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INNLEDNING.

Kristen Bokproduksjon gir ut bøker om Israel og det profetiske
ordet. Denne gangen er vi så heldige å kunne gi ut boka: Jesu
Gjenkomst. Bind 1. Dette blir en serie på flere bøker.
I og med at Jesu komme for den kristne menighet står foran sin

nære oppfyllelse, er det av den største viktighet at kristenfolket får
opplysninger om denne viktige begivenheten. Jesus kan komme når
som helst, for å hente den kristne menighet. De forskjellige tegn, som
vi har i tiden, viser dette med all tydelig klarhet.
I denne første boka har vi slaevet om Jesu første komme og

forkynnelse. Den angikk først og fremst jødefolket og riket for Israel.
Da jødene ikke ville ta imot sin egen Messias, fikk vi Guds-rikets
hemmelige side, som er kirkens tid. Den har nå vart i snart 2000 år.
Etter at det kristne legemet er fullt, kommer Jesus ned i lufhimmelen
"med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun (den
siste basun)...(l.Tess.4,16), og kaller den kristne menigheten til seg
til himmelen. Den kristne menighet skal hverken gå inn i eller
gjennom trengselstiden på 7 år. Dette har vi forsøkt å gjøre greie for
i framstillingen.
I forbindelse med oppstandelsen og himmelfarten blir vi ikledd det

herlighetslegemet, som venter på oss i himmelen. Dette er et åndelig
lyslegeme. Det skal forenes med vårt jordiske legeme. Vi er ikke helt
frelst før også legemet har fått del i frelsen.

Etter at den kristne menigheten er kommet til himmelen, skal vi
alle sammen stilles fram for Jesu eller Guds domstol, som er i
himmelen, foråt vi skal få igjen det som er skjedd ved legemet, enten
det er godt eller ondt. Dersom våre gjerninger viser seg å holde i
dommen, skal vi få nådelønn for dette. Dersom våre gjerninger ikke
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holder mål for Herren, vil de falle bort. Nådelønnen vil bli forskjellig,
men selve frelsen vil bli den samme. (Se.l.Kor. 3,10-15.)
Den nådelønnen, som hver enkelt får, skal bl.a. danne grunnlaget

for den gjerning vedkommende skal ha i riket for Israel, som er det
samme som 1000 års- riket.

Videre har vi beskrevet nådelønnens innhold og alle de løftene,
som den kristne menighet har fått.
I Joh. Åp. 4-5 er den kristne menighet beskrevet som de 24 eldste.

Disse skal i følge Textus Receptus, som er den korrekte grunn
teksten, være konger og prester på jorden i rikets tid. (Åp.5,9-10.)
Dette viser at den kristne forsamlingen ikke bare skal være i him
melen i rikets tid, men den skal også ha oppgaver på jorden.
Vi har også gått gjennom de to greske ordene "aion" og "aionios"

og vist at de er altfor dårlig oversatt i våre Bibler. Disse ordene skal
oversettes med "tidsalder" og "det som hører tidsalderen til." Frelsen
betyr etter jødiske oppfatning at man får del i den neste tidsalderen,
som er riket for Israel. Den kommende tidsalderens krefter er alle

rede til stede i verden i vår tidsepoke, men de kan ikke få sin fulle
utfoldelse i vår tid.

Vi har videre tatt for oss tallsymbolikken i Bibelen og beskrevet
Bibelens matematiske mønster. I og med at både hebraisk og gresk
har tallverdier for bokstavene i alfabetet, har de forskjelige ord ikke
bare en bestemt betydning, men de har også en tallverdi. Det viser
seg at de forskjellige ord, utrykk, setninger og lengre avsnitt i Bibelen,
lar seg dele med 7-tallet, som er fullendelsens tall. Det er dermed
bevist at Bibelen er Guds ord til oss menneskene.

På slutten av boka kommer vi inn på begrepene "hedningenes
tider" og "Israels misgjemingsår." Begge disse tidsbenevnelsene
begynte i år 606 før Messias, og de varer inn i endetiden. Begrepet
"Israels misgjemingsår" slutter ved Gogs angrep på Israel, mens
begrepet "hedningenes tider" slutter ved Jesu gjenkomst og oppret
telsen av riket for Israel.

Vi kommer også inn på de mange tegnene, som vi har i tiden, og
som viser at Jesu komme for den kristne menighet er nær
forestående. Det største tegnet som vi har, er jødenes hjemkomst til
Israel og landets opprettelse i 1948.
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Vi beskriver også det falske religiøse systemet som vi vil få i
endetiden. Den romerske kirken med sine mange falske lærdommer,
vil stå i sentrum for dette. Sentralt i den endetidsreligionen, som vi
vil få, blir Maria-motivet med Jesu-barnet på sitt fang. Jomfru Maria
vil etter som tiden går, få utvidet sitt maktområde til også å bli gjort
delaktig i forsoningsverket. Det vil bli det neste dogmet som kommer
om henne.

Jødene forbereder seg også på Messias komme. De kommer til å
bygge opp trengselstidens tempel i Jerusalem. Det er dette templet,
som Antikrist vil sette seg i etter 3,5 år av trengselstiden og kreve
guddommelig tilbedelse av jødene og andre nasjoner.

Etter at den store trengsel er forbi, vil Jesus komme tilbake til
Israel sammen med englene og de hellige, og ødelegge Antikrist og
alle hans soldat er ved Harmageddon. Antikrist og den falske profet
vil bli satt i ildsjøen, mens Satan vil bli fengslet i 1000 år. I denne
perioden får vi 1000 års-riket, som er selve menneskenes, dyrenes og
jordens kvileperiode, før vi går inn i selve evigheten, som er den nye
himmel og den nye jord.
Vi takker for den fine støtten, som vi har fått fra mange av våre

lesere i forbindelse med vårt arbeid med å gi ut bøker om Israel og
det profetiske ordet. Vi vil fortsatt be om forbønn og økonomisk
støtte til dette viktige arbeidet. Vi vil be om at kristenfoket ser sitt
ansvar på dette området, slik at dere vil være med på å kjøpe våre
bøker og spre dem til andre. Interessen for det profetiske ordet er
dessverre altfor liten. Det er viktig at vi får en rett forståelse av
innholdet i Bibelen og Guds planer både med den kristne menighet
og med jødefolket. Slik som mye av forkynnelsen er i dag, blir
oppgavene og forpliktelsene til de to Guds-folk blandet sammen.
Den som ikke har noen forståelse for riket for Israel i sitt Bibel

studium, den forstår hverken jødenes oppgaver og egenart eller den
kristne menighets oppgaver og egenart.
Vi ser gjerne at dere skriver til oss, dersom det er noe som er uklart

i bøkene, eller noe som dere vil drøfte nærmere. Vi sender ut en
orienter ing om arbeidet to ganger i året, der vi gjør greie for vårt
arbeid og hvilke planer vi har for nærmere utgivelser.
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Til slutt vil vi minne hverandre om at DEN SOM VELSIGNER

ISRAEL, DEN VIL GUD VELSIGNE. Vi har bruk for all den
velsignelsen som vi kan få.

