET ER
GRUNNLAGET FOR AT JESUS KAN VÆRE SEIERHERRE OG
STYRE VERDEN I 1000-ÅRS-RIKET - UT FRA JERUSALEM.
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I og med at hedningene var til før Gud uttok seg sitt eget folk, så ble
de forslqellige løfter og de forskjellige pakter i de 3 første frelses-
husholdninger inngått med dem. Det største løftet som ble gitt til hed
ningene, var det første evangeliet om at kvinnens sæd skulle knuse slan
gens hode. Dette evangeliet blir kalt for "protoevangeliet", som betyr
det første evangeliet, og- det betyr at Jesu forsoningsverk også gjelder
hedningene. På Golgata ble første del av denne profeti oppfylt. Den vil
videre få sin oppfyllelse ved Harmageddon, og ved slutten av 1000-års-
riket vil den få sin endelige oppfyllelse. (Joh. Åp. 20,1—3 og 7—10)
At Gud også er hedningenes Gud, vet vi av det forholdet at han har

skapt alt og opprettholder det hele. Han har ansvar for og er glad i hele
sitt skaperverk, og han glemmer aldri sine skapninger eller sitt skaper
verk. Dessuten vet vi at det finnes bare en Gud, de andre såkalte guder
er bare onde ånder som menneskene ber til. Foruten Gud finnes det in

gen annen gud, og han gir ikke sin ære til avgudene. **Jeg er Herren, det
er mitt navn, og jeg gir ikke noen annen min ære eller de utskårne bilder
min pris." (Esaias 42,8)

Videre ser vi at etter at syndfloden var gått over hele verden, så ble
Gud profetert til å være Sems Gud. Det vil si at Gud så i sitt vidsyn og i
sin allvitenhet at Sems ætt kom til å holde fast på den eneste sanne Gud
på en spesiell måte. **Da sa han (Noah): Forbannet være Kana'an!
trælers træl skal han være for sine brødre. Så sa han: Lovet være Her

ren, Sems Gud, og Kana'an være deres træl! Gud gjøre det vidt for
Jafet, han (Jafet) skal bo i Sems telter, og Kana'an være deres træl!"
(I.Mos. 9,25-27)

Dette er også et løfte som gjelder hedningene, for jødefolket var ikke
uttatt ennå. Sem er stamfar til de semittiske folkeslag, hvorav også
jødene er ett av disse folk.

Dette er en forunderlig profeti, som forteller oss at Gud er Sems Gud
på en spesiell måte, og at Jafet, som er stamfar til de indo-europeiske
folk, skal få nyte godt av — på en spesiell måte — Sems Gud. Hva som
gjelder Kam, så blir han regnet for å være stamfar til de afrikanske folk,
og over dem er det uttalt en forbannelse, som også har vist seg å holde
stikk i historien: Nemlig at de skulle være slaver for andre folk.

Jeg vil i den forbindelse få lov til å sitere fra John Holens bok:
Daniels bok. Profetisk perspektiv, s. 78—80, hvor det står: "Beretningen
i 1. Mos. 9, 18—27 må vel sies å være noe av det mest uforståelige i
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Bibelen og historien. Hele historien bekrefter nemlig den bibelske
beretningen.
Her har vi nemlig opprinnelsen til de forkjellige raser innenfor men

neskeheten. Den begynte nemlig med Noahs tre sønner Sem, Kam og
Jafet, for "fra dem bredte menneskene seg utover hele jorden" (v. 19
og 32).
Det første autorative utsagn om menneskerasene møter oss her. Det

er altså ikke likhet, men ulikhet som rår mellom menneskene når deres
plass og skjebne i den historiske utvikling blir bestemt (Wilh. Møller).
Noen har kalt dette: "Folkeverdenens frelseshistoriske raseprogram."
Rasemessig blir menneskeheten fra nå av delt i tre grener etter Noahs
tre sønner.

Den store "folkeprofeti" som her blir båret frem av Noah og som er
grunnleggende for hele menneskehetens historiske utvikling begynner
med forbannelse over hans yngste sønn Kam, en forbannelse som etter
Kam når hans sønn Kana^an — Sem og Jafet blir velsignet, hver på sin
spesielle måte.
'Torbannet være Kana'an, trælers træl skal han være for sine

brødre." Hvem er så Kam*s etterkommere? Blant dem har vi de såkalte

hamitter (eUer kamitter). En folkegruppe som er bosatt i Nord— og
Ost-Afrika. Men fremfor alle er denne folkerase representert av negrene
(omkr. 140 mill. i Afrika og ca. 15 mill. i U.S.A.). Og at dette er trelle-
rasen innen menneskeheten behøver jeg ikke å si et ord mer om. "Lovet
være Herren, Sems Gud og Kana^an være deres træl." Slik lød velsignel
sen eller rettere lovprisningen over Sem. Sems etterkommere eller den
semittiske folkerase er jødene eUer Israel. Og Herren kalles her for
Sem's Gud. Gjennom hele det gamle testamente kalles han Israels Gud.
Den semittiske rase skulle være bæreren av Guds særskilte åpenbarelse.
Og denne profetiske uttalelsen over Sem forberedte Abraham's utvelg
else og utvelgelsen av det folk som stammer fra ham.
Så kommer velsignelsen over Jafet. "Gud gjøre det vidt for Jafet, han

skal bo i Sem*s telter." Hvem er så Jafet's etterkommere? Det er de så-

)  kalte indo-europeiske folkeslag. I Gyldendals leksikon heter det om
'  indo-europeerne: "De utgjør en av hovedgrenene av jordens befolkning.
I  Men på grunn av sterk innblanding av fremmede elementer, danner de
i  ikke mer noen absolutt raseenhet. De nåværende indo-europeiske
I  hovedstammer er hinduer, persere, armeniere, baltere, albanere, grekere,
I
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rumenere, germanere og kelter. Gud gjorde det vidt for Jafet. Hans
etterkommere skulle utbrede seg vidt utover jorden. De skulle bli den
spesielt kulturbærende rase. Noen har uttrykt det slik: "Mens Sem^s
velsignelse innebar den sterkeste sanunenfatning av alle åndelige og frel-
seshistoriske krefter, var Jafets velsignelse preget av det største politiske
og kulturelle verdensherrevelde" (E. Sauer).
Men det står mer om Jafet: "Han skal bo i Sem*s telter." Altså skal

han få del i den velsignelse som formidles gjennom Sem. Og dette var
det som skjedde i Kristus og hans verdensomfattende forløsningsverk.
Men Kam da — skal han for alltid være under dommen og forbannelsen.
La meg igjen i korthet sitere dr. Wilh. Møller: "Men like sikkert er det
også at heller ikke Kam for alltid er utelukket fra frelsen, for også Kam
har* del i løftene i 1. Mos. 8, 21 flg., 9,1 flg. (løfter som gjelder hele
menneskeheten)."
At negrene individuelt sett, har del i evangeliet er noe vi har overvel

dende vitnesbyrd om. Men frelsens time vil slå for rasen som sådan. Og
det er dette vi ser forberedelsene til nå i dag. De fostrer store sønner
som fører deres sak, og verdensopinionen står på deres side mot under
trykkelsene og diskrimineringen. Et klart tidens tegn.
Noen vil nok spørre: Handlet da Gud helt vilkårlig når han lot for

bannelsen komme over Kam og velsignelsen over Sem og Jafet? Som
svar på dette vil vi minne om det vi leser like foran Noah's profeti. Her
får vi høre hvor forskjellig Noah's tre sønner opptrer. Sem og Jafet er
hensynsfuUe og skånsomme. Kam derimot viser seg skamløs, og fra vers
22 synes det klart at han har villet påvirke sine brødre i samme retning.
Hvorfor hele den gren av menneskeheten som stammer fra Kam skulle
rammes av denne ublide skjebne er et spørsmål vi ikke kan gi tilfreds
stillende svar på. Men vi tror på det ord som går ut fra alteret i himme
len, i forbindelse med avslutningsdommene over jorden: Ja, Herre Gud,
du allmektige, sanne og rettferdige er dine dommer (Apenb. 16, 7)."

Videre ble det klart etter hvert at jødene på en spesiell måte ble Guds
utvalgte folk, men vi skal likevel være oppmersomme på det forholdet
at det var som hedning og som uomskåret at Abraham først fikk til
budet om landet og om frelsen. Gud la fram for ham sitt tilbud, og så
stod det opp til Abraham om han ville godta tilbudet. Han måtte be
stemme seg mens han allerede var i sitt første hjemland, som var Meso
potamia, og som den troens mann han var, så trodde han Gud på hans
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ord og drog ut med troens visshet i sitt hjerte. "Og Herren sa til Abram:
Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det land som
jeg vil vise deg. Og jeg vil gjøre deg til et stort folk, jeg vil velsigne deg
og gjøre ditt navn stort, og du skal bli til en velsignelse. OG JEG VIL
VELSIGNE DEM SOM VELSIGNER DEG, OG DEN SOM FOR
BANNER DEG, VIL JEG FORBANNE, OG I DEG SKAL ALLE
JORDENS SLEKTER VELSIGNES." (1 Mos. 12,1-3)

Etter som frelses-historien skred framover, så ble det klart at Gud var
ensbetydende med den frelser som skulle komme. "For et barn er oss
født, en sønn (Guds Sønn) er oss gitt, og herredømme er på hans skul
der, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste. Så
skal herredømmet bli stort og freden uten ende over Davids txone
(i rikets tid) og over hans kongerike, det skal bli støttet og oppholdt ved
rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herren, hærskarenes Guds
nidkjærhet skal gjøre dette." (Esaias 9,6—7)

Videre ble det gjort kjent at Messias skulle komme i Juda stamme,
i Isais familie og av Davids ætt. "Juda — deg skal dine brødre prise, din
hånd skal være på dine fienders nakke, for deg skal din fars sønner bøye
seg. En ung løve er Juda, fra rov er du steget opp,min sønn! Han (Jesus)
legger seg ned, han hviler som en løve (løven av Juda), som en løvinne,
hvem våger å vekke ham? Ikke skal kongespir vike fra Juda, ikke hers-
kerstav fra hans føtter, inntil Fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham
lydige." (I.Mos. 49,8-10)
"Men en kvist skal skyte fram av Isais stubb, og et skudd fra hans

røtter skal bære frukt. Og Herrens Ånd skal hvile over ham, visdoms og
forstands And, råds og styrkes Ånd, den Ånd som gir kunnskap om
Herren og frykt for ham. Han skal ha sitt velbehag i Herrens frykt, og
han skal ikke dømme etter det hans øyne ser, og ikke skifte rett etter
det hans ører hører, men han skal dømme de ringe med rettferdighet og
skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden, (i 1000-års-riket)
og han skal slå jorden med sin munns ris og drepe den ugudelige med
sine lebers ånde. Rettferdighet skal være beltet om hans lender, og tro
fasthet beltet om hans hofter. ... På den tid (i rikets tid) skal hednin-
gefolkene søke til Isais rotskudd (Jesus), som står som et banner for
folkeslag, og hans bolig (templet på Sion) skal være herlighet." (Esaias
11,1-5 og 10)
Det var særlig to sider ved Messias som ble framtredende. Det var for
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det første fornedrelses— og forsoningssiden ved ham, og for det andre
hersker— og kongesiden ved ham. Det sier seg selv at den første opp
gaven måtte komme først. Selv om disse to oppgavene vil skille seg ut
ifra hverandre med hensyn til herlighet og tilbedelse, så er Jesus Her
rens tjener i begge tilfellene. I den første oppgaven var Jesus i stillhet og
i lydighet. Han var det Guds lam som bar all verdens synd, og som visste
at han skulle til Golgata. "Se min tjener, (Jesus) som jeg (Gud) støtter,
som min sjel har velbehag i! Jeg legger min Ånd på ham, han skal føre
rett ut til hedningefolkene. Han skal ikke skrike og ikke rope (ved sin
første gjerning), og han skal ikke la sin røst høre på gaten. Det knek
kede rør skal han ikke knuse, og den rykende tande skal han ikke
slukke, på rette måte skal han føre retten ut til dem. Han skal ikke bli
mødig, og hans kraft ikke bli knekket før han får grunnlagt retten på
jorden, og på hans lov venter øyene." (Esaias 42,1—4)
"Hør på meg. Dere øyer, og gi akt. Dere folk fra det fjerne! Herren

har kalt meg fra mors liv av, han har nevnt mitt navn fra min mors
skjød. Han har gjort min munn til et skarpt sverd og skjult meg i sin
hånds skygge, han har gjort meg til en blank pil og gjemt meg i sitt kog
ger. Og han sa til meg: Du er min tjener, du er Israel, på hvem jeg vil
åpenbare min herlighet. Men jeg (Jesus) sa: Forgjeves har jeg arbeidet
meg trett, og til ingen nytte har jeg fortært min kraft, men min rett er
likevel hos Herren, og min lønn hos min Gud. Og nå sier Herren, som
fra mors liv har dannet meg til sin tjener, for å føre Jakob tilbake til
ham og samle Israel for ham, og jeg er æret i Herrens øyne, og min Gud
er blitt min styrke — han sier: Det er for lite at du (Jesus) er min tjener
til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake,
så vil jeg da gjøre deg til hedningenes lys, foråt min frelse må nå til jor
dens ende. Så sier Herren, Israels gjenløser, Israels Hellige, til ham (Jesus)
som er foraktet av hver sjel, til ham som vekker folks avsky, til ham
som er herskeres tjener: Konger skal se det og reise seg, fyrster skal se det
og kaste seg ned, for Herrens skyld, som er trofast, for Israels Helliges
skyld, som utvalgte deg. Så sier Herren: På den tid som behager meg,
bønnhører jeg deg (Jesus) og på frelsens dag hjelper jeg deg, og jeg vil
bevare deg og gjøre deg til en pakt for folket (den nye pakt i Jesu blod),
foråt du skal genreise landet og utskifte de øde arvelodder." (Esaias
49,1-8)
Hva som gjelder disse to Bibel-tekstene (Esaias 42,1—4 og 49,1—8),
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så behandler den foiste Jesus som tjeneren og frelseren, som skal fore
retten (frelsen) ut til hedningene.
I den andre teksten så kommer både Jesu rolle som den ydmyke tje

neren og forsoneren fram og Jesu rolle som konge for folket.
Hva som gjelder Esaias 53, så beskriver dette kapitlet utelukkende

Jesus som det Guds lam som bar jødenes synder og måtte dø i folkets
sted. Her kommer i det hele tatt ikke kongeverdigheten i 1000-års-riket
fram. Dette kapitlet er forøvrig enestående i sitt slag i G. T., og det sier
klart ifra at EN MANN MATTE DØ FOR FOLKETS SYNDER, og
at han ved dette var så ille tilredt og medfaren at folk fikk avsky for
hans utseende. "Hvem trodde det budskap vi (jødene) hørte? Og for
hvem ble Herrens arm (Jesus) åpenbaret? Han skjøt opp som en kvist
for hans åsyn og som et rotskudd av tørr jord, han hadde ingen skik
kelse og ingen herlighet, og vi så ham, men han hadde ikke et utseende
så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker,
en mann full av piner og vel Kjent med sykdom, han var som en som
folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. SANNE
LIG, VARE SYKDOMMER HAR HAN TATT PA SEG, OG VA
RE PINER HAR HAN BARET, men vi aktet ham for plaget, slått av
Gud og gjort elendig. MEN HAN ER SÅRET FOR VARE OVER
TREDELSER, KNUST FOR VARE MISGJERNINGER, STRAF
FEN LA PA HAM, FORÅT VI SKULLE HA FRED, OG VED
HANS SAR HAR VI FATT LEGEDOM. Vi f or alle vill som får, vi
vendte oss hver til sin vei, men Herren lot våres alles misgjerninger ram
me ham. Han ble mishandlet, enda han var elendig, og han opplot ikke
sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier
når de klipper det, han opplot ikke sin munn. Ved trengsel og ved dom
ble han rykket bort, men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet
av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen
traff ham? De gav ham en grav blandt ugudelige, men hos en rik (Gud)
var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det var ikke svik
i hans munn. MEN DET BEHAGET HERREN A KNUSE HAM,
HAN SLO HAM MED SYKDOM, NAR HANS SJEL BAR FRAM
SKYLDOFFERET (NAR HAN DØDE), SKULLE HAN SE AV
KOM OG LEVE LENGE, og Herrens vilje skulle ha framgang ved
hans hånd. Fordi hans gel har hatt møye, skal han se det og mettes,
derved at de kjeiuier ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdig-
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gjore de mange, og deres misgjerninger skal han bære. Derfor vil jeg gi
ham de mange (de troende) til del, og sterke skal han få til bjrtte, fordi
han uttomte sin sjel til doden og ble regnet blandt overtredere, han som
dog bar manges S3md, og han bad for overtrederne.'' (Esaias 53)

Jeg har referert kapitlet i sin fulle lengde, for jeg synest at det fortje
ner det — i sin fylde av sann teologi, og den som ikke ser at dette går på
Jesus av Nasaret, han må være åndelig blind. Han oppfylte alt dette i
sitt liv og i sin vandring til Golgata. Og da han var kommet dit, så ble
han hengt opp på et kors og sonet der all verdens synd. 3 dager deretter
så oppstod han fra de døde som syndens forsoner og dødens over
vinner, og førte med dette håp og liv til alle dem som i sitt eget liv
hadde vært i angst og smerte for at Satan skulle ta dem og føre dem i
fortapelsen.

Jesu forsoningsverk strekker seg nemlig både bakover og framover i
frelseshistorien og legger seg som et forsonende slør over de synder som
er blitt begått, de synder som begås nå, og de synder som kommer til å
bli begått i framtiden. Grunnlaget for syndenes forlatelse er gitt en gang
for alle mennesker, så står det opp til oss å gripe fatt i denne utstrakte
handa som Gud har rakt alle mennesker i Jesu forsoningsverk — og den
handa er ikke for svak til å frelse. DEN FRELSER BÅDE JØDER
OG HEDNINGER.

Det er derfor mer enn betenkelig at maiige av jødenes synagoger ikke
har villet ta med dette viktige kapitlet i synagogelesningen gjennom
flere hundre år. De har ignorert dette viktige kapitlet som peker på
Messias som det Guds lam som bærer all verdens synd. Dette kapitlet
har ikke passet inn i deres teologiske system, og derfor så har de ikke
villet anerkjenne det. De har direkte eller indirekte forstått at dette
kapitlet er en beskrivelse av Jesus som deres Messias og som forsoneren,
og derfor så har de utelatt kapitlet fra synagogelesningen.

Dette kapitlet er derfor blitt kalt for "synagogens dårlige samvittig
het", og det vil det også bli helt til jødene i sluttfasen av den store
trengsel i forbindelse med sin omvendelse får se at Jesus er deres lenge
etterventede Messias. Da vil de som folk og levning omvende seg til
Herren sin Gud og få en god samvittighet overfor ham. Det å være en
troende er nemlig det å ha en god samvittighet overfor Gud.
Hva som gjelder Messias kongeverdighet, så er det lettere for jødene

å få tak i. Denne er også skrevet om en rekke ganger i G. T., og det var
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også denne de religiøse ledere og folket så etter da Jesus var i Israel
første gangen — for snart 2000 år siden. Men vi må ha med begge side
ne, for å få et fullstendig bilde av ham. Først så kom lidelses-siden ved
Jesus, og senere så kommer makt-siden ved ham. For han kunne bli
jødenes og verdens konge, så måtte han sone all verdens synd. FOR
SONINGEN ER SELVE BASIS I RIKET FOR ISRAEL. 'TVIen 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 står i all evighet, og rettvishets kongestav er ditt rikes kon-
gestav, du elsket rettferd og hatet urett, derfor har Gud, din Gud,
salvet deg med gledens olje (den Hellige And) framfor dine medbrødre."
(de troende) (Hebr. 1,6—9)

I G. T. har man en overveldende mengde profetier som angår Jesu
styre ut ifra Jerusalem og Israel. Hedningene skal underkaste seg dette
styret, og Israel skal bli et midtpunkt i verden. Alle hedninger skal til
bede i det nyoppbygde templet i Jerusalem, og det skal være en fredstid
over hele verden i 1000 år. Vi skal her bare anføre noen få av disse
Bibel-ordene fra G. T., som angår Jesu kongeverdighet ut fra Jerusalen.
'TClapp i hender, alle folk, juble for Gud med fryderop. FOR HER
REN, DEN HØYESTE, ER FORFERDELIG, EN STOR KONGE
OVER ALL JORDEN. Han legger folkeslag under oss (jødene) og
folkeferd under våre føtter. Han utvelger oss vår arvelodd, Jakobs, hans
elskedes herlighet. Sela. Gud for opp under jubelrop (Jesu himmelfart).
Herren under basuners lyd. Lovsyng Gud, lovsyng! Lovsyng vår konge,
lovsyng! For Gud er all jordens konge, syng en sang som gjør vis! Gud
er konge over folkene. Gud har satt seg på sin hellige trone. Folkenes
fyrster samler seg med Abrahams Guds folk, for jordens skjold hører
Gud til, han er såre opphøyet. (Salme 47)
"Det ord som Esaias, sønn av Amos, mottok i et syn om Juda og

Jerusalem. Og det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens
hus (templet) står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet
over alle høyder, og alle hedningefolk skal strømme til det. Og mange
folkeslag skal gå avsted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, (Sion)
til Jakobs Guds hus, så han (Jesus) kan lære oss sine veier, og vi ferdes
på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.
Og han skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for mange
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folkeslag, og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vin
gårdskniver, et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal
ikke mere lære å føre krig.*' (Esaias 2,1—4)

Dette er fine beskrivelser om riket for Israel, og her kommer det
tydelig fram at det skal bli en stor fredsperiode på jorden under Jesu
styre. Det er bare han som greier å skape fred. Derfor har han også fått
benevnelsen "Fredsfyrsten." I dag forsøker også menneskene å skape
fred, men det går ikke, for de regner hverken med Satan eller Freds
fyrsten. I og med at Satan er sterkere enn menneskene, greier de ikke å
skape fredelige tilstander. Dersom de ̂ al kunne skape fred, må de alli
ere seg med en som er sterkere enn Satan. Jesus har overvunnet Satan
og gitt ham banesåret, og han er den eneste som kan skape fred. Dersom
menneskene hadde villet alliere seg med Mannen fra Nasaret, så ville vi
hatt freden i verden allerede nå, men i og med at ikke menneskene er
villige til det, så står der bare ufred og krig igjen. Det er ingen fred for
den ugudelige, sier Herren, men bare ufred.
I dag har det utviklet seg flere retninger innenfor jødedommen, som

har foi^jellig syn både på Messias som forsoneren og som kongen. Når
vi unntar de messianske jøder, som ser at Jesus er jødenes Messias, så er
det felles både for de ortodokse og de liberale jøder at de ikke ser at
Jesus er jødenes Messias. De kan derfor heller ikke se forsoningssiden
ved Jesus.

Hva som gjelder kongeverdigheten ved Messias, så mener de liberale
jøder at vi ikke kan vente en personlig Messias. Det er det jødiske folk
som er bærere for Messias-skikkelsen, og i stedet for at en personlig
Messias skal komme, så vil det messianske riket komme, som vil være en
fredstid for hele verden. De liberale jøder har derfor byttet ut den per
sonlige Messias med en idé om et lykkerike på jorden ut ifra Israel og
Jerusalem.

De ortodokse jøder holder derimot fast på et personlig komme av
Messias. Denne vil da frelse sitt folk fra deres fiender og opprette riket
for Israel. Jødene vil få en særstilling i dette riket.

I og med at dette synet svarer best til det kristne synet på Messias,
selv om det også innenfor kristendommen er forskjellige vurderinger
som gjør seg gjeldende angående Jesus som konge i riket for Israel, så
vil jeg beskrive de ortodokse jøders syn på Messias som konge i rikets
tid.
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Professor Klausner beskriver Messiasbildet på følgende måte: "Den jø
diske Messias er en forløser, sterk med hensyn til ytre og åndelig makt,
som i de siste dager vil bringe det jødiske fo^ fullstendig forløsning, og
det i økonomisk og åndelig henseende, og sammen med evig fred, mate
riell velstand og moralsk fullkommenhet for hele menneskeslekten."

Messias vil ikke være lik med Gud, slik som vi kristne hevder, men vil
være et menneske av kjøtt og blod, slik som alle oss andre—bare med den
forskjell at han vil være spesielt utrustet med Herrens Ånd. Se Esaias 11,
1—5 og 10,13.Han vil derfor heller ikke ha noen pre-eksistens som person.

Jeg vil sitere fra professor Peter Beyerhaus bok. Guds plan med Israel
og folkene, s. 63, hvor han på en fin måte beskriver de ortodokse jøders
syn på personen Messias og på riket. **Han vil først og fremst bringe sitt
folk befrielse fra undertrykkelse, lidelse, krig, hedenskap og synd. Hele
menneskeheten vil på grunn av hans virke bli jødisk, det vil si la seg for
plikte på Mose lov og den jødiske utlegningen av den. Han skal føre sitt
folk tilbake til fedrenes land. I forbindelse med det vil det også komme
en vidunderlig forandring av naturen til en paradisisk fruktbarhet. Un
der alle omstendigheter vil Messiasriket være et rike av denne verden.
Denne setning er understreket mange ganger hos Klausner. Allerede av
den grunn er en åndeliggjort kristen forestilling om det messianske riket
fullstendig uantagelig for jødene. Vi vil i dag være nødt til å innrømme
at de til dels har rett i det. Nemlig dersom vi kristne, idet vi følger den
greske filosofi og gjør Riket fullstendig åndelig derved skiller det fra
sine hebraiske røtter, det vil si fra forventningen om Riket hos de israe
littiske profeter."

Chaim Shivili beskriver Messias på følgende måte i sin bok. Frelsens
tider, s. 115—116: '*Dette er mannen, hvis diktatur hele verden venter
på. Ikke et diktatur av makt og materialisme eller av videnskapelige
teorier og systemer, men et diktatur av Livets Ord og Herrens herlighet,
som vil utbredes i hele verden gjennom Ham. Det skal ikke skje ved
tvang eller ved autoritet, men på en fin og mild måte. Hele verden vil da
søke å lære av ham. Han vil løse de mest kompliserte problemer^ som i
tusener av år har opptatt de mest brilliante hjerner. Han vil helbrede de
syke, der hvor moderne vitenskap sto rådløs og skaffe oss de fullkomne
systemer for arbeid og industri, så det ikke lenger skal være fattige,
trengende arbeidere på den ene siden, og dovne pengegriske kapita
lister på den andre.
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Ved siden av sin moralske skjønnhet og overlegne visdom på alle
livets problemer vil han også ha overflod av fysisk kraft og skjønnhet,
full av herlighet og majestet som det sømmer seg for en ættling av
David, Isais sønn. Og Hans blikk, det gjennomtrengende blikk fra Hans
øyne vil være tilstrekkelig til å avsi dom i kompliserte tilfeller, proble
mer og spørsmål. Rettferdighet og berettigelse skal være hjørnesteinene
i Hans liv og ikke lenger forbli teorier og spekulasjoner i partier, slekter
og nasjoner. .1 Hans dager vil spørsmålet: Hva er rettferdighet være
aktuelt. For han vil bevise rettferdighet i praksis i hvert enkelt tilfelle.
Shechina, Herrens herlighet, skal hvile over ham, og hvert ord, som går
ut av Hans munn, vil være det samme som Guds ord."

Dette er et bilde av et supermenneske, som vil komme til å få en helt
spesiell posisjon i verden og blant jødefolket, men de ortodokse jøder
vil ikke anerkjenne ham som Gud. De mener at han også vil utvikle sine
egenskaper, litt etter hvert, etter at han er trådt offentlig fram blant
jødene. Jeg siterer videre fra Chaim Shvilis bok. Frelsens tider, s. 17:
"Han vil ikke komme til sin storhet med en gang, men skritt for skritt
og trinn for trinn. Først skal Herrens Ånd, den Hellige Ånd, hvile over
Ham. Så visdoms og forstands And, råds og styrkes And osv. Dette
tyder på at Han også behøver en viss tid til å vokse, for Han vil ikke
være i stand til å motta alle disse egenskapene på en gang, 7 ånder og 7
egenskaper, for Han er også født av en kvinne. Derfor er det ikke logisk
å vente at Han med det samme Han åpenbarer seg, vil gjøre mirakler og
tilfredstille de enkle masser. Han er ikke nødt til å vise tegn og undre
for at de skal tro at Han er sendt av Herren, Hans opphøyede personlig
het vil være selve beviset på hvem Han er: Hans renhet og rettferdighet.
Tegnene, undrene og miraklene vil følge bare etter at Han har opprettet
sitt rike."

Før Messias kan tre fram, må følgende 4 begivenheter være oppfylt:
1) Jødenes omvendelse til og oppfyllelse av loven.
2) Trengselstiden som vil gå foran Messias' komme.

3) Elias komme og framtreden.
4) Jødenes tilbakekomst til Israel og proselyttenes underkastelse.
For vi avslutter de ortodokse jøders beskrivelse av Messias, så må vi

også nevne at mange mener at det vil være 2 Messiaser som kommer.
Den ene, Messias ben Josef, vil komme fra Josefs stamme og være for
løper for den andre, Messias ben David, fra Davids stamme. De be-
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grunner dette bl. a. fra følgende vers: "Og frelsere skal dra opp på Sions
berg og dømme Esaus berg, og riket skal høre Herren til." (Obad. 21)

Oppgaven til Messias ben Josef vil være å føre den veldige krigen mot
Jordan, som er omtalt en rekke ganger hos de gammel-testamentlige
profeter, og likeledes føre krigen mot det onde Rom, som har gjort mye
ondt mot jødene i løpet av de 2000 siste år. Han vil vinne overlegne
seire i disse krigene, og når det er gjort, vil veien ligge åpen for hans
venn, Messias ben David. Jeg vil nok en gang sitere fra Chaim Shivilis
bok. Frelsens tider, s. 124: "Og herlighetens (Shechinas) hjelp vil garan
tere ham enestående seire over fiendene, både innenfra og utenfra. Etter
disse store seirene vil veien ligge åpen for hans venn: Messias ben David,
som ikke skal utføre krigsijenéste, da alle fiender nå vil være over
vunnet, rykket opp med rot og undertvunget."
Det er flere ting å innvende mot det ortodokse synet på Messias, men

det er tross alt mye bedre enn det liberale synet. Hva som gjelder det
ortodokse synet på Messias, så er det bygd på G. T., Talmud og Mid-
rasch (eksegetiske skrifter fra etter-bibekk tid), og de ortodokse jøder
kan ikke greie å se at Jesus er deres Messias før de anerkjenner N. T.
som likeverd^ med G. T. Dette vil også skje i sluttfasen av den trengsels
tiden som skal komme over jorden. Da vil de oppdage dette som har
vært skjult for dem i alle disse år, at deres Messias kom for snart 2000
år siden, men de så ham ikke, blant annet fordi deres Messias-bilde var
galt, og fordi de ventet et ytre Messias-rike og ikke et Messias-rike som
var basert på indre og åndelige verdier.

Personlig har jeg ikke noe problem med å se at Jesus er jødenes
Messias, at han er gjort lik med Gud, og at han i en og samme person
forener både forsonings— og kongesiden. Når han greidde den første
gjerningen på en så ypperlig måte, nemlig å sone all verdens synd, så vil
han ikke ha noe problem med å styre verden i rikets tid. Den første
oppgaven var jo den vanskeligste, mens den andre oppgaven har sin
basis i forsoningsverket og er en naturlig følge av denne.

Dette budskapet om denne fredelige tiden med Jesus som konge ut
ifra Israel og Jerusalem ser dessverre heller ikke våre teologer og mange
av våre forkynnere. De mener i fullt alvor at da Jesus kom for snart
2000 år aden og forlikte verden med seg selv, så ble disse profetiene
forandret og fikk en annen betydning. På Golgata ble jødenes løfter for
andret og ble overdratt til kirken og skal ikke bety det som de står for.
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Denne forandringen kaller de for Kristus-transformasjonen, (Se min
bok, Guds løfter til Israel.)

Dette er vantroens og forvirringens utleggelse og eksegese, og stem
mer ikke med de faktiske forhold. Profetiene skal forståes slik som de
står og ikke omtolkes. Teologene og mange av forkynnerne burde om
skoleres hva som gjelder dette, slik at de kommer i samsvar med det
profetiske ord. Etter som jeg ser det, så må det være noe i veien med
lærebøkene og foreleserne på våre universiteter, misjonshøyskoler og
mange av Bibel-skolene. Dette er til stor skade både for studentene og det
troende legfolket. Det er til stor skade hva som angår en riktig forståelse
av forholdet mellom Israel på den ene siden og den kristne menighet på
den andre. Den som ikke ser sin egen egenart, kan heller ikke se det som
Gud har lovet jødene og Israel. I lesningen av Guds ord må vi skille mel
lom det som Gud har sagt til og lovet jødene på den ene siden og det
som Gud har sagt til og lovet den kristne menighet på den andre siden.
Vi kan ikke si at den kristne menighet eller kirken har overtatt jødenes
løfter, og at jødene må gå veien om den kristne kirke for å bli frelst eller
få del i sine egne løfter. Dette er ikke veien å gå. DETTE ER FOR
VIRRINGENS OG USANNHETENS VEI, og den fører bare til en
uriktig forkynnelse av Guds ord, og i verste fall til frafall og fortapelse,
både for forkynneren og tilhørerne.
Dersom vi skal forstå dette, må vi se hva Bibelen sier om disse ting og

ikke bry oss om teologene og eksegesen (fortolkningen), men for at
dette skal kunne skje, må vi selv vite hva som står i Bibelen, som er vår
egen bok. Mange troende i dag kjenner ikke til det som står i Bibelen,
og derfor blir de også et lett bytte for forkynneren eller foredragshol
deren. Den som ikke kjenner til Bibelens innhold, kjenner hverken til
jødenes løfter eller sine egne løfter, og blir et lett bytte for vranglæren
og erstatningsteologien.

Vi må være slik som den kristne menighet i Berøa var. Om denne står
det at etterat Paulus hadde forkynt dem Guds ord, så gikk de hjem og
så i Skriftene (det Gamle Testamente) om det hadde seg slik som det
som ble dem forkynt. (Ap.gj. 17, 11). Dette er den rette innstillingen
for en som ønsker å få vite mer om Guds planer, både med jødene og
med den kristne menighet. (Se mer om dette enmet i min bok, Israel og
den kristne menighet, s. 11—95)

-44-



Spørsmål og oppgaver.

1) Hvilke 2 forskjellige profeti-rekker har vi om Messias i G. T.?
2) Hvem var det som først fikk løftet om Jesu forsoningsdød? (Se

I.Mos. 3,15)
3) Hva vil det si at Gud skulle være Sems Gud?
4) Hvilke profetier kommer til uttrykk i 1. Mos. 9,18—27?
5) Hvilke løfter fikk Abraham mens han ennå bodde i Mesopo

tamia?

6) 1 hvilken naqon, stamme og familie skulle Messias komme?
7) Hvilken side ved Jesus beskriver Esaias 42,1^ og 49,1—8?
8) Hvilken side ved Jesus beskriver Esaias 53?
9) Hvorfor er Esaias 53 blitt kalt for "synagogens dårlige samvit

tighet"?
10) På hvilken måte kan menneskene i dag greie å skape fred i verden?
11) Hvordan ser de liberale jøder på Messias?
12) Hvordan ser de ortodokse jøder på Messias?
13) Hva ligger i begrepet ''Kristus-transformasjonen", og hvordan

skal vi vurdere dette begrepet?
14) Hva går erstatningteologien ut på, og hvordan bør vi stille oss

til den?
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GUDS-RKET I DET GAMLE TESTAMENTET

Vi vil i det følgende analysere begrepet "Guds rike" og se hva det
betydde i gammel-testamentlig tid. Som en generell forklaring på begre
pet kan vi si at det betyr det området der Guds vilje hersker. Det blir da
i himmelen og hos de mennesker som hører Herren til og tror på ham.
Det er troen som i enhver tidshusholdning er kjennetegnet på en som
hører Guds rike til. Vi skal ta med en del Skrift-ord fra G. T. der denne
to-delingen kommer fram. "Og Jakob drog videre, og Guds en^er møtte
ham. Da Jakob så dem sa han: DETTE ER GUDS LEIR. Og han
kalte stedet Mahanaim. (De 2 leirer)" (1. Mos. 32,1—2)

"Herren ^al stride for dere, og Dere (jødene) ̂ al være stille."
(2. Mos. 14,14)
"Og han (Moses) sa: En hånd er utstrakt fra Herrens trone. Herren

skal stride mot Amalek fra slekt til slekt." (2. Mos. 17,16)
"Det er ingen som Gud, Jesurun (det oppriktige, rettskafne Israel)

Han farer fram over himmelen med hjelp for deg, og i sin høyhet på
skyene. EN BOLIG ER DEN ELDGAMLE GUD, OG HER NEDE
ER EVIGE ARMER, han driver fienden bort for deg og sier: Rydd ut.
(S.Mos. 33,26-27)
"Da vi (innbyggerne i Jeriko) hørte det, ble vårt hjerte fullt av angst,

og nå er det ikke mere noen som har mot til å møte dere, for Herren
deres Gud, han er Gud både i himmelen der oppe og på jorden her
nede." (Josva 2,11)
"Mens Josva var ved Jeriko, hendte det at han løftet opp sine øyne

og fikk se en mann som stod foran ham med draget sverd i sin hånd, og
Josva gikk bort til ham og sa: Hører du oss til eller våre fiender? Han
svarte: Nei, jeg er høvdingen over Herrens hær, nå er jeg kommet. Da
falt Josva på sitt ansikt til jorden og tilbad og sa til ham: Hva har twin
Herre å si til sin tjener? Og høvdingen over Herrens hær sa til Josva:
Dra skoen av din fot! For det sted du står på, er hellig. Og Josva gjorde
så." (Josva 5,13—15)
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'Ilene, du har vært oss eh bolig fra slekt til slekt. For Qellene ble til
og du skapte jorden og jorderike, ja fra evighet til evighet er du Gud."
(Salme 90,1—2)
"Den som sitter i den Høyestes skjul, som bor i den Allmektiges

skygge, han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg
setter min lit .til. For han firir deg av fu^efangerens snare, fra ødeleg
gende pest." (Salme 91,1—3)
'Tor han har sett ned fra sin hellige høyde. Herren har fra himmelen

skuet til jorden, for å høre den fangnes sukk, for å løse dødens barn,
foråt de i Sion skal forkynne Herrens navn og hans pris i Jerusalem, når
de samler seg folkeslagne og rikene, for å tjene Herren." (Salme
102,20-23)
"Men Herrens miskunnhet er fra evi^et og inntil evighet over dem

som frykter ham, og hans rettferdighet mot barnebarn, mot dem som
holder hans pakt, og dem som kommer hans bud i hu, så de gjør etter
dem. HERREN HAR REIST SIN TRONE I HIMMELEN, OG
HANS HERSKER OVER ALLE TING." (Salme 103,17-19)
'Tor så sier den Høye, den Opphøyede, han som troner evindelig, og

hvis navn er hellig: I DET HØYE OG HELLIGE BOR JEG, OG
HOS DEM SOM ER SØNDERKNUST OG NEDBØYET I ÅNDEN,
for å gjenopplive de nedbøyedes ånd og gjøre de sønderknustes hjerte
levende." (Esaias 57,15)
I disse Bibel-vezsene kommer det fram at Guds rike både kan være i

himmelen og på jorden. Likeledes ser vi at Guds rike både har en indre
og åndelig side og en ytre og historisk side. Gud er Gud til alle dem
som setter sin lit og tilflukt til ham. Det kan være både jøder og hed
ninger. Dessuten er Gud på en spesiell måte jødenes Gud, for han har
utvalgt dem til å være hans eiendomsfolk og han har lagt neid sine planer
i dette folket. 1 jødefolket og i Israel møtes ofte Guds leir og jødenes
leir til kamp mot dem som står Guds planer imot.

Videre blir det gjort kjent i G. T. at Messias skal styre over både Isra
el og hele verden ut ifra Jerusalem. Dette blir en viktig del av den histo
riske side ved Guds-riket, og den er ennå framtidig. Det er dette riket
som vi pleiær å kalle lOOCKårs-riket, riket for Israd, steinens rike eller
rettferdighetens kongerike. 'Tor et barn er oss født, en sønn er oss gitt,
og herredømme er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig
Gud, evig fader, fredsfyrste. Så skal herredømmet bli stort og fr^en bli
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uten ende over Davids trone og over hans kongerike, det skai bli støttet
og oppholdt ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herrens,
hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre det." (Esaias 9,6—7)
I gammel-testamentUg tid var det helt klart at før Guds-riket i Israel

kunne komme, så skulle det oppstå 4 verdensriker, som Menneske-
sønnen eller Messias skulle ødelegge når han kom. Det er særlig profeten
Daniel som trakk opp den historiske rammen for disse 4 verdensrikene
og Guds rike som det 5. De andre profetene var også oppmerksomme på
rikets tid og fylte det med skjønne beskrivelser og detaljer, som vi skal
komme tilbake til.

Første gang vi får høre om det innbyrdes og kronologiske forholdet
mellom de 4 verdensrikene og Guds-riket i Israel, er ved kong Nebu-
kadnesar den 2.s drøm, som Daniel tydet for ham.*'Konge, du så i ditt
syn et stort bilde, det var et veldig bilde (de 4 verdensriker) og dets
glans var overmåte stor, det stod like foran deg, og det var forferdelig å
skue. Bildets hode var av fint gull, brystet og armene av sølv, buken og
lendene av kobber, benene av jern og føttene dels av jern og dels av ler.
Mens du så på bildet, ble en sten (Jesus) revet løs, men ikke med hen
der, og den rammet bildet på føttene, som var av jern og ler, og knuste
dem. Da knustes på en gang både jernet, leret, kobberet, sølvet og
gullet, og det ble som agner fra treskeplassene om sommeren, og vinden
tok det så det ikke fantes spor etter det. (de 4 verdensrikene forsvant)
Men stenen som rammet bildet, ble til et stort fjell som fylte hele jor
den. (i 1000-årsrikets periode.)" (Dan 2, 31—35).

Bibelen regner med 4 verdensriker, og etter at disse har utspilt sin
rolle, kommer Guds rike, riket for Israel, himlenes rike i sin konkrete
utforming eller 1000-årsriket. PÅ SAMME MATE SOM DET GIKK
MED DET BILDET SOM NEBUKADNESAR SÅ I SIN DRØM,
PÅ SAMME MÅTE SKAL OGSÅ VERDENSRIKENE MÅTTE GI
TAPT OG BØYE SEG FOR GUDS-RIKET I ISRAEL, NÅR
DET KOMMER.

Bibelen forteller oss også hvilke 4 verdensriker dette er, så det be
høver vi ikke å spekulere på eller finne fram til andre riker enn dem som
er oppsummert. "Konge, du kongenes konge, som himmelens Gud har
gitt riket og makten og styrken og æren — overalt hvor menneskenes
barn, markens dyr og himmelens fugler har sine bosteder, har han
(Gud) gitt dem i din hånd, og gjort deg til Herre over dem alle — du er
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hodet av gull (Det ny-babylonske verdensriket). Men etter deg skal det
oppkomme et annet rike (Det medisk-persiske verdensriket), ringere
enn ditt, og så ennå et tredje rike (Det makedonsk-greske), som er av
kobber, og som skal herske over all jorden, og deretter et fjerde rike
(Det romerske verdensriket), som skal være sterkt som jernet, ettersom
jernet knuser og sønderslår alt, skal det som det sønderknusende jern
sønderslå og sønderknuse alle andre riker." (Dan. 2, 37—40).

Bibelen regner med de 4 følgende verdensriker:

1) Det ny-babylonske verdensriket fra 606—538 f. Kr.
2) Det medisk-persiske verdensriket fra 538—331 f. Kr.
3) Det makedonsk-greske verdensriket fra 331—146 f. Kr.
4) Det romerske verdensriket fra 146 og inntil Jesus oppretter freds

riket på jord.

I følge denne oversikten har ikke romerriket utspilt sin rolle som ver-
dens-rike, men vil komme tilbake i endens tid, og det er denne utvik
lingen vi er vitne til i det som skjer innenfor EEC—området i dag. I
sluttfasen av verdensrikenes tid vil Antikrist være leder for romerriket
og vil sammen med alle nasjoner dra mot Israel og Jerusalem og forsøke
å tilintetgjøre alle jøder. I denne kampen bryter imidlertid Gud inn og
sender Jesus til unnsetning for jødene. Han skal tilintetgjøre Antikrist
og alle hans hærer ved Harmageddon. Verdensrikenes tid vil dermed
være slutt for godt, og vi får Guds-riket på jord. "Og i disse kongers
dager vil himmelens Gud opprette et rike (1000-års-riket), 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 andre riker, men selv
skal det stå fast evindelig." (Dan. 2, 44).

"Fremdeles fikk jeg (Daniel) i mine nattlige syner se en som lignet
en menneskesønn (Jesus), kom med himmelens skyer, han gikk bort
til den gamle av dager (Gud) og ble ført fram for ham. Og det ble gitt
ham (Jesus) herredømme og ære og rike, og alle folk, ætter og tungemål
skulle tjene ham, HANS HERREDØMME ER ET EVIG HERRE
DØMME, som ikke forgår, og hans rike, er et rike som ikke ødelegges..
Så blir retten satt, og herredømmet skal fratas ham (Antikrist), så han
blir ødelagt og tilintetgjort for all tid. Og riket (riket for Israel) og her
redømmet og makten over rikene under hele himmelen skal gis til det
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folk som er den Høyestes hellige (jødene), dets rike skal være et evig
rike, og alle makter ̂ al tjene og lyde det." (Dan. 7,13—14 og 26—27).

Profeten Sakarias har også beskrevet disse 4 verdensrikene som hadde
adspredt jødene, og som derfor Gud skal straffe. "Og jeg løftet mine
ø3me opp og fikk se 4 hom (de 4 verdensrikene). Da spurte jeg engelen:
Hva er dette? Og han sa til meg: Dette er de hom som har adspredt
Juda, Israel og Jerusalem. Så lot Herren meg få se 4 smeder. Da spurte
jeg: Hva kommer disse her for? Han svarte: Hornene har adspredt Juda,
således at ingen vågde å løfte sitt hode, og nå er disse kommet for å for
ferde dem og slå av hornene på de hedningefolk som har løftet horn
mot Juda land for å adsprede det." (Sak. 2,1—4)
Vi skal her bare ta noen få Bibel-ord som beskriver denne spesielle

fasen av Guds-riket, som vi kaller for riket for Israel. "Alle jordens
ender skal komme det i hu og vende om til Herren, og alle folkenes
slekter skal tilbede for ditt åsyn. FOR RIKET HØRER HERRREN
TIL, OG HAN HERSKER OVER FOLKENE." (Salme 22,28-29)
"Og frelsere skal dra opp på Sions berg og dømme Esaus berg, og

riket hører Herren til." (Obad. 21)
Til slutt i denne oversikten vil vi også poengtere at dette riket skal

være et evig rike som aldri skal forgå. Det skal strekke seg inn i evig
heten på den nye jord. **DnT RIKE ER ET RIKE FOR ALLE
EVIGHETER, OG DITT HERREDØMME VARER GJENNOM
ALLE SLEKTER." (Salme 145,13)

"Herren skal være konge evindelig, din Gud, Sion, fra slekt til slekt.
Halleluja." (Salme 145,10)
I gammel-testamentlig tid betydde altså begrepet "Guds rike" føl

gende:
1) Selve himmelen, der Gud bor.
2) I Israel hvor Guds planer er lagt ned på en spesiell måte.
3) Hos ethvert menneske som tok sin tilflukt til Herren.
4) Riket for Israel, hvor Messias skulle styre. Dette skulle være et evig

kongerike.
5) Den nye himmel og den nye jord (Esaias 65,17 og 66,22).
Jeg vil også få lov til å sitere det som Studiebibelen, bind 5, s. 247—

249 sier om begrepet "Guds rike" i gammel-testamentlig tid: "Guds rike
er et bibelsk hovedbegrep. Allerede i Det Gamle Testamentes eskato
logiske frelsesprofetier har det kommende Messias-riket en sentral plass.
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Jesus tilknytter til dette i sin første forkynnelse og utvikler siden enmet
så utførlig at det må sies å vsere det samlende hovedtema i hans forkynnel
se. Tanken om gudsriket klinger med gjennom hele Det Nye Testamente
og når til sist sin fullendelse i Åpenbaringsbokens framtidsvisjoner.
De greske termer som er bærere for dette begrepet i NT, er først og

fremst ordet basileia, rike, kongedømme, og basilevs (nr. 842), konge.
1 klassisk gresk hadde termen basilevs en noe omskiftende historie. Opp
rinnelig var ordet alminnehg betegnelse for en hersker, men det var anax
som betegnet den "guddommelige" hersker eller konge. Etter hvert som
dette siste ordet gikk ut av bruk, overtok basilevs den mening anax
hadde stått for. Senere kom så basilevs i skyggen av t^annos, som
ble betegnelsen for folkets virkelige herskere. Men etter hvert som
t^annos fikk en negativ betydning Ofr. vårt "tyrann"), kom igjen basi
levs tii verdighet som betegnelse på den arvelige eller legitime konge, i
motsetning til t^annos, den hersker som hadde tilrevet seg makten med
illegitime midler. Termen basilevs ble betegnelse på en lovlig konge,
med et større eller mindre maktområde.
I hellenismen ble selve idéen om kongedømme helt dominert av

Aleksander den Stores overveldende innflytelse. Tanken om inkarnert
guddom ble framherskende. Her ble naturlig nok også opptatt orientals
ke forestillinger. Når Aleksanders etterfølgere (diådokjo, jfr. diådokjos,
nr. 1101) kaller seg evergetJs) jfr. nr. 1920), "velgjørere" Qfr. Luk.
22, 25), så henspiller dette på noe som skal være en guddommelig egen
skap. Den heUenistiske idé om et guddommelig, kongedømme ble
overtatt og ført videre i den romerske keiserdjnrkelse.
Termen basileia, kongedømme, rike, er avledet fra basilevs, konge.

Fra først av stod basileia mer for kongeverdighet og kongedømme, men
kom snart til å betegne kongedømmets geografiske utstrekning, den
stat eller det rike en konge hersket over.
I Septuaginta forekommer basilevs meget ofte, basileia ikke så ofte,

men likevel flere hundre ganger. Ordgruppen brukes som oftest for å
oversette det hebr. malåk, konge, å regjere. Termen basilevs brukes både
om Israels konger og om andre lands herskere. Men det som er spesielt
for stillingen i Israel, er oppfatningen at all jordisk kongemakt er under
ordnet og underlagt Herrens kongemakt.

Herren var selv konge for Israels teokrati. Israel var et forbund av
tolv stammer, først og framst sammenknyttet ved felles religion og
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gudstjeneste. Spesielt i nødstider framstod det karismatiske ledere,
"dommere", som folket samlet seg om. Men verken Moses, Josva eller
noen av dommerne var villig til å etablere noe arvelig monarki. Da
Gideon fikk tilbud fra folket om dette, sa han: "Jeg vil ikke herske
over dere, og min sønn skal ikke herske over dere. Herren skal herske
over dere." Dom. 8,23, jfr. 2. Mos. 15,18.

Alle Israels nabofolk hadde konger, og til sist ble det et folkekrav
også i Israel at en ville ha en konge som andre nasjoner. Da Samuel, den
siste av dommerne beklaget seg over dette, sa Herren til ham: 'Ijyd
folket i alt hva de sier til deg! For det er ikke deg de har forkastet, men
det er meg de har forkastet så jeg ikke skal være konge over dem."
1. Sam. 8, 7. Etter at Gud hadde utpekt Saul for Samuel, som salvet
ham til konge, ble Saul ved loddkastning stadfestet som Israels konge.
Kongedømmet i Israel er altså samtidig en gudsdom og en Guds gave.
Når folket ikke ville ha det beste, lar Gud dem-få det nestbeste, den
best skikkede konge han kan finne til dem. Dette blir ytterligere stad
festet ved utvelgelsen av David som konge. Folket fikk nå kongedøm
met som samlingspunkt for nasjonen. Men det er verd å merke at bare
etter noen få generasjoner var ikke kongedømmet samlende, tvert imot
ble det årsak til den mest dyptgående spittelse i folkets historie, skillet
mellom Judariket i sør og Israels-riket i nord.

Også etter kongedømmets innføring, var det likevel slik at Herren selv
i egentlig mening var folkets konge. Bare i Salmenes bok nevnes Herren
mer enn 30 ganger som konge, direkte eller figurlig, cfg hos profetene er
det mange lignende skriftsteder. Utsagn om Herren som konge flyter
også sammen med eskatologisk-messianske profetier om det evige kon
gedømme som er lovet David og hans slekt. Messias er ikke bare Davids
sønn, han er Guds Sønn og den konge Gud har innsatt på Sion, Salme 2,
vers 6 og 7.
Guds kongedømme skildres på mange måter. Han er konge på Sion,

Es. 24, 33, Mika 4, 7, og over hele landet. Sak. 14,19. Men han er også
all jordens konge, Salme 47, versene 3 og 8. Han er folkenes konge. Jer.
10, 7. Og han er himmelens konge, Dan. 4,37. Han er konge til evig tid,
2. Mos. 15, 8, Salme 10, 16, 29,10, 146, 10, jfr. Dan. 2, 44. Han er
herlighetens konge, Salme 24, versene 7—10. Det var slik Esaias så ham i
sitt store syn i helligdommen: '"Mine øyne har sett kongen. Herren, hær
skarenes Gud," Es. 6,5.
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Tanken om Guds rike og hans kongedømme var bare på en foreløpig
og forberedende måte realisert i Israels teokrati. Guds rike som et fram
tidshåp, som utgangen på og målet for hele verdensutviklingen, var
anslått fra de eldste tider, 1. Mos. 49,8—10, jfr. 1. Krøn. 5,2, men ble
etter hvert forkynt av profetene med stigende klarhet. Guds råd og hans
plan med verden er blitt forstyrret av synden og det sataniske opprør.
Menneskeheten befinner seg i en frafallen, forført og forbannet tilstand.
Den ligger under Guds vrede og er i satanisk trelldom. Men frelsesløf
tene utlover med stigende klarhet i Israels åpenbaringshistorie at denne
ulykkelige tilstand en dag skal opphøre. Gud skal ved sin Messias gripe
frelsende og forløsende inn og tiltintetgjøre alle dem som ødelegger
hans skaperverk. De første ting (protologien) skal vende tilbake når de
siste ting (eskatologien) bryter inn. Da skal det igjen bli paradisiske til
stander på jorden. Da skal alt det av Guds skaperverks rikdom som ble
lagt under trelldom ved fallet, utfoldes og virkeliggjøres. Profetenes
budskap var sterkt preget av forventningen om denne nye tidsalder til
avløsning av den gamle. Es. 65, 17—25, 66,19—22, Amos 9,11—15,
Mika 4,1-4. GUDS RIKE ER KJERNEN OG STJERNEN I DET
GAMLE TESTAMENTES ESKATOLOGISKE FRELSESPROFE-

TIER, og Messias er den ved hvem Gud realiserer dette sitt rike. Dette
fullendte gudsrike er både universalt og kosmisk. Det omfatter hele
jorden, men det omfatter også himmel og jord. Det er Guds rike, men
det er også Menneskesønnens rike, Dan. 7,13—14,22 og 27.

Danielsboken tegner også billedet av det verdensløp som til sist skal
føre fram til fullendelsen. Ondskapens makter, kosmiske og jordiske,
har sin tid. Fire verdensriker skal oppstå, det siste skal være det frykte
ligste av dem alle. Men det er altsammen inkorporert i en guddommelig
plan. Gud styrer og overstyrer alt det som skjer, Dan. kap. 2 og kap. 7.

Dette er tanker som i den mellom-testamentlige periode ble videre
bearbeidet. Den senjødiske apokalyptikk er meget opptatt med verdens-
utviklingen, verdensrikene og endetidens begivenheter. Og den beskjefti
ger seg meget med det eskatologiske framtidshåp, det fullendte gudsrike.
Det er innefor judaismen en viss spenning mellom forventningen om

en jødisk-nasjonal Messias av mer politisk karakter, og forventningen
om en eskatologisk åpenbaring av det skjulte, åndelige gudsrike. Iblant
kunne disse forestillinger flyte over i hverandre, men de kunne også stå
som motsetninger."
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Spørsmål og oppgaver.

1) Hva er den generelle beskrivelse av begrepet "Guds rike**?
2) Hvorfor er det så viktig at vi kjenner til hva som ligger i begrepet

**Guds rike**?

3) Hva vil det si at Guds rike både har en åndelig og indre side og en
ytre og historisk side?

4) Hvilke 4 verdensriker har vi for riket for Israel kommer?
5) Hvilke forskjellige benevnelser har vi for Guds-riket i Israel?
6) Hvilke 5 forskjellige betydninger har begrepet **Guds rike** i gam-

mel-testamentlig tid?
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GUDS-RKET I DET NYE TESTAMENTET

Hva som gjelder en riktig forståelse av begrepet "Guds rike" i ny
testamentlig tid, så må vi være oppmerksomme på at begrepet både be
tydde det samme som i gammel-testamentlig tid, og at det fikk nye
betydninger. Det var Jesus som tilla begrepet disse nye betydningene, så
vi kan være helt sikre på at de er riktige ~ dersom vi da tolker utsag
nene riktig.

Vi vil i denne framstillingen ta utgangspunkt i betydningen Guds rike
som riket for Israel, og som vi har behandlet i forrige kapittel. I ny
testamentlig tid var det jodiske folket i forventning av både Messias og
Guds-rikets komme. Vi vet at når døperen Johannes steg fram, så un
dret folket seg på om han kunne være Messias, men han svarte at
Messias skulle komme etter ham, og at han bare var veirydderen for Mes
sias. "Men da folket gikk i forventning, og alle tenkte i sitt hjerte på
Johannes, om han ikke var Messias, da svarte Johannes og sa til alle: Jeg
døper dere med vann, men den som kommer etter meg er sterkere enn
jeg, han hvis skorem jeg ikke er verdig til å løse, han skal døpe dere med
den Hellige And og ild, han har sin kasteskovl i sin hånd, og han skal
rense sin låve og samle kveiten i sin lade, men agnene skal han brenne
opp med uslukkelig ild." (Luk. 3,15—17)
"Hør! Det er en som roper: RYDD I ØRKENEN VEI FOR

HERREN! Gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud! (Jesus) Hver dal
skal heves og hvert fjell og hver haug skal senkes, det bakkete skal bli
slette, og hamrene til flatt land. Og Herrens herlighet skal åpenbares, og
alt kjød (alle jøder) skal se det, for Herrens munn har talt. Hør! Det er
en (Jesus) som sier: Rop! Og en annen (Johannes) svarer: Hva skal jeg
rope? Alt kjød er gress, og all dets herlighet som markens blomst. Gres
set blir tørt, blomsten visner når Herrens ånde blåser på det, ja sannelig,
folket er gress. Gresset blir tørt, blomsten visner, men Guds ord står
fast til evig tid. Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud! (Johannes)
Oppløft din røst med kraft, du Jerusalems gledesbud! Oppløft den,
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frykt ikke! Si til Judas byer: Se, der er deres Gud (Jesus). Se, Herren,
Israels Gud, kommer med velde, og hans arm (Gud) råder, se hans lønn
(de troende) er med ham, og hans gjengjeldelse går foran ham. Som en
hyrde skal han vokte sin hjord (i 1000-års-riket), i sin arm skal han sam
le lammene, og ved sin barm skal han baare dem, de far som har lam,
skal han lede." (Esaias 40,3—11)
"Se, jeg sender Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og

forferdelige, og han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas
hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann."
(Mal. 4,5-6)

Hva som gjelder Johannes budskap, så kan vi legge merke til at det'
både var en oppfordring til folket om å omvende seg og en domsforkyn-
nelse for dem som ikke gjorde det. Hans forkynnelse ligger helt på linje
med de gammel-testamentlige profeter, som både forkynte at Messias og
Guds-riket skulle komme, og at Herren skulle dømme sitt folk. Likevel
var det en stor forskjell på disse to forkynnelsene, og det var det forhol
det at mens de gammel-testamentlige forkynnere hadde sagt: At Guds
rike skulle komme en gang i framtiden, så sa Johannes at det var nær.
I og med at Messias var kommet, så var også riket for Israel kommet.
NAR KONGEN I RIKET VAR KOMMET, SÅ VAR RIKET
OGSÅ KOMMET. "I de dager stod døperen Johannes fram og for
kynte i Judeas ørken og sa: OMVEND DERE, FOR HIMLENES
RIKE ER NÆR!" (Matt. 3,1-2)

Johannes skulle berede veien for Messias ved at han med sin forkyn
nelse og gjerning skulle legge forholdene til rette, slik at Messias kunne
finne folket i den åndelige forfatning som måtte til for at riket for
Israel kunne opprettes i Israel.
For at Johannes kunne få dette til, så kunne han ikke bare tale til

folket, men han måtte også ha et middel hvorved folket selv kunne
komme til ham og underkaste seg Guds vilje. Dette fikk Johannes av
Herren ved den nye dåpen som ble introdusert, for å føre jødene inn
i rikets tid. Denne dåpen var en introduksjonsdåp, og den hadde kort
levetid. Likevel var den en dåp som kom fra himmelen, og som betydde
at de mennesker som omvendte seg og tok dåpen, de fikk syndenes
forlatelse. Og store deler av folket bøyde seg for Johannes botstale og tok
dåpen, enda den var ny og hadde liten tilknytning til jødedommen som
lære. De bøyde seg, for de forstod at Johannes var en profet, og fordi
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de forstod at dåpen var fra Gud. "Da drog Jerusalem og hele Judea og
hele landet om Jordan ut til ham, og de ble døpt i elven Jordan, idet de
bekjente sine synder. . . Jeg døper dere med vann til omvendelse, men
han som kommer etter meg (Jesus), er sterkere enn jeg, han hvis sko jeg
ikke er verdig til å bære, han skal døpe dere med den Hellige Ånd og
ild." (Matt. 3,5-6 og 11)

Johannes så klart at Jesus var den Messias som skulle komme til jøde
folket. "Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier: SE DER
GUDS LAM, SOM BÆRER VERDENS SYND! Det er ham om
hvem jeg sa: Etter meg konuner en mann som er kommet før meg, fordi
han var før meg. Og jeg kjente ham ikke, men for at han skulle åpen
bares for Israel, derfor er jeg kommet og døper dere med vann. Og
Johannes vitnet og sa: Jeg har sett Anden komme ned som en due fra
himmelen, og han ble over ham. Og jeg kjente ham ikke, men han
(Gud) som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg: Den du ser
Anden komme ned og bli over, han er den som døper med den Hellige
And, og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds Sønn."
(Joh. 1,29-34)

Vi vet at det er mange fellestrekk mellom forkynnelsen til profetene
i gammel-testamentlig tid og Johannes. Likevel vet vi at det også var for
skjelligheter. VED DØPEREN JOHANNES KOM DET EN NY
TID OG EN NY FORKYNNELSE. HANS FORKYNNELSE OG
VIRKSOMHET DANNET INNLEDNINGEN TIL TILBUDET OM
OPPRETTELSEN AV GUDS-RIKET I ISRAEL. "Loven og profe
tene hadde sin tid inntil Johannes, fra den tid forkynnes evangeliet om
Guds rike (riket for Israel), og enhver trenger seg inn i det med makt."
(Luk. 16,16)
"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. For alle
profetene og loven har spådd inntil Johannes." (Matt. 11,12—13)

Dette betyr følgende:
1) Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes komme.
2) Etter at Johannes var kommet, så ble forkynnelsen forandret fra

å være: At Guds-riket skulle komme, til å bli: At Guds-riket var
nær.

3) Johannes skulle være Herrens medhjelper til å omvende hele fol
ket, slik at de kunne ta imot riket for Israel.

-57-



4) Det skulle en aktiv innsats fra folkets side for at de kunne få del
i Guds-riket. Vi legger merke til at gjemings-aspektet er fram
tredende i de synoptiske evangelier. Dette skal vi komme tilbake
til senere. (Se kapitlet: Hva er "jodekristendommen"?)

Da Jesus kom og begynte an forkynnelse, sa han akkurat det sam
me som døperen Johannes om Guds-riket i Israel. Han sa at det var
nær, ja at det til og med var kommet. 'Tra den tid begynte Jesus å
forkynne og si: Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær."
(Matt. 4,17)

'*Men er det ved Guds Ånd jeg driver de onde ånder ut, da er jo
Guds rike kommet til dere." (Matt. 12,28)
Hva som gjelder Jesu forkynnelse, så har den mange aspekter, men

i denne sammenhengen så vil vi nøye oss med å finne ut hva han
mente med begrepet "Guds rike". Som utgangspunkt for denne under
søkelsen vil vi bruke Matteus evangelium, som gir oss en fin gjennom
gang av Jesu forkynnelse og virksomhet.
For det første finner vi den første forkynnelsen av Guds rike fra

kap. 3 — 12. I denne forkynnelsen som utelukkende var beregnet på
det jødiske folket, så var Guds-riket nær, ja til og med kommet. Dette
gjalt både døperen Johannes, Jesus, de 12 apostlers og de 70 disiplers
forkynnelse. "I de dager stod døperen Johannes fram og forkynte i
Judeas ørken og sa: "Omvend dere, for himlenes rike er nær." (Matt.
3« 1~~2) "Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend dere, for
himlenes rike er kommet nær." (Matt. 4,17)
"Og Jesus gikk omkring i hele Galilea og lærte folket i deres synago

ger og forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og all
skrøpelighet hos folket. (Matt. 4,23)
"Og han kalte sine 12 disipler til seg og gav dem makt over urene

ånder, til å drive dem ut, og til å helbrede all sykdom og all skrøpe
lighet." (Matt. 10,1)

Disse 12 sendte Jesus ut og bød dem: Gå ikke ut på veien til hednin
gene, OG GÅ IKKE INN I NOEN AV SAMARITANENES BY
ER, MENGA HELLER TIL DE FORTAPTE FÅR AV ISRA
ELS HUS. Og når dere går avsted, da forkynn dette budskap .'Himle
nes rike er kommet nær. Helbred syke, oppvekk døde, rens spedalske,
driv ut onde ånde! For intet har Dere fått det, for intet skal Dere gi
det." (Matt. 10,5-8)
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"Siden utvalgte Herren også 70 andre og sendte dem ut, to og to, i
forveien for seg til hver by og hvert sted hvor han selv skulle konune.
Og han sa til dem: Høsten er stor, men arbeiderne få, bed derfor høstens
herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!

Gå avsted! Se jeg sender dere som får midt iblandt ulver. Bær. ikke
pung, ikke skreppe, ikke sko, gi dere ikke i tale med noen på veien! Men
hvor Dere kommer inn i et hus, der skal Dere først si: Fred være med
dette hus! Og er det et fredens barn der, da skal deres fred hvile over
ham, men hvis ikke, da skal den vende tilbake til dere. Men bli der i hu
set, og et og drikk hva de byr dere! for arbeideren er sin lønn verd. Dere
skal ikke flytte fra hus til hus.
Og hvor Dere kommer inn i en by og de tar imot dere, der skal Dere

ete hva de setter fram for dere, og helbred de syke som er der, og si til
dem: Guds rike er kommet nær til dere!

Men hvor Dere kommer inn i en by.og de ikke tar imot dere, der skal
Dere gå ut på dens gater og si: Endog støvet som er blitt hengende ved
våre føtter av deres by, stryker vi av til dere, men dette skal Dere vite at
Guds rike er kommet nær!" (Luk. 10,1—11)
For det andre så åpenbarte Jesus Guds-rikets hemmeligheter for fol

ket og for sine apostler/disipler i Matt. 13,3—52. Dette betyr at en del
aspekter ved riket for Israel, som til da hadde vært ukjente for jødene,
ble gjort kjent. DISSE OPPLYSNINGENE KAN VI GODT KALLE
FOR ^TIIKETS HEMMELIGE SIDE." De opplysningene som Jesus
kom med i Matt. 13, 3—52 og senere i sine mange lignelser, var ukjente
for jødene, og disse går ut på følgende:
1) Jødene forkastet Messias. 2) Jødene forkastet riket.
3) Guds-riket gikk inn i nye faser og avdelinger.
4) Messias trakk seg tilbake til himmelen.
5) Israel skulle inntas av romerne, og jødene skulle ut i den store

landflyktigheten. Riket for Israel skulle ikke opprettes før Jesus
kom tilbake igjen.

For folket og for de religiøse lederne så talte Jesus om Guds-rikets
hemmeligheter i lignelser, men for apostlene/disiplene så utla han disse
når de kom for seg selv. Ved siden av dette så talte også Jesus rett ut om
rikets hemmelige side til sine apostler/disipler. For dem skuUe ikke
dette være noen hemmelighet lenger, men vi ser ofte hvor vanskelig det
var for dem å holde fast på de nye opplysningene som de fikk.
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Det er sannsynlig at disse nye åpenbaringene om Guds-rikets hemme
ligheter kom som en stor overraskelse på apostlene/disiplene, for det
var ufattelig for dem at riket for Israel ikke skulle opprettes, når Mes
sias var kommet.

For folket ellers og for de religiøse lederne så kom dette ikke som
noen overraskelse, for de forstod hverken Jesu direkte tale om tilbudet
om riket eller Jesu lignelser. I og med at ikke folket 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 tilbudet 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 fra 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 gnmnen 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 henunelighetene
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 det gitt å få vite
himlenes 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 lignel
ser, 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 skjelne, 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 HAN
IKKE TIL DEM, MEN I ENRUM 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
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skulle forkynne denne hemmelighet. 'Dette har jeg talt til dere i lignel
ser, det kommer en tid da jeg ikke lenger skal tale til dere i lignelser,
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
later verden igjen og går til Faderen. Hans disipler sa: Se, nå taler du
fritt ut og sier ingen lignelse, OG NÅ VET VI AT DU VET ALT
og ikke trenger til at noen spør deg, derfor tror vi at du er utgått fra
Gud." (Joh. 16,25-30)
Hva som gjelder de 7 lignelser i Matt. 13, 3—52 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, 3—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. (Matt. 13, 24—30 og 36—43). Denne lignelsen be

skriver den første forkynnelse av det konkrete Guds-riket, forkjmnelsen
gjennom hele kirkens tid og like til at Jesus kommer igjen, for å dømme
de ugudelige og opprette riket. "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." (Matt. 13,42-43)
3) Lignelse nr. 3. (Matt. 13, 31—32). Denne lignelse beskriver kir

kens ekspansjon og vokster i nåværende tidshusholdning. Denne vokster
sammenlignes med sennepskornet, som har en fantastisk evne til å vok
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 Jesu 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
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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 skjoge-kirken.
4) Lignelse nr. 4. (Matt. 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 lignel
sen oss om det som skjer etter at den kristne menighet er opptatt til
himmelen. Da vil surdeigen, som er et bilde på vranglære, gjennomsyre
hele den nominelle kirken, SOM STÅR KLAR TEL A MOTTA AN
TIKRIST, SATAN OG DEN FALSKE PROFET I ENDENS TID.
5) Lignelse nr. 5. (Matt. 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 alle 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. (Matt. 13, 45—46). Denne lignelsen forteller oss

om at Gud søkte etter gode perler og fant en perle, den kristne menig
het, 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. (Matt. 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 Matt. 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
svarte: "De sier til ham: Ja," (Matt. 13, 51) SA BLIR SPØRSMÅLET
TIL OSS ALLE SAMMEN: HAR VI FORSTÅTT DETTE? OG

HER FAR HVER ENKELT SVARE FOR SEG SELV."

(Hva som gjelder en riktig og utdypet vurdering av de 7 lignelsene i
Matt. 13, så vil jeg anbefale Adolf Bjerkreims bok. Himlenes rikes
hemmeligheter. Se også J. H. Jørgensens bok. Himlenes rike er nær.)

Vi har med dette gjennomgått Guds rikes hemmeligheter, slik som
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Jesus ̂ enbarte dem i Matt. 13, 3—52, og vi ser at de omhandler for-
^ellige faser eller avdelinger ved Guds^riket fra jødenes forkastelse av
Jesus og inntil han kommer tilbake i endens tid.
I motsetning til det konkrete og historiske Guds-riket som ble for

kynt fra Matt. 3 —12, så antydet Jesus allerede på daværende tidspunkt
at Guds-riket ikke skulle opprettes i Israel. Grunnen til det var naturlig
vis at folket ikke var villig til å omvende seg og ta imot riket. Det var
ikke nok at den enkelte omvendte seg, men alle måtte gjøre det. RI
KET VAR ET TILBUD TIL HELE FOLKET.