Tingvoll den 30-3-1990.
Deres i tjenesten.
cand.philol. Oskar Edin Indergaard.
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JESU FØRSTE KOMME.

Det er helt klart at profetene, mange av rabbinerne og de
skriftlærde i gammel-testamentlig tid så det tydelig at Messias skulle
komme to ganger, og at det skulle være et mellomrom på ca.2000 år
mellom Messias to komme. (Se kapitlene: Messias kommer to
ganger. Tidspunktet for Messias første komme og Rabbinerne visste
at Messias var kommet, i min bok: Jødenes Konge. Bind 4.)
Vi skal i det følgende ta med noen få utsgagn fra G.T., som viser

at denne vurderingen er riktig."Og du (Daniel) skal vite og forstå:
Fra den tid ordet (befalingen) om å gjenreise og ombygge Jerusalem
(Dette skjedde i året 445 før Messias), inntil Messias, en fyrste står
fram, skal det gå 7 uker og 62 uker (Det er tilsammen 69 uker, som
er det samme som 483 år.), det (Jerusalem) skal igjen settes i stand
og oppbygges med gater og vollgraver, men under tidens trengsel. Og
etter de 62 uker (pluss de 7) skal Messias utryddes og ingen ting ha,
og staden og helligdommen (templet i Jerusalem) skal en kommende
fyrstes (Antikrists) folk (romerne) ødelegge, og enden på det er
oversvømmelse, og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast
besluttet."(Dan.9,25- 26.)
"Den stein (Messias) som bygningsmennene (rabbinerne og de

skriftlærde) forkastet, er blitt hovedhjørnestein"(Salm. 118,22.)
"Jeg (Messias) vil gå min vei, jeg vil vende tilbake til mitt sted

(himmelen), inntil de (jødene) erkjenner seg skyldige, i sin trengsel
(den store trengsel) skal de lete etter meg. Kom, (sier de) la oss vende
om til Herren. For det er han som har sønderrevet, men han vil også
lege oss, han slo, men han vil også forbinde oss. Han vil gjøre oss
levende etter 2 dager (etter 2000 år), på den S.dag (i 1000 års-riket)
vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn." (Hos.5,15-6,3.)
"For i mange dager (2000 år) skal Israels barn sitte uten konge og

fyrste, uten offer og billedstøtte og gudstjenesteredskaper. Deretter
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skal Israels barn vende om og søke Herren sin Gud og David sin
konge (Messias), og bevende skal de søke Herren og hans gaver i de
siste dager."(Hos.3,4-5.)
"Derfor skal han (Messias) overgi dem (jødene), inntil den tid da

hun (Israel) som føder, har født (jødenes frelse i endetiden), og de
som blir igjen av hans brødre, skal vende tilbake sammen med Israels
bam."(Mika.5,2.)
"Så røktet jeg (Messias) slaktefårene (jødene), enda de usleste av

fårene (de Jesus-troende jøder), og jeg tok meg 2 staver, den ene
kalte jeg liflighet, og den andre kalte jeg bånd, og jeg røktet fårene,
og jeg gjorde de 3 hyrder (hyrdeomsorgen for Israel i de 3 første
verdensrikene) til intet i en måned. Jeg ble lei av dem (de fleste av
jødene), og de likte heller ikke meg, og jeg sa: Jeg vil ikke lenger røkte
dere, det som er nær ved å dø, får dø, og det som er nær ved å bli
tilintetgjort, får bli tilintetgjort, og de som blir igjen får fortære
hverandres kjøtt. Så tok jeg min stav liflighet (nåde) og brøt den i
stykker, for å gjøre den pakt til intet, som jeg hadde gjort med hele
folket (med alle jødene). Og den (pakten) ble gjort til intet på den
dag, og således skjønte de usleste av fårene (de Jesus-troende
jødene), de som aktet på meg, at det var Herrens ord."(Sak. 11,7-11.)

Profetene og mange av rabbinerne og de skriftlærde så likeledes
at Messias skulle lide og dø for jødenes synder, og at han skulle
komme tilbake til Israel på et senere tidspunkt. (Se kapitlene: Israel
er Herrens lidende tjener og Messias er Herrens lidenende tjener, i
min bok: Jødenes Konge. Bind 4.)
Vi skal ta med noen henvisninger fra G.T., som viser at dette er

riktig."Jeg (Messias) er utøst som vann, og alle mine bein skiller seg
at, mitt hjerte er som voks, smeltet midt i mitt liv. Min kraft er
opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved mine
gommer, og i dødens støv legger du meg (Gud). For hunder (hed
ninger) omringer meg, de ondes hop kringsetter meg, de har gjen
nomboret mine hender og føtter (Jesus på korset). Jeg kan telle alle
mine bein, de ser til, de ser på meg med lyst. De deler mine klær
mellom seg og kaster lodd om min kjortel." (Salm.22,15-19.)

"Sannelig, våre (jødenes) sykdommer har han tatt på seg, og våre
piner har han båret, men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort
elendig. Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre
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misgjerninger, straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans
sår har vi fått legedom. 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 dom ble han ly^et bort, men hvem tenkte i hans tid at
når han ble utiyddet av de levendes land, SÅ VAR DET FOR MITT
FOLKS MISGJERNINGS SKYLD AT PLAGEN TRAFF
HAM."(Es.53,4-8.)
I følge de utregningene som de forskjellige rabbiner skolene

gjorde, skulle Messias komme etter at det var gått 2000 år av lovens
tid. Ifølge Elia-skolens tradisjon skulle verden bestå i 7000 år. I de
første 2000 år var det kaos. De neste 2000 år var lovens tid. De siste
2000 år var Messias sine dager. Det siste 1000 året skulle være
verdens kviledag eller den store verdens sabbaten. DETTE KOM
MER TIL Å BLI JORDENS GULLALDER. I materiell henseende
kommer jorden til å bli fruktbar som Edens hage. I åndelig henseende
kommer store deler av menneskene til å tilbe Gud og jødenes konge,
som er Jesus fra Nasaret.