Det forholdet at Jesus talte til folket i lignelser fra Matt. 13 av, betyr
imidlertid ikke at tilbudet om opprettelsen av riket ikke stod ved lag
etter Matt. 13. Det er ikke tilfelle. Tilbudet stod ved lag helt fram til
Apostlenes gjerninger, kap. 15. (Se kapitlet: Det første tilbudet om opp
rettelsen av Guds-riket i Rrael)

Angående Guds-rikets hemmeligheter, slik som de kommer til ut
trykk i de 7 lignelsene i Matt. 13, så er det 4 hemmeligheter som her er
framlagt, og som var ukjente både for døperen Johannes, apostlene,
disiplene og folket. Grunnen til at dette var ukjente ting for det jødiske
folk, var at det ikke var omtalt i G.T. Det var jo en helt umulig og ufat
telig tanke for dem at de skulle forkaste Messias og riket for Israel når
det engang kom, og at riket skulle gå over til andre frelses-kategorier
enn det jødiske folk, og at de selv skulle ut i en landflyktighet som nå
har vart i snart 2000 år.

De 4 hemmelighetene som er framlagt i Matt. 13, 3—52, angående
forståelsen av Guds-riket, er følgende:
1) Guds-riket er det området for Jesu forkynnelse blant jødene og

den mottagelse dette fikk. Dette blir anskueliggjort ved lignelsen om
såmannen (Jesus) som sådde budskapet om opprettelsen av det kon
krete Guds-riket i Israel i 3 år. Noe av dette falt ved veien, noe på stein
grunn, noe blant torner og noe i god jord. (v. 3—8) Det som falt i god
jord, var de av folket som forstod Jesu forkynnelse og omvendte seg.
Disse ble da medlemmer av Guds-riket.

2) Videre er Guds-riket hele det området for kristen forkynnelse og
kristen virksomhet fra jødenes forkastelse av Jesus og inntil Jesus kom
mer tilbake. I dette riket er det både gode og dårlige mennesker. Ved
dommen skal de gode arve det framtidige Guds-riket, som blir kalt for
Faderens rike (v. 43). De onde skal kastes ut av det nåværende Guds-

-63-



riket, hvor de ikke har hatt noen rettmessig plass, men hvor de selv har
tatt seg plass og medlemskap. Disse er ikke virkelige troende og er ikke
forankret i Jesu forsonergjerning på Golgata. Guds-riket i vår tid har
derfor både gjenfødte og ugjenfødte medlemmer. Når Guds-riket skal
opprettes en gang i framtiden, så skal det bli slutt med dette. ALLE
SOM GÅR INN I idOO-ÅRS-RIKET SKAL VÆRE TROENDE
MENNESKER.

Både lignelsene om såmannen (v. 24—30 og 37—43), lignelsen om
sennepskornet (v. 31—32), lignelsen om surdeigen (v. 33—34) og lign
elsen om noten som kastes i havet (v. 47—49) angår denne to-delingen
av Guds-riket, slik som det er idag, der noe er godt og noe er dårlig. Det
te skal Jesus bedømme når han kommer tilbake, og de gode skal få gå
inn i det kommende Guds-riket i Israel.

3) Guds-riket i vår tid betyr også den kristne menighet eller Kristi
legeme, som er uttrykt ved perlen (v. 45—46). Alle disse medlemmene
er gjenfødte mennesker og virkelige medlemmer i Guds-riket i dag.
4) I Guds ledelse med jødefolket kommer også Guds-riket til syne.

Gud har gjemt denne skatten i verden (v. 44) i snart 2000 år, men i og
med at denne skatten stort sett ennå ligger i sin egen hemmelighet, så
kan vi ikke si så mye om Guds-riket i dette folket. Det er klart at også
Israel er en delt skatt, der noe er godt og noe er dårlig. Det er ikke vår
sak å dømme jødene. Det skal Jesus gjøre når han kommer tilbake.

Ved siden av de 7 lignelsene i Matt. 13, 3—52, så har vi følgende lign
elser i Matteus evangelium, som angår Guds-rikets hemmeligheter:
1) Lignelsen om den ubarmhjertige med tjener. Matt. 18, 21—35.
2) Lignelsen om arbeiderne i vingården. Matt. 20,1—16.
3) Lignelsen om vingårdsmennene (yppersteprestene og fariseerne).

Matt. 21, 33-44.
4) Lignelsen om kongesønnens bryllup. Matt. 22,1—14.
5) Lignelsen om de 5 kloke og de 5 dårlige jomfruer. Matt". 25,1—13.
6) Lignelsen om de betrodde penger. Matt. 25,14—30.
Evangelisten Markus har følgende lignelser som angår Guds-rikets

hemmeligheter:
1) Lignelsen om de 4 slags sædejord. Mark. 4,1—20.
2) Lignelsen om lyset. Mark. 4, 21—25.
3) Lignelsen om sæden. Mark. 4,26—29.
4) Lignelsen om sennepskornet. Mark. 4, 30—34.
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5) Lignelsen om vingårdsmennene, Mark. 12,1—12.
Evangelisten Lukas har følgende lignelser som angår Guds-rikets hem

meligheter:
1) Lignelsen om den nye vin, Luk. 5, 36—39.
2) Lignelsen om de 4 slags sædejord. Luk. 8,4—18.
3) Lignelsen om den barmhjertige samaritan. Luk. 10,25—37.
4) Lignelsen om Jesu gjenkomst, 12,35—53.
5) Lignelsen om fikentreet. Luk. 13,6—9.
6) Lignelsen om sennepskornet. Luk. 13,18—19.
7) Lignelsen om surdeigen. Luk. 13,20—21.
8) Lignelsen om den store nattverden. Luk. 14,15—24.
9) Lignelsen om den fortapte sønnen. Luk. 15,11—32.
10) Lignelsen om den urettferdige dommeren. Luk. 18,1—8.
11) Lignelsen om de betrodde penger. Luk. 19,11—27.
12) Lignelsen om vingårdsmennene. Luk. 20,9—19.
13) Lignelsen om fikentreet og de andre trær. Luk. 21, 29—31.
Vi har også andre lignelser i de synoptiske (samsynige) evangelier, som

ikke angår Guds-rikets hemmeligheter. Av slike lignelser kan vi nevne:
1) Lignelsen om det som gjør mennesket urent. Matt. 15,10—20.
2) Lignelsen om de 2 sønner. Matt. 21,28—32.
3) Lignelsen om det tapte får. Luk. 15,1—7.
4) Lignelsen om den tapte sølvpenning. Luk. 15, 8—10.
5) Lignelsen om den utro husholder. Luk. 16,1—13.
6) Lignelsen om den rike mannen og Lasarus, Luk. 16,14—31.
7) Lignelsen om fariseeren og tolleren. Luk. 18, 9—14.
Hva som gjelder Johannes evangelium, så er det gjengitt tre lignelser der:
1) Lignelsen om hyrden, som er Jesus, og hans kjærlighet til sine

får, Joh. 10,1—28.
2) Lignelsen om Jesus som det sanne vintreeet og Faderen som

vingårdsmannen, Joh. 15,1—27.
3) Lignelsen om Jesu bortgang og den Hellige Ånds komme, Joh.

16,1-33.
Hva som gjelder den første lignelsen, så angår den ikke Guds-rikets

hemmeligheter. Den omhandler Jesu kjærlighet både til jødene og til
hedningene.
Hva som gjelder de to andre lignelsene, så angår de Guds-rikets hem

meligheter, og vi ser at Jesus utla dem for sine apostler, som ikke
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forstod den med det samme, enda han hadde fortalt dem flere ganger
om sin bortgang og den Hellige Ånds komme.
For det tredje har vi det framtidige aspektet av Guds-riket. Dette skal

opprettes når Jesus kommer tilbake igjen. Denne forkynnelsen finner vi
f. eks. i Matt. 24,14 — 25,46. ''Men når Menneskesonnen kommer i sin
herlighet 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 ved sin høyre side, men gjetene ved sin venstre. Da skal
kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit. Dere min Faders velsign
ede, arv det riket (riket for Israel) som er beredt dere fra verdens
grunnvoll ble lagt." (Matt. 25,31—34)

Når begrepet "Guds rike" er brukt i de synoptiske evangelier, så må vi
være oppmerksomme på at det har 3 bruksområder eller aspekter. Det er:
1) Guds-riket er nær.
2) Guds-rikets hemmeligheter. Disse kommer til uttrykk i lignelser.
3) Guds-riket skal opprettes i forbindelse med Jesu gjenkomst.
Jeg vil i det følgende sette opp en oversikt over de forskjellige utsagn

angående Guds rike som er brukt i Matteus evangelium. Av de synop
tiske evangelister er det bare Matteus som brukte uttrykket "himlenes
rike" om Guds-riket. '1 de dager stod døperen Johannes fram i Judeas
ørken og forkynte og sa: Omvend dere, for himlenes rike er kommet
nær!" (Matt. 3,1)
"Og Jesus gikk omkring i hele Galilea og lærte folket i deres syna

goger og forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og all
skrøpelighet hos folket." (Matt. 4,23)

"Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike hører slike til." (Matt.
5, 3)

"Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes
rike er deres." (Matt. 5,10)

"Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer men
neskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike, men den
som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes
rike." (Matt. 5,19)
"For jeg sier dere: Dersom deres rettferdighet ikke overgår de skrift-

lærdes og fariseernes, kommer Dere ingenlunde inn i himlenes rike."
(Matt. 5,20)
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'*komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden."
(Matt. 6,10)

"og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde, for riket er
ditt, og makten og æren i evighet. Amen." (Matt. 6,13)
"Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal Dere få alt

dette i tilgift." (Matt. 6,33)
"Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre, skal komme inn i him

lenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje." (Matt. 7, 21)
"Men jeg sier dere at mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til

bords med Abraham og Isak og Jakob i himlenes rike, men rikets barn
(jødene) skal kastes ut i mørket utenfor, der skal være gråt og tenners
gnissel." (Matt. 8,11-12)
"Og Jesus gikk omkring i alle byene og landsbyene og lærte folket i

deres synagoger og forkynte evangeliet om riket og helbredet all syk
dom og all skrøpelighet." (Matt. 9, 35)
"Og når dere går avsted, da forkynn dette budskap: Himlenes rike er

kommet nær!" (Matt. 10,7)
"Sannelig sier jeg dere: Noen større enn døperen Johannes er ikke

oppreist blant dem som er født av kvinner, men den minste i himlenes
rike er større enn han. Men fra døperen Johannes' dager inntil nå tren
ger de seg med makt inn i himlenes rike, og de som trenger seg inn, river
det til seg." (Matt. 11,11—12)
"Men er det ved Guds Ånd jeg driver de onde ånder ut, da er jo Guds

rike kommet til dere." (Matt. 12,28)
(Hva som angår Matt. 13, 3—52, så har vi gjennomgått de 7 lignelsene

om Guds-rikets hemmeligheter ovenfor.)
"Og jeg vil gi deg (Peter) nøklene til himlenes rike, og det du binder

på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal
være løst i himmelen." (Matt. 16,19)

"Sannelig sier jeg dere: Noen av dem som her står, skal ikke smake
døden, før de ser Menneskesønnen komme i sitt rike." (Matt. 16,28)
"I samme stund kom disiplene til Jesus og sa: Hvem er størst i him

lenes rike? Og han kalte et lite barn til seg og stilte det midt i blant dem
og sa: Sannelig, sier jeg dere: Uten at dere omvender dere og blir som
barn, kommer dere ingenlunde inn i himlenes rike. Derfor, den som gjør
seg liten som dette barn, han er den største i himlenes rike." (Matt.
18,1-4)
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'Derfor er himlenes rike å ligne med en konge som ville holde regn
skap med sine tjenere." (Matt. 18,23)
"For der er gildinger som er født slik av mors liv, og der er gildinger

som er gildet av menneskene, og der er gildinger som har gildet seg selv
for himlenes rikes skyld. Den som kan fatte dette ord, han fatte det."
(Matt. 19,12)
"Men Jesus sa: La de små barn være og hindre dem ikke, fra å kom

me til meg! for himlenes rike hører slike til." (Matt. 19,14)
"Og Jesus sa til sine disipler: Sannelig, sier jeg dere: Det vil være vans

kelig for en rik å komme inn i himlenes rike. Atter sier jeg dere: Det er
lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å gå inn i
Guds rike." (Matt. 19,23—24)
"For himlenes rike er likt med en husbond som gikk tidlig ut om

morgenen for å leie arbeidere til sin vingård." (Matt. 20,1)
"Han sa til henne: Hva vil du? Hun sa til ham: Si at disse mine to

sønner skal sitte, den ene ved din høyre og den andre ved din venstre
side i ditt rike." ̂ att. 20,21)
"Hvem av de to gjorde nå farens vilje? De sier: Den første. Jesus sier

til dem: Sannelig sier jeg dere at tollere og skjøger kommer før inn i
Guds rike enn Dere." (Matt. 21,31)
'Derfor sier jeg dere (yppersteprestene og fariseerne): Guds rike skal

taes fra dere og gis til et folk (den kristne menighet, hvorav apostlene
var de første) som bærer dets frukter." (Matt. 21,43)
"Himlenes rike er å ligne med en konge som gjorde bryUup for sin

sønn." (Matt. 22,2)
"Men ve dere. Dere skriftlærde og fariseere. Dere hyklere. Dere som

lukker himlenes rike for menneskene! for selv går dere ikke inn, og dem
som er i ferd med å gå inn, tillater Dere ikke å gå inn." (Matt. 23,13)
"Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderike til

et vitnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme." (Matt. 24,14)
'Da skal himlenes rike være å ligne med 10 jomfruer som tok sine

lamper og gikk ut for å møte brudgommen." (Matt. 25,1)
'Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere min Fa

ders velsignede, arv det rike som er beredt dere fra verdens grunnvoll
ble lagt." (Matt. 25, 34)
"Men jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets

frukt før jeg drikker den ny med dere i min Faders rike." (Matt. 26,29)
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Som vi ser, så brukte Jesus forskjellige benevnelser når han skulle
omtale Guds-riket i Matteus evangelium. Til tross for at Jesus også
omtalte Guds-rikets hemmeligheter for sine apostler/disipler, SÅ VAR
DET LIKEVEL I DET ALT VESENTLIGSTE GUDS—RIKET I
ISRAEL HAN TALTE OM. Det var ikke Jesu oppgave å omtale den
kristne menighets tid og dets hemmeligheter. Det var det Paulus som
fikk i oppdrag.

Jeg vil i det følgende sette opp en oversikt over de forskjellige ut
trykkene som Matteus brukte om Guds-riket:
1) "HIMLENES RIKE."
2) "GUDS RIKE."
3) 'TIIKET."
4) *TIANS RIKE." *Menneskesønnen skal utsende sine engler, og de

skal sanke ut av hans rike (d.v.s. Menneskesønnens rike) alt det som
volder anstøt, og dem som gjør urett." (Matt. 13, 41) Dette uttrykket
betyr det delte Guds-riket slik som vi har det i dag, der noe er godt og
noe er dårlig.
5) "SIN FADERS RIKE." 'Da skal de rettferdige skinne som solen

skinner i sin Faders rike. Den som har ører han høre." (Matt. 13,43)
Dette uttrykket betyr det framtidige riket for Israel.
6) "SITT RIKE." "Sannelig sier jeg dere: Noen av dem som her står,

skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme i sitt rike."
(Matt. 16, 28) Dette uttrykket betyr riket for Israel, som på dette tids
punktet var nær for jødene.
7) 'DITT RIKE." "Han sa til henne: Hva vil du? Hun sa til ham: Si

at disse mine to sønner skal sitte den ene ved din høyre og den andre
ved din venstre side i ditt rike." (Matt. 20, 21) Her betyr uttrykket
riket for Israel.

8) 'DET RIKE." 'Da skal kongen (Jesus) si til dem ved sin høyre
side: Kom hit. Dere min Faders velsignede, arv det rike som er beredt
dere fra verdens grunnvoll ble lagt!" (Matt. 25, 34) Dette uttrykket
betyr det framtidige riket for Israel.
9) "MIN FADERS RIKE." "Men jeg sier dere: Fra nå av skal jeg

ikke drikke av denne vintreets frukt før jeg drikker den ny med dere i
min Faders rike." (Matt. 26, 29) Her betyr uttrykket det framtidige
riket for Israel.

I evangeliene etter Markus og Lukas betyr også de forskjellige uttryk-
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kene angående Guds rike stort sett riket for Israel, men de kan også
bety en del aspekter ved rikets hemmeligheter. Det vil imidlertid føre
for langt å referere alle de stedene hos Markus og Lukas hvor begrepet
"Guds rike" forekommer. Jeg vil likevel gi en oversikt over disse ste
dene slik at leserne selv kan slå opp i sin Bibel. Her er mange verdifulle
utsagn, som det er verdt å merke seg, og som gir oss ytterligere klarhet
i det som vi har behandlet ovenfor.

Vi finner utsagn om Guds-rike følgende steder:
Mark. 1, 14-15, 4, 11, 4, 26, 4, 30, 9, 1, 9, 47, 10, 14-15,

10, 23-24, 11,10, 12, 34, 14, 25, 15, 43. Luk. 1, 32-33, 4,43,
6,20, 7,28, 8,1, 8,10, 9,2, 9,11, 9,27, 9,60, 9,62, 10,9,
10, 11, 11, 2, 11, 20, 12, 31-32, 13, 18, 13, 20, 13, 28-29,
14, 15, 16, 16, 17, 20-21, 18, 16-17, 18, 24-25, 19, 11-12,
19,25, 21,31, 22,16, 22,18, 22,29-30, 23,42 og 23, 51.
Det er ikke bestandig at Markus og Lukas brukte de samme uttrykk

om Guds-riket som Matteus brukte. Vi skal referere de tilfeller der de
brukte andre uttrykk og antyde hva de står for:
1) '*VÅR FAR DAVIDS RIKE." "Velsignet være vår far Davids

rike som kommer! Hosianna i det høyeste!" (Mark. 11, 10) Dette ut
trykket går på riket for Israel.
2) '^KONGEDØMME." "Han skal være stor og kalles den Høyestes

Sønn, og Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal
være konge over Jakobs hus evindelig, og det skal ikke være ende på
hans kongedømme." (Luk. 1, 32—33) Her betyr uttrykket både riket
for Israel og Jesu stjrre på den nye jord.
3) "HANS RIKE." "Men søk først hans rike, så skal Dere få dette i

tilgift." (Luk. 12, 31) Dette uttrykket går på riket for Israel.
4) "KONGEMAKT." "Han sa da: En mann av høy byrd (Jesus) drog

til et land langt borte (himmelen) for å få kongemakt og så komme til
bake igjen. (Luk. 19,12) Her betyr uttrykket den kongemakt som Jesus
får i himmelen ved innledningen til den store trengsel. (Se Joh. Ap. 5)

Vi må også være oppmerksomme på at når Jesus talte om riket for
jødene, så talte han både om riket som åndelig størrelse og riket som
historisk størrelse. Folket la i det hele tatt ikke merke til Jesu utsagn
om rikets åndelige og indre side, men de var utelukkende oppmerksom
me på den ytre og historiske siden ved det. De så ikke at disse to sidene
var uløselig knyttet sammen, og at forutsetningen for at det ytre og his-
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toriske riket kunne komme, så måtte den indre og åndelige side ved
riket være i orden. Når fariseerne f. eks. spurte Jesus om når Guds rike
(riket for Israel) skulle komme, så svarte Jesus at Guds rike ikke kan
sees. "Men da han ble spurt av fariseerne når Guds rike skulle komme,
svarte han dem og sa: Guds-rike kommer ikke på den måte at en kan se
det med sine øyne, heller ikke skal de si: Se her eller se der er det. For
se, Guds rike er i blant dere." (Luk. 17,20—21)
Av evangelistene så var Johannes den som best beskrev den indre og

åndeUge siden ved riket for Israel. De 4 evangelistene utfyller derfor
hverandre i beskrivelsen av Guds-riket i Israel, slik som de også gjør på
andre områder. Johannes sier følgende om Guds rike: "Jesus svarte og
sa til ham: Sannelig, sannelig, sier jeg deg: Uten at noen blir født på
nytt, kan han ikke se Guds rike." (Joh. 3, 3)

"Jesus svarte: Sannelig, sannelig, sier jeg deg: Uten at noen blir født
av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike." (Joh. 3,6)

Ved en anledning brukte Johannes uttrykket "Mitt rike" om Guds
riket. "Jesus svarte: Mitt rike er ikke av denne verden (det kan være i
verden for det), var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere
stridt for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene, men nå er mitt rike
ikke av denne verden." (Joh. 18, 36)

Vi skal også ta med en oversikt over Apostlenes gjerninger, for å vise
hvordan begrepet "Guds rike" er brukt der. "dem som han også fram
stilte seg for levende med mange beviser etter at han hadde lidt, idet
han i 40 dager viste seg for dem og talte om det som hører til Guds
rike." (Ap. gj. 1, 3)
"Da de nå var kommet sammen, spurte de ham: Herre! gjenreiser du

på den tid (ved den Hellige Ands komme) riket for Israel? (Ap. gj. 1, 6)
"Men da de nå trodde Filip, som forkynte dem evangeliet om Guds

rike og Jesu Kristi navn, så lot de seg døpe, både menn og kvinner."
(Ap. gj. 8,12)

"i det de (Paulus og Barnabas) styrket disiplenes sjeler og formete
dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennom
mange trengsler." (Ap. gj. 14,22)
*Han (Paulus) gikk da inn i synagogen og talte frimodig i tre måne

der, i det han holdt samtaler med dem og overtydet dem om det som
hører Guds rike til." (Ap. gj. 19,8)
"Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når jeg bare
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kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av den Herre Jesus:
å vitne om Guds nådes evangelium. Og nå, se, jeg vet at Dere aldri mere
skal se mitt åsyn, alle Dere som jeg gikk onikring iblant og forkynte
riket." (Ap. gj. 20,24—25)

"Etter at de da hadde avtalt en dag med ham, kom de i større mengde
til ham i hans herberge, han la da ut for dem, i det han vitnet om Guds
rike, og søkte å overbevise dem om Jesus ut av Mose lov og profetene,
fra tidlig morgen til sent på kvelden. (Ap. gj. 28,23)
„Han ble da i to fulle år i sitt leide herberge, og tok imot alle som

kom til ham, og han forkynte Guds rike og lærte om den Herre Jesus
med all frimodighet, uten hindring." (Ap. gj. 28, 30—31)
I Apostlenes gjerninger betyr begrepet "Guds rike" både riket for

Israel og Guds-riket slik som vi har det i vår tid.
Vi skal også ta med en oversikt over hvordan begrepet "Guds rike" er

brukt i brevene og i Johannes Åpenbaring. "Guds rike består ikke i å
ete og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den Hellige Ånd."
(Rom. 14,17)

"for Guds rike består ikke i ord, men i kraft." (1. Kor. 4,20)
"Eller vet Dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike?

Far ikke vill! Hverken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbry
tere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, eller tyver eller
havesyke eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike." (1. Kor.
6,9-10)
"Men hver i sin egen avdeling, Kristus er førstegrøden, deretter skal

de som hører Kristus til levendegjøres ved hans komme (til dom og opp
rettelse av riket for Israel), deretter kommer enden, når han overgir
riket (1000-års-riket) til Gud og Faderen, etterat han har tilintetgjort
all makt og all myndighet og velde. FOR HAN SKAL VÆRE KON
GE INNTIL HAN FÅR LAGT ALLE SINE FIENDER- UNDER
SINE FØTTER. Den siste fiende som tilintetgjøres er døden, for han
har lagt alt under hans føtter. Men når han sier at alt er ham underlagt,
så er det klart at han er unntatt som har underlagt ham alt, men når alt
er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge seg ham som la alt
under ham, foråt Gud skal være alt i alle. (1. Kor. 15, 23—28)
"Men det sier jeg brødre, at kjød og blod ikke kan arve Guds rike,

heller ikke arver forgjengelighet uforgjengelighet." (1. Kor. 15, 50)
"misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt, om dette sier jeg dere
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forut, likesom jeg og forut har sagt, at de som gjør sådant, skal ikke
arve Guds rike." (Gal. 5, 21)
"For dette vet og skjønner Dere at ingen horkar eller uren eller have-

syk, som er en avgudsdyrker, har arv i Kristi og Guds rike." (Efes. 5, 5)
"han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin els

kede Sønns rike." (Kol. 1,13)
"og Jesus med tilnavnet Justus, i blant de omskårne er disse de eneste

medarbeidere for Guds rike som er blitt meg til trøst." (Kol. 4,11)
"og bad dere inderlig å vandre verdig for Gud, som har kalt dere til

sitt rike og sin herlighet." (1. Tess. 2,12)
"Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og

døde,og ved hans åpenbarelse og hans rike (riket for Israel)." (2. Tim. 4,1)
"Herren skal fri meg fra all ond gjerning og frelse meg inn i sitt him

melske rike, ham være æren i all evighet! Amen. (2. Tim. 4,18)
"Men om Sønnen: Din trone Gud, står i all evighet, og rettvishets

kongestav er ditt rikes kongestav (riket for Israel). (Hebr. 1, 8)
"Derfor, da vi får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takk

nemlige og derved tjene Gud til hans velbehag, med blygsel og frykt!"
(Hebr, 12,28)
"Hør dog, mine elskede brødre: Har ikke Gud utvalgt dem som er

fattige på verdens gods, til å være rike i troen og arvinger til det rike
han har lovet dem som elsker ham?" (Jak. 2, 5)

"for på denne måte skal det gies dere rikelig inngang i vår Herre og
frelser Jesu Kristi evige rike." (2. Pet. 1,11)

"Jeg, Johannes, som er deres bror og har del med dere i trengselen
og riket (riket for Israel) og tålmodigheten i Jesus, jeg var på den øy
som kalles Patmos, for Guds ords og for Jesu vitnesbyrds skyld."
(Joh. Åp. 1, 9)
"Og den syvende engel blåste, og høye røster lot seg høre i himmelen

som sa: Kongedømmet over verden er tilfalt vår Herre og hans salvede,
og han skal være konge i all evighet." (Joh. Åp. 11,15)
"Og jeg hørte en høy røst i himmelen si: Fra nå av tilhører frelsen og

styrken og riket vår Gud, og makten hans salvede, for våre brødres an
klager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt."
(Joh. Åp. 12,10)

Av denne oversikten fra brevene og Johannes Åpenbaring, så ser vi
at begrepet "Guds rike" betyr følgende:
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1) Guds-riket, slik som vi har det i vår tidshusholdning.
2) Det framtidige Guds-riket i Israel
3) Guds-riket i himmelen.

Jeg har med dette gitt en oversikt over begrepet *'Guds rike", slik
som det forekommer i N.T. Begrepet har flere benevnelser og er på
ingen måte entydig å forstå. Det beskriver forskjellige faser ved Guds
riket. De forskjellige benevnelser for Guds-riket må sees i den sammen
heng som de står i. I N.T. kan derfor Guds-riket bety:
1) Det første tilbudet om opprettelsen av riket for Israel.
2) Guds-riket sUk som vi har det i dag. Dette er da et blandet rike,

der noe er godt og noe er dårlig.
3) Den kristne menighet.
4) Israel i sin hemmelighetstilstand, slik som det stort sett har vært

i snart 2000 år.

5) Guds rike i himmelen.
6) Det framtidige Guds-riket i Israel eller 1000-års-riket.
7) En del aspekter ved Guds-riket er også generelle og angår både

det første tilbudet om opprettelsen av riket for Israel, Guds-riket
i vår tid og det framtidige Guds-riket i Israel. Dette gjelder da
utsagn som angår den indre og den åndelige siden ved Guds-riket.
Når f. eks. Johannes sa at ingen kunne komme inn i Guds rike
uten at de ble født på nytt, så gjelder det alle sidene ved Guds
riket.

8) Guds-riket på den nye jord.
Av det som er sagt ovenfor om Guds-riket, ser vi at det ikke bestan

dig er like enkelt å få tak i hva som menes med begrepet "Guds rike."
Her må vi be om at den Hellige And veileder oss til dette. Forutsetnin
gen for at dette kan skje, er naturligvis at vi studerer Bibelen og leser
det som står der. Dersom vi ikke er villige til å studere vår egen bok, så
kan naturligvis ikke den Hellige Ånd få hjelpe oss i dette arbeidet.

Når vi arbeider med dette begrepet og forsøker å få tak i hva det be
tyr, så er det to ting vi må vokte oss for ikke å gjøre. Det er:
1) Vi må ikke tro at begrepet "Guds rike" bare er et generelt be

grep, og at det ikke ligger bestemte faser av Guds-riket i det. Det
er helst slike kristne som tar det lettvint med studiet av Bibelen,
som sier dette. Dette er en altfor overfladisk måte å se dette på.
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2) Vi må heller ikke kutte ut det jodiske og jordiske aspektet ved
begrepet, slik at vi tror at Guds rike bare er ensbetydende med
den kristne kirke og et liv i himmelen. Dette blir gjort av erstat
ningsteologien som hverken ser at Jesus tilbød jødene riket for
Israel for snart 2000 år siden, eller forstår at han vil tilby dem det
ved sin gjenkomst. De fikk ikke riket for Israel ved det første til
budet, for de var ikke villige til å omvende seg, komme til tro på
Jesus og få den Hellige Ånd.

I forbindelse med Jesu gjenkomst vil jødene imidlertid omvende seg
som folk og som levning, og da vil de få riket for Israel, for da er
forutsetningene til stede for at Jesus kan opprette riket for dem.

Jeg vil i den forbindelse få lov til å sitere det som Erich Sauer sier
om Guds-riket i sin bok. Den korsfestedes triumf, s. 27—31:
1) Uttrykket "Himlenes rike". Om himlenes rike hadde jødene talt

allerede før døperen Johannes kom. De kalte det "Malekut Schamajim"
("Himlenes kongerike"), og med det mente de Guds herredømme over
alle skapninger i det hele. Guds herredømme over Israel i særdeleshet og
— fremfor alt — Messias' herlighetsrike i endetiden. "Når noen i bønn
legger hånden for ansiktet, så tar han himmelkongerikets åk på seg."
"Da Israel tok mot lovens bok ved Sinai, da overtok det sammen med
loven himlenes kongerike." "Åpenbart vil himlenes kongerike bli på
Sions berg." Når her Guds rike ble kalt "himmel"-riket, så hadde dette
sin grimn i at jødene av ærefrykt for det hellige navnet Jahve, omskrev
dette med uttrykk som "høyde, navn, kraft, himmel." Allerede Daniel
sier: "Himmelen har makten" for derved å betegne Guds herredømme.
(Dan. 4, 26).

Døperen Johannes og Kristus var altså ikke de første som talte om
"himlenes rike." Tvert imot, de sluttet seg til språkbruken i G. T. og til
jødedommen omkring dem, men de fyller det samme uttrykket med
nytt innhold. Derfor bruker også Herren mest betegnelsen "himlenes"
rike for "Guds" rike. Guds rike er jo himlenes rike fordi det

etter sitt opphav—kommer hit fra himmelen (Åp. 1,7, Matt. 26, 64),
etter sitt vesen — bærer himlen i seg (Fil. 3, 26, Ef. 1, 3, 2, 6, Kol.

3,1-3) og
som sitt midtpunkt — har Herren til konge, for først ved ham blir

himmelen egentlig "himmel" (Salme 73,25, Jer. 23,24).
2. Hvordan himlenes rike åpenbarer seg. Hele Kristi verk tok sikte
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på å proklamere, muliggjøre og gjennomføre dette Guds kongedømme.
Det ble proklamert gjennom hans profetiske gjerning, muliggjort gjen
nom hans yppersteprestelige og gjennomført gjennom hans kongelige
gjerning. Det egentlige emnet i hans jordiske budskap var derfor også
forkynnelsen av himlenes rike, alle hans liknelser gjelder himlenes rike,
også de der ordet "himlenes rike" ikke uttrykkelig forekommer. I den
ne sammenhengen er himlenes rike ikke bare "himmelen", "det him
melske rike" (jfr. 2. Tim. 4, 18) og heller ikke bare Messias' fremtidige
rike (Åp. 20, 4), eller menigheten i den nåværende tidsalder (jfr. Kol.
1, 13, Rom. 14, 17), men i sin alminnelighet ganske enkelt Guds kon-
geherredømme, slik som det kommer hit fra himmelen på frelsens vei
og skal bli opprettet på den gamle jord og fortsatt i all evighet på den
nye. Om alle perioder og ytringsformer for dette riket har kongen vitnet
som sin egen herold:
om riket i Israel, det frelsesforberedende rike i G.T., som skal "fratas"

dem som hittil har eid det (Matt. 21, 43).
om riket i Kristus, det riket som er til stede i ham personlig, slik som

det var midt blant Israel i den konges person og undergjerninger som ble
kjød (Luk. 17, 21, Luk. 11, 20, Matt. 12,28), om riket i menigheten,
det tilstedeværende, men skjulte rike, slik som det på hans tid var
"kommet nær" (Matt. 4, 17) og vil stå ved lag gjennom menighetens
husholdning (Matt. 16,19 jfr. 18) som en "hemmelighet" (Matt. 13,11)
helt til "verdens ende" (Matt. 13, 24, 31, 33, 44,45,46, Matt. 18,23,
20,1, 22, 2).
om riket i dets fullendelse, profetiens messianske herlighetsrike, slik

som det engang "kommer til syne" (Luk. 19, 11) "med kraft" (Mark.
9, 1) og vil bli overgitt av Faderen til den "lille hjord" (Luk. 12, 32) —
den hjord som kan "komme inn" der (Matt. 7, 21) — som "lønn"
(Matt. 5, 10-12) og "arv" (Matt. 25, 34, Matt. 8,11, 13,43, 16, 28."

3. Evangeliet om riket. Alt dette hører med til "evangeliet om
riket" (Matt. 24, 14, Mark. 1, 14, Luk. 4, 43, 8, 1, 9, 2, 16, 16).
Dette er det egentlige grunntema i Kristi budskap. Det taler snart om
det nærværende, snart om det nære, fjerne eller fjerneste rike. Men
alltid er det det ene riket, det som stammer fra himmelen og evigheten,
som går gjennom alle tider og til slutt munner ut i Guds evighet). Men
dette ene (Gal. 1, 6—9!) evangelium er:
Guds evangelium — for Gud er dets opphav (Rom. 1, 1, 15, 16,
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2. Kor. 11,7, 1. Tess. 2,8-9),
Kristi evangelium — for Kristus er dets mellommann (Rom. 15, 19,

1. Kor. 9,12, 2. Kor. 9,13, 10,14, Gal. 1,7),
nådens evangelium — for nåden er sjelen i det (Ap.gj. 20, 24),
frelsens evangelium — for Guds rike er dets gave (Ef. 1,13),
Rikets evangelium — for Guds rike er dets endemål (1. Kor. 15,28,

Matt. 6,10),
herlighetens evangelium — for herlighet er dets samlede virkning

(1. Tim. 1,11).
Og Paulus sier om seg selv og sine medarbeidere "Mitt evangelium"

(Rom. 16, 25, 2. Tim. 2, 8) eller "vårt evangelium" (2. Kor. 4, 3,
1. tess. 1, 5) — for de var dets budbærere (Gal. 1, 11, 1. Tim. 1,11)"

Jeg vil sitere det som Studiebibelen, bind 5, s. 249—250 sier om be
grepet "Guds rike" i N.T. "Da Jesus trådte fram, knyttet han sitt første
budskap til disse messianske eskatologiske forventninger. Han tok opp
forløperen, døperen 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 helbredelses-
gjerninger. 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-fork3ninelse møter vi noe av den dualisme mel
lom nærværende og framtidig som var til stede hos de gammeltestament
lige forfattere. Når Jesus forkynner at Guds rike nå er kommet nær, så
er ikke dette bare en forutsigelse om at det nærmer seg tiden for
Gudsrikets komme. Det er en proklameisjon 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 karakter. 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 forde saktmodige, for dem som hungrer og tørster etter rettferdig
het. Det er et barmhjertighetens rike der de barmhjertige skal finne
barmhjertighet. Det er et renhetens rike der de rene av hjertet skal se
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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 skjenkes 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 andre verdier får
lov til å hindre en i å vinne den. Matt. 6:19 flg.

Denne Jesu forkynnelse 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 først finne sted ved
gjenkomsten, når *'mannen av høy 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 i Åndens forløsnings-
krefter, 1. Kor. 4:20, Hebr. 6:5. Men i rikets fullendelse skal Guds ska
perverk gjenopprettes, Ap.gj. 3:21. Den gamle verden skal gjenfødes.
Matt. 19:28. Selv den personløse skapning skal bli fornyet og frigjort fra
forgjengelighetens trelldom, Rom. 8:19 flg. Det skal finne sted en kos
misk nyskapelse av "himmel og jord", 2. Pet. 3:13, Åp. 21:5, jfr. Esaias
65:17, 66:22.

1000-ÅRS-RIKET SYNES Å VÆRE EN FRAMTIDIG MEL-
LOMETAPPE PÅ RIKETS VEI TIL FULLENDELSEN, Åp. 20:1 flg.
Muligens har B. Klappert rett når han sier at i læren om 1000-års-riket
møtes de to parallelle, eskatologiske forestillinger innenfor judaismen i
det første århundre: den nasjonalistisk-messianske og den kosmisk-uni-
versale. Men først og fremst må forventningen om en slik gjenreisning av
riket for Israel (jfr. Ap.gj. 1:6) bety en virkeliggjørelse av de gammel
testamentlige profetier om et gudsrike på jorden i endetiden.

Nar riket omtales i N.T., kalles det som oftest Guds rike, respektive
himmelriket eller Faderens rike. Stundom kalles riket også Jesu Kristi
rike. Det er ingen saklig forskjell på disse benevnelser. Riket er helt fra
grunnleggelsen og gjennom alle evigheter både Faderens og Sønnens rike.
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Denne siste benevnelse betegner ikke et interimsrike, Kristi rike er evig,
Luk. 1:33. Også det fullendte rike er Kristi rike, Luk. 22:29, 2. Tim.
4:18, 2. Pet. 1:11. Men 1. Kor. 15:27 forteller at ved tidens ende vil
Kristus gi tilbake til Faderen det rike han har mottatt fra ham. Jesu
messianske embetsfunkqoner opphører ved rikets fullendelse, jfr. Joh.
16:26—27. Rikets trone er i evigheten Guds og Lammets trone. Åp. 22:1'*

Spørsmål og oppgaver.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Hvilken oppgave hadde døperen Johannes?
Hvilken forkynnelse hadde han?
Hva var hensikten med Johannes dåp?
Hva var forskjellen på Johannes-dåpen og Jesu dåp?
Hvorfor var Johannes sikker på at Jesus er Messias?
På hvilken måte var døperen Johannes virksomhet en ny tid for
Israel?

Hva var felles angående Johannes og Jesu forkynnelse?
Hvorfor er det formålstjenlig å bruke Matteus evangelium når vi
skal undersøke begrepet "Guds rike" i de synoptiske evangelier?
Hva er de synoptiske evangelier?
Hvilken 3-deling av Matteus evangelium må vi gjøre når vi skal
undersøke begrepet "Guds rike?"
Hvilke 7 hemmeligheter angående Guds-riket omtalte Jesus i
Matt. 13,3-52?
Hvorfor snakket Jesus til folket i lignelser etter Matt. 12?
Hvilke 4 forskjellige forståelser får vi av begrepet "Guds rike" i
Matt. 13,3-52?
Hvilke lignelser har Matteus om Guds-rikets hemmeligheter for
uten de som står i Matt. 13, 3—52?
Hvilke lignelser har Markus evangelium om Guds-rikets hemme
ligheter?
Hvilke lignelser har Lukas evangelium om Guds-rikets hemme
ligheter?
Hvilke lignelser han Johannes evangelium om Guds-rikets hem
meligheter?
Hvilke andre lignelser finner vi i evangeliene?
Hvilke benevnelser brukte Matteus om begrepet "Guds rike", og
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hva betyr disse benevnelsene?
20) Hvilke andre benevnelser brukte Markus og Lukas om Guds-riket?
21) Hvilken side ved Guds-riket beskrev Johannes?
22) Hva betyr begrepet "Guds rike" i Apostlenes gjerninger?
23) Hva betyr begrepet "Guds rike" i brevene og i Johannes Åpen

baring?
24) Hvilke forskjellige betydninger kan begrepet "Guds rike" ba

i N. T.?

-80-



DET FØRSTE TILBUDET

OM OPPRETTELSEN AV GUDS-RIKET I ISRAEL

Etter at vi i det forrige kapitlet: Guds-riket i det Nye Testamentet,
har gjennomgått hva som ligger i de forskjellige utsagn angående Guds
riket, så ser vi at begrepet kan bety flere ting. Det er sammenhengen og
plasseringen som utsagnene har i det Nye Testamente, som må avgjøre
hvilken fase eller del av Guds-riket som er omtalt.
Da tiden var kommet så langt i tidshusholdningene, sendte Gud Mes

sias til jødene og til oss andre. Hans gjøremål var flere, men hans viktig
ste gjøremål var at han skulle forsone verden med seg selv og med Gud.
Dette er selve grunnlaget for all syndenes forlatelse og frelse i alle tids-
husholdninger. "Og derfor er han (Jesus) mellommann for en ny pakt,
foråt de kalte (de troende under Sinai-pakten) skal få den evige arv som
var lovet, etterat en død har funnet sted til forløsning fra overtredelsene
under den første pakt. (Sinai-pakten)" (Hebr. 9,15)
"og han er en soning for våre sjmder, dog ikke bare for våre, men

også for hele verdens." (1. Joh. 2,2)
Videre er også forsoningsverket grunnlaget og basis for opprettelsen

av riket for Israel. Etter at Jesus hadde sonet all verdens synd, så var
forutsetningen til stede fra Guds side til at riket for Israel kunne opp
rettes. Alt var ferdig fra Guds side, men det var det jødiske folket som
sviktet. De sviktet i og med at de ikke ville gå inn i Guds-rikets forplikt
elser, og de gikk ut på 3 ting, og det var følgende:
1) De skulle omvende seg. Det vil si at de skulle holde loven og de

utvidede krav som Jesus satte fram i Bergprekenen.
2) De skulle la seg døpe til syndenes forlatelse. Det var dette Johan-

nes-dåpen gikk ut på. Vi vet også at apostlene til Jesus døpte, og det
var også en dåp til syndenes forlatelse.
3) De skulle tro at Jesus var jødenes Messias.
I og med at jødene som nasjon ikke ville gå inn under Guds-rikets

forpliktelser, så ble det historiske og konkrete Guds-riket i Israel utsatt
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med en hel tidshusholdning. I stedet for riket for Israel fikk vi den
kristne menighets tidsperiode.
De aller fleste teologer og Bibel-forskere i Norge i dag ser ikke at

Jesus kom med et første tilbud til jødene om å opprette riket for dem.
Hovedårsaken til at de ikke ser og forstår dette, er at de har tolket jø
denes løfter og Guds planer med Israel til å gjelde den kristne menighet.
Mange av disse mener i fullt alvor at da Jesus kom som en soning for all
synd, da gjennomgikk løftene til jødene en dyptgripende forandring.
Denne forandringen kaller de for Kristus-transformasjonen, og den teo
logien som de står for kaller vi erstatningsteologien. DENNE TEOLO
GIEN STÅR IKKE I SANNHETEN, OG DEN MÅ VI BEKJEMPE
HVOR VI ENN MØTER DEN.
Som en naturlig konsekvens av dette ser disse menneskene heller ikke

at Gud deler inn frelseshistorien i tidshusholdninger, hvor han handler
etter forskjellige frelses— og lydighets-prinsipper i de forskjellige hushold
ningene. I og med at Jesus kom med tilbudet om å opprette Guds-riket i
Israel, så er det klart at hans forkynnelse også tok sikte på å åpenbare
det konkrete og historiske Guds-rikets åndelige og historiske prinsipper
i sin forkynnelse. Jesus uttalte seg lite om de åndelige prinsipper til den
kristne menighet. Det var det Paulus som gjorde. JESUS UTTALTE
SEG OM RIKET FOR ISRAEL, og når Jesus uttalte seg om Guds
riket, så var det riket for Israel han omtalte. Hva som gjelder Guds
rikets hemmeligheter, så omtalte han disse i lignelser. (Se kapitlet:
Guds-riket i det Nye Testamentet)
Det Nye Testamente bevitner også at det kom en ny tid og en ny

forkynnelse i Israel med døperen Johannes. LOVEN HADDE SIN
TID INNTIL JOHANNES. ETTER AT HAN VAR KOMMET, SÅ
BLE RIKET FOR ISRAEL FORKYNT. 'TVIen 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. For alle profetene og loven har spådd
inntil Johannes." (Matt. 11,12—13)
"Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes, fra den tid for

kynnes evangeliet om Guds rike (riket for Israel), og enhver trenger seg
inn med makt." (Mark. 16,16)

Vi må skille mellom:

1) Lovens forkynnelse, som begynte ved Sinai og endte med døpe
ren Johannes virksomhet.
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2) Rikets forkynnelse, som begynte med døperen Johannes og endte
med Paulus forkynnelse.
3) Den kristne menighets forkynnelse som begynte med Paulus for

kynnelse og ender med at den kristne menighet blir bortrykket til Gud
før trengsels-tiden setter inn over verden.
4) Rikets forkynnelse i endens tid. Etter at den kristne menighet er

bortrykket til Gud, før trengselen i endetiden kommer, så vil troende
jøder gå ut med evangeliet om riket, både til jødene i Israel og til hele
verden. De vil gjenoppta Jesu egen forkynnelse både om tilbudet av
riket og om forsoningsverket. "og Dere skal hates av alle for mitt navns
skyld, men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst. Men når
de (vantro jøder) forfølger dere i en by, da fly til den andre, for sanne
lig sier jeg Dere: Dere skal ikke komme til ende med Israels byer før
Menneskesønnen kommer (Jesu gjenkomst til jorden)." (Matt. 10,
22-23)
"Og dette evangeliet om riket (riket for Israel) skal forkynnes over

hele jorderike til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden
komme." (Matt. 24,14)
Av dette ser vi at RIKET FOR ISRAEL HAR 2 FORKYNNEL

SER I DET NYE TESTAMENTE. Ved den første forkynnelsen var
riket nær, ja, dens åndelige og indre side og karakter var til og med
kommet, men når folket ikke ville omvende seg, så kunne ikke Jesus
opprette riket for dem.
Ved den andre forkynnelsen vil jødene som folk og som nasjon gå inn

i Guds-rikets forpliktelser, nemlig å omvende seg, og Jesus vil komme
tilbake med himmelens skyer og opprette riket for dem. "Og han sa en
lignelse til dem Qødene): Se på fikentreet (bilde på Israels gjenoppbyg
ning i endens tid) og alle trær (de andre nasjonene): Så snart de springer
ut og Dere ser det, da vet Dere av dere selv at nå er sommeren nær.
SÅLEDES SKAL OGSÅ DERE, NAR DERE SER DETTE SKJE,
VITE AT GUDS RIKE (RIKET FOR ISRAEL) ER NÆR."
(Luk. 21,29-31)

Når vi leser evangeliene i det Nye Testamente, så må vi være opp
merksomme på det jødiske aspektet ved dem. I utgangspunktet beskri
ver alle 4 evangeliene Guds tilbud til jødene om forsoning for deres
synder, opprettelsen av den nye pakt i Jesu blod, frelse for den som tror
på Jesus og tilbudet om opprettelsen av riket for dem. Likevel må vi
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skille mellom de synoptiske (samsynige) evangelier (Matt., Mark. og
Luk.) på den ene siden og Johannes evangelium på den andre siden.
Mens de 3 første på en spesiell måte beskriver jødenes situasjon, så åp
ner Johannes evangelium veien for den nye tiden som skulle komme, og
peker i mange av sine utsagn på den kristne menighets tidsperiode.

Jeg vet at dette er vanskelig for mange å få tak i, men dersom en vil
ha det riktige utbytte av lesningen av evangeliene og en riktig forståelse
av dem, så må en være villig til å skille ut det som Jesus sa til jødene på
den ene siden og utsagn som går på den kristne menighet på den andre
siden.

På grunn av at erstatningsteologien har tullet bort kristenfolkpt i
mange hundrede år på dette viktige punktet, så er det etter hvert blitt
vanskelig å forstå dette, men det er også etter hvert blitt vår oppgave å
vise at store deler av innholdet i evangeliene ikke gjelder den kristne me
nighet, men Israel og jødene. Vi har fått i oppdrag av livets Herre og gå
opp igjen grenselinjene mellom Guds løfter tu jødene på den ene siden
og Guds løfter til den kristne menighet på den andre siden. Vi har fått
i oppdrag å tolke tilbake til jødene de utsagn i Bibelen som tilhører
dem, og som våre teologer og mange av forkynnerne urettmessig har
tatt fra jødene. Det er dette oppdraget vi har fått, og det forsøker vi å
gi uttrykk for i de bøkene som vi gir ut. Må Gud veUede oss i dette
arbeidet, slik at det som kommer fram må være riktig.
I sin forkynnelse i 3 år så antydet bare Jesus den kristne menighets

periode i en del utsagn. Han utla ikke den kristne menighets hemmelig
heter for jødene. "Og jeg (Jesus) sier deg at du er Peter, og på denne
klippe (på seg selv) vil jeg bygge min menighet (den kristne menighet)
og dødsrikets porter skal ikke få makt over den." (Matt. 16,18)

Dette er det eneste stedet i evangeliene at ordet menigheten er brukt,
som noe framtidig som Jesus ville opprette på et senere tidspunkt.

I de 7 lignelsene om Guds-rikets hemmeligheter i Matt. 13, 3—52 er
også den kristne menighet omtalt i lignelsen om den kostelige perlen.
"Atter er himlenes rike likt med en kjøpmann (Gud) som søkte etter
gode perler, og da han fant en kostelig perle (den kristne menighet),
så gikk han bort og solgte alt det han hadde og kjøpte den." (På Golgata
løskjøpte Jesus den kristne menighet) (Matt. 13, 45—46)
Hva som gjelder den kristne menighet, er dette det eneste stedet hvor

den blir omtalt i Guds-rikets hemmeligheter i evangeliene, og vi kan
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ikke se at Jesus utla denne lignelsen for sine apostler. Lignelsen om den
kostbare perlen er heller ikke nevnt hos noen andre av evangehstene.
Jesus antydet bare den kristne menighet. Han utla ikke dens hemmelig
heter. Det var Paulus som skulle ha det oppdraget.
I Johannes evangehum har vi også noen eksempler på at rammen

sprenges hva som angår utsagn om jodene, og som går på den kristne
menighet. Vi skal her nevne 4 slike utsagn. "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 én hjord og én hyrde."
(Joh. 10,16)

"Deres hjerte forferdes ikke! Tro på Gud og tro på meg! I min Faders
hus (himmelen) er det mange rom, 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 (Jesu komme i skyen for den
kristne menighet) og vil ta dere til meg, foråt også dere skal være der jeg
er. Og hvor jeg går hen, dit vet dere veien." (Joh. 14,1—4)
"Men jeg beder ikke for disse alene (apostlene), men også for dem

som ved deres ord kommer til å tro på meg (den kristne menighet), at
dere må være ett, likesom du Fader, i meg, og jeg i deg, at også de 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 (i himmelen), 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 før verdens grunnvoll ble lagt. (Joh.
17,24)
I sine mange lignelser i de synoptiske evangelier sa også Jesus at

Guds-riket for jødene skulle utsettes, og at han skulle opprette riket for
dem på et senere tidspunkt. Dette betyr imidlertid ikke at han uttalte
seg om den nye tiden som skulle komme. "Ennå har jeg meget å si dere
(apostlene/disiplene), men dere kan ikke bære (forstå) det nå, men når
han sannhetens Ånd, kommer, SKAL HAN VEILEDE DERE TIL
HELE SANNHETEN, for han skal ikke tale av seg selv, men det som
han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne
dere. Han skal herliggjøre meg, FOR HAN SKAL TA AV MITT OG
FORKYNNE DERE." (Joh. 16,13-14)
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GUDS-RIKETS HEMMELIGHETER

Etter sin oppstandelse fra de dode, vet vi at Jesus underviste apost
lene om det som horer Guds rike til i 40 dager. Dette var en mektig re
petisjon for dem. I 40 dager utla Jesus på nytt for dem alt det som han
hadde fortalt dem i evangeliene, slik at de skulle forstå det bedre. Hva
som gjelder Guds-rikets hemmeligheter, så var det bare apostlene/disip
lene som kjente til disse. Folket og de religiøse lederne på Jesu tid var
helt ukjente med det forholdet at jødene skulle forkaste sin egen Mes
sias, og at riket for Israel skulle gå over i en annen fase av Guds-riket,
nemlig den kristne menighet, hvorav de første bestod av jøder. Det var
en ukjent tanke for dem at jødene kom til å forkaste Messias når han
kom. *'Han (Jesus) var i verden, og verden er blitt til ved ham, og ver
den kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne (jødene) tok
ikke imot ham." (Joh. 1,10—11)

"Folket svarte ham: Vi har hørt av loven at Messias blir til evig tid,
hvorledes kan du da si at Menneskesønnen skal opphøyes? Hvem er
denne Menneskesønn?" (Joh. 12, 34)

Vi skal i det følgende gå gjennom Guds-rikets hemmeligheter, slik
som Jesus utla det for apostlene/disiplene i disse 40 dagene. For dem
så var dette ikke noen hemmelighet lenger, men for det jødiske folket
var dette hemmeligheter. Ja, til og med i dag, snart 2000 år etter at
denne undervisningen ble gitt av Jesus, så er det en hemmelighet for det
jødiske folk: At Messias har vært i Israel allerede, og at Guds-riket er ut
satt. De ortodokse jøder mener at Jesus kan ikke være Messias, for han
opprettet ikke Guds-riket for dem. De har da glemt at Guds-riket i Isra
el ikke kan opprettes før folket om^nder seg.
I denne oversikten over Guds-rikets hemmeligheter vil jeg ikke ta

med oversikten over de 7 lignelsene i Matt. 13, 3—53. Jeg henviser til
det som jeg skrev om disse i kapitlet: Guds-riket i det Nye Testamentet.

Jesu undervisning gikk da ut på følgende:
1) Guds-riket i Israel skulle utsettes. Jesus fortalte aldri sine\postler

hvor lenge riket for Israel skulle utsettes, men nå vet vi at den mristne
menighets tidsperiode er kommet i stedet for riket i Israel. Apostlene
visste også at riket for Israel var utsatt, men hvor lenge utsettelsen
skulle vare, visste de ikke. Og derfor ser vi også at det siste som de
spurte Jesus om før hans himmelfart, var om han ville opprette riket
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for Israel ved den Hellige Ånds komme. 'Da de nå var kommet sam
men, spurte de ham: HERRE, GJENREISER DU PA DEN TID
(VED DEN HELLIGE ÅNDS KOMME) RIKET FOR ISRAEL?"
(Ap.gj. 1,6)

I og med at apostlene/disiplene ikke visste hvor lenge Guds-riket i
Israel skulle utsettes, forkynte de også riket for Israel i den første tiden
etter Jesu himmelfart. Mens døperen Johannes og Jesus hadde sagt:
Dersom dere omvender dere og blir døpt, så vil Guds-riket komme, så sa
apostlene med Peter som den ledende i den første tiden etter Jesu him
melfart: Dersom dere omvender dere og blir døpt, så skal dere få den
den Hellige Ånd, og Gud skal sende Jesus tilbake til dere fra himmelen.
'Teter sa da til dem Qødene): Omvend dere, og enhver av dere la seg
døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal Dere få den
Hellige Ånds gave." (Ap.gj. 2,38)
"Så fatt da et annet sinn og vend om, foråt deres synder må bli ut

slettet, så husvalelsens tider (jødenes frelse) kan komme fra Herrens
åsyn, og han kan sende den for dere utkårede Messias, Jesus, som him
melen 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)

Apostlenes forkynnelse den første tiden etter Jesu himmelfart tok
dermed sikte på at jødene skulle omvende seg som folk og som nasjon,
slik at Jesus kunne komme tilbake og opprette riket for Israel.
2) Både Guds-riket og den religiøse ledelse av Israel skulle taes ifra

de religiøse lederne på Jesu tid og gies til apostlene/disiplene. "Og jeg
vil gi deg (Peter) nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden,
skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst
i himmelen." (Matt. 16,19)

"Sannelig sier jeg dere (apostlene): Alt det Dere binder på jorden,
skal være bundet i himmelen, og alt det Dere løser på jorden, skal være
løst i himmelen." (Matt. 18,18)
"Men til sist sendte han (Gud) sin sønn (Jesus) til dem og sa: De vil

unnse seg for min sønn. Men da vingårdsmennene (de religiøse lederne
på Jesu tid) så sønnen, sa de seg i mellom: Dette er arvingen, kom, la
oss slå ham ihjel, så vi kan få hans arv. Og de tok ham og kastet ham ut
av vingården og slo ham i hjel. Når nå vingårdens Herre kommer, hva
skal han da gjøre med disse vingårdsmenn? De sier til ham: Ille skal han
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ødelegge disse illgjerningsmenn, og vingården skal han leie bort til andre
vingårdsmenn, som gir ham frukten i rett tid. Jesus sier til dem: Har
Dere aldri lest i skriftene: Den sten (Jesus) som bygningsmennene for
kastet, den er blitt hjørnesten, av Herren er dette gjort og det er under
fullt i våre øyne? Derfor sier jeg dere: Guds rike skal tas fra dere og gis
til et folk som bærer dets frukter. Og den som faller på denne sten, han
skal knuses, men den som den faller på, ham skal den smuldre til støv.
Og da yppersteprestene og fariseerne hørte hans lignelser, skjønte de at
han talte om dem. Og de søkte å gripe ham, men fryktet for folket, for
de holdt ham for en profet." (Matt. 21,38—46)
"Frykt ikke du lille hjord (de troende i Israel), for det har behaget

Herren å gi dere riket, (riket for Israel)" (Luk.l2,32)
"og jeg tilsier dere (apostlene) 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 Israels 12 stammer." (Luk. 22,
29-30)
"Da sa Jesus til dem (apostlene): Sannelig, sier jeg dere: Dere som

har fulgt meg. Dere skal i gjenfødelsen (i rikets tid) når Menneskesøn-
nen sitter på sin herlighets trone (i Jerusalem) også sitte på 12 troner
(i Jerusalem) og dømme Israels 12 stammer." (Matt. 19,28)

Disse utsagn angår ikke den kristne menighet, men de angår apost
lenes oppgaver, slik som de skal utøve dem etter at Jesus er kommmet
tilbake. I riket for Israel skal apostlene være de ledende, for Jesus har
overlatt ledelsen av riket til dem. DE SKAL BÅDE UTØVE NØK—
KELMAKTEN OG DØMME ISRAELS 12 STAMMER.

3) Jerusalem skulle ødelegges og jødene skulle spredes til alle folke
slag. 'Men når Dere (jødene) ser Jerusalem bli kringsatt av krigshærer,
da skal Dere vite at dets ødeleggelse er nær. Da må de som er i Judea,
fly til fjells, og de som er inne i byen, må gå ut, og de som er ute på
landet ikke gå inn i den, for dette er gjengjeldelsens dager, foråt alt det
som skrevet er, skal bli oppfylt. Men ve de fruktsonunelige og de som
gir die, i de dager, for stor nød skal være på jorden, og vrede over det
te folk, og de skal falle for sverds egg og føres fangne til alle folkeslag,
og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger, inntil hedningenes tider
er til ende." (Luk. 21,29—24)
I Matt. 13,44 sa også Jesus at jødene skulle spredes rundt i hele verden

i dette tidsrommet."Himlenes rike er likt en skatt (jødene) som var
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gjemt i en åker, og som en mann (Gud) fant og skjulte (i verden i snart
2000 år), og i sin glede gikk han bort og solgte alt han hadde, og kjopte
åkeren."

"Om morgenen, da han gikk til byen, ble han hungrig, og da han så et
fikentre (bilde på Israels gjenopprettelse) ved veien, gikk han bort til
det, men fant ikke noe på det uten bare blad. Da sa han til det: Aldri i
evighet skal det mere vokse frukt på deg. Og straks visnet fikentreet. Og
da disiplene så det, undret de seg og sa: Hvorledes gikk det til at fiken
treet straks visnet?" (Matt. 21,18—20)

"sannelig, sier jeg dere (jødene): Alt dette skal komme over denne
slekt. Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene, og stener dem
som er sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn, likesom en høne
samler sine kyllinger under sine vinger. OG DERE VILLE IKKE. Se,
deres hus (templet i Jerusalem) skal lates dere øde." (Matt. 23,36—38)
4) På grunn av at jødene forkastet Jesus som deres Messias, så måtte

han trekke seg tilbake fra dem. Han gikk tilbake til sin herli^et i him
melen. ''Da sa han til dem: Dere dårer og senhjertede til å tro alt det
profetene har talt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin her
lighet." (Luk. 24,26)

"Jesus sa da: Ennå en kort tid er jeg hos dere, så går jeg bort til ham
som har sendt meg. Dere skal léte etter meg og ikke finne meg, og der
hvor jeg er, kan Dere ikke komme." (Joh. 7,33—34)
"Og da Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, og han

var utgått fra Gud og gikk til Gud." (Joh. 13,3)
"Jeg er utgått fra Faderen og kommet til verden, jeg forlater verden

igjen og går til Faderen." (Joh. 16,28)
"Jesus sier til henne: Rør ikke ved meg, for jeg er ennå ikke faret opp

til Faderen, men gå til 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)
5) Etter at Jesus var opptatt til himmelen, til sin Fader, så skulle han

sende dem den Hellige Ånd, slik at de ikke skulle være uten støtte i ver
den. Den Hellige Ånd er selve hovedbeviset på at man hører med til den
kristne menighet, men den er også frelses-prinsippet i riket for Israel.
Den Hellige Ånd skulle veilede apostlene i åndelige spørsmål og lære
dem etter hvert alle åndelige sammenhenger i Guds rike.

"Jeg (Johannes) døper dere med vann til omvendelse, men han som
kommer etter meg, er sterkere enn jeg, han hvis sko jeg ikke er verdig til
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å bære, HAN SKAL DØPE DERE MED DEN HELLIGE ÅND
OG ILD." (Matt. 3,11)

"Jesus svarte: Sannelig, sannelig, sier jeg de^: Uten at noen blir f odt
av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er fodt
av kjødet er kjød (ufrelst), og det som er født av Ånden, er ånd." (frelst)
(Joh. 3,5-6)
"Den som tror på meg, av hans liv skal det, som Skriften har sagt,

rinne strømmer av levende vann. 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, 38—39)
"Dersom Dere elsker meg, da holder Dere mine bud, og jeg vil be

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, FOR HAN BLIR HOS DERE OG
SKAL VÆRE I DERE. Jeg vil ikke etterlate dere farløse, jeg kommer
til dere." (Joh. 14,15-18)
"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)
"Når talsmannen kommer, som jeg skal sende dere fra Faderen, sann

hetens Ånd, som utgår fra Faderen, han skal vitne om meg." (Joh.
15, 26)
"Ennå har jeg meget å si dere, men Dere kan ikke bære det nå, men

når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede dere til hele sann
heten, for han skal ikke tale av seg selv, men det som han hører, skal
han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne dere. Han skal her-
liggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne dere ."(Joh. 16,12—14)
"Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: Ta

imot den Hellige Ånd." (Joh. 20, 22)
6) Jesus skulle komme igjen på et senere tidspunkt og dømme ver

den og opprette riket for Israel. På grunn av at jødene som folk og
nasjon forkastet ham, så måtte han trekke seg tilbake fra dem til him
melen og forbli der, helt til de ville være villige til å omvende seg og
anerkjenne Jesus som jødenes Messias. Jødenes frelse vil skje i forbind
else med den store trengselstiden som skal komme over jorden, og som
vil vare i 7 år. Kort tid etter at den store trengsel er avsluttet, vil de se
opp til ham som de har gjennomstunget, og be ham om å frelse dem,
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både fra deres fiender og gi dem en åndelig frelse. Jesus vil på dette
tidspunktet befinne seg sammen med sine hærer i lufthimmelen over
Jerusalem og Israel, innehyllet i skyen. "Fremdeles fik jeg (Daniel) i
mine nattlige syner se hvorledes en som lignet en menneskesinn (Jesus)
kom med himmelens skyer, han gikk bort til den gamle av dager (Gud)
og ble ført fram for ham." (Dan. 7,13)
"Jeg (Jesus) vil gå min vei, jeg vil vende tilbake til mitt sted, inntil de

(jødene) erkjenner seg skyldige og søker mitt åsyn, i sin trengsel (i den
store trengsel) skal de lete etter meg. Kom, la oss vende tilbake til Her
ren! For det er han som har sønderrevet, men han vil også lege oss, han
slo, men han vil også forbinde oss. Han vil gjøre oss levende etter to
dager, på den tredje dag vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans
åsyn." (Hos. 5,15 — 6,2)
"For jeg sier dere (jødene): Fra nå av skal Dere ikke se meg før Dere

sier: VELSIGNET VÆRE HAN SOM KOMMER I HERRENS
NAVN!" (Matt. 23, 39)
"Og straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen

ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himme
lens krefter skal rokkes. Og da 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 med kraft og megen
herlighet." (Matt. 24,29—30)
"Og dette evangelium om riket (riket for Israel) skal forkynnes over

hele jorderike til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden
komme." (Matt. 24,14)
"Mens de hørte på dette, la han også en lignelse til, fordi han var nær

ved Jerusalem, og de tenkte at Guds rike (riket for Israel) straks skulle
komme til sjme. Han sa da: En mann av høy byrd (Jesus) drog til et
land langt borte (himmelen) for å få kongemakt og så komme tilbake
igjen." (Luk. 19,11—12)

"Således skal også Dere (jødene), når Dere ser dette skje, vite at Guds
rike (riket for Israel) er nær." (Luk. 21, 31)
7) Før sin himmelfart gav Jesus apostlene et helt nytt oppdrag, som

også hører med til Guds-rikets hemmeligheter. Det var oppdraget om at
de skulle gjøre alle folkeslag til Jesu disipler.
Det første oppdraget som de hadde fått, gjalt Israel og jødene. De

ble bedt om å gå til jødene med følgende forkynnelse: Omvend dere,
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for Guds rike er kommet nær. Nå fikk de verdensmi^onsoppdraget, og
det har et langt videre siktepunkt enn det oppdraget som den kristne
kirke eller den kristne menighet har i dag. Vi har fått i oppdrag å utta
et folk av hedninger (den kristne menighet) for Guds navn (Ap. gj.
15, 14). Denne forsamling skal bestå av folk "av hver stamme og tunge
og folk og ætt." (Joh. Åp. 5,9)
Denne forsamling blir også kalt for "fylden av hedningene" (Rom.

11, 25), og den består både av joder og hedninger, men mest det siste.
Denne forsamlingen blir også kalt for Jesu Kristi mystiske legeme, og

når det er fullt, så kommer Jesus ned i lufthimmelen og henter sitt
åndelige legeme til seg, og etter den tid skal vi alltid være sammen med
Herren.

1 dag skal misjonsvirksomheten gå ut på å utta Jesu mystiske legeme
og ikke å gjøre alle folkeslag til Jesu disipler. Det er en umulighet i dag.
Dette oppdraget som apostlene fikk av Jesus hører derfor med til rikets
oppdrag. MISJONSBEFALINGEN ER SELVE HOVEDINSTRUK
SEN FOR 1000—ÅRS—RIKET, og i rikets tid vet vi at jødene skal
greie å gjøre alle folkeslag til Jesu disipler.

Vi skal i det følgende gjengi de forskjellige misjonsbefalinger som vi
har og se hva de går ut på. "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 folke
slag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og 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)
"Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all

skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke
tror, skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt
navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger, de skal ta
slanger i hendene, og om de drikker noe giftig, skal det ikke.skade dem,
på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet." (Mark.
16,15-18)
"og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes

for alle folkeslag, fra Jerusalem av." (Luk. 24,47)
"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 ender." (Ap. gj. 1, 8)

For det første kan vi ikke i vår tidshusholdning regne med at vi greier
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å gjøre alle folkeslag til Jesu disipler. Vi har for få åndelige resurser til å
greie det, og dessuten gjør Satan og de onde åndene alt de kan for å for
hindre dette. Annerledes blir dette i rikets tid, for da skal Satan fengsles
for 1000 år, og de onde åndene skal stenges inne i avgrunnen. I rikets
tid skal folkeslagene bli Jesu disipler og bøye seg for hans styre ut ifra
Jerusalem og Israel.
Den kristne menighet har ikke fått verdensmiqonsoppdraget. Vårt

oppdrag heter "forlikelsens tjeneste** og den tar sikte på å ta ut det
kristne legemet, ikke å gjøre alle folkeslag til Jesu disipler. **Så er vi da
sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved oss, vi ber i Kristi
sted: LA DERE FORLIKE MED GUD.** (2. Kor. 5,20)
For det andre ser vi at den misjonsaktiviteten som det er tale om i

misjonsbefalingen, skal ledes ut ifra Jerusalem, og det skal være et to
delt engasjement, både i Israel og i hele verden. Dette kan vi ikke si om
misjonssituasjonen i dag. Jødene deltar i det hele tatt ikke i utbredelsen
av evangeliet i vår tid. På grunn av at de forkastet deres egen Messias
når han kom til dem, så måtte Gud sette dem til side. Dette gjelder også
deres kall og oppgaver.
Det misjonsengasjementet som misjonsbefalingen sikter til, kan ikke

la seg gjennomføre før jødene igjen er villige til å gå inn i sitt egentlige
kall — som Guds folk på jorden. Dette vil vi få en forsmak på i treng
selstiden, etter at den kristne menighet er bortrykket til himmelen til
Gud, da vil troende jøder gå ut med evangeliet om riket og evangeliet
om Jesus både til jødene i Israel og til hele verden. **og Dere skal hates
av alle for mitt navns skyld, men den som holder ut inntil enden, han
skal bli frelst. Men når de forfølger dere i den ene by, da fly til den
andre, for sannelig sier jeg dere: Dere skal ikke komme til ende med
Israels byer før Menneskesønnen kommer.** (Matt. 10, 22—23)

**0g dette evemgelium om riket (riket for Israel) skal forkynnes over
hele jorderike til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden
komme.*' (Matt. 24,14)

Først i rikets tid så vil misjonsbefalingen kunne oppfylles helt ut. Da vil
troende jøder og troende hedninger nå ut i hele verden og gjøre alle folke
slag til Jesu disipler. **0g mange folkeslag skal gå avsted og si: Kom, la oss
gå opp til Herrens berg (Sion), til Jakobs Guds hus (templet), så han kan
lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! FOR FRA SIGN SKAL
LOV UTGA, OG HERRENS ORD FRA JERUSALEM.** (Esaias 2, 3)
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Når vi vurderer dagens situaqon hva som gjelder misgons-engasje-
mentet i verden, ser vi at det stemmer at den kristne miqonen ikke kan
regne med å nå ut til alle mennesker med evangeliet i denne tidshus-
holdningen. Folketellingene viser oss at hvert fjerde barn som blir født
er en muslim, og kommer dermed inn under innflytelse av muhameda-
nismen, som har stor ekspansjon i verden i dag. Dessuten regner man
med at kristen misjon bare kan nå 1 av 4 ham som fødes. Det betyr at
for hvert fjerde barn som fødes, så kommer bare et inn under kristen
forkynnelse og innflytelse. De tre andre går til de fremmede religioner.

Vi har for få misjonærer til at vi kan greie å nå alle jordens folk med
evangeliet. Jeg siterer fra Dagen av den 1/4—82: '^Dersom alle folke
grupper skal bli nådd med evangeliet innen år 2000, er det nødvendig
med 100 000 misjonærer, mener professor dr. Ralp Winter som er leder
for det amerikan^e senter for verdensevangelisering i Pasadena, Cali
fornia. Winter hevder det er ca. 17 000 folkegrupper som ikke er nådd
med misjonsvirksomhet. Dette er mennesker som lever i områder som
ikke er preget av sivilisasjon, men også grupper i industrilandenes stor
byer. Dr. Ralp Winter er ekpert i antropologi og misjon.
Det forholdsvise antallet av kristne i verden går også ned, og det til

tross for at det totalt er en stor økning. I år 1900 var det 558 millioner
kristne, og dette utgjorde 34,4 % av jordens befolkning. I år 1980 var
det 1433 milloner kristne, og dette utgjorde 32,8 % av jordens befolk
ning. Dette viser at de kristnes antall er gått tilbake på 80 år med 1,6 %
av jordens befolkning — og dette til tross for at det er langt flere miqo-
nærer i dag.
MISJONSSrrUASJONEN UTE 1 VERDEN STADFESTER MED

ANDRE ORD DET SOM BIBELEN SIER OM DETTE.

Vi må i det hele tatt ikke se på den kristne misjonen og Israel eller
jødene som konkurrenter i dette arbeidet. Vi må respektere de opp
gavene og den målsetning som Gud har lagt ned for begge disse størrel
sene i Guds rikes arbeid på denne jord. Det er Gud som vil det slik, og
dette kommer klart til uttrykk i Guds ord, og derfor er det mitt håp og
min bønn at stadig flere ser dette, at Gud har store oppgaver for det
jødiske folk, når det i framtiden omvender seg til Herren.

Jeg vil også i denne forbindelse få lov til å gjengi en oversikt over
Bibel-spredningen i verden i dag. Det viser seg at bare 4 % av jordens be
folkning har Bibelen på sitt eget språk. Oversikten ble gitt i Vårt Land
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den 14. juni 1984. '^Framstillingen til høyre viser at det finnes 723
språkgrupper i verden som ikke har noen Bibel og heller ikke noen
mulighet til å lese den på noe annet språk de kan forstå. Disse regnes
for å ha et absolutt behov for bibel-oversettelse. Men i tillegg er det hele
2328 språkgrupper som har et antatt behov. Disse kan muligvis lese
Bibelen på et annet språk, men det vil ikke kunne bli det samme som å
ha den på sitt eget.

Ser man på situasjonen for Bibelen i dag så er det bare 233 språk
grupper som har hele Bibelen, men det må tas med at disse språkgrup
pene utgjør 4 % av jordens befolkning. 242 språkgrupper har tilgang til
en Bibel de kan forstå, men ikke på sitt morsmål. 1634 har større, eller
mindre deler av Bibelen på sitt eget språk. Det er pr. 1984 oversettelses
arbeide i gang for 980 nye språk.

Verdens språk kan deles inn i 71 hovedgrupper, eller såkalte "famili
er." Disse kan igjen deles inn i 432 undergrupper, kalt etnisk-språklige
folkeslag. I alt er det 8990 folkegrupper som tilsammen taler 7010
språk, eller dialekter. Av disse gruppene er det 976 som taler 527 språk.
Disse utgjør 22 "familier" og 81 "etnisk-språklige folkeslag." Det spe
sielle med disse 81 folkeslagene er at mindre enn 1 % av dem tilhører en
kristen kirke. Tilsammen utgjør disse 1 670 000 000 mennesker. 43 av
disse folkeslagene har færre enn 0,01 % kristne, 15 har under 0,1, mens
23 har inntil 1 % kristne."

Jesus hadde fortalt sine apostler om verdensmisjonsoppdraget i 2 av
sine lignelser, som angår Guds-rikets hemmeligheter, og det er lignelsen
om kongesønnens bryllup (Matt. 22. 1—14) og lignelsen om den store
nattverd (Luk. 14, 15—24). Disse lignelsene angår både Jesu tilbud til
det jødiske folk om å opprette riket for dem, jødenes forkastelse av
riket, apostlenes forkynnelse til det jødiske folk, både før og etter Jesu
himmelfart, jødenes misjonsengasjement i ende-tiden og Jesu gjenkomst
i endens tid.

Disse lignelsene er så viktige at vi vil gjenta dem i sin fulle lengde, og
når det er gjort, vil vi sette opp i punkter innholdet i dem.

Og Jesus tok atter til orde og talte til dem i lignelser og sa: Himlenes
rike er å ligne med en konge som gjorde bryllup for sin sønn. Og han
sendte sine tjenere ut for å be de innbudne komme til bryllupet, men de
ville ikke komme. Atter sendte han andre tjenere ut og sa: Si tU de inn
budne: Se, jeg har gjort i stand mitt måltid: mine okser og mitt gjø-fe er
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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 annen til sitt kjøpmannskap,
og de andre tok fatt på hans tjenere, hånte dem og slo dem ihjel. Men
kongen blev harm, og sendte sine krigshærer ut og drepte disse mann-
drapere og satte ild på deres by. Derefter sier han til sine tjenere: Bryl
lupet er vel ferdig, men de innbudne var det ikke verd, gå derfor ut på
veiskjellene og be til bryllups så mange Dere finner!
Så gikk da disse tjenere ut på veiene og fikk sammen alle dem de fant,

både onde og gode, og bryllupshuset blev fullt av gjester. Da nu kongen
gikk inn for å se på dem som satt til bords, så han der en mann som
ikke hadde bryllupsklædning på. Og han sa til ham: Min venn! hvorledes
er du kommet inn her og har ikke bryllupsklædning 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 gnidsel. For mange er
kalt men få er utvalgt"(Matt. 22,1—14).
"Da en av dem som satt med til bords, hørte dette, sa han til ham:

Salig er den som får sitte til bords i Guds rike. Da sa han til ham: Det
var en mann som gjorde en stor nattverd og innbød mange, og han send
te sin tjener ut ved den tid nattverden skulde holdes, for å si til de inn
budne: Kom! for nå er det ferdig.
Men de begynte alle som én å undskylde sig. Den første sa til ham:

Jeg har kjøpt en aker og må nødvendig gå ut og se på den, jeg ber dig,
ha meg undskyldt! Og en annen sa: Jeg har kjøpt fem par okser og går
ut for å prøve dem, jeg ber deg, ha meg undskyldt! Og atter en annen
sa: Jeg har tatt meg en hustru, og derfor kan jeg ikke komme.
Og tjeneren kom og fortalte sin herre dette. Da blev husbonden harm

og sa til tjeneren: Gå i hast ut på byens gater og streder, og før herinn
de fattige og vanføre og blinde og halte! Og tjeneren sa: Herre! det er
gjort som du bød, og der er ennå rom. Da sa herren til tjeneren: Gå ut
på veiene og ved gjerdene og nød dem til å komme inn, foråt mitt hus
kan bli fullt! For jeg sier eder at ingeii av de menn som var innbudt, skal
smake min nattverd." (Luk. 14,15—24)

Disse to lignelsene går ut på følgende:
1) Både kongesønnens bryllup og den store nattverd er det samme

som riket for Israel.

2) Da Jesus kom til Israel og jødene, da var tiden kommet til at riket
kunne opprettes, "og han (Gud) sendte sin tjener (Jesus) ut ved den tid
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nattverden skulle holdes, for å si til de innbudne (jødene): KOM! FOR
NÅ ER DET FERDIG." (Luk. 14,17)
3) Jødene ville ikke ta imot Jesu tilbud, men de unnskyldte seg på

forskjellige måter og slo ihjel apostlene og disiplene.
4) Som straff for at jødene hverken ville ta imot Jesus eller tilbudet

om opprettelsen av riket, så ble Jerusalem ødelagt av romerne i år 70
e. Kr., templet ble ødelagt og mange jøder ble drept. "Men kongen ble
harm, og sendte sine krigshærer ut og drepte disse manndraperne og
satte ild på deres by (Jerusalem). (Matt. 22, 7)
5) I endens tid skal igjen jødene gå ut til hele verden med evangeliet

om Jesu gjenkomst og opprettelsen av riket for Israel. Da skal de samle
sammen mange mennesker, både onde og gode, og bryllupet skal bli
fullt av gjester. "Deretter (etter den kristne menighets bortrykkelse) sier
han til sine tjenere (troende jøder): Bryllupet er vel ferdig (riket skal
komme), men de innbudne (jødene) var det ikke verdt, gå derfor ut på
veiskjellene (ut til hedningene) og be til bryllups så mange som dere fin
ner. Så gikk da disse tjenerne ut på veiene og fikk sammen alle dem de
fant, både onde og gode, og bryllupshuset ble fullt av gjester." (Matt.
22,8-10)
Det forholdet at Jesus gav sine apostler verdensmisjonsoppdraget før

sin himmelfart, viser også at tilbudet om opprettelsen av riket stod ved
lag fra Jesu side. Apostlene var oppmerksomme på dette, og de konsen
trerte all sin virksommhet til å forsøke å vinne det jødiske folk for Jesus.
Hele deres misjonsengasjement i disse årene etter Jesu himmelfart var i
full overensstemmelse med misjonsbefålingen. Først ville de vinne jød
ene og Israel for Jesus, og senere ville de gå ut i all verden med evangeli
et om riket og evangeliet om Jesus.
Men som vi vet, så ville ikke jødene omvende seg og ta imot riket og

Jesus. På samme måten som de hadde forfulgt Jesus, så forfulgte de og
så etter hvert apostlene og disiplene, og apostlenes budskap om oppret
telsen av riket i Israel, ble etter hvert overtatt av Paulus' budskap om
den frie nåden og den kristne menighet.
(Se forøvrig min bok, Israel og den kristne menighet, s. 143—152,

hvor jeg skriver mer utfyllende om dette.)
Det var helt nødvendig for Jesus å gi sine apostler/disipler denne un

dervisningen om Guds-riket før sin himmelfart. For det første levde de i
den ukorrekte jødiske tradisjonen som hevdet at når først Messias var
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kommet, så ville også Guds-riket følge automatisk etterpå. Nå hadde
Jesus imidlertid fortalt dem at Guds-riket ikke skulle opprettes før hans
gjenkomst i endens tid, men det var ingen av apostlene som visste når
enden ville komme. De hadde spurt Jesus en gang om dette, men han
svarte dem at det var Gud som bestemte når Guds-riket skulle opprettes.
I den forbindelse pekte Jesus også på verdensmisjonsoppdraget som lå
foran apostlene. "Da de nå var kommet sammen, spurte de ham: Herre,
gjenreiser du på den tid riket for Israel? Han sa til dem: Det tilkommer
ikke dere å vite tider og timer som min Fader har fastsatt av sin egen
makt, men Dere skal få kraft i det den Hellige Ånd kommer over dere,
og Dere skal være mine vitner både i Jerusalem og hele Judea og Sama-
ria og like til jordens ende."(Ap. gj. 1,6—8)
I denne sammenhengen kan det være naturlig å nevne at det er mange

Bibel-forskere og teologer i Norge som mener at ikke engang Jesus visste
når endetiden ville komme. De hevder at når Jesus kom til oss, til vår
jammer ned, så måtte han avlegge noe av sin allvitenhet. Dette betyr at
han i sitt jordeliv hadde begrenset viten om endetiden og Guds-rikets
hemmeligheter. Denne forferdelige læren lever fortsatt videre, og den
viser seg i våre Bibel-oversettelser, hvor man har oversatt galt fra grunn
teksten. 'Men hin dag eller time vet ingen, ikke engang englene i him
melen, ikke engang Sønnen, men alene min Fader." (Mark. 13, 32)
Her har teologene oversatt galt den siste del av dette utsagnet, og det

te gjelder både Bibel-oversettelsen av 1930 og 1978. Mens den første
oversettelsen har "men alene min Fader", så har den siste "men bare
min Fader." Det ordet som de har oversatt med "alene" eller "bare" be
står av to hebraiske ord, og det er EI som betyr HVIS og ME som betyr
IKKE. Dette skal altså hete "hvis ikke", og det gir teksten en helt annen
betydning. "Men dag eller time kjenner ingen, ikke engang englene i
himmelen, OG HELLER IKKE SØNNEN, HVIS IKKE FADEREN."
I stedet for å avsvekke sin allvitenhet i dette utsagnet, slik som teo

logene mener at Jesus gjør, så forsterket Jesus ved dette utsagnet sin all
vitenhet og sitt forhold til Gud, og sa: At dersom ikke Gud visste det, så
visste heller ikke Sønnen det. Men som vi vet, så er både Gud og Jesus
allvitende og kjenner godt til alle spørsmål. Vi har mange Skrift-ord som
forteller oss at dette er tilfelle.

Denne ukorrekte oversettelsen, som her teologene gang på gang gjør
seg skyldige i, enda de godt vet at dette er galt, er en veldig diskriminer-
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ing av Jesu person. Denne feilen burde for lengst ha vært rettet opp,
men det er tydelig at teologene gjerne vil at Jesu kunnskaper skal være
begrenset i hans jordeliv. På den måten kan de så tvil om Jesu lære og
virksomhet.

Apostlene/disiplene derimot sa noe helt annet om Jesu kunnskaper
og Jesu allvitenhet. De sa at han visste alt. "Hans disipler sa: Se, nå taler
du fritt ut og sier ingen lignelse, NÅ VET VI AT DU VET ALT og
ikke trenger til at noen spør deg, derfor tror vi at du er utgått fra Gud."
(Joh. 16,29-30)
(Se ellers min bok, Israel og den kristne menighet, s. 240—242, hvor

jeg skriver mer om dette.)
Apostlene hadde også spurt Jesus om hvilke tegn som skulle kjenne

tegne endetiden, og det hadde de fått utfyllende svar på. Se f. eks.
Matt. 24.

Hva som gjelder Matt. 24, så er det en kronologisk oversikt over den
siste åruken av Daniels 70 åruker (Dan. 9, 24—27), hvor det står igjen
en uke på 7 år. Vi kan dele opp Matt. 24 på følgende måte:
1) v. 4—13 angår tiden før den 70. åruke og hele åruken.
2) v. 14 angår hele åruken, og da skal evangeliet om riket forkynnes

for alle mennesker.

3) v. 15—28 angår den store trengsel. I v. 15 bryter Antikristen den
7-årige avtalen med jødene og setter seg i Guds tempel, og gir seg ut for
å være Gud og krever guddommelig tilbedelse.
4) v. 29—30 viser Jesu gjenkomst til jødene. Legg merke til at Jesus

kommer tilbake til jødene etter at den store trengsel er avsluttet, mens
han henter den kristne menighet hjem til himmelen før trengselstiden.
5) v. 31 angår Jesu samling av de jøder som ennå er i diasporaen.
6) v. 37—51 angår Jesu dom over jødene etter sin gjenkomst. De som

blir latt tilbake, går inn i rikets tid, mens de andre blir tatt med til dom
men i den evige ild. (I Matt. 25 dømmer Jesus hedningene foran sin
herlighets trone i Jerusalem.)
For det andre hadde også apostlene vanskelig for å skille mellom det

ytre og historiske Guds-riket på den ene siden og den indre og åndelige
siden ved Guds-riket på den andre siden. Et godt eksempel på at dette
var tilfelle, ser vi av Jakob og Johannes' bønn til Jesus om å få sitte ved
hans høyre og venstre side i hans rike. Umiddelbart før hadde Jesus
fortalt dem om rikets åndelige side, men de var opptatt av den ytre
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siden og sin egen posisjon i riket. "Men de var på veien opp til Jerusa
lem, og Jesus gikk foran dem, og de var forferdet, og de som fulgte
med, fryktet. Og han tok atter de tolv til seg og begynte å si dem hvor
ledes det skulle gå ham: Se, vi går opp til Jerusalem, og Menneskesøn-
nen skal overgis til yppersteprestene og de skriftlærde, og de skal
dømme ham til døden og overgi ham til hedningene, og de skal spotte
ham og hudstryke ham og slå ham ihjel, og tre dager etter skal han
oppstå. Da gikk Jakob og Johannes, Sebedeus sønner, til ham og sa:
Mester, vi vil gjerne at du skal gjøre for oss det vi ber deg om. Han sa til
dem: Hva vil Dere da at jeg skal gjøre for dere? De sa til ham: Gi oss ̂ t
den ene må sitte ved din høyre og den andre ved din venstre side i din
herlighet!" (Mark. 10, 32-37)

GUDS-RIKETS ÅNDELIGE OG HISTORISKE SIDE

De religiøse lederne på Jesu tid så i det hele tatt ikke at riket hadde
to dimensjoner, der den indre og åndelige dimensjonen måtte være full-
bjnrdet, før den ytre og historiske dimensjonen kunne komme til ut
trykk. Jesus syntest synd på folket som hadde slike åndelige ledere.
"Og da han så folket, ynkedes han inderlig over dem, for de var alle ille
medfarne og forkomne, lik får som ikke har hyrde." (Matt. 9, 36)

Guds-riket er ikke bare en ytre dimensjon, som alle mennesker kan
se med sine øyne, men det er i utgangspunktet et åndelig rike, der alle
medlemmene er gjenfødte mennesker. Det var denne basisen som Jesus
la for jødefolket ved sin forsoningsdød. Ved at han skaffet til veie rikets
åndelige basis og dimensjon, så ville han at folket skulle benytte seg av
dette, slik at han kunne opprette det konkrete og historiske riket for
dem. FORSONINGSVERKET ER DEN ÅNDELIGE BASIS BADE
FOR RIKET FOR ISRAEL OG DEN KRISTNE MENIGHET.

Jesus pekte på den åndelige siden ved Guds-riket ved en rekke an
ledninger, men folket og de religiøse lederne var bare opptatt med den
ytre og historiske siden ved riket. Da folket så de tegn som Jesus gjorde,
ville de til og med gjøre ham til konge med makt, men Jesus visste at
forsonings-siden ved riket måtte komme først, og derfor så gikk han fra
folket og opp i fjellet, for å snakke med Gud. "Da nå folket så de tegn
han gjorde, sa de: Dette er i sannhet profeten som skal komme til verden.
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Da nå Jesus slgønte at de ville komme å ta ham med makt for å gjøre
ham til konge, gikk han fra dem og opp i fjellet igeQ} han selv alene."
(Joh. 6,14-15)
"Men da han ble spurt av fariseerne når Guds rike skulle komme,

svarte han dem og sa: Guds rike kommer ikke på den måte at en kan se
det med sine øyne, heller ikke skal de si: Se her eller se der er det! For
se. Guds rike er iblandt dere." (Her beskriver Jesus rikets indre og ånde
lige karakter) (Luk. 17,20—21)
Denne falske og ukorrekte forestillingen om at Guds-riket i Israel

kunne komme før forsoningen hadde funnet sted, nådde sitt høyde
punkt på palmesøndag, da Jesus rei inn i Jerusalem. Da var store deler
av folket overbevist om at Jesus var Messias, og at riket for Israel ville
komme. "Og størstedelen av folket bredte sine klær på veien, andre
hugg grener av trærne og strødde dem på veien, og folket som gikk
foran og fulgte etter, ropte: Hosianna Davids sønn! Velsignet være han
som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste! Og da han drog
inn i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse og sa: Hvem er dette? Men
folket sa: DETTE ER PROFETEN JESUS FRA NASARET I

GALILEA." (Matt. 21,8-11)
"Og mange bredte sine klær på veien, andre løvkvister, som de hadde

hugget på markene. Og de som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte:
Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! VELSIG
NET VÆRE VÅR FAR DAVIDS RIKE (RIKET FOR ISRAEL)
SOM KOMMER! Hosianna i det høyeste!" (Mark. 11,8—10)
"Men da han allerede var nær ved nedgangen fra Oljeberget, begynte

hele disippel-flokken glad å love Gud med høy røst for alle de kraftige
gjerninger de hadde sett, og sa: VELSIGNET VÆRE KONGEN SOM
KOMMER I HERRENS NAVN! Fred i himmelen, og ære i det høy
este!" (Luk. 19,37—38)
"Den følgende dag, da meget folk som var kommet til høytiden, fikk

høre at Jesus kom til Jerusalem, tok de palmegrener og gikk ut for å
møte ham, og ropte: Hosianna! VELSIGNET VÆRE HAN SOM
KOMMER I HERRENS NAVN, ISRAELS KONGE!" (Joh. 12,
12-13)

Jesu inntog i Jerusalem på palmesøndag dannet høydepunktet for
folkets Messias-forventning, og i disse fire utsagnene fra de fire evange
lister, så kommer det fram at folket mente følgende om Jesus:
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1) Han var den profeten som skulle komme, og som Moses hadde om
talt på folgende måte: ''En profet (Jesus) vil jeg (Gud) oppreise for dem
(jødene) av deres brødres midte, likesom deg (Moses) og jeg vil legge
mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byder ham.
Og enhver som ikke hører på mine ord, som han skal tale i mitt navn,
ham vil jeg kreve til regnskap for det." (5. Mos, 18,18—19)
2) Han ville opprette Davids rike, som er det samme som riket for

Israel.

3) Han skulle være kongen i dette riket.
Folket var imidlertid ikke oppmerksomme på lidelses-siden ved Mes

sias, og at Jesus først måtte sone all verdens synd, før han kunne opp
rette riket for Israel. Det gjalt imidlertid ikke alle. Vi har en kategori
som vi kan kalle "de stille i landet" eller de virkelig troende i Israel.
DE SÅ KLART AT JESUS FØRST MÅTTE SONE SYNDEN.
DERETTER KUNNE HAN OPPREITTE RIKET. Lukas evangelium
beskriver en del av disse menneskene. Presten Sakarias, som var far til
døperen Johannes, var oppmerksom på frelses-siden ved Messias. Han
sier: "Lovet være Herren, Israels Gud, han som så til sitt folk og forløste
det. Og han oppreiste oss et frelsens horn (Jesus) i Davids hus, således
som han talte gjennom sine hellige profeters munn fra fordums tid av,
en frelse fra våre fiender og fra alle deres hånd som hater oss, for å
gjøre miskunn mot våre fedre og komme sin hellige pakt i hu, den ed
som han svor Abraham, vår far, for å fri os&fra våre fienders hånd og gi
oss å tjene ham uten frykt i hellighet og rettferdighet for hans åsyn alle
våre dager." (Luk. 1,68—75)
Gamle Simeon i templet var oppmerksom på lidelses-siden ved Jesus.

Han uttalte følgende om Jesus, idet han tok Jesus-barnet i sine armer i
templet: "Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord, for
mine øyne har sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn, et
lys til åpenbarelse for hedningene og en herlighet for ditt folk Israel,
Og hans far og hans mor undret seg over det som ble talt om ham. Og
Simeon velsignet dem og sa til hans mor Maria: Se, denne er satt til fall
og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt, MEN
OGSÅ DIN SJEL (JESU SJEL) SKAL ET SVERD GJENNOM-
STINGE, foråt mange hjerters tanker skal bli åpenbaret." (Luk. 2,
29-35)

Profetinnen Anna, Fanuels datter av Åsers stamme, var også opp-

-102-



merksom på forsoningssiden ?ed Jesus. *'0g hun trådte til i samme
stund og priste Gud, og hun talte om ham (Jesus) til alle som ventet på
forløsning for Jerusalem." (Luk. 2,38)

Døperen Johannes var oppmerksom på lidelses-siden ved Jesus. Han
sa om Jesus: ''Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier: SE
DER GUDS LAM (SONINGSLAM), SOM BÆRER VERDENS
SYND!" (Joh. 1,29)

'l)agen etter stod atter Johannes og to av hans disipler der, og han så
Jesus som kom gående, og sa: Se der Guds lam!" (Joh. 1,35—36)

Både Josef og Maria var oppmerksomme på forsoningssiden ved
Jesus, og det er interessant å legge merke til at mens Josef fikk direkte
opplysning om denne siden ved Jesu virksomhet, så fikk Maria opplys
ning om at Jesus skulle være konge i riket for Israel. "Mens han (Josef)
nå grunnet på dette, se, da åpenbarte Herrens engel seg for ham i en
drøm og sa: Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta din hustru Maria til
deg, for det som er avlet i henne, er av den Hellige Ånd, og hun skal
føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus, FOR HAN SKAL FRELSE
srrr folk fra deres synder." (Matt. 1,20-21)
"Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde

hos Gud, og se, du skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og du skal
kalle ham Jesus. Han skal være stor og kalles den Høyestes Sønn, og
GUD HERREN SKAL GI HAM HANS FAR DAVIDS TRONE,
OG HAN SKAL VÆRE KONGE OVER JAKOBS HUS (ISRAEL)
EVINDEUG, og det skal ikke være ende på hans kongedømme."
(Mark. 1, 30-33)
Da Jesus i sin vandring sammen med sine apostler/disipler var kom

met til Cæsarea Filippi, åpenbarte han også f orsonings-siden ved seg selv
for dem. "Fra den tid begynte Jesus å gi sine disipler til kjenne at han
skulle gå til Jerusalem og lide meget av de eldste og yppersteprestene og
de skriftlærde, og slåes ihjel og oppstå på den tredje dag." (Matt. 16,21)

Dette kom helt overraskende på apostlene, og vi huidcer også hva
Peter sa i denne anledningen: At dette ikke måtte skje. Jesus irettesatte
imidlertid både Peter og de andre med å si:"Vik bak meg Satan, du er
meg til anstøt, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare
for det som hører menneskene til." (Matt. 16,23)
Hva som gjelder Josef fra Arimatea, så vet vi at han ventet på riket

for Israel, og vi vet også at han var uenig i den beslutningen som ble tatt
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av det Hoye Råd om å avlive Jesus. Han så tydelig at Jesus var kongen i
dette riket og jødenes Messias. "Og da det alt var blitt aften — det var
beredelses-dagen, det er dagen før sabbaten — kom Josef fra Arimatea,
en høyt aktet rådsherre, som også ventet på Guds rike, og han vågde seg
til å gå inn til Pilatus og be om Jesu legeme." (Mark. 15,42—43)
"Og se, det var en mann ved navn Josef, som var rådsherre, og en god

og rettferdig mann — han hadde ikke samtykket i deres råd og gjer
ning — fra den jødiske by Arimatea, og han ventet på Guds rike." (Luk.
23, 50-51)

Først måtte synden sones, og deretter kunne riket opprettes. At det
te er tilfelle ser vi også av Jesu forklarelse på berget for Peter, Jakob og
Johannes.

Umiddelbart etter at Jesus hadde irettesatt Peter ved Cesarea Filippi,
sa han at noen av de apostlene som var til stede, ikke skulle dø før de
fikk se Guds rike (riket for Israel). "Og han sa til dem: Sannelig, sier jeg
dere: Noen av dem som her står, skal ikke smake døden før de ser at
Guds rike er kommet med kraft. Og seks dager deretter tok Jesus med
seg Peter og Jakob og Johannes og førte dem avsides opp på et høyt
fjell for seg selv alene. OG HAN BLE FORKLARET FOR DERES
ØYNE, og hans klær ble skinnende, aldeles kvite, så ingen bleker på
jorden kan gjøre klær så kvite. Og Elias viste seg for dem sammen
med Moses, og de talte med Jesus. Og Peter tok til orde og sa til Jesus:
Rabbi, det er godt at vi er her, la oss gjøre tre boliger, en til deg, og en
til Moses, og en til Elias. Han visste ikke hva han skulle si, for de ble
meget forferdet. Og en sky (Guds herlighets sky) kom og overskygget
dem, og det kom en røst ut av skyen (Guds røst): Dette er min Sønn,
den elskede, hør ham! Og med ett, da de så seg om, så de ikke lenger
noen hos seg uten Jesus alene. Og da de gikk ned av fjellet, bød han
dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett, før Menneskesøn-
nen var oppstanden fra de døde." (Mark. 9,1—9)
Her fikk disse tre apostlene et virkelig og historisk innblikk i det

Gudsriket som stod i ferd med å komme til verden, etter at Jesus hadde
sonet synden og stått opp fra de døde. De tre fikk heller ikke lov til å
fortelle til de andre om dette synet, før Jesus var stått opp fra de døde.
Grunnen til at Jesus forbød dem det, var at de andre apostlene/disip
lene ikke skulle få en falsk forestilling av Guds-riket, som bare et ytre
og historisk rike. Selve grunnelementet og den åndelige basisen i riket
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skulle være Jesu lidelse og død, og når dette var tilveiebrakt, så kunne
det historiske riket for Israel opprettes.

Synet gir oss dessuten innblikk i følgende kjensgjerninger angående
Guds-riket i Israel:

1) Jesus tok dem med opp på et høyt fjell. Dette fjellet symboli
serer Sion, der 1000-års-rikets tempel skal bygges opp igjen, etter at
Jesus er kommet tilbake. Sion skal være det største fjellet i Israel i rik
ets tid. "Og det skal skje i de siste dager, da skal fjellet (Sion) der Her
rens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over
alle høyder, og alle hedningefolk skal strømme til det. Og mange folke
slag skal gå avsted og si: Kom la oss gå opp til Herrens berg (Sion) til
Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans
stier! FOR FRA SION SKAL LOV UTGÅ, OG HERRENS ORD
FRA JERUSALEM." (Esaias 2,1-2)
2) I rikets tid skal Jesus være forklaret for de troende, slik at vi skal

se ham som han virkelig er. Vi vet at han bad Gud om at han måtte få
igjen den herlighet som han hadde hos Faderen, før verdens grunnvoll

^ ble lagt, og det var denne herligheten de tre apostlene fikk se. De fikk se
det som vi kaller for "Herrens herlighet", og de fikk se den stråleglansen
som Jesus vil omgi seg med i rikets tid. "Og jeg (Johannes) vendte meg
om for å se røsten som talte til meg, og da jeg vendte meg, så jeg sju
lysestaker av gull og midt imellom lysestakene en som lignet en men-
neskesønn (Jesus), kledd i en fotsid kjortel og ombundet under brystet
med et guUbelte, og hans hode og hår var kvitt som kvit ull, som sne, 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 højnre hånd hadde han sju stjerner, og av hans munn gikk det ut
et tveegget sverd, og hans åsyn var som solen når den skinner i sin
kraft." (Joh. Åp. 1,12—16)
3) Både Elias og Moses var sammen med Jesus på fjellet og talte med

ham. Disse to står som representanter for de troende i gammel-testa-
mentlig tid, og viser at disse også skal få del i styret i rikets tid.
4) De tre apostlene står i dette tilfelle som representanter for både de

troende i Israel og de troende av hedningeætt, som senere ble medlem
mer i Jesu mystiske legeme. Vi skal alle sammen få våre oppgaver i
1000-års-riket i henhold til de nådegaver som vi har fått og i henhold
til den nådelønn vi har opparbeidet oss i vårt jordeliv.
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5) Gud åpenbarte seg også for dem i sin egen sky (Guds herlighets
sky), og de hørte hans røst ut av skyen. Dette viser den himmelske fasen
av det framtidige Guds-riket i Israel. I denne tiden vil både selve him
melen, som er Guds bolig, være mye nærmere jorden enn nå, og det vil
være en nær kontakt mellom himmelen og jorden i rikets tid. GUD
VIL STYRE VERDEN UT IFRA SITT TEMPEL I HIMMELEN,
OG JESUS VIL STYRE VERDEN UT IFRA SITT TEMPEL PA
SIGN. Alle mennesker som har fått oppstandelses-legemene, vil både
kunne være med å styre ut ifra den himmelske og den jordiske fasen av
Guds-riket. De andre troende menneskene, både av jøder og hedninger,
som har gjennomlevet den store trengselstiden på 7 år, og som ved Jesu
forskjellige domsscener er funnet verdige til å gå inn i riket, skal være
med å styre riket i dets jordiske fase.

Peter gjentok denne store begivenheten i sitt andre brev, men på det
tidspunktet var dessverre tiden gått fra jødene, slik at tilbudet om opp
rettelsen av riket ikke var aktuelt lenger. Vi hadde nå fått den kristne
menighets tid, og riket var utsatt inntil endetiden. *Tor ikke var det
kløktig uttenkte eventyr vi fulgte da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu
Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvitner til hans
storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, idet en sådan røst
kom til ham fra den opphøyede herlighet (himmelen): Dette er min
Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag, og denne røst hørte vi
komme fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige berg.
(2. Pet. 1,16-18)

Vi vet at Guds-riket består av forskjellige avdelinger eller faser. I rikets
tid vil 2 av disse fasene, den himmelske og den jordiske, være spesielt for
bundet med hverandre. Derfor så kunne også Matteus kalle dette riket for
"himlenes rike". Dette betyr at himmelen (Gud) skulle utøve sitt stjnre
over jorden, noe som inntil da hadde vært en umulighet, i og med at men
neskene hadde falt i synd og valgt å gå inn under Satans styre. Ved sin lid
else og død på Golgata og ved sin oppstandelse fra de døde, så løskjøpte
nemlig himmel-sønnen, Jesus fra Nasaret, både jorden og menneskene
fra Satan, slik at menneskene, dersom de ønsket det allerede fra da av
kunne få en ny start og få del i himmelens styre over jorden. Allerede
på dette tidspunktet kunne Jesus ha opprettet Guds-riket i Israel, som
skulle gjelde hele jorden. ISRAEL SKULLE VÆRE SENTRUM I
RIKET, OG HELE VERDEN SKULLE HØRE MED TIL RIKET.
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'likesom Menneskesonnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for
selv å Ijene og gi sitt liv til en løsepenge for mange." (Matt. 20,28)
"For det er dn Gud og dn mellommann imellom Gud og mennesker,

mennesket Kristus Jesus, HAN SOM GAV SEG SELV HL EN
LØSEPENGE FOR ALLE, et vitnesbyrd i sin tid." (1. Hm. 2,5—6)
Men da jødene ikke ville gå inn i Guds-rikets forpliktelser, ble 'liim-

lenes rike" utsatt med en hel tidshusholdning. Den kristne menighets
tid kom imellom det første tilbudet og den virkelige opprettelsen av
Guds-riket i endens tid. "idet han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet
etter sitt frie råd, som han fattet hos seg selv om en husholdning i tide
nes fylde (riket for l^ael) AT HAN VILLE SAMLE ALT TIL ETT
I KRISTUS, BÅDE DET SOM ER I HIMLENE, OG DET SOM
ER PA JORDEN." (Efes. 1,10)
"Men når han (Gud) atter fører den førstefødte (Jesus) inn i verden,

sier han: Og alle Guds engler skal tilbede ham (i templet i Jerusalem)
(Hebr. 1,6)

"Natanael svarte ham: Rabbi! du er Guds Sønn, du er Israels konge!
Jesus svarte og sa til ham: Fordi jeg sa deg at jeg så deg under fikentreet,
derfor tror du? Du skal få se det som er større enn dette. Og han 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
trone i Jerusalem)." (Joh. 1,50—52)
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 PÅ 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." (Se også min bok, Israel og den kristne menighet, s.
206-215)

TEOLOGENE PÅ JESU TID

Jesu gjerninger viser også tilfuUe at han var den Messias som skulle
komme, og at han stod i ferd med å opprette riket for Israel.
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Jesus gikk omkring og forkynte at riket skulle opprettes og gjorde
undergjerninger overalt og til alle dognets tider. På de fleste stedene
hvor han kom, helbredet han alle mennesker for deres sykdommer, og
folket undret seg over dette, og mange mente at han måtte være Messias
— noe som han også er. "Men da det var blitt aften, forte de til ham
mange besatte, og han drev åndene ut med et ord, og alle dem som
hadde ondt, helbredet han, foråt det skulle oppfylles som er talt ved
profeten Esaias, som sier: Han tok våre skrøpeligheter på seg og bar våre
sykdommer." (Matt. 8,16—17)
"Og Jesus gikk omkring i alle byene og landsbyene og lærte folket i

deres synagoger og forkynte evangeliet om riket og helbredet all syk
dom og all skrøpelighet." (Matt. 9,35)
"Men da folket så det (Jesu undergjerning), ble de forferdet og priste

Gud, som hadde gitt mennesker en sådan makt." (Matt. 9, 8)
"Og da den onde ånd var drevet ut, talte den stumme. Og folket un

dret seg og sa: ALDRI HAR SLIKT VÆRT SETT I ISRAEL."
(Matt. 9, 33)
"Og de var overvettes forundret og sa: Han gjør alle ting vel, både

gjør han at de døve hører, og at de målløse taler." (Mark. 7, 37)
"Da kom det forferdelse over dem alle, og de priste Gud, og de ble

fulle av frykt og sa: I dag har vi sett utrolige ting." (Luk. 5,26)
"Og den døde reiste seg opp og begynte å tale, og han gav ham til

hans mor. Da kom det frykt over dem alle, og de priste Gud og sa: En
stor profet er oppreist blant oss, og Gud har gjestet sitt folk." (Luk.
7,15-16)
"Da begynte de som satt til bords med ham, å si ved seg selv: Hvem

er denne mann, som endog forlater synder? Men han sa til kvinnen:
Din tro har frelst deg, gå bort i fred." (Luk. 7,49—50)
"OG ALLE VAR SLATT AV FORUNDRING OVER GUDS

STORHET." (Luk. 9,43)
"Og Jesus sa til ham: Bli seende! din tro har frelst deg. Og straks fikk

han sitt syn igjen, og fulgte ham og lovet Gud, og alt folket som så det,
priste Gud." (Luk. 18,42-43)

"Tjenerne svarte: Aldri har noe menneske talt således som denne
mann." (Joh. 7,46)

Etter at døperen Johannes var kommet i fengsel, var han på en eller
annen måte kommet i tvil om Jesus virkelig var Messias, eller om jødene
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skulle vente en annen. Han sendte derfor sine disipler til Jesus for å
spørre om dette. Jesus svarte ikke på spørsmålet, men han pekte på de
gjerninger som han gjorde. GJERNINGENE VAR SELVE HOVED
BEVISET PÅ AT JESUS ER MESSIAS. "Er du den som skal kom
me, eller skal vi vente en annen? Og Jesus svarte og sa til dem: Gå bort
og fortell Johannes det som Dere hører og ser: blinde ser og halte går,
spedalske renses og døve hører og døde står opp, og evangeliet (om riket)
forkynnes for fattige (fattige i ånden), og salig er den som ikke tar
anstøt av meg." (Matt. 11,3—6)

Jesu undergjerninger strakte seg over et vidt spekter, fra det å stille
stormen og vinden til det å tilgi folk deres synder og reise dem opp fra
de døde. Mange steder hvor han kom, så helbredet hem alle mennesker
for deres sykdommer. Jeg kan ikke for min egen del si hvilke som er
størst av Jesu undergjerninger, for de ligger alle utenom det som et van
lig menneske kan makte å gjennomføre. HAN GJORDE GUDS GJER
NINGER ELLER GUDS STORE GJERNING MIDT BLANT DET
JØDISKE FOLK, og likevel så greidde de ikke å holde fast på at han
var Guds Sønn. Til slutt så appellerte Jesus selv til sine gjerninger over
for det jødiske folket, og bad dem om å tro gjerningene, slik at disse
kunne vitne om at Jesus er Guds Sønn og jødenes Messias. "Gjør jeg
ikke min Faders gjerninger, da tro meg ikke, men gjør jeg dem, da tro
gjerningene, om Dere ikke tror meg, foråt Dere kan skjønne og forstå at
Faderen er i meg og jeg i ham!" (Joh. 10,37—38)

"Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i meg? De ord jeg sier
til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen, som blir i meg, han
gjør sine gjerninger. Tro meg at jeg er i Faderen og Faderen i meg, men
hvis ikke, så tro det dog for selve gjerningenes skyld." (Joh. 14,10—11)
Men folket greidde ikke å se og holde fast på at Jesu undergjerninger

var selve hovedbeviset på at Jesus er jødenes Messias og Guds Sønn.
Dette var også forøvrig profetert av profetene i G.T. at det jødiske folk
ikke skulle greie å se at Jesus er jødenes Messias, men at de skulle for
kaste både Jesus og Guds gjerninger. "Se da til at ikke det kommer over
dere som er sagt hos profetene: Se, Dere foraktere, og undre Dere og
bli til intet! for en gjerning gjør jeg i deres dager, en gjerning som Dere
ikke vil tro om noen forteller dere det." (Ap.gj. 13,40—41)
''Men enda han hadde gjort så mange tegn (undergjerninger) for deres

øyne, trodde de ikke på ham, foråt det ord av profeten Esaias skulle
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oppfylles som han har sagt: Herre! hvem trodde det budskap vi horte,
og for hvem ble Herrens arm (Jesus) åpenbaret? Og de kunne ikke tro,
fordi Esaias atter har sagt: Han har blindet deres oyne og forherdet
deres hjerter, foråt de ikke skal se med øynene og forstå med hjertet
og omvende seg, så jeg kunne lege dem. Dette sa Esaias fordi han så
hans herlighet og talte om ham." (Joh. 12, 37—41)
De onde ånder derimot kjente til Jesus og visste at han var Guds

Sønn og Messias. Jesus forbød dem å kunngjøre det, og de onde åndene
bad Jesus om at han ikke måtte pine dem før tiden var kommet til det.
"Og det var i deres synagoge en mann med en uren ånd, og han ropte:
Hva har vi med deg a gjøre, Jesus fra Nasaret? Du er konunet for å øde
legge oss, JEG VET HVEM DU ER, DU GUDS HELLIGE!"
(Mark. 1, 23-24)
"Og da han så Jesus langt borte, løp han til og falt ned for ham, og

ropte med høy røst: Hva har vi med deg å gjøre, Jesus, DU DEN
HØYESTE GUDS SØNN? Jeg besverger deg ved Gud at du ikke må
pine meg!" (Mark. 5,6—7)
Det forholdet at Jesus drev ut de onde ånder var et av bevisene på at

riket for Israel var i ferd med å bli opprettet. "Men er det ved Guds Ånd
jeg driver de onde ånder ut, DA ER JO GUDS RIKE KOMMET
TIL DERE." (Matt. 12,28)

Fariseerne og de skriftlærde derimot, de som skulle være folkets
åndelige ledere, de fordømte Jesus og hans undergjerninger fra den
første stund av, og sa at det var ved hjelp av Belsebul, de onde ånders
fyrste, at Jesus drev ut de onde åndene. De mente altså at Jesus stod i
kontakt med Satan og var en representant fra avgrunnen. Det er ikke
det minste rart at både døperen Johannes og Jesus gikk til de voldsomste
angrep på de religiøse lederne og teologene på Jesu tid. "Men da han
(Johannes) så mange av fariseerne og sadduseeme komme til hans dåp,
sa han til dem: ORME-YNGEL! HVEM LÆRTE DERE A FLY
FOR DEN KOMMENDE VREDE (dommen)?" (Matt. 3,7)
"La enten treet være godt og dets frukt god, eller la treet være dårlig

og dets frukt dårlig, for på frukten skal treet (mennesket) kjennes.
Orme-yngel! hvorledes kan Dere tale godt. Dere som er onde? for hva
hjertet flyter over av, det taler munnen." (Matt. 12, 33—34)
"Og fariseerne og sadduseeme gikk til ham og fristet ham, og bad at

han ville la dem få se et tegn fra himmelen. Men han svarte og sa til dem:
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Når det er blitt aften, sier Dere: Det blir godt vær, for himmelen er rød,
og om morgenen: Idag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk.
Himmelens utseende vet Dere å tyde, men tidenes tegn kan Dere ikke
tyde. En ond og utro slekt krever tegn, og tegn skal ikke gis den, uten
Jonas' tegn. Og han forlot dem og gikk bort." (Matt. 16,1—4)
"Men ve dere. Dere skriftlærde og fariseere. Dere hyklere. Dere som

lukker himlenes rike (riket for Israel) for menneskene! for selv går Dere
ikke der inn, og dem som er i ferd med å gå der inn, tillater Dere ikke å
gå inn. Ve dere. Dere skriftlærde og fariseere. Dere hyklere! Dere som
oppeter enkers hus og for et syns skyld holder lange bønner! Derfor
skal Dere få dess hardere dom. Ve dere. Dere skriftlærde og fariseere.
Dere hyklere. Dere som farer over hav og land for å vinne en eneste til
henger, og når han er blitt det, gjør Dere ham til et helvedes barn, to
ganger verre enn Dere selv er!" (Matt. 23,13—15)

Teologene på Jesu tid så ikke at Jesus var jødenes Messias, for de
hadde misforstått skriftene i G.T., og laget seg sin egen religion, som
gikk ut på at de selv og folket kunne oppfylle Mose-loven. Ved at de
gjorde dette, så ville Guds-riket i Israel komme som en konsekvens av
dette. De hadde ikke oppdaget at alle mennesker er tvers igjennom
onde, og kan ikke legge noe eget grunnlag for sin egen frelse. Det er det
bare Jesus som kan. De hadde glemt det som stod i Esaias 53: At Mes
sias skulle bære folkets synder, at han skulle dø i folkets sted, og at
dette skulle føre til frelse for folket.

På grunn av at både folket og teologene på Jesu tid motsa Jesus og
stod ham etter livet, enda han gjorde Guds gjerninger midt iblant dem,
sa Jesus rett ut til dem at det var Satan de representerte og Satans gjer
ninger de gjorde. "Dere gjør deres fars (Satans) gjerninger. De sa til
ham: Vi er ikke avlet i hor, vi har dn far. Gud. Jesus sa til dem: Var Gud
deres far, da elsket Dere meg, for jeg er utgått fra Gud og kommer fra
ham, for jeg er heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt
meg. Hvorfor skjønner Dere ikke min tale? Fordi Dere ikke taler a høre
mitt ord. DERE HAR DJEVELEN TIL FAR, og Dere vil gjøre deres
fars lyster, han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sann
heten, for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt
eget, for han er en løgner og løgnens far." (Joh. 8,41—44)
Det er klare paraUeller mellom teologene på Jesu tid og mange av

teologene i dag. På samme måte som de førstnevnte teologene ikke så
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at Jesus var jødenes Messias, og at han først måtte sone synden, før han
kunne opprette riket for Israel, likeledes ser heller ikke de fleste av teo
logene i dag at når nå Gud samler jødene til Eretz Israel, så gjør han det
foråt Jesus skal komme tilbake for å opprette den nye tidshusholdnin-
gen, Guds-riket i Israel, som skal følge etter den kristne menighets
tidsperiode. I teologien er dessverre Guds-riket blitt noe fjernt og ab
strakt, som vi skal få del i etter vår død. Etter telogenes vurdering er
Guds-riket ensbetydende med et liv i himmelen, men slik er det ikke.
Guds-riket har mange faser og avdelinger, og nå står vi foran den fasen
at Jesus skal komme tilbake sammen med de hellige og englene og opp
rette riket for Israel.

Store deler av legfolket tror derimot at det er tilfelle at Jesus vil kom
me tilbake og opprette riket for Israel, men i og med at teologene i den
grad er imot denne forkynnelse og betrakter den som den største vrang
lære, så står legfolket rådville mellom sin solidaritet overfor teologene
og sin solidaritet overfor Guds ord. Og dessverre er det ofte slik at også
legfolket heller vil ha ære av mennesker enn ære av Gud. De fleste teo
loger og mange av forkynnerne som har lære— og hyrdeansvar i våre
menigheter, ser ikke den nye tiden og den nye frelsestidshusholdningen
som lager seg til foran øynene våre i Israel i dag. DE VET IKKE HVA
DET INNEBÆRER AT JESUS KOMMER TILBAKE. På grunn av
sine foreldete og misvisende teologiske systemer, så har de oversett en
periode på 1000 år, hvor Jesus skal styre verden ut ifra Jerusalem og
Israel.

Det var særlig to forhold ved Jesu virksomhet som fariseerene og de
skriftlærde var imot, og det var følgende:
1) Jesus tilgav menneskene deres synder. Teologene på Jesu tid så

ikke at Jesus var Guds soningslam, som skuUe forsone verden med Gud.
De mente at det bare var Gud som kunne tilgi synder, og at det var
Guds-bespottelse når Jesus tilgav menneskene deres synder. "Og se, de
førte til ham en mann som var verkbrudden, og som lå på en seng, og
da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrudne: Vær frimodig, sønn!
dine synder er deg forlatt. Og se, noen av de skriftlærde sa ved seg selv:
Denne spotter Gud." (Matt. 9,2—3)
"Men noen skriftlærde satt der og tenkte i sine hjerter: Hvorfor taler

denne mann så? Han spotter Gud, hvem kan forlate synder uten én, det
er Gud?" (Mark. 2,6-7)
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Fariseerne og de skriftlærde hadde dannet seg sin egen lære om
rettferdiggjorelsen, og de mente at de selv kunne oppfylle loven, slik
at Gud ville tilgi dem deres synder ved at de gjorde det. De så på seg selv
som mye bedre mennesker enn de andre, og mente at disse ved sin dår
lige oppfyllelse av loven, stengte for Guds løfte om å opprette riket for
Israel. De mente at de selv både kjente loven og oppfylte den, mens
folket levde i synd. "Men denne bop (folket) som ikke kjenner loven,
er forbannet." (Job. 7,49)

Fariseerne og de skriftlærde badde ikke behov for noen meUommann
meUom Gud og mennesker, som skulle sone synden. Det skulle de selv
greie ved sine egne anstrengelser og ved at de boldt lovens bud, og der
for så uttalte de også: At dersom folket boldt loven på to sabbater, så
ville Messias komme og opprette riket for Israel.
De så ikke at alle mennesker er tvers igjennom onde, når vi står over

for Gud, og at ingen kan oppfylle loven ved egne anstrengelser. Men
neskets egenrettferdigbet fører ikke til frelse, men derimot til fortap
else. Guds rettferdighet derimot, som ban viste alle mennesker ved å
sende Jesus til oss som en forsoner for all synd, fører til syndenes forlat
else og rettferdiggjørelse overfor Gud. Gud bar ved Jesu forsonergjer-
ning fått det offer, en gang for alle mennesker, som ban krevde, og ban
krever det ikke igjen. GUD ER MEGET GODT FORNØYD MED
DET SOM JESUS GJORDE, og derfor så tilgir ban naenneskene deres
synder når de kommer til ham med et angrende og bedende hjerte. Gud
tilgb den ydmyke, men den stolte står ban imot.

Derfor var det feil det som fariseerne og de skriftlærde lærte, at det
var bare Gud som kunne tilgi synder. Jesus kunne også gjøre det, for det
er ingen forskjell på Gud og Jesus. De går ut på det samme.

Når vi står overfor det hellige og uutgrunnelige, så må vi buske på at
vi er begrenset i vår dimensjon og kan ikke forstå Guds-rikets dimensjon
fullt ut. Derfor bar vi beller ikke anledning til å avvise tre-enigbeten. Vi
må bøye oss for dette mysterium, og takke Gud for at dersom vi vil
bøye oss, så skal vi forstå det på et senere tidspunkt. Gud gir nemlig de
ydmyke nåde. De stolte derimot får ingen ting. "For nå ser vi i et speil,
i en gåte, men da (etter opprykkelsen) skal vi se åsyn til åsyn, nå kjen
ner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg også fullt
ut er kjent." (1. Kor. 13,12)
2) Det andre punktet de religiøse lederne var imot, og som til slutt
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felte Jesus, var det forholdet at han utgav seg selv for å være Guds Sønn
og være lik med Faderen. For å understreke dette så brukte Jesus en
rekke ganger Guds egen definisjon på seg selv. Denne definisjonen ble
første gang åpenbart for Moses da Herren viste seg for ham i en brennende
tornebusk. Da fikk Moses sitt oppdrag: Nemlig å føre Israels folk ut av
Egypten. 'Da sa Moses til Gud: Men når jeg nå kommer til Israels barn
og sier til dem: Deres fedres Gud bar sendt meg til dere, og de så spør
meg: Hva er bans navn? — Hva skal jeg da svare dem? Og Gud sa til
Moses: Jeg er den jeg er, og ban sa: Så skal du si til Israels barn: Jeg er
(bebr. Jbave) bar sendt meg. Og Gud sa fremdeles til Moses: Så skal du
si til Israels barn: Herren, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud
og Jakobs Gud, bar sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid, og
så skd dere kalle meg fra slekt til slekt." (2. Mos. 3,13—15)

Ved å bruke benevnelsen "jeg er" (gr. ego eimi) på seg selv, så er det
klart at Jesus med dette ville si at ban er Gud, og at ban er utsendt fra
Gud. Jødene derimot mente at Gud ikke kunne komme til dem på den
ne måten, i en persons skikkelse. Gud kunne ikke "nedverdige" seg til å
komme i et menneskes skikkelse. Han var for opphøyet til det.

Til dette synet på guddommen er det følgende å si: For det første er
ingen ting umubg for Gud.

For det andre hadde Gud sagt til jødene i G.T., at ban ville åpenbare
seg på denne måten, som et barn og som et menneske, altså som en
menneskesønn. "FOR ET BARN ER OSS FØDT, EN SØNN
(GUDS SØNN) ER OSS GITT, og herredømme er på bans skulder,
og ban skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig Fader, fredsfyrste."
(Esaias 9,6)

Her bar vi nok et eksempel på at jødene ikke tok tilstrekkelig
hensyn til utsagnene i G.T., hva som gjelder de opplysninger som er gitt
angående Messias-skikkelsen. Selv om dette er overraskende at Gud kom
i menneskelig skikkelse, så er dette Guds ordning og forutsagt i Bibelen.
Hva som gjelder betegnelsén "ego eimi" så brukte Jesus den om seg

selv en rekke ganger. Nå kommer ikke dette forholdet tydelig fram i
våre Bibel-oversettelser, og det er ikke bra. "Men ban tidde og svarte
intet. Atter spurte ypperstepresten ham: Er du Messias, den levende
Guds Sønn? Jesus sa: Jeg er det, og Dere skal se Menneskesønnen sitte
ved kraftens høyre bånd og komme med himmelens skyer." (Mark. 14,
61-62)
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Her burde oversettelsen "jeg er det" oversettes med "jeg er", for det
er det som står i grunnteksten: "Jesus sa: Jeg er (gr. ego eimi) (Mark.
14,62).
Det samme er også tilfelle med Luk. 22,70, der det står i våre Bibel

oversettelser: 'Da sa de alle: Er du Guds Sonn? Han sa til dem: Dere

sier det, jeg er det."
Den riktige oversettelsen skal her være: "Han sa til dem: Dere sier at

jeg er (gr. ego eimi)." (Luk. 22, 70)
I disse to tilfellene (Mark. 14, 61~62 og Luk. 22,70 har Bibel-over-

settelsen fra 1930 og 1978 den samme oversettelsen.
Hva som gjelder Joh. 4, 26, 7, 29, 8, 18, 8, 24, og 13, 19 er ut

trykket (ego eimi) oversatt ulikt i våre to Bibel-oversettelser.
I Bibel-oversettelsen fra 1930 står det: "Jesus sier til henne: Det er

meg) jeg som taler med deg." (Joh. 4,26)
I Bihel-oversettelsen fra 1978 står det: "Jesus sier til henne: Det er

jeg, jeg som taler med deg." (Joh. 4,26)
Den riktige oversettelsen skal være: "Jesus sier til henne: Jeg er

(gr,, ego eimi), som taler til deg." (Joh. 4,26)
I Bibel-oversettelsen fra 1930 står det: "Jeg kjenner ham, for fra ham

er jeg (gr. eimi), og han har utsendt meg." (Joh. 7, 29) Dette er en
riktig oversettelse.
I Bibel-oversettelsen fra 1978 står det: "Men jeg kjenner ham, for jeg

kommer fra ham, og han har sendt meg." (Joh. 7, 29). Denne overset
telsen er ikke korrekt.

I Bibel-oversettelsen fra 1930 står det: "Jeg er (gr. ego eimi) som
vitner om meg, og Faderen som har sendt meg, vitner om meg." (Joh.
8,18) Denne oversettelsen er korrekt.
I Bibel-oversettelsen fra 1978 står det: Jeg vitner om meg selv, og

Faderen som har sendt meg, vitner også om meg." (Joh. 8, 18) Denne
oversettelsen er gal.
I Bibel-oversettelsen fra 1930 står det: "Derfor sier jeg dere: Dere

skal do i deres synder, for tror dere ikke at det er meg, da skal dere do i
deres synder." (Joh. 8,24)
I Bibel-oversettelsen fra 1978 står det: "Jeg sa at dere skal do i deres

synder. For hvis dere ikke tror at "jeg er Han", skal dere do i deres syn
der." (Joh. 8,24)
Den rette oversettelsen skal være: Derfor sa jeg til dere: Dere skal do
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i deres synder, for tror dere ikke at jeg er (gr. ego eimi), da skal dere
dø i deres synder." (Joh. 8,24)
I Bibel-oversettelsen fra 1930 står det: "Fra nå av sier jeg dere det før

det skjer, foråt Dere, når det skjer, skal tro at det er meg." (Joh. 13,19)
I Bibel-oversettelsen fra 1978 står det: "Nå sier jeg dere det før det

skjer, foråt Dere, når det er skjedd, skal tro at "jeg er Han." (Joh. 13,19)"
Den rette oversettelsen skal være: 'Tra nå av sier jeg dere det før det

skjer, foråt Dere, når det skjer, skal tro at jeg er (gr. ego eimi)" (Joh.
13,19)
Hva som gjelder Joh. 8, 58 er dette uttrykket oversatt riktig i begge

Bibel-oversettelsene. "Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig, sier jeg dere:
Før Abraham ble til, er jeg. (gr. ego eimi)" (Joh. 8,58)

I de Bibel-tekstene som vi har nevnt ovenfor, har våre to Bibel-over-
settelser enten oversatt dette uttrykket "ego eimi" galt, eller de har for
skjellig oversettelse, der den ene er gal og den andre er rett. Jeg vet ikke
hvorfor dette er gjort, men det er helt unødvendig å forvrenge grunn
teksten på dette viktige punktet. Ved at en gjør det, så kommer det
ikke tydelig fram at Jesus brukte Guds egen benevnelse på seg selv.
Jesus ville dermed tilkjennegi at han og Faderen er det samme, og at
uttrykkene "Jhvh" og "ego eimi" er akkurat det samme, nemlig Guds
egen definisjon på seg selv.

Jesus brukte også dette uttrykket "jeg er" i en del andre sammen
henger. Vi skal referere en del av disse. "Jeg er (gr. ego eimi) Abrahams
Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud? Han er ikke de dødes Gud, men de
levendes." (Matt. 22, 32)

"Jesus sa til dem: Jeg er (gr. ego eimi) livsens brød, den som kommer
til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri noensinne
tørste." (Joh. 6, 35)
"Mens jeg er i verden, er jeg (gr. eimi) verdens lys." (Joh. 9,5)
"Jeg er (gr. ego eimi) den gode hyrde, den gode hyrde setter sitt liv

til for fårene." (Joh. 10,11)
"sier da Dere (jødene) til ham som Faderen har helliget og sendt til

verden: Du spotter Gud, fordi jeg sa: Jeg er (gr. ego eimi) Guds Sønn?"
(Joh. 10, 36)

"Jesus sa til henne: Jeg er (gr. ego eimi) oppstandelsen og livet, den
som tror på meg, om han enn dør, skal han dog leve." (Joh. 11, 25)

Jesus sier til henne: Jeg er (gr. ego eimi) veien og sannheten og livet,
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ingen kommer til Faderen uten ved meg.*' (Joh. 14,6)
"Jeg er (gr. ego eimi) vintreet, Dere er grenene, den som blir i meg,

og jeg i ham, han bærer megen frukt, for uten meg kan Dere intet
gjøre." (Joh. 15, 5)
Det var dette forholdet at Jesus gav seg ut for å være Guds Sønn og

til og med Gud selv, som til slutt felte ham. Etter at Jesus foran det
Høye Råd hadde innrømmet at han er Guds Sønn, så behøvde heller
ikke de religiøse lederne flere bevis. De mente at dette var Guds-bespot-
telse og blasfemi. "Men Jesus tidde. Og ypperstepresten tok til orde og
sa til ham: Jeg tar deg i ed ved den levende Gud at du sier oss om du er
Messias, Guds Sønn. Jesus sa til ham: Du har sagt det. Dog, jeg sier dere:
Fra nå av skal Dere se Menneskesønnen sitte ved kraftens (Guds) høyre
hånd og komme i himmelens skyer. Da sønderrev ypperstepresten sine
klær og sa: Han har spottet Gud, hva skal vi mere med vitner? Se, nå har
Dere hørt Guds-bespottelsen! Hva tykkes dere? De svarte og sa: Han er
skyldig til døden." (Matt. 26,63—66)
"Men han tidde og svarte intet. Atter spurte ypperstepresten ham: Er

du Messias, den Velsignedes Sønn? Jesus sa: Jeg er (gr. ego eimi), og
Dere skal få se Menneskesønnen sitte ved kraftens (Guds) høyre hånd
og komme med himmelens skyer. (Mark. 14, 61—62)
Her kommer 4 forhold klart til uttrykk:
1) Jesus er det samme som Gud.
2) Jesus er Guds Sønn.
3) Jødene skal i den store trengsel få se at Jesus sitter ved Guds

høyre hånd i himmelen. Vi regner med at himmelen er flyttet mye nær
mere til jorden i denne tiden.
4) Jødene skal etter at den store trengsel er avsluttet, få se Jesus

komme tilbake sammen med englene og alle hellige, for å dømme ver
den og for å opprette riket for Israel.

Under hele sitt jordeliv hadde Jesus forsøkt å holde sin messianitet
skjult for folket, for han visste at de bare hadde sjm for den ytre og
historiske siden ved riket. Nå foran det Høye Råd sa Jesus rett ut i alles
påhør at han er Messias, den levende Guds Sønn. Grunnen til at han
gjorde det var at de ikke lenger skulle være i tvil om hvem de dømte til
døden. Han ble altså dømt for noe som han var, nemlig Guds enbårne
Sønn, som kom til jødene for å sone deres synd og for å opprette riket
for dem.
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HVOR LENGE VARTE DET FØRSTE TILBUDET

OM OPPRETTELSEN AV GUDS-RIKET I ISRAEL?

Til tross for at de aller fleste jøder forkastet Jesus som deres Messias,
og til tross for at den kristne menighet ble uttatt fra pinsefestens dag,
så stod tilbudet til jødene om opprettelsen av riket ved lag også i første
del av Apostlenes gjerninger. Det er ingen gitt å si eksakt når tilbudet
ble trukket tilbake av Gud, men apostlenes/disiplenes virksomhet
de første årene tok sikte på at den jødiske nasjonen skulle omvende seg
og komme til tro på Jesus som jødenes Messias. En rekke mennesker
omvendte seg også, ble døpt, fikk den Hellige Ånd og kom til personUg
tro på Jesus fra Nasaret.
Men det var ikke nok at noen kom til troen på Jesus. Hva som gjelder

det jødiske folk, så handler Herren med hele folket og vil at alle skal
omvende seg og komme til tro på Jesus. Dette er selve forutsetningen
for at riket kan opprettes i Israel. Den store majoritet av folket var
heller ikke nå villige til å omvende seg og komme til tro på Jesus, og
riket ble utsatt inntil Jesu gjenkomst.

Tilbudet om opprettelsen av riket ble svekket etter hvert som det
jødiske folket ikke ville omvende seg, og når vi i lesningen av Apostlenes
gjerninger er kommet fram til kap 15, ser vi helt tydelig at både apost
lene/disiplene og de eldste i Jerusalem var oppmerksomme på at en ny
tid er kommet, og at riket for Israel var utsatt inntil endetiden.
Hva som gjelder Apostlenes gjerninger fram til kap. 15, så er det to

typer forkynnelse som foregikk i dette tidsrommet. Det er for det
første apostlenes forkynnelse med Peter i fremste rekke, som fortsatte
Jesu forkynnelse om at riket var innenfor rekkevidde, dersom jødene
ville omvende seg. DE FORKYNTE RIKET FOR ISRAEL.
For det andre har vi Pauluå forkynnelse. Han forkynte ikke at riket

for Israel skulle komme på nåværende tidspunkt, men han forkynte et
helt nytt evangelium, som til da hadde vært ukjent, nemlig "Guds nådes
evangelium" og den kristne menighets hemmeligheter. "Men for meg
selv så akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt
løp og den tjeneste som jeg fikk av den Herre Jesus: Å VITNE OM
GUDS NÅDES EVANGELIUM." (Ap.gi. 20,24)

Hvordan kan vi så vite at Jesu tilbud til jødene også strakte seg inn
i Apostlenes gerninger? Dette vet vi av Jesu egne ord i lignelsen om
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fikentreet i vingården, som Jesus gav et år ekstra til å omvende seg —
ut over de 3 år som angikk Jesu offisielle virksomhet i Israel. Vingården
er et bilde på Israel, og fikentreet er et bilde på Israel i sin gjenopp
rettelse. Når Israel blir sammenlignet med fikentreet, så er dette et
bilde som angår tiden før Israels omvendelse og tiden før opprettelsen
av riket. "Men ban (Jesus) sa denne lignelsen: En mann (Gud) badde et
fikentre som var plantet i bans vingård, og ban kom og lette etter frukt
på det, og fant ingen. Da sa ban (Gud) til vingårdsmannen (Jesus): Se, i
3 år er jeg nå kommet og bar lett etter frukt på dette fikentre og ikke
funnet noen, bugg det ned! Hvorfor skal det også oppta jorden til ingen
nytte? Men han svarte ham: HERRE! LA DET E^Jnå STA DETTE
AR, til jeg får gravd omkring det og lagt gjødning på, om det kanskje
kunne bære til neste år! hvis ikke, da kan du bugge det ned. (Luk.
13,6-9)

Jesus bad ber Gud om å gi Israel og jødene en ekstra nådetid, slik at
de kunne omvende seg som folk og som nasjon.
Det er forskjeUige vurderinger om hvor langt denne nådetiden strakte

seg. I min lesning av andre forfattere, så er følgende vurderinger kom
met fram, hva som gjelder varigheten av Jesu tilbud om å opprette riket
for jødene.
1) Tilbudet stod ved lag de første 12 kapitler av Matteus evangebum.
2) Tilbudet stod ved lag de første 23 kapitler av Matteus evangelium.
3) Tilbudet gjalt til kap. 8 i Apostlenes gjerninger. I dette tidsrom

met var det bare jøder som fikk den Hellige And og kom til troen på
Jesus Kristus.

4) Tilbudet gjalt til Apostlenes gjerninger, kap. 15. Fra da av innså
apostlene og menigheten i Jerusalem at en ny tid var kommet.
5) Tilbudet gjalt belt til år 70 e. Kr. I det året ble Jerusalem inntatt

av romerne. Byen ble delvis ødelagt, templet brent og en del av innbyg
gerne ble landsforvist.

Jeg vil i det følgende sitere en del forfattere som bar arbeidet med
denne problemstillingen og vise hva de bar kommet fram til. Selv om
vurderingene er forskjellige, så bar de i alle fall det til felles at de ser at
Jesus tilbød jødene Guds-riket i Israel ved sitt første komme. De ser
også klart at jødene vil få det samme tilbudet om å omvende seg og ta
imot riket i endens tid.

Willy Høyås sier følgende om dette i sin bok. Det som bertetter skal
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skje, s. 181—182: "Det blir jødene som i denne tiden kommer til å stå
for verdensevangeliseringen. . . for fra Sion skal lov utgå, og Herrens
ord fra Jerusalem." Mika 4, 2. Også Salmene taler om dette: "foråt de i
Sion skal forkynne Herrens navn og hans pris i Jerusalem, når de samler
seg, hedningefolkene og rikene, for å tjene Herren." Salme 102, 22—23.
Alle avguder skal bli utryddet, og alle hedenske religioner skal forsvinne
(Sak. 13, 2, Jer. 16,19^21). "For da vil jeg gi folkene nye, rene leber,
så de påkaller Herrens navn og tjener ham med ett sinn." Sef. 3,9. Men
også fra de frelste hedningefolk skal det sendes ut budbærere til jor
dens fjerneste egne. "Og jeg vil gjøre et tegn på dem og sende noen av
de undkomne blandt dem til hedningefolkene ... til de fjerne kyster
som ikke har hørt tidenden om meg, og ikke sett min herlighet, og de
skal kunngjøre min herlighet blandt hedningefolkene." Esaias 66,19.
Det blir rikets evangehum som forkynnes. Det var dette Jesus for

kynte i begynnelsen av sitt virke. "Og Jesus gikk omkring i hele Galilea
og lærte folket i deres synagoger og forkynte evangeliet om riket og
helbredet all sykdom og all skrøpelighet blandt folket." Matt. 4, 23.
Men dette ble avbrutt ved jødenes forkastelse i Matt. 12. I Matt. 13
møter vi en helt ny form for forkynnelse idet han gir oss de syv lignel
ser om himlenes rike. (Rammen for denne boka tillater ikke å ta disse
ting nærmere opp.) Disse har et helt annet sannhetsinnhold, og her
finner vi også menigheten plassert. Disse lignelser omtaler den epoke
fram til trengselens avslutning hvor den avløses av Rikets husholdning.
Denne avbrutte forkynnelsen om riket vil nå bli gjenopptatt, og det er
denne Jesus taler om i Matt. 24, 14. "Og dette evangelium om riket
skal forkynnes over hele jorderike til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og
da skal enden komme."

Arthur Ekeberg sier følgende om dette i sin bok. Mens vi venter. Tan
ker om Kristi gjenkomst, s. 30—32: "Jesu samtale med disiplene på
Oljeberget hadde som hovedemne de ting som hørte framtiden til. Hans
disipler hadde nemlig kommet til ham, sikkert i stor og stolt begeist
ring, for å vise ham de veldige tempelbygninger, og hadde kanskje ven
tet at han skulle ha delt deres syn. I stedet sier han til dem: "Her skal
ikke levnes sten på sten som ikke skal brytes ned." (Matt. 24,2)

Det var dette som gjorde at disiplene kom til ham på Oljeberget, og
når de var alene med ham, spurte de ham: "Når skal dette skje? Og hva
er tegnet på ditt komme og verdens ende?" (Matt. 24, 3)
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Det ser ut som det nå er et vendepunkt i Jesu stilling til jødene.
Gjentagende hadde han gjort forsøk på å vinne sitt folk og vinne Jeru
salem, men det hadde ikke lykkes."Han kom til sitt eget, men hans egne
tok ikke imot ham" (Joh. 1, 11). Og nå sist, da han gjorde sitt inntog i
Jerusalem, hadde han grått over byen og sagt: "Visste også du, om enn
først på denne din dag, hva som tjener til din fred, men nå er det skjult
for dine øyne. For de dager skal komme over deg da dine fiender skal
kringsette deg og trenge deg fra alle sider, og slå deg til jorden og dine
barn i deg, og ikke levne sten på sten i deg, fordi du ikke kjente din be
søkelsestid" (Luk. 19,42—44).

Når derfor evangelisten Matteus innleder det 24. kap. med å si:
"Jesus gikk ut av templet og dro derfra", så ser ikke dette ut til å være
en ren tilfeldighet, men vi står nå overfor Jesu avgjørende brudd med
den jødiske nasjon. Den hadde fått sin anledning. Ikke en, men mange
ganger var den blitt stillet på valg. Igjen og igjen var den blitt tatt til nåde.
Vingårdsmannen hadde gjentagne ganger gått i forbønn for fikentreet
uten at det hadde resultert i noe. Naturligvis betydde ikke dette at det ble
et brudd for alle tider, men stillingen ble fra den dag en annen enn før.

Derfor møter vi også fra nå av en annen tone når det er tale om
templet. Det heter: "Se, eders hus skal lates eder øde" (Matt. 23, 38).
Det er vel verd å merke seg dette, for tidligere hadde Jesus sagt: "Mitt
hus" (Matt. 21, 13) eller **Min Faders hus" (Luk. 2, 49), nå derimot
"Eders hus."

Og så gir han da her fra Oljebei^et, hvor han så ofte har vært sammen
med sine disipler, noen opplysninger om det som hører framtiden til,
både det som hører den nærmeste framtid til, såvel som det der finner
sted mot slutten av denne tidsalder, når han vil komme igjen i kraft og
megen herlighet.
Det er interessant at Jesus taler om framtidsbegivenheter nettopp fra

dette sted, for fra Oljeberget skulle han om kort tid dra tilbake til sin
Fader, og på dette sted skal han sette sin fot når han engang kommer
igjen."

Adolf Bjerkreim sier følgende om Jesu tilbud om å opprette riket for
Israel i sin bok. Himlenes rikes hemmeligheter, s. 10—12:
"Det må dog understrekes at selv om "himlenes rike" er et nytesta

mentlig uttrykk, som ikke forekommer i G.T., var dette rike som
sådant kjent av jødene.
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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. Herren 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 "fjrrstedømmet er på
hans skuldrer."

I Esaias 11 får vi en beskrivelse av det som vil karakterisere Messias-
riket og være frukten av hans stjrre: 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 Nebukadnesars merkelige drøm. I denne så
han et underlig bilde i menneskeskikkelse som ble knust av en sten som
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-maktsfor-
bund og drives av en og samme tanke. (Sml. Åp. 17,12—13.) Om stenen
som knuste bildet, sier Daniel: "I 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 evindelig. 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 han 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 sannsynhg at dette var ham.

Endel år senere stod døperen Johannes fram for Israel og sa: "Om-
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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 stod 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.

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."

Jon Aurbekk sier følgende om dette i sin bok. Hovedlinjer i Skriften,
s. 62—64: "Han var heller ikke kommet til verden 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. Hvor-
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dan ble resultattet 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 de: '*Vi har ingen annen
konge enn keiseren" (Joh. 19,14—15)."
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.
19—26, 4, 10, 5, 28—33, 7,1—60). Stefanus ser endog himlene åpne
og Menneskesønnen 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, 1^14). 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 Ånd (Matt. 12, 31—32). Forherdelse er delvis kommet over Israel.
De kan altså bli frelst som enkeltpersoner, men på samme måte som en
hedning (Ap.gj. 15,11, Rom. 11,25). "Av bare nåde"."