Dette betyr at de første 2000 år var hedningenes tid. Lovens tid og
jødenes tid begynte med Abraham, og den strakte seg fram til
Messias sitt første komme. Fra Abraham til Messias skulle det være
2000 år. Messias skulle komme 2000 år etter Abraham, og det gjorde
han også.

Bibelfortolkeren Rasji har sagt følgende om denne utregningen:
"Ifølge dette skulle Messias ha kommet etter de 2000 år av lovens tid,
den ødelagte kongen skulle ha blitt tilintetgjort (Jesu død på korset),
og Israels slaveri skulle ha opphørt."
Jødenes Messias, som er Jesus fira Nasaret, kom også 2000 år etter

Abraham. De gamle rabbinerne hadde forstått dette riktig, men i og
med at ikke jødefolket ville anerkjenne Jesus fra Nasaret som deres
Messias, så kunne han ikke opprette riket for dem.
Mange jøder sier: At i og med at ikke Jesus opprettet riket for

Israel for jødene ved sitt første komme, så kunne han ikke være
jødenes Messias. Dette er en altfor enkel måte å se dette på. Jesus
kunne ikke opprette riket for dem, i og med at de ikke ville
anerkjenne ham som deres Messias. Jesus venter fortsatt på at jødene
skal anerkjenne ham. Når dette skjer, vil han komme tilbake på
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himmelens skyer og opprette riket for Israel. Jesus sa: "For jeg sier
dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: VELSIGNET
VÆRE HAN SOM KOMMER I HERRENS NAVN. (Mat. 23,39 )
Dette skal skje i slutten av den store trengselen, som skal komme over
hele jorden, for å prøve dem som bor på jorden.
Hovedgrunnen til at jødene ikke ville anerkjenne Jesus som deres

Messias, var at de religiøse lederne i Israel ikke forstod for-
soningssiden ved Messias. De mente at de ikke behøvde en som skulle
forsone jødefolkets synder. Det skulle de greie selv ved å gjøre gode
gjerninger. (Se kapitlet: Syndsbegrepet i jødedommen, i min bok:
Jødenes Konge. Bind 4.)
I den ortodokse jødedommen er dessverre forsoningssiden ved

Messias falt ut. Mye av Guds-dyrkelsen går ut på hvorvidt den enkelte
greier å oppfylle Sinai-loven og rabbinernes mange fortolkninger av
den. De ortodokse jødene mener at det bare er de 5 Mosebøkene
som er helt å stole på i G.T., for de er Guds ord direkte til det jødiske
folket gjennom Moses, i og med at Gud talte direkte til Moses, åsyn
til åsyn.
Hva som gjelder profetene og de mange problemstillinger som de

beskrev i G.T., så er de mindre å stole enn Mosebøkene, for de er
ikke direkte diktert av Gud, men de er bare inspirert av Gud gjennom
profetene. Jo lenger et skrift er i tid fra Sinai, jo mindre er det å stole
på, mener den ortodokse jødedommen.
Men slik er det naturligvis ikke. Det er først når jødene forstår at

de må ta hensyn til hele G.T., at de kan forstå at Jesus fra Nasaret er
jødenes Messias og konge, at de behøver forsoningssiden ved ham,
og at den jødiske Guds-åpenbaringen ikke bare er loven, men også
nåden.

Ved Jesu første komme tibød han jødefolket både det historiske
riket for Israel og dets åndelige innhold. I og med at jødefolket ikke
ville ta imot tilbudet om opprettelsen av riket for Israel, så sa Jesus
klart ifra at Guds rike skulle taes ifra de åndelige lederne i Israel og
gies til et folk som bar dets fnikter. Dette folket var APOSTLENE
OG DE TROENDE I ISRAEL. "Derfor sier jeg dere: Guds rike skal
taes fra dere og gies til et folk som bærer dets ffukter."(Mat.21,43.)

Jesus var fullt klar over at jødefolket ikke ville ta imot hans tilbud
om å opprette riket for Israel. Dette kommer bl.a. helt tydelig fram
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i evangeliet etter Matteus, som først og fremst er en beskrivelse av
Jesus som kongen i riket for Israel. Vi kan dele evangeliet etter
Matteus inn i 3 deler, hva som gjelder Jesu forkynnelse om Guds rike.
Som tilbud kunne riket for Israel ha blitt opprettet ved Jesu første

komme, men som realitet og frelses-historisk rike kan det ikke
opprettes før enn ved Jesu gjenkomst, for det er avhengig av at den
jødiske nasjonen anerkjenner Jesus fra Nasaret som deres Messias
og konge."Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil
jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og de skal skue opp til meg, på
ham som de har gjennomstunget (på korset), og de skal sørge over
ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham
som en klager over sin førstefødte." (Sak. 12,10.)
"Så fatt da et annet sinn og vend om, foråt deres synder må bli

utslettet, så husvalelsens tider (riket for Israel) kan komme fra
Herrens nærvær, og han kan sende den for dere utkårede Messias,
Jesus, som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopp
rettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra
eldgamle dager av."(Ap.gj.3,19-21.)

Spørsmål og oppgaver:

1.) På hvilken måte kunne rabbinerne og de skriftlærde i Israel
forstå at Messias skulle komme 2 ganger?

2.) Hvor i G.T. er det beskrevet at Messias skulle lide og dø for
jødenes synder?

3.) Hvordan delte rabbinerskolene opp de første 7000 år av
menneskehetens historie?

4.) Hvordan skulle det siste 1000-året bli?
5.) Hvorfor kunne ikke Jesus opprette riket for Israel ved sitt

første komme?
6.) Hvordan ser den ortodokse jødedommen på de 5

Mosebøkene i forhold til de andre skriftene i G.T.?
7.) Hva er faren ved å vektlegge de 5 Mosebøkene på bekostning

av de øvrige skriftene i G.T.? (Se kapitlet: Messias i de
gammel-testamentlige skrifter, i min bok: Jødenes Konge.
Bind 4.)
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fflMLENES RIKE ER KOMMET NÆR.

Fra kap. 4 til og med kap. 12 talte Jesus rett ut til det jødiske folket
at riket for Israel var nær for dem. Han tilbød dem riket for Israel på
det vilkåret at hele Israel ville omvende seg (holde loven) og komme
til en personlig tro på ham som jødenes Messias og Israels frel-
ser."Fra den tid begynte Jesus å forkynne å si: OMVEND DERE,
FOR HIMLENES RIKE (RIKET FOR ISRAEL) ER KOMMET
NÆR."(Mat.4,17.)
Benevnelsen himlenes rike betyr her riket for Israel. Det var dette

riket de gammel-testamentlige profetene hadde omtalt i G.T. Det
var også dette riket døperen Johannes hadde forkynt, idet han
anmodet folket om å angre sine synder og å komme til ham for å få
del i den dåpen som Gud hadde pålagt ham å døpe med. Det var en
dåp som krevde omvendelse som forutsetning og som gav omvend
else og frelse som resultat.
Vi må være oppmerksomme på det forholdet at hovedbetydningen

av begrepet Guds rike i Bibelen er RIKET FOR ISRAEL. Dette
betyr at den treenige Gud skal styre hele verden ut ifra Jerusalem og
Israel. (Se min bok: Guds-riket i Israel, hvor jeg gjennomgår de
forskjellige benevnelsene angående Guds- riket.)
I Bergprekenen og andre steder i evangeliene la Jesus fram den

læremessige basis for riket for Israel. (Se mine bøker: Jødenes
Konge. Bind 3, s.190-280 og Jødenes Konge. Bind 4, kapitlene:
Forskjellen på Jesu og Paulus sin forkynnelse. Jødiske Bibel
forskeres syn på Jesus og Paulus og Den læremessige basis i riket for
Israel.)

Jesu forkynnelse er BÅDE LOVEN OG NÅDEN. Slik skal det
også bli i riket for Israel. Jesus skal styre hedningene med autoritet,
og det midlet som bl.a. skal brukes, er loven. Guds ord og Guds lov
skal gå ut ifra Jerusalem."Og mange folkeslag skal gå avsted og si:

-17-



Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan
lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! FOR FRA SIGN SKAL
LOV UTGÅ, OG HERRENS ORD FRA JERUSALEM."(Es.2,3.)

I sin forkynnelse ønsket ikke bare Jesus at den enkelte jøde skulle
bli frelst, men han ville at hele den jødiske nasjonen skulle omvende
seg og komme til tro på ham. Vi vet at det var store skarer av jøder
som kom til tro på ham, men de fleste tok likevel avstand fra ham. I
Mat.11,20-24 refset Jesus hele byer, for at menneskene der ikke ville
underkaste seg hans lære og komme til tro på ham."Da begynte han
å refse de byer hvor hans fleste kraftige gjerninger var gjort, fordi de
ikke hadde omvendt seg. Ve deg, Korasin! Ve deg, Betsaida! Dersom
de kraftige gjerninger Som er gjort i dere, var gjort i lyrus og Sidon,
da hadde de for lenge siden omvendt seg i sekk og aske. Dog, sier jeg
dere: Det skal gå Tyrus og Sidon bedre på dommens dag (den siste
dommen) enn dere. Og du, Kapernaum, som er opphøyet like til
himmelen! like til dødsriket skal du bli nedstøtt, for dersom de
kraftige gjerninger som er gjort i deg, var gjort i Sodoma, da var det
blitt stående til denne dag. Dog, jeg sier dere: Det skal gå Sodomas
land bedre på dommens dag enn dere."
I Mat.12,24-37 refset Jesus rabbinerne, de skriftlærde, fariseerne

og saddusseme fordi de ikke ville tro på ham, og fordi de mente at
det var ved Satans hjelp han drev ut de onde åndene. Jesus uttalte
følgende dom over dem: "Derfor sier jeg dere: Hver synd og bespott
else skal bli menneskene forlatt, men bespottelse mot Ånden skal
ikke bli forlatt. Om noen taler et ord mot Menneskesønnen, det skal
bli ham forlatt, men om noen taler mot Den Hellige Ånd, det skal
ikke bli ham forlatt, hverken i denne tidsalderen eller i den kom
mende (riket for Israel)."
I Mat. 12,38-45 uttalte Jesus dommen over jødefolket. Jesus visste

at jødene ikke kom til å ta imot ham som jødenes Messias og verdens
ffelser."Men han svarte og sa til dem: En ond og utro generasjon
krever tegn, og tegn skal ikke gies den, uten profeten Jonas tegn. For
likesom Jonas var 3 dager og 3 netter i fiskens buk, således skal
Menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i jordens skjød. Ninives
menn skal står fram i dommen (som vitner) sammen med denne
generasjon og fordømme den, for de omvendte seg ved Jonas forkyn-
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neise, og se, her er mer enn Jonas. Dronningen fra Syden skal stå
fram i dommen sammen med denne generasjon og fordømme den,
for hun kom fra jordens ytterste ende for å høre Salomos visdom, og
se, her er mer enn Salomo. Når den urene ånd er faret ut av et
menneske, går den gjennom tørre steder og søker kvile, men finner
den ikke. Da sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus (det jødiske
huset), som jeg for ut av. Og når den kommer dit, finner den det ledig
og feid og pyntet. Så går den bort og tar med seg 7 andre ånder, verre
enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det
menneske enn det første. Således skal det også gå med denne onde
generasjon."(Mat.12,39-45.)
(I parantes nevner vi at Jonas både er et forbilde på Jesus og på

den jødiske nasjonen. Han er forbilde på følgende måter:
a) På samme måten som Jonas var 3 dager og 3 netter i fiskens

buk, var Jesus i jordens skjød i det samme tidsrommet. Jonas pekte
derfor fram imot Jesu forsoning for all verdens synd.
b) På samme måten som Jonas var et tegn for folket i Ninive, på

samme måten var Jesus et tegn for folket i Israel."For likesom Jonas
ble et tegn for folket i Ninive, således skal også Menneskesønnen bli
det for denne slekt (generasjon.)" (Luk. 11,30.)
c) I og med at Jonas ikke ville gå med forkynneroppdraget til

Ninive og legge frelsens og dommens muligheter fram for folket i
Assyria, men unndro seg dette, er han også et forbilde på det jødiske
folket, som i stor utstrekning har unndratt seg Guds misjonsoppdrag
i verden. Jødene har ment at de ikke behøver å drive hedningemisjon,
for hedningene har naturretten eller de 7 noahkittiske budene. Der
som de holder dem, får de del i frelsen.
Jødene var heller ikke villige til å gå ut til hedningene med rikets

evangelium, som inneholder Jesu forkynnelse samt den gode nyheten
om at Jesus fira Nasaret er død for alle menneskers synder. Synden
er forsonet og til og med sendt bort. (Se min bok: Jødenes Konge.
Bind 4, kapitlet: Jesu forsoningsdød på korset.)
På samme måten som Jonas forsøkte å rømme fra Gud og unndra