Dr. M. R. de Haan sier følgende om dette i sin utmerkede bok. Nåde
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pluss ingen ting, s. 37^39: "Dette er også svaret på forskjellen mellom
Peters og Paulus Ijeneste. Peter hadde mottatt budskapet om riket av
Kristus (Matt. 10). Det begrenset seg til Israel, og det tilbød riket på
betingelse av naqonal omvendelse. Men Israel forkastet tilbudet og vra
ket Messias, og så blir tilbudet om riket midlertidig trukket tilbake,
riket utsatt, og Peters og apostlenes tjeneste brakt til ende. Og Gud
åpenbarer nå det nye budskap om nåden for menighetens tidsalder,
nemlig Kristi legeme. Han velger ut Paulus som redskap for å bringe
dette nye budskap til hedningene. Apostlene svinner nå ut av bildet, og
Paulus tar over og dominerer resten av Apostlenes Gjerninger fra ka
pittel 16 til 23.
På kirkemøtet i Jerusalem (Ap.gj. 15), hvor dette spørsmål om tids-

husholndninger ble diskutert, nådde man til enighet til glede for alle. Vi
kan ikke gjøre noe bedre enn å lese det slik Paulus har gjengitt det for
oss. Etter at Paulus med hell hadde slått ut sine anklagere, som han ikke
ga etter for en eneste tomme, leser vi:
.... da de (apostlene) så at det var meg betrodd å forkynne de uom-

skåmes evangelium (nåden, for hedningene), likesom Peter de omskår-
nes (budskapet om riket for Israel) — for han som gav Peter kraft til
apostel-tjeneste blant de omskårne, han gav og meg kraft til det blant
hedningene —
og da de fikk vite om den nåde som var meg gitt, da gav Jakob, Kefas

og Johannes, de som gjalt for å være støttene, meg og Barnaba^ sam-
funns-hånd, at vi skulle gå til hedningene, men de til de omskårne (Gal.
2, 7-9).
Nå skulle dette ha brakt saken ut av verden. Paulus skulle gå til hed

ningene, Peter og apostlene til Israel. Men lovens husholdning var slutt,
Israel var tilsidesatt inntil menighetens tidsalder var til ende. Derfor
dras budskapet om riket for Israel tilbake, til Gud igjen begynner å
handle med nasjonen etter denne menighetens tidsalder. Vi er nå i
nådens husholdning. Lovens husholdning er forbi. Og derfor forsvinner
Peter og apostlene, med sin tjeneste for Israel, ut av bildet. Det siste vi
hører om dem er Ap.gj. 15. Først etter at menigheten er borte, vil bud
skapet om riket bli tatt opp igjen, Israel vil bli frelst, det herlige messi
anske rike opprettet, og apostlenes tjeneste vil ta til igjen (Matt. 19,28).

Apostelen Paulus var ingen ordinert forkynner i kirkelig forstand.
Han fikk ikke sin teologiske utdannelse ved et kirkesamfunns seminar.
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Han hadde ingen eksamener, lønn, honorar eller slikt. Han ble ikke
ordinert av et offisielt råd, en synode eller en konferanse. Han kunne
ikke framvise noe diplom fra en eller annen stor teologisk skole. Han
hadde ingen tillatelse til å forkynne av en komite av eldste, biskoper
eller presbytere. Han tilhørte ingen predikant-forening. Vi leser intet
sted at han ble kalt "pastor" eller "doktor" eller "prest" eller "prost".
Han undertegnet aldri som *T)oktor Teol. Paulus." På grunn av dette ble
Paulus forkastet av de religiøse lovlærere på den tid. Han var ikke et
produkt av deres seminar, var ikke tilsatt eller ordinert av deres kirke,
var ikke medlem av deres forening, og derfor stengte de ham ute. Pau
lus hadde mottatt sitt kall og sitt budskap om nåden direkte fra himme
len. Dette var ikke det budskap som Peter og apostlene var kalt til å
forkynne utelukkende for Israel. Det budskapet var: "Omvend eder, for
himlenes rike er kommet nær" (Matt. 10, 7). Det var budskapet om
riket bare for Israel. Men Paulus* budskap for hedningene var: **Tro på
den Herre Jesus Kristus, så skal du bli frelst, du og ditt hus** (Ap.gi. 16,
31). På grunn av dette ble det diskusjon i Antiokia angående disse
tilsynelatende motstridende budskap, og en komite ble sendt til apost
lene i Jerusalem for å avgjøre saken.**
0. K. Indergaard sier følgende om dette i sin artikkelsamling. Spredte

temaer i bibelsk profeti, artikkel nr. 276. (Disse artiklene holder vi nå på
å samle i 3 bøker. Temaer i bibelsk profeti. Del I er allerede utkommet):
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 Bet
lehem, 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 tomer og kors
festet.

3) I foregripelse av sin offisielle forkastelse og korsfestelse åpenbarer
Kongen DE SJU HIMLENES RIKES HEMMELIGHETER, 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 HEA^IELIGHET, som ble åpenbaret for Paulus og som skulle
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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
jodenes moralske forkastelse av Kongen, Matt. 11, 20, men den egent
lige utkallelse av ekklesia blant hedningene begynte først etter jødenes
forkastelse 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
himlenes rikes hemmelighetsform ender med høsten, gr. therismos.
Matt. 13, 39—43. 49—50, ved Kongens synlige gjenkomst i kraft og
herlighet ved epifani'en av hans paroysia (komme).
6) Ved Kongens gjenkomst vil han gjenopprette det davidske monar

ki i sin egen person, samle sammen igjen i Israels land det adspredte
Israel, uldbæede 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, Ap.
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 quende og

siste tidshusholdning på denne jord. Efes. 1,10.
9) Men tronen i den første nådens tidsalder på den nye jord er Guds

og Lanunets, Åp. 22, 1. 3, og de skal regjere i all evighet. Åp. 22, 5"...
''Johannes ble halshui^et, Jesus Messias ble korsfestet, himlenes rike

ble avvist av Israel som folk. Men en levning av Israel som erlqente og
bekjente sine S3mder og tok imot Johannes og Jesus Messias og himlenes
rike, DE UTVALGTE, Rom. 11, 7, ble da som ellers frelst, for alltid
har det vært en levning etter nådens utvelgelse som er blitt frelst av
Israel, Johs. 1,12.

-127-



Men Israel som folk måtte gå mot den forferdelige ødeleggelse ved
romerne i år 70 e. Mess. og i år 125 e. Mess. og videre til landflyktighe
ten 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 Hellige
Ånds komme, om å vende om og få sine sjmder 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
Israel og NT-menigheten. Men intet hjalp. Israel som nasjon gikk sin
vei mot dom og ødeleggelse og landflyktighet."
Hva som gjelder min egen vurdering angående dette, så synes jeg det

er vanskelig og utenom min kompetanse å fastslå noe bestemt tids
punkt for varigheten av Guds tilbud til det jødiske folk om opprettel
sen av riket, men det er ut ifra Guds ord klart at tilbudet stod ved lag
i første del av Apostlenes gjerninger. I og med at det jødiske folk heller
ikke nå ville omvende seg, så ble tilbudet etter hvert svekket og trekt
tilbake, og dette skjedde etter min vurdering på et eller annet tidspunkt
mellom Apostlenes gjerninger kap. 8 og kap. 15.
At tilbudet stod ved lag til og med kap. 7 i Apostlenes gjerninger, ser

vi klart av Stefanus' utsagn, rett før jødene stenet ham, hvor han ut
talte: "og han sa: NÅ SER JEG HIMLENE ÅPNE OG MENNES
KEBONNEN STÅ VED GUDS HØYRE HÅND." (Ap.gj. 7, 56)

Dette sa ikke Stefanus for å gi tilkjenne at Jesus stod ved Guds høyre
hånd for å motta Stefanus' sjel og ånd, men dette er et uttrykk for at
Menneskesønnen ikke hadde satt seg ved Faderens høyre hånd ennå.
Han stod med andre ord ferdig til å komme tilbake til Israel og jødene
og opprette riket for dem, dersom de ville omvende seg som folk og
som nasjon.

Når jødene imidlertid ikke ville ta imot, så satte Jesus seg ved Fade
rens høyre hånd og venter nå på at hans fiender skal legge seg til skam
mel for hans føtter slik at han kan knuse dem. Dette gjelder både ara
berne, Sovjet-unionen, Vestens nasjoner, nåloner i den tredje verden
og Antikrist, når han kommer.
Det skal komme en tid da Jesus atter skal reise seg opp fra Faderens
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trone i himmelen, og dette skjer ved begynnelsen av den 7-årige treng
selstiden som skal komme over jorden. Da har Jesus stått opp fra Fade
rens trone og har begynt å åpne seglene på den bokrullen som Gud gav
ham, og som er uttrykk for de begivenheter som skal skje i trengsels
tiden. "NÅ VIL JEG STÅ OPP, SIER HERREN, NÅ VIL JEG
REISE MEG, NÅ VIL JEG IKKE LENGER BLI SITTENDE.
Dere skal være svangre med strå og føde halm, deres fnysen er en ild
som skal fortære dere (jødene). Og folkeslag skal bli brent til kalk, de
skal bli lik avskårne tornekvister som oppbrennes med ild. Hør Dere
som er langt borte, hva jeg har gjort, og kjenn min styrke. Dere som er
nær! Syndere bever på Sion, skjelving har grepet de gudløse: Hvem kan
bo ved en fortærende ild? Hvem kan bo ved evige bål?" (Esaias 33,
10-14)
"Og en av de eldste sier til meg: Gråt ikke, se, løven av Juda stamme

(Jesus), Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de 7 segl på
den. Og jeg så midt imellom tronen og de 24 eldste ET LAM STÅ
DER, likesom slaktet, Og.det hadde 7 horn og 7 øyne, det er de 7 Guds
ånder som er sendt ut over all jorden." (Joh. Åp. 5,5—6)

Etter at Jesus har reist seg i himmelen, så vil han sammen med
englene og de hellige i midten av åruken innta lufthimmelen, som om
gir jorden, slik at alle som bor på jorden, skal være oppmerksomme på
at Jesus, englene og de hellige er der, innhyllet i skyen. Satan og de
onde ånder er på det tidspunktet kastet ut ifra lufthimmelen, og de
herjer på jorden i de 3,5 siste år av trengselstiden. "Og den store drage
ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han
som forfører hele jorderike, ble kastet ned på jorden, og hans engler ble
kastet ned med ham." (Joh. Åp. 12,9)

Etter at den store trengsel er avsluttet kommer Jesus, englene og de
hellige helt ned på jorden. De kommer til Israel og til Oljeberget. Dette
er Jesu gjenkomst eller "ÅPENBARELSEN AV HANS KOMME."
(gr. epifaneia tes parusias). 'Tremdeles fikk jeg i mine nattlige syner
se hvorledes en som lignet en menneskesønn (Jesus), kom med himme
lens skyer, han gikk bort til den gamle av dager (Gud) og ble ført fram
for ham." (Dan. 7,13)
"På den dagen skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt

imot Jerusalen i øst, og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest,
så der blir en stor dal, idet den ene halvdel av fjellet viker mot nord, og
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den andre halvdel mot syd." (Sak. 14,4)
På denne måten ser vi at når Stef anus sa: At Jesus stod ved Faderens

høyre hånd (Ap.gj. 7, 56), så er dette et bevis på at han stod ferdig til å
komme tilbake til Israel og opprette riket for jødene, dersom de ville
omvende seg. ALT VAR FERDIG TIL AT DET KUNNE SKJE.
Forsoningen var skjedd, Jesus var opptatt til himmelen, og den Hellige
Ånd var kommet. Det åndelige grunnlaget var lagt til at riket kunne
opprettes, men jødene ville ikke, like lite nå som før.
Som en naturlig konsekvens av dette, satte Sønnen seg ned ved Fade

rens høyre hånd, og dette er uttrykk for at tilbudet om opprettelsen av
riket for Israel er trekt tilbake fra Guds side. Dersom vi hadde visst

eksakt når Jesus satte seg ved Faderens høyre hånd, så hadde vi også
kunnet uttale oss om tidspunktet for tilbaketrekningen av tilbudet om
å opprette Guds-riket i Israel, men i og med at vi ikke vet dette, så er
dette en hemmelighet skjult hos Gud.

Vi vet imidlertid at Jesus igjen skal reise seg fra Faderens trone i
himmelen. Dette skjer umiddelbart før den trengselstiden på 7 år, som
skal komme over jorden, for å prøve menneskene, både jøder og hed
ninger, om de vil omvende seg og tro på Jesus, slik at de kan bli med
lemmer av riket for Israel, som skal opprettes i forbindelse med Jesu
gjenkomst.
(Se min bok. Den kristne menighets bortrykkelse, s. 24—68, hvor

jeg også skriver en del om det første tilbudet om opprettelsen av Guds
riket i Israel)

Etter Jesu himmelfart og den Hellige Ands komme på pinsefestens
dag, fortsatte apostlene/disiplene å forkynne: At riket for Israel var
innenfor rekkevidde, dersom det jødiske folk ville omvende seg og tro
på Jesus. Dersom de var villige til å omvende seg og villige til å la seg
døpe, så ville de som folk og naqon få den Hellige Ånd, og Jesus ville
komme tilbake å opprette riket for dem.
På pinsefestens dag sa Peter følgende til det jødiske folk: "Så skal da

hele Israels hus vite for visst at Gud har gjort ham (Jesus) både til Herre
og til Messias, denne Jesus som Dere korsfestet. Men da de hørte dette,
stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostler: Hva skal
vi gjøre, brødre? Peter sa da til dem: OMVEND DERE, OG ENHVER
AV DERE LA SEG DØPE PÅ JESU KRISTI NAVN TIL SYN
DENES FORLATELSE, SÅ SKAL DERE FÅ DEN HELLIGE
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ÅNDS GAVE. For løftet (om den Hellige Ånd) hører Dere til og deres
barn og alle som er langt borte (diaspora-jødene), så mange som Herren
vår Gud kaller til." (Ap.gj. 2,36—39)
Det samme kommer også til uttrykk i Ap.gj. 3,19—21, bvor det står:

"Så fatt da et annet sinn og vend om, foråt deres synder må bb utslet
tet, så busvalelsens tider (riket for Israel) kan komme fra Herrens åsyn,
og ban kan sende den for dere utkårede Messias, Jesus, som himmelen
skal buse inntil de tider da alt det blir gjennopprettet som Gud bar talt
om ved sine beUige profeters munn fra eldgamle dager av."
"Men da de nå trodde Filip, som forkynte dem evangeliet om Guds

rike (riket for Israel) og Jesu Kristi navn, så lot de seg døpe, både menn
og kvinner." (Ap.gj. 8,12)

'*Da svarte Peter og apostlene: En skal lyde Gud mere enn mennes
ker. Våre fedres Gud oppvakte Jesus, som Dere drepte ved å henge ham
på et tre, ham opphøyet Gud ved sin høyre bånd til høvding og frelser,
FOR Å GI ISRAEL OMVENDELSE OG SYNDENES FORLAT
ELSE. Og vi er bans vidner om disse ting, og likeså den Hellige And,
.som Gud gav dem som lyder ham." (Ap.gj. 5, 29—32)

Apostlene/disiplene forkynte akkurat det samme som Jesus gjorde i
de synoptiske evangelier. De forkynte at riket for Israel var nær og
innenfor rekkevidde, dersom den jødiske naiqonen ville omvende seg
(bolde loven), døpe seg og tro på Jesus Kristus. Dersom de gjorde det,
skulle de få den HeUige Ånd. Denne forkynnelsen boldt apostlene fast
ved belt til Ap.gj. 15, der det kommer tydelig fram at jødene var satt
til side som folk og som nasjon, og at den kristne menighet var kommet
i stedet.

Første del av Apostlenes gjerninger er derfor en overgangstid mellom
rikets forkynnelse og Paulus forkynnelse om den frie nåden og den
kristne menighet. I denne tiden hadde ikke apostlene den fulle oversikt
over hva som egentlig foregikk, for det var ikke åpenbart for dem. De
forkynte loven for jødene, men etter den Hellige Ånds komme, så var
det ikke lenger loven som var frelses-prinsippet, men derimot den frie
nåden. Når det kom 3000 jøder til troen på pinsefestens dag, og 5000
jøder kom til troen noen få dager etterpå, så var det ikke loven som
bevirket dette, men den nye troen og det nye frelses-prinsippet i den
nye tidsbusboldningen.
Som en naturlig konsekvens av sin forkynnelse om at riket for Israel
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var innenfor rekkevidde, dersom jødene ville omvende seg og tro på
Jesus, forkynte også apostlene/disiplene den første tiden at Herrens dag
og de siste tider heller ikke var langt unna. I denne forkynnelsen førte
de videre den gammel-testamentlige og døperen Johannes* forkynnelse,
om at når Messias først var kommet, så skulle Herrens dag og endetiden
inntreffe straks etterpå. Døperen Johannes sa følgende om Herrens dag:
**Men da han så mange av fariseerne og sadduseeme komme til hans
dåp, sa han til dem: Ormeyngel! hvem lærte dere å fly for den kom
mende vrede? (Herrens dag). Bær derfor frukt som er omvendelsen ver
dig, og tro ikke at Dere kan si ved dere selv: Vi har Abraham til far! for
jeg sier dere at Gud kan oppvekke Abraham barn av disse stener. Øksen
ligger allerede ved roten av trærne, derfor blir hvert tre som ikke bærer
god frukt, hugget ned og kastet på ilden. Jeg døper dere med vann til
omvendelse, men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg, han
hvis sko jeg ikke er verdig til å bære, han skal døpe dere med den
Hellige Ånd og ild, han har sin kasteskovl i sin hånd, og han skal rense
sin låve og samle sin kveite i laden, men agnene skal han brenne opp
med uslukkelig ild." (Matt. 3, 7—12)

Folket trodde at døperen Johannes var en profet, og de spurte ham
hva de skulle gjøre for å unngå Herrens dom og få del i riket for Israel.
"Og folket spurte ham: Hva skal vi da gjøre? Han svarte dem: Den som
har to kjortler, skal dele med den som ingen har, og den som har mat,
skal gjøre likeså! Men også tollerne kom for å døpes, og de sa til ham:
Mester! Hva skal vi gjøre? Han sa til dem: Krev ikke mere enn hva dere
er foreskrevet! Men også krigsfolk spurte ham og sa: Og vi, hva skal vi
gjøre? Og han sa til dem: Press ikke penger ut av noen ved vold eller ved
svik, og la dere nøye med deres lønn!" (Luk. 3, K)—14) (Det skulle vel
være tydelig for enhver at denne forkynnelsen i utgangspunktet ikke
angår den kristne menighet, men derimot jødene på Jesu tid.)
I forbindelse med den Hellige Ånds komme på pinsefestens dag ser vi

også at apostlene med Peter i spissen antok at Herrens dag stod foran
sin umiddelbare oppfyllelse. **men dette er det som er sagt ved profeten
JOel: Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min
Ånd over alt kjød (alle jøder), og deres sønner og deres døtre skal tale
profetiske ord, og deres unge menn skal se syner, og deres oldinger ha
drømmer, ja, endog over mine træler og over mine trælkvinner vil jeg i
hine dager utgyde av min Ånd, og de skal tale profetiske ord. Og jeg vil
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la under skje på himmelen i det boye, og tegn på jorden i det lave: blod
og ild og røki^er, solen skal bli tU mørke og månen til blod, før Her
rens dag kommer, den store og herlige. Og det skal skje: Hver den som
påkaller Herrens navn, han skal bli frelst." (Ap.gj. 2,16—21)

Peter gjentok domsaspektet i en tale til folket en tid etterpå. 'TWloses
har jo sagt: En profet, likesom meg, skal Herren, deres Gud oppreise
dere av deres brødre, ham skal Dere høre i alt det som han taler til dere,
og det skal skje: Hver sjel som ikke hører denne profet, skal utryddes
av folket." (Ap.gj. 3,22—23)

I første del av Apostlenes gjerninger har vi derfor to typer forkynnel
ser. Vi har apostlenes/disiplenes forkynnelse som videreførte det som
Jesus sa i de synoptiske evangelier angående jødenes frelse og oppret
telsen av riket. Ved siden av dette har vi Paulus' forkynnelse om at riket
var utsatt, og at Guds-riket hadde gått inn i en ny fase, nemlig den krist
ne menighets tid. Apostlene/disiplene forkynte fortsatt at en måtte om
vende seg og holde loven for å få del i frelsen. Paulus derimot forkynte
at loven ikke kunne frelse noen, men at frelsen utelukkende ble opp
nådd ved å tro på Jesus. Han forkynte den frie nåden, og at den gjalt
alle, både jøder og hedninger. Apostlene/disiplene forkynte derimot at
frelsen bare gjalt jødene og deres tilhengere, og at det var etterfølgelsen
av loven som var forutsetningen for at frelsen kunne finne sted.
Da Peter forkynte evangeliet om Jesus i Kornelius' hus, ser vi at de

troende jøder som var til stede, og som naturligvis var omskåret og
holdt loven, de ble forferdet over at hedningene også fikk den Hellige
Ånd uten at de på forhånd var forpliktet på loven. "Ham gir alle pro
fetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlat
else ved hans navn. Mens Peter ennå talte disse ord, falt den Hellige Ånd
på alle dem som hørte ordet. Og alle de troende av omskjærelsen (jø
dene) som var kommet med Peter, BLE FORFERDET OVER AT
DEN HELUGE ÅNDS GAVE VAR BLITT UTGYTT OGSÅ
OVER HEDNINGENE, for de hørte dem tale med tunger og lovprise
Gud. Da svarte Peter: Mon noen kan nekte dem vannet, så de ikke
skulle bli døpt, de som har fått den Hellige Ånd likesom vi? Og han bød
at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. De bad ham da bli der noen dager.
(Ap.gj. 10,43—48)
Da Peter kom tilbake til Jerusalem, gikk de troende av omskjærelsen

i rette med Peter, fordi han hadde gått inn til de uomskåme og hatt

-133-



fellesskap med dem. Da de hørte det som Peter kunne fortelle dem om
Guds store gjerninger blant hedningene, så gav de seg på dette og priste
Gud. "Da de hørte dette, slo de seg til ro, og de priste Gud og sa: SÅ
HAR DA GUD OGSÅ GITT HEDNINGENE OMVENDELSE TIL
LIVET." (Ap.gj. 11,18)

Til og med kap. 7 i Apostlenes gjerninger var det bare jøder og deres
tilhengere som kom til troen på Jesus. Etter dette kapitlet ble også
evangeliet forkynt for hedningene av de troende jøder som ble atspredt
etter mordet på Stefanus. "De som nå var atspredt, drog omkring og
forkynte evangeliets ord." (Ap.gj. 8,4)

Filip drog til en by i Samaria og mange kom til troen på Jesus de)r.
Evangeliet ble forkynt i mange av samaritanenes byer. (Ap.gj. 8,5—25)

Filip forkynte evangeliet for den etiopiske hoffmannen og døpte
ham. (Ap.gj. 8,26—39)

Etter dette forkynte Filip evangeliet om Jesus i alle byene, fra Asdod
til Cesarea. (Ap.gj. 8,40)

Videre drog det jøder fra Jerusalem og like til Fønikia, Kypern og
Antiokia med evangeliet om Jesus, men disse talte bare til de jøder som
bodde der. (Ap.gj. 11,19)

Blant disse var det noen menn fra Kypern og Kyrene som drog til
Antiokia, og der forkynte de også evangeliet for grekerne. En stor
mengde av disse kom til troen. "Men i blandt dem var det noen menn
fra. Kypern og Kyrene, som kom til Antiokia, og der talte de også til
grekerne og forkynte dem evangeliet om den Herre Jesus. Og Herrens
hånd var med dem, og et stort tall som til troen og omvendte seg til
Herren." (Ap.gj. 11,20-21)

Barnabas ble da sendt fra Jerusalem til Antiokia for å undersøke
dette, og han gledet seg over det som hadde skjedd. Likeledes forstod
han at denne misjonsvirksomheten kunne ikke apostlene/disiplene i
Jerusalem eller Israel ta seg av. Dette som var skjedd med hedningene,
at de fikk den Hellige Ånds gave uten å holde loven, det lå utenom
deres forkynnelse og innsikt. Barnabas hentet derfor Paulus, som på det
tidspunktet var i Tarsus, for han forstod at Paulus var den rette mannen
til å gå inn i den nye misjonsvirksomheten blant hedningene. "Han
(Barnabas) drog da ut til Tarsus for å oppsøke Saulus, og da han hadde
funnet ham, førte han ham til Antiokia. Og et helt år var de sammen
der i menigheten og lærte en stor skare, og i Antiokia fikk disiplene
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føist navnet kristne." (Ap.gj. 11,25—26)
Etter sin omvendelse ved Damaskus, hvor Paulus fikk et uforglemme

lig møte med den oppstandne Jesus Kristus, og hvor han kapitulerte
overfor frelseren, så forkynte han med det samme at Jesus var Guds
Sønn og beviste for jødene at Jesus var jødenes Messias. (Ap.gj. 9,1—22)
Jødene ville drepe ham på grunn av dette, men hans venner fikk hjulpet
ham, slik at han fikk rømme fra byen. Han drog deretter på et kort
opphold til Jerusalem, hvor Bamabas tok seg av ham. De andre disip
lene var redde for ham på grunn av at han hadde forfulgt de troende. Da
de gresktalende jøder i Jerusalem ville slå ham ihjel, så sendte de tro
ende ham først til Cesarea og deretter til Tarsus, som var hans hjemby.
Da Bamabas besøkte ham i Tarsus, for å få ham med til Antiokia,

slik at han kunne lede arbeidet der, så var Paulus nettopp kommet til
bake fra et treårig opphold i Arabia. Gud hadde tatt ham til side og
lært ham opp i den nye tiden som skulle komme med den kristne me
nighets tidshusholdning og læren om den frie nåden, som oppnåes uav
hengig av lovgjeminger.

Etter at Paulus og Bamabas hadde vært sammen i Antiokia i et år,
drog de ut på an første misjonsferd, og der utdypet Paulus for første
gang prinsippet om den frie nåden, som kommer fram en rekke ganger
i hans brever. "Så være det dere da vitterlig, brødre, AT VED
HAM (JESUS) FORKYNNES DERE, SYNDENES FORLATELSE,
OG FRA ALT DET SOM DERE (JØDENE) IKKE KUNNE
RETTFERDIGGJØRES FRA VED MOSE LOV, RETTFERDIGE
GJØRES I HAM ENHVER SOM TROR." (Ap.gj. 13,38-39)
En del av jødene av fariseemes parti, som hadde tatt imot troen på

Jesus, ville il^e gi seg på at hedningene kunne bli frelst ved å tro på
Jesus. Dé mente også at de måtte omskjæres, slik som de selv og holde
loven. Dette var bakgmnnen for at apostelmøtet i Jerusalem ble holdt
i år 49—50 e. Kr., og her var det i utgangspunktet tre fraksjoner som var
til stede:

1) Det var jødene av fariseernes parti eller de såkalte judaistene som
mente at hedningene skulle omskjæres og holde Mose-loven for å bli
frelst.

"Men det reiste seg noen av fariseemes parti som hadde tatt ved
troen, og sa: De (hedningene) må omskjæres og holde Mose lov."
(Ap.gj. 15,5)
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2) Det var apostlene og de eldste i Jerusalem — med Peter og Jakob
(Jesu bror) i ledelsen. Peter forkynte, for første gang som vi kjenner til,
at den frie nåde, gjalt både for jødene og hedningene, og at loven var
utilstrekkelig som frelsesvei. "Da det nå ble et skarpt ordddfte, stod
Peter opp og sa til dem: Brødre! Dere vet at allerede for lenge siden
gjorde Gud det valg iblant dere at ved min munn skulle hedningene få
høre evangeliets ord (forkynnelsen i Kornelius' hus) og komme til tro
en. Og Gud, som kjenner hjertene, gav dem vitnesbyrd, idet han gav
dem likesom oss den Hellige Ånd, og han gjorde ingen forskjell mellom
oss og dem, idet han ved troen renset deres hjerter. Hvorfor frister De^
da nå Gud ved å legge et åk på disiplenes nakke som hverken våre fedre
eller vi var i stand til å bære? MEN VED DEN HERRE JESU NÅDE

TROR VI AT VI BUR FRELST, PÅ SAMME MÅTE SOM DE."
(Ap.gj. 15, 7-11)

Jakob uttalte seg også på dette møtet og gav uttrykk for at riket for
Israel ikke kunne opprettes før den kristne menighet var tatt ut. Riket
var med andre ord utsatt, og den kristne menighets tid var kommet.
"Og da de hadde holdt opp å tale, tok Jakob til orde og sa: Brødre!
Hør på meg: Simeon har fortalt hvorledes Gud fra først av drog omsorg
for å få et folk av hedninger for sitt navn. Og dermed stemmer profe
tenes ord overens, således som det er skrevet: Deretter vil jeg (Jesus)
vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne hytte, (Israel) og det
nedbrutte av den vil jeg atter oppbygge, og jeg vil igjen oppreise den
(det er det som holder på å skje i vår tid), foråt alle andre mennesker
skal søke Herren, ja alle hedningefolkene, som mitt navn er blitt nevnt
over, sier Herren, som gjør dette, som er kjent av ham fra evighet av."
(Ap.gj. 15,13-18)

3) Bamabas og Paulus var også tilstede på apostelmøtet, og de for
talte om "hvor store tegn og undergjerninger Gud hadde gjort blant
hedningene ved dem." (Ap.gj. 15j 12), og de var naturligvis enige i det
som både Peter og Jakob sa i sine taler.
På apostelmøtet i Jerusalem ble man enige om følgende:
1) Loven var utilstrekkelig som frelsesgrunnlag.
2) Jødene hadde på ingen måte greid å etterleve loven.
3) Jøder og hedninger ble frelst på samme måte.
4) Den frie nåden gjalt både for jøder og hedninger.
5) Det var troen på Jesus som gav frelse, og frelses-pantet var den Hel-
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ligeÅnd.
6) De hedningkristne kulle ikke tvinges til å omskissves eller holde

Mose-loven.

7) Riket for Israel var utsatt, og den kristne menighets periode var
kommet inn meUom det første tilbudet om riket og rikets oppret
telse i endetiden.

8) Gud »lf»l igjen oppbygge Davids falne hytte (Israel) i endens tid, og
i forbindelse med det skal riket for Israel komme.

9) Alle hedninger skal søke Herren i rikets tid.
Til tross for at apostelmøtet vedtok at det var den frie nåden som

frelste både jøder og hedninger, så ble det likevel etter foitiag fira
Jkob bestemt at hedningene kulle avholde seg fira 4 ting, og det var
følgende:
1) De kulle avholde seg fira avgudenes urenhet.
2) De skulle avholde seg fira hor.
3) De skulle avholde seg fra kjøtt som var kvalt.
4) De skulle avholde seg fra å spise blod, for selve qøløn eller livet er i

blodet. (Ap4i. 15,20 og 15,28—29)
Disse 4 påbudene kommer på ingen måte i veien for den firie nåden.

Etter at disse 4 påbudene ble gitt, utdypet Paulus i sine brever nye på
bud og forskrifter som den kristne menii^et skal holde. Påbudene er
dermed Ikka satt til side i vandringen for den troende i dag. Det som er
satt til ride er jødenes lov eller Moseloven. Den gjelder ikke i dag. Den
kunne heller ikke i seg selv frelse noen, men den gjalt inntil Jesus kom
med den frie nåden. Den som har opplevd den frie nåden i Jesu blod,
vet selv at det er ikke egne bestrebelser som frelser, men bare troen på
Jesus og det som ban gjorde. Dette gjelder både selve frelsen og livet i
frelsen. "OG JEG ER FULLT VISS PÅ DETTE AT HAN (JESUS)
SOM BEGYNTE EN GOD GJERNING I DERE, VIL FULLFORE
DEN INNTIL JESU KRISTI DAG." (FU. 1,6)
På denne måten ser vi at apostelmøtet i år 49—50 e. Kr. offisielt inn

ledet en ny tidriiusholdning, som er den kristne meni^ets huriioldning.
Selv om den frie nåden hadde vsert i virksomhet allerede fra pinse-
festens dag, så var ikke apostlene/diriplene oppmerksomme på det nye
frelses-prinrippet og den nye tiden som var kommet, men nå godtok
både de éldste og apostlene i Jerusalem at riket for Israel var utsatt,
og at den kristne menighets tidshusholdnii^ var kommet inn i stedet.
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Det første tilbudet om opprettelsen av riket for larael på vilkår av
nasjonal omvendelse var dermed dratt tilbake, og frelsen kunne opnåes
ved å bli medlem i den kristne menighet, som består av troende jøder og
hedninger.

Spørsmål og oppgaver

1) Hvilke 2 hovedoppgaver hadde Jesus ved sitt første komme?
2) Hvorfor ble ikke riket for Israel opprettet ved Jesu første
komme?

3) Hvilke 3 forpliktelser ble det stilt til jødene som folk og nasjon
foråt riket kunne opprettes?

4) Hva er erstatningsteologien, og hvordan bør vi stille oss til den?
5) Hvorfor uttalte Jesus seg lite om den kristne menighets åndelige

prinsipper?
6) Hvor lenge varte lovens forkynnelse?
7) Hva vil det si at riket for Israel har 2 forkynnelser i det Nye Tes

tamentet?

8) Hva er den kristne menighets forkynnelse?
9) Hva er forskjellen på de synoptiske evangelier på den ene siden
og Johannes evangelium på den andre siden?

10) Hvorfor utla ikke Jesus den kristne menighets mange hemme
ligheter i evangeliene?

11) Hva går Guds rikes hemmeligheter ut på, slik som Jesus under
viste sine apostler/disipler i 40 dager etter sin oppstandelse?

12) Hvilken oppgave fikk apostlene i følge mi^onsbefalingen?
13) Hvilken oppgave har den kristne menighet fått?
14) Hvorfor er det galt å hevde at verdensmisjonsoppdraget er gitt

til den kristne menighet?
15) Hva sier Bibelen om Jesu allvitenhet og kunnskaper?
16) Hva hadde Jesus fortalt sine apostler om endetiden? Se Matt. 24.
17) Hvilke 2 sider eller 2 dimengoner har Guds-riket?
18) Hvilken av disse 2 dimensjonene måtte komme først?
19) Hvorfor var ikke de religiøse lederne i Israel oppmerksonune på

rikets åndelige dimen^on?
20) Hvilken gruppe mennesker i Israel var oppmerksom på at for-
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soningssiden ved Jesus/Messias måtte komme før herlighets-
aden?

21) Hvilken betydning har Jesu forklarelse på berget G^ark. 9,1~9),
og hvilke aspekter ved det framtidige Guds-riket i Israel kommer
til uttrykk i denne hendelsen?

22) Hva ligger i begrepet **himlenes rike?**
23) Hvilken betydning har Jesu undergjerninger?
24) Hvilke likheter er det mellom teolo^ne på Jesu tid og teologene

i dag?
25) Hvilken lære om rettferdiggjørelsen hadde teologene på Jesu tid?
26) Hvorfor var teologene på Jesu dd imot at Jesus tilgav menneske

ne deres synder?
27) Hva er Guds egen definisjon på seg selv i det Gamle Testamentet?
28) På hvilken måte brukte Jesus Guds egen definisjon på seg selv i

det Nye Testamentet?
29) Hvilke 4 viktige opplysninger gav Jesus jødene i forhørene for

det Høye Råd?
30) Hvilke 2 typer forkynnelse finner vi i Apostlenes gjerninger kap.

1—15, og hva går disse forkynnelsene ut på?
31) Hvordan kan vi vite at Gud gav jødene enda en mulighet til å

omvende seg og få del i riket?
32) Hvilke 5 forskjellige vurderinger er det angående varigheten av

Jesu tilbud om å opprette riket for Israel?
33) Hvorfor kan vi være helt sikre på at tilbudet om opprettelsen av

Guds-riket stod ved lag til og med kap. 7 i Apostlenes gjerninger?
34) Hvorfor mente døperen Johannes og apostlene/disiplene at

**Herrens dag** stod foran sin oppfyllelse?
35) Hva er **Herrens dag?*'
36) Hva var det som skjedde med apostlene/disiplene etter kap. 7 i

Apostlenes geminger, og hvilke følger fikk dette?
37) Hvorfor ble Bamabas sendt til Antiokia, og hvorfor hentet han

Paulus fra Tarsus for å lede denne store misjonsvirksomheten?
38) Hvor hadde Paulus vært etter sin omvendelse ved Damaskus?
39) Hva var foranledningen til at apostelmøtet i år 49—50 e. Kr. ble

holdt?

40) Hvilke 3 forskjellige frakqoner var tilstede, og hvilke synspunk
ter hadde de?
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41) Hvilke 13 punkter bie apostlene og de eldste enige om på apos
telmøtet?

42) Når begynte den kristne menighet sin uttagelse?
43) Hvorfor kan vi si at den kristne menighets tidshusholdning offi

sielt ble innledet på apostelmøtet?
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HVA ER "JØDEKRISTBNDOMMEN?"

Før jeg går over til å beskrive det konkrete og historiske Guds-riket
i Israel, slik som det vil stå fram om noen år, vil jeg komme med en kort
oppsummering over utsagn og sammenhenger i det Nye Testamentet
som viser at Jesus kom med et virkelig og konkret tilbud til jødene om
å opprette riket for dem, dersom de i^e ta imot ham som sin frelser.
Jeg vil i denne oppsummeringen ta med momenter som vi allerede har
nevnt i de forrige kapitler og ting som vi ikke har kunnet komme inn
på i denne boken, da dette har villet blitt for omfangsrikt.

Bevisene på at Jesus kom med et virkelig og historisk tilbud til jødene
er følgende:
1) Jesus forkynte at riket for Israel var kommet nær. Ja, det var til

og med kommet. "Og Jesus gikk omkring i hele Galilea og lærte folket
i deres synagoger og forkynte evangeliet om riket og helbredet all syk
dom og all skrøpelighet blant folket." (Matt. 4,23)
"Men er det ved Guds Ånd jeg driver de onde ånder ut, da er jo Guds

rike kommet til dere." (Matt. 12,28)
2) Jesus sa selv at loven og profetene hadde sin tid inntil døperen

Johannes kom. Fra den tid av kom det en ny forkynnelse, og det var
forkynnelsen om opprettelsen av riket for Israel. **Loven og profetene
hadde sin tid inntil Johannes, fra den tid forkynnes evangeliet om Guds
rike, og enhver trenger seg inn med makt." (Luk. 16,16)
• 3) Jesus hadde lagt fram grunnloven i riket for Israel i Bergpreke

nen. (Matt. kap. 5—7) Jesu forkynnelse her angår lovene i riket for
Israel, som skal være et verdensomspennende rike. INNHOLDET I
BERGPREKENEN ER IKKE TRÅDT.I FUNKSJON ENNÅ, og
gjelder ikke Gude*riket i dag, selv om en del av de åndelige aspekter ved
Bergprekenen er åndelige aspekter, som gjelder til enhver tid. Jeg har
dessverre ikke anledning til å komme med en fortolkning av hele Berg
prekenen i denne boken, men den angår først og fremst Jesu tilbud til
jødene om å opprette riket for dem.
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Jeg vil likevel ta meg tid til å ta for meg 3 punkter i Berprekenen
som viser klart og tydelig at den først og fremst angår opprettelsen av
Guds-riket i Israel.

For det første står det i Saligprisningene i Matt. 5, 5, at de saktmo
dige skal arve landet. (Eretz Israel) "SALIGE ER DE SAKTMODIGE,
FOR DE SKAL ARVE LANDET (GR. TEN. GEN)." Det greske
ordet gen, kan både bety jorden, verden, område, region, landet, eller
dyrkningsjord. Teologene W i vår BibeloversettelW, både fra 1930 og
1978, oversatt dette med "jorden", og de mener da: At de saktmodige
skal arve den nye jord. Dette er en gal oversettelse, og det skal over
settes med landet, nemlig landet Israel.
I og med at de aller fleste av teologene dessverre ikke har noe syn

før den del av Guds-riket som om kort tid skal etableres i Israel og Jeru
salem, med Jesus som konge, så er de naturligvis ikke i stand til å over
sette dette korrekt. De troende skal sant nok arve den nye jord, men før
at det skjer, skal troende av forskjellige frelseskategorier være med å
styre i fredsriket. TROENDE JØDER SKAL ARVE LANDET

ISRAEL, og vi, troende av hedningeætt, skal være medarvinger sam
men med Jesus, SOM ER SANN GUD OG SANN JØDE.
I den sammenheng vil jeg sitere det som den jødiske forskeren

Pinchas Lapid sier om landløftet i Bibelen, i det jeg siterer fra Ordet og
Israel nr. 6 1984: "Så dypt er denne 'landteologi" forankret i jødedom
men," sier Lapid, "at dens ekko gjenlyder tydelig i det Nye Testamente.
Jesus tilsier de saktmodige 'landet" (Matt. 5, 5) — han siterer Salme
37, 11, som på hebraisk har ordet Ha' Eretz, den alminnelige betegn
elsen for Israels land. "Salige er de saktmodige, for de skal arve landet."
Det land kan i Jesu munn kun være det Israel som Josva tok i besittelse,
slik som også Stefanus sier i sin forsvarstale (Ap.gi. 7, 45). Det er det
samme "foijettelsens land" (Hebr. 11, 9), som Abraham skulle få i eie
(Hebr. 11, 8). Da apostlene etter oppstandelsen spør Jesus: "... Herre,
gjenreiser du på den tid riket for Israel?" (Ap.gj. 1, 6) — da kunne de
ikke forestille seg at det kunne være tale om annet enn nettopp det
land, som på den tid var besatt av et fiendtlig folk, romerne..."

I dette tilfelle har vi mye å lære av en jødisk teolog, for vedkom
mende ser klart at det var de troende på Jesu tid som skulle arve landet
Israel. Dette er nok et bevis på at Jesus kom med et virkelig og historisk
tilbud til jødene om at han ville opprette riket for dem allerede i for-
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bindelse med sitt første komme.

For det andre legger vi merke til at Jesus i Bergprekenen stiller krav
til dem som vil komme inn i Guds rike. HAN STILLER KRAV PA
FORHÅND. Dette er ikke den kristendomsformen som vi kjenner til
i nådens tid eller i den kristne menighets tidshusholdning. I vår tid
stilles det ingen forpliktelser for å komme inn i Guds rike, for vi lever i
den frie nådens tid. Det er dette evangelium som Paulus kaller for "mitt
evangelium" eller "Guds nådes evangelium." "Men for meg selv akter
jeg ikke mitt liv et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp og den
Ijeneste som jeg fikk av den Herre Jesus: Å VIDNE OM GUDS
NÅDES EVANGELIUM." (Matt. 20,24)
Nå frelser ikke forbudene, budene eller forpliktelsene noen, men i og

med at man holder dem, så stiller man seg åpen for Guds frelse. Slik er
det både med budene og de forpliktelsene som kommer fram i de for
sjellige frelsestidshusholdninger. Dette kan vi godt kalle for "betinget
nåde," det vil si at nåden er betinget av at menneskene ved å holde for
skriftene, viser Gud at de er villige til at han gir dem frelsen. Likevel står
det opp til Gud om han vil gi menneskene sin frelse, og i siste innstans
er det menneskets forhold til Gud som gir innpass i Guds rike. DEN
SOM SØKER GUD AV HELE SITT HJERTE, DEN SKAL FIN
NE HAM.

**Betinget nåde" betyr derfor ikke at en automatisk oppnår frelsen
ved å holde den ytre del av budene eUer forbudene. Kravene har også
sin indre side eller sin åndelige side, og der kommer hjerteforholdet til
Gud til uttrykk. Budene eller forbudene er derfor ikke det samme som
magi, som går ut på at en ytre utøvelse av forskriftene eller et ytre rituale
automatisk gir frelse. Det er forholdet mellom Gud og den enkelte det
kommer an på, og derfor er også nåden eller frelsen gratis, og den er en
gave fra Gud. Slik har det vært bestandig. Se f. eks. Esaias 55,1—3.
I en del utsagn i Bergprekenen så stiller Jesus vilkår til de som skal gå

inn i Guds rike, eller de som skal bli frelst. Dette betyr at utsagnene i
Bergprekenen ikke angår den kristne menighets tid, men først og fremst
tilbudet om opprettelsen av riket for Israel. 'Tor jeg sier dere (disiplene
og folket): Dersom deres rettferdighet ikke overgår de skriftlærdes og
fariseernes, kommer Dere ingenlunde inn i himlenes rike." (Matt. 5,20)
"For dersom Dere forlater menneskene deres overtredelser, da ̂ al

deres himmelske Fader også forlate dere, men dersom Dere ikke forlater
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menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Fader forlate
deres overtredelser. (Matt. 6,14—15)

Dette forholdet kommer også til uttrykk andre steder i de synoptiske
evangelier, og det betjnr at disse ikke beskriver den kristne menighets
tidsperiode. Det var først Paulus som fikk åpenbaring om det nye som
^ulle konune, etter at nådetiden for jødene var gått ut, hva som gjelder
Guds første tilbud om folkefrelsen og tilbudet om opprettelsen av riket
for Israel.

I dag stilles det ikke noe "dersom" fra Guds side, for å komme inn i
Guds rike. Det eneste som kreves er at vi bøyer oss for den Hellige Ånds
kall i våre hjerter og bøyer oss for Herren. Slik har i alle fall under
tegnede opplevd kristendommen i dag, og slik beskriver også det Nye
Testamente den. Personlig har jeg opplevd den kristne menighets kris
tendomsform som livgivende og fornyende, SOM GAV ALT (FREL
SE), FØR DEN BEGYNTE A KREVE NOE SOM MOTYTELSE.
Hva som gjelder det siste Bibel-sitatet, så betyr ikke dette at vi ikke

skal tilgi våre medmennesker, men det er på ingen måte forutsetningen
for at vi kan komme inn i Guds rike. I VÅR TIDSHUSHOLDNING
SÅ TILGIR VI FORDI HAN HAR TILGITT OSS FØRST. Det å
tilgi hverandre, er en naturlig konsekvens av at Jesus døde for oss på
korset, mens vi enda var syndere, ja, til og med før vi var født. Hør bare
hva Paulus sier om dette: "Allslags bitterhet og hissighet og vrede og
skrik og spott være langt borte fra dere, likesom all ondskap, men vær
gode mot hverandre, barmhjertige, SÅ DERE TILGIR HVER
ANDRE, LIKESOM GUD HAR TILGITT DERE I KRISTUS."
(Ef. 4,31-32)

'Tkle dere da, som Guds utvalgte, hellige og elskede, inderlig barm
hjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet, langmodighet, så Dere
tåler hverandre og tilgir hverandre om noen har klagemål imot noen,
SOM KRISTUS HAR TBLGITT DERE, SÅLEDES OG DERE."
(Kol. 3,12-13)

For det tredje er offertjenesten i templet innarbeidet i den kristen
domsformen som kommer til uttrykk både i Bergprekenen og i de syn
optiske evangelier. Dette viser også at de ikke først og fremst angår den
kristne menighets tid, men Guds tilbud til Israel om å opprette riket
for dem. I det framtidige Guds-riket i Israel vil ofringene i templet i
Jerusalem bli tatt opp igjen, og BERGPREKENEN VIL BLI GRUNN—
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LOVEN I 1000-ÅRS-RIKET.

Hva som gjelder dette punktet, så står det f. eks. i Bergprekenen
følgende — og Skriften kan ikke gjøres ugyldig: "Dere har hørt at det er
sagt til de gamle (de troende i gammel-testamentlig tid): Du skal ikke slå
ihjel, men den som slår ihjel, skal være skyldig for dommen. Men jeg
sier dere at hver den som blir vred på sin bror uten grunn, skal være
skyldig for dommen, men den som sier til sin bror: Raka! (din dumrian)
skal være skyldig for rådet (det Høye Råd), Men den som sier: Du dåre!
skal være skyldig til helvedes ild. Derfor, når du bærer ditt offer fram
til alteret (i templet), og der kommer i hu at din bror har noe imot deg,
så la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik deg med
din bror, og kom så og bær ditt offer fram!" (Matt. 5, 21—24)
"Og Jesus sa til ham: Se til at du (den spedalske) ikke sier det til

noen, men gå og te deg for presten, og bær fram det offer som Moses
har påbudt, til et vitnesbyrd for dem." (Matt. 8,4)
I de synoptiske evangelier kommer det klart fram en rekke steder at

Guds-dyrkelsen er knyttet til tempel-tjenesten og ofringene der. Dette
skulle da få oss til å forstå at innholdet i de synoptiske evangelier først
og fremst er rettet mot Israel og jødene. Når skal vi begjmne å forstå
dette?

Vi lærer det ikke av våre teologer og av våre forkynnere, men vi lærer
det i lesningen av Bibelen under bønn og den Hellige Ånds veiledning.
DEN HELLIGE ÅND ER DEN HØYESTE AUTORITET I SPØRS

MÅL ANGÅENDE FORSTÅELSEN AV BIBELEN, og han tar av
det som hører Jesus til og forkynner oss. "Ennå har jeg meget å si dere
(apostlene og disiplene). Men Dere kan ikke bære det (forstå det) nå,
men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede dere til hele
sannheten, for han skal ikke tale av seg selv, men det som han hører,
skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne dere. Han skal
herUggjøre meg, for HAN SKAL TA AV MITT OG FORKYNNE
DERE." (Joh. 16,12-14)
"... FOR JESU VITNESBYRD ER PROFETORDETS ÅND."

(Joh. Åp. 19,10)
Når ideal teologene og mange av forkynnerne begynne og forstå at de

i sin forkynnelse har kuttet ut en periode på 1000 år av Guds-riket, og
at en gal forkynnelse på dette området både hindrer vekkelse, vekst
blant kristenfolket og forståelse mellom Israel og kirken? De kommer
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først til å forstå det når de er blitt lydige mot det som Bibelen sier om
dette og legger bort sine foreldede og grunnfalske fortolknings-skjemaer
om dette. ERSTATNINGSTEOLOGIEN ER NEMLIG IKKE FRA

GUD, MEN DEN ER INSPIRERT AV DENNE VERDENS FYR
STE, OG DEN ER ET SATANS LAPPVERK, som er med på å til
slører Guds planer både med Israel og med den kristne menighet.
4) Jesus sa selv at tiden var ferdig fra Guds hånd til at riket for Israel

kunne bli opprettet. Når Jesus beskrev riket, brukte han de forskjellige
benevnelser for Guds rike, (se kapitlet: Guds-riket i det Nye Testamen
tet). Ved siden av dette brukte han benevnelsene "KONGESØNNENS
BRYLLUP" og 'T)EN STORE NATTVERDSFEIRINGEN." "Og
Jesus tok atter til orde og talte til dem Gødene) i lignelser og sa: Him
lenes rike er å ligne med en mann (Gud) som gjorde bryllup for sin
Sønn (Jesus). Og han sendte sine tjenere ut for å be de innbudne
Gødene) komme til bryllupet (riket for Israel), men de ville ikke kom
me." (Matt. 22,1—3)

'T)a en av dem som satt med til bords, hørte dette, sa han til ham:
Salig er de som får sitte til bords i Guds rike. Da sa han (Jesus) til ham:
Det var en mann (Gud) som gjorde en stor nattverd og innbød mange
Gøder), og han sendte sin tjener (Jesus) ut ved den tid nattverden skulle
holdes (ved Jesu første komme kunne riket komme), for å si til de inn
budne Godene): KOM! FOR NÅ ER DET FERDIG." (Luk. 14,
15-17)

Bryllupet er det samme som riket for Israel eller 1000-års-riket, og
det er ikke i himmelen at bryllupet skal være, men på jorden. Derfor
står det også følgende i Johannes Åpenbaring 19, 7—9, og dette skal
skje umiddelbart før Jesu gjenkomst til jødene og til verden. **Lsi oss
glede og fryde oss og gi ham æren, for Lammets bryllup er kommet
og hans hustru (gr. gyne) har gjort seg rede, og det er henne gitt å
kle seg i rent og skinnende fint lin (gr. byssinon = fint lin). (Dette er
ikke den kristne menighets frelseskledning. Det er gr. himation = klede,
kledning). For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. Og han
sier til meg: Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllups-
nattverd (1000-års-riket for Israel). Og han sier til meg: Dette er Guds
sanne ord." (Joh. Åp. 19,8)
De som har den Hellige Ånd i sitt hjerte, går inn til bryllupet sammen

med Jesus når han kommer tilbake. De som ikke har olje på sine lamper
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(de 5 dårlige jomfruer), får ikke komme inn i riket. ''Men mens de gikk
bort for å kjope (olje), kom brudgommen (Jesus), og de som var rede,
gikk inn med ham til bryllupet, og døren ble lukket." (Matt. 25,10)

Etter at Jesus kommer tilbake, så finner han også en mann i bryllupet
som ikke har den rette bryllupskledningen på. Han sitter i sin egen
kledning som er egenrettferdighetens klær. Denne blir kastet ut av riket,
og får ikke være med i den 1000-årige bryllupsfesten. "Da nå kongen
(Jesus) gikk inn for å se på dem som satt til bords, så han der en mann
som ikke hadde bryllupskledning på (gr. endyma gamu). 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
gnissel." (Matt. 22,11-13)
Av denne lignelsen ser vi også at bryllupet er på jorden, for det er

ingen som blir kastet ut av himmelen, når en først er kommet dit. Jesus
er brudgommen i dette bryllupet. Den kristne menighet (gr. ekklesia)
er Jesu mystiske legeme, (gr. soma).

Bruden (gr. nymfe) er de troende jøder fra gammel-testamentlig tid.
(Hebr. 11). Allerede før det ble gjort kjent at det kristne legemet skulle
uttaes, uttalte døperen Johannes at de troende jøder var bruden. "Den
som har bruden (gr. ten nymfen), han er brudgom (Joh. 3,29)
De troende jøder i endetiden er Herrens hustru (gr. gyne.) (Joh.19, 8)
De 5 gode bryllupsjomfruer er et bilde på de hedninger som har tatt

imot Jesus i trengselstiden. (Matt. 25) (Se 0. K. Indergaards bok. Tema
er i bibelsk profeti. Del 1. s. 118—128)
5) Jesus gav jødene et år ekstra, i tillegg til de 3, slik at de kunne om

vende seg (Luk. 13,7—9). Denne tiden beskrives i Apostlenes gjerninger.
Se kapitlet: Det første tilbudet om opprettelsen av Guds riket i Israel.
6) Da Stefanus ble stenet så han Menneskesønnen stå ved Faderens

høyre hånd i himmelen. Dette er uttrykk for at nådetiden for jødene
angående opprettelsen av riket for Israel, ennå ikke var slutt. (Ap.gj.
7, 55-56)
7) Riket kunne imidlertid ikke bli opprettet før den Hellige Ånd var

kommet, for den er først og fremst et løfte til jødene, og den er bundet
til den nye pakten som jødene fikk løfte om (Jer. 31, 31—34). JESU
HIMMELFART OG DEN HELLIGE ÅNDS KOMME VAR DER

FOR EN FORUTSETNING FOR AT JESUS KUNNE KOMME
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TILBAKE OG OPPRETTE RIKET FOR JØDENE. Dette var det
profeten Daniel så — at Jesus kom tilbake. ''Fremdeles fikk jeg i mine
nattlige syner se hvorledes en som lignet en menneskesønn (Jesus), kom
med himmelens skyer, han gikk bort til den gamle av dager (Gud) og
ble fort fram for ham." (Dan. 7,13)
8) Verdensmisjonsoppdraget ble også gitt til jødene umiddelbart før

Jesu himmelfart. Apostlene fikk beskjed om å gjøre alle folkeslag til
Jesu disipler. (Matt. 28, 18—20) Dette viser også at Jesus gav jødene et
virkelig og konkret tilbud om å opprette riket for dem, men når de ikke
ville, så førte Gud inn den kristne menighets tidsperiode, og jødene ble
satt til side. Derfor er det heller ikke vårt oppdrag å gjøre alle folkeslag
til Jesu disipler. Det skal skje i rikets tid. Vårt oppdrag er derimot å
tilby alle mennesker over den hele jord tilbudet om å bli en del av Jesu
mystiske legeme. All kristen misjon i dag tar sikte på å utta den kristne
menighet. DET ER STOR FORSKJELL PÅ KRISTI MENIGHET
OG DET FORHOLDET AT FOLKESLAGENE SKAL BLI TRO

ENDE. Det skal skje i 1000-års-riket, og disse skal gå inn som innbyg
gere på den nye jord.
9) Etter at jødene ikke ville ta imot tilbudet om opprettelsen av

riket, så forandret også forkynnelsen seg i det Nye Testamente. Vi fikk
den kristne menighets teologi, som først og fremst er representert ved
Paulus. Etter at han gjennom åpenbaring fra Gud hadde fått vite hem
meligheten om den kristne menighet, fikk også de andre apostlene,
disiplene og de første troende se dette i Paulus' sitt lys, og de forandret
etter hvert sin forkynnelse. Det kommer til uttrykk i brevene.
DEN FØRSTE FORKYNNELSEN I DET NYE TESTAMENTE

KALLER VI DERFOR FOR "JØDEKRISTENDOMMEN." Den var
rettet utelukkende mot jødene og tok sikte på at de skulle omvende seg
som helt folk og som hel nasjon. Denne forkynnelsen har vi både i de
synoptiske evangelier, i deler av Johannes evangelium og i første del av
Apostlenes gjerninger.
Da de ikke ville omvende seg som folk og nasjon, ble hemmeligheten

med den kristne menighet åpenbart, og vi fikk en delvis ny teologi i det
Nye Testamente. DENNE FORKYNNELSEN KAN VI KALLE
FOR DEN KRISTNE MENIGHETS TEOLOGI, og den skiller seg fra
"jødekristendommen" på en rékke punkter. Denne læren, som naturlig
vis var fra Gud, var det Paulus kalte for "MTTT EVANGELIUM", og
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det tok sikte på at alle, både jøder og hedninger, kunne benytte seg av
frelsesverket som Jesu hadde tilvunnet oss på Golgata og bli medlemmer
av Kristi mystiske legeme. Dette kan vi også kalle for nådens evangelium
på en spesiell måte.
Når en sammenligner "jødekristendommen" med Paulus' teologi, ser

en at det er en rekke forskjeller på disse to. Vi skal nevne noen, men vi
har dessverre ikke anledning til å utdype dette i denne boken, men i og
med at vi har nevnt det, så vil den Hellige Ånd arbeide med den enkelte
som leser dette, slik at vedkommende får se at dette er riktig.
1) Jødekristendommen tar sikte på at jødene skal omvende seg, og at

riket for Israel skal komme. Paulus' teologi tar sikte på at den kristne
menighet skal takes ut. Hva som gjelder jødekristendommen, så har den
2 forkynnelser i det Nye Testamente. Det er for det første at riket var
nær. "og sa; OMVEND DERE, FOR HIMLENES RIKE ER KOM
MET NÆR." (Matt. 3,2)

Etter at den kristne menighet er rykket bort til Herren før trengsels
tiden, så vil vi få den andre forkynnelsen av riket, og denne gangen så
kommer det, for nå er jødene villige til å omvende seg. Den andre for
kynnelsen om Guds rike og frelsen i Jesus Kristus (evangeliet) vil nå ut
til hele verden som et vitnesbyrd til alle mennesker, og da skal enden
komme. Legg merke til at det står ikke: At da skal Jesus komme for den
kristne menighet, for på det tidspunktet er han allerede kommet for oss
som tror i vår tidshusholdning. "OG DETTE EVANGELIUM OM
RIKET SKAL FORKYNNES OVER HELE JORDERIKE TIL ET

VITNESBYRD FOR ALLE FOLKESLAG, og da skal ENDEN
komme." (Matt. 24,14)
Hva som angår Paulus' teologi, så gjelder den den kristne menighet,

og er begrenset til vår tidshusholning. I RIKETS TID VIL "JØDE
KRISTENDOMMEN" OG PAULUS' TEOLOGI BLI FORENET I

EN HERLIG ENHET, der både nådens og ofringenes prinsipper vil
være forenet i en vidunderlig Guds-tjeneste, både i templet i Jerusalem
og ut over den hele jord. Templet skal bygges opp igjen og ofringene
skal komme tilbake igjen. En del av dem skal være minneoffer over det
som Jesus gjorde, mens en del skal være takkeoffer over det som Jesus
gjør/gjorde. Og alt dette skal Herren selv kaste sin glans over og hellige
ved sitt nærvær i templet i Jerusalem. På sanune måten som jødene skal
omvende seg, skal også folkeslagene gjøre det, og sammen skal de tilbe
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Herren, hærskarenes Gud, i Jerusalem. "Og det skal skje i de siste dager,
da skal fjellet (Sion) der Herrens hus (templet) står, være grunnfestet på
toppen av fjellene, og høyt hevet over alle høyder, OG ALLE HED—
NINGEFOLK SKAL STRØMME DIT." (Esaias 2,1)
2) I jødekristendommen er templet og de forskjellige ofringer av den

aller største betydning. I Paulus' teologi er tempel— og offfertjenesten
falt ut, for det er ikke bruk for det etter at Kristus med sitt offer for
sonte verden med den treenige Gud, én gang for alle mennesker. I den
nytestamentlige tid er hvert enkelt menneske som tror et tempel, hvor
Gud kan bo.

Tempeltjenesten og dyre—, plante— og fugleofrene, som alt pekte
fram mot Jesu første komme, er ikke lenger nødvendige. Ja, det er fak
tisk nødvendig at vi ikke har det, for den frelsen som Jesus tilvandt oss,
den har Gud akseptert ved at Jesus stod opp fra de døde, og ved at den
Hellige And er kommet, som er utgytt i vår ånd og i vårt hjerte. Offer
tjenesten er ikke lenger nødvendig, ja, den vil til og med motvirke frel
sen, dersom den konuner i stand i vår tidshusholdning. De offer som
Gud vil ha i dag er bønn, Bibel-lesning, nestekjærlighet, hengivelse til
Jesus, et hellig liv, seier over synd o.s.v.

Ja, ikke bare det. Det er disse offer Herren har villet hatt til enhver
tid. Det er disse offer som teller for Herren. I gammel-testamentlig tid
hadde det ingen hensikt å komme fram for Gud i templet med et tomt
mat— eller dyreoffer, for det var ikke det Gud ville ha. Han ville ha et
ydmykt hjerte og et hellig sinn. Han ville ha mennesker som trodde på
ham og hadde overgitt sine liv i hans varetekt. Det var disse han tok
imot når de kom opp til templet i Jerusalem for å ofre.
Den del av loven som har med jødenes sivile lovgivning og tempel

tjenesten, er falt ut for vår del. For det første var dette gitt til jødene i
en bestemt historisk situasjon, og for det andre er det heller ikke lenger
behov for ofringene. De 10 bud er derimot ikke falt ut for en kristen i
dag, og Jesus presiserte en rekke ganger at kjærlighetsbudet — det at
man skal elske Gud og nesten over alle ting — var den kristne menighets
bud på en spesiell måte.
I kjaerlighetsbudet er alle de 10 bud innebygget, ja, ikke bare det,

men alt som er godt og riktig er innebygget i det. Det var ikke det
minste rart at Jesus utvidet budene i Bergprekenen, slik at vi ikke skal
tro at vi har holdt budene bare ved å oppfylle den ytre forpliktelse.
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Budene har også en indre forpliktelse, og dette er budenes ånd. Vi
skiller mellom budets bokstav og budets ånd, men begge går ut på det
samme, nemlig å elske Gud og nesten over alle tmg.

Dessuten la Jesus inn et nytt innhold i kjærligbetsbudet, og derfor
så kunne ban si at det var et nytt bud, selv om det var et gammelt bud.
Han la sitt eget Uv, sin egen død og sin egen oppstandelse inn i budet,
slik at ban på denne måten utdypet det. På samme måten som Jesus gav
sitt bv for oss, slik skal også vi elske hverandre. I kjærbgbetsbudet er
Guds store kjærUgbet til oss, ved Jesu tjeneste og forsonergjerning over
for oss, nedlagt, og derfor så kunne også Jesus kalle dette for et nytt
bud. ''ET NYTT BUD GIR JEG DERE, AT DERE SKAL ELSKE
HVERANDRE, LIKESOM JEG HAR ELSKET DERE, SKAL
OGSÅ DERE ELSKE HVERANDRE." (Job. 13, 34)
3) Hva som gjelder loven, så tror jeg at mange bar misforstått det som

Paulus sier om den. Paulus sa ikke noe nytt om den. Han sa det samme
som profetene og Jesus Kristus sa, at den peker på Jesu forsoningsverk,
og at vi ikke greier å oppfyUe loven til egen frelse. Både seremonilovene
og de 10 bud pekte framover til at Messias skulle komme, ta på seg syn
den og lide døden for sitt folk (Esaias 53). Loven bar aldri tatt sikte på
at menneskene ved egne bestrebelser kan oppfylle den til sin egen frelse.
Dette er egenrettferdigbetens vei, og den fører rett inn i fortapelsen.

Paulus sa derfor ikke noe nytt om loven. Han presiserte det som pro
fetene og Jesus sa: AT LOVEN FRELSER INGEN, for den er mak
tesløs på grunn av at vi ikke greier å etter-leve den. Loven peker på
Kristus, og når Kristus kom, så var det naturlig og riktig at en del av
loven falt bort, nemlig offertjenesten og seremoniene i templet.

Loven frelser ingen, men ved å bolde Guds bud i enhver frelsesbus-
boldning, så stiller man seg åpen for Guds frelse. Det å bolde Guds bud,
det er å lytte etter utløsning fra Herren. DET ER Å STILLE SEG
ÅPEN FOR HERRENS FRELSE. Ved å bolde budene så stiller et
menneske seg innfor Guds ansikt og ber om å få oppleve frelsen, og så
står det opp til Gud om ban vil svare, og Gud svarer alle som kommer
med et ydmykt hjerte og et bedende sinn og bytter bort synd med nåde.
Når vi så er blitt troende mennesker, skal vi strekke oss etter bare

mer og mer å bH fylt av Ånden og få del i den fullkomne helliggjørelse.
Vi skal strekke oss etter å bolde budene og elske Gud og nesten over
alle ting. Budene er på ingen måte falt bort, men ved at vi holder dem,
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viser vi Jesus vår takknemlighet for det som han gjorde for oss, og vi
får mer av de åndelige goder som Jesus har så rikelig av, og som han vil
gi sitt folk nå i endens tid. Til deg som er en troende vil jeg si: RETT
UT DINE MAKTESLØSE HENDER OG HERREN VIL FYLLE
DEM. Et godt tilstoppet mål vil han fylle dem med av alle de nådegaver
som du ber om.

Til deg som ikke har fått nåde til å ta imot, vil jeg si: Boy deg ned til
ham som har seiret over døden og har all makt i himmel og på jord, så
vil han reise deg opp fra din egenrettferd^het og din elendighet, og du
skal stå, der du før falt.

Paulus var glad i loven, og han kalte den både for god, rettferdig og
hellig, men han så også at loven kunne gå egenrettferdighetens vei, der
som den ble brukt galt, og det var det han advarte imot, for loven frel
ser ingen, for den er maktesløs ved vår udugelighet til å oppfylle den.
Men takk og lov. Jesus har oppfylt den i vårt sted, og forsoningen har
funnet sted for snart 2000 år siden. "SA ER DET DA INGEN
FORDØMMELSE FOR DEM SOM ER I JESUS KRISTUS, for
livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens
lov. For det som var umulig for loven (å frelse), i det den var maktesløs
ved kjødet (den onde natur i oss), det gjorde Gud, i det han sendte sin
Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden
i kjødet, foråt lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer
etter kjødet, men etter Ånden." (Rom. 8,1—4)
4) Hva som gjelder det Gamle Testamentes mange frelses-begreper, så

kan jeg ikke se at Paulus forandret disse, Paulus forandret i grunnen
ingen ting. Alt som han sa, ligger enten åpenbart eller delvis skjult i det
Gamle Testamentet. Han pekte på at Jesus eller jødenes Messias var
kommet, og at dette måtte få konsekvenser for forståelsen av det Gam
le Testamente.

5) I tillegg til dette som er sagt ovenfor, så fikk også Paulus åpenbart
hemmeligheter fra Gud,, som ikke var åpenbart før hans tid. Det var
hemmeligheter angående Kristi legeme. Dette var skjult for de troende
i gammel-testamentlig tid, og en av grunnene til at hemmelighetene med
den kristne menighet var skjult, var det forholdet at jødene skulle få et
konkret og historisk tilbud om opprettelsen av riket ved Jesu første
komme. Dette var en hemmelighet som var skjult i og hos Gud fra evige
tider av. Dette måtte for all del ikke sive ut. Denne hemmelighet om det
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kristne legeme var topp hemmelig. IKKE ENGANG ENGLENE I
HIMMELEN VISSTE OM DETTE, MEN BARE DEN TRE-^NIGE
GUD.

6) I tillegg til alt dette, som vi dessverre ikke kan skrive utfyllende
om i denne boken, da det vil sprenge bokens ramme, så skal vi til slutt
nevne, hva som gjelder Paulus* teologi, at han ikke bare forkynte den
kristne menighets mange hemmeligheter. Han forkynte også at riket
for Israel skulle komme, og at jødene skulle omvende seg som folk.
(Se 1. Kor. 15,24—28 og Rom. 11. kap.) Han forkynte *T1ELE GUDS
RÅD." (Ap.gj.20,27)
(Hva som gjelder dette punktet, se min bok: Den kristne menighets

bortrykkelse, s. 24—68, hvor jeg har skrevet en del om dette).
Det Nye Testamente sier også på en rekke steder at først ̂ al den

kristne menighet takes ut, og deretter skal riket for Israel opprettes.
DAVIDS FALNE HYTTE SKAL BYC3GES OPP IGJEN, og Herren
skal fylle den med 1000-års-rikets glans og herlighet. Se Ap. gj. 15,
13—18). Vi ser fram til at dette skjer, at Herrens herlighet kommer til
oss på nytt, at riket blir opprettet, og at Herrens kunnskap skal dekke
hele jorden i rikets tid, slik som vannet dekker havets bunn. Og i alt
dette, så sier vi det samme som vår broder, Johannes, skrev, da han var
bortrykket i Ånden til Herrens dag på Patmos: **Han som vitner dette,
sier: Ja, jeg kommer snart. AMEN, JA KOM, HERRE JESUS.**
(Joh. Åp. 22,20)

JA, KOM SNART, HERRE JESUS KRISTUS, DU GUDS
SØNN OG JØDENES MESSIAS, OG OPPRETT RIKET, OG TA
DIN STORE MAKT, SOM DU TILVANDT DEG VED FORSO
NINGEN PÅ GOLGATA FOR SNART 2000 ÅR SIDEN!

Spørsmål og oppgaver

1) Hvordan skal vi forstå innholdet i Bergprekenen (Matt. 5—7)?
2) Hva ligger i de 2 begrepene **betinget** og **ubetinget (fri) nåde?**
3) Hvilke benevnelser brukte Jesus om riket for Israel?
4) Hvor skal bryllupet stå?
5) Hvem er brudgommen?
6) Hvilket forhold er det mellom brudgommen og den kristne menig

het?
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7) Hvem er bruden (gr. nymfe)?
8) Hvem er hustruen (gr. gyne)?
9) Hvem er brudejomfruene?
10) Hva er de 3 viktigste forutsetningene for at Jesus kunne opp

rette riket for Israel?

11) Hva går "jodekristendommen" ut på?
12) Hva er den kristne menighets teologi?
13) Hva mente Paulus når han brukte uttrykket "mitt evangelium?"
14) Hva er forskjellen på "jødekristendommen" og Paulus' teologi?
15) Hvilke beviser har vi nevnt på at Jesus tilbød jødene at han ville

opprette riket for dem ved sitt første komme?
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GUDS-RIKET I ISRAEL

Etter at den store trengsel er avsluttet og jødene har tatt imot Jesus
som sin Frelser, så kommer Guds-riket til Israel, på en konkret og
historisk måte. Da er vi kommet inn i den 7. og siste av frelseshushold-
ningene, som Gud har inndelt verdens— og frelses-historien i. Dette er
først og fremst jødenes tidsperiode og Jesu tidsperiode. I denne peri
oden skal jødene i fullt mål få igjen for den store fornedrelsen som de
har vært utsatt for i alle disse år blant hedningene, enten i landet, Eretz
Israel, eller i diasporaen. ISRAEL SKAL BLI HOVEDLANDET I
VERDEN, JERUSALEM SKAL BLI VERDENS HOVEDSTAD OG
HEBRAISK SKAL BLI VERDENSSPRÅKET. Hedningene skal hvert
år, og til alle årets tider, måtte besøke Israel og Jerusalem, for å hylle jø
dene og tilbe Jesus, som er konge der. Israel skal bli den ypperste av
alle nasjoner, for den er Guds nasjon og bærer av hans planer og idéer
på en spesiell måte. Vi husker velsignelsene eller saligprisningene fra 5.
Mos. 28, 1—14, som vi gikk igjennom i kapitlet: De 5 første frelsestids-
husholdninger. Her står det at alt skal lykkes for jødene, at Herren skal
gjøre det til hode for nasjonene, og at det bestandig skal være ovenpå og
lykkes med alt som det foretar seg.

Hedningene skal underkaste seg, og de skal ikke lenger sjikanere og
drepe jødene slik som nå. Gog-krigen, Harmageddon-krigen, Satans og
de onde ånders fengsling i avgrunnen i 1000 år og Jesu styre ut ifra Je
rusalem vil gjøre slutt på det forholdet at hedningene skal ha planer om
å ødelegge for jødene. De skal underkaste seg og komme til Israel med
sine gaver. "På den tid skal det bæres fram gaver til Herren, hærskare
nes Gud, fra det ranke folk (etioperne) med den glinsende hud, fra det
folk som er fryktet viden om, det folk som stadig bruker målesnor og
treder ned, det folk hvis land gjennomskjæres av strømmer — til det sted
hvor Herrens, hærskarenes Guds navn bor, til Sions berg." (Esaias 18,7)
"Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg vil løfte min hånd til hedningene

og reise mitt banner for folkene, og de skal komme med dine sønner
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ved barmen, og dine dotre skal bæres på skulderen. OG KONGER
SKAL VÆRE DINE FOSTERFEDRE, OG DERES DRONNINGER
DERES AMMER, DE SKAL KASTE SEG PÅ SITT ANSIKT TIL
JORDEN FOR DEG, OG DINE FØTTERS STØV SKAL DE
SLIKKE, og du skal kjenne at jeg er Herren, og at de som bier etter
meg, ikke skal bli til skamme." (Esaias 49,22—23).
"Hvem er disse som kommer flygende som duer til sine dueslag? For

på meg skal oyene vente, og fremst seiler Tarsis-skipene og forer dine
barn hit fra det fjerne, deres sølv og gull kommer med dem for Herrens,
din Guds navns skyld, for Israels helliges skyld, for han herliggjor deg.
Og dine porter skal holdes åpne all tid, hverken dag eller natt skal de
lukkes, så folkenes gods kan fores inn til deg, og konger fores med som
fanger. FOR DET FOLK OG DET RIKE SOM IKKE VIL TJENE
DEG, SKAL GÅ TIL GRUNNE. OG HEDNINGENE SKAL BLI
ALDELES ØDELAGT .... Og barna til dem som har plaget deg, skal
komme boyde til deg, og alle de som har foraktet deg, skal kaste seg
ned for dine fotter, og de skal kalle deg Herrens stad, Israels Hellige
Sion. I stedet for at du var forlatt og hatet, så det ikke var noen som
drog igjennom deg, VIL JEG GJØRE DEG TIL EN EVIG HER
LIGHET, en fryd for slekt etter slekt. Og du skal die hedningefolks
melk, ja, kongers bryst skal du die, og du skal kjenne at jeg. Herren, er
din frelser, og Jakobs veldige din gjenloser." (Esaias 60,8—12 og 14—16).

"Hedningefolk skal se det og skamme seg ved alt sitt velde, de skal
legge hånden på sin munn, deres orer skal bli dove. De skal slikke stov
som ormen, som jordens kryp skal de gå bevende ut av sine borger, til
Herren vår Gud skal de komme skjelvende og frykte for deg." (Mika
7,16-17)
"Så sier Herren, hærskarenes Gud: Ennå en gang skal det skje at hele

folkeslag og mange byers innbyggere skal komme hit. Og innbyggerne i
den ene by skal gå til den andre og si: La oss gå avsted for å bonnfalle
Herren og for å soke ham. Herren, hærskarenes Gud. Jeg vil gå, jeg og.
Og mange folkeslag og tallrike hedningefolk skal komme for å soke Her
ren, hærskarenes Gud, i Jerusalem og bonnfalle Herren. Så sier Herren,
hærskarenes Gud: I de dager skal det sige at ti menn av alle hedningefol-
kenes tungemål skal gripe fatt i en jodisk manns kappefald og si: VI
VIL GÅ MED DERE, FOR VI HAR HØRT AT HERREN ER
MED DERE." (Sak. 8, 20-23)
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Israel og Jerusalem skal være foregangsland på alle områder, men
mye av jordens aktivitet skal være innstilt på bønn, Guds-tjeneste og
hyllipg av Jesus som kongen. Satan og de onde åndsmakter er bundet i
avgrunnen for 1000 år, og jorden er blitt den planet den var tiltenkt til
å være, nemlig en planet til fredelig arbeid, men også til hyllelse av og
bønn til ham som skapte det hele og oppretter skaperverket ved sin
egen kraft og vilje. SKAPERVERKET ER IGJEN KOMMET I
HARMONI MED SIN SKAPER, Mannen fra Nasaret, som er både
Gud og mann i en og samme person.

Midtpunktet for tilbedelsen og hyllelsen av Jesus er templet i Jerusa
lem, som er gjennoppbygd igjen og ligger på Sion, det hellige berg, som
hever seg høyt over alle fjell. Jordens utseende skal forandre seg i 1000-
års-riket, slik at fjellenes antall skal reduseres, og det flate landskapet
og de grøderike slettene skal være det vanlige. Vi vet fra Gog-krigen at
fjellene skal falle. "Og havets fisker og himmelens fugler og markens dyr
og alt det kryp som rører seg på jorden, og alle de mennesker som bor
på jorden, skal skjelve for mitt åsyn, og fjellene skal ramle og bergveg
gene skal stjnrte ned, og hver en mur skal falle til jorden." (Esek. 38,20)
I og med at dette er en beskrivelse aV den tredje verdenskrigen, så vil

dette skje snart, men vi vet også av Johannes Åpenbaring at fjellenes an
tall skal reduseres enda mer under den store trengsel. "Og hver øy vek
bort, og fjell ble ikke funnet." (Joh. Åp. 16,20)

Dette skriver jeg nåtiurligvis ikke bare for å slorive om fjellenes størrel
se i 1000-års-riket, men jeg skriver dette for å framholde og sette i sen
trum et fjell som skal bli så mye større enn alle andre fjell, og det er
Herrens fjell eller Sion. Det skal være høyere enn alle andre fjell, og det
skal være et merkelig fjell på mange måter. "Hvorfor ser Dere skjevt.
Dere fjell med de mange tinder (verdensrikene) til det fjell (Sion) som
Herren (Jesus) finner behag i å bo på? HERREN SKMi BO DER
EVINDELIG." (Salme 68,17)
"Og det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står,

være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder,
og alle hedningefolk skal strømme til det." (Esaias 2, 2)
"Stor er Herren og høylovet er vår Guds stad, på hans hellige berg.

Fagert hever det seg, EN GLEDE FOR ALL JORDEN ER SIONS
BERG, det ytterste Norden, den store konges stad." (Salme 48,1—2)
"I syner fra Gud førte han meg (Esekiel) til Israels land og satte meg
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ned på et meget høyt fjell (Sion), og på det var det liksom bygget en by
(Jerusalem) i syd." (Esek. 40,2)
"Og hele landet fra Geba til Rimmon sønnenfor Jerusalem (Geba le-

vittby i Benjamin, strategisk beliggende med kontroll over Mikmasj-
passet, byjbn ble på Davids tid kontrollert av filistrene, den ble befes
tet av kong Asa og omtales som grenseby for Juda-riket (Sak. 14,10), i
dag Jaba, 10 km. nord for Jerusalem. Rimmon: by som tilhørte Sime-
ons stanune, men som lå i Juda, nær grensen til Edom) skal bli som den
øde mark, og det (Jerusalem) dcal heve seg høyt og trone på sitt sted,
like fra Benjamin-porten til det sted hvor den forrige port var, til hjør-
neporten, og fra Hananels tårn (Hanael: trolig byggmester for et tårn i
den nordøstlige del av Jerusalem) til kongens vinperser. Og folket skal
bo der, og der skal aldri mer lyses bann over det, JERUSALEM SKAL
LIGGE DER TRYGT." (Sak. 14,10-11)
"Og de Gødene) skal bo i det land jeg gav min tjener Jakob, det som

deres fedre bodde i, de skal bo i det, de og deres barn og deres barne
barn, til evig tid, og David (Jesus), min tjener, skal være deres fjnrste
evindelig. Og jeg vil gjøre en fredspakt med dem (den nye pakt i Jesu
blod) — en evig pakt med dem skal det være, og jeg vil bosette dem i
mitt land og la dem bli tallrike, og jeg vil sette min helligdom (templet)
midt i blant dem for evig tid. Og min bolig (det himmelske Jerusalem)
skal være over dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.
Og folkene skal kjenne at jeg er Herren, som helliger Israel, når min hel
ligdom er midt i blant dem til evig tid." (Esek. 37,25—28)

Ved siden av at Jesus skal reise sitt tempel i Jerusalem, etter at den
store trengsels tid er slutt, skal også Guds himmel være mye nærmere
jorden enn den er i dag. Den skal hvile som en satelittby over Jerusalem
og det nyoppbygde templet der. På denne måten kommer de 2 fasene i
Gudsriket i 1000-års-rikets tid godt til syne i Jerusalem. JESUS SKAL
STYRE UT IFRA TEMPLET I JERUSALEM, MENS GUD SKAL
STYRE UT IFRA SITT TEMPEL ELLER SIN BOLIG I HIMMEL
EN.

Allerede i løpet av den store trengsels tid, så vil Gud senke ned sin
egen himmel, slik at den kviler over Jerusalem. Den vil da være innehyl-
let i skyen, men likevel vil menneskene på jorden være oppmerksomme
på at Gud, Jesus og de troende er til stede i det himmelske Jerusalem.
Vi vet at Satan og de onde ånder skal kastes ut ifra himmelrommet
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(lufthimmelen) i midten av den 7(Hende åruke, og da er det naturlig at
Gud fyller dette tomrommet ved å senke ned himmelen, slik at den blir
mye nærmere jorden enn den er i dag." (Se Joh, Åp. 12,7—13)
Fra den tid vet vi at Antikrist skal rase mot Guds bolig og dem som

bor der, og at jødene skal se Menneskesønnen som sitter ved Faderens
høyre hånd i himmelen. For at dette skal la seg realisere, må den tredje
himmel være kommet mye nærmere til jorden enn den er i dag." "Og
det (Antikrist) åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte hans navn
og bolig (himmelen), dem som bor i himmelen." (Joh. Ap, 13,6)

"Jesus sa til ham: Du har sagt det: Dog, sier jeg dere (jødene): Fra nå
av skal Dere se Menneskesønnen sitte ved kraftens (Guds) høyre hånd
og komme med himmelens skyer." (Matt. 26,64)
Men det er ikke bare jødene som skal se at Jesus kommer, etter at

den store trengsels tid er slutt. Alle verdens folk skal se ham når han
kommer i sin stråleglans sammen med englene og de troende. "Fremde
les fikk jeg (Daniel) i mine nattlige syner se en som lignet en menneske-
sønn (Jesus) komme med himmelens skyer, han gikk bort til den gamle
av dager (Gud) og ble ført fram for ham. Og det ble gitt ham herre
dømme og ære og rike (1000-års-riket), 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." (Dan. 7,13—14)
"For Menneskesønnen skal komme i sin Faders herlighet med sine

engler, og da skal han betale enhver etter hans gjerning." (Matt. 16, 27)
"Og da 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 med 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 så en veldig engel (Jesus) komme ned fra himmelen, kledd i

en sky, og regnbuen var over hans hode, og hans åsyn var som solen, og
hans føtter som ildstøtter, og han hadde i sin hånd en liten åpnet bok,
og han satte sin høyre fot på havet og sin venstre på jorden, og han rop
te med høy røst, som en løve brøler, og da han hadde ropt talte de 7
tordener med sine røster." (Joh. Åp. 10,1—3)
"Og jeg så, og se, en kvit sky, og på skyen satt en som lignet en men-

neskesønn (Jesus), og på sitt hode hadde han en gullkrone og i sin hånd
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en skarp sigd." (Joh. Åp. 14,14)
I beskrivelsen av den store kvite skaren som kommer ut av den store

trengsel, står det også at Gud skal reise sin bolig over dem. Dette betyr
at i 1000-års-riket, så skal det hunmelske Jerusalem sveve fritt over det
jordiske Jerusalem. "Og en av de eldste tok til orde og sa til meg: Disse
som er kledd i lange kvite kjortler, (gr. stolas) hvem er de, og hvor er de
konunet fra? Og jeg sa til ham: Herre, du vet det. Og han sa til meg:
Dette er de som konuner ut av den store trengsel, og de har tvettet sine
kjortler og gjort dem kvite i Lammets blod. Derfor er de for Guds trone
(Jesu trone i Jerusdem) og tjener ham dag og natt i hans tempel og han
som sitter på tronen, skal reise sin bolig (det himmelske Jerusalem) over
dem." (Joh. Åp. 7,13-15)

Dette er mennesker som har tatt imot Jesus som sin levende frelser
og benyttet seg av frelsesverket som Jesus fikk i stand på Golgata. De
er blitt frelst i løpet av trengselstiden på 7 år, som er gått over den hele
jord. De er blitt frelst ved de forskjellige frelses-budskaper, som er gått
ut i trengselstiden. De kommer altså levende ut av den store trengsel, og
de skal tjene Jesus dag og natt i hans tempel i Jerusalem.
Mange fortolkere mener at dette er "døde" mennesker som tjener

Gud i hans himmelske tempel, men dette er ikke rett. Vi må huske på at
Johannes Åpenbaring 7, 1—17 er den første parentesen i Åpenbarings
boken. Dette vil da si at beretningen her summerer opp begivenheter
som sprenger den kronologiske framstillingen, og som skal skje på et se
nere tidspunkt. Dette er altså en skildring av Jesu samling med de tro
ende, etter at Jesus er konunet tilbake. (Se min bok. Den kristne menig
hets bortrykkelse, s. 85—92).

Vi vet også at disse menneskene som tjener Gud i hans tempel i Jeru
salem, de skal hverken tørste eller hungre mere. Dessuten kan vi legge
merke til det eiendommelige forholdet at de heller ikke skal bli brent av
solens stråler mere, for selve himmelen er konunet imellom solen og det
jordiske Jerusalem. **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 livsens vannkil
der, og Gud skal tørke bort hver tåre av deres øyne." (Joh. Åp. 7,16—
17)

Dessuten må vi legge merke til spørsmålet i Johannes Åpenbaring 6,
17, som lyder som følgende: For deres vredes store dag er kommet, og
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hvem kan holde stand? Svaret på dette spørsmålet får vi i kap. 7. De
som kan holde stand og gjennomleve den store trengsel er 2 grupperin
ger. Det er de 144.000 beseglede av Israels 12 stammer (Joh. Åp. 7,
3—8) og den store kvite skaren av "alle ætter og stammer og folk og
tunger", som kommer ut av den store trengsel. (Joh. Ap. 7,9—17)
". . . OG JEG VIL SETTE MIN HELLIGDOM (TEMPLET I

JERUSALEM) MIDT I BLANT DEM for evig tid. OG MIN BO
LIG (DET HIMMELSKE JERUSALEM) SKAL VÆRE OVER
DEM, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk." (E^ek. 37,
26-27)
I tillegg til at Gud vil senke ned det himmelske Jerusalem over det

jordiske Jerusalem, vil han også innehylle sin egen bolig i en sky, som
skal være som en sky og en røk om dagen og som en luende ild om nat
ten. Dette er Guds herlighets sky, som følger ham hvor han så er. Den
ne skyen kjenner vi godt til både fra jødenes vandring til Sinai og i jø
denes vandring i Sinai-ørkenen i 40 år. Denne skyen vil altså komme til
bake i 1000-års-rikets tid og innehylle det himmelske Jerusalem, for
ingen kan skue Guds åsyn og likevel være i live. "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
dekke. Og en hytte skal der være til skygge om dagen mot hete og til ly
og skjul mot vannskyll og regn." (Esaias 4,5—6)

Jeg vil i den forbindelse få lov til å sitere fra Edvard Kjelles bok, To
utvalgte skarer, s. 107—108: "Verdensmiqonæren F. Franson mente å
se i disse ordene at det nye Jerusalem kommer til å stige ned fra himme
len allerede under 1000-års-riket og være synlig over jorden som en sate-
litt. Staden kommer da til å øve en nrektig innflytelse over hele verden.
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 Krjstus,
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-
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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 tii. 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 himmelronunet" (jfr. striden i him
melen ved Menighetens opprykning, Joh. Åp. 12, 7 flg.), disse som un
der trengselstiden var kastet til jorden sammen med sin anfører djevel
en, for senere, ved begynnelsen av fredsriket å bli tatt i forvaring i av
grunnen. — Men nå under den nye jords epoke ser vi den senke seg ned
på jorden (Guds bolig er hos menneskene, v. 3), gort istand som en
brud som er smykket for sin brudgom, v. 2".
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)
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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 Iqøttet 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 vi finner det over alt. Dette er selve det profetis
ke ords framstillingsmåte at det i motsetning til verdslig historie ikke be
standig gir fortløpende kronologisk framstUling 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 144.000 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

2 jødiske vitnene.
3) 14,1—13 om lammet (Jesus) på Sions berg med de 144.000 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 også få lov til å sitere det som Sigfrid Beck sier om dette,

som vi ovenfor har behandlet, i sin bok. Lys over fremtiden, s. 137—139:
"Nogle har ment, at alle i den store skare må have lidt martyrdøden, men
når en flok i Åbenbaringen består af ene martjnær, siges det geme tyde-
ligt (6,11, og 20, 4b). At på den anden side ingen af dem skulle være
martyrer er usandsynligt, så meget mere som der har værer martyrer i
alle tider. Skaren består både af martyrer og ikke-martyrer. Dette støt
tes også af 20, 4, hvor martyrer, de " h a 1 s h u g g e d e ", nævnes som
en skare og "dem, som ikke har tilbedt dyret eller tåget dets mærke"
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som en anden. Ifølge Zakarias (13, 8—9 og 14, 2b) idsal nogle endog
føies levende gennem den stoie trængsel og ind i tusindårsriget.

Disse hvidklaedte, som Johannes her skuer, er, som vi har set, en ska
re af lykkelige frelste, og dog bemærker vi en forskel. Den ffelste skare
i himmelen, som vi ser i kapitel 4,4, har også hvide klaeder, men de sid
der på troner, medens skaren her står foran tronen, et udtryk, der bety
der at de Ijener, som det også siges umiddelbart efter: ''tjener ham (Gud)
dag og nat i hans tempel" (7,15) Dette må sikkert, tåget sammen med
øvrige udsagn i beskrivelsen her, antages at være det jordiske tempel i
tusindårsriget. Den første skare bærer guldkroner (4,4), medens skaren
her har palmegrena i hændeme. Palmegrenene viser tilbage til Israels
løvhyttefest, sammen med hvilken man også fejrede festen for frugthøs-
ten. Løvhyttefesten feirede israelitteme som en glæde— og takkefest
for deres fuldstændige udfrielse af Ægypten med Guds beskyttelse under
ørkenvandringen (3. Mos. 23, 42—43), og højtiden for frugthøsten, der
afsluttede årets høst, fejredes ligeledes som en takke— og glædesfest (3.
Mos. 23, 39, 2. Mos. 23,16). Man kunne nu hvile bekymringsløst oven
på anstrengelserne. Deres følelser under denne rige højtid udtrykte is
raelitteme netop ved hjælp af palmegrena. Ikke blot byggede man hyt-
teme af disse (3. Mos. 23, 40^2), men med palmegrena i hændeme
drog man dagligt i højtidens syv dage rundt om brændofferalteret (Sal
me 118, 25—27). Palmegrena er derfor glædens og sejrens symbol, som
skaren, der har oplevet udfrielsen af den store trængsel, netop må bære.
Det er også værd at lægge mærke til, at ved udsmykningen av tusind-

årsrigets tempel nævnes kun palmen i Ezekiels beskrivelse (Ez. kapitler-
ne 40-41). At den store skare tjener ved dette tempel, finder også sin
støtte ved, at i det Jemsalem, der stiger ned fra Himmelen, og som vi
læser om i 21,10—22,5, er der intet tempel (21,22).

Når det videre heder: "At han, som sidder på tronen, skal opslå sit
telt over dem" (7,15), så betyder det, at Guds herlighedsbolig, det Jem
salem, der kommer ned fra himmelen, og hvori Gud bor med sine helli
ge (21,10), ̂al ligge eller hvile over det jordiske Jerusalem i tuandårs-
riget. Herom profeterer både Esajas (4,5-^) og Ezekiel (37,27). Under
Herrens herligheds^y, under hans benyttelse, skal sol eller hede ikke
mere falde på dem. Hunger og tørst, som de led under trængselstiden,
skal de aldrig mere komme ud for (7,16). Lammet skal lede dem til li
vets vandkilder, og Gud selv skal fjerne al efterve fra deres svære trængs-
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ler og lidelser."
At disse menneskene som kommer ut av den store trengsel (gr. ek tes

thlipseos tes megales), ikke er den kristne menighet, vet vi av det for
holdet at den kristne menighet ikke skal inn i trengselen på 7 år, hvorav
de 3,5 siste blir kalt for den store trengsel. (Se min bok. Den kristne
menighets bortrykkelse).

Dessuten har heller ikke de menneskene som kommer ut av den

store trengsel, den kledningen som den kristne menighet har fått. Den
kristne menighet er kledt i sine kvite klær (gr. himatiois levkois), mens
disse menneskene som kommer ut av den store trengsel, har fått treng
selstidens kjortler (gr. stolai). Mens den kristne menighet er kledd i sine
kvite klær (gr. himatiois levkois), så er denne forsamlingen ikledd sine
kjortler (gr. stolai). Dette viser også at det er 2 forskjellige menneske-
grupperinger det her er snakk om.
Det er i det hele tatt viktig å undersøke hvilke kledninger de forskjel

lige frelsesavdelinger har. Det vil hjelpe oss i studiet av det profeti^e
ord. Den kristne menighet har sin spesielle kledning (gr. himation),
mens trengselstidens menighet har sin kjortel (gr. stole).
Av det som vi foran har beskrevet, får vi følgende opplysninger:
1) Sion skal være høyt hevet over alle fjell i Israel.
2) Templet skal bygges på Sions berg.
3) Jesus skal bo der.
4) Det nye Jerusalem skal ligge syd for templet. Byen skal dessuten

ligge på et lavere nivå enn templet.
5) Over Sions berg skal det himmelske Jerusalem sveve fritt og være

innehyllet i Guds herlighets sky.

TRENGSELSTIDENS TEMPEL

Templet skal bygges opp igjen, og det er Jesus som først og fremst er
byggmester og arkitekt for det. Troende jøder og troende mennesker fra
alle verdens nasjoner skal også være med på å bygge det.
Hva som gjelder templet i 1000-års-riket, kan dette ikke være jødenes

tempel i trengsels-tiden. Vi vet at jødene får anledning til å bygge et tem
pel i Jerusalem, når de i begynnelsen av den 70- ende åruke for Israel og
Jerusalem (Dan. 9, 24—27) inngår en freds— og samarbeidspakt med
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Antikristen. Han vil selv hjelpe dem med å bygge dette templet, slik-at
de skal tro at han er jødenes Messias. I midten av åruken (etter-,5 år)
vil han imidlertid selv innvadere templet i Jerusalem og kreve guddom
melig tilbedelse av jødene for seg selv og hans levendegjorte bilde. (Se
min bok, Israel og den kristne menighet, s. 153—169) Jødene vil da
oppdage at dette ikke er deres lenge etterlengtede Messias, men derimot
Satans Antikrist.

Til tross for dette, så blir likevel templet kalt for Guds tempel. "Og
det ble gitt meg et rør, Ukesom en stav, med de ord: Stå opp og mål
Guds tempel og alteret og de som tilbeder der, men forgården utenfor
templet la det være, og mål den ikke, for den er gitt til hedningene, og
de skal trede ned den hellige stad i 42 måneder (3,5 år)." (Job. Ap. 11,
1-2)

Jeg vil i denne sammenhengen få lov til å sitere det som 0. K. Inder-
gaard sier om dette templet i sin bok. Temaer i bibelsk profeti, Del 1, s.
9—10. "Det i Åp. 11, 1 omtalte tegn Guds tempel er altså det israelske
tempel som på den tid er bygget opp igjen og hvor israelere tilber Gud.
At dette tempel er israelsk, fremgår, foruten av det foran anførte, også
derav at tempelet og alteret omtales adskilt, hvorved en må tenke på
brennofferalteret, som alt avhang av for Israel. For så vidt at dette tem
pel er israelsk, må dette tegn forstås bokstavlig. Men det må også forstås
billedlig for så vidt at det står for israelsk tilbedelse av Gud. Men tegnet
ma ikke forstås utenom Israel. En fortolkning av dette tegn som bildelig
for den nytestamentlige menighet vil således føre oss langt bort fra sann
heten.

Selve MALINGEN av Guds tempel og alteret og dem som tilbeder
der, er et tegn på å bli tatt helt inn under Guds omsorg. Men denne må
ling av templet og alteret har også en videre betydning for Israel. Den er
den formelle anerkjennelse av Israel pånytt og de troende israeleres gjen-
innpodning i sitt eget oljetre. Rom. 11,24.

Målingen skulle foretas med et RØR, likesom en STAV. Røret er
symbol på svakhet, Esaias 19, 6, Esek. 26,6, Matt. 11, 7, 12, 20, 27,
29-30. Særlig i den tid det her gjelder, er alt fra Gud ansett som svak
het av verdensmenneskene. Men dette rør var likesom en stav, og staven
er symbol på styrke, 1. Mos. 32, 10, 2. Mos. 4, 2-4, 17, 20, 4. Mos.
kap. 17, Dom. 3, 31, Salme 23,4, Jer. 1,11-12, Esek. 20, 37 og 37,
15—28. Verden skal snart få føle Guds styrke, d.e. Løven av Juda stam-
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me, som skal lære jordboeme rettferdighet. Esaias 26,9.1 v. 2 omtales
også noe av stor betydning: "Men forgården utenfor templet, la den væ
re, og mål den ikke! for den er gitt til hedningene, og de skal trede ned
den hellige stad i førtito måneder." Denne ikke-måling av forgården,
som er gitt hedningene, d.e. folkene utenom Israel, er også den formel
le tilbakesetting av hedningene fra den fordel og stilling de har hatt i
menighetens nærværende tidshusholdning. Den skillevegg som i menig
hetens tid er nedbrutt, Ef. 2,14, skal atter bygges opp, om enn på en
annen måte enn den gamle pakts tid.

Selve NEDTREDNINGEN av Jerusalem varer i førtito måneder, alt
så i 3,5 profetiske år, som er den annen halvdel av den 70-ende åruke
for Israel og Jerusalem, den store trengsels tid.

Ved denne formelle gjeninnsetting av Israel og denne formelle tilba
kesetting av hedningene innvarsles det store tidsskifte i menneskeslek
tens historie. Menneskets dag er ved å være forbi, og Herrens dag er ved
å komme. Hedningenes tider er ved å være forbi, og riket for Israel er
ved å komme. Den seks-tusenårige natten over den falne menneskehet
er ved å være forbi, og rettferdighetens sol er ved å gå opp med læge-
dom under sine vinger. Mal. 4, 2. Tiden er kommet da Jesus Messias og
de hellige skal ta det av Gud lovede rike over denne jord, Dan. 7 v.13—
14 og 27, Matt. 25, 34, Ap.gi. 3, 19-26,15,16-18,1. Kor. 15, 25,
Åp. 20,4-6."
I de første 3,5 år av trengselstiden vil derfor Guds-tjenesten være i

full gang i templet i Jerusalem, men da Antikristen setter seg selv i Guds
tempel i midten av åruken, så vil han befale at en del av ofringene skal
opphøre. I og med at ofrene er et uttrykk for underkastelse under Guds
vilje, så vil han forstyrre den foreskrevne offertjenesten og legge opp en
ny rutine for ofrene. Antikristen har ikke noe imot at det blir ofret, ba
re det ikke blir ofret til Herren. Han tar blant annet det stadige offer bort,
og dette gir uttrykk for en kontinuerlig ofring til Herren, i og med at
det blir ofret regelmessig, hver morgen og hver kveld. "Og en uke skal
han (Antikristen) gjøre pakten fast for de mange G^der), og i midten av
åruken (etter 3,5 år) skal slaktoffer og matoffer opphøre, og på veder
styggelighetens vinger skal ødeleggeren (Antikrist) komme (til Jerusa
lem), og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer
ned over den som ødelegges (Antikrist)." (Dan. 9,27)
"Så hørte jeg en av de hellige tale, og en annen hellig sa til ham som
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talte: For hvor lang tid gjelder synet om det stadige offer og det ødeleg
gende frafall — at både helligdom og hær Qødene) overgis til nedtredel-
se?" (Dan. 8,13)
En god del av prestene i templet kommer også til å svikte Herren i

denne tiden, i og med at de går med på Antikristens nye praksis for of
ringene, og i og med at de bærer fram for Antikrist de offer som han vil
ha. Som straff for dette vil disse prestene bli degradert i rikets tid til å
bli oppsynsmenn og slaktere i det nye templet.
Sadoks sønner, derimot, som vil være trofast mot Herren i den store

trengsel, skal bli forfremmet til å bli de virkelige prestene i templet.
''Og du (Esekiel) skal si til de gjenstridige, til Israels hus: Så sier

Herren, Israels Gud: Det får nå være nok med alle deres vederstyggelig
heter, Israels hus, at Dere har latt fremmede med uomskåret hjerte og
uomskåret kjøtt komme inn i min helligdom og være der, så mitt hus
blev vanhelliget, mens Dere bar frem min mat, fett og blod, og således
brøt min pakt, for ikke å nevne alle deres andre vederstyggeligheter. Og
Dere tok ikke vare på det som var å vareta i mine helligdommer, men
Dere satte andre i stedet for dere til å ta vare på det jeg vilde ha vare
tatt i min helligdom.
Så sier Herren, Israels Gud: Ingen fremmed med uomskåret hjerte og

uomskåret kjøtt skal komme inn i min helligdom, ingen av alle de frem
mede som bor blandt Israels barn. Ja, endog de levitter som gikk bort
fra meg da Israel for vill og forvillet seg bort fra meg efter sine motby
delige avguder, de skal bære sin misgjerning. De skal være tjenere i min
helligdom, oppsynsmenn ved husets porter og tjenere i huset, de skal
slakte brennofferet og slaktofferet for folket, og de skal stå for deres
åsyn og tjene dem.

Fordi de tjente dem for deres motbydelige avguders åsyn og var et
anstøt til misgjerning for Israels hus, derfor har jeg løftet min hånd imot
dem, sier Herren, Israels Gud, og de skal bære sin misgjerning. De skal
ikke nærme seg til meg for å tjene meg som prester eller for å nærme
seg til nogen av mine hellige ting — de høyhellige, men de skal bære sin
skam og de vederstyggeligheter som de har gjort seg skyldige i.

Jeg vil sette dem tu å ta vare på det som er å vareta i huset, med alt
arbeidet der og alt som der skal gjøres. Men de levittiske prester, Sadoks
sønner (Sadok: yppersteprest på Davids og Salomos tid, sønn av Akitub,
var opprinnelig kanskje prestekonge ved den jebusittiske helligdommen
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i Jerusalem og fikk lov av David til å beholde sin prestestilling, stod på
Davids side under Absaloms oppror, og støttet siden Salomo under
Adopjas forsøk på å sikre seg tronen etter David, stamfar til Sadoks-
sønnene) som tok vare på det som var å vareta i min helligdom, da Isra
els varn forvillet seg bort fra meg, de skal trede nær til meg for å tjene
meg, og de skal stå for mitt åsyn og frambære for meg fett og blod, sier
Herren, Israels Gud. De skal gå inn i helligdommen, og de skal trede nær
til mitt bord for å tjene meg, og de skal ta vare på det jeg vil ha vare
tatt." (Esek. 44,6—16)
Henimot slutten av trengselstiden er det imidlertid oppstått en situa

sjon ved templet i Jerusalem som gjør at Sadoks sønner gjeme vil of
re til Herren, men da er det ikke råd å få tak i offer. På grunn av Anti
kristens helinger i Israel, på grunn av alle krigene som har vært og på
grunn av forskjellige naturkatastrofer, så er det ikke mer igjen av dyr,
mat eller fugler som kan ofres. Prestene går da inn for Herren og ber om
at han må gi dem offer, og at han må spare sitt folk fra deres fiender.
Dette skjer umiddelbart før jødenes frelse.

"Herrens ord som kom til Joel, Petuels sønn: Hør dette. Dere gamle!
Gi akt, alle som bor i landet! Er sådant skjedd i deres dager eller i deres
fedres dager? Dere skal fortelle om det til deres barn, og deres barn til
sine barn, og deres barn til en kommende slekt. Hva gnageren har lev
net, har vrimleren ett, og hva vrimleren har levnet, har slikkeren ett,
og hva slikkeren har levnet, har skaveren ett.
Våkn opp Dere drukne, og gråt, og jamre, alle vindrikkere, fordi mos

ten er revet bort fra deres munn. For et folk er draget op over mitt land,
sterkt og talløst, dets tenner er som en løves tenner, og det har jeksler
som en løvinne. Det har rent ødelagt mine vintrær og knekket mine fi-
kentrær, det har gjort dem aldeles bare og kastet dem bort, deres grener
er blitt hvite.

Klag som en jomfru som bærer sørgedrakt for sin ungdoms brudgom!
MATOFFER OG DRIKKOFFER ER REVET BORT FRA HER

RENS HUS, PRESTENE, HERRENS TJENERE, SØRGER. Marken er
ødelagt, jorden sørger, for kornet er ødelagt, mosten er tørket bort, oljen
er svunnet inn. Akerdyrkerne er skuffet, vingårdsmennene jamrer seg, for
hveten og bygget, markens grøde, er gått tapt. Vintreet er tørket bort, og
fikentreet visnet, granatepletreet og palmen og epletreet, alle markens
trær er tørket bort, ja, all fryd er svunnet bort fra menneskenes barn.
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Klæ dere i sørgedrakt og klag, Dere prester! Jamre dere, Dere som
gjør tjeneste ved alteret! Gå inn og sitt hele natten i sørgedrakt. Dere
min Guds tjenere! For deres Guds hus må savne matoffer og drikkoffer.
Tillys en hellig faste, utrop en festforsamling, samle de eldste,ja alle som
bor i landet, til Herrens, deres Guds hus og rop til Herren! Ve oss for en
dag! For Herrens dag er nær og kommer som en ødeleggelse fra den
Allmektige. Er ikke maten blitt borte for våre øyne, glede og fryd fra
vår Guds hus? Sædekornene er tørket inn under mulden som dekker

dem, forrådshusene er ødelagt, ladene nedbrutt, for kornet er fordervet.
Hvor buskapen stønner! Oksehjordene farer redde omkring, for det
finnes intet beite for dem, også fårehjordene må lide.

Til deg. Herre, roper jeg, for ild har fortært ørkenens beitemarker, og
luer har forbrent alle markens trær. Endog markens dyr skriker opp til
deg, for bekkene er uttørket, og ild har fortært ørkenens beitemarker."
(Joel 1,1-20)
"Men endog nå, sier Herren, vend om til meg med hele deres hjerte

og med faste og gråt og klage, og sønderriv deres hjerte og ikke deres
klær, og vend om til Herren deres Gud! For han er nådig og barmhjertig,
langmodig og rik på miskunnhet, og han angrer det onde.
Hvem vet? Han torde vende om og angre og lå en velsignelse bli igjen

etter seg, til matoffer og drikkoffer for Herren deres Gud. Støt i basun
på Sion, tillys en hellig faste, utrop en festforsamling! Samle folket, til
lys en hellig sammenkomst, kall de gamle sammen, samle de små barn,
endog dem som dier morsbryst! La brudgommen gå ut av sitt rom og
bruden av sitt kammer!

Mellom forhallen og alteret skal prestene. Herrens tjenere, stå gråtende
og si: Spar, Herre, ditt folk, og overgi ikke din arv til vanære, så hedninger
får råde over den! Hvorfor skal de si blandt folkene: Hvor er deres Gud?

Da blir Herren nidkjær for sitt land, og han sparer sitt folk. Og Her
ren svarer og sier til sitt folk: Se, jeg sender dere korn og most og olje,
så Dere blir mette, og jeg vil ikke mere overgi dere til vanære blandt
hedningene." (Joel 2,12—19)
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JESU GJENKOMST OG TEMPLET PÅ SION

Jødenes frelse skjer i forbindelse med Jesu gjenkomst til Oljeberget 3
dager etter at den store trengsel er avsluttet. (Sak. 14,4)
"Han vil gjøre oss levende etter 2 dager, på den 3. vil han oppreise oss

Gødenes frelse), og vi skal leve for hans åsyn." (Hos. 6,2)
„for se, den sten (Jesus) jeg har lagt foran Josva — på den ene sten er

7 øyne (hele Guds oppmerksomhet) rettet! Se, jeg skjærer ut på den de
tegn den skal ha, sier Herren, hærskarenes Gud, OG JEG TAR DET
TE LANDS MISGJERNING BORT PÅ EN DAG (PÅ DEN 3.
DAG.)" På den dag, sier Herren, hærskarenes Gud, skal Dere innby
hverandre til gjestebud under vintreet og fikentreet (i 1000-års-riket)."
(Sak. 3,9-10)
"Hvem har hørt slikt? Hvem har sett sådanne ting? Kommer et

land til verden på en dag (staten Israels dannelse i moderne tid),
eller fødes et folk på en gang (Israels frelse i endens tid)? For Sion
har vært i barnsnød (åndelig nød) og med det samme født sine sønner."
(Esaias 66,8)

På samme måte som Herren kvilte over Sinai-berg i sin herlighetssky i
2 dager, og steg ned på fjellet på den 3. dagen, på samme måte vil Jesus
stige ned på Oljeberget på den 3. dagen etter at den store trengsel er
slutt. Det er en klar parallell her. *Da sa Herren til Moses: Se jeg vil kom
me til deg i en tykk sky, så folket kan høre når jeg taler med deg, og all
tid tro på meg. Og Moses bar folkets ord fram for Herren. Og Herren sa
til Moses: Gå til folket og la dem hellige seg i dag og i morgen (dette blir
2 dager tilsammen) og tvette sine klær, og la dem holde seg rede den 3.
dag, for på den 3. dag skal Herren stige ned på Sinai berg for hele folk
ets øyne. . . Så skjedde det den 3. dag, da morgenen brøt fram, da tok
det til å tordne og lyne, og det la seg en tung sky over fjellet, og det
hørtes en sterk basunlyd (Guds egen stemme), da skalv alt folket som
var i leiren. Men Moses førte folket ut av leiren til møte med Gud, og de
stilte seg nedenfor fjellet. Og hele Sinai berg stod i røk, fordi Herren var
steget ned på det i ild, og røken av det steg opp som røken av en ovn, og
hele fjellet skalv. Og basunens lyd tok til og ble sterkere og sterkere.
Moses talte, og Gud svarte ham med lydelig røst." (2. Mos. 19,9—11 og
16-19)

Videre vet vi at når jødene omvender seg som folk, så får de vite (av
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Herren, hvordan det nye templet skal se ut. De får tegningene av det el
ler instrukqon om hvordan det skal se ut, slik at de kan begynne å byg
ge på det. "Og når de (jødene) skammer seg over alt det de har gjort, da
skal du (Esekiel) kunngjøre dem husets (templets) skikkelse, og dets
innredning, dets utganger og innganger, hele dets skikkelse og alle for
skriftene om det — hele dets skikkelse og alle lovene om det, og skriv
det opp for deres øyne, så de må akte på hele dets skikkelse og alle for
skriftene om det og gjøre etter dem." (Esek. 43,11)

Så er det altså sant det som står i Dan. 9,24 at i løpet av den siste del
av den 70-ende åruke for Israel og Jerusalem, skal følgende 6 begiven
heter finne sted:

1) Det jødiske folks frafall skal innelukkes.
2) Det jødiske folks synder skal bli forseglet.
3) Det jødiske folks misgjerning skal dekkes over.
4) En evig rettferdighet skal føres fram for det jødiske folk.
5) Syn og profet skal besegles hva som gjelder disse begivenheter.
6) Et AUer-helligste skal salves.

Legg merke til at det står ikke at hele templet skal bygges i løpet av
denne åruken, men at det Aller Helligste i templet skal innvies. Det er
Jesus selv som skal stå for denne innvielsen. Dette gjør han i og med at
han utpeker stedet for sin kongstrone i Jerusalem, som vil være i det
Aller Helligste. På den dag han kommer tilbake, salver han stedet og
gjør stedet klart for byggingen av det Aller HeUigste og hele templet.
Enkelhetene i byggingen av templet har vi ikke oversikt over, men det
er koart ut ifra Guds ord at når Jesus kommer tilbake til Jerusalem etter

at 75 dager ergått fra midten av åruken, så kommer han til det nyopp-
bygde templet. (Dette skal vi skrive mer om senere)

Innvielsen skjer altså 3 dager etter at den 70. åruken for Israel
og Jerusalem går ut (Dan. 9, 24), så en må i sannhet si at Guds ord
er til å stole på. Enkelhetene i oppbygningen av templet overlater
vi til Herren selv, og vi vet at han til og med kan bygge det ved sitt
ord.

Jesu gjenkomst må ikke blandes sammen med Jesu konmie for den
kristne menighet. Dette skjer minst 7 år før Jesu gjenkomst. (Se min
bok. Den kristne menighets bortrykkelse.)
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Da Jesus ble tatt bort fra apostlenes øjme fra Oljeberget, fikk de be-
slged av 2 engler om at Jesus skulle komme tilbake: "og de sa: Dere, ga-
lileiske menn, hvoifor 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)
På samme måte som Jesus forlot Oljeberget for snart 2000 år siden,

vil han komme tilbake til Oljeberget sammen med de hellige og englene.
Dette vil skje på den 3. dag etter at den store trengsel er forbi.

Jesu gjenkomst vil for det første skje meget raskt. "Om de da sier til
dere (jødene): Se, han (Messias) er ute i ørkenen, da gå ikke der ut, se,
han er inne i kammeme, da tro det ikke. For som lynet går ut fra øst og
skinner like til vest, således skal Menneskesønnens komme være."
(Matt. 24,26-27)

"for likesom lynet, når det lyner, skinner fra himmelbryn til himmel
bryn, således skal Menneskesønnen være på sin dag når han kommer til
bake." (Luk. 17,24)

Jesu gjenkomst vil for det andre bli fulgt av et stort jordskjelv. Olje
berget skal f.eks. revne i to, slik at det blir en stor dal der, som går i
vest-østlig retning. (Sak. 14,4—5)

Dette jordskjelvet er beskrevet i Johannes Åpenbaring på følgende
måte: "Og den 7. engel tømte sin skål (den siste vredesskålen) ut i luf
ten, og en høy røst kom fra templet i himmelen, fra tronen, og sa: Det
er skjedd. Og det kom lyn og røster og tordener, og det kom et stort
jordskjelv, et slik som ikke har vært fra den tid menneskene ble til på
jorden, et sådant jordskjelv, så stort. Og den store by (Jerusalem) ble
delt i 3 deler, og folkenes byer falt, og Babylon, den store (Antikristens
rike), ble ihukommet for Gud, at den skulle få begeret med hans strenge
vredes vin. Og hver øy vek bort, og fjell ble ikke funnet. Og et svært
hagl, som en hundrede pund, falt ned fra himmelen, på menneskene, og
menneskene spottet Gud for haglets plage, for plagen av det var meget
stor." (Joh. Åp. 16,17—21)

Ved Jesu gjenkomst vil det for det tredje bli et mørke over hele ver
den i 12 timer. Herren vil legge sin allmakts hånd over lyset, slik at det
ikke skal kunne skinne for menneskene. Det skal skje tegn i sol og stjer
ner. "Se, Herrens dag kommer, fryktelig og full av harme og brennende
vrede, for å gjøre jorden til en ørken og utslette dens syndere, for him
melens stjerner og dens strålende stjernebilder skal ikke la sitt lys skin-
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ne, SOLEN ER MØRK NÅR DEN GAR OPP, OG MÅNEN SKIN
NER IKKE." (Esaias 13,10)

"jeg kler himmelen i sort og innhyller den i sorgedrakt." (Esaias 50,3)
"I byen (Jerusalem) vanker de (jødenes fiender) om, på muren løper

de, i husene stiger de opp, gjennom vinduene går de inn som tyver. For
an dem skjelver jorden og ryster himmelen, sol og måne sortner, og
stjernene holder opp å lyse. Og Herren (Jesus) lar sin røst høre foran sin
fylking, for hans hær er såre stor, og sterk er den som fullbyrder hans
ord, for stor er Herrens dag og såre forferdelig—hvem kan utholde den?"
(Joel 2,9-11)
"Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden, blod og

ild og røkstøtter. Solen skal omskiftes til mørke, for Herrens dag
kommer, den store og forferdelige... Sol og måne sortner, og stjernene
holder opp å lyse." (Joel 3, 3—4 og 20)
"Og det skal skje på den dag, sier Herren, Israels Gud, AT JEG VIL

LA SOLEN GÅ NED OM MIDDAGEN OG GJØRE DET MØRKT
PÅ JORDEN VED HØYLYS DAG." (Amos 8,9)
^Men straks etter de dagers trengsel (etter den store trengsel), skal so

len bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle
ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Og da skal Men-
neskesønnens tegn (Jesus selv i skyen) vise seg på himmelen, og da skal
alle jordens slekter jamre seg, og de skal se Menneskesønnen komme i
himmelens skyer med kraft og megen herlighet." (Matt. 24,29—30)
"Men i de dager, etter den trengsel, skal solen bli formørket 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)
"Og det skal skje tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal

folkene engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser, mens men
nesker faller i avmakt av redsel og gru for det som kommer over jorde
rike, for himmelens krefter skal rokkes. Og da skd de se Menneskesøn
nen komme i skyen med kraft og megen herlighet." (Luk. 21,25—27)
For det fjerde vil Gud, etter at det er gått 12 timer av den 3. dagen, la

det bli lyst i 12 timer. FRA KLOKKEN 18 OM ETTERMIDDAGEN
VIL ALTSÅ DETTE SKJE AT LYSET SKAL KOMME TILBAKE.
I kontrasten mellom mørket og det lyset som da plutselig inntref
fer, vil alle jordens nasjoner se at Jesus kommer i sin stråleglans med
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himmelens skyer. 'Tå den dag skai lyset bli borte, og de herlige himmel-
lys skal formørkes. Og det skal komme en dag ~ det skal hverken være
dag eller natt, MEN MOT AFTENS TID, DA SKAL DET BLI
LYS." (Sak. 14,6-7)
"Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som

har gjennomstunget ham (jødene), OG ALLE JORDENS SLEKTER
SKAL GRÅTE SÅRT OVER HAM." (Joh. Åp. 1,7)
Denne 3. dagen, etter at den store trengsel er avkuttet, kalles for øv

rig for DOBBELT—DAGEN, for den vil vare dobbelt så lenge som en
vanlig dag på 12 timer. DEN VIL VARE I 24 TIMER, og den vil til
svare 2 hendelser i gammel-testamentlig tid, der også Gud forlenget da
gen med 12 timer. (Se Josva 10,7—14,2. Kong. 20,1—11 og Esaias 38,
1-8.)
At det skal bygges et nytt tempel i Jerusalem, etter at Jesus er kom

met tilbake, og at dette ikke er det samme som trengselstidens tempel,
som ble bygd med godkjennelse av Antikrist, ser vi også av følgende ut
sagn: ". . . således som de (jødene) gjorde da de satte deres treskel (tres
kelen i trengselstidens tempel) ved min treskel (treskelen i det nye
templet) og deres dørstolpe ved min dørstolpe, så bare veggen var imel
lom meg og dem, og de gjorde mitt hellige navn urent med de vederstyg
gelige ting som de fdr med, så jeg måtte gjøre ende på dem i min vrede
(i trengselstiden)." (Esek. 43,8)

Videre vet vi at det skal gå et tidsrom på 1290 dager fra midten av år-
uken. Dette vil si 30 dager forbi åruken (1290 dager -t 1260 dager =
30 dager). "Og fra den tid det stadige offer blir avskaffet (dette skjer i
midten av åruken), og den ødeleggende vederstyggelighet (Antikristens
levendegjorte bilde), blir stilt opp, skal det gå 1290 dager." (Dan. 12,11)

Dette er tiden i Israel for den store sorgen som skal komme over jø
dene, når de oppdager at Jesus er deres lenge etterventede Messias.
Denne sorgen er omtalt i Sak. 12,10—14: "Men over Davids hus og over
Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og de skal
skue op til meg som de har gjennomstunget, og de skal sørge over ham
som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham som en
klager over sin førstefødte. På den dag skal sorgen bli stor i Jerusalem,
som sorgen over ulykken i Hadadrimmon i Megiddons dal. Og landet
skal sørge, hver slekt for seg, Davids huses slekt for seg og deres kvinner
for seg, Natans huses slekt for seg og deres kvinner for seg. Levis huses

-175-



slekt for seg og deres kvinner for seg, sime'ittenes slekt for seg og deres
kvinner for seg, og likeså alle de andre slekter, hver slekt for seg og
deres kvinner for seg. (Sak. 12,10—14)
På samme måte som Israels barn gråt i 30 dager over både Aron og

Moses etter deres bortgang, skal de også gråte i 30 dager, når de opp
dager at Mannen fra Nasaret er deres virkelige Messias — han som de
korsfestet for snart 2000 år siden, og som de ikke har villet anerkjenne i
alle disse år. Det er ikke rart at det vil bryte ut en bunnlos sorg og en
bimnløs fortvilelse i Israel, når de oppdager at Jesus Kristus er deres
Messias.

Om Israels barns sorg over Aron, som var deres første yppersteprest,
og om Israels barns sorg over Moses, som formidlet Sinai-pakten mellom
Gud og folket, står det følgende: "Og da hele menigheten så at Aron var
død, gråt hele Israels hus over Aron i 30 dager." (4. Mos. 20,29)
"Og Israels barn gråt over Moses på Moabs ødemarker i 30 dager, da

var gråtens dager til ende, sorgen over Moses." (5. Mos. 34,8)
Videre vet vi at det skal gå et tidsrom på 45 dager fra midten av år-

uken, (1335 dager minus 1260 dager = 45 dager). Dette vil bli en
tid for de troende i Israel med spesiell bønn til Herren og med bygging
av 1000-års-rikets tempel. Vi vet at når Jesus drar inn i Jerusalem etter
disse 75 dagene (30 dager pluss 45 dager = 75 dager), så drar han
inn i det nyoppbygde templet i Jerusalem, sammen med de troende av
mange kategorier. "Salig er den som bier og når fram til 1335 dager."
(Dan. 12,12)

Etter disse 75 dagene vil Jesus komme for å være jødenes konge. Vi
dere vet vi at det skal gå 2300 aftener og morgener, fra midten at år-
uken før templet skal komme til sin fulle rett igjen. (2300 dager minus
1260 dager = 1040 dager.) Dette går både på ofringene og templets
mange forskjellige bygninger, som også hedningene skal være med på å
bygge. "Så hørte jeg en av de hellige tale, og en annen hellig sa til ham
som talte: For hvor lang tid gjelder synet om det stadige offer og det
ødeleggende frafall — at både helligdom og hær overgives til nedtredel-
se? Og han sa til meg: 2300 aftener og morgener (=2300 dager) så skal
helligdommen komme til sin rett igjen. Da nå jeg, Daniel, så dette syn,
søkte jeg å forstå det, da stod det med en gang foran meg en skikkelse
som så ut som en mann. Og jeg hørte et menneskes røst mellom Ulias
bredder, han ropte: Gabriel, forklar synet for ham. Så kom han dit hvor

-176-



jeg stod, og da han kom, ble jeg forferdet og falt på mitt ansikt, og han
sa til meg: Gi akt på mine ord, menneskesønn. FOR SYNET SIKTER
TIL ENDENS TID." (Dan, 8,12-17)
Hva som gjelder dette Bibel-stedet, så må vi være oppmerksomme på

at mange Bibel-tolkere sier at tidsrommet bare er 1600 dager, da de me
ner at vi må dele antallet på 2, for å få det korrekte antall dager. Dette
er galt.

Dessuten må vi være oppmerksomme på at de aller fleste teolog
er i vårt land, sier at dette synet om de 2300 dagene går på Antiokus
Epifanes skjending av det jødiske tempel på den tid. Antiokus Epifanes
er det største forbilde som vi har i Bibelen på Antikrist. Han styrte i
Syria fra 175 — 164 f. Kr. Bibelen derimot sier at synet går på endens
tid. (v. 17)

Jeg vil i den forbindelse referere det som O. K. Indergaard sier om
disse forskjellige tidsangivelsene i Daniel 8, 12—17 og 12,11—13 i sin
bok. Antikristen kommer snart igjen, s. 92—94:
"For denne bindende erklæring av Israels ledere: '^Vi har ikke konge

uten Cæsar" står ved makt til den siste dag av den store trengsel.
Profeten Hoseas har beskrevet de to siste dager av den store trengsel og
den første dag av det messianske fredsrike i Hos. 6,2: "Han vil gjøre oss
levende etter to dager, på den tredje dag vil han oppreise oss,*og vi skal
leve for hans åsyn." I disse to dager skal Israel endelig helt og fullt
besinne seg på årsaken til sin dødstilstand. Da skal Gud utgyde nådens
og bønnens ånd over Israel, og Israel, som da står foran den visse utslet
telse, skal i sin ytterste nød påkalle den himmelfame Jesus av Nasaret
som sin Messias og Konge, Sak. 12,10, og han skal åpenbare seg til frel
se for Israels levning. Sak. 14,3—5, Rom. 11, 26.
Men profeten Daniel angir en tidsperiode på tusen, tohundre og nitti

dager fra midten av den 70-ende åruke for Israel og Jerusalem uten å gi
nærmere forklaring, nemlig: "Og fra den tid det stadige offer blir av
skaffet, og den ødeleggende vederstyggelighet blir stilt opp, skal det gå
tusen, to hundre og nitti dager," Dan. 12, 11 Hvilken uforklart for
lengelse på tretti dager forbi åruken er dette?

Nøkkelen til forståelsen av denne hemmelighet har vi i Israels gråt
over ypperstepresten Aron og midleren Moses ved deres død, en sorg
som for hver av dem varte i tretti dager, 4. Mos. 20,29, 5. Mos. 34,8,
hvilket er forbildet til Israels sorg over Jesus Messias, som både er
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yppersteprest for de kommende goder, Hebr. 9, 11, og midler for den
nye og bedre pakt mellem Gud og Israel, Jer. 31, 31—40, Hebr. 7, 22
og 8,6.
Denne Israels unevnelige sorg beskrives i Sak. 12, 10—14. I tretti

dager skal Israel således være i den dypeste og oppriktigste sorg, når det
er blitt klart for Israel at den forkastede, korsfestede og forbannede
Jesus av Nasaret virkelig er Israels sanne Messias, ja som undertone skal
denne sorg aldri mere forstumme i Israel, 2. Kron. 35, 25.
Men når denne sørgetid er tilende, sier profeten Daniel videre at den

er salig som bier i ennå førtifem dager, nemlig: "Salig er den som bier og
når frem til tusen tre hundre og trettifem dager," Dan. 12,12. Hvilken
ny tidsperiode på førtifem dager er dette? Og hvilken saliggjørende be
givenhet inntrer førtifem dager etter sørgetidens slutt?
Denne nye tidsperiode på førtifem dager etter den foregående tretti

dagers sorg, da Israel som lammet av sorgen ikke formår annet enn å
gråte og sørge, er en ny og stille besinnelsens tid som Israels levning skal
gjennemleve i den dypeste meditasjon og i den oppriktigste pietet.

Disse førtifem dager uttydes som følger:
Ifølge profetien om Israels og Jerusalems sytti åruker, Dan. 9, 24—

27, som er den siste av fire like lange tidsperioder profetisk tid for Israel
fra patriarken Abraham, Israels stamfar, til Israels endelige gjenoppret
telse i det ennå fremtidige israelske fredsrike på denne jord ved Jesus
Messias, skjedde Jesu inntog i Jerusalem, Matt. 21,1—11, Mark. 11,1—
11, Luk. 19, 28—40, Johs. 12,12—19, nøyaktig på den siste dag i den
sekstiniende åruke ifølge profetien i Dan. 9, 25, Sak. 9, 9, hvilket vi ik
ke her kan ta plass til å utvikle inngående.

Fra og med dagen etter Jesu inntog i Jerusalem til og med Jesu døds
dag på Golgata kors er der fem dager, 2. Mos. 12, 1—13. Fra og med
Jesu oppstandelses dag til og med Jesu himmelfarts dag, da han gikk til
sitt sted i himmelen for å avvente at Israel erkjenner seg skyldig og sø
ker hans åsyn. Hos. 5, 15, er der førti dager. Ap. gj. 1, 3. De første fem
dager plus de siste førti dager blir tilsammen førtifem dager.

Når den store sabbatsdag, Johs. 19, 31, ikke er medtatt i beregnin
gen, kommer dette av at Jesus Messias denne dag var i dødsriket, hvilket
ikke angår Israel mere enn de øvrige nasjoner.
Gud har altså bestemt at Israel i spesiell kontemplasjon skal gjennem

leve disse førtifem dager før den saliggjørende begivenhet ifølge Dan.
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12, 12 skal inntre, da himmelkongen Jesus Messias skal holde sitt nye
inntog i det da tredelte Jerusalem, Esek. 43,1—7.
Å, hvilken lykkens og herlighetens dag for det nye Israel! Våre ord

kan ikke tolke dette, hvilket vi overlater til Israel å gjøre.
Ifølge Dan. 8, 14 skal det gå hele to tusen og tre hundre dager fra

midten av den 70-ende åruke, altså tusen og førti dager forbi åruken,
før helligdommen helt og fullt kommer til sin rett."

Når disse 2300 dagene er gått ut over midten av åruken, er templet
med sine mange bygninger helt ferdigbygget, både med forgården, det
Hellige og det Aller Helligste. Alle innredningene er kommet på plass og
de 2 altrene er også oppbygd. Det er brennofferalteret som står i for
gården, og det er røkelsesalteret som står i det Hellige umiddelbart for
an inngangen til det Aller Helligste. Det vil brenne en evig ild på begge
disse altrene, og 2 ganger om dag vil brennofferalteret få de stadige
offer og røkelsesalteret det stadige røkofferet. Dette vil sige om morge
nen og om kvelden. I tillegg til dette vil også brennofferalteret få andre
offer i løpet av dagen. (Om de stadige offer, se 2. Mos. 29, 38—42 og
30, 7-8)

Først etter at disse 2300 dagene er gått, skal templet komme til sin
fulle rett igjen. Alle hedningefolkene har også i løpet av dette tidsrom
met kommet til Jerusalem og vært med på å bygge templet. "Og
si til ham: Så sier Herren, hærskarenes Gud, Se, det skal komme en
mann som heter Spire (dette er en tittel på Messias), han skal spire
fram av sin rot, OG HAN SKAL BYGGE HERRENS TEMPEL.
Ja, han skal bygge Herrens tempel, og han skal vinne herlighet og
sitte og herske på sin kongetrone (på Sion) og han skal være prest
der han atter på sin trone, og freds råd skal det være mellom dem
begge. Og kronene skal være til et minne i Herrens tempel om Helem og
Tobia og Jed^a og Hen, Sefanias sønn. OG LANGT BORTE FRA
SKAL DE KOMME OG BYGGE PA HERRENS TEMPEL, og Dere
skal kjenne at Herren, hærskarenes Gud, har sendt meg til dere, og det
te skal skje dersom Dere hører på Herrens, deres Guds røst." (Sak. 6,
12-15)

Vi har allerede nevnt at templet skal ligge på toppen av Sion, og dette
fjellet skal rage opp over de andre fjell i Israel. Jeg vil i den anledning få
lov til å sitere det som Chaim Shivili sier om dette i sin bok. Frelsens ti
der, s. 97—99: "Templet må på grunn av sin betydelige prestige være
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høyere beliggende enn alle Jerusalems fjell. I det andre templets dager
var der daler rundt omkring og templet kunne sees langt borte fra. Men
etter 2000 år av ødeleggelser har det dannet seg hauger av ruiner og
murbrokker og jord, som har fylt dalene fra år til år. Minnestøtter, kir
keruiner og steinhauger har hopet seg opp, så dalene ble til hauger og
tempelberget er i våre dager lavere enn byens øvrige områder. Jordskjel
vet vil løfte og heve tempelplassen og gjøre høydene og bakkene rundt
omkring lavere. Dermed blir Esaias 2,2 bokstavelig oppfylt.
"Og det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står,

være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder."
Esaias 2,2 — Mika 4,1.
Om vi nå ser på et kart av Jerusalem og omegn, finner vi at det er to

fjell som er høyere enn alle de andre. Det ene kalles "Nabi Samuil",
gravstedet til profeten Samuel, som også kalles Rama. Det er 900 meter
over havet. Det andre er Beit Jala, syd for Jerusalem, 923 meter høyt.
Nå er Sion bare 770 meter og Moria 742 meter. Derav følger at "fjellet,
der Herrens hus skal stå", må heves 200 meter, så templet blir høyere
og over alle fjellene og høydene.
Men hva skal vi gjøre med verset i Esaias 24, 33? "For Herren er kon

ge på Sions berg og i Jerusalem." Hvorledes kan profetene legge Herrens
kongedømme til Sion, når Moria berg er det sentrum hvor templet er
reist og hvor Herrens herlighet åpenbarte seg? Profeten burde ha sagt:
"For Herren regjerer fra det hellige berg."
Den logiske konkluqon er at fjellet der Herrens hus står, vil forenes

med Sions berg, som er 30 meter høyere. Jordskjelvet er så kraftig at
begge to vil forenes og bli ett fjell, og dette vil heve seg ennå 200 meter.
Dette løser da det problem som alle studenter og tenkere og utleggere
har brydd sine hoder med.
I Esek. 40, 2 beskriver profeten formen på det tredje templet og sier:

"I syner fra Gud førte han meg til Israels land og satte meg ned på et
meget høyt fjell, og på det var det likesom en bygget stad i syd." Ese-
kiel nevner ikke her tempelberget Moria, men bekrefter at det var et
meget høyt berg. Hva har da hendt her? Svaret er, så vidt jeg kan se, at
Esekiel, som i sin ungdom så tempelbei^et, ikke kimne gjenkjenne det
tempelberget som han så i sitt syn, fordi det var et annet høyt fjell med
en annen form — fordi det nå var forenet med Sions berg. Det ble et
meget høyt fjell og det var en bygget stad i syd. Fra syd for det 3. Jeru-
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salem var det bygget en stor by, et nytt Jerusalem, som strekker seg
sydover hele ti kilometer. Hvor mange lærde har ikke pratet om at Ese-
kiel antydet hvorledes det tredje tempel skulle bli bygget i Negev!
I lyset av det som er skrevet ovenfor kan vi godt forstå alt dette.

"For Herren skal regjere fra Sion!" Det antyder Sion og Moria berg
forent. Hele dette store området vil være stort nok til å bygge det
tredje templet på sammen med alle dets hjelpe-institusjoner. Det vil
også være plass nok for garasjer, en flyplass med fly som bringer tu
sener av turister og pilegrimer hver uke for å se og hylde vår messianske
Konge!"
Det er altså det nyoppbygde templet i Jerusalem at Jesus skal komme

tilbake til etter at de 75 dagene er gått. I dette tidsrommet har Jesus
sammen med englene vært aktiv på forskjellige måter.

For det første har de tilintetgjort Israels fiender ved Harmageddon.
"Og jeg så at det av dragens munn og av dyrets (Antikrist) munn og av
den falske profets munn kom ut 3 urene ånder som lignet padder, for
de er djevle-ånder som gjør tegn, og de går ut til kongene over hele jor
derike for å samle dem til krigen på Guds, den allmektiges, store dag...
OG HAN SAMLET DEM PA DET STED SOM PA HEBRAISK

HETER HARMAGEDDON." (Joh. Ap. 16,13-14 og 16)
"Og jeg så himmelen åpnet, og se, en kvit hest, og han som satt på

den, heter Trofast og Sanndru, og han dømmer og strider med rettfer
dighet. Hans øyne er som ildslue, og på hans hode er det mange kroner,
han har et navn skrevet som ingen kjenner uten han selv, og han er
kledd i et kledebon som er dyppet i blod, og han er kalt Guds ord. Og
hærene i himmelen fulgte ham på kvite hester, kledd i kvitt og rent fint
lin. Og av hans munn går det ut et skarpt sverd (Guds ord), foråt han
med det skal slå hedningene, og han skal styre dem med jernstav (i 1000-
års-riket), og han treder vinpersen (Harmageddon) med Glids, den all
mektiges, strenge vredes vin. På sitt kledebonn og på sin lend har han et
navn som er skrevet: KONGERS KONGE OG HERRERS HERRE.

Og jeg så en engel som stod midt i solen, og han ropte med høy røst og
sa til alle fuglene som flyver under det høyeste av himmelen: Kom hit
og samle dere til Guds store måltid, for å ete kjøtt av konger og kjøtt av
krigshøvdinger og kjøtt av veldige og kjøtt av hester og av dem som satt
på dem, og kjøtt av alle, frie menn og træler, små og store. Og jeg så
dyret og kongene på jorden og deres hærer samlet for å føre krig mot
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ham som satt på hesten, og mot hans hær." (Joh. Åp. 19,11—19)
For det andre skal både Antikrist og den falske profet kastes levende i

ildsjøen, og Satan skal fengsles i avgrunnen for 1000 år. "Og dyret ble gre
pet, og sammen med det den falske profet, han som for dets øyne hadde
gjort de tegn hvormed han hadde forført dem som tok dyrets merke og
tilbad dets bilde, disse 2 ble kastet levende i ildsjøen som brenner med
svovel, og de andre ble drept med hans sverd som satt på hesten, det sverd
som gikk ut av hans munn, og alle fuglene ble mettet av deres kjøtt. Og
jeg så en engel stige ned fra himmelen, som hadde nøkkelen til avgrun
nen og en stor lenke i sin hånd. Og han grep dragen, den gamle slange,
som er djevelen og Satan, OG BANDT HAM FOR 1000 ÅR, og kas
tet ham i avgrunnen og lukket til og satte segl over ham, foråt han ikke
lenger skulle forføre folkene inntil de 1000 år var til ende, og etter den
tid skal han løses en kort stund." (Joh. Åp. 19, 20—21, 20,1—3)
For det tredje skal Jesus tilintetgjøre de arabiske nabostammene som

har vært fiendtlig innstilt overfor Israel i snart 4000 år. Det står mye
om Guds straff over disse folkene i det Gamle Testamente, og nesten
samtlige profeter har omtalt disse utrenskingsaksjoner mot jødenes na
bofolk. Straffen gjelder både folkene som bor der og de forskjellige lan
dene. Det vil føre altfor langt å ta med alle Bibel-sitatene hva som gjel
der dette, men noen skal vi ta med. Allerede Bileam, Beors sønn, så det
te da Balak, kongen i Moab, ba ham om å komme for å forbanne Israels-
folket, som var på vei inn i det lovede landet. "Se, jeg (Bileam) vender
nå hjem til mitt folk, men la meg først varsle deg (Balak) om hva dette
folk (jødene) skal gjøre med ditt folk i de siste dager. Og han tok til å
kvede og sa: Så sier Bileam, Beors sønn, så sier mannen hvis øye er luk
ket, så sier han som hører ord fra Gud og har fått kunnskap fra den
Høyeste, han som skuer syner fra den Allmektige, segnet til jorden, med
opplatte øyne: Jeg ser ham (Jesus), men ikke nå, jeg skuer ham, men
ikke nær, en stjerne stiger opp av Jakob, et spir løfter seg fra Israel,
HAN KNUSER MOABS TINNINGER OG UTRYDDER UFREDS-

ÆTTEN. (Moab: landområde øst for Dødehavet som omfattet høy
sletten omkring elven Arnon, med Abarim-fjellene og Pisga-fjellet,
Moab grenset i øst opp til den arabiske ørken, i sør til elven Sered, i
vest til Dødehavet og i nord til Ammon) EDOM BLIR HAM UN
DERLAGT (Edom er landet ved Israels sørøstlige grense, det omfattet
fjell-landet Se'ir sør for Dødehavet og området ned til Akababukta) og
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Se'ir, hans fiende blir ham underlagt, STORT VELDE VINNER IS
RAEL." (4. Mos. 24,14-18)
"Tenk etter og gå i deg selv, du folk som ikke blues, for Guds råd

foder — som agner farer dagen fram — for Herrens brennende vrede
kommer over dere, for Herrens vredes dag kommer over dere! Sok Her
ren, alle Dere saktmodige i landet, som holder bans lov! Sok rettferdig
het, sok saktmodigbet! Kanskje Dere blir skjult på Herrens vredes dag.
For Gasa skal bli forlatt, og Askalon en orken, Asdods folk skal jages

ut midt på dagen, og Ekron skal rykkes opp med rot.
Ve dem som bor i bygdene ute ved havet, kreterfolket! Herrens ord

kommer over deg, Kana'an, du filistrenes land, jeg vil odelegge deg så in
gen skal bo i deg. Og bygdene ute ved havet skal bli til beitemarker med
gjemmesteder for byrdene og med febegn. Og det skal bli en bygd for
dem som blir igjen av Judas bus, der skal de ba sitt beite, i Askalons
buser skal de hvile om aftenen. For Herren deres Gud skal se til dem og
gjore ende på deres fangenskap. Jeg bar bort Moabs spott og Ammons
barns hånsord, da de spottet mitt folk og bar seg overmodig at mot dets
land.

Derfor, så sant jeg lever, sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud,
skal det gå Moab som Sodoma og Ammons barn som Gomorra: De skal
bli neslers eie og en saltgrube og en orken til evig tid, resten av mitt folk
skal plyndre dem, de som blir igjen av mitt folk, skal ta dem i eie. Så
ledes skal det gå dem for deres overmots skyld, fordi de hånte og bar
seg overmodig at mot Herrens, hærskarenes Guds folk. Forferdelig skal
Herren vise seg mot dem, for ban skal tilintetgjore alle jordens guder, og
alle hedningenes kyster skal tilbede ham, hvert folk på sitt sted.