seg de forpliktelsene som Gud la på ham, på samme måten har også
jødefolket gjort det i 4000 år. Vi vet at Abraham pakten, som også
gjelder oss hedningene, har en indirekte appell til det jødiske folket
om å drive misjon blant hedningene. I l.Mos. 12.3 blir det sagt at
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gjennom Abrahams slekt eller ætt skulle alle jordens slekter bli
velsignet Abrahams ætt er både jødefolket og Jesus. Jødene burde
defor gå ut med dette evangelium til hedningene om at de skulle få
del i jødefolkets og Messias sine velsignelser. Og enda mer burde de
gå ut med evangeliet etter at Messias var kommet og forkynt verden
dette gode budskapet om at verdens frelser var kommet
d) På samme måten som Jonas omvendte seg og gikk inn i misjons-

oppdraget og utførte Herrens gjerning, skal også jødefolket i forbin
delse med den store trengselen omvende seg og gå ut til hedningene
med rikets evangelium. De skal da medvirke til at store skarer av
hedninger blir vunnet for Guds rike. Dette gjelder de 144000 be
seglede av Israels 12 stammer, som vinner den store kvite skaren av
alle ætter, stammer, folk og tunger, som ingen kunne telle. (Se Åp.7.)
11000 års-riket vil også jødene være det ledende misjonsfolket i

verden. I vår tid vinnes enkeltindividene for Guds rike. I rikets tid
skal FOLKESLAGENE bli vunnet for Guds rike. Da først kommer
misjonsbefalingen i Mat28,18-20 til sin virkelige utfoldelse og fulle
rett. Den går ut på at apostlene skulle gå ut i all verden og gjøre alle
folkeslag til Jesu disipler, idet de skulle døpe dem og kreve at de holdt
alle de bud og forordninger som Jesus krevde."Og Jesus trådte fram,
talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor
ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens
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 tids
alderens ende." (Mat28,18-20.)
I Mat23 kom Jesus med en siste advarsel til de skriftlærde og

fariseerne. Han kom med de voldsommste utfall mot dem, fordi han
anså dem for å være hans hovedmotstandere og hovedansvarlige for
hans kosfestelse og død.
Som en konsekvens og en logisk følge av at fariseerne og de

skriftlærde hadde forkastet Jesus gjennom de 3 år som hans virksom
het varte, så forkastet de ham også offisielt og juridisk ved at de
sammen med romerne dømte ham til døden og hengte ham opp på
korset "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.!(Mat.26,65-66.)
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"Pilatus sier til dem (en del av folket): Hva skal jeg da gjøre med
Jesus, som de kaller Messias? De sier alle: La ham korsfeste."
(Mat.27,22.)

"Jordens konger steg firam, og høvdingene samlet seg sammen mot
Herren og mot hans Messias- ja i sannhet, i denne by samlet de seg
mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius
Pilatus med hedningene og Israels folk, for å gjøre det som din hånd
og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje." (Ap.gj.4,26-28.)

Spørmål og oppgaver.

1.) Hva gikk Johannesdåpen ut på?
2.) Hva er hovebetydningen av begrepet "Guds rike" i Bibelen?
3.) Hvordan var Jesu forkynnelse med hensyn til lov og nåde?
4.) Hvorfor skal loven inn igjen som forpliktelse i 1000 års- riket?
5.) Hvorfor ville Jesus at hele Israel skulle ta imot ham?
6.) På hvilke 4 måter var Jonas et forbilde på Jesus og på den

jødiske nasjonen?
7.) Ved hvilke utsagn advarte Jesus både folket, fariseerne og de

skriftlærde at de ikke måtte forkaste ham?

8.) Hvorfor ble Jesus dømt til døden?
9.) Hvem dømte Jesus til døden?
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HIMLENES RIKES HEMMELIGHETER.

I Mat.l3 fortalte Jesus sine apostler og jødefolket om Guds-rikets
hemme ligheter. Disse hemmelighetene gikk ut på at Guds-riket ikke
skulle etableres i Israel ved Jesu første komme, på grunn av at jødene
ikke ville ta imot Jesus fra Nasaret som deres Messias. Det konkrete
og historiske Guds- riket skulle bli utsatt til et senere tidspunkt.
Mat. 13 består av følgende 7 lignelser, som forteller oss en del om

Guds- riket, fra jødenes forkastelse av det og inntil dommen over
hedningene og Jesu gjenkomst:
a) Lignelse nr. 1. (Mat. 13,3-23.) forteller oss om Jesu forkynnelse

av Guds- riket i Israel i forbindelse med sin første tilstedeværelse i
Israel. Han sådde ut Guds ord i Israel i 3 år. Noe av dette falt ved
veien, noe av det falt på steingrunnen, noe av det det falt blant torner,
og noe av det falt i god jord. Det som ble sådd i den gode jord, var
de mange jødene som forstod Jesu forkynnelse om riket og tok imot
ham som sin personlige frelser. Disse ble frelst og^^fikk del i
riket''Men det som ble sådd i den gode jord, det er den som hører
ordet og forstår det, han bærer frukt, og en gir hundrede fold, en
seksti fold, en tretti fold."(Mat. 13,23.)
b) Lignelse nr.2. (Mat.13,24-30 og 36-43.) forteller oss om den

kristne forkynnelsen gjennom hele kirkens tid og like til Jesu
gjenkomst og dommen over folkeslagene. Jødene skal hentes tilbake
til Israel ved englenes hjelp i endens tid. De rettferdige skal skinne
som solen i riket for Israel."Da skal de rettferdige skinne som solen
i sin Faders rike. Den som har ører, han hører." (Mat.13,43.)
c) Lignelse nr.3. (Mat. 13,31-32.) forteller oss om Guds- rikets

ekspansjon inntil Jesu gjenkomst. Det skal bli som et stort tre, slik at
himmelens fugler skal komme og bygge reir i dets greiner."En annen
lignelse framsatte han (Jesus) for dem og sa: Himlenes rike er likt et
sennepskom, som en mann tok og sådde i sin åker, det er mindre enn
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alt annet frø, men når det vokser til, er det større enn alle maturter,
så himmelens fugler kommer og bygger reder i dets
greiner."(Mat.l3,31-32.)
Denne lignelsen forteller oss om kirkens unormale vokster og

ekspansjon i endens tid. Den skal omfatte hele verden, slik at alle
religionssystemer skal søke ly i kirketreets greiner. Denne lignelsen
forteller oss om den falske kirken i endetiden, som skal innkludere
de fremmede og falske religioner. Dette er skjøge-kirken i endens
tid. SENTRUM I SKJØGE-KIRKEN ER DEN KATOLSKE
KIRKE OG DENS VRANGLÆRE. (Se kapitlet: Den store
skjøgen.)
Det er først i rikets tid at Guds- riket skal få den ekspansjonen som

det her er tale om. Guds- riket skal da bli så stort at det omfatter hele
jorden. SENTRUM I GUDS RIKET VIL VÆRE ISRAEL OG
JERUSALEM. Jesus vil komme tilbake og styre hele ver den. Da skal
alle hedningenasjonene søke til Messias-riket.
d) Lignelse nr.4. (Mat. 13,33.) forteller oss den falske læren som

skjøge-kirken vil ha i endens tid."En annen lignelse sa han til dem:
Himlenes rike er likt en surdeig, som en kvinne (skjøge-kirken) tok
og skjulte i 3 skjepper mel, til det ble syret alt sammen."(Mat 13,33.)