Også Dere etiopere blir gjennemboret av mitt sverd. Han rekker sin
bånd ut mot Norden og odelegger Assur og gjor Ninive til et ode, tort
som en orken. Der skal hjorder hvile, alle slags villdyrflokker, både pe
likaner og pinnsvin, skal overnatte på soilebodene der, fuglesang bores i
vinduene, grus ligger på dortreskelen, for sederpanelet er revet av. Dette
er den jublende stad, som bodde så trygt, som sa i sitt hjerte: Jeg og
ingen annen! Hvor den er blitt til en orken, et leie for ville dyr! Hver
den som går forbi, blåser av den og ryster hånlig sin bånd." (Sef. 2)
"Hvem er ban som kommer fra Edom, i rode klær fra Bosra (Bosra:

hovedstad i Edom, ca. 40 km. sor for Dodebavet, det nåværende Busei-
ra, flere profetiske utsagn er rettet mot Bosra, "festningsbyen") så prek-
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tig i sin kledning, kneisende i sin store kraft? — Det er jeg (Jesus), jeg
som taler rettferdighet, som er mektig til å frelse. Hvorfor er din klæd-
ning så rod, og dine klær lik hans som treder vinpersen? Persekaret har
jeg trådt, jeg alene, og av folkene var ingen med meg, så trådte jeg på
dem i min vrede og trampet dem sonder i min harme, da sproytet deres
blod på mine klær, og hele min kledning fikk jeg tilsolt.
For hevnens dag var i mitt hjerte, og mitt gjenlosnings-år var kommet,

og jeg så meg om, men det var ingen som hjalp, jeg undret meg, men det
var ingen som stottet meg, da hjalp min arm meg, og min harme stot-
tet meg, og jeg trådte ned folkeslag i min vrede og gjorde dem drukne i
min harme, og jeg lot deres blod rinne ned på jorden.*' (Esaias 63,1—6)
For det fjerde skal englene hente alle joder som bor omkring i hele

verden. De skal ikke hente dem til Israel, men de skal hente dem til or-
kenområdene i ost eller sor-ost for Israel, hvor Herren skal prove dem
om de vil underkaste seg ham. De som ikke er villige til dette, skal om
komme i orkenen. "Og han (Jesus) skal sende ut sine engler med basun
ens veldige klang, og de skal samle hans utvalgte (jodene) fra de 4 ver-
denshjorner, fra himmelbryn til himmelbryn." (Matt. 24, 31)
"Hvem er disse som kommer flyvende som skyer, som duer til sine

dueslag?" (Esaias 60,8)
"Og jeg vil fore dere ut fra de folk og samle dere fra de land som De

re nå er spredt i, med sterk hånd og med utost harme. Og jeg vil fore
dere Godene) til folkenes orken, og der vil jeg gå i rette med dere, åsyn
til åsyn, likesom jeg gikk i rette med deres fedre i orkenen ved Egyptens
land, således vil jeg gå i rette med dere, sier Herren, Israels Gud. Og jeg
vil la dere gå forbi under hyrdestaven, og jeg vil fore dere inn i paktens
bånd, og jeg vil skille ut fra dere de gjenstridige og dem som er falt fra
meg, fra deres utlendighets land vil jeg fore dem ut, MEN TIL ISRA
ELS LAND SKAL INGEN AV DEM KOMME, og Dere skal kjenne
at jeg er Herren." (Esek. 20,34—38)
"På den tid, sier Herren, vil jeg være alle Israels ætters Gud, og de

skal være mitt folk. Så sier Herren: Det folk som er unnkommet fra

sverdet, har funnet nåde i orkenen, JEG VIL GÅ OG FØRE IS
RAEL TIL RO." (Jer. 31,1-2)

Når Jesus kommer tilbake til Jerusalem, så vil han ta med seg de
troende joder som han har holdt skjult i orkenen i 3,5 år. Denne av
delingen går under benevnelsen "kvinnen". I tillegg til dette vil både
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de jøder som englene har samlet sammen i ørkenen, de troende fra gam-
mel-testamentlig tid og englene være med i dette triumftoget. Den jødis
ke avdelingen av disse sistnevnte troende er **Jesu brud". (Se Hebr. 11)
Hva som gjelder den første gruppen, så står det følgende om den: "Og

et stort tegn ble sett i himmelen: en kvinne (en avdeling troende jøder)
klædd med solen, og månen under hennes føtter, og på hennes hode en
krone av tolv stjerner, og hun var fruktsommelig og skrek i barnsnød og
fødsels-veer.

Og et annet tegn blev sett i himmelen, og se, en stor ildrød drage,
som hadde syv hoder og ti hom, og på sine hoder syv kroner, og dens
stjert drog tredjedelen av himmelens stjerner med seg og kastet dem på
jorden. Og dragen stod foran kvinnen som skulde føde, for å sluke hen
nes ham når hun hadde født. Og hun fødte et guttebarn (Jesus), som
skal styre alle hedningene med jemstav, og hennes barn blev bortrykket
til Gud og til hans trone. Og kvinnen flydde ut i ørkenen, hvor hun har
et sted som er gjort i stand til henne av Gud, foråt de der skulde gi hen
ne hennes føde i tusen to hundre og seksti dager.
Og da dragen så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvin

nen som hadde født gutten. Og den store ørns to vinger blev gitt til
kvinnen foråt hun skulde flyve ut i ørkenen til sitt sted, hvor hun får
sin føde en tid og tider og en halv tid, borte fra slangens åsyn. Og slan
gen sprutet av sin munn vann som en elv efter kvinnen, for å rive henne
bort med elven, men jorden kom kvinnen til hjelp, og jorden åpnet sin
munn og slukte elven som slangen sprutet av sin munn. Og dragen blev
vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes
ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd. Og jeg stod på
sanden ved havet." (Joh. Åp. 12,1—6 og 13—18)

"Se, derfor vil jeg lokke henne og føre henne ut i ørkenen og tale
vennlig til henne, og så snart hun kommer derfra, vil jeg gi henne hennes
vingårder igjen og gjøre Akors dal (Akors dal: en øde dal nordvest for
Dødehavet, navnet minner om et hebr. ord akar, som betyr å skade eller
bringe ulykke, her ble Akan steinet) til en håpets dør for henne, og hun
skal takke der som i sin ungdoms dager, som den dag da 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: Min Baal." (Hos. 2,
14-16)
"Når dere (jødene) ser ødeleggelsens vederstyggelighet som profeten
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Daniel har talt om, stå på hellig grunn (trengselstidens tempel i Jerusa
lem), — den som leser det, han se til å slqønne det — da må de som er i
Judea fly til Qells, og den som er på taket, ikke stige ned for å hente
noe fra sitt hus, og den som er ute på marken, ikke vende tilbake for å
hente sin kappe. Ve de fruktsommelige og dem som gir die, i de dager.
Men be om at deres flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten,
for da skal det være så stor en trengsel (den store trengsel) som ikke har
vært fra verdens begynnelse inntil nå, og heller ikke skal bli." (Matt. 24,
15-21)
Hva som gjelder det skjulestedet som Herren har gjort i stand for jø

dene i ørkenen, så vil jeg sitere litt fra Sigfrid Becks bok. Lys over Frem
tiden, s. 177—178, hvor han skriver følgende: '*Det sted, som er beredt
Israel af Gud (12, 6), udlægger mange da som Petra, Edoms gamle ho
vedstad, der er bygget af en Ægyptisk konge som en uindtagelig fæst-
ning, idet byen er hugget ind i Sejrs bjerg (Jerm. 49,15—16, Obad. 3).
Man har endda identificeret Petra med Pella, hvortil de fleste kristne
flyede under Jerusalems belejring under Titus år 70.
I Essyas 16,1—4 og 21,13—15 har man fundet en profetisk beskrivel

se af denne flugt. Dette fremgår dog mere umiddelbart af den tidligere
bibeloversættelse, hvor det hed: "Lad mine fordrevne få herberge hos
dig, Moab!" (Esaias 16, 4, v. 4—5) og "I skulle blive natten over i
skovene i Arabien, I rejsende hobe fra Dedan. De kommer den tørstige
imøde med vand, indbyggeme i Temas land møde den flygtende med
brød." (Esaias 21,13—14)

Disse troende jøder skal Jesus føre inn i Jerusalem i triumf når han
kommer, "han sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Ja
kobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake, så vil jeg da gjøre
deg til hedningenes lys, foråt min frelse må nå til jordens ende." (Esaias
49,6)
'Tå den tid skal Herren ennå en gang rekke ut sin hånd for å vinne

levningen av sitt folk, de som blir reddet fra Assyria og Egypten og Pat-
ros og Etiopia og Sinear og Hamat og havets øyer (Vesten). Og han skal
løfte et banner for folkene og samle de fordrevne av Israel og sanke de
adspredte av Juda fra jordens fire hjørner." (Esaias 11,11—12)
"OG DER SKAL VÆRE EN RYDDET VEI FOR LEVNINGEN

AV HANS FOLK, de som blir reddet fra Assyria, likesom det var for
Israel den dag de drog opp fra Egyptens land." (Esaias 11,16)
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"Og der skal være en ryddet vei, og den skal kalles den hellige vei.
(Dette må forståes helt konkret). Ingen uren skal gå på den, men den
hører hans folk (jødene) til, ingen veifarende, ikke engang dårer skal
fare vill. Der skal det ingen løve være, og intet rovdyr skal komme opp
på den, de skal ikke finnes der, men de gjenløste (de frelste jøder) skal
ferdes der. OG HERRENS FORLØSTE SKAL VENDE TILBAKE
OG KOMME TIL SION MED FRYDESANG, og evig glede er det
over deres hode, fryd og glede skal de nå, og sorg og sukk skal fly."
(Esaias 35, 8—10)

"Jeg vil samle deg Jakob, samle dere så mange som deré er, sanke
sammen vil jeg det som er igjen av Israel, jeg vil føre dem sammen som
får i en kve, som en hjort i sitt beite, så det larmer av mennesker. VEI—
BRYTEREN (JESUS) GÅR FORAN DEM, DE BRYTER GJEN
NOM OG DRAR FRAM GJENNOM PORTEN OG GÅR UT AV
DEN, DERES KONGE DRAR FRAM FORAN DEM, OG HER
REN I SPISSEN FOR DEM." (Mika 2,12-13)
At Jesus skal komme fra ørkenen og fra områdene kring Dødehavet,

gir også profeten Habakuk oss en mektig profeti om i kap. 3: "GUD
KOMMER FRA TEMAN (Teman; sted i Edom, trolig i nærheten av
Sela, en av de første kongene i Edom, Husjam var fra Teman, innbygger
ne i Teman var kjent for sin visdom), DEN HELLIGE FRA PARAN
(Paran: fjellrikt ørkenområde vest for Midjan, nord for Sinai-fjellet, opp
mot Negev, med oasen Kadeq). Sela. Hans prakt dekker himmelen, og
jorden er full av hans herlighet. En glans som solens lys bryter frem,
stråler omgir ham, og i dem er hans makt skjult. Pest går frem for hans
åsyn, og sott følger hans fottrinn. Han stiger frem og ryster jorden, han
ser opp og får folkene til å skjelve, de evige fjell sprenges i stykker, de
eldgamle hauger synker sammen, hans gang er som i eldgammel tid. Jeg
ser Kusans telter i sorg, teltteppene i Midians land bever. Harmes du.
Herre, på elvene, er din vrede optendt mot dem, eller din harme mot
havet, siden du farer fram på dine hester, på dine seierrike vogner?

Bar og naken er din bue — dine eder til stammene, ditt ord! — Sela.
Til elver kløver du jorden. Fjellene ser deg og bever, vannstrømmer styr
ter fram, avgrunnen lar sin røst høre, den løfter sine hender mot det
høie. Sol og måne treder inn i sin bolig for lyset av dine piler, som farer
fram, for glansen av ditt lynende spyd. I harme skrider du fram over jor
den, i vrede treder du folkene ned.
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Du drar ut til frelse for ditt folk, til frelse for din salvede, du knuser
taket på den ugudeliges hus, du avdekker grunnvollen like til halsen. Sela.
Du gjennemborer med hans eget spyd hodene på hans skarer, som stor
mer fram for å sprede meg og gleder seg likesom de skulde til å oppete en
arming i lonndom. Du farer gjennem havet med dine hester, gjennem en
haug^av store vann. Jeg hørte det, da bevet mitt indre, ved lyden dirret
mine leber, det kommer råttenhet i mine ben, og jeg bever hvor jeg står,
fordi jeg rolig må bie på nødens dag, bie på at hån drar opp mot folket,
han som skal trenge det.
For fikentreet springer ikke ut, og vintrærne bærer ikke, oljetreets

frukt slår feil, og markene gir ingen føde, han har utryddet fårene av kve
en, og det finnes ikke fe i fjøsene.
Men jeg vil fryde meg i Herren, jeg vil juble i min frelses Gud. Herren,

Israels Gud, er min kraft, han gjør mine føtter som hindenes og lar meg
skride fram over mine høider. Til sangmesteren, med min strengelek.*'
(Hab. 3,3-19)

"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 søker, paktens engel, som Dere stunder et
ter, se, han kommer, sier Herren, hærskarenes Gud. Men hvem kan uthol
de den dag han kommer, og hvem kan bli stående når han lar seg se? For
han er som en smelters ild og som tvetteres lut. Og han skal sitte og smel
te og rense sølvet, og han ̂ al rense Levis barn og gjøre dem rene som
gull og sølv, og de skal bære fram for Herren offergaver i rettferdighet, og
Judas og Jerusalems offergaver skal behage Herren, som i gamle dager,
som i fordums år. Og jeg vil komme til dere og holde dom og være et has
tig vidne mot trollharene og horkarlene og dem som sverger falsk, og mot
dem som forholder dagarbeideren hans lønn og gjør vold mot enken og
den farløse, og som bøier retten for den fremmede og ikke frykter meg,
sier Herren, hærskarenes Gud, for jeg. Herren, har ikke forandret meg, og
Dere, Jakobs barn, er ikke tilintetgjort." (Mal. 3,1—6)

Følgende grupper er med Jesus når han kommer til sitt tempel:
1) Englene.
2) Den gruppen troende jøder som går under benevnelsen "kvinnen"

(Joh. Åp. 12).
3) Troende jøder som er blitt samlet sammen i ørkenen av englene, og

som har tatt imot Jesus som jødenes Messias. (Esek. 20,34—38)

-188-



4) De gammel-testamentlige troende som ble med Jesus tilbake ved
hans gjenkomst. Den jødiske del av disse blir kalt "bruden"
(gr. nymfe). (Se Hebr. 11)

I løpet av disse 75 dagene som er gått siden den store trengsel ble av
sluttet, er det derfor skjedd mange ting, hvorav vi her bare har tatt med
en del. Templet er bygd opp igjen, og sammen med disse 5 grupperingene
kommer Herren til sitt tempel. I samsvar med det som vi har behandlet
ovenfor, så kommer han fra øst og drar rett inn i sitt eget tempel. "Så
førte han meg til porten, den port som vender mot øst. OG SE, ISRÅ""
ELS GUDS HERLIGIffiT KOM FRA ØST, og lyden av den var som
lyden av store vann, og jorden lyste av hans herlighet. Og det var å se til
som det syn jeg før hadde sett, som det syn jeg så da jeg kom for å øde
legge staden, og synene var som de syn jeg hadde sett ved elven Kebar
(Kebar: en kanal i forbindelse med Eufrat, her lå byen Tel Aviv, hvor de
bortførte judeerne levde i landflyktighet), og jeg falt ned på mitt ansikt.
OG HERRENS HERLIGHET DROG INN I HUSET GJENNEM

DEN PORT SOM VENDTE MOT ØST. Og Ånden løftet meg opp og
førte meg inn i den indre foi^ård, og se, HERRENS HERLIGHET
FYLTE HUSET. Og jeg hørte en som talte til meg ut fra huset, mens en
mann stod ved siden av meg. Og han sa til meg: Menneskesønn! DETTE
ER STEDET FOR MIN TRONE, DET STED HVOR MINE FØT
TER SKAL STÅ, OG DER VIL JEG BO BLANDT ISRAELS
BARN TIL EVIG HD, og Israels hus skal ikke mere gjøre mitt hellige
navn urent, hverken de eller deres konger, med sitt horelevnet og med si
ne kongers døde kropper og med sine offerhauger. (Esekiel 43,1—7)
"Løft, Dere porter, deres hoder, og løft dere. Dere evige dører, så her

lighetens konge kan dra inn (i Jerusalem). Hvem er den herlighetens
konge? Herren, sterk og veldig. Herren, veldig i strid. Løft, Dere porter,
deres hoder, og løft dere. Dere evige dører, så herlighetens konge kan dra
inn. Hvem er den herlighetens konge: Henen, hærskarenes Gud, han er
herlighetens konge. Sela." (Salme 24,7—10)
"Dra inn, dra inn gjennom porten, rydd veien for folket, bygg, bygg

veien, rens den for stein, løft et banner (Jesus) for folkene. Se, Herren lar
det lyde til jordens ende: Si til Sions datter (Jerusalem): Se, dip frelse
kommer, se, hans lønn (de troende av forskjellige frelses-kategorier) er
med ham, og hans gjengjeldelse går foran ham. (Esaias 62,10—11)
"Se, Herren, Israels Gud kommer med velde, og hans arm (Gud) råder,
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se, hans lonn er med ham, og hans gjengjeldelse går foran ham.'* (Esaias
40,10)
"Hør! Dine vektere oppløfter sin røst, de jubler alle sammen, for like

for sine øyne ser de at Herren vender tilbake til Sion. Bryt ut og juble al
le sanunen. Dere Jerusalems ruiner. For Herren trøster sitt folk, han gjen-
løser Jerusalem. Herren avdekker sin hellige arm for alle folks øyne, og
alle jordens ender får se Guds frelse (Jesus)." (Esaias 52,8—10)
Som et minne om at Herrens herlighet (Jesus) er gått inn gjennom den

østre port, skal den for all framtid være lukket, slik at ingen kan gå ver
ken ut eller inn av den. NÅR DENNE PORTEN ER LUKKET, SÅ
ER DETTE BEVISET PÅ AT JESUS ER KOMMET. I den forbin
delse kan vi nevne at jøder^ har murt igjen den Gylne Port i bymuren,
som er øst-porten, og mener at når det er blitt hull i den, så er dette et
bevis på at Messias er kommet. "Og Herren sa til meg: Denne port skal
være lukket, og ingen skal gå gjennom den, for Herren, Israels Gud, har
gått gjennom den, derfor skal den være lukket." (Esek. 44,2)

Fyrsten derimot, som er jødenes statsoverhode og politiske leder og
som sådan folkets representant overfor Herren, skal få lov til å sitte i por
ten og holde måltid der for Herrens åsyn."Men fyrsten ̂ al, fordi han er
fyrste, ha lov til å sitte der og holde måltid for Herrens åsyn, han skal gå
inn igjennom portens forhall, og samme vei skal han gå ut." (Esek. 44, 3)

Jeg vil i den forbindelse få lov til å sitere det som Samuel Schor sier
om den Gylne Port i sin bok, Jødene og Jesus, s. 38^39: "Profeten Saka-
rias forutsier en personlig gjenkomst: 'Tå den dag skal hans føtter stå på
Oljeberget" (kap. 14,4). Vår Herre for opp fra Oljeberget, ved Hans gjen
komst skal Hans føtter settes på det samme stedet. Videre legger Esekiel
til i kap. 44,1—3 en annen interessant detalj: ". . . mot helligdommens
ytre port, som vendte mot øst, den var lukket for Herren, Israels
Gud har gått inn gjennom den," og den skal først åpnes når Fyrsten ven
der tilbake og trer inn i den kongelige stad. På palmesøndagen trådte Her
ren inn i byen gjennom den gyldne porten, da Hans disipler hyldet Ham
med hosiannarop som Davids Sønn. Denne port er blitt stengt, og i år
hundrer sperret med store stener, og den er fortsatt stengt. "Den er for
Fyrsten," sier Esekiel, "Han skal gå gjennom den." Denne Fyrste er "min
tjener David som skal være fyrste blant dem" (Esek. 34,24). Og vi har al
lerede sett at David i profetien er den samme som Jesus Kristus i historien.

Følgende fakta er derfor sikre: Jesus Kristus trådte inn i Jerusalem
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gjennom den ostre port den første palmesøndag, under jubelrop fra tu
senvis av etterfølgere. Før en uke var gått var Han blitt forkastet av jøde
nes ledere og korsfestet. Nesten to tusen år er gått siden denne forferdelige
tragedie. Han skal komme igjen, Han skal ennå en gang gjøre sitt inntog i
den kongelige stad, gjennom samme port, og det skal bli en stor dødsklage
hvor de skal se opp til ham som de han gjennomstunget. (Sak. 12,10).
Når Herrens trofaste har ventet på Ham i nesten to tusen år, hvor lenge

skal de ytterligere behøve å vente? Dette spørsmål blir derfor stadig mer
betydningsfullt og brennende: Når skal vår Herre komme igjen?"

Jeg vil også sitere det som Risto Santala sier om samme sak i sin bok,
Kristus i Det gamle testamente, s. 122—123: "Spesielt i Esekiels tempel-
syner finnes det mange gåtefulle trekk hvis betydning man bare kan ane
seg fram til. Det vannet som renner fram til templet ifølge kapittel 47,
skal naturligvis forbindes med skildringen i Sak. 14, 4—8. Også Esekiel
44, 1—2 inneholder en tydelig henvisning til Messias: "Så førte han mig
tilbake mot helligdommens ytre port, som vendte mot øst, den var
lukket og Herren sa til mig: Denne port skal være lukket, den skal ikke
åpnes, og ingen skal gå inn gjennom den, for Herren, Israels Gud, har gått
inn gjennom den, derfor skal den være lukket."

Her er det tale om den såkalte "Gylne port", som er på østsiden av temp
let, og som enda den dag i dag er stengt. Esekiel varen merkelig "seer" (se
33, 21—22). Det synes som man hadde sett den gyldne portens historie.
Den har vært stengt kontinuerlig siden år 1530. Navnene på de indre delene
i den er "nåde" og "bot". Muhammedanerne lærer at den en gang skal åp
nes når "Isa", det vil si Jesus, kommer. Ifølge tradi^onen regner man med
at Jesus palmesøndag kom inn i byen nettopp gjennom denne porten.
Hvem er denne "Herren, Israels Gud" som har gått inn gjennom den?

Bibelfortolkeren Rabbi David Kimchi og kommentarene Metsudat David
og Biur Ha-Injan har forklart at den "fyrsten" som blir omtalt like etter
disse versene, betyr "Messias-kongen". De henviser da til ordet i v. 4:
"Herrens herlighet fylte Herrens hus". RADAK sier at denne Herren som
har gått "inn" og "Herrens herlighet" betyr det samme. BIUR HA-
INJAN sier at ordene "Israels Gud har gått inn gjennem den, derfor skal
den være lukket" er blitt sagt for å lære at Den hellige ånd aldri skal for
late stedet, og etter at han er kommet og gått inn i templet, skal denne
dør være lukket, og han skal ikke forlate templet, men bo der for evig."
Haggai 2, 9 slutter seg til disse tankene idet det der heter: Dette siste hus
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skal bli herligere enn det første, sier Henen, hærskarenes Gud...
I forbindelse med de messianske forutsigelsene henviser Esekiel i det

11. kapitlet til et berg som ligger "østenfor staden" (se Ap.gi. 1,12 og
Luk. 50). Vers 23 lyder: "Og Herrens herlighet steg op fra staden,
og den blev stående på det berg som er østenfor staden" Qfr. også Sak.
14, 4). Dette berget østenfor staden kjenner vi fra evangeliene som det
stedet Jesu himmelfart foregikk fra, og det har også en spesiell plass i den
profetiske litteraturen."
Nå er Menneskesønnen kommet tilbake til jødene og til Jerusalem, og

har fått sin trone der. Nå skal han styre verden ut ifra Israel og Jerusalem,
som en rettferdig konge, og nå ligger endelig den 1000-årige fredstid rede
til å bli tilbudt verden. Men før dette kan skje, er det 2 domsscener som
må finne sted.

Den første gjelder de hedningenaqoner som er blitt igjen etter de for
skjellige utrenskningsaksjoner under den store trengsel. Hedningene skal
møte opp i Jerusalem, og der skal de stå foran Jesu herlighetstrone og
måtte gjøre greie for sitt forhold til jødene under den store, trengsel. DE
SOM HAR STØTTET JØDENE, FAR GÅ INN I RIKET. DE SOM
HAR MOTARBEIDET JØDENE, F AR IKKE GA INN I RIKET,
men blir dømt til døden i ildgøen. ''Men når Menneskesønnen kommer i
sin herlighet, 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 hyrdene skiller fårene fra gjetene, og han skal stil
le fårene ved sin høire side, men gjetene ved den venstre.
Da skal kongen si til dem ved sin høire side: Kom hit. Dere min Faders

velsignede! arv det rike som er heredt eder fra verdens grunnvold blev
lagt! For jeg var hungrig, og Dere gav meg å ete, jeg var tørst, og Dere gav
meg å drikke, jeg var fremmed, og Dere tok imot meg, jeg var naken, og
Dere klædde meg, jeg var syk, og Dere så til meg, jeg var i fengsel, og
Dere kom til meg.
Da skal de rettferdige svare ham og si: Herre! når så vi deg hungrig og

gav deg mat, eller tørst og gav deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok
imot deg, eller naken og klædde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og
kom til deg?
Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg eder: Hvad Dere

har gjort imot en av disse mine minste brødre, det har Dere gjort imot
meg.
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Da skal han også si til dem ved den venstre side: Gå bort fra meg, De
re forbannede, i den evige ild, som er beredt djevelen og bans engler!
For jeg var hungrig, og Dere gav meg ikke å ete, jeg var tørst, og Dere
gav meg ikke å drikke, jeg var fremmed, og Dere tok ikke imot meg, jeg
var naken, og Dere klædde meg ikke, jeg var syk og i trengsel, og Dere
så ikke til meg.
Da skal også de svare ham og si: Herre! når så vi deg hungrig eller

tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel og tjente deg ik
ke?

Da skal ban svare dem og si: Sannelig sier jeg dere: Hvad Dere ikke
bar gjort imot en av disse minste, det bar Dere beller ikke gjort imot
meg. Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv."
(Matt. 25, 31-46)

Denne store domsscenen over hedningene bar også profeten Joel be
skrevet på følgende måte: "Hedningefolkene skal våkne og dra opp til
Josafats dal (Josafat betyr: Gud dømmer), for der vil jeg (Jesus) sitte og
dømme alle bedningefolk fra alle kanter. Send sigden ut, for bøsten er
moden. Kom og tred vinpersen, for den er full, persekarene flyter over,
deres ondskap er stor. Skare på skare samler seg i avgjørelsens dal. For
nær er Herrens dag i avgjørelsens dal. Sol og måne sortner, og stjernene
holder opp å lyse." (Joel 3, 20)
Den andre dommen gjelder de jøder som bar vært i Israel under den

store trengsel og bar overlevd alle forferdelighetene. De skal også døm
mes foran Jesu berligbetstrone i templet. "Og i bele landet, sier Herren,
skal 2/3 utryddes og omkomme (i den store trengsel), bare 1/3 skal lev
nes der. Og denne 1/3 vil jeg la gå gjennom ilden og rense den, som en
renser sølv, og prøve den, som en prøver gull. De skal påkalle mitt navn,
og jeg vil bønnhøre dem, jeg vil si: De er mitt folk, og de skal si: Herren
er min Gud." (Sak. 13, 8—9)
"Og det skal skje: Den som blir igjen på Sion og levnes i'Jerusalem,

skal kalles hellig, hver den som er innskrevet til livet i Jerusalem, når
Herren får avtvettet Sions døtres urenhet og får vasket Jerusalems blod
skyld bort fra dets midte ved doms ånd og ved renselses ånd." (Esaias
4, 3-4)
"Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst,

for på Sions berg og i Jerusalem skal det være en flokk av unnkomne,
således som Herren bar sagt, og blandt de unnslopne skal de være som
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Herren kaller." (Joel 3,5)
Denne domsscenen over jødene er også beskrevet i Matt. 24, 37—44

og Luk. 17, 24—37. Mange tror og lærer at dette er Jesu komme for den
kristne menighet, men det er feil. Dette er en beskrivelse av dommen
over jødene etter at den store trengsel er avsluttet (Se min bok: Den
kristne menighets bortrykkelse). "Og som Noahs dager var, således skal
Menneskesønnens komme være, for likesom de i dagene før vannflom
men åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, like til den dag da Noah
gikk inn i arken, og de visste ikke av før vannflommen kom og tok dem
alle, således skal også Menneskesønnens komme være. Da skal to være
ute på marken, en blir tatt, og en blir latt tilbake. To kvinner skal male
på kvernen, en blir tatt, og en blir latt tilbake.
Vak derfor! for Dere vet ikke hvad dag deres Herre kommer. Men det

skal Dere vite at dersom husbonden visste i hvilken nattevakt tyven
kom, da vilde han våke, og ikke la noen bryte inn i sitt hus.

Derfor vær også Dere rede! for Menneskesønnen kommer i den time
Dere ikke tenker." (Matt. 24,37—44).

DET NYOPPBYGDE JERUSALEM I ISRAELS LAND

Vi vet at i 1000-års-riket, skal vi også få et nyoppbygd Jerusalem, for
byen skal delvis ødelegges i trengselstiden, og den skal heves opp til et
høyere nivå enn den ligger i dag, men dette er likevel ikke det nye Jeru
salem, som skal komme ned fra hunmelen, og som Gud er arkitekt og
byggmester for. Dette siste er den byen som skal komme ned fra himme
len pa den nye jord,hvor Gud og Jesus og alle hellige skal bo.Dette er selve
himmelen, som til og med de troende i gammel-testamentlig tid var opp
merksomme på. Vi må passe på at vi ikke blander sammen det nyoppret
tede Jerusalem i 1000-ars-riket og det nye Jerusalem på den nye jord. Det
nye Jerusalem er selve himmelen, og som sådan er den også bedcrevet i
G.T., men begrepet "det nye Jerusalem" forekommer ikke i G.T. "I min
Faders hus (det nye Jerusalem), er det mange rom, var det ikke så, da had
de jeg sagt dere det, for jeg går bort for å berede dere sted." (Joh. 14,2)

for han (Abraham) ventet på den stad som har de faste grunnvoller,
og som Gud er byggmester og skaper til." (Hebr. 11,10)
"Men Dere er kommet til Sions berg og den levende Guds stad, det
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himmelske Jerusalem, og til englenes mange tusen." (Hebr. 12, 22)
"for vi har ikke her en blivende stad, men søker den kommende."

(Hebr. 13,14)
"Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den

første jord var veket bort, og havet er ikke mere. Og jeg så den hellige
stad, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand
som en brud som er prydet for sin brudgom." (Joh. Åp. 21,1~2)
De som ikke har syn for riket for Israel, vil naturligvis også blande

sammen disse to byene, og si at de er det samme. De vil plassere al
le utsagn om det nyoppbygde Jerusalem i 1000-års-riket på den nye
jord.

Jeg vil i denne sanunenhengen få lov til å sitere det som Chaim Shivili
sier om det nyoppbygde Jerusalem i 1000-års-riket i sin bok. Frelsens
tider, s. 95—96: *T)en andre hensikten med jordskjelvet skal være å øde
legge alle de graver som kristne og muhammedanerne har utstjrrt tem
pelberget med til overmål. Moria berg er nå fullt av graver til konger og
prester fra korsfarertiden i Middelalderen. Der er også mange muham-
meddanske sheikers og kongers graver. Viktigst er vel den Hellige Gravs
kirke og Omar-moskéen i hjertet av den gamle bydelen.
Det er umulig å tenke seg gjenreisningen av templet før alt dette er

blitt ødelagt og renset vekk fra selve Himmelen. For de jødi^e myndig
heter må ære og vokte de hellige steder som kristenheten og Islam har i
Jerusalem. Derfor må det et himmelsk initiativ til, så ikke noen grav blir
tilbake på Moria berg. For etter jødisk lov gjør gravene stedet urent,
særlig når så mange av dem ligger dypt nede i jorden, hvor menneske
hender ikke kan nå, selv om de prøvde på det. Derfor skal dette jord
skjelvet være så fryktelig at hele den sentrale delen av Moria berg for
svinner i jorden. Oljeberget øst for byen, skal splittes i to. Dette vil na
turligvis forårsake en mektig rystelse i store deler av den gamle bydel,
som vil synke i avgrunnen. I stedet for alt dette gamle skal det komme
ny og hellig jord opp av dypet uten graver og monumenter og skitne
gater, som det gamle Jerusalem har så meget av idag. For Jerusalem
skal være verdens hovedstad, og alle profetene har sunget om dens ma
keløse skjønnhet og herlighet — i alle disse ords betydninger. Det skal
være marmorgater og plasser av prektige stener. I det gamle Jerusalem
av idag er dette umulig. Arkitekt skal Herren være selv — og Han vil
samle sin ild og sitt nærvær om templet og tempelberget.
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Ifølge Esek. 40 vil Jerusalem bli bygget fra syd for Oljeberget og
lengden skal være mange kilometer."

Vi vet at Jerusalem skal bygges opp igjen i rikets tid. Vi skal se litt på
hvem det er som skal bygge den opp igjen. Salme 15 gir en generell be
skrivelse av dette. Den som er rettferdig i 1000-års-riket, skal få være
med å bygge byen. Dette gjelder både jøder og hedninger. "Herre, hvem
skal bo i ditt telt (templet)? Hvem skal bygge på ditt hellige berg (Sion)?
Den som vandrer ustraffelig og gjør rettferdighet og taler sannhet i sitt
hjerte, som ikke baktaler med sin tunge, som ikke gjør sin neste ondt og
ikke fører skam over den som står ham nær, den som ser med ringeakt
på den gudløse, men som ærer dem som frykter Herren, som sverger seg
selv til skade og ikke bryter sitt ord, den som ikke låner sine penger ut
med rente og ikke tar gave mot den uskyldige. Den dette gjør, skal ikke
rokkes evindelig." (Salme 15)

Etter at profeten Sakarias i kap. 1 beskriver oppbygningen av Jerusa
lem etter landflyktigheten til Babylon (606—536), så beskriver han opp
bygningen av 1000-års-rikets Jerusalem i kap. 2. "Og jeg løftet mine
øyne opp og fikk se 4 horn (de 4 verdensriker, 1) Det ny-babylonske
verdensriket fra 606—538 f. Kr. 2) Det medisk-persiske verdensrike fra
538—331 f. Kr. 3) Det makedonsk-greske verdensrike fra 331—146. 4)
Det romerske verdensrike fra 146 og inntil at Jesus oppretter fredsriket
på jord). Da spurte jeg engelen som talte med meg: Hva er dette? Og
han sa til meg: Dette er de hom som har adspredt Juda, Israel og Jerusa
lem. Så lot Herren meg se fire smeder. Da spurte jeg: Hvad kommer dis
se her for? Han svarte: Hornene har adspredt Juda, således at ingen våg
de å løfte sitt hode, og nå er disse kommet for å forferde dem og slå av
hornene på de hedningefolk som har løftet horn mot Juda land for å ad-
sprede det.

Så løftet jeg mine øine op og fikk se en mann som hadde en målesnor
i sin hånd. Jeg spiui^e ham: Hvor skal du hen? Han svarte: JEG SKAL
TIL JERUSALEM FOR Å UTMÅLE DET OG SE HVOR BREDT
OG HVOR LANGT DEIT SKAL VÆRE. Da kom engelen som talte
med meg, fram, og en annen engel kom imot ham. Og han sa til ham:
Spring avsted og si til den unge mann der: JERUSALEM SKAL LIG
GE FRITT OG ÅPENT PÅ GRUNN AV DEN MENGDE MEN
NESKER OG FE SOM SKAL FINNES DER. Og jeg, sier Herren,
vil være en ildmur rundt omkring det, og jeg vil åpenbare min herlighet
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der." (Sak. 2,2—9)
Her ser Sakarias en mann som skal utmåle Jerusalem, hvor bredt og

hvor langt det skal være. Her får vi også opplysninger om at det skal lig
ge fritt og åpent, og at det skal være en mengde mennesker og dyr der. I
og med at det ligger oppe på platået på Sion, så skal det ligge fritt og
åpent, og i og med at det er verdens hovedstad, så skal en mengde folk
og dyr tu enhver tid være der. Dyrene skal også være der, for å ofres i
rikets tid.

Det er naturligvis Jesus som skal være hovedarkitekten til 1000-års-
rikets Jerusalem. Vi har mange Bibel-ord som sier det. *Tor Herren har
bygget Sion, han har åpenbart seg i sin herlighet." (Salme 102,17)
"HERREN BYGGER JERUSALEM, DE BORTDREVNE AV

ISRAEL SAMLER HAN." (Salme 147,2)
"På dine murer, Jerusalem, setter jeg vektere, aldri skal de tie, ikke

den hele dag og ikke den hele natt. Dere som minner Herren, unn dere
ingen ro. OG GI IKKE HAM (JESUS) RO FOR HAN BYGGER
JERUSALEM, OG GJØR DET TIL EN LOVSANG PÅ JORDEN."
(Esaias 62,6—7)
"Det kommer en dag da dine murer (Jerusalems murer) skal bygges

opp igjen, den dag skal dine grenser flyttes langt ut. På den dag skal de
komme til deg like fra Assur og Egyptens byer og fra Egypten like til
elven og fra hav til hav og fra fjell til Qell." (Mika 7,11—12)
"Gjor vel imot Sion etter din nåde, bygg Jerusalems murer." (Salme

51,20)
Det er ikke bare Jesus som skal bygge Jerusalem. Troende hedninger

fra alle nasjoner skal også være med på å bygge byen og dens murer.
"Og fremmede skal bygge dine murer, og deres konger skal tjene deg, i
min harme har jeg slått deg, men i min nåde har jeg forbarmet meg over
deg." (Esaias 60,10)
Ut i fra beskrivelser i det Gamle Testamente får vi også opplysninger

om hvilken utstrekning det ny-oppbygde Jerusalem skal ha. "Så sier
Herren: Se, jeg gjor ende på fangenskapet for Jakobs telt og forbarmer
meg over hans boliger, byen skal bygges på sin haug (Sion) og palasset
skal stå på sitt rette sted." (Jer. 30,18)
"Se, dager kommer, sier Herren, da byen skal bygges for Herren, fra

Hananels tårn (tårn trolig i den nordostlige del av Jerusalem) like til
Hjorneporten (port i Jerusalems bymur, trolig mot nordvest), og måle-
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snoren skal gå videre rett fram over Garet-haugen (ukjent haug nær Je
rusalem), og så skal den vende seg like til Goa (grenseland eller forstad
for Jerusalem, ost for byen), og hele dalen med de dode kropper og
asken, og alle markene like til Kedrons bekk (en bekk som danner skil
le mellom Jerusalem og Oljeberget), til Hesteportens hjørne mot øst
(port i Jerusalem), skal være hellig for Herren. Der skal aldri mer rykkes
noe opp eller brytes noe ned." (Jer. 31,38—40)
"Og hele landet, fra Geba til Rimmon sønnenfor Jerusalem skal bli

som den øde mark, og det (Jerusalem) skal heve seg høyt og trone på
sitt sted, like fra Benjamin-porten (trolig i den nordre del av Jerusalems
bymur) til det sted hvor den forrige port var, til IQømeporten, og fra
Hananels tårn. til kongens vinperse. Og folket skal bo der, og der skal
aldri mer lyses bann over det, JERUSALEM SKAL LIGGE DER
TRYGT." (Sak. 14,10-11)
I følge profeten Esekiel 47,13—48 får vi opplysninger om landet og

om det nyoppbygde Jerusalem i rikets tid. Landets grenser i vest og øst
er henholdsvis Middelhavet og Jordan-elven. I nord er grensen beskrevet
med å antyde hvor den skal gå. "Dette skal være landets grenser: Mot
nord fra det store hav (Middelhavet) på veien til Hetlon i retning mot
Sedad, Hamat, Berota, Sibraim, som ligger mellom Damaskus landemer
ke, og Hamats landemerke, det mellomste Haser, som ligger bort imot
Havrans landemerke. Således skal grensen gå fra havet til Hasar-Enon
ved Damaskus landemerke og videre enda lenger mot nord opp til Ha
mats landemerke. Dette er nordsiden." (Esek. 47,15—17)
I sør ideal landets grenser være følgende: 'Tå 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." (Esek. 47,19)

Dette landet skal de 12 Israels stammer dele likt mellom seg ved at
grensene blir trukket i øst-vestlig retning. Områdene blir dermed et rek
tangel, og områdene skal fordeles på følgende måte fra nord: Dan, Aser,
Naftali, Manasse, Efraim, Ruben, Juda, Benjamin, Simeon, Isakar,
Sebulon og Gad.

Midt i dette området, mellom Judas sydgrense og Benjamins nord
grense skal det nyoppbygde Jerusalem i rikets tid ligge. DETTE OM
RÅDET ER AVGITT TIL HERREN, OG MIDT I DETTE OM
RÅDET LIGGER JERUSALEM OG HELLIGDOMMEN." Og langs
med Judas landemerke, fra østsiden til vestsiden, skal det område
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ligge som Dere skai avgi som gave til Herren, det skal være 25000 sten-
ger (alen) i bredde, og i lengde som en av stammeloddene, fra ostsiden
til vestsiden, og midt i der skal helligdommen (templet) være." (Esek.
48,8)

Stadens yttergrenser danner et kvadrat på 4500 stenger, og stadens
12 porter skal oppkalles etter Israels 12 stammer. "Og dette er stadens
(Jerusalems) yttergrenser: På nordsiden skal den måle 4500 stenger, og
stadens porter skal oppkalles etter Israels 12 stammer, 3 av dem skd
ligge mot nord: Rubens port én. Judas port én. Levis port én. Og på
østsiden skal den måle 4500 stenger og ha 3 porter: Josefs port én. Ben
jamins port én, Dans port én. Og sydsiden skal måle 4500 stenger og
ha 3 porter: Simeons port én, Issakars port én, Sebulons port én. Vest
siden skal måle 4500 stenger og ha 3 porter: Gads port én, Åsers port
én, Naftalis port én. Rundt omkring skal staden måle 18000 stenger.
Og stadens navn skal fra den dag være: HERREN ER DER. (hebr.
Jahve Sjamma)" (Esek. 48,30—35)

Dette blir en kvadratisk by med en lengde på noe over 9 km. og med
et kvadratinnhold på over 81 kvadratkilometer.

Når vi sammenligner det nyoppbygde Jerusalem i rikets tid med det
nye Jerusalem på den nye jord, ser vi ganske raskt at dette er 2 forskjel
lige byer. Det nye Jerusalem vil være en veldig kubus (firkant) på 12000
stadier eller 2300 km. i hver retning. Byens grunnflate vil dekke et om
råde på over 5 millioner kvadratkilometer. Rundt byen går det en mur
som er nesten 75 meter høy. I denne muren er det 12 porter som er
oppkalt etter Israels 12 stammer. I denne muren er det også 12 grunn-
stener, og de er oppkalt etter navnene på Herrens 12 apostler (Se Joh.
Ap. 21,12-14).

ISRAELS LAND I RIKETS TID

Israel skal i rikets tid bestå av en STAMMEDEL og en GRENSE—
DEL. Stammedelen tilsvarer Kana'ans land. I tillegg til dette kom
mer store landområder både i nord, øst og sør for stammedelen.
Disse områdene kan vi kalle for GRENSEDELEN eller de tilstø

tende landområder. Vi har mange Bibel-ord som viser at det er rik
tig at jødene skal innlemme i sitt land de områdene som ligger umid-
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delbart rundt kjernelandet. Vi kan legge merke tii at disse områdene
eller disse landene på en særlig måte har vært fiendtlig innstilte overfor
jødene fra den første tid av. Når de nå må innlemme sine land i Israel,
så er dette for det første en straff ifra Herren, men det er også uttrykk
for at de anerkjenner Israels konge, som er Jesus Kristus, i rikets tid.
'*Hvert et sted Dere Gødene) treder på med deres fot, skal høre dere til,
fra ørkenen og Libanon, fra den store elv, elven Frat (Eufrat), og til
havet i vest skal deres landemerker nå." (5. Mos. 11,24)
"Jeg (Bileam) ser ham (Messias), men ikke nå, jeg skuer ham, men

ikke nær, en stjerne stiger opp av Jakob, et spir løfter seg fra Israel, han
knuser Moabs tinning (landområde øst for Dødehavet) og utrydder
ufreds-ætten. Edom (landet ved Israels sørøstlige grense) blir ham un
derlagt, og^ Se'ir (beri^andet sør for Dødehavet), hans fiende, blir ham
underlagt, stort velde vinner Israel." (4. Mos. 24,17—18)
"Og Salomo rådet over alle kongerikene fra elven (Eufrat) til filistre

nes land og like til Egyptens landemerke, de kom med gaver og tjente
^omo så lenge han levde." (1. Kong. 4, 21) — Slik skal det også bli i
rikets tid. Jesus skal styre over et større område en det kong Salomo
hadde.

"Og de Gødene) skal slå ned på filistrenes skulder mot vest, sammen
skal de plyndre Østens barn, på Edom og Moab skal de legge sin hånd,
og Ammons barn (Ammon: kongerike øst for Jordan-elven) skal lyde
dem. (Esaias 11,14)
"Du øker folket. Herre. Du øker folket og viser din herlighet, DU

FLYTTER ALLE LANDETS GRENSER LANGT UT." (Esaias
26,15)

"for dine ruiner og dine øde steder og ditt heijede land — sannelig,
nå skal du være for trang for innbyggerne, og dine ødeleggere skal være
langt borte. Ennå skal du få høre barna fra din barnløshets dager si:
PLASSEN ER FOR TRANG FOR MEG, FLYTT DEG, SA JEG
KAN FÅ BO HER." (Esaias 49,19-20)
"Rop med fryd, du ufruktbare, (Sara er et bilde på Israel i sin utlen

dighets tid), som ikke fødte! Bryt ut i fryderop og juble, du som ikke
var i bamsnød! For den enslige kvinnes barn Qødene) er flere enn hen
nes som har mann (araberne. Ved at Abraham fikk barn, Ismael, med
trælkvinnen Hagar, så ble Abraham også stamfar til araberne), sier
Herren. Utvid plassen for ditt telt, og la dem spenne ut teppene til din
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bolig, hindre det ikke. STREKK DINE SNORER LANGT UT, OG
GJOR DINE TELTPLUGGER FASTE. For du (Israel) skal brede deg
ut både til høyre og venstre, og din ætt skal ta hedningefolk i eie og
bygge opp igjen ødelagte byer." (Esaias 54,1—3)
"Og ditt folk de er alle sammen rettferdige, til evig tid skal de eie

landet, de er jo en kvist som jeg har plantet, et verk av mine hender til
min ære. Den minste skal bli til 1000, og den ringeste til et veldig folk,
jeg. Herren, jeg vil la det skje hastig, i sin tid." (Esaias 60,21—22)
"Det kommer en dag da dine murer skal bygges opp igjen, den dag

da dine grenser skal flyttes langt ut. På den dag skal de komme til deg
(Israel) like fra Assur og Egyptens byer og fra Egypten like til elven
(Eufrat) og fra hav til hav og fra fjell til fjell (fra alle land). (Mika 7,
11-12)
"På den dag vil jeg reise opp igjen Davids falne hytte (Israels land),

og jeg vil mure igjen dets revner og reise opp det som er nedbrutt av
den, og jeg vil bygge den opp igjen som i fordums dager, så at de Qø-
dene) får ta i eie det som er igjen av Edom, og alle de hedningefolk som
kalles med mitt navn, sier Herren, han som gjør dette." (Amos 9,
11-12)
"Og de (jødene) skal bo i sydlandet, og skal ta Esaus berg (Se'ir) i eie,

og de som bor i lavlandet, skal ta filistrenes land, og de skal ta Efra*ims
land og Samarias land (Nord-riket), og Benjamin skal ta Gilead (fjellrikt
område i Østjordan-landet), og de av denne Israels hær som er bortført,
skal ta det som finnes av kana'anitter like til Sarepta (by i Fønikia, sør
for Sidon), og de bortførte fra Jerusalem som er i Sefarad (et land der
jøder levde i landflyktighet etter babylonernes erobring av Juda), skal
ta sydlandets byer i eie. Og frelsere skal dra opp på Sions berg og døm
me Esaus berg, OG RIKET (RIKET FOR ISRAEL) SKAL HØRE
HERREN TIL." (Obad. 19-21)
"Og jeg vil så dem Gødene) ut blant folkene, men i de fjerne land skal

de komme meg i hu, og de skal leve med sine barn og komme tilbake.
Og jeg vil føre dem tilbake fra Egyptens land og samle dem fra Assur og
føre dem til Gileads land og til Libanon, OG DER SKAL DET IKKE
BLI RUM NOK FOR DEM." (Sak. 10,9-10)

Jeg vil også få lov til å sitere det som 0. K. Indergaard skriver om
Israels land i rikets tid i sin brosjyre, Israel i lys av endetidsprofetiene,
s. 27—29: "En av forutsetningene for å kunne forstå de bibelske pro-
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fetier om Israel er at en ikke skiller Israel og Israels land fra hverandre,
for profetien har bundet dem uløselig sammen. Grunnen til at mange
har skilt Israel og Israels land fra hverandre, er at de ikke forstår Israels
særart og dermed heller ikke Israels forhold til sitt land.
Da Gud gav Abraham og hans ætt Israel sin ubetingede nådepakt, gav

han dem også landet som en uforskyldt nådegave. Og i det profetiske
ord sier Gud at såvel Israel som Israels land er hans ektehustru, Esaias
54, 5—6, Jer. 3,14, 31, 32, Hos. 2,19, Esaias 62,4. Derfor må i Is
raels gjenopprettelse på denne jord det nye Israel og Israels land sam-
mensluttes.

Det opprinnelige navn på Israels land er Kana*an eller Kana'ans land.
Navnet stammer fra Kams sønn Kana^an, som var under forbannelse. 1.
Mos. 9, 21—25, 10,15—19. Fra ham nedstammet de ti folkeslag som
bodde i Kana'ans land da Gud gav Abraham landet, 1. Mos. 15,18—21.
Disse utartet i forferdelige synder og gjorde landet urent, hvorfor Gud
utryddet nesten helt disse folkeslag da Josva førte Israel inn i løftes-
landet. Derved fikk Israel oppleve disse folkeslags utryddelse som Guds
straff for sin synd.
I Israels land fikk Israel sine lover og forordninger av Gud, som de

skulle prøves på og som ham dømte dem etter. Og her skal også Israel
gjenopprettes ifølge profetien i det kommende Messias-rike som nå er
nær.

Derfor er Israels land uadskillelig fra Israel. Og ved Messias' gjen
komst skal Gud gi Israel det hele og fulle land som Gud lovte AbraJiam
og hans ætt i sin ubetingede nådepakt med dem, løftedandet, som
under Guds velsignelse "flyter av melk og honning."
Det hebraiske folk Israel har en firefoldig oppgave:
1. Å vitne om Guds enhet midt i en verden av universell avgudsdyrk

else.

2. Å være et vitne for nasjonene om velsignelsen ved å tjene den
sanne Gud.

3. Å motta, bevare og sprede åpenbarings-Skriftene.
4. Å frembringe Messias etter kjødet.
I denne oppgave hører folket og landet sammen. Derfor er adspred

else fra landet Guds dom over Israel for ulydighet og synd. Og derfor er
gjenopprettelse i landet Guds velsignelse over Israel for anger og om
vendelse. Den siste hjemvenden til Israels land fra alle verdens nasjoner,
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som vi nå er vitne til, vil fore det nye Israel til dets største opphøyelse
og ære i Messias-riket på denne jord.
I overensstemmelse med denne uløselige sammenheng mellom Israel

og Israels gode land gir den bibelske profeti en overflod av de herligste
beskrivelser både av folket og landet i det kommende Messias-riket. Men
profetien har også en spesiell og samlet omtale av landet og hvordan det
skal deles mellom Herren og Israels stammer i Messias-riket, nemlig
Esek. 40 til 48, hvorav vi her kun skal omtale det som angår landet,
Esek. 47,13—48, 35, som omhandler Israels tildeling av stammelodder
etc. ved inngangen til Messias-riket på denne jord.

Ifølge de bibelske profetier må en dele løfteslandet, som Gud lovte
Abraham og hans ætt Israel, i to slags, nemlig EN STAMMEDEL OG
EN GRENSEDEL.

Angående grensene for Israels stammedel, 47,13—21, går denne pro
feti ut fra dens nordøstlige hjørne, Hasar-Enan, som betyr kildenes sted
og har store vannkilder, de eneste i denne øde region, og ligger ca. 97
km. omtrent i nordnordøstlig retning fra Damaskus. Nordgrensen går
da fra Hasar-Enan mot vest til Middelhavet. (Den hebraiske tekst har i
47, 17 Hasar-Enon.) Ostgrensen går fra Hasar-Enan omtrent i sydsyd-
vestlig retning til østsiden av Genesaret-sjøen, og grensen videre er
Jordan-elven og Det døde hav. Sydgrensen går fra sydenden av Det døde
hav sydvest til Kades og så mot vest til Egyptens elv og følger denne
mot nord til Middelhavet til El Arish. Vestgrensen er Middelhavet.

Grensene for stammedelen, 47,13—21, er stort sett de samme som
er anført i 4. Mos. 34, 1—15, bare med to forskjeller. For det første
begynner 4. Mos. 34,1—15 med sydgrensen, mens 47,13—21 begynner
med nordgrensen. For det andre er ifølge 47,13—48,29 ved den ende
lige tildeling alle stammelodder beliggende vest for den foran omtalte
østgrense fra Hasar-Enan til sydenden av Det døde hav.

Vi skal så i noen punkter anføre det særegne ved den endelige tilde
ling ifølge 47,13—48,29:

1. Ingen stammelodd blir øst for Jordan og Det døde hav.
2. Josef får to lodder, en til Manasse og en til Efra'im, i henhold til

47,13, I.Mos.48,5-6, 1.Krøn.5,1.
3. Antall stammer blir likevel tolv, fordi Levi ingår i den del av

stammedelen som kalles gaven til Herren, 48,8—22.
4. Herrens løsning av det nå uløste og uløselige problem med de
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fremmede i Israel, som har fått barn hos dem og derfor faktisk tilhører
Israel. De skal få sin arv i den stamme de bor, 47,22—23.

5. Følgende sju stammelodder er nord for gaven til Herren i rekke
følge fra nord: Dan, Åser, Naftali, Manasse, Efra'im, Ruben og Juda,
48,1-7.
6. Følgende fem stammelodder syd for gaven til Herren i rekkefølge

fra nord: Benjainin, Simeon, Issakar, Sebulon og Gad, 48,23—29. Alle
tolv stammelodder går fra østgrensen til vestgrensen.

7. Det helt nye og særegne ved den endelige deling av stammedelen
er gaven til Herren, som skal ligge mellom Judas og Benjamins stamme
lodder, 48, 8. Uten her å kunne gå i detaljer skal bare bemerkes at i
denne gave til Herren skal helligdommen, prestene, levittene, fyrsten
og staden Jerusalem ha plass. Dermed er de tolv stammer likestilt med
hensyn til at ingen av dem skal ha det fortrinn å avgi plass til noen av de
foran omtalte fem fraksjoner som har sin plass i gaven til Herren. Ja, så
likestilt er stammene at stadens arbeidere som skal dyrke den jord av
gaven til Herren som tilhører staden og som skal være til føde for sta
dens arbeidere, skal være av alle Israels stammer, 48,19.
Med hensyn til den nærmere geografiske beliggenhet av gaven til

Herren er der flere meninger. Likeså med hensyn til den innbyrdes be
liggenhet av de tre deler av gaven til Herren, nemlig prestenes del med
heUigdommen, levittenes del og stadens del, og dette gjelder gaven til
Herren i snevrere forstand, 48, 9—15. Ett er helt sikkert, nemlig at det
som er i øst og i vest for gaven til Herren i snevrere forstand, skal fyrs
ten ha, 48,21—22.
Og selve gaven til Herren i snevrere forstand er 25000 stenger i bred

de og 25000 stenger i lengde, 48, 20, mens gaven til Herren i utvidet
forstand er 25000 stenger i bredde og så lang som stanunedelen fra øst
mot vest, 48, 8. Men på grunn av plasshensyn må vi unnlate å omgjøre
disse mål til våre gjeldende lengdemål.

Ifølge en rekke profetier i G.T. f.eks. 1. Mos. 15, 18—21, 2. Mos.
23,31, 5.M0S. 11, 24, 33,23, 34,1-4, Josval,3, 13,5, 10,40,
1. Kong. 4, 21—24, Salme 80, 12, Esaias 11, 14, Mika 7, 11—13,
Obad. v. 17—21, Amos 9,12, Sak. 10,10, etc. må en med "det land jeg
(Herren) vil vise deg (Abraham)", forstå Israels løftesland som et større
land enn den foran omtalte STAMMEDEL i Esek. 47 og 48. Derfor
består Israels løftesland også av en GRENSEDEL. Denne grensedel må
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være nord for stammedelen mot Eufrat, øst for stammedelen mot
Eufrat og den syrisk-arabiske ørken og syd og vest for stammedelen
mot Det røde hav, altså Negev og Sinai. Kort sagt er grensedelen til
grensede land til stammedelen både mot nord og øst og syd og vest."

DOBBELTBEKKEN

I forbindelse med den store trengsel og i forbindelse med Jesu kom
me etter trengselen vet vi at topografien i Israel og særlig rundt Jeru
salem vil forandre seg. Vi vet f .eks. at Jerusalem skal deles i 3 og få den
treenige Guds stempel, og vi vet at i forbindelse med Herrens komme,
så vil Oljeberget deles, slik at den ene del av fjellet viker mot nord og
den andre del mot sør. Mellom disse to fjellene, vil det bli en dal, hvor
troende jøder skal søke tilflukt på slutten av trengselen. "Og det kom
lyn og røster og tordener, og det kom et stort jordskjelv, et slikt som
ikke har vært fra den tid menneskene ble til på jorden, et sådant jord
skjelv, så stort. Og den store by (Jerusalem) ble delt i 3 deler, og fol
kenes byer falt, og Babylon, den store (både Roma og den store skjøge)
ble ihukommet for Gud, at den skulle få begeret med hans strenge
vredes vin." (Joh. Åp. 16,18^19)
"Og i samme stund ble det et stort jordskjelv, og tiendedelen av byen

(Jerusalem) falt, og 7000 mennesker ble drept i jordskjelvet, og de
andre ble forferdet og gav himmelens Gud ære." (Joh. Åp. 11,13)
'Tå den dag skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger rett imot

Jerusalem i øst, og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så
det blir en stor dal, idet den ene halvdel av fjellet viker mot nord, og
den andre halvdel mot syd. Og Dere skal fly til dalen mellom mine fjell,
for dalen mellom Qellene skal nå like til Asel (Asel: ukjent by). Dere
skal fly som Dere flydde for jordskjelvet i Judas konge Ussias dager. Da
skal Herren min Gud komme og alle hellige med deg, min Gud." (Sak.
14,4-5)

Allerede på den dag da Herren kommer tilbake med englene og alle
de hellige av forskjellige frelses-kategorier, så skal levende vann strømme
ut ifra Jerusalem og ut ifra Sion. Dette vannet skal rinne både ut i Mid
delhavet og ut i Dødehavet og gjøre det slik at landskapet blir meget
grøderikt, og slik at vannet i Dødehavet blir friskt igjen og blir tilhold-
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sted for levende liv. Dette vannet eller denne bekken som kommer frå

templet på Sion, blir også kalt dobbeltbekken, fordi den deler seg i to.
Dette er en forunderlig profeti, og vi skal ta med Bibel-henvisnin-

gene, for dette er lite Iqent blant mange troende. "Og på den dag (når
Jesus kommer) skal levende vann strømme ut fra Jerusalem, den ene
halvdel av dem til havet i øst (Dødehavet) og den andre halvdel av dem
til havet i vest (Middelhavet), både sommer og vinter skal det være så."
(Sak. 14,8)
"Og det skal skje på den dag at fjellene skal dryppe av most, og hau

gene flyte over av melk, og alle bekker i Juda strømme med vann, og
det skal utgå en kilde fra Herrens hus og vanne Sittims dal (Sittim: jø
denes siste leirplass øst for Jordan, midt imot Jeriko. Fra Sittim sendte
Josva ut speidere til Jeriko)" (Joel 3,23)

'*De mettes overflødig av ditt huses (templets) fedme, og av dine
gleders strøm gir du dem å drikke." (Salme 36,9)
"En strøm — dens bekker gleder Guds stad (Jerusalem), den høyestes

hellige bolig." (Salme 46,5)
"Så førte han meg (Esekiel) tilbake til husets (templets) inngang, og

se, DET KOM VANN UT UNDER HUSETS DØRTRESKEL MOT
ØST, for husets forside vendte mot øst, og vannet rant ned fra husets
høyre side, sønnenfor alteret. Så lot han meg gå ut gjennom nordporten
og førte med omkring utenfor, til den ytre port, til den port som vender
mot øst, og se, det vellet vann fram fra den høyre side. Mannen gikk nå
mot øst med en målesnor i hånden og målte tusen alen, så lot han meg
vade gjennom vannet, og vannet nådde meg til anklene.

Atter målte han tusen alen og lot meg vade gjennom vannet,/da
nådde vannet meg til knærne. Atter målte han tusen alen og lot meg
vade gjennom vann som nådde til lendene. Så målte han atter tusen alen,
da var det en bekk som jeg ikke kunne vade gjennom, for vannet var så
høyt at en måtte svømme der — det var en bekk som ikke lot seg vade.
Og han sa til meg: Har du sett det, mennéskesønn? Og han førte meg

tilbake igjen langs bekkens bredd. Da jeg vendte tilbake, se, da stod det
på bekkens bredd en stor mengde trær på begge sider. Og han sa til meg:
Dette vann rinner til østbygdene og videre ned til ødemarken og faller
så i havet, og når det ledes ut i havet, blir vannet der sundt.
Og alle levende skapninger, som det vrimler av overalt hvor dobbelt

bekken kommer, skal leve, og fiskene skal bli meget tallrike, for når
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dette vann kommer dit, blir der sunnhet og liv overalt hvor hekken
kommer.

Og det skal stå fiskere ved havet (Dødehavet) fra En-Gedi (En-Gedi:
oase dannet av en varmtvannskilde på vestbredden av Dødehavet, nav
net betyr "Geitekilden", og denne kilden har gitt navnet til stedet, iden
tisk med Haeson-Tamar) til En-Egla'im (En-Egla'im: sted langt nord på
vestbredden av Dødehavet), det skal være et sted til å kaste fiskegarn
ut, det skal finnes fisk av forskjellig slag i stor mengde, som i det store
hav (Middelhavet). Men myrene og pyttene der skal ikke bli sunne, de
skal bare være til å utvinne salt av.

Ved bekken skal det på begge dens bredder vokse opp allehånde
frukttrær, deres blad skal ikke visne, og deres frukt skal ikke høre opp,
HVER MÅNED SKAL DE BÆRE NY FRUKT, FOR VANNET
TIL DEM GÅR UT FRA HELLIGDOMMEN, OG DERES FRUKT
SKAL VÆRE TIL MAT, OG DERES BLAD TIL LEGEDOM."
(Esek. 47,1-12)

Denne kilden eller dobbeltbekken som rinner ut fra templet i Jeru
salem, må ikke forveksles med livets elv, som rinner ut fra Guds og
Lammets trone på den nye jord. "Og han viste meg en elv med livets
vann, som rant, klar som krystall, ut fra Guds og Lammets trone. Mel
lom stadens (det nye Jerusalem på den nye jord) gate og elven, på
begge sider, stod livets tre, som bar frukt 12 ganger og gav sin frukt hver
måned, og bladene på treet var til legedom for folkene." (Joh. Åp.
22,1-2)

Dette er to forskjellige bekker eller elver. Den første er dobbeltbek
ken i 1000-års-riket. Den andre er livets elv på den nye jord. Disse må
vi ikke blande sammen — og det er følgende forskjeller på dem:

1. Den første bekken renner ut ifra Jesus trone i templet. Den andre
renner ut ifra både Guds og Jesu trone på den nye jord. Her er det ikke
noe tempel, for både Gud og Jesus er templet i sin egen person.

2. Den første bekken deler seg i to. Den andre bekken gjør ikke det.
3. Den første bekken gjør at vannet blir rent, der som det kommer.

Den andre bekken har ikke den funksjonen.
4. Den første bekken gjør at det vokser opp mange slags frukttrær

langs bekkens bredd. Den andre bekken har bare et tre, og det er livets
tre.

5. Den første bekkens mange trær bærer frukt hver måned, og
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frukten skal være til mat og legedom for folkene på jorden. Den andre
bekkens tre bærer også frukt hver måned, mens det her er bladene på
treet som skal være tO legedom for folkene.
Vi må ikke blande sammen disse to elvene og disse to forskjellige

epokene, 1000-års-riket på den ene aden og den nye jord på den andre
siden. For dem som ikke har syn for riket for Israel, blir de mange be
skrivelser som vi har i det Gamle Testamente om riket for Israel, lagt til
den nye jord. Dette er både galt, og det vil virke forvirrende, for når en
gjor dette, så vil Bibel-ordene gi motstridende opplysninger og komme i
konflikt med hverandre. Vi må bare se i oynene at det er sagt meget lite
om den nye jord i det Gamle Testamente, og dersom vi ikke hadde hatt
Johannes Åpenbaring 21—22, 5, så hadde vi heller ikke hatt så store
opplysninger om den nye jord.
I det Gamle Testamente er den nye jord bare omhandlet i noen få

vers, og de fleste utsagn i det Gamle Testamente går på riket for Israel.
Vi ̂ al ta med disse få stedene, hvor G.T. behandler den nye jord.
'Tordum grunnfestet du jorden, og himlene er dine henders gjerning.
De skal forgå, men du blir stående, de skal alle eldes som et klede, som
et kledebon omskifter du dem, og de omskiftes, men du er den samme,
og dine år får ingen ende.'* (Salme 102,26—28)
"Loft deres oyne til himmelen, og se på jorden her nede! For himme

len skal blåses bort som rok, og jorden skal eldes som et kledebon, og
de som bor på den, skal do som mygg, men min frelse skal vare til evig
tid, og min rettferdighet skal ikke brytes." (Esaias 51,6)
"For se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord, og de forste ting skal

ikke minnes og ikke mere rinne noen i hu." (Esaias 65,17) Legg merke
til at dette verset er helt isolert i teksten, og at versene 18—25 omhand
ler 1000-års-riket.

"For likesom den nye himmel og den nye jord som jeg gjor, blir til
evig tid for mitt åsyn, sier Herren, således skal deres ætt og deres navn
bli til evig tid." (Esaias 66,22) Her er også dette verset isolert i kontek
sten, og både det som kommer foran, og det som kommer bak, angår
riket for Israel.

Som vi ser av denne oversikten, så er det kun få steder i det Gamle
Testamente som omtaler den nye jord. Dette er meget viktig å være
oppmerksom på, for dersom en ikke ser dette, så er det store muligheter
for at en legger utsagn om 1000-års-riket til den nye jord. De som ikke
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regner med riket for Israel, og det er dessverre mange, de vil bruke disse
Bibel-ordene galt, men også de som regner med at riket vil komme, de
kan også komme til å bruke disse Bibel-ordene galt, dersom de ikke er
oppmerksomme på dette som vi ovenfor har behandlet.
Denne dobbeltbekken skal forårsake at landet på begge sider av bek

kens bredder skal bli meget grøderikt, og at trærne som vokser der, skal
gi frukt hver måned. Men det er ikke bare i nærheten av denne bekken
at landet skal bli fruktbart. Overalt i Israel og overalt i verden ellers også
vil landet bli meget grøderikt og fruktbart. 11000-års-riket skal jord
bruket bli prioritert, og nasjonene skal ikke lenger føre krig, men om
danne sine våpen til jordbruksredskaper. Jordbruket skal være den vik
tigste næringsveien, og matvaremangelen skal ikke lenger eksistere. Alle
skal ha nok, både av mat og klær, og freden skal kvile over fredsriket.

"Ikke skal kongespir vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter,
inntil fredsfyrsten (Jesus) kommer og folkene blir ham lydige. Han bin
der til vintreet sitt unge asen og til den edle ranke sin aseninnes fole,
han tvetter i vin sitt klædebon og i druers blod sin kjortel. Dunkle er
hans øyne av vin, og kvite hans tenner av melk. (Dette siste går på vel
stand og grøderikhet i rikets tid)." (1. Mos. 49,10—12)
"Se, jeg (Gud) gjør noe nytt, nå skal det spire fram, skal Dere (jødene)

ikke oppleve det? Ja, jeg vU gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken,
så markens ville dyr, sjakaler og strutser, skal ære meg fordi jeg gir vann
i ørkenen, strømmer i ødemarken, så mitt folk, mine utvalgte kan drik
ke. Det folk jeg har dannet meg, skal forkynne min pris." (Esaias 43,
19-21).
"JEG VIL LA ELVER VELLE FRAM PÅ BARE HAUGER

OG KILDER MIDT I DALER, JEG VIL GJØRE EN ØRKEN
TIL EN SJØ OG ET TØRT LAND TIL VANNRIKE KILDER,
jeg vil la sedrer, akasier, myrter og oljetrær vokse fram i ørkenen, jeg vil
la cypress, lønn og buksbom sammen gro på den øde mark, foråt de aUe
sammen skal se og kjenne og legge seg på hjerte og forstå at Herrens
hånd har gjort dette, og Israels Hellige skapt det." (Esaias 41,18—20)
"Da skal han gi regn for sæden du (jødene) sår i jorden, og brød av

jordens grøde, og det skal være kraftig og saftig, din buskap skal den
dag beite på en vid eng. Og oksene og asenene som arbeider på jorden,
skal ete saltet blandingsfor, som kastes med skuffe og kasteskovl. Og på
hvert høyt fjell og hver høy bakke skal det være bekker, strømmer av
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vann, på den store slaktingsdag, når tåmene faller." (Esaias 30,23—25)
"Og jeg vil opreise en hyrde over dem, og han skal røkte dem — min

tjener David, han skal røkte dem, han skal være deres hyrde. Og jeg.
Herren, vil være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste blandt
dem, jeg. Herren, har talt.
Og jeg vil gjøre en fredspakt med dem og utrydde ville dyr av landet,

og de skal bo trygt i ørkenen og sove i skogene. Og jeg vil gjøre dem og
landet omkring min haug (Sion) til en velsignelse, jeg vil sende regn i
rette tid, velsignelses regnstrømmer skal det være. Markens trær skal gi
sin frukt, og jorden skal gi sin grøde, og de skal bo trygt i sitt land, og
de skal kjenne at jeg er Herren, når jeg bryter stengene på deres åk og
frir dem av deres hånd som holdt dem i trældom. Og de skal ikke mere
være et rov for folkene, og jordens ville dyr skal ikke fortære dem, de
skal bo trygt, og ingen skal skremme dem.
Og jeg vil la en plantning vokse op for dem, som skal bli dem til navn-

kundighet, og de skal ikke mere bli bortrevet av hunger i landet og ikke
mere bære folkenes hån. Og de skal kjenne at jeg. Herren deres Gud, er
med dem, og at de, Israels hus, er mitt folk, sier Herren, Israels Gud.
Og Dere, min hjord, den hjord jeg før. Dere er mennesker, jeg er deres
Gud, sier Herren, Israels Gud." (Esek. 34,23—31)

''Derfor skal du si til Israels hus: Så sier Herren, Israels Gud: Ikke for
deres skyld, Israels hus, gjør jeg det, men for mitt hellige navns skyld,
som Dere har vanhelliget blandt de folk som Dere er kommet til. Jeg vil
hellige mitt store navn, som er blitt vanhelliget blandt folkene, det som
Dere har vanhelliget blandt dem, og folkene skal kjenne at jeg er Herren,
sier Herren, Israels Gud, når jeg åpenbarer min hellighet på dere for
deres øine.

Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og jeg vil
la dere komme til deres eget land. Og jeg vil sprenge rent vann på dere,
og Dere skal bli rene, fra alle deres urenheter og fra alle deres motbyde
lige avguder vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd
vil jeg gi inneni dere, og jeg vil ta bort stenhjertet av deres kjød og gi
dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inneni dere, og jeg vil gjøre at Dere
følger mine bud og holder mine lover og gjør efter dem. Dere skal bo i
det land jeg gav deres fedre, og Dere skal være mitt folk, og jeg vil være
deres Gud.

Jeg vil fri dere fra alle deres urenheter, og jeg vil kalle på kornet og
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gjøre det foldrikt og ikke la hungersnød komme over dere. Jeg vil mang
foldiggjøre trærnes frukt og markens grøde, så Dere ikke mere for kun
gers skyld skal lide hån blandt hedningefolkene. Da skal Dere komme i
hu deres onde ferd og deres gjerninger, som ikke var gode, og Dere skal
vemmes ved dere selv for deres misgjerninger og deres vederstyggelig
heter. Ikke for deres skyld gjør jeg det, sier Herren, Israels Gud, det skal
Dere vite! Blues og skam dere over deres ferd, Israels hus!

Så sier Herren, Israels Gud: Den dag jeg renser dere fra alle deres
misgjerninger, vil jeg la det bo folk igjen i byene, og ruinene skal bygges
opp igjen, og det land som var lagt øde, skal bli dyrket i stedet for at det
var en ørken for hver manns øine som gikk forbi. Da skal de si: DETTE
LAND SOM VAR LAGT ØDE, ER BLITT SOM EDENS HAVE,
og de herjede og ødelagte og nedrevne byer er gjenreist og har fått
murer. Og de folk som blir igjen rundt omkring dere, skal kjenne at jeg.
Herren, har bygget opp igjen det som var revet ned, og tilplantet det
ødelagte land. Jeg, Herren, har sagt det, og jeg skal gjøre det.
Så sier Herren, Israels Gud: Også i dette vil jeg bønnhøre Israels hus,

så jeg gjør det for dem: Jeg vil gjøre det så rikt på folk som en fårehjord,
som en hellig hjord, som Jerusalems hjord på dets høitider, således skal
de ødelagte byer bli fulle av menneskehjorder,ogdeskalkjenneatjeger
Herren." (Esek. 36, 22-38)
"Og jeg vil den dag gjøre en pakt for dem med markens dyr og him

melens fugler og jordens kryp, og bue og sverd og krig vil jeg sønderbry-
te og utrydde av landet, og jeg vil la dem bo i trygghet. Og jeg vil tro
love meg med deg for evig tid, jeg vil trolove meg med deg i rettferdig
het og rett, i miskunhet og barmhjertighet, og jeg vil trolove meg med
deg i trofasthet, og du skal kjenne Herren. Og det skal skje på den dag
at jeg vil bønnhøre, sier Herren, jeg vil bønnhøre himmelen, og den skal
bønnhøre jorden, og jorden skal bønnhøre kornet og mosten og oljen,
og de skal bønnhøre Jisre'el. Og jeg vil plante henne for meg i landet og
miskunne meg over Lo-Ruhama, og jeg vil si til Lo-Ammi: Du er mitt
folk, og det skal svare: Min Gud!" (Hos. 2,18—23)

"Jeg vil læge deres frafall, jeg vil elske dem av hjertet, for min vrede
har vendt seg fra dem. Jeg vil være som dugg for Israel, han skal blom
stre som en lilje, og han skal slå røtter som skogen på Libanon. Hans
skudd skal brede seg vidt utover, og hans løv skal skinne som oljetreet,
og dufte skal han som Libanon. De som sitter i hans skygge, skal atter
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avle korn og blomstre som vintreet, minnet om ham skal være som
Libanons vin.