Surdeigen er gjennom hele Skriften et bilde på det som er ondt og
på falsk lære. Kvinnen er her et bilde på skjøge- kirken i endens tid.
I følge Moseloven var det forbudt å blande surdeig i melofferet. På
samme måten som hele matofferet ble gjennomsyret av surdeigen,
skal skjøge-kirkens lære gjennomsyre det religiøse systemet, som vi
vil få i endens tid. Det kommer til å bestå både av jødiske, kristne og
hedenske elementer.

e) Lignelse nr.5. (Mat 13,44.) forteller oss om en skatt som var
gjemt i en åker, og som en mann fant og skjulte. I sin glede gikk han
bort og solgte alt det som hadde og kjøpte hele åkeren."Himlenes
rike er likt en skatt som var gjemt i en åker, og som en mann fant og
skjulte, og i sin glede gikk han bort og solgte alt det han hadde, og
kjøpte åkeren."(Mat. 13,44.)
Den mannen som det her er tale om, er Jesus. Skatten, som var

gjemt i åkeren, er jødefolket. Åkeren er et bilde på hele verden. Jesus
gav sitt liv for hele verdens S3md. Han gjemte skatten i åkeren.
Jødefolket har vært gjemt i verden i snart 2000 år.
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f) Lignelse nr.6. (Mat.13,45-46.) forteller oss om en kjøpmann
som søkte etter gode perler. Da han fant en kostelig perle, gikk han
bort og solgte alt han eide og kjøpte perlen.*'Atter er himlenes rike
likt en kjøpmann som søkte etter gode perler, og da han fant en
kostelig perle, gikk han bort og solgte alt det han hadde, og kjøpte
den."(Matl3,45-46.)
Kjøpmannen er her Jesus. Han søkte etter gode perler både blant

jødene og blant hedningene. Den perlen, som han fant, var det kristne
legemet, som består både av troende jøder og hedninger. Han gav
sitt liv for den og kjøpte den tilbake til Gud.
g) Lignelse nr.7. (Mat.13.47-50.) forteller oss om Jesu gjenkomst

og dommen over nasjonene i endens tid."Således skal det gå til ved
tidsalderens ende: Englene skal gå ut og skille de onde fra de
rettferdige og kaste dem i ildovnen, der skal være gråt og tenners
gnissel."(Matl3,49-50.)
Fra Mat.4 og til og med 12 talte Jesus rett ut til det jødiske folket

om Guds rike og seg selv som jødenes konge og Messias. Da jødene
som folk og nasjon ikke ville ta imot ham, så begynte han fra Mat. 13
og gjennom resten av sin forkynnelse å tale i lignelser til folket. Når
han talte til folket, talte han bare i lignelser, men for apostlene og
disiplene utla han lignelsene, når de var alene sammen med Jesus.
Dette forholdet at Jesus bare talte i lignelser til folket, gav også

uttrykk for at jødene ikke kom til å ta imot hans budskap. Det
forholdet at Jesus talte i lignelser til folket, gav uttrykk for at folket
var under dommen."Og disiplene gikk til ham og sa: Hvorfor taler
du til dem (folket) i lignelser? Han svarte og sa til dem: For dere er
det gitt å vite himlenes rikes hemmeligheter, men dem er det ikke
gitt. For den som har, ham skal gies, og han skal ha overflod, men
den som ikke har, fra ham skal endog taes det han har. Derfor taler
jeg til dem i lignelser, fordi de ser og dog ikke ser, og fordi de hører
og dog ikke hører, og ikke forstår. Og på dem oppfylles Esaias profeti,
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 (apostlene og disiplene) øyne fordi de ser,
og deres ører fordi de hører." (Mat.13,1016.)

-24-



Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvor lenge i Matteus evangelium talte Jesus rett ut om Guds
rike?

2.) Hvorfor gikk han over til å tale i lignelser fra Mat. 13?
3.) Hva går de 7 lignelsene i Matl3 ut på?
4.) Hva er surdeigen et bilde på?
5.) Hva er kvinnen et bilde på?
6.) Hva er himmelens fugler et bilde på?
7.) Hvorfor kan ikke Guds rike bli så stort at hele verden vil søke

tilflukt i kirketreet i inneværende tidsperiode?
8.) Hva er skatten i åkeren?
9.) Hvem er den perlen som Jesus fant?
10.) Hva vil det si at Jesus gikk bort og solgte alt for å få del i både

skatten og i perlen?
11.) Hva er åkeren et bilde på?
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HIMLENES RIKE SKAL OPPRETTES VED JESU

GJENKOMST.

Fra Mat.l3 og ut resten av evangeliet talte Jesus om forskjellige
sider ved Guds-riket. (Se min bok: Guds-riket i Israel, hvor jeg skriver
mye om dette.) I denne forkynnelsen kommer det tydelig fram at han
ikke vil opprette riket for Israel, før enn på et senere tidspunkt. Dette
skal skje ved hans gjenkomst."og dere (både ortodokse jøder og de
Jesus- troende jøder) skal hates av alle for mitt navns skyld, men den
som holder ut inntil enden, han skal bli frelst. Men når de (hedning
ene og de vantro jøder i endens tid) 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 (Jesu
gjenkomst.)"(Mat.10,22-23.)
"Se, deres hus (templet) skal lates dere øde. For jeg sier dere: Fra

nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet være han som
kommer (Jesu gjenkomst) i Herrens navn."(Mat.23,38-39.)
"Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enerom

og sa: Si oss: Når skal dette skje? og hva skal tegnet være på ditt
komme (din gjenkomst) og på tidsalderens ende?"(Mat. 24,3.)
"Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderike

som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme."
(Mat.24,14.)
"For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal

Menneskesønnens komme være."(Mat.24,27.)
"Og da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da

skal alle landets slekter jamre seg, og de skal se Menneskesønnen
komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet."
(Mat.24,30.)
"Og som Noahs dager var, således skal Menneskesønnens komme

være, for likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til
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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."(Mat. 24,37-39.)
"Men da brudgommen gav seg tid, slumret de alle inn og sov. Men

midt på natten lød der et rop: Se, brudgommen kommer! gå ham i
møte."(Mat. 24,5-6.)
"Men mens de (de uforstandige jomfruene) gikk bort for å kjøpe

(olje til sine lamper), kom brudgommen, og de som var rede gikk inn
med ham til biyllupet (som er riket for Israel), og døren ble luk-
ket."(Mat.25,10.)
"Lang tid deretter (etter 2000 år) kom da disse tjeneres herre og

holdt regnskap med dem."(Mat.25,19.)
"Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene

med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone (i Jerusalem).
(Mat.25,31.)
"Vær da også dere rede! for Menneskesønnen kommer i den time

dere ikke tenker."Luk. 12,40.)
"Og han sa: Jesus! kom meg i hu når du kommer i ditt rike (Jesu

gjenkomst)."(Luk.23,42.)
"Måtte ikke Messias lide alt dette og så gå inn i sin herlighet?"

(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 lete etter meg og ikke finne meg,
og der hvor jeg er, kan dere ikke komme."(Joh.7,33-34.)
"og når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg drage alle (alle som

tror) til meg.(Joh. 12,32.)
"I min Faders hus er det mange rom, var det ikke slik, da hadde

jeg sagt dere det, for jeg går bort og bereder dere sted, og når jeg er
gått bort og har beredt dere sted, kommer jeg igjen (Jesu gjenkomst
til Israel) og vil ta dere til meg, foråt også dere skal være der jeg
er."(Joh.l4,2-3.)
"Men jeg sier dere sannheten: Det er til gangn 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.)
"Jeg er utgått fra Faderen og kommet til verden, jeg forlater verden

igjen og går til Faderen."(Joh.l6,28.)
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Jesus gjorde det dermed klart for sine apostler og disipler at han
ikke kom til å opprette riket for Israel i forbindelse med sitt første
komme. På grunn av at det jødiske folket ikke ville ta imot ham, så
var dette en umulighet. Riket for Israel ble dermed utsatt, og vi fikk
den kristen menighets tidsperiode, som nå har vart i snart 2000 år.
Når det kristne legemet, som består både av troende jøder og troende
hedninger, er fullt, kommer Jesus ned i lufthimmelen og tar de
troende til seg. Etter den tid får vi de 7 årene som står igjen av Daniels
70 åruker, som er 490 år. Etter den tid kommer Jesus tilbake til jorden
og oppretter riket for Israel. (Om de 70 åruker se mine bøker: Israel
og den kristne menighet og Jødenes Konge. Bind 4.)
Hva som gjelder den kristne menighet og dens mange hem

meligheter, så er dette ikke omtalt i evangeliene. Det var Paulus som
fikk det oppdraget av Herren å fortelle oss om dette. Dette kommer
godt til uttykk i hans mange brev til de forskjellige menighetene.
I evangeliene er den kristne menighet bare antydet noen få

ganger."Og jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippe (på seg
selv) vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter (døden) skal
ikke få makt over den."(Mat.l7,18.)
"Jeg har også andere får, som ikke hører med til denne sti

(jødekristendommen), også dem skal jeg føre fram, og de skal høre
min røst, og det skal bli en hjord og en hyrde (i rikets tid.)"
(Joh.10,16.)
"Men jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres

ord kommer til tro på meg, at de alle 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.)

Jesu forkynnelse gjelder ikke primært den kristne forsamlingen,
men det jødiske folket. Jesu forlg^nnelse og hans lære gjelder riket
for Israel. Vi kan ikke uten videre sette likhetstegn mellom det som
Jesus sa i evangeliene og det som Paulus sa i sine brever. (Se mine
bøker: Jødenes Konge. Bind 1,2,3 og 4.)
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Når skal riket for Israel bli opprettet?
2.) Hvorfor kunne ikke Jesus opprette riket for Israel ved sitt

første komme?
3.) Hvorfor er ikke den kristne menighet og dens ffelsesprinsip-

per omtalt i evangeliene?
4.) Hvor i evangeliene er den kristne menighet antydet?
5.) Hva er den kristne menighet?

-29-



JESU KOMME FOR DEN KRISTNE MENIGHET.

Vi skiller mellom Jesu komme for den kristne menighet p.d.e.s. og
Jesu komme for jødene og for verden p.d.a.s. Den første begiven
heten vil skje ca.7 år før den andre. Jesu komme for menigheten var
en hemmelighet, som ikke var åpenbart i G.T. Heller ikke evangelist
ene visste om dette. Når de talte om Jesu gjenkomst, så var det Jesu
komme for Israel de talte om. Evanglistene bygde sine framstillinger
på det som Jesus hadde sagt. Hans budskap gjalt først og fremst
jødene og forskjellige forhold ved riket for Israel.
HVERKEN JESUS ELLER EVANGELISTENE OMTALTE

DEN KRISTNE MENIGHETS BORTRYKKELSE. De omtalte
derimot den oppstandelsen som skulle skje på den siste dagen. Det
var det det samme som oppstandelsen av de troende i gammeltesta
mentlig tid."Undre dere ikke over dette! For den time kommer da
alle de som er i gravene, skal høre hans røst, og de skal gå ut, de som
har gjort godt (lovens rettferdighet), til livets oppstandelse, og de
som har gjort ondt, til dommens oppstandelse (som skal skje 1000 år
senere.)"(Joh.5,28-29.)
"For dette er min Faders vilje at hver den som ser Sønnen og tror

på ham, skal ha evig (tidsalderlig) liv, og at jeg skal oppreise ham på
den siste dagen."(Joh.6,40.)
"Jesus sier til henne: Din bror skal oppstå. Marta sier til ham: Jeg

vet at han skal oppstå på den siste dag."(Joh.ll,23-24.)
Det var Paulus som fikk åpenbaringene om den kristne menighet

og om det forholdet at Jesus skulle komme ned i lufthimmelen og
hente de troende til seg før trengselstiden eller vredens tid. Det
forholdet at de troende jøder skulle oppstå på den siste dagen, var
godt kjent i G.T., men det forholdet at Messias skulle komme ned i
lufthimmelen og hente de troende til seg, det var ikke kjent. Det var
en hemmelighet"SE, JEG SIER DERE EN HEMMEUGHET: Vi
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skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, i et nå, i et øyeblikk,
ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå
uforgjengelige, og vi skal forvandles." (l.Kor.15,51-52.)
"Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om de hen-

sovede, foråt dere ikke skal sørge slik som de andre, som ikke har
håp. For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal og Gud ved
Jesus føre de hensovede sammen med ham. For dette sier vi dere
med et ord av Herren at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren
kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovede, for
Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med
overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først
oppstå, deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem
tylles i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være
sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord."
(l.Tess.4,13-18.)
Den kristne menighets bortrykkelse er det kristne legemes