Efra^im! Hvad har jeg mere med avguder å gjøre? Jeg vil bønnhøre
ham og se til ham, jeg er som en grønn cypress, det skal vise seg at din
frukt kommer fra meg. Hvem er vis, så han skjønner dette, forstandig,
så han merker seg det? For Herrens veier er rette, og de rettferdige fer
des på dem, men overtrederne snubler der." (Hos. 14,5—10)
"Og fienden fra Norden vil jeg drive langt bort fra dere og jage ham

avsted til et tørt og øde land, hans fortropp til havet i øst og hans bak-
tropp til havet i vest, og det skal stige opp en stank fra ham, en motby
delig lukt, for altfor store ting har han tatt seg fore.

Frykt ikke, du land! Fryd deg og vær glad! For store ting har Herren
gjort. Frykt ikke. Dere markens dyr! For ørkenens beitemarker grøn
nes, trærne bærer sin frukt, fikentreet og vintreet gir sin kraft. Og Dere,
Sions barn, fryd og gled dere i Herren deres Gud! For han gir dere
læreren til rettferdighet (Jesus), og så sender han regn ned til dere, høst-
regn og vårregn, først. Treskeplassene blir fulle av korn, og persekarene
flyter over av most og olje. Og jeg godtgjør dere de år da vrimleren åt
opp alt, og slikkeren og skaveren og gnageren, min store hær, som jeg
sendte mot dere. Og Dere skal ete og bli mette og prise Herrens, deres
Guds navn, han som har stelt så underfullt med dere, og mitt folk skal
aldri i evighet bli til skamme. Og Dere skal kjenne at jeg bor midt i Isra
el, og at jeg er Herren, Deres Gud, og ingen annen, og mitt folk skal
aldri i evighet bli til skamme. (Joel 2,20—27)

JESUS SOM YPPERSTEPREST OG KONGE

I 1000-års-rikets tid vil ofringene komme tilbake etter nærmere an
gitte forskrifter. Ofrene vil være rettet både til Jesus og til Gud, og de
vil virke både som minneoffer over det som Jesus gjorde, som under-
kastelsesoffer av Jesu styre i rikets tid og som erkjennelsesoffer av egen
skyld og utilstrekkelighet. Jesus vil glede seg over og ta imot de forskjel
lige ofrene, og han vil velsigne de ofrende rikelig.
På den andre siden vet vi også at de som ikke vil bøye seg for Jesu

stjnre i 1000-års-riket og komme til Jerusalem med sine gaver og siné
offer, de vil Jesus straffe ved ikke å sende dem regn. (Sak. 14,16—21)
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Jesus vil ha mange oppgaver å utføre ut ifra sitt tempel i Jerusalem.
Han vil fortsatt være yppersteprest for menneskene overfor Gud. Han
vil fortsatt gå i forbønn for menneskene innenfor Gud. Nå gjør han det
te ut ifra templet i Jerusalem, for han er jo kommet tilbake til verden,
etter at jødene har bedt ham om det.

Vi vet at Jesus er yppersteprest, og at han nå sitter ved Faderens høy
re hånd og ber for de troende og avviser Satans anklager mot oss. Dette
kan han gjøre i og med at frelses-verket er fullkomment. Da han var på
jorden første gangen, var han også yppersteprest, men det var få som såg
hans storhet og herlighet. Han var ikke innsatt yppersteprest slik soin
Aron og hans sønner var det, men han var yppersteprest på en annen
måte og etter en annen linje. Han var yppersteprest etter Melkisedeks
vis eller etter Melkisedeks måte. MELKISEDEK ER MED ANDRE

ORD ET FORBILDE PÅ JESUS. 'T)a han (Abraham) så vendte til
bake etter å ha slått Kedorlaomer og de konger som var med ham, gikk
kongen i Sodoma ham i møte til Sjave-dalen, det er Kongedalen. Og
Melkisedek, kongen i Salem (Jerusalem) kom ut med brød og vin (tidlige
symboler på nattverden), han var prest for den høyeste Gud. Og han vel
signet ham og sa: Velsignet være Abram av den høyeste Gud, som eier
himmel og jord. Og lovet være den høyeste Gud, som har gitt dine fien
der i din hånd. Og Abram gav ham tiende av alt." (1. Mos. 14,17—20)

"Herren (Gud) sa til min herre (Jesus): Sett deg ved min høire hånd,
til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! DITT VELDES
KONGESTAV SKAL HERREN UTSTREKKE FRA SJON! hersk

midt iblandt dine fiender! Ditt folk møter villig frem på ditt veides dag,
i hellig prydelse kommer din ungdom til deg, som dugg ut av morgen
rødens skjød. Herren har svoret, og han skal ikke angre det: DU ER
PREST EVINDELIG ETTER MELKISEDEKS VIS. Herren ved din

høire hånd knuser konger på sin vredes dag. Han holder dom iblandt
hedningene, fyller op med lik, knuser hoder over den vide jord. Av bek
ken drikker han på veien, derfor løfter han høit sitt hode." (Salme 110)
"For denne Melkisedek, konge i Salem, den høieste Guds prest, han

som gikk Abraham i møte da han vendte tilbake fra sin seier over kon
gene, og som velsignet ham, han som Abraham også gav tiende av alt, og
som først, når hans navn utlegges, ER RETTFERDIGHETS KONGE,
MEN DERNEST OGSÅ SALEMS KONGE, DET ER FREDS
KONGE, som er uten far, uten mor, uten ættetavle, som hverken har
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dagers begynnelse eller livs ende, men er gjort lik med Guds Sønn — han
blir prest for alltid. Og se, hvor stor han er, denne som Abraham, patri
arken, endog gav tiende av byttet! Og mens de av Levis barn som får
prestedømmet, har et bud om å ta tiende etter loven av folket, det er av
sine brødre, skjønt disse er kommet av Abrahams lend, så har denne,
som ikke regner sin ætt fra dem, tatt tiende av Abraham og velsignet
ham som hadde løftene. Men uten all motsigelse er det den ringere som
velsignes av den høiere. Og her er det dødelige mennesker som tar ti
ende, men der en som har det vidnesbyrd at han lever. Og om jeg så må
si: Ved Abraham er endog Levi, som tar tiende, blitt lagt i tiende, for
han var ennu i sin fars lend dengang da Melkisedek møtte ham." (Hebr.
7,1-10)

Melkisedek er et av de første forbilder i Skriften på Jesus, og dersom
vi skal summere opp i punkter de opplysninger som vi får av disse Bibel
versene om Jesu gjerning og funkqoner, så blir det følgende:
1) På samme måte som Melkisedek var prest for Gud i Jerusalem, så

skal også Jesus være det.
2) I denne sin funksjon som prest, så velsignet Melkisedek Abraham

med brød og vin, som er tidlige symboler på nattverden. Jesus skal også
dele ut sin nattverd til alle mennesker ut ifra Sion:

"Nå vel, alle Dere som tørster, kom til vannene, og Dere som ingen
penger har! Kom, kjøp og et, ja kom, kjøp uten penger og uten betaling
vin og melk! Hvorfor veier Dere ut penger for det som ikke er brød, og
deres fortjeneste for det som ikke kan mette? Hør på meg! Så skal Dere
ete det gode, og deres sjel glede seg ved de fete retter. Bøi deres øre hit
og kom til meg! Hør! Så skal deres sjel leve, og jeg vil opprette en evig
pakt med dere, gi dere Davids rike nåde, den visse. Se, til et vidne for
folkeslag har jeg satt ham, til en fyrste og en hersker over folkeslag. Se,
folk du ikke kjenner, skal du kalle, og hedningefolk som ikke kjenner
deg, skal løpe til deg, for Herrens, din Guds skyld og for Israels Helliges
skyld, for han herliggjør deg. Søk Herren mens han finnes, kall på ham
den stund han er nær!" (Esaias 55,1—6)
"Og Herren, hærskarenes Gud, skal på dette fjell (Sion) gjøre er

gjestebud for alle folk (den store nattverden i 1000-års-riket), et gjeste
bud med fete retter, et gjestebud med gammel vin, med fete, margfulle
retter, med klaret gammel vin. Og han skal på dette fjell tilintetgjøre det
slør som omslører alle folkene, og det dekke som dekker alle hednin-
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gene." (Esaias 25,6—7)
"Men mens de åt, tok Jesus et brød, velsignet og brøt det, gav disip

lene og sa: ta, et! Dette er mitt legeme. 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 mange til syndenes forlatelse. 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 (1000-års-riket).
(Matt. 26,26-29)

1000-års-riket blir i Bibelen beskrevet blant annet som den store natt

verden, der hele verden er innbudt til dette store fellesmåltidet i rikets
tid. Hva som gjelder den nattverden vi har i dag, og som Jesus innstiftet,
så har den flere elementer, men vi ser også at den peker fram mot den
store nattverden i det framtidige Guds-riket i Israel. Jesus sier at han
ikke skal drikke vin, som er et av symbolene i nattverden, før han vil
drikke den ny sammen med oss i 1000-års-riket, og dersom vi undersø
ker i evangeliene, så ser vi heller ikke at Jesus drakk vin etter sin opp
standelse fra de døde. Han holdt det som han sa.

Et viktig aspekt i vår nattverd er derfor at det er ET FORVENT—
NINGSMÅLTID TIL DEN STORE NATTVERDEN SOM SKAL

KOMME. Når vi drikker nattverdsvinen, så skal vi bl.a. tenke på at en
gang skal vi drikke den sammen med Jesus og alle de hellige i rikets tid.

Jeg vil i den anledning sitere fra Samuel Roswalls bok, Jesus kommer
igjen, s. 73—75, hvor han skriver følgende om dette: 'T)et tredje aspek
tet er forventningen om det kommende gudsrige. Og herved knyttes der
til ved det oprindelige påskemåltids forløsningstanke.
Det er ikke tilfældigt, at nadveren blev indstiftet ved Jesu sidste pås

kemåltid — altså under et opbrud — for dens forbillede blev netop ind
stiftet i en pilgrimssituation, hvor israelitterne skulle påbegynde vand
ringen mod løftets land. Herren talte bl.a. til Moses således: "Og når I
spiser det, skal I have hælte om lænden, sko på fødderne og stav i hån
den, og I skal spise det i største hast." (2. Mos. 12, 11) Den årlige til-
bagevendende påske i Israel blev derfor også fejret til minde om befriel
sen fra trældommen og om den fremtidige forløsning.
Som tiden gik, fik påskemåltidet i stadig stigende grad en eskatolo

gisk (eskatologi = læren om de sidste ting) og messiansk (Messias = det
hebraiske navn for "den salvede", svarende til det græske "Kristus")
betydning. Således blev det skik at sætte et bæger vin til side og lade
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doren stå på klem, hvis den ventede Messias skulle komme for at deltage
i måltidet.

Når Jesus indstiftede nadveren netop ved det jødiske påskemåltid,
har han derved overfort forlosningstanken til nadverdfejringen. Derfor
har man også talt om nadveren som et rejsemåltid.
I Det gamle Testamente gives der lofte om en stor fest i det rige, som

kommer (Esaias 25,6). I sin forkyndelse knyttede Jesus til ved den tan
ke, når han talte om det kommende store bordfællesskab med dem,
som holder ud med ham (Luk. 22, 28—30). Derfor er nadveren bl.a. et
måltid i forventning om det, som skal komme (l.Kor. 11,26). Og ved
selve nadverens indstiftelse pegede Jesus på dette med ordene: "Thi jeg
siger jer, at jeg skal aldrig mere spise det, for det fuldkommes i Guds
rige." (Luk. 22,16)

Nogle forskere har ment, at bonneråbet: Maran a ta (aramæisk: Herre
kom!) havde plads i den urkristne nadverliturgi. Dermed bad man om,
at Herren måtte komme under måltidet. Nadveren har således været op-
levet som en foregribelse af Herrens genkomst og det store måltid i det
kommende rige.

Når vi går til alters, får vi lov at bygge bro mellem fortid og fremtid,
mellem frelsens "allerede" og forløsningens "endnu ikke". Derfor pas
ser det sig også at synge sange om Riget, som kommer, når vi går til
alters. For i nadveren er det kommende allerede til stede."

3) På samme måte som Melkisedek var konge i Jerusalem, skal også
Jesus være det.

4) På samme måte som Melkisedek velsignet Abraham, skal også
Jesus velsigne både jøder og hedninger. ALLE TROENDE ER AB
RAHAMS BARN.

5) På samme måte som Abraham gav Melkisedek tiende, så skal både
jøder og hedninger gi Jesus de foreskrevne offer i 1000-års-riket.
6) På samme måte som vi ikke kjenner til Melkisedeks avstamning

og ættelister, så er også Jesus utenfor det vanlige biologiske systemet
med kjødelige foreldre og ættelister. Han er født av Faderen, og er fra
evighet av.
Mens Jesus var på jorden første gangen, var det få som så at han var

yppersteprest, for på den tid så fungerte den gammel-testamentlige ord
ningen med ofringer hver dag i templet og med prestene som formid
lere og mellommenn mellom Gud og folket. På den store forsonings-
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dagen gikk ypperstepresten en gang i året inn i det Aller Helligste med
det foreskrevne blodofferet.

Jesus gikk også inn i helligdommen med sitt offer, men i dette tilfelle
var helligdommen selve himmelen og offeret var ham selv. "For Kristus
gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare var et bil
de av den sanne, men inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds
åsyn for vår skyld, og heller ikke foråt han flere ganger skulle ofre seg
selv, således som ypperstepresten hvert år går inn i helligdommen med
fremmed blod." (Hebr. 9, 24—25)

Jesus var både offer og den som ofret i en og samme person. Hån
ofret seg selv for Gud for vår skyld, og da dette offeret var fullkomment,
så godtok Gud det, både ved å reise ham opp fra de døde, og ved å løfte
Jesus opp til seg selv i himmelfarten. Nå har Jesus sin yppersteprestlige
tjeneste ved Faderens høyre hånd i himmelen, men når han kommer til
bake, skal han utøve sin yppersteprestlige tjeneste fra templet i Jerusa
lem. Ved siden av dette skal han styre hele verden ut ifra jødisk-messi-
ansk styringsprinsipper.

Jesus er ikke interessert i å greie denne oppgaven helt alene. Han er
ingen despot, men han deler oppgaven med alle troende mennesker. Vi
må huske på at alle som tror, er Jesu medarvinger og Guds arvinger, så
framt vi er villige til a lide sammen med Jesus. Den som lider sammen
med Jesus, og den som arbeider for at Guds rike på jord skal ha fram
gang, den vil få tildelt store oppgaver i 1000-års-riket.

Vi må likevel skille mellom 2 faser i dette styret. Det er det styret
som foregår ut ifra selve Jerusalem på den ene siden og det styret som
foregår ut ifra himmelen, på den andre siden. Jesus, Den Hellige Ånd,
englene, de 4 liysvesener og troende mennesker, som har fått herlighets-
legemene, vil både kunne styre ut ifra himmelen og jorden. Gud vil hele
denne tiden være i himmelen. De andre troende, som ikke har fått
herlighetslegeme, vil være med å styre ut ifra templet i Jerusalem.
^ "idet han (Jesus) kunngjorde oss sin viljes hemmelighet, etter sitt frie

råd, som han fattet hos seg selv OM EN HUSHOLDNING I TIDENES
FYLDE (I 1000-ARS-RIKET) AT HAN VILLE SAMLE ALT
TIL ETT I KRISTUS, BÅDE DET SOM ER I HIMLENE OG
DET SOM ER PÅ JORDEN." (Efes. 1,10)
(Se mine bøker, Israel og den kristne menighet, s. 206—215 og Den

kristne menighets bortrykkelse, s. 124—141.)
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1 1000-års-riket vil Jesus både være yppersteprest og konge. Det går
ikke an å skille disse to gjøremål, og vi kan demtor si AT JESUS VIL
VÆRE EN YPPERSTEIPRESTiSLIG KONGE. Styreformen i rikets
tid vil bli et teokrati (Guds styre), der Jesus vil styre ved hjelp av konge
lige prester. Dette vil bli et verdensomspennende styre, der alle fiendt
lige makter er underlagt dette styret. Vi skal se litt på de forskjellige
grupperinger som er med å styrer i 1000-års-riket:
1) Gud skal styre ut ifra selve himmelen. Himmelen er i 1000-års-

rikets tid kommet mye nærmere til jorden enn den er nå. Gud skal ikke
være på jorden i rikets tid. Han har overlatt styret der til Jesus og de
troende. Det er først på den nye jord at Gud skal bo blandt menneskene.
"For han (Jesus) skal være konge inntil han får lagt alle sine fiender un
der sine føtter. Den siste fiende som tilintetgjøres, er døden, for han har
lagt alt under hans føtter. Men når han sier at alt er ham underlagt, så er
det klart at han er unntatt som har underlagt ham alt, men når alt er
ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge seg ham som la alt un
der ham, foråt Gud skal være alt i alle." (1. Kor. 15,25-^28)

'*0g jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den
første jord var veket bort, og havet er ikke mere. Og jeg så den hellige
stad, det nye Jerusalem, stige ned av himmelen fra Gud, gjort i stand
som en brud som er prydet for sin brudgom. Og jeg hørte en høi røst fra
tronen si: Se, Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem,
og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres
Gud, og han skal tørke bort hver tåre av deres øine, og døden skal ikke
være mere, og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mere, for
de første ting er veket bort." (Joh. Åp. 21,1—4)
2) Englene skal få oppgaver både i himmelen og på jorden. "Og Na-

tanael sa til ham: Kan det komme noe godt fra Nasaret? Filip sa til
ham: Kom og se! Jesus så Natanael komme bortimot seg, og sa om ham:
Se, det er en ekte israelitt, som det ikke er svik i. Natanael sa til ham:
Hvor kjenner du meg fra? Jesus svarte og sa til ham: Før Filip kalte på
deg, mens du var under fikentreet, så jeg deg. Natanael svarte ham:
Rabbi! du er Guds Sønn, du er Israels konge! Jesus svarte og sa til ham:
Fordi jeg sa deg at jeg så deg under fikentreet, derfor tror du? Du skal
få se det som ér større enn dette. Og han sa til ham: Sannelig, sannelig
sier jeg dere: DERE SKAL SE HIMMELEN ÅPNET OG GUDS
ENGLER STIGE OP OG STIGE NED OVER MENNESKESØN-

NEN." (Joh. 1,47-52)
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"Men når han (Gud) atter forer den førstefødte (Jesus) inn i verden,
sier han: Og alle Guds engler skal tilbede ham (på jorden). Og om eng
lene sier han: Han som gjør sine engler til vinder og sine tjenere til ilds
lue, men om Sønnen: Din trone. Gud, står i all evighet (tronen i temp
let i Jerusalem), og rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav, du els
ket rettferd og hatet urett, derfor har. Gud, din Gud salvet deg med
gledens olje (den Hellige Ånd) framfor dine medbrødre (de troende)."
(Hebr. 1,6—9)
"Og alle englene stod omkring tronen (Jesu herlighetstrone i Jerusa

lem) og om de eldste og om de 4 livsvesener, og de falt ned for tronen
på sitt åsyn og tilbad Gud og sa: Amen. Velsignelsen og prisen og vis
dommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all
evighet. Amen." (Joh. Åp. 7,11—12)
3) Jesus skal styre som konge og som yppersteprest ut ifra templet i

Jerusalem. Da er alle profetiene i det Gamle Testamente oppfylt som
angår riket for Israel, og da har han også fått alle de titlene som f.eks.
Esaias sier om hans person. Da er han blitt alt dette: "For et barn er oss
født, en sønn (Guds Sønn) er oss gitt, og herredømmet er på hans skul
der, og han skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyr
ste. Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids
trone og over hans kongerike, og det skal bli støttet og oppholdt ved
rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herrens hærskarenes Guds
nidkjærhet skal gjøre dette." (Esaias 9,6—7)

Samtlige profeter i gammel-testamentlig tid har beskrevet riket for Is
rael og Jesu verdensomfattende og rettferdige styre i denne perioden. Vi
skal derfor nevne en del av utsagnene fra G.T. som angår akkurat dette.
"Juda, deg skal dine brødre prise, din hånd skal være på dine fienders
nakke, for deg skal din fars sønner bøye seg. En ung løve er Juda (Jesus
er løven av Juda), fra rov er du steget opp min sønn. Han legger seg ned,
han kviler som en løve, som en løvinne, hvem våger å vekke ham? Ikke
skal kongespir vike fra Juda Qødene har nå vært foruten konge i snart
2600 år), ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer,
og folkene blir ham lydige. Han binder til vintreet sitt unge asen og til
den edle ranke sin aseninnes fole, han tvetter i vin sitt kledebon og i
druers blod sin kjortel. Dunkle er hans øyne av vin, og kvite hans tenner
av melk." (1. Mos. 49,8—12)
"For fra fjellets tinde ser jeg ham (Jesus), og fra høydene skuer jeg
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ham: Se, det er et folk som bor for seg selv (jødene), og blandt hednin-
gefolkene regner det seg ikke/' (4. Mos. 23,9)
"Da Bileam så at det var Herrens vilje at han skulle velsigne Israel,

gikk han ikke bort for å søke tegn, som han hadde gjort de to første
ganger, men vendte seg mot ørkenen. Og Bileam løftet sine øine og så
Israel leiret efter sine stammer. Da kom Guds Ånd over ham, og han tok
til å kvede og sa: Så sier Bileam, Beors sønn, så sier mannen hvis øie er
lukket, så sier han som hører ord fra Gud, som skuer syner fra den All
mektige, segnet til jorden med opplatt øie: Hvor fagre er dine telt,
Jakob, dine boliger, Israel! Som vide bekkedaler, som haver ved en elv,
som aloetrær Herren har plantet, som sedrer ved vannet! Det strømmer
vann av hans spann, og hans ætt bor ved store vann. MEKTIGERE ENN
AGAG SKAL HANS KONGE VÆRE, OPHØIET HANS KONGE
RIKE! Gud førte ham ut av Egypten, styrke har han som en villokse,
han skal fortære hedningefolkene som står ham imot, og knuse deres
ben og gjennombore dem med sine piler. Han legger seg, han hviler som
en løve, som en løvinne, hvem våger å vekke ham? VELSIGNET
VÆRE DEN SOM VELSIGNER DEG, OG FORBANNET DEN
SOM FORBANNER DEG! (4. Mos. 24,1-9)
"Og jeg (Gud) har dog innsatt min konge (Jesus) på Sion, mitt hellige

berg." (Salme 2,6)
"Klapp i hender alle folk, juble for Gud med fryderop. For Herren,

den Høieste, er forferdelig, en stor konge over all jorden. Han legger fol
keslag under oss og folkeferd under våre føtter. Han utvelger oss vår ar
velodd, Jakobs, hans elskedes herlighet. Sela. Gud for opp under jubel
rop, Herren under basuners lyd. Lovsyng Gud, lovsyng! Lovsyng vår
konge, lovsyng! For Gud er all jordens konge, syng en sang som gjør vis!
Gud er konge over folkene. Gud har satt seg på sin hellige trone. Folke
nes fyrster samler seg med Abrahams Guds folk, for jordens skjold
hører Gud til, han er såre ophøiet." (Salme 47,1—10)
"I hans dager skal den rettferdige blomstre, og det skal være megen

fred, inntil månen ikke er mere. Og han skal herske fra hav til hav og fra
elven inntil jordens ender. For hans åsyn skal de som bor i ørkenene,
bøie kne, og hans fiender skal slikke støv.
Kongene fra Tarsis og øyene skal komme med gaver, kongene fra Sjeba

og Seba frembære skatt. ALLE KONGER SKAL FALLE NED FOR
HAM, ALLE HEDNINGER SKAL TJENE HAM. For han skal frelse
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den fattige som roper, og den elendige som ingen hjelper har. !Hhn skal
spare den ringe og fattige, og frelse de fattiges sjeler. Han skal forløse
deres sjel fra undertrykkelse og fra vold, og deres blod skal være dyrt i
hans øine. Og de skal leve og gi ham av Sjebas gull og alltid bede for
ham, hele dagen skal de love ham.
Det skal bli overflod av korn i landet på fjellenes topp, dets frukt skal

suse som Libanon, og det skal fremblomstre folk av byene som gresset
på jorden. Hans navn skal bli til evig tid, så lenge solen skinner, skal
hans navn skyte friske skudd, og de skal velsigne seg ved ham, alle hed
ninger skal prise ham salig. Lovet være Gud Herren, Israels Gud, han,
den eneste som gjør undergjerninger! Og lovet være hans herlighets navn
til evig tid, og all jorden bli full av hans herlighet! Amen, amen." (Salme
72, 7-19)

"Alle jordens ender skal komme det i hu og vende om til Herren, og
alle folkenes slekter skal tilbede for ditt åsyn. For riket (riket for Israel)
hører Herren til, og han skal herske over folkene." (Salme 22, 28—29)
"Herren er blitt konge, jorden fryde seg, mange øer glede seg! Skyer

og mørke er rundt omkring ham, rettferd og rett er hans trones grunn
voll. Ild går foran hans åsyn og setter hans fiender i brann rundt om
kring. Hans lyn oplyser jorderike, jorden ser det og bever. Fjellene smel
ter som voks for Herrens åsyn, for all jordens herres åsyn. Himlene
kunngjør hans rettferdighet, og alle folkene ser hans ære. Til skamme
blir alle de som dyrker utskårne billeder, som roser seg av avguder, til
bed ham, alle guder! Sion hører det og gleder seg, og Judas døtre fryder
seg over dine dommer. Herre!

For du. Herre, er den Høieste over all jorden, du er såre ophøiet over
alle guder. Dere som elsker Herren, hat det onde! Han bevarer sine
frommes sjeler, han frir dem ut av de ugudeliges hånd. Lys er utsådd for
den rettferdige, og glede for de opriktige av hjertet. Gled dere. Dere
rettferdige, i Herren, og pris hans hellige navn!" (Salme 97,1—12)
"Dine øyne skal skue kongen i hans herlighet, de skal se et vidstrakt

land." (Esaias 33,17)
"Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la stå fram for David en

rettferdig spire (Jesus), og han skal regjere som konge og gå fram med
visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. I hans dager skal Juda bli
frelst, og Israel bo trygt, og dette er det navn som han skal kalles med:
HERREN, VÅR RETTFERDIGHET." (Jer. 23, 5-6)
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'1 de dager og på den tid vil jeg ia spire fram for David en rettferdig
spire, og han skal gjore rett og rettferdighet i landet. I de dager skal
Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt, og dette er det navn det skal kal
les med: Herren, vår rettferdighet." (Jer. 33,15—16)

Vi kan her legge merke til: At både Jesus og Jerusalem er kalt med
samme navn, og dette navnet er: HERREN, VÅR RETTFERDIGHET.
"Da skal Herren bli konge over hele landet, på den dag skal Herren

være en, og hans navn ett." (Sak. 14,9)
Det som forst og fremst vil kjennetegne Jesu styre i 1000-års-riket, er

at han skal styre med rettferdighet. Han skal ikke stsnre etter det som
han har hort andre fortelle ham, eller etter det som hans oyne har sett,
men han skal styre rettferdig. Derfor blir han også kalt for rettferdig
hetens konge. Rett og rettferdighet vil være hovedkjennetegnene på
hans styre. Han er både vår rettferdighet overfor Gud, og han vil styre
verden med rettferdighet.

Dette styret vil da bli et motstykke til det styret som verden har hatt
helt fra syndefallets dag av. Ingen har kunnet styre med rett og rettfer
dighet i denne tiden, for imot seg har alle konger og styrere, som har
forsokt å styre sine folk og sine land med rettferdighet, hatt både Satan
og ondskapens åndehær i himmelrommet. De har måttet slåss mot en
åndshær, som i utgangspunktet har hatt storre åndelige ressurser enn
noen konge har hatt, og derfor har heller ingen konge til nå kunnet
styre sitt land eller sitt folk med fullkommen rettferdighet. VERDEN
HAR MANGLET DENNE STYREFORM.

11000-års-riket derimot vil verden derimot bli styrt med rett og rett
ferdighet. Dette er derfor hovedprinsippet i 1000-års-riket, som vi også
derfor kan kalle for rettferdighetens tidsperiode. Av den grunn kan også
Jesus stille krav til menneskene. De friheter som menneskene nyter i
den Hellige Ånds tidshusholdning, vil derfor bli dratt tilbake og redusert
i 1000-års-riket, og det vil bli stilt krav til både troende og ikke-troende.
Det som kommer til å kjennetegne Jesu styre i 1000-års-riket er at

det blir et rettferdig styre. Han som selv er blitt gjort til vår rettferdighet,
han skal styre med rett og rettferdighet. Han skal styre både de rettfer
dige og de urettferdige med rettferdighet, etter de regler han selv setter
opp for dette styret, "og han dommer jorderike med rettferdighet, han
avsier dom over folkene med rettvishet." (Salme 9,9)

"Herren er min hyrde, meg fattes intet. Han lar meg ligge i grønne
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enger, han leder meg til hvilens vann. Han vederkveger min sjel, han
forer meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulde
vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg,
din kjepp og din stav de troster meg. Du dekker bord for meg like for
mine fienders oine, du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over.
Bare godt og miskunnhet skal etteijage meg alle mitt livs dager, og jeg
skal bo i Herrens hus gjennom lange tider." (Salme 23,1—6)
"Han elsker rettferdighet og rett, jordener full av Herrens kunnskap."

(Salme 33, 5)
"DIN RETTFERDIGHET ER SOM VELDIGE FJELL, dine

dommer er et stort dyp, mennesker og djn: frelser du. Herre." (Salme
36,7)
"Som ditt navn. Gud, så er din pris inntil jordens ender, din høyre

hånd er full av rettferdighet." (Salme 48,11)
"I ditt navn skal de fryde seg, og ved din rettferdighet blir de opp

høyet." (Salme 89,17)
"for Herrens åsyn, for han kommer for å dømme jorden, han skal

dømme jorderike med rettferdighet og folkene med rettvishet." (Salme
98, 9)
"Han skal ha sitt velbehag i Herrens frykt, og han skal ikke dømme

etter det hans øyne ser, og ikke skifte rett etter det hans ører hører,
men han skal dømme de ringe med rettvishet og skifte rett med rettvis
het for de saktmodige på jorden, og han skal slå jorden med sitt munns
ris og drepe den ugudelige med sine lebers ånde. Rettferdighet skal være
beltet om hans lender, og trofasthet beltet om hans hofter." (Esaias 11,
3-5)
"Opphøyet er Herren, for han bor i det høye. HAN FYLLER SIGN

MED RETT OG RETTFERDIGHET." (Esaias 33, 5)
Det er 2 grunner til at vi får et rettferdig styre i rikets tid.
For det første er Jesus helt igjennom hellig og rettferdig, og noen

urett finnes det ikke hos ham. Han er opphøyet og ren, og Faderen har
godkjent hans gjerning, både ved å reise ham opp fra de døde, ved å ta
ham til seg, og ved å sende ham tilbake til verden i 1000-års-riket. "Men
av ham er Dere i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rett
ferdighet og helliggjørelse og forløsning." (1. Kor. 1, 30)
"han som ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdig

gjørelse." (Rom. 4, 25)
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'Tor en sådan yppersteprest måtte vi og ha, hellig, uskyldig, ren, skilt
fra syndere og opphøyet over himlene." (Hebr. 7, 26)
"han som er avglansen av hans (Guds) herlighet, og avbildet av hans

vesen og bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde
gjort renselse for våre synder, satte seg ved Majestetens høyre hånd i det
høye." (Hebr. 1,3)
"Men han har frambåret ett offer for synder og har deretter for all

tid satt seg ved Guds høyre hånd, og nå venter han bare på at hans fien
der skal legges til skammel for hans føtter (først i Gk>g-hopens dal (Esek.
38 — 39, 16) og siden ved Harmageddon (Joh. Åp. 16,16)." (Hebr. 10,
12-13)
For det andre er Satan og de onde ånder fengslet i avgrunnen i rikets

tid. De kan da ikke, slik som nå forføre menneidcene til synd og frafall.
Jesus har vunnet en total seier over Satan og alt det onde, og som en
følge av dette, vil de onde og negative åndskreftene i tilværelsen ikke
være i funksjon i 1000-års-rikets tid. Menneskene vil i utgangspunktet
være orientert imot Jesu rettferdige styre i Jerusalem, og de vil mye let
tere underkaste seg dette styret og si seg enige i styrets retningslinjer.

Dette vil imidlertid ikke si at mennesket som sådant har oppnådd en
hellig eller guddommelig natur. Skapningen er også i 1000-års-riket en
fallen skapning, og den gjør synd og må stride med synden i sitt hjerte,
i sine tanker og i sine handlinger, men til tross for dette, så er likevel
både menneskeheten og dyreverdenen i 1000-års-riket begynt på den
oppreisning og den foredling som vil være avsluttet på den nye jord.

Jeg vil i den forbindelse sitere det som Asschenfeldt-Hansen skriver
om dette, i **Fra Guldgruven", bind 8, s. 725: "At Djævelen nu inde-
spærres der i tusinde år, vil tydeligt nok sige, at han udelukkes fra al
umiddelbar virksomhed på jorden, han kan ikke længere føre an i kam
pen mod Guds rige, ikke længere ophidse og samle folkemasseme til
den onde strid, ikke længere pine og plage de enkelte sjæle med sine
gloende pile. Dermed er dog ikke sagt, at al fristelse og synd er forsvun-
den fra jord. Men syndens og vantroens magt vil i høj grad være svækket
og lammet. Medens vi nu bestandig i hver eneste fristelse have med
Djævlehæren at gøre (se Efes. 6, 12: "Vi have ikke kamp mod kød og
blod, men mod fyrstendømmer og magter"), vil det i tusindårsrigets
dage hedde: Vi have kun kamp mot kød og blod, og det vil mærkes som
en lykkelig omskiftelse."

-224-



I rikets tid er verden på vei oppover igjen, etter at den har nådd sitt
absolutte lavpunkt i den store trengsel. Dette ser vi både av at mennes
kets levealder skal okes betraktelig, og av at den som gjør synd, den skal
også leve lenge. Straffen skal nå vedkommende, men Jesus skal ikke ut
rydde vedkommende med det samme. Mennesket skal få god anledning
til å gjøre bot og omvende seg.
"Men gled og fryd dere til evig tid over det jeg skaper! For se, jeg

skaper Jerusalem til jubel og dets folk til fryd. Og jeg vil juble over
Jerusalem og fryde meg i mitt folk, og det skal ikke mere høres gråt
eller skrik der. Det skal ikke mere komme derfra noe diebarn som

bare lever få dager, eller en gammel mann som ikke fyller sine dagers
mål, NEI, EN UNG MANN SKAL DEN VÆRE SOM DØR
HUNDRE ÅR GAMMEL, OG HUNDRE AR GAMMEL SKAL
DEN SYNDER BLI SOM FORBANNES. Og de skal by^e hus og bo
i dem og plante vingårder og ete deres frukt, ikke skal de bygge og en
annen bo, ikke skal de plante og en annen ete, nei, SOM TREETS
DAGER SKAL MITT FOLKS DAGER VÆRE, og mine utvalgte
skal selv få nyte frukten av sine henders gjerning. De skal ikke gjøre seg
møie forgjeves, og ikke føde barn til en brå død, for de er en ætt
velsignet av Herren, og sitt avkom får de ha hos seg.
Og det skal skje: før de roper, skal jeg svare, mens de ennå taler, skal

jeg høre. Ulven og lammet skal beite sammen, og løven skal ete halm
som oksen, og ormens føde skal være støv, ingen skal gjøre noe ondt
og ingen ødelegge noe på hele mitt hellige berg, sier Herren." (Esaias
65,18-25)
"Så sier Herren hærskarenes Gud: Ennå en gang skal gamle menn

og kvinner sitte på torvene i Jerusalem, hver med sin stav i hånden for
sin høye alders skyld." (Sak. 8,4)
Hva som gjelder menneskets levealder, så vet vi at de i tidshushold-

ningene før syndfloden ble atskillig eldre enn etter floden. Den eldste
av dem alle var Metusalah, som ble 969 år. (1. Mos. 5, 27) Etter synd
floden ble menneskets levealder redusert til 120 år. "Da sa Herren: Min
Ånd skal ikke dømme blandt menneskene til evig tid, for sin villfarelses
skyld er det kjød, og dets dager skal være 120 år." 1. Mos. 6, 3)

Det forholdet at menneskets alder ble redusert, var altså en dom over
mennesket på grunn av dets ulydighet, men i 1000-års-riket skal denne
dommen delvis falle bort. 1000-års-riket er en fornyelsens og en gjen-
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opprettelsens tid på mange områder, men det er ikke det samme som
det fullendte Guds-riket på den nye jord. I rikets tid bor det også men
nesker som praktiserer synd, men dette må da skje i det skjulte. JESUS
VIL IKKE TOLERERE AT ÅPENLYS SYND BLIR BEGÅTT.

DE TROENDE SKAL STYRE SAMMEN MED JESUS

Jeg vil i denne oversikten nevne 6 grupperinger av mennesker som
skal være sammen med Jesus å styre i rikets tid.
1) Den forste gruppen som jeg vil nevne, er prestene av jødisk ætt.

Som vi allerede har nevnt, vil Sadoks sønner bli de virkelige prestene i
templet i Jerusalem, og de vil trede fram for Herren med de forskjellige
offer. (Esek. 44, 10—16). De av levittene som sviktet Herren i den
store trengsel, i og med at de bar fram for Antikristen de offer han
ville ha, blir i rikets tid degradert til å være tjenere og tilsynsmenn
i templet.

Videre vil alle troende jøder være prester i 1000-års-rikets tid. Det er
denne oppgaven de har fått. De skal være mellommenn mellom Gud og
resten av verden. Dette er jødenes store kall, men de har ennå dessverre
ikke villet leve i sitt kall, og derfor så har Gud måttet straffe dem for
det. I 1000-års-rikets tid er de imidlertid kommet inn i sine opprinneli
ge tiltenkte oppgaver, som et kongerike av prester, som sammen med
Jesus skal styre hele verden.

Vi vet at Gud tok seg ut et folk gjennom Abraham, Isak og Jakob, og
at han gav dem store løfter i den fjerde tidshusholdningen, løftenes tids-
husholdning. Disse løfter var det ikke heftet noen forpliktelser til. Da
jødene i sin vandring var kommet til Sinai, da først åpenbarte Herren
sine store planer med dem. De skulle være et hellig folk, og de skulle
være prester mellom Gud og resten av hedningefolkene. På samme måte
som Jesus er formidler mellom Gud og menneskene, er jødefolket også
formidler mellom Gud og resten av verden, og derfor blir de også begge
to kalt for Guds tjener.
"Og du Israel, min tjener, Jakob, som jeg utvalgte, ætling av min

venn Abraham! Du som jeg tok ved hånden og hentet fra jordens ender
og kalte fra dens ytterste kanter, og til hvem jeg sa: Du er min tjener,
jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg! Frykt ikke, for jeg er med deg!
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Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper
deg og holder deg oppe med min rettferds hoire hånd.

Se, de skal bli til spott og skam alle de som harmes på deg, de skal bli
til intet og gå til grunne de menn som tretter med deg, du skal søke dem
og ikke finne dem, de menn som kives med deg, de skal bli til intet og
til ingenting de menn som fører krig mot deg. For jeg er Herren din Gud,
som holder deg fast ved din høire hånd, som sier til det: Frykt ikke! Jeg
hjelper deg. FRYKT IKKE, JAKOB, DU USLE MAKK, DU IS
RAELS LILLE FLOKK! JEG HJELPER DEG, SIER HERREN,
OG DIN GJENLOSER ER ISRAELS HELLIGE." (Esaias41,8-14)
"Se, min tjener (Jesus) som jeg støtter, min utvalgte, som min sjel har

velbehag i! Jeg legger min Ånd på ham, HAN SKAL FØRE RETT
UT TEL HEDNINGEFOLKENE. Han skal ikke skrike og ikke rope, og
han skal ikke la sin røst høre på gaten. Det knekkede rør skal han ikke
knuse, og den rykende tande skal han ikke slukke, på rette måte skal
han føre retten ut til dem. Han skal ikke bli mødig, og hans kraft ikke
bli knekket før han får grunnlagt retten på jorden, og på hans lov venter
øyene.

Så sier Gud Herren, som skapte himmelen og utspente den, som bred
te ut jorden med det som gror på den, som gir ånde til folket som bor
på den, og ånd til dem som ferdes på den: Jeg, Herren har kalt deg i
rettferd og tatt deg ved hånden, og jeg vil verne deg og gjøre deg til en
pakt for folket, til et lys for hedningene, foråt du skal åpne blinde
øine, føre de bundne ut av fengslet og føre dem som sitter i mørke, ut
av fangehuset." (Esaias 42,1—7)
Ved lovgivningen på Sinai åpenbarte Gud for første gang sine virke

lig store planer med folket. Som vi allerede har vært inne på i kapitlet:
De 5 første frelsestidshusholdninger, så fikk jødene 5 løfter ved Sinai,
og de var følgende:
1) Herren ville ikke legge på folket de sykdommene som han hadde

lagt på egypterne. (2. Mos. 15,26)
2) Jødene skulle være Herrens eiendom framfor alle andre folk. (2.

Mos. 19,5)
3) Jødene skulle være et kongerike av prester. (2. Mos. 19,6)
4) Jødene skulle være et hellig folk. (2. Mos. 19,6)
5) Herren skulle være en fiende av alle jødenes fiender (2. Mos.

23,22)
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Disse 5 loftene avhang imidlertid av at jodene ville følge Moseloven
og dens forskrifter, og da folket sa ja til det, så gikk de dermed inn i en
ny pakt med Herren, Sinai-pakten.
I tillegg til dette fikk jødene også andre løfter i forbindelse med inn

gåelsen av den såkalte Palestinapakten eller landpakten, som Gud slut
tet med folket på Moabs ødemarker, umiddelbart før de skulle innta
løfteslandet. (5. Mos. 28—32)

I forbindelse med den store trengsel så vet vi at jødene skal bli frelst
som folk og som levning, og da vet vi at forutsetningene er til stede for
at de kan bli Guds folk fullt ut. Da er også tiden kommet til at de kan
bli prester over hele jorden for hedningene. I tilkn3rtning til dette vil de
også gå inn i den misjonsbefalingen, som ble gitt dem av Jesus, og de
skal praktisere den fullt ut. ''Men Dere (jødene), DERE SKAL KAL
LES HERRENS PRESTER, vår Guds tjenere skal de kalle dere, folke
nes gods skal dere ete, og deres herlighet skal gå over til dere." (Esaias
61,61)
Men det er ikke bare jødene som skal være prester i 1000-års-rikets

tid. Troende hedninger skal også være det. "Og jeg vil gjøre et tegn på
dem og sende noe av de unnkomne blandt dem til hedningefolkene,
til Tarsis, Ful og Lud, bueskytterne, til Tubal og Javan, til de fjerne
kyster som ikke har hørt tidenden om meg og ikke sett min herlighet,
og de skal kunngjøre min herlighet blandt hedningefolkene. Og fra alle
hedningefolkene skal de komme med alle deres brødre til matoffer for
Herren, på hester, på vogner, i bærestoler, på mulesler og på hurtiglø-
pende kameler, og føre dem opp på mitt hellige berg i Jerusalem, sier
Herren, likesom Israels barn bærer matofferet i rene kar til Herrens hus,
også av dem vil jeg ta meg noen til prester, til levitter, sier Herren."
(Esaias 66,19—21)

Gjennom den store misjonsvirksomheten som det vil bli i 1000-års-
riket, vil hedningene få kjennskap til Guds veier. Hvert år vil de dra opp
til Jerusalem foråt Jesus ut ifra Jerusalem skal legge ut Guds ord og
Guds veier for dem. "Og det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der
Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høit hevet
over alle høider, og alle hedningefolk skal strønune til det. Og mange
folkeslag skal gå avsted og si: Kom, la oss gå op til Herrens berg, til
Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi .ferdes på hans
stier! FOR FRA SJON SKAL LOV UTGÅ, OG HERRENS ORD

-228-



FRA JERUSALEM. Og han skal domme mellem hedningefolkene og
skifte rett for mange folkeslag, og de skal smi sine sverd om til hakker
og sine spyd til vingårdskniver, et folk skal ikke lenger lofte sverd mot
et annet, og de skal ikke mere lære å fore krig." (Esaias 2, 2—4)
Men det er ikke bare i templet i Jerusalem at hedningene skal tilbe

Jesus. Dette skal også skje overalt rundt omkring i verden. "Forferdelig
skal Herren vise seg mot dem, for han skal tilintetgjøre alle jordens
guder, OG ALLE HEDNINGENES KYSTER SKAL TILBEDE
HAM, HVERT FOLK PÅ SITT STED." (Sef.2,11)
"For da vil jeg gi folkene nye, rene leber, så de alle påkaller Herrens

navn og tjener ham med ett sin." (Sef. 3,9)
2) Den andre gruppen som skal være med å styre i 1000-års-riket er

de 12 apostler. De har fått løfter om at de på en spesiell måte skal styre
over jødene og dømme dem. Dette visste de allerede mens Jesus var hos
dem første gangen. "Da sa Jesus til dem: Sannelig sier jeg dere: Dere
som har fulgt meg, Dere skal i gjenfødelsen (i 1000-års-riket), når Men-
neskesønnen sitter på sin herlighetstrone (i Jerusalem), OGSÅ SITTE
PÅ 12 TRONER OG DØMME ISRAELS 12 STAMMER." (Matt.
19,28)
"Men Dere er de som har holdt ut hos meg i mine prøvelser, og jeg

tilsier dere riket, likesom min Fader har tilsagt meg det, så Dere skal ete
og drikke ved mitt bord i mitt rike, og sitte på troner og dømme Israels
12 stammer." (Luk. 22,28—30)
Rundt om Herrens herlighetstrone i templet på Sion skal derfor de

12 apostler få sine troner. De skal sitte på disse, og de skal dømme i
saker som har med jødene å gjøre. Jødene må møte opp i templet i Jeru
salem for å få sine tvistemål og stridssaker bedømt av de 12 apostler.

Likeledes får vi opplysninger om at de 12 apostler på en spesiell måte
er tilsagt riket for Israel. De vil derfor være Jesu høyre hånd og visesje-
fer i utøvelsen av styret i 1000-års-riket. De vil på vegne av Jesus døm
me i store tvistemålssaker rundt omkring i verden. Ja, de vil til og med
få så stor makt at det som de binder på jorden, det skal også være bun
det i himmelen. Dette vil si: At det som de bestemmer på jorden, det
skal også være bestemt i himmelen. DERES AVGJØRELSER KAN
IKKE OMGJØRES. Denne myndighet fikk de allerede mens Jesus var
hos dem første gangen, og dette beviser også at Gud stod i ferd med å
opprette riket for snart 2000 år siden. Men da jødene ikke ville ta imot
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riket og dets betingelser, så gikk det inn i sin hemmelighetsform, hvor
det har befunnet seg i snart 2000 år. "Og jeg vil gi deg (Peter) nøklene
til himlenes rike (1000-års-riket), og det du binder på jorden, skal være
bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen."
(Matt. 16,19)

"Sannelig sier jeg dere (apostlene): Alt det Dere binder på jorden,
skal være bundet i himmelen, og alt det Dere løser på jorden, skal være
løst i himmelem." (Matt. 18,18)
"Dersom Dere forlater noen deres synder, da er det dem forlatt, der

som Dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt." (Joh. 20, 23)
Vi som er troende i vår tidshusholdning kan også gjøre oss bruk av

nøkkelmakten. Vi skal forklare verden hvordan reglene er i Guds-riket,
og i og med at vi fastholder læren, så er menneskene bundet av den. En
ten så frigjør læren et menneske, slik at det går over fra døden til livet,
eller så binder man mennesket til den evige fortapelse, fordi det ikke
har trodd på den læren som er blitt forkynt.
Hva som gjelder syndens forlatelse, så er det bare Jesus som kan tilgi

den, men i og med at vi holder fram læren, om at den som tror, den har
syndenes forlatelse, så er vi med å lede menneskene hen til ham som
kan tilgi fullt ut, nemlig Jesus Kristus.
I 1000-års-riket vil de troendes myndighet bli utvidet på alle områder,

slik at vi får nøkkelmakten fullt ut, og slik at vi også får anledning til å
tilsi et menneske syndenes forlatelse på vegne av Jesus.

Jeg regner med at alle troende som har fått herlighets-legemene i
rikets tid, vil få del i nøkkelmakten fullt ut og vil få anledning til å tilsi
et menneske syndenes forlatelse, selv om dette er et løfte som er gitt til
de 12 apostler.

I 1000-års-riket har de 12 apostler fullt ut fått de forutsetningene
som skal til for å greie denne vanskelige oppgaven. Da har de fått herlig
hets-legemene og er blitt kvitt sin syndige natur. Da er de blitt gjort lik
med Jesus til å vurdere alle motiver. Da trenger de gjennom alle hindrin
ger og dømmer mennesket slik som det er. Da er de blitt gjort likt med
Guds ord, som også har denne egenskapen. "For Guds ord er levende og
kraftig og skarpere enn noe tveegget sverd og trenger gjennom, inntil
det kløver qel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertes tanker og
råd." (Hebr. 4,12)
På samme måte som Jesus dømmer og styrer verden med rett og rett-
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ferdighet, så vil også de 12 apostler kunne gjøre det i 1000-års-riket.
'*0g Jeg vil atter gi deg slike dommere som i førstningen og rådsherrer

som i begynnelsen, deretter skal du kalles den rettferdiges stad." (Esaias
1,26)
"Se med rettferdighet skal kongen regjere, og fyrstene skal styre etter

rett." (Esaias 32,1)
"Og jeg vil sette hyrder over dem, og de skal røkte dem, og de skal

ikke frykte mere og ikke forferdes, og ingen av dem skal savnes, sier
Herren." (Jer. 23,4)
"Og jeg vil gi dere hyrder etter mitt hjerte, og de skal røkte dere med

forstand og visdom." (Jer. 3,15)
"Og frelsere skal dra opp på Sions berg og dømme Esaus berg, og

riket (1000-års-riket) skal høre Herren tU." (Obad. 21)
3) Den tredje gruppen som skal være med å styre i 1000-års-riket, er

den kristne menighet. Denne er blitt tatt ut i intervallet mellom jødenes
forkastelse av Jesus og den kristne menighets bortrykkelse. Den består
både av jøder og hedninger, og er en helt spesiell frelses-forsamling. Den
er en del av Jesu legeme, der han er hodet, og de troende er lemmene.
Den er Jesu medarvinger og Guds arvinger, og av den grunn har den og
så fått helt spesielle løfter. Menighetens løfter skiller seg fra jødenes løf
ter ved at disse i utstrakt grad angår himmelske forhold. Jødenes løfter
angår stort sett jordiske forhold. (Se min bok. Den kristne menighets
bortrykkelse, s. 56--62)

Til tross for at den kristne menighet i utstrakt grad har fått himmel
ske løfter, så har den også fått løfter som angår styret på jorden i 1000-
års-riket. Den skal også være konger og prester, eller et kongelig preste
skap, akkurat slik som jødene har fått løfter om.
Det som på en spesiell måte binder jødene og den kristne menighet

sammen og gjør at de må sees på som en enhet og ikke som konkur
rerende frelses-forsamlinger, er følgende:
For det første var også den kristne menighet et tilbud til jødene. Da

de ikke ville ta imot det første tilbudet fra Gud om opprettelsen av riket
og om å bli verdensmisjonærer, så innførte Gud for dem en mindre ord
ning, hva som gjelder kvantitet, men en større ordning hva som gjelder
kvalitet. Han tilbød dem å bli medlemmer av den kristne menighet, som
er hans eget legeme. At dette tilbudet først ble gitt til jødene, ser vi av
det forholdet at de første medlemmene var jøder. LEGEMET BLE
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FØRST TILBUDT JØDENE, men hedningene skulle også få anled
ning til å slutte seg til, deisom de onsket det. Hedningene er medarvin
ger til løftet Gin Jesus og til løftet om legemet.
Nå var imidlertid løftet om legemet skjult i gammel-testamentlig tid.

Ingen visste om det, og grunnen til det var at da Jesus kom med sitt før
ste tilbud til jødene, om folkefrelsen og opprettelsen av riket, så var
dette alvorlig ment fra Jesu side. Han mente det som han sa og lovet, og
så fikk det stå opp til jødene om de ville ta imot tilbudene eller ikke.
'*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 me
nigheten, hvis tjener jeg er blitt etter den Guds husholdning som er meg
gitt blant dere, det vil si å fullføre Guds ord. DEN HEMMELIGHET
SOM HAR VÆRT SKJULT FRA ALLE TIDERS OG SLEKTERS
OPPHAV, MEN NÅ ER BLITT ÅPENBART FOR HANS HELLI
GE (DE KRISTNE)." (Kol. 1,24-26)

Paulus sier videre om denne henuneligheten i Efes. 3, 1—9: "Derfor
bøyer jeg mine knær, jeg Paulus, I^ti Jesu fange, for deres skyld, dere
hedninger, om dere ellers har hørt om den husholdning med den Guds
nåde som er meg gitt for dere, at han ved åpenbaring har kunngjort meg
hemmeligheten, således som jeg ovenfor har skrevet med få ord, hvorav
dere, når dere leser dette, kan kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet,
SOM I DE FORRIGE GENERASJONER IKKE ER BLITT KUNN
GJORT FOR MENNESKENES BARN SÅLEDES SOM DEN NÅ
ER ÅPENBART FOR HANS HELLIGE APOSTLER OG PRO
FETER I ÅNDEN, at hedningene er medarvinger og hører med til le
gemet og har del med i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet hvis tjener
jeg er blitt etter den Guds nådes gave som er meg gitt å forlqmne hed
ningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, og å opplyse alle om
hvorledes husholdningen er med den hemmelighet SOM HAR VÆRT
SKJULT FRA EVIGE TIDER I GUD, som har skapt alt."
For det andre er også den kristne menighet tilknyttet og podet inn

i det gode jødiske oljetreet eller den gode jødiske frelsestradisjonen,
der Jesus er roten, fedrene er stammen og de forskjellige jødiske frelses-
forsamlinger er grenene. "For ble du (den kristne menighet) avhugget
av det oljetre som er vilt av naturen, og mot naturen innpodet i et godt
oljetre, hvor meget mere skal de Qødene) da bli innpodet i sitt eget olje
tre, disse som av naturen hører det til." (Rom. 11,24)
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Dette at vi som tilhører den kristne menighet, er blitt podet inn i den
jødiske frelsestradiigonen betsn: videre at vi har del med jødene i deres
løfter fra Herren. VI ER BUTT MEDARVINGER SAMMEN MED

JØDENE. "Kom derfor i hu at Dere som fordum var hedninger i kjøttet
og ble kalt uomskåme av den såkalte omskjærelse på kjøttet, den som
gjøres med hånden, at Dere på den tid stod utenfor Kristus, utelukket
fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte, uten
håp og uten Gud i verden, men nå i Kristus Jesus, er Dere som før var
langt borte, kommet nær til ved Kristi blod ... Så er Dere da ikke len
ger fremmede og utlendinger, men Dere er de heUiges (jodenes) med
borgere og Guds husfolk." (Efes. 2,11—13 og 19)
Når vi er i Jesus Kristus og tror på ham, så har vi fått del i jødenes

frelse og løfter. Vi deler frelsesgodene sammen med jødene, men i alt
dette så må vi huske på at det er jødene som har førsteretten til dette og
er førstearving.
Hva har så jødene av frelsesgoder, som vi får dele sammen med dem?

Paulus summerer dette opp på en fin måte i Rom. 9, 4—5: "de som er
israelitter, de som barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen
og gudstjenesten og løftene tilhører, de som fedrene tilhører, og som
Kristus er kommet fra etter kjødet, han som er Gud over alle ting, vel
signet i all evighet. Amen."
I denne oppsummeringen ligger alle jødenes løfter og oppgaver, og

hele Bibelens innhold fra Abraham av kan innordnes i denne oversikten.

Videre vet vi at det er de som tror som er Abrahams rette barn eller

arvinger. Både jøder og hedninger, som ikke vil tro, kan ikke regnes med
til arvingene, men blir å finne i fortapelsen. Den derimot som tror, skal
få dele alle jødenes velsignelser. "Dog ikke som om Guds ord har slått
feil. For ikke alle som er av Israels ætt, er derfor Israel, heller ikke er
alle, fordi de er Abrahams ætt, derfor hans barn, men: I Isak skal det
nevnes det en ætt, det er: ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets
barn regnes til ætten." (Rom. 9,6—8)
"Nå ble løftene gitt Abraham og hans ætt, han sier ikke: Og dine æt

linger, som om mange, men som om én: Og din ætt, og dette er Kristus."
(Gal. 3,16)

For det tredje har jødene og den kristne menighet de 12 apostler sam
men. Disse var både apostler overfor jødene og representerte jødefolket,
men på samme tid utgjorde de også grunnstammen i den kristne menighet
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og representerer den. Det er derfor av den største betydning å få greie på
i hvilke forbindelser de representerer jødene og i hvilke forbindelser
de representerer den kristne menighet. Svaret på dette er følgende:
1) I de utsagn og de løfter som kommer fram i de synoptiske evangeli

ene, så representerer de 12 apostler først og fremst jødefolket. Den kristne
menighet er bare nevnt noen få ganger i disse evangeliene. Tiden for den
kristne menighet er derimot nevnt en rekke ganger i Jesu lignelser, men
disse lignelsene sprenger som regel tidsrammenfor den kristne menighet,
og viser hen til den store trengsel og Jesu gjenkomst. Det forholdet at evan
geliene angir en del generelle frelses-prinsipper, som angår både 1000-års-
riket og den kristne menighets tid, forrykker ikke dette forholdet. Av sli
ke aspekter kan vi nevne: Jesu død, lidelse og oppstandelse, den Hellige
Ånds komme og det nye frelses-prinsippet som er den HelligeÅnd ihjertet
Hva som gjelder Johannes evangelium, beskriver dette også jøde

nes forhold til Jesus, men mange av problemstillingene i dette evangeliet
er generelle og kan like godt angå både jødene og den kristne menighet.
3) Ide forskjellige brever og spesielt i brevene etter Paulus represente

rer apostlene/disiplene den kristne menighet, og utsagnene i disse er i ut
strakt grad rettet mot den kristne menighet. Hva som gjelder Paulus så var
han også en av apostlene, og han kan bli regnet som den trettende. Han har
imidlertid ikke sitt apostel-embete fra mennesker, men direkte fra Gud.
"Paulus apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved Jesus
Kristus og Gud Fader, som oppvakte ham fra de døde." (Gal. 1,1)
4) Hva som gjelder Apostlenes gjerninger, så står denne i en særstil

ling, da den i de 7 første kapitler representerer jødene med hensyn til
folkeomvendelsen og opprettelsen av riket. I kapitlene 7—-15 ser vi
tydelige at dette tilbudet holder på å svekkes, og at den kristne menig
het litt etter litt holder på å komme fram i lyset. I kap. 15 ser vi tydelig
at jødene er satt til side som folk og som nagon, og at den kristne
menighet er kommet fram. (Se kapitlet: Det første tilbudet om oppret
telsen av Guds-riket i Israel)

Til tross for dette forholdet, så regner vi likevel med at alle de som
kom til troen på den Herre Jesus fra pinsefestens dag av, hører med til
det kristne legemet. KIRKEN HAR SIN FØDSELSDAG PA PIN
SEFESTENS DAG.

Det er viktig at vi er oppmerksomme på dette forholdet, som jeg har
beskrevet ovenfor, og at en gjør denne 2-delingen av Guds ord, hva som
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gjelder innholdet i det Nye Testamente. Dersom man ikke gjør det, så
roter en bare sammen jødenes løfter og egenart på den ene siden og den

Dette er likevel nye ting for mange av mine lesere, men til disse vil jeg
si: At dersom dere idl ha det fulle utbytte av lesningen av det Nye Testa
mente, så må dere gjøre denne 2-del^gen. Dette er en stor opplysning
og et stort lys i studiet av det Nye Testamente, som dere gjør vel i, ikke
å kaste fra dere, men beholde som en stor skatt og som en aktet perle.
Kanskje dette lyset er bleikt og blafrende til å begynne med, men jeg
kan bare forsikre om at det vil vokse, både i intensitet og s^ønnbet,
dersom dere holder fast på det. ALT SOM ER FRA GUD, VIL
VOKSE. Det andre vil bleikne og falle bort, slik at en til slutt il^e en
gang snakker om det.
Dén kristne menighet skal ba både binunelske og jordiske oppdrag i

1000-års-riket. Vi er direkte underlagt Faderen og Sønnen. NÅR VI
ER I HIMMELEN ER VI UNDERLAGT FADEREN, MEN NÅR
VI ER PÅ JORDEN ER VI UNDERLAGT SØNNEN. (Se min bok.
Den kristne menighets bortrykkelse, s. 113—145) Det vil aldri bli noen
motsetninger mellom disse våre 2 arbeidsgivere, for de er det samme og
går ut på det samme, nemlig å styre verden med rett og rettferdighet.

Vi ̂ al i det følgende se på noen Skriftord som angår den kristne
menighets medstyre på jorden. "Og den som seirer, og som tar vare på
mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over hedningene, OG
HAN SKAL STYRE DEM MED JERNSTAV, likesom en knuser
leirkar, således som jeg og bar fått det av min Fader, og jeg vil gi ham
morgenstjernen." (Job. Åp. 2,26—28)
"Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone (i Jeru

salem), likesom jeg og har seiret og satt meg med min Fader på hans
trone (i bunmelen)." (Job. Åp. 3,21)
"og de (de 24 eldste som bl.a. representerer den kristne meni^et),

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 til Gud
av hver stamme og tunge og folk og ætt, og gjorde (oss) (dem) til et
kongerike og til prester for vår Gud, OG VI SKAL VÆRE KONGER
PÅ JORDEN." (Job. Åp. 5,9-10)

Her blir det tydeligt sagt at vi skal både være prester og konger, og
dette skal slqe på jorden. I himmelen skal vi være prester, for det er det
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vi er. Alle som er gjenfødt og frelst i denne tidshusholdningen er prester.
De er prester både i menigheten og ovenfor Gud. Derfor er det galt og
ubibelsk å opprette et nytt preste-embete i ny-testamentlig tid og skille
ut noen som prester. VI ER ALLE PRESTER, og vi finner heller
ikke i det Nye Testamente at det er noen bestemt funksgon som heter
preste-funksgonen eller noe embete som heter preste-embete. Dette er
ubibelsk vrakgods som den protestantiske og lutherske kirke har med
fra den katolske kirke, og som den ikke greidde å kvitte seg med i refor
masjonen. Den har dessverre heller ikke greidd å kvitte seg med dette i
de snart 500 år som er gått siden reformasjonen. (Hør min kassett: 'TDet
alminnelige prestedømme og embetsforståelsen i den lutherske kirke.)
I himmelen skal vi altså være prester i 1000-års-riket, men vi kan ikke

være konger i himmelen. Det skal vi være på jorden. Der skal vi være et
kongelig presteskap. I og med at vi har fått herlighetslegemene, kan vi
forflytte oss raskt fra det ene sted til det andre. Vi kan opptre omtrent
samtidig både i himmelen, i Jerusalem og andre steder ut over den hele
jord. Det er ikke satt materielle grenser for våre bevegelser, og i og med
at vi er gjort like med Guds Sønns bilde, så kan vi på samme måte som
apostlene dømme fullstendig i alle ting. "men den åndelige dømmer alt,
men selv dømmes han av ingen, for hvem har kjent Herrens sinn, så at
han skulle lære ham? MEN VI HAR KRISTI SINN." (1. Kor. 2,
15-16)
At vi skal være på jorden i 1000-års-rikets tid bekreftes også av det

vitnesbyrd som Paulus sa til oss: At vi bestandig skulle være der som
Jesus er. "deretter skal vi, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i
skyer opp i luften for å møte Herren, OG SÅ SKAL VI ALLTID
VÆRE MED HERREN." (1. Tess. 4,17)
"han som døde for oss, foråt vi, enten vi våker eller sover, skal være

sammen med ham." (1. Tess. 5,10)
På den andre siden har også den kristne menighet fått store løfter om

at den skal være sammen med Gud i himmelen i 1000-års-riket. Disse
løftene har vi i Jesu forsonergjeming og i det som Jesus gjorde, "og
oppvakt oss med ham og satt oss med ham i himmelen i Kristus Jesus."
(Efes. 2,6)

**Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsig
net oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus." (Efes. 1,3)
"FOR VÅRT RIKE ER I HIMLENE, og derfra venter vi og den
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Herre Jesus Kristus som frelser.'* (Fil. 3,20)
"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, til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv,
som er gjemt i himmelen for dere." (1. Pet. 1, 8*-4)
"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." (1. Pet. 2,9)
I tillegg til alt dette, så har også den kristne menighet fått løfte om at

den skal være en støtte i Guds tempel i himmelen og aldri mer gå ut
derifra. "Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tem
pel (templet i himmelen), og han skal aldri mer gå ut derfra, og jeg vil
skrive på ham min Guds navn og navnet på min Guds stad (det himmel
ske Jerusalem), det som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og
mitt navn, det nye." (Joh. Åp. 3,12)
Av dette ser vi at ingen har fått så store løfter og så store oppgaver i

1000-års-riket som den kristne menighet.
Hva som gjelder den kristne menighets gjøremål i 1000-års-rike't, så

vil jeg sitere fra min bok. Den kristne menighets bortrykkelse, s. 134—
136. "Den kristne menighet skal være med å styre over hedningene og
være prester i lOOO-års-riket. DE SKAL BÅDE STYRE UT I FRA
GUDS TEMPEL I HIMMELEN OG JESU HERLIGHETS TRONE I

JERUSALEM. Den kristne menighet skal først og fremst være en him
melsk forsamling og være med å styre verden ut i fra den himmelske
herligdom, men dette forhindrer ikke at den også er med på å styre ver
den ut fra Jesu tempel i Jerusalem. I og med at de kristne på dette tids
punkt 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 2 fasene 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 PÅ JORDEN, så synlig og håndgripe-
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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 bh helt motsatt.
Alle lover og rettsbegreper vil være i harmoni med Guds ord. Hele ver
densordningen blir underlagt Kristus og hans menighet, som skal regere
sammen med den herliggjorte konge. Da vil det bli full korrespondanse
mellom himmelen og jorden, idet de hellige, som er utvalgt av Kristus,
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 styret, 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 (Esaias 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,
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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, Efes. 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 og 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).

Derfor faller oppstandelsen av de døde i Kristus i tid sammen med
"overkledelsen" (2. Kor. 5, 2—4) av dem som da lever, ved opprykkel-
sen (1. Tess. 4,15). For endemålet for det ene er å skape en organisme,
ikke bare frelse for den enkelte, men herliggjørelse 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 (Åp. 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" (Åp. 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). 'Tlette er det største løfte i Bibelen!"

Erich Sauer uttaler seg videre om den kristne menighets oppgave på s.
221—222 i samme bok: "Men hvor er menigheten i 1000-års-rikets tid?
— Det ser ut som den er hos Kristus i himmelen og ikke egentlig på
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jorden. Etter bortrykkelsen er menigheten "alltid med Herren" (1. Tess.
4, 17). Hovedet er forent med lemmene, og lemmene har del i hovedets
herredømme og herlighet (2. Tess. 2, 14, Kol. 3, 4, 1. Kor. 1, 9). De
skal regjere med Kristus (2. Tim. 2, 12, Åp. 20, 4 og 6, 1. Kor. 6,
2—3). "Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone"
(Ap. 3,21, Mått. 19,28).

Fra de blir herliggjort, har de ikke lenger et jordisk legeme, men et
himmelsk lyslegeme (Fil. 3, 21, 1. Kor. 15, 40—49), og med sine
åndelige legemer skiller de seg derfor ut fra Israel og fra hedningefolkene.
De opptrer derfor sannsynligvis på jorden på samme måte som Herren
når han viste seg etter sin oppstandelse: som herliggjorte tilhører de den
himmelske verden, men kan — nøyaktig som han — enda få del i livet
her på jorden (muligens endatil spise og drikke) (Matt. 26, 29, Luk. 24,
39—43, Joh. 20, 27). Men i sine detaljer går disse spørsmålene langt
over vår tanke og forstand. Vi gleder oss til den kommende herlighet.
Alle enkelthetene overlater vi til Gud.

Så står da menigheten langt over Israel. Jødene er undersåtter,
menighetens lemmer er medregenter (2. Tim. 2, 12, Matt. 19, 28),
jødene hører med til "Riket", menigheten er hans "legeme", jødene er
Guds folk på jorden (Esaias 60,21), den kristne menighet er hans folk i
himmelen (Efes. 1, 3). Og som himmelen er høyere enn jorden, så er
også menighetens åndelige velsignelser høyere enn de jordiske velsign
elser Israel skal oppleve når det omvender seg.

Hele 1000-års-riket er dermed en veldig, tre-enhetlig organisme:
Folkene er "legemet", Israel "sjelen", menigheten med Kristus er
"ånden". Folkene er "forgården", Israel "det Hellige", den herliggjorte
menigheten med Kristus i sin midte "det Aller-helligste".
Men utover fra det Aller-helligste skal Guds signing utgytes over det

Hellige og forgården. Fra "det himmelske Jerusalem", den herliggjorte
menighet (Gal. 4, 26, Hebr. 12, 22) skal Herren la sin nåde og fred
strømme ned over det jordiske Jerusalem, og ut fra det jordiske Jeru
salem til hedningeverdenen (Es. 2, 3)."

Ludv. Johnsen sier følgende om de troendes gjøremål og virksomhet i
1000-års-riket i sin bok, Jesu nær forestående komme, s. 205—207: "Enn
skjønt de hellige kommer tilbake til jorden, som til et gammelt hjem, og
opptar virksomhet overjordiske anliggender, og medens de vil være istand
og ha rådighet til velsignet forbindelse med jordiske beboere, så vil dog
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ikke deres forbindelse bli utelukkende eller først og fremst jordisk. Vi
kan se dette fra det faktum, av alle besøk fra den annen verden, som
omtales i Skriften. De hellige vil ikke vende tilbake til deres sosiale eller
huslige gjøremål, som de før eiet. Det er mest sannsynlig 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 antage
lig være med Herren og med hverandre, og dog med stor hengiven om
tanke for deres jordiske betroelse.
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
HELLIGE VIL BLI HELT BESKJEFTIGET SAMMEN MED HAM.

Kristi regjering vil sikkert 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 fram
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 ut
føre 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 og faktisk og virke
lig oppfor og satte seg hos Faderens høyre hånd i Hans universale Herre-
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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
gjor dette, jo mere taper vi den virkelige sannhet og tyngden av det hele.
Kom Herre Jesus!"

4) Den fjerde gruppen som skal være med å styre i 1000-års-riket,
er de mennesker ut over den hele jord som har tatt imot de forskjellige
frelsesbudskaper som har lydt i den 7-årige trengselstiden. Av slike vit
nesbyrd skal vi nevne følgende:

Troende jøder har forkynt evangeliet om riket (1000-års-riket) i hele
trengsels-perioden på 7 år, og dette evangeliet er nådd ut til alle mennes
ker som et vitnesbjnrd. Endelig er tiden kommet til at misjonsbefålingen
kan bli realisert, og dette skal skje i enda større utstrekning i rikets tid.
"Men Jesus trådte fram 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 Fa
derens og 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 tidsal
derens ende (gr. aion)." (Matt. 28,18—20)
"Men når de overgir dere, da vær ikke bekymret for hvorledes eller

hva Dere skal tale, for det skal gis dere i samme stund hva Dere skal tale.
For det er ikke Dere som taler, men det er deres Faders Ånd som taler i
dere. Og bror skal overgi bror til døden ( i den store trengsel), og en far
sitt barn, og barn skal reise seg mot foreldre og volde deres død, og Dere
(jødene) skal hates av alle for mitt navns skyld, men den som holder ut
inntil enden, han skal bli frelst. Men når de forfølger dere i den ene by,
da fly til den andre, for sannelig sier jeg dere: Dere skal ikke komme til
ende med Israels byer (når det gjelder forkynnelsen) før Menneskesøn-
nen kommer." (Matt 10,19—23)
"OG DETTE EVANGELIUM OM RIKET (1000-ÅRS-RIKET)

SKAL FORKYNNES OVER HELE JORDERIKE TIL ET VITNES
BYRD FOR ALLE FOLKESLAG, OG DA SKAL ENDEN KOM
ME." (Matt 24,14)
"Men ta dere i vare. De skal overgi dere (jødene) til domsstolene, og

Dere skal hudstrykes i synagoger og stilles for landshøvdinger og konger
for min skyld, til vitnesbyrd for dem. Men først må evangeliet forkyn
nes for alle folkeslag." (Mark. 13, 9—10)
De 2 vitner som skal være profeter i 1260 dager ut ifra Jerusalem, og
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som skal ha sin forkynner-oppdiag i den stoie trengsel, skal også for
kynne et budskap til hele verden. Hva dette budskapet går ut på, vet vi
ikke, men det er åpenlyst at det må være et domsbudskap for verden og
et frelsesbudskap for de som vil ta imot Jesus og tro på ham.
"Og jeg vil gi mine to vidner at de skal være profeter* i tusen to hun

dre og seksti dager, klædd i sekk. Dette er de to obetrær og de to lyse
staker som står for jordens herre. Og dersom nogen vil gjøre dem skade,
da går det ild ut av deres munn og fortærer deres fiender, ja, dersom
nogen vil gjøre dem skade, da skal han drepes på den måte. Disse har
makt til å lukke himmelen, så det ikke skal falle noget 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.
Og når de har fuUført sitt vidnesbyrd, da skal dyret som stiger op av

avgrunnen, føre 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 blev korsfestet. Og nogen
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 efter de tre dager og en halv kom det livs-
ånde fra Gud i dem, og de reiste seg opp på sine føtter, og en stor frykt
falt på dem som så dem. Og de hørte en høi røst fra himmelen si til dem:
Stig op her! OG DE STEG OP TIL HIMMELEN I SKYEN, OG
DERES FIENDER SÅ DEM." (Joh. Åp. 11,3-12)
I Joh. Åp. 14,6—11 får vi også kunnskaper om at 3 engler i den store

trengsel skal flyve under himmelen med et budskap til hele verden. Den
første engelen forkynner det evige evangelium, som også hedningene i
dag kjenner til. Det går ut på at Gud er skaperen og opprettholderen av
skaperverket. Av den grunn skal alle mennesker tilbe Gud. Dersom de
gjør dette, da skal det være nok til at de blir frelst.
Den andre engelen forkynner at Babylon (skjøge-kirken) er falt.
Den tredje engelen gir mennedcene klar besl^ed om at alle de som til

ber Antikrist og hans levendegjorte bilde, de skal pines med ild og svo
vel for alltid foran de hellige englers og Jesu øyne. De skal til enhver tid
måtte se den som de har forkastet, og som har gitt sitt liv for dem.
"Og jeg så en annen engel flyve under det høieste av himmelen, som
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hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, og for
hver ætt og stamme og tunge og folk, og han sa med høi rost: Frykt
Gud og gi ham ære! for timen for hans dom er kommet, og tilbed ham
som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!
Og atter en annen engel fulgte etter og sa: Falt, falt er Babylon, den

store, som har gitt alle folk å drikke av sitt horelevnets vredesvin.
Og atter en tredje engel fulgte etter dem og sa med høi røst: Dersom

noen tilbeder dyret og dets billede og tar merket på sin panne eller i
sin hånd, da skal også han drikke av Guds vredes-vin, som er skjenket u-
blandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for de
hellige englers og for Lammets øine, og røken av deres pine stiger op i
all evighet, og de har ikke hvile dag eller natt de som tilbeder dyret og
dets billede, og hver den som tar dets navns merke. (Joh. Åp. 14,6—11)

Dessuten er selve trengselstiden et sterkt vitnesbyrd for mennes
kene med sine mange forferdelige begivenheter. Selve hovedhensikten
med trengselen er at menneskene skal ta et klart standpunkt for eller
imot Jesus, som snart skal komme for å styre verden. Den som tar imot
ham, skal få være med i riket for Israel, den som ikke vil ta imot, skal
bli dømt til den evige død i ildqøen. "Fordi du (Filadelfia-menigheten)
har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg og fri deg ut fra den
prøvelsens stund (trengselstiden) som skal komme over hele jorderike,
FOR Å PRØVE DEM SOM BOR PÅ JORDEN." (Joh. Åp. 3,10)
5) Den femte gruppen som skal være med å styre i 1000-års-rikets

periode, er de mange tusen martyrer, som mistet livet under den 7-årige
trengselstiden, som skal komme over jorden. Vi møter dem allerede un
der det femte seglet i begynnelsen av trengsels-tiden. Da er deres ånd og
sjel trygt i forvaring under alteret i himmelen. De spør da Gud hvor len
ge det vil vare før han vil ta hevn over de som har myrdet dem. "Og da
det (Jesus) åpnet det femte segl, så jeg (Johannes) imder alteret deres
sjeler som var myrdet for Guds ords skyld, og for det vitnesbyrds skyld
som de hadde, og de ropte med høi røst og sa: Herre, du hellige og sann
drue, hvor lenge skal det vare før du holder dom og hevner vårt blod på
dem som bor på jorden (verdens-menneskene)? Og det ble gitt hver av
dem en kvit kjortel, og det ble sagt til dem at de ennå skulle slå seg til
ro en liten stund inntil tallet på deres medtjenere og deres brødre som
heretter skulle slåes ihjel likesom de selv, ble fullt." (Joh. Åp. 6,9—11)
Vi vet at i den store trengsel, som er de 3,5 siste år av trengselstiden,
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står Antikrist offisielt fram og erklærer at han er Satans Antikrist. Fra
midten av åruken blir dessuten Satan og de onde ånder kastet ned på
jorden, og de vet at de har liten tid (3,5 år), for Jesus skal dømme dem,
og de ̂ al settes fast i abyssos (avgrunnen). (Joh. Åp. 12, 7—12)
Den tredje personen i denne sataniske treenigheten, er Antikrists

herold, den falske profet eller dyret av jorden. Denne får gjennomført
at de som ikke vil tilbe Antikristens bilde, som har fått liv, den skal
drepes. Likeledes blir det gitt regler om at alle de som ikke er villige til å
ta Antikrists merke på sin høyre hånd eller på sin panne, de skal hver
ken få lov til å kjøpe eller selge. Dette vil da bety at de er overgitt til å
sulte i hjel.

Ved disse sataniske forordninger blir antallet av martyrer stadig stør
re. "Og det (den falske profet) fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så
at dyrets bilde endog kunne tale, og gjøre så (bestemme) at alle de som
ikke ville tilbe dyrets bilde skulle drepes. Og det gjør at der ble gitt alle,
små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høyre hånd
eller på deres panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har
merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. Her er visdommen. Den
som har forstand, han regne ut dyrets tall, for det er et menneskes tall,
og dets tall er 666." (Joh. Åp. 13,15—18) (Her har vi nok et bevis på at
Antikrist må ha levet på jorden i en første tilværelse, før han igjen i en
dens tid kommer opp fra avgrunnen. De som levde på denne tiden kun
ne derfor finne ut hans navn ved å regne det ut ifra tallverdiene på bok
stavene.)

Helt på slutten av den store trengsel hører vi likeledes martyrene si
fra alteret at Guds veier og dommer er rettferdige, selv om trengsels
tiden og dommens tid strakte seg over et tidsrom på 7 år. "Og den tred
je engel tømte sin skål ut i elvene og i vannkildene, og det ble til blod.
Og jeg hørte engelen over vannene si: Rettferdig er du som er og som
var, du hellige, at du har dømt således, for blod av hellige og åv profeter
har de utøst, og blod gav du dem å drikke, de er det verdt. Og jeg hørte
alteret (de som var under alteret), si: Ja, Herre Gud, du allmektige, san
ne og rettferdige er dine dommer." (Joh. Åp. 16, 4—7)

Siste gang vi hører om martyrene er ved den gammel-testamentlige
oppstandelsen på den siste dagen — før opprettelsen av 1000-års-riket.
De får da del i denne oppstandelsen og skal stå opp sammen med alle
troende mennesker helt fra Adam og til denne oppstandelsen. Dette er
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den oppstandelsen som jcdene i det Gamle Testamente visste om, og
dette er den oppstandelsen som Jesus talte med Marta om (Joh. 11,24).
HER SKAL MILLIONER AV MENNESKER STA OPP. Ånd og gel
som har vært oppbevart i himmelen hos Gud i alle disse år, skal genfor-
enes med legemet. Alle disse mennesker vil da få herlighetslegemet, og
de vil skinne som stjernene, evig og alltid. "Og de mange som sover i jor
dens muld, skal våkne opp, somme til evig liv og somme til skam og evig
avsky. Men de forstandige skal skinne som himmelhvelvingen skinner,
og de som har fort de mange til rettferdighet, skal skinne som stjernene,
evindelig og alltid." (Dan. 12,2—3)
"Marta sier til ham: Jeg vet at han (Lasarus) skal oppstå i oppstandel

sen på den siste dagen." (Joh. 11,24)
(Denne oppstandelsen må ikke forveksles med bortrykkelsen av den

kristne menighet, som ̂ jer minst 7 år før den gammel-testamentlige og
martyrenes oppstandelse, som er den samme oppstandelsen (Se min bok.
Den kristne menighets bortrykkelse og min bok, Israel og den kristne
menighet, s. 189-197 og 230—237).
Det star følgende om denne oppstandelsen i Johannes Åpenbaring,

kap. 20, 4—5: "Og 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 geler .som var blitt
halshugget for Jesu vidnesbyrds og for Guds ords skyld, og ̂ em som ik
ke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merke på
sin panne og på sin hånd, og de ble levende og regjerte med Kristus i
1000 ar. Men de andre døde (de ufrelste døde) ble ikke levende igen
før de 1000 år var til ende. Dette avslutter den første oppstandelse."
6) F or det gette skal alle troende jøder og alle hedninger som tror,

fra gammel-testamentlig tid, stå opp i denne oppstandelsen, og få del i
styret i 1000-års-rikets tid. I og med at disse — likesom martyrene — vil
få oppstandelseslegemer, så vil de få overordnede oppgaver. De skal få
være med a styre verden både ut ifra den himmelske fasen og den jordis
ke fasen av Guds-riket i Israel.

Jeg har med dette beskrevet de forskjellige grupperinger av mennes
ker som skal være med Jesus å styre i 1000-års-riket. Oppgavene vil bli
forskjellige, alt etter hvilke nådegaver menneskene har fått og etter hvil
ken nådelønn de har opparbeidet seg i sitt arbeid med å utbre Guds-rike
under sitt jordeliv. Noen vil få overordnede oppgaver, mens noen vil få
underordnede oppgaver, men felles for dem alle er at de skal være prester
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— enten i himmelen eller i templet i Jerusalem eller i Israel eller ut over
den hele jord. De som har fått oppgaver på jorden, skal også være kon
ger der.

JESU FORHOLD TIL JØDENE

I gammel-testamentlig tid var Israel Guds ektehustru. I og med at
Gud hadde tatt seg ut dette folket til å formidle de forskjellige frelses-
åpenbaringer, så ble det et spesielt intimt forhold mellom Gud og Israel.
Dette forholdet kommer fram både ved de forskjellige løfter og oppgaver
som Gud gav folket og ved de forskjellige benevnelser som folket fikk.
Når Gud kalte Israel for sin hustru, så betegner dette det intime for
holdet som det var mellom Gud og Israel. 'Tor din skaper er din ekte
mann, Herren, hærskarenes Gud, er hans navn, og Israels hellige er din
gjenløser, all jordens Gud kalles han. For som en forlatt kvinne med
sorg i hjertet kaller Herren deg, og en ungdomshustru — skulle hun for-
skytes? sier din Gud. Et lite øyeblikk (ca. 2000 år) forlot jeg deg, men
med stor barmhjertighet vil jeg samle deg." (Esaias 54,5—7)

Israel var Herrens ungdomshustru, og dette kom særlig til uttrykk i
vandringen i ørkenen og de første årene i det nye landet, Kana'ans land,
som Herren gav dem. Etter den tid falt Israel som folk fra Herren og
begynte å dyrke fremmede guder, og en av følgene av dette var at
Herren nødtvungent måtte skille seg fra sin ungdomshustru og straffe
henne for dette sviket. Denne straffen kom både til uttrykk i forvisnin
gen til Babylon i 70 år — og forvisningen til alle verdens nasjoner i snart
2000 år.

I endens tid vil derimot Israel som folk og nasjon igjen begynne å
orientere seg mot sin Gud, og i forbindelse med den store trengsel så
vil jødene bli frelst som folk og som nasjon. "Se, derfor vil jeg lokke henne
og føre henne ut i ørkenen, og tale vennlig til henne, og så snart hun
kommer derfra, vil jeg gi henne hennes vingårder igjen og gjøre Akors
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. (På samme måten
som Josva førte jødene inn i det lovede land, skal også Jesus gjøre det
etter at den store trengsel er avsluttet) og det skal skje på den dag, sier
Herren, at du skal rope: Min mann! Og du skal ikke mere rope til meg:
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Min Ba*al... Og jeg vil trolove meg med deg i rettferdighet og rett, i
miskunnhet og barmhjertighet, og jeg vil trolove meg med deg i trofast
het, og du skal kjenne Herren ... Og jeg vil plante henne (Israel) for
meg i landet og miskunne meg over Lo-Ruhama (den som ikke får
miskunn) og jeg vil si til Lo-Ammi: Du er mitt folk, og det skal svare:
Min Gud!" (Hos. 2,14-16,19-20 og 23)
Nå var det ikke alle av Israel som sviktet Herren, som var deres ekte

mann. Det var de troende jøder fra gammel-testamentlig tid eller den
troende menighet. Denne blir i motsetning til hele Israel, som ble kalt
Herrens hustru, kalt for Herrens brud. Dette kommer særlig til uttrykk
i Salomos Høysang. "Hvor fager du er min venninde, hvor fager du er:
Dine øyne er duer bak ditt slør, ditt hår er som en hjord av gjeter som
leirer seg nedover Gilead-fjellet . . . Kom med meg fra Libanon, min
brud, kom med meg fra Libanon! Sku ut fra Amanas topp, fra toppen
av Senir og Hermon, fra løvenes boliger, fra panternes fjell. Du har
vunnet mitt hjerte, min søster, min brud! Du har vunnet mitt hjerte
med et eneste øyekast, med en av kjedene om din hals. Hvor liflig din
kjærlighet er, min søster, min brud! Hvor meget bedre er ikke din kjær
lighet enn vin, og duften av dine salver bedre enn alle velluktende urter!
Av honning drypper dine lepper, min brud! Honning og melk er under
din tunge, og duften av dine klær er som duften av Libanon." (Høys.
4,1 og 8—11)

Bruden som er et bilde på de troende i Israel, inviterte brudgommen,
som er Jesus, til å komme til Israel, for å holde bryllup med henne.
Men da hun lukket opp for sin brudgom, var han alt gått fra henne. Det
var ikke nok at bruden lukket opp. Hele Israel måtte lukke opp for
Herren. "Jeg lukket opp for min elskede, men min elskede hadde vendt
om og gått bort (til himmelen), min sjel var ute av seg selv over hans
ord, jeg lette etter ham, men fant ham ikke, jeg ropte på ham, men han
svarte meg ikke." (Høys. 5,6)

Døperen Johannes så også at de troende i Israel var bruden, og ban
uttalte følgende om den: "Den som har bruden (gr. nymfe), han er
brudgom, men brudgommens venn som står og hører på ham, gleder seg
storlig over brudgommens røst. Denne min glede er nå blitt fullkom
men." (Joh. 3,29)

Dette viser at både "bruden" (gr. nymfe) og "hustruen" (gr. gyne)
er forskjellige jødiske frelsesforsamlinger, og det kan derfor ikke være
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riktig det som mange Bibel-tolkere hevder at den kristne menighet er
Jesu brud. Dette er bare et uttrykk for erstatningsteologien, som går
ut på å ta fra Israel de løfter og de titler som Gud har gitt dette folket.
Den kristne men^het er ikke bruden. Den er derimot Kristi legeme,
(gr. soma)

Etter at trengselstiden er slutt, ser vi også at hustruen, som er de
troende jøder som lever når Jesus kommer tilbake, har gjort seg rede
til å ta imot brudgommen og gort seg rede til å feire Lammets bryllup,
som skal være på jorden. Lammets bryllup er et uttrykk for 1000-års-
riket. '*0g et stort tegn ble sett i himmelen, en kvinne (gr. gyne), kledd
med solen, og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone
av 12 stjerner." (Joh. Åp. 12,1)
"La oss glede og fryde oss og gi ham æren! for Lammets bryllup

er kommet og hans hustru (gr, he gyne) har gjort seg rede, og det er
henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin (gr. byssinon). For det
fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. Og han sier til meg: Skriv:
Salige er de som er innbudt til Lammets bryllups-nattverd! Og han sa til
meg: Dette er Guds sanne ord. (Joh. Åp. 19,7—9)
Når Jesus kommer tilbake, så tar han med seg både den kristne me

nighet og sin gammel-testamentlige brud. Før han fører de forskjellige
frelseskategorier inn i det nyoppbygde templet i Jerusalem, så fører han
dem ut i ørkenen, hvor de skal være i trygg beskyttelse fra de forferde
ligheter som skal komme over jorden. I full overensstemmelse med
dette, så ser vi også av Salomos Høysang, 8,5 at Jesus kommer sammen
med sin brud fra ørkenen. "Hvem er hun som kommer opp fra ørkenen,
støttende seg på sin elskede? — Under epletreet vekket jeg deg, der ble
din mor forløst med deg, der ble hun forløst, hun som fødte deg."
(Høys. 8, 5)

Vi må huske på at Israel både har et himmelsk kall og et jordisk kall.
Det første kallet tilsvarer det løftet som Abraham fikk om at Gud ville
gjøre hans ætt så stor som "stjernene på himmelen" (1. Mos. 22,17),
og dette kommer til uttrykk i den forsamlingen som vi kaller for
"bruden."

Det jordiske kallet tilsvarer "støvet på jorden" (1. Mos. 13,16) eller
"sanden på havets bredd" (1. Mos. 22,17). Dette er "hustruen."
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1000-ÅRS-RIKET ER DEN STORE FREDSTIDEN

Jorden vil i dette tidsrommet være full av Herrens kunnskap. Alt styre
og all undervisning vil ta sikte på å fremme jødiske og kristne tanker, og
det vil ta sikte på å ære og hylle Jesus, som nå er blitt konge over hele
verden. Dette styret vil få uanede og heldige konsekvenser for alle deler
av menneskelivet og naturen. Vi skal i det følgende nevne noen:
Det vil bli en stor fredstid. Menneskets drøm om fred på jord vil

endelig kunne la seg realisere, for Jesus er konge og Satan er bun
det i avgrunnen. Folk skal ikke mere lære å føre krig, og de skal smi om
sine våpen til jordbruksredskaper. 'HAN GJØR ENDE PÅ KRIGENE
OVER HELE JORDEN, bryter buen sønder og hugger spydet av, vog
nene brenner han opp med ild." (Salme 46,10)
"Og han skål dømme mellom mange folkeslag og skifte rett for mange

folkeslag, og åe skal smi sine sverd om til hakker, og sine spyd til vin
gårdskniver, et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, OG DE
SKAL IKKE MERE LÆRE Å FØRE KRIG." (Esaias 2,4)
"Og jeg vil den dag gjøre en pakt for dem (jødene), med markens dyr

og himmelens fugler og jordens kryp, og bue og sverd og krig vil jeg sønder-
bryte og utrydde av landet, og jeg vil la dem bo i trygghet." (Hos. 2,18)

Dette forholdet grunner seg på 3 ting: a) Jesus er konge, b) Satan er
fengslet og c) de fleste mennesker er personlig troende mennesker, som
med oppriktighet søker Israels Gud og vil leve i samsvar med de jødisk/
kristne retningslinjene for styret. Herren har gitt folkene nye hjerter til
å tro med og nye lepper til å prise med. "Alle jordens ender skal komme
det i hu og vende om til Herren, og alle folkenes slekter skal tilbede for
ditt åsyn. FOR RIKET (lOOO-ARS-RIKET) HØRER HERREN
TIL, OG HAN HERSKER OVER FOLKENE." (Salme 22,28-29)
"For hans åsyn skal de som bor i ørkenene (araberne) bøye kne, og

hans fiender skal slikke støv. Kongene fra Tarsis og øyene (Vesten) (Tar-
sis: står i G.T. som navn på en havneby eller et område langt borte, kan
skje i det vestlige Middelhav, i farvann der fønikerne seilte, uttrykket
Tarsis-skip brukes om skip som går i langfart, ikke bare i Middelhavet,
men også i Rødehavet) skal komme med gaver, kongene fra Sjeba og Se-
ba (Seba: kongerike i Afrika, trolig sørvest for Rødehavet, kanskje iden
tisk med Saba.) frambære skatt. ALLE KONGER SKAL FALLE
NED FOR HAM (JESUS), ALLE HEDNINGER SKAL TJENE
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HAM." (Salme 72,9-11)
"Alle hedninger som du har skapt, skai komme og tilbede for ditt

åsyn. Herre, og ære ditt navn." (Salme 86,9)
"han sier: Det er for lite at du (Jesus) er min tjener til å gjenreise Ja

kobs stammer og fore den frelste rest av Israél tilbake, så vil jeg da gjore
deg til hedningenes lys, foråt min frelse skal nå til jordens ende." (Esaias
49,6)
"Ved meg selv har jeg svoret, et sannhetsord er utgått av min munn,

et ord som ikke skal vende tilbake: For meg skal hvert kne boye seg (i
1000-års-riket), meg skal hver tunge sverge troskap." (Esaias 45,23)
"og folkeslag skal soke til ditt lys, og konger til den glans som er gått

opp over deg (Jerusalem)." (Esaias 60,3)
"For jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, likesom

vannet som dekker havets bunn. (Hab. 2,14)
"For da (i 1000-års-riket) vil jeg gi folkene nye, rene lepper, så de alle

påkaller Herrens navn og Ijener ham med ett sinn." (Sef. 3,9)
Alle flremmede religioner og avguder skal bort i lOOO-års-riket. Vi vet

at dette er Satans verk og leder ikke til Gud, men til Satan. De fremme
de religioner er ikke med å samle menneskene inn i Guds rike, men de
er med på å samle dem inn i Antikristens og Satans rike. De som følger
de fremmede religioner, kan ikke vente å oppnå frelse, men mørkets
natt er rede for dem, for de har vært ulydige mot de beviser på Guds
eksistens som Gud har lagt ned både i naturen og i menneskets eget
hjerte. DEN SOM ER ULYDIG, DEN GAR FORTAPT. DEN
SOM ER LYDIG, DEN BLIR FRELST.
Nå finnes det ikke andre guder. Det er bare en Gud, og det er Abra

hams, Isaks og Jakobs Gud. De andre såkalte guder, er ikke guder, men
det er onde ånder som menneskene ber til. All religion er nemlig møte
med åndelige krefter som er utenom en selv. Alle mennesker har en eller
annen åndelig tilknytning. Enten så er vedkommende knyttet til jøde
nes Gud og Jesus, eUer så er vedkommende knyttet til de onde ånder og
Satan. Den som er knyttet til Israels Gud, den oppnår frelsen på grunn
av Jesu forsonergjeming på Golgata. Den som er knyttet til de onde ån
der, den dual ikke se livet, men Guds straff skal forbli over ham. Derfor
skal alt dette ryddes bort i 1000-års-riket. "Og menneskets overmot blir
bøyet, og menneskenes stolthet blir ydmyket, og Herren alene er høy
på den dag. Og avgudene — med dem er det forbi." (Esaias 2,18-19)
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'Tå den tid skal de kalle Jerusalem Herrens trone, og alle folkene skal
samle seg der, til Herrens navn i Jerusalem, og de skal ikke mere folge
sitt onde, hårde hjerte." (Jer. 3,17)

"Herre, min styrke og mitt sterke vern og min tilflukt på nodens dag.
Til deg skal hedningene komme fra jordens ender og si: Bare logn (de
fremmede religioner) fikk våre fedre i arv, falske guder, og det var ingen
blandt dem som kunne hjelpe." (Jer. 16,19)
"Og jeg vil utrydde all trolldom hos deg, og folk som spår av skyene,

skal ikke lenger finnes hos deg. Og jeg vil utrydde dine utskårne bilder
og dine bildestotter av ditt land, og du skal ikke lenger tilbe dine
henders verk. Og jeg vil rive opp Astarte-bildene (Astarte: fruktbar-
hetsgudinne som ble dyrket i hele den nære Orient, ble også kalt
Himmel-dronningen, i Kongebokene blir Salomos innforing i Astar-
te-dyrkelsen bedomt som den egentlige årsak til rikets deling) i ditt land,
og odelegge dine byer." (Mika. 5,11—13)
"Og det skal skje på den dag, sier Herren, hærskarenes Gud, at jeg vil

utrydde avgudenes navn av landet, og de skal ikke mere kommes i hu,
også profetene og den urene ånd vU jeg få bort fra landet." (Sak. 13,2)
På grunn av at Jesus er blitt verdens konge på Sion, og på grunn av at

de aller fleste mennesker har omvendt seg og tror på Gud, så er også for
bannelsen som er lagt på mennesker og dyr på grunn av syndefallet,
blitt tatt fra dem. Menneskene og dyrene lever i en innbyrdes harmoni,
og naturen er kommet inn i 1000-års-rikets overflod og grode. Det er
harmoni og fred, og matvareproblemene er borte. 1000-års-rikets perio
de vil derfor bli en klar motsetning til tidshusholdningene fra syndefal
let og inntil denne nye perioden. Den vil stå i klar kontrast til de mot
setninger som det i dag finnes mellom mennesker og dyr, og til mat
vare— og forurensningsproblemene som vi har i dag. 1000—ÅRS—RI
KETS TID ER KVILENS OG FREDENS TID ETTER MANGE

ÅR I UFRED OG KRIG, og det er tiden da Gud lar sin velsignelse
strømme over jorden. Det er tiden da Gud og skapningen snakker sam
men, slik som de gjorde det i Edens hage. Denne tiden har profetene i
gammel-testamentlig tid sett og forklart på mange måter og mange gan
ger. Det er oppreisningens og gjenopprettelsens tid. Det er den tidsepo
ken som fører oss inn i den nye jord. Det er den tidsepoken hvor rett
ferdigheten hersker. "Da skal ulven bo sammen med lammet, og leopar
den ligge hos kjeet, og kalven og den unge løve og gjøfeet skal holde seg
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sammen, og en liten gutt skal drive dem. Ku og bjøm skal beite sam
men, deres unger skal ligge hos hverandre, og løven skal ete halm som
oksen. Diebamet skal leke ved huggormens hule, og over basiliskens hull
skal det avvente barn rekke ut sin hånd. Ingen skal gjøre noe ondt på
hele mitt hellige berg, FOR JORDEN ER FULL AV HERRENS
KUNNSKAP, LIKESOM VANNET DEKKER HAVETS BUNN."
(Esaias 11, &^)

"Ulven og lammet skal beite sammen, og løven skal ete halm, og or
mens føde skal være støv, ingen skal gjøre noe ondt på hele mitt hellige
berg, sier Herren." (Esaias 65,25)
"Og jeg vil gjøre en fredspakt med dem og utrydde ville dyr av lan

det, og de skal bo trygt i ørkenen og sove i skogene. Og jeg vil gjøre dem
og landet omkring min haug (Sion) til en velsignelse, jeg vil sende regn i
rette tid, velsignelsens regnstrømmer skal det være. Markens trær skal gi
sin frukt, og jorden skal gi sin grøde, og de skal bo trygt i sitt land, og
de skal kjenne at jeg er Herren, når jeg bryter stengene på deres åk og
frir dem av deres hånd som holdt dem i trældom. Og de skal ikke mere
være et rov for folkene, og jordens ville dyr skal ikke fortære dem, DE
SKAL BO TRYGT, OG INGEN SKAL SKREMME DEM."(Esek.
34,25-28)

Allerede Jakob så denne tidsepoken som rirulle komme, da Israel
skulle bli velsignet med denne overveldende materielle og åndelige vel
signelsen, og han beskrev 1000-års-rikets velsignelser i forbindelse med
at han velsignet sine 12 sønner før sin død. "Han (Jesus) binder til vin
treet sitt unge asen og til den edle ranke sin aseninnes fole, han tvetter i
vin sitt kledebon og i druers blod sin kjortel. Dunkle er hans øyne av vin,
og kvite hans tenner av melk... . Fra Aser kommer fedmen, hans mat,
og lekre retter som for konger har han å gi... Et ungt frukttre er Josef,
et ungt frukttre ved kilden, grenene skyter ut over muren ... fira din
fars Gud, og han hjelpe deg, fra den Allmektige, og HAN VELSIGNE
DEG MED VELSIGNELSER FRA HIMMELEN DER OPPE, MED
VELSIGNELSER FRA DYPET DER NEDE, med brysters og mors
livs velsignelser. Din fars velsignelser stiger høyt opp over mine forfed
res velsignelser, de når opp til de evige høyders grense, de skal komme
over Josefs hode, over hans isse, han som er høvding over sine brødre."
(1. Mos. 49,11-13,20,22, og 25-26)

Rett før sin død velsignet også Moses Israels 12 stammer. Denne vel-
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signelsen overgår langt de velsignelser som l^ael opplevde da de inntok
landet første gangen. Disse velsignelsene vil derfor få sin fulle oppfyllel
se i 1000-års-riket. I og med at dette er så rike og fyldige velsignelser, så
vil jeg ta dem med i sin helhet. **Måtte RUBEN leve og aldri dø, men
hans menn bli få i tall! Og dette sa han om JUDA: Hør, Herre, Judas
røst, og før ham hjem til sitt folk! Med sine hender strider han for det,
og du skal være hans hjelp mot hans fiender. Og om Levi sa han: Dine
tummim og urim hører din fromme mann til, han som du fristet ved
Massa, som du trettet med ved Meribas vann, han som sa om sin far og
sin mor: Jeg ser dem ikke, og som ikke kjentes ved sine brødre og ikke
visste av sine barn, fordi han tok vare på ditt ord og aktet vel på din
pakt. Han skal lære Jakob dine bud og Israel din lov, han skal legge rø
kelse for ditt ansikt og heloffer på ditt alter. Velsign, Herre, hans kraft,
og la hans henders gjerning tekkes deg! Knus lendene på hans motstan
dere og dem som hater ham, så de ikke reiser seg mere!
Om BENJAMIN sa han: Herrens elskede er han, trygt bor han hos

ham, hele dagen holder han sin hånd over ham — han hviler mellom
hans skuldrer. Og om JOSEF sa han: Velsignet av Herren være hans
land med himmelens ypperste gaver, med dugg og med vann fra det
store dyp der nede, med det ypperste av det som solen fostrer, med det
ypperste av det som måneskiftene driver fram, med det herligste fra de
eldgamle fjell og det ypperste fra de evige hauger, med det ypperste av
jorden og dens fylde og med nåde fra ham som bodde i tornebusken,
det komme over Josefs hode, over hans isse som er fyrste blandt sine
brødre! Herlig er den førstefødte av hans okser, og hans horn er som
villoksens horn, med dem stanger han alle folkene like til jordens ender,
det er Efra'ims titusener, det er Manasses tusener.
Og om SEBULON sa han: Gled deg, Sebulon, i din utferd, og du,

ISSAKAR, i dine telt! Folkeslag kaller de til sitt fjell, der ofrer de rett-
ferdi^ets offere, for havets overflod og sandens skjulte skatter suger
de inn. Og om GAD sa han: Lovet være han som gir Gad vidt rum!
Som en løvinne har han lagt seg ned, og han sønderriver både arm og is
se. Han utså seg den første lodd, for der er den del gjemt som lovgiveren
har tiltenkt ham, og så drog han fram foran folket, det som var rett for
Herren, det som han hadde fastsatt, gjorde han, sammen med Israel. Og
om DAN sa han: Dan er en løveunge som springer fram fra Basan. Og
om NAFTALI sa han: Naftali, mettet med nåde og fylt med Herrens
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velsignelse ̂  Vesten og Syden ta han i eie!
Og om ASER sa han: Velsignet framfor sønner være Aser! han være

den kjæreste blandt sine brødre og dyppe i olje sin fot! Av jern og kob
ber være din lås, og din hvile så lang som dine dager! Det er ingen som
Gud, Jesurun! Han farer frem over himmelen med hjelp for deg, og i
sin høihet på skyene. En bolig er den eldgamle Gud, og her nede er
evige armer, han driver fienden bort for deg og sier: Rydd ut! Og Israel
bor trygt for seg selv, Jakobs øie er vendt mot et land med kom og
most, ja, hans himmel drypper av dugg. SALIG ER DU, ISRAEL!
HVEM ER SOM DU, ET FOLK SOM HAR SIN FRELSE I
HERREN, DITT HJELPENDE SKJOLD OG DITT HØIE SVERD!
DINE FIENDER HYKLER FOR DEG, MENS DU SKRIDER
FRAM OVER DERES HØIDER." (5. Mos. 33,6-29)
"Da skal han gi regn for sæden du (jødene) sår i jorden, og brød av

jordens grøde, og det skal være kraftig og saftig, din buskap skal på den
dag beite på en vid eng. Og oksene og asenene som arbeider på jorden,
skal ete saltet blandingsfor, som kastes med skuffe og kasteskovl. Og på
hvert høyt fjell og på hver høy bakke skal det være bekker, strømmer
av vann, på den store slaktings dag, når tårnene faller." (Esaias 30,
23-25)
Av alt dette ser vi at gjennopprettelsen av skaperverket er begynt.

Det som Satan og synden har vært med på å rive ned i alle disse år fra
syndefallet i Edens hage, holder på å bli bygget opp igjen i 1000-års-ri-
ket, og hovedgrunnen til det er at menneskene tror på Gud og søker
Jesus i Jerusalem. Vi forstår derfor at frelsen ikke bare betyr frelse for
ånd, sjel og legeme, selv om det naturligvis er det viktigste, men frelse
betyr også oppbygning av alt det som synden har ødelagt. Dette gjelder
både forholdet mellom nasjonene, mellom menneskene, mellom men
nesker og dyrene og mellom mennesker/dyr og naturen. 1000—ÅRS—
RIKET TAR DERFOR SIKTE PÅ Å GJENOPPRETTE ALT SOM
ER ØDELAGT OG GATTI STYKKER.
Nå er ikke synden helt borte i lOOOrårs-riket, men den er begrenset

og holdt i gakk. Den får ikke utfolde seg slik som i vår tid, for det blir
satt strenge grenser for dens utfoldelse. Den får ikke anledning til å bli
organisert, slik som i dag, men den får bare anledning til å være hos den
enkelte og i det skjulte. Synden blir trengt opp i et hjørne og isolert i
krokene i 1000-års-riket, og får ikke bli det som både enkeltindivider og
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statene nå etterhvert bare mer og mer setter i høysetet og fremmer gjen
nom krav og offentlig lovgivning. Etter som avkristningen går for seg,
og etter som vi kommer mer og mer inn i frafallet, vil dette forholdet
bare bli mer og mer tydelig. Vi vet at 'lovløshetens hemmelighet" alt er
virksom, men når den kristne menighet rykkes opp til himmelen før
trengsels-tiden setter inn, kommer den store synde-lavinen over verden,
for på det tidspunktet er det ingen som kan bekjempe den eller sette seg
til motverge mot den. Verden er da prisgitt Satan og Antikrist i 7 år.
1000-ÅRS-RIKET ER SELVE SABBATSDAGEN I VERDEN.

På samme måte som Gud kvilte fra sine gjerninger på den 7. dagen, så
vil også verden og skapningen få kvile i rikets tid. "For så har han på et
sted sagt om den syvende dag: Og Gud kvilte på den sjuende dag fra alle
sine gjerninger . . . Altså står det en sabbatshelg tilbake for Guds folk."
(Hebr. 4,4 og 9)

Gud arbeider etter et tidsskjema på 7 dager å 1000 år, hva som gjel
der hans forhold til sitt skaperverk innenfor rammen av våre 7 tidshus-
holdninger. På samme måten som det er 6 arbeidsdager i en uke, er det
også en kviledag på den sjuende dag. Gud har gitt menneskene 6000 år
til å arbeide i og til å finne ham, for det er hovedhensikten med livet. I
de siste 1000 år er det kvile å få for hele skapningen og skaperverket.
DET ER RO OG STILLHET OVER HELE VERDEN ETTER DE

HARDE OG TUNGE ARBEIDSÅR. SKAPNINGEN SLAPPER AV
OG NYTER KVILEN OG GUDS UNDERVISNING.

Så enkelt er altså Guds tidsslqema:
1) Fra skapelsen til Abraham er det ca. 2000 år. Jeg vil i den sam

menheng få lov til å sitere Dr. Arnold Toynbee, som sier: '1 virkelig
heten var 4004 f JCr. et temmelig viktig årstall, selv om våre forfedre ik
ke visste om det. Det markerer nemlig tilnærmelsesvis den første tilsy
nekomst av eksempler på den form for menneskelig samfunn som kal
les sivilisasjon .... Denne forms første tilsynekomst fant sted for ca.
6000 år tilbake."

2) Fra Abraham til Jesus er det ca. 2000 år.
3) Fra Jesus og til nå er det gått snart 2000 år.
4) Dette blir 6000 år. Det siste årtusenet blir 1000-års-rikets tid, og

hovedbeviset på det er at Gud nå fører jødene hjem igjen til landet,
Eretz Israel, og lar dem få seier over sine fiender.
DE 6000 ÅR ER MENNESKETS DAGER, MENS DET SISTE
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1000 ÅRET ER HERRENS DAG.

Jeg vil i den anledning få lov til å sitere det som Samuel Schorsier om
de 7000 år i sin bok, Jødene og Jesus, s. 6&-68:
"Det går over min forstand," har kanskje mange av leserne tenkt un

der studiet av det siste kapitlet om Tusen-årsrikets herlighet på jorden.
At denne syndefulle og blodbesudlede jord noen gang kan bli renset
etter seks tusen års skyld og brudd, og gjenvinne sin opprinnelige her
lighet — og mere til — det forutsetter et guddommelig under like stort
som skapelsesverket. Dette forutså Esaias da han profeterte: '*For se, jeg
skaper en ny himmel og en ny jord." (kap. 65, 17) Og dette venter
Guds menighet (2. Pet. 3,13).
Og hvor lenge skal Kristi regjering på jorden vare? Det 20. kap. i

Åpenbaringene gir oss svaret. Vi leser der om at Satan skal bindes (v. 1,
2), hvilket utvilsomt betyr at han skal miste sin makt til å friste men
neskene. Vi leser også at han skal bindes for tusen år. Noen peker i det
te tilfelle på bibelsteder som "en dag er for Herren som tusen år og
tusen år som en dag" (2. Pet. 3,8), eller på de sytti årsukene hos Daniel,
og hevder at det her er spørsmål om en meget lang tidsperiode. Men an
dre minner oss om at på mange steder utmerker Guds ord en periode i
bokstavelig mening. Herren forutsa f. eks. bestemt lengden av den egyp
tiske trelldom, og gjennom Jeremias (kap. 25, 11—12) at det babylon
ske fangenskap skulle strekke seg over sytti år. Begge profetiene ble
bokstavelig oppfyllt. Under slike forhold bør det ikke være vanskelig å
vite om vi skal ta "de tusen årene" i Åpenb. 20 i figurlig eller bokstave
lig mening.
Det har også vært en del diskusjon blant slike som mener at Mille-

niet eller Tusenårsriket begynte med den kristne tidsregning eller ved et
senere tidspunkt, f. eks. kristendommens seier i det romerske riket, og
at vi nå lever under Kristi tusenårige regjering. Denslags underlige fore
stillinger må overlates til sin skjebne med tanke på de kriger og ødeleg
gelser som har gått over verden i den kristne tiden. Det er sannelig ikke
så lett å se dette "fredsrike." Heller ikke kom Herren for å sende fred,
men for å sende sverd (Matt. 10, 34).

Ingen leser av Åpenb. 20, 1—8 kan unngå å legge merke til den om
stendighet at uttrykket "tusen år" forekommer ikke mindre enn seks
ganger i syv vers. Dette faktum, særlig om det betraktes i tekstsammen
heng. synes å kreve en bokstavelig tolkning. Dessuten finnes det, ifølge
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gamle jodiske læide, en tradi^on i forbindelse med de seks skapelses-
dagene. Disse jødiske lærde som ikke var påvirket av den destruktive bi
belkritikk, trodde at verden skulle bestå i 7000 år, oppdelt i perioder på
hver 2000 år, og tilslutt en periode på 1000 år. De første 2000 år var ti
den uten lov, de neste følgende 2000 år var lovens tidsalder, og den siste
2000 års perioden Messias* dager, mens den Qerde tidsperioden på 1000
år blir hviledagen eller den store verdenssabbaten. Jeg er derfor av den
mening at Kristi tusenårige regjering på jorden er en bestemt avgrenset
tid på 1000 år. DETTE KOMMER TEL Å BLI JORDENS GULL
ALDER. I materielt henseende kommer jorden til å bli fruktbar som
Edens have, i åndelig henseende kommer det å tjene Gud til å bli men
neskehetens høyeste ønske, og av det skal det følge fullkommen fred og
lykke.**

Jeg vil også få lov til å sitere det som Ludvig Hope sier om 1000-års-
riket i sin bok, I desse siste dager, s. 96,97 og 98:

**Men Guds ord syner oss også ei anna kviledags-helg, ei helg som ein
stor part av menneskeætta skal oppleva utan å gå gjennom døden.
Det skal alltid koma ei tid her på denne jord, før denne tidsalder er

dutt, ei kviletid etter mange og lange stridsår. Som fredsriket til Salomo
kom etter alle krigane David hadde ført, soleis skal det også etter ei lang
og tung stridstid koma ei velsigna kviletid.
Då skal løva og lammet eta gras på same vollen, då skal alle krigs-

klæda brennast, kanonar og sverd verta omstøypte til plogjarn, og fre
den kvila over jorda som vatnet løyner havsbotnen.
Det er denne fredsens kviledags helg som vår trøytte, skremde ætt ser

fram imot med støne lengting enn nokor tid før, og me må vel ha grunn
til å tru at ho er ikke langt borte.
Det er denne tida som har fått namnet 1000-års-riket. Om det vil eg

ikke seia noko no.

For nokre år sidan kom ein sliten og trøytt arbeidsmann frametter ei
gata i Oslo. Med eitt stansa han utanfor vindauga til ein bokhandel. Det
var eit bilete han laut qå på. Han såg, og han gret. So reiv han seg laus,
men snudde seg og laut atter sjå på biletet og turka ei tåre.
Kva var det han gret for?
Innanfor glasruta hekk det kjende biletet av løva, lammet og kalven

og barnet som held ei palmegrein i eine handa og legg den andre om
halsen på løva. Dette biletet som fortalde om fred og kvila, var det som

-258-



fekk den trøytte mannen til å sjå og gråta.
Han lengta mot den tida då dette skal henda.
Millom alle dei Guds-ord som me endå ikke forstår heilt og fullt, er

og dette om at all skapningen sukker sammen og lid sår verk saman alt
til no, ikkje berre det, men me og, som har Ånden til førstegrøda, også
me sukkar med oss sjølv, med di me stundar etter barnekåret, vår le-
kams utløysing. (Rom. 8, 22—23)

Jeg vet en stund da bud der kommer
om hvile etter dagens strid,
da flykter verdens vintertid
for evighetens glade sommer,
da foldes blomsterknoppen ut,
og rosen blomstrer skjønt hos Gud,
da har den sprengt sitt fengsel.

Gjennom heile Bibelen går det eit løyndomsfullt 6-tal og 7-tal som
sikkert ber i seg guddomlege mål på vår tidsalder.
I 6 dager skapte Gud verda og den 7. kvilde han. 16 dager skulde Is

rael arbeida, og den 7. skulde dei kvila. I 6 år skulde dei så og hausta,
det 7. året skulde jord, og dyr og folk kvila. Etter 7 gonger 7 år kom ju
belåret då kvar træl vart fri, og alle som av ein eller annan grunn hadde
mist eller selt eigedomen sin, skulde få han att utan vederlag.
Det 50. året skulde haldast hellig, og då vart det ropa ut fridom for

alle som budde i landet. Jubelåret tok til på den store forsonings-dagen.
Då ljoma luren gjenom heile landet. Mens offerlammet vart lagt på alta
ret og blodet stroke på nådestolen, vart folket kalla ut frå trældom til
fridom.

Det er ut fra denne ordning i det gamle Israel at kristne har meint at
strids— og arbeidstida for ætta er 6000 år. DET 7. TUSENÅRET
VERT DÅ 1000-ÅRS-RIKET.

Me har stor nok grunn til å tru at dette er ei guddomlig ordning, og at
me har rett til å venta dette fredsriket med si kviledags-helg. Sekstalet er
talet til dyret, denne verdens tal: 666, men 7-talet er Guds tal.
Eg har sagt det før, men lat meg få ta det opp att her: VÅR

TRØYTTE ÆTT MOGNAST FOR DENNE LYSE TID. MÅTTE
HO KOMA SNART!"
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Carl Fredrik Wisløff sier følgende om 1000-års-riket i sin bok, Utvel
gelsen i Kristus, s. 85—88:

"Jeg vil driste meg til å si litt om tusenårsriket. En hører ikke mye
om det nå for tiden. I min ungdom var det annerledes, bibeltimer og bi-
belforedrag om de siste ting var ofte framme i kirke og bedehus.
La oss da lese det som står i Johannes åpenbaring kapittel 20: "Og jeg

så en engel stige ned fra himmelen, som hadde nøkkelen til avgrunnen
og en stor lenke i sin hånd. Og han grep dragen, den gamle slange, som
er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år og kastet ham i avgrun
nen og lukket til og satte segl over ham, for at han ikke lenger skulle
forføre folkene inntil de tusen år er til ende, og etter den tid skal han
løses en kort stund. Og jeg så trqner, og de satte seg på dem, og det ble
gitt dem makt til å holde dom, ogjeg så deres sjeler som var halshugget
for Jesu vidnesbyrds og for Guds o^S skyld, og dem som ikke hadde til
bedt dyret og dets billede, og som ikke hadde tatt merket på sin panne
og på sin hånd, og de ble levende og regjerte med Kristus i tusen år."

Slik står det. Underlige ord er det — ikke overraskende at de har vært
tolket svært forskjellig ned gjennom tidene. 1 den eldste kristentid tok
de dette ordet realistisk, og ventet en fredstid som skulle komme og av
løse vår tidsalder med dens ondskap og undertrykkelse. De kristne var
en forfulgt liten flokk, og så ordene hos Johannes som et fremtidshåp.
Men så seiret kristendommen. Slik så det ut. Keiseren ble en døpt

kristen han også. Etter hvert kom de til å se annerledes på tusenårsriket.
Augustin kom med den tolkning som dominerte i lange tider: De tusen
år er et symbolsk uttrykk for kirkens tidsalder på jorden: at noen "ble
levende" vil bare si at de ved troen og dåpen ble åndelig sett levende og
lagt til kirken.

Vi kan ikke gå mer inn på dette. La meg få tilstå at jeg selv en tid reg
net med at Augustins oppfatning var den riktige. Men så tok jeg Augu
stins bok "Om Guds stad" for meg, og leste i 20. bok hans tolkning av
Johannes åpenbaring kap. 20. Og så leste jeg Åp. 20 på nytt. Da kunne
jeg ikke lenger tro på Augustins tolkning. Det er klart at ordene "ble
levende" ifølge grunnteksten vil fortelle om en engangs-hending, noe
som hendte — skal hende — på en bestemt tid. Det går ikke an å la "le-
vendegjørelsen" være noe som skjer i løpet av kirkens historie. ORDET
TALER OM ET TUSENÅRSRIKE SOM SKAL KOMME.

Men hvordan skal vi oppfatte ordet om tusenårsriket? Før jeg kom-
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mer med min tolkning, vil jeg få si følgende: Jeg har lovet meg selv at
jeg skal ikke bli usams med noe kristent menneske om noe som har med
de siste ting å gjøre. La meg bruke et billede: Jeg tenker meg at en norsk
gårdbruker har fem sønner som har reist til Amerika, hvor de har slått
seg opp. Så skriver gamlingen og ber dem komme hjem en tur. Jeg har
bygget om husene nå, sier han — kom og se hvordan vi har det. Vel, så
sitter de fem karene en dag på Amerikabåten med fars brev mellom seg.
Jeg tenker han har gjort det slik, sier den ene, for se hva det står her —.
Nei mener du det, sier den andre, les her så skal du se det er ment an
nerledes. — La oss nå ikke bli uenige om dette, sier en tredje, for nå er
vi snart hjemme, så får vi se!
De siste ting er ikke av de trossannheter som frelsen er bygget på. Her

må vi kunne se forskjellig på det. La oss snakke om det mens vi er på
reise — for snart skal vi få se hva som skjer!
Det skal komme en tid da Gud setter sperre for Satans makt og lar en

merkelig misjonstid komme på jorden. På forhånd har han hentet sine
til seg, de døde i Herren og de levende Guds barn er rykket opp og er
hos Herren. 1. Tess. 4,15 ff.

Under disse veldige begivenheter er noen blitt omvendt og forkynner
så evangeliet.
Mon ikke dette er stedet hvor vi skal finne Israels plass i misjonens hi

storie? Jeg tror det, og den oppfatning er gammel i kirkens historie.
Se hva apostelen sier: Han forkynner oss "en hemmelighet" (gresk:

mysterion) — det vil si noe som vi ikke hadde kunnet tenke oss til, men
som Gud har latt sin apostel vite ved en spesiell åpenbaring. "Jeg vil ik
ke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet - - at for
herdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er
kommet inn, og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er: Fra
Sion skal redningsmannen komme." Rom. 11, 25 ff.

Når det fulle tall av hedningene er kommet inn, da skal Israel bli
frelst. Det vil ikke si at alle jøder blir frelst. Men akkurat som Israels
folk nå i det store og hele avviser Jesus som Messias, så skal det komme
en tid da dette folks store flertall vender seg til Jesus.

Ved deres fall er frelsen kommet til hedningene, heter det. Rom. 11,
11. Israel vendte seg bort fra Herren Jesus, og så gikk ordet til hednin
gene, også til vårt folk. Men en dag skal det bli annerledes. "Er verden
blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse, hva annet vil da deres anta-
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geise bli enn liv av dode?" Rom. 11, 15. "Men når deres fall er blitt til
rikdom for verden, og tapet av dem er blitt til rikdom for hedningene,
hvor mye mer vil da deres fuUtallighet bety." Rom. 11,12 (etter Acta-
oversettelsen).
I den tid vi kaller tusenårsriket skal det bli en stor innhostning, og

Guds gamle folk skal være et vitnesbyrd for alle folk — en misjonstid
uten like.

Jeg må tenke på hva en tysk lærer sa til meg en gang; Det er merkelig
med en jøde som lever i tro på det Gamle Testamente, blir han omvendt
og får plassert Jesus inn i sammenhengen som frelser og Mesaas, da be
høver du ikke sende ham på bibelskole ̂  da har han alt sammen klart
for seg. — Det var saktens en overdrivelse. Men noe var det vel i det han
sa. Guds gamle folk som talsmann for evangeliet om Jesus — å, det skal
bli en rik tid!"

Samtlige 6 frelsestidshusholdninger, som vi har hatt, peker framover
mot 1000-års-riket og den nye jord, og får sin oppfyllelse i disse. Vi skal
bare kort se litt på dette:
1) 1 1000-års-riket skal igjen menneskene leve i fortrolighet med sin

skaper, slik som i Edens hage, i uskyldighetens tidshusholdning. De skal
både se og samtale med Jesus, der han sitter i sin herlighet i templet i
Jerusalem.

2) 11000-års-riket skal igjen menneskene leve for Herren og lyde sin
samvittighet (Guds stemme i hjertet). Dette var frelses-prinsippet i den
andre frelsestidshusholdningen. Den gang gikk dette galt, men i 1000-
års-riket skal dette gå bedre.
3) 11000-års-riket skal troende mennesker være med å styre verden

på vegne av Gud. Det var også dette oppdraget de fikk i den 3. tidshus-
holdningen. Den gangen gikk det galt, og husholdningen endte med
dom (syndfloden). I 1000-års-rikets tid derimot skal dette la seg gjen
nomføre, for Satan er fengslet.
4) 11000-års-riket skal alle jødenes løfter bli oppfylte, både de ube-

tingende og de betingende. Jødenes løfter kommer bl.a. fram i Guds
pakt med Abraham (1. Mos. 17,1~14), Sinai-pakten (2. Mos. 20,1~17),
Palestina— eller landpakten (5. Mos. 28—31), pakten med David om et
evig kongedømme (2. Sam. 7, 16) og den nye pakt i Jesu blod (Jer. 31,
31-34 og Matt. 26,28).
5) I 1000-års-riket skal loven innføres igjen, og troende jøder skal
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være et hellig folk og prester i verden. Det var dette oppdraget de fikk
ved inngåelsen av Sinai-pakten, men betingelsen for at dette kunne skje,
var at de omvendte seg. I forbindelse med den store trengsel er de villige
til å omvende seg som folk og levning, og da er betingelsen til stede for
at Gud kan oppfylle sine store planer med jødene.

11000-års-riket vil loven, slik som den kommer til uttrykk i Bergpre
kenen og nåden virke sammen, slik som den også har virket sammen i
alle frelsestidshusholdninger. Vi mener da loven som Guds bud. Nåden
har vært bestandig. (Om dette er det mye interessant å skrive, men det
får vi ikke anledning til nå.)
6) 11000-års-riket vil også den kristne menighet få den posisjon og

den glans som den er tiltenkt fra Guds side. I dag ser ikke verden dette,
men i' 1000-års-riket skal vi skinne evig og alltid, som stjernene skinner,
og vi skal utøve vår posi^on og store makt — som deler av Kristi legeme.
I rikets tid skal vi få evige og overordnede oppgaver, men dette kan vi
ikke tale så mye om, for det er ennå ikke åpenbart i sin fylde. '*Dere
elskede, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli,
vi vet at når han åpenbares (Jesu komme for den kristne menighet), da
skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er." (1. Joh. 3,2)

Vi lever nå i den aller siste del av den kristne menighets tidshushold-
ning, og kan når som helst vente at Jesus kommer ned i lufthimmelen
"med overengels røst og med Guds basun" (1. Tess. 4,16), og tar oss til
seg i himmelen. Tegnene i tiden viser at Jesu komme for den kristne me
nighet er nær, og størst av dem alle er fikentreets tegn. Om fikentreet,
som er et bilde på jødenes nasjonale gjenreisning, står det i Bibelen at
når det kommer saft i dets grener, og bladene springer ut, så er 1000-års-
riket like om hjørnet. "Lær en lignelse av fikentreet: Så snart det kom
mer saft i dets grener, og dets blader springer ut, da vet Dere at som
meren (riket for Israel) er nær." (Matt. 24, 32)

1000-års-riket, som er en vesentlig del av Guds-riket, er blitt benektet
av mange teologer og forkynnere i 1700 år, og det blir det fortsatt.
DETTE ER FALSK OG AVLEGGS TEOLOGI, som ikke burde
forekomme nå, når vi står på terskelen til dette riket, men likevel hører
vi daglig om dem som forkaster riket for Israel. Denne boken vil derfor
være en motvekt mot erstatningsteologien, som ikke er fra Gud, men
fra denne verdens fyrste. PÅ SAMME MÅTE SOM GUD SKAL
DØMME SATAN, SKAL HAN OGSÅ DØMME ERSTATNINGS-
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TEOLOGIEN. De skal begge gå under i det ragnarrokket som skal
komme over jorden i trengselstiden.

Verden og verdensmenneskene går mot stupet og mot dommen, men
ut fra branntomtene og ruinene av denne verden skal riket for Israel sti
ge fram og herske over hele verden, for det er uttrykk for en del av
Guds planer med verden og ledd i Guds planer om Guds-riket på jord.
Det er Herren som har bestemt dette, og da har det lite å si at både
Satan og mennesker forsøker å så tvil om 1000-års-riket, for det kom
mer, når det skal komme, og Herren er ikke sen med loftet, og derfor så
ber vi også i vårt Fadervår: "KOMME DITT RIKE, skje din vilje, som
i himmelen, så og på jorden." (Matt. 6,10)
Det er vårt håp at så mange som mulig må bli frelst nå i de siste

kveldstimene av denne tidshusholdningen, og at stadig flere troende må
få se Guds planer med jødene og få mot til å forkynne det. DET LI
DER MED NATTEN, OG HERRENS 1000-ÅRIGE DAG STUN
DER TIL. ''Men om tidene og stundene, brødre, trenger Dere ikke til
at noen skriver til dere, Dere vet jo selv at Herrens dag kommer som en
tyv om natten (for de vantro). Når de sier: Fred og ingen fare, da kom
mer en brå undergang over dem, likesom veer over den fruktsommelige,
og de skal ingenlunde unnfly. Men Dere, brødre, er ikke i mørket, så
dagen skulle komme over dere som en tyv, for Dere er alle lysets barn
og dagens barn, vi hører ikke natten eller mørket til. La oss derfor ikke
sove som de andre, men la oss våke og være edrue." (1. Tess. 5,1—6)
Og til slutt slutter vi oss til den hyllesten av Jesus som de 24 eldste i

himmelen kommer med i forbindelse med den store trengsel (Joh. Åp.
12, 17) —, i det vi forandrer litt på verbets tid og sier: Vi takker deg,
Herre Gud, du som er og som var, fordi du skal ta din store makt og bli
konge.
Og helt til slutt ber vi den bønnen som de troende har bedt hele

tiden: KOM SNART, HERRE JESUS. Og svaret kjenner vi alle sam
men til: SE, JEG KOMMER SNART, og denne gangen vil jødenes
Messias, som er Jesus Kristus fra Nasaret, opprette Guds-riket i Israel.

Spørsmål og oppgaver

1) Når skal 1000-års-riket bli opprettet?
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2) Hvilken status skal Jerusalem ha i rikets tid?
3) Hva skal skje med Jerusalem i den store trengsel?
4) Hvilke folger vil dette få for Sions berg?
5) Hva skal skje med det himmelske Jerusalem i den store trengsel?
6) Hvilke folger vil det få at det hinunelske Jerusalem svever fritt

over det jordiske Jerusalem i rikets tid?
7) Hva er det som innehyller det himmelske Jerusalem i rikets tid?
8) Hva er forskjellen på den kristne menighet og den store kvite

skaren som kommer ut av den store trengsel?
9) Hvordan kan vi se at disse 2 frelsesforsamlingene ikke er det

samme?

10) Hva er forskjellen på trengselstidens tempel og 1000-års-rikets
tempel?

11) Når vil ofringene i templet opphore, og hva er grunnen til at de
opphorer?

12) Hva er forskjellen på Jesu komme for den kristne menighet og
Jesu gjenkomst?

13) Hva er dobbelt-dagen?
14) Når vil Jesus frelse jodene som folk og levning?
15) Hvilke 6 store begivenheter vil skje med jodene i lopet av den

70. åruken?

16) Hva vil skje i det tidsronunet på 30 dager som vil gå ut over år
uken?

17) Hva vil skje i det tidsrommet på enda 45 dager som det vil gå ut
over åruken?

18) Hva vil skje 1040 dager (2300 dager minus 1260 dager = 1040
dager) etter at åruken er slutt?

19) Hva går vanhelligelsen av trengselstidens tempel ut på?
20) Hvilken straff vil de levittiske prestene få i 1000-års-riket på

grunn av sitt frafall?
21) Hvem skal bli prester i deres sted?
22) Hvilke gjoremål skal Jesus fullfore i disse 75 dagene som går ut

over den 70. åruken?

23) Hvilke grupperinger er med Jesus når han kommer til sitt tempel
i Jerusalem?

24) Fra hvilken himmelretning kommer Jesus når han sammen med
de hellige og englene drar inn i templet i Jerusalem?
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25) Hvem har lov til å sitte i den ostre port i templet i 1000-års-riket?
26) Hvorfor har jodene murt igjen den ostre port i den gamle by

muren?

27) Hvilke 2 menneskegrupperinger vil Jesus domme foran sin her-
lighetstrone i Jerusalem, etter at han er kommet tilbake til det
nyoppbygde templet?

28) Hva er forskjellen på det nyoppbygde Jerusalem i rikets tid og
det nye Jerusalem?

29) Hvorfor må vi få et nyoppbygd Jerusalem i rikets tid?
30) Hvem skal være hovedarkitekten i byggingen av byen?
31) Er det også andre som skal være med å bygge byen?
32) Hvilken utstrekning skal byen få?
33) Hvilken utstrekning skal Israel få i rikets tid?
34) Hva er forskjellen på stammedelen av landet og grensedelen av

landet?

35) Hvorfor må Israels naboer underlegge sine land under Israel i
rikets tid?

36) Hva er dobbeltbekken?
37) Hvilken funkgon har den?
38) Hvilke 5 forskjeller er det på dobbeltbekken i rikets tid og livets

elv på den nye jord?
39) Hva er grunnen til at det Gamle Testamente nesten ikke beskri

ver den nye jord?
40) Hvor i det Gamle Testamente finner vi beskrivelser av den nye

jord?
41) Hvordan vil jordens fruktbarhet bli i rikets tid?
42) Hvorfor vil de gammel-testamentlige ofrene komme tilbake i

rikets tid?

43) Hva vil det si at Jesus er yppersteprest etter Melkisedeks vis?
44) Hva vil det si at de levittiske prestene var prester etter Arons vis?
45) Hva var spesielt med Jesu offer, når en sammenligner det med

ofrene i gammel-testamentlig tid?
46) Hvilken sammenheng er det mellom vår nattverd og den store

nattverden i 1000-års-riket?

47) Hvilke 6 likheter er det mellom Jesus og Melkisedek?
48) Hva går de 2 fasene i 1000-års-rikets styre ut på?
49) Hvem er det som vil være med å styre sammen med Jesus i rikets

tid?
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50) Hva er det som vil kjennetegne Jesu styre i rikets tid?
51) Hvorfor greier ikke kongene og styresmaktene i dag å styre etter

rettferdighetens prinsipp?
52) Hvilken stor oppgave har jødene i 1000-års-riket?
53) Hvorfor er både Israel og Jesus kalt "Herrens tjener"?
54) Hvilke løfter fikk jødene i forbindelse med inngåelsen av Sinai-

pakten?
55) Hva var oppfyllelsen av disse løfter betinget av?
56) Hva gikk Palestinar- eller landpakten ut på?
57) Er løftene i denne pakten betinget eller ubetinget? (Se kapitlet:

De 5 første frelsestidshusholdninger)
58) Hvor skal menneskene tilbe Jesus i lOOO-års-riket?
59) Hvilke oppgaver vil de 12 apostler få i rikets tid?
60) Hva vil det si at apostlene har fått "nøkkelmakten"?
61) På hvilken måte kan de troende i dag gjøre seg bruk av "nøkkel

makten"?

62) På hvilken måte skjer det en utvidelse av "nøkkelmakten" i ri
kets tid?

63) Hva er det kristne legemet?
64) Hvorfor fikk det kristne legemet sin egen tidshusholdning?
65) Hvorfor var ikke den kristne menighet åpenbart "i de forrige

tidshusholdninger'*?
66) Hvorfor fikk jødene først tilbudet om det kristne legemet?
67) Hva vil det si at hedningene ble podet inn i det gode jødiske

oljetreet?
68) Hvem hører med til Abrahams ætt?
69) Hvilke 2 grupperinger av mennesker representerer de 12 apostler?
70) Hvilke konsekvenser får dette når vi leser i evangeliene og i de

brev som de skrev?

71) På hvilken dag ble den kristne menighet stiftet?
72) Hvilke oppgaver får den kristne menighet i 1000-års-riket?
73) Hvilke oppdrag har troende jøder i trengselstiden?
74) Hvilket oppdrag har de 2 vitner (Joh. Åp. 11,3—12)
75) Hvilke oppdrag har de 3 englene i Joh. Åp. 14, 14—6—11?
76) Hvilke opplysninger får vi om martyrene i Johannes Åpenbaring?
77) Ved hvilken oppstandelse står de opp?
78) Hvor mange oppstandelser har vi?
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79) Hvorfor må vi ikke blande sammen den kristne menighets bort-
rykkelse og den gammel-testamentlige oppstandelsen?

80) Hvor mange år er det mellom disse 2 begivenhetene?
81) Hvem var Herrens ungdomshustru?
82) Hvorfor ble det skilsmisse mellom Israel og Herren?
83) Hvem er Herrens brud?
84) Hvorfor var det ikke nok at Herrens brud hadde gjort seg rede

ved Jesu forste komme?

85) Hvem er Herrens hustru på nytt i endens tid?
86) Hva vil det si at Jesus kommer både med sin hustru og sin brud

fra orkenen?

87) Hvor lenge skal dette bryllupet vare?
88) Hva er det som kjennetegner 1000-års-riket?
89) Hvilke styringsprinsipper skal bli brukt i rikets tid?
90) Nevn de forskjellige grunner til at menneskene med oppriktighet

søker Jesus i Jerusalem?

91) Hvordan går det med avgudene i 1000-års-riket?
92) Hva er i grunnen en avgud?

93) Hvordan vil forholdet mellom mennesker og dyr være i rikets
tid?

94) Hvilke velsignelser har Israel i 1000-års-riket?
95) Hva ligger i begrepet "frelse" (hebr. shalom)?
96) Hvorfor er ikke synden helt borte i rikets tid?
97) Hva er det som holder igjen for synden i vår tid?
98) Hvordan er Guds tidsskjema bygd opp, innenfor rammen av våre

7 frelsestidshusholdninger?
99) Hvor lenge er menneskets dager?
100) Hvor lang er "Herrens dag"?
101) Hva er jordens sabbatsdag?
102) Hva er "jordens sabbatshelg" (Hebr. 4, 9)?
103) På hvilke måter peker de 6 frelsestidshusholdningene, som vi har

hatt til nå, framover mot 1000-års-riket?
104 Hva er det største tegnet, som vi har i vår tid, på at riket for Is

rael snart kommer?

105) Hvorfor forkynner ikke teologene og mange av forkynnerne
1000-års-riket?

106) Hvordan skal vi stille oss til en slik teologi, som ikke har syn for
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riket for Israel?

107) Hvor kommer denne teologien fra, og hvordan skal det gå med
den?

Tingvoll den 12. november 1984
Oskar Edin Indergaard.
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KASSETTER

1) IVadisjonen i den lutherske kirke
2) Er kirken blitt gammel?

3) laaels løfter

4) Kirken og Israel
5) Og hedningene er blitt vrede
6) Tradiqonen og den katolske vranglære
7) Det alminnelige prestedomme og

embetsforståelsen i den lutherske kirke

8) Den kristne menighet
9) Israels frelse

10) Hvilke rettigheter har palestin-arabeme?
11) De 70 åruker for Israel og Jerusalem
12) Kritikk av erstatningsteologien
13) Jødenes forhold til Jesus

Hver kassett koster kr. 30,— og porto. Skriv eller ring til
Harald Andreassen, Blomsterveien 7, 6017 Asestranda.
Telefon 071-41045

Kassettene er lest inn av Oskar Edin Indergaard.
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HIMMELVEIEN er et blad med oppbyggelige og sanne fortellinger. Det
kommer ut hvert kvartal. Pris pr. år kr. 15—

EllyTalberg: DET LEVENDE VANN
Dette er en svært fin diktsamling hvor det levende vann sprudler deg i
mote. (45 dikt): Jule-tanker — Besmittet ~ Nådestolen — Lovsangen —
Menighetens igjen og igjen — Rydd plass—Den nye pakten — En synder
— Oppgjor — Bak ropet — Det gjor ingen ting — Bare nåde — Dod, hvor
er din brodd? — Din kraft — Hvor er de ni? — Den svake soldat — Herre,
du gråter jo — Frelse — Himmelstigen Mitt blikkfang — Helliggjorelse —
Min himmelske brudgom — Skatten — Guds finger — Kamp — Det
levende vann — Bonn — Velsignelser — Pinse — Aldri alene — Tonen fra
himlen — Å kjenne deg — Se, han lever — Lydighetens seier — Konge-
ropet — Loftet — Alt gjorde du vel — Gudstjeneste — Fullkommen kjær
lighet — Forvandlingen — Torst — Golgata — Jubel — Tempeltjeneste —
Tabors bolig — Aldri stengetid. Pris kr. 30,—

Aslaug Kjeldsberg: ROAR FÅR LØNN.
Dette er en fortelling om en familie på fem, far og mor med tre barn. Fa
ren er oppe i en så vanskelig situasjon at han ikke greier å mestre den.
Roar som er eldstegutten, grubler på hvordan han kan kjelpe. Og han

kommer på noe han mener er en kjempefin idé. Det koster å prove den.
Likevel setter Roar i gang. 4-farget omslag, og innbundet. Pris kr. 35,—

Aslaug Kjeldsberg: STROFER INNENFRA.
Aslaug Kjeldsber har også skrevet en svært fin diktsamling: Bryllupssang
— Takk og bonn for hjemmet — Det gode hjem — Mor — Ved vogga —
Unggutten — Nok i seg selv — Kjærligheten — Lykken — Landet vårt —
Herre — Vårlengsel — Våren — Sommer — Fra livet i hagen — Junikveld
— Bjorka — Advent — Juletoner — Fred på jord — Glad jul — Den forste
julenatt — Nyttårskveld — For verden, for meg — Kristus, meg — Det nye
livet — Gled deg i Herren — På dine ord — I morke — Grå hverdag — Kom
Jesus — Kallet — Imot Guds bud — Takk — På Mesterens ord — I med—

og motvind — Lasarus. På omslaget er det fargefoto av Aslaug Kjeldsberg.
Pris kr. 40,—

SE OGSÅ NESTE SIDE!
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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, bestenuner seg for å
beholde barnet og ikke ta abort.

Vi får 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 fortjener størst mulig utbredelse!

Stortingsrepresentant Kåre Kristiansen sier: "Jeg leste til øyet
ble stort og vått. Det var interessant fra begjmnelse 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 like 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 bøker 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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GUDS-RIKET I ISRAEL

Kristen Bokproduksjon gir ut litteratur om Israel og det profetiske
ord. I 1985 er vi så heldige at vi kan gi ut to nye bøker. Det er: TE
MAER I BIBELSK PROFETI. DEL 2, av O. K. Indergaard. Den

kommer til høsten. Den andre boken er: GUDS—RIKET I ISRAEL,
av Oskar Edin Indergaard.

Oskar Edin Indergaard er født 28/4 1938. Han er utdannet cand.
philol. Han har arbeidet i den videregående skolen i 18 år og har følgen
de fagkrets: Mellomfag i tysk, fransk, kristendoms— og samfunnskunn
skap og hovedfag i historie. .

I denne boken blir en del aspekter ved Guds-riket i Israel belyst. Da
Jesus kom til verden og til jødene for snart 2000 år siden, så kom han til
dem både med tilbudet om folkefrelsen og tilbudet om å opprette riket
for Israel for dem. Dette kommer særlig til uttrykk i de synoptiske evan
gelier. Den kristendomsforkynnelsen som kommer til uttrykk der, kan

vi godt kalle for "jødekristendommen." Den tar sikte på at jødene skal bli
Guds folk fullt ut, og den skiller seg på mange måter fra den kristen
domsform som kommer til uttrykk i brevene i det Nye Testamente.
Da jødene ikke ville ta imot dette tilbudet fra Herren, så måtte Gud

føre inn den kristne menighets tid, som nå har vart i snart 2000 år. De
mange tegn, som vi har i tiden, viser imidlertid at inneværende frelses-
tidshusholdning snart er slutt. I forbindelse med den store trengsel vil
jødene igjen få tilbudene fra Herren, og denne gangen vil de ta imot,
som folk og som levning.
Som et resultat av dette vil Guds-riket eller 1000-års-riket bli etablert

i Israel. Jesus vil komme tilbake og styre verden ut ifra det nyoppbygde
templet i Jerusalem.

Etter hvert hovedkapittel i boken er det utarbeidet spørsmål og opp
gaver, slik at boken også egner seg godt til Bibel-studiegrupper.

Vi vil også denne gangen be kristenfolket om å være med på 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 mennesker.