spesielle håp og løfte. Mange Bibel-forskere tror at bortrykkelsen av
den kristne menigehet er det det samme som den gammel- testa-
mentlige oppstandelsen. Jeg for min del tror at denne bortrykkelsen
gjelder bare den kristne menighet og ikke de troende fra gammel
testamentlig tid. Jeg skiller altså mellom bortrykkelsen for den
kristne menighet p.d.e.s. og den generelle oppstandelsen av de andre
troende, som vi får "ved dagenes ende" (Dan.12,13.) eller ved "livets
oppstandelse"(Joh.5,29) eller ved "oppstandelsen på den siste dag."
(Joh.11,24.) (Se mine bøker: Den kristne menighets bortrykkelse og
Israel og den kristne menighet.)
Den kristne menighet er en helt annen brelsesforsamling enn de

gammel-testamentlige troende. Den kristne menighet er det samme
som det kristne legemet. Det er forenet med Kristus på en helt
spesiell måte. Han er hodet for menigheten, og hver enkelt av de
troende er lemmer på dette legemet. Det\.ør et åndelig legeme som
består både av troende jøder og hedninger, og det blir tatt ut i
tidsintervallet mellom pinsefestens dag og Jesu komme for den
kristne menigheten. v
Det er 3 oppfatninger angående tidspunktet for den kristne

menighets bortiykkelse i forhold til endetiden. Disse er følgende:
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a) Den kristne menighet skal bortrykkes før den siste og syttiende
åruken for Israel.

b) Den kristne menighet skal bortrykkes i midten av åruken, altså
etter 3,5 år.
c) Den kristne menighet skal bortrykkes etter den syttiende

åruken, i forbindelse med Jesu gjenkomst. (Jeg har gjort greie for
disse 3 forskjellige syn i min bok: Den kristne menighets bortryk-
kelse.)
De troende har hatt forskjellige vurderinger angående tidspunktet

for den kristne menighets bortrykkelse. De har grunnet sine forskjel
lige vurderinger ut ifra Guds ord og ut ifra fortolkninger. Jeg baserer
mitt syn ut ifra følgende vurderinger og Bibel-ord:

1.) For det første angår den siste og syttiende åruken ikke den
kristne menighet, men derimot Israel og verden. Det er en domstid
for verden. Verden skal saneres for onde mennesker før Jesus kom

mer tilbake for å opprette riket for Israel. Det skal ha sitt ut
gangspunkt og sentrum i Israel, men det skal strekke seg over hele
verden. Det står igjen en uke, som er 7 år, av Daniels profeti om de
70 åruker. Denne uken hører endetiden til, og den begynner å løpe
ved den kristne menighets bortiykkelse.

Alle begivenhetene i Åpenbaringsboka, fra kap.6 til og med kap. 19
skal finne sted innenfor et tidsrom på 7 år. Når vi er kommet til Åp.ll,
er vi kommet midt i åruken.

2.) For det andre har vi klare Bibel-ord som forteller oss at den
kristne menighet ikke skal gjennom trengselen, men at den skal bli
frelst fra den og fra vreden."for selv forteller de om oss hva inngang
vi fikk hos dere, for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på
hans Sønn fra himlene, som han opp vakte fra de døde, Jesus, SOM
FRIR OSS FRA (gr.apo, som betyr fra) DEN KOMMENDE
VREDE.(Vreden er hele trengselstiden på 7 år.)'' (l.Tess.1,10.)
"FOR GUD BESTEMTE OSS IKKE TIL VREDE, men til å

vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus."(l.Tess.5,9.)
"Så meget mere skal vi da, etter at vi nå er rettferdiggjort ved hans

blod, VED HAM BLI FRELST FRA (gr.apo) VREDEN."(Rom.
5,9.)
"Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg FRI

DEG UT FRA (gr.ek, som betyr fra) DEN PRØVELSENS STUND,
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SOM SKAL KOMME OVER HELE JORDERIKE, for å prøve
dem som bor på jorden."(Åp.3,10.)
(I parantes gjør vi oppmerksom på at mange Bibel-oversettere

oversetter Åp.3,10 galt De oversetter den greske preposisjonen "ek"
med "i" eller "gjennom". Dette gjelder teks. både Bibel-oversettel-
sen av 1978 og Studiebibelens ord til ord oversettelse.
"Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare

deg gjennom den tid av prøvelser som skal komme over hele verden,
for å prøve dem som bor på jorden."(1978)
"Fordi du tok vare på ordet om tålmodet mitt, og jeg deg skal ta

vare på i timen prøvelsens...(Se Studiebiebelen. Bind 4. s,768)
Til dette er det å si at her har oversetterne ikke oversatt teksten

slik som den står, men de har oversatt den i henhold til deres
forståelse av den. De fleste teologene i Norge mener at den kristne
menighet skal gjennom hele trengselstiden på 7 år.
Hva som gjelder betydningene av preposisjonene "apo" og "ek",

så betyr de fra, og ikke "gjennom" eller "i". Når det greske språket
skal uttrykke "gjennom" brukes "dia", og når man skal uttrykke "i",
så bruker man "en".)

Dette er sagt til Filadelfia-menigheten, som er den ene av de to
endetidsmenighetene. På grunn av at den "har tatt vare på mitt (Jesu)
ord og ikke fornektet mitt navn" (Åp.3,8.), så skal Jesus fri den fra
trengselstiden.

Laodikea-menigheten derimot går inn i trengselstiden, for den er
ikke Guds sanne menighet. Denne menigheten vil utvikle seg til
Antikristens menighet. En del av medlemmene i denne menigheten
vil bryte ut og få del i frelsen. De fleste av dem vil måtte gi sine liv
for sin tro. Vi vet at de som ikke er villig til å tilbe Antikrist og hans
bilde, de må dø.(Åp.l3,15.) De aller fleste troende i tengselstiden må
besegle sin tro igjennom martyriet.

3.) Mens andre og tredje kapitlet i Åpenbaringsboka behandler de
7 lille-asiatiske menightene, som bl.a. reprensenterer den kristne
menighet opp gjennom frelseshistorien, så finner vi ikke ordet
menighet brukt før enn vi kommer til Åp.22,16. Dette viser også at
menigheten er bortrykket til Herren før trenglselstiden.
4.) For det Qerde er ikke den kristne menighet omtalt som en

jordisk frelsesforsamling etter kap.3 i Johannes Åpenbaring. Vi

-33-



møter den derimot igjen i himmelen i egenskap av de 24 eldste, som
satt omkring Guds trone. De var kledd i kvite klær og hadde
gullkroner på sine hoder."Og rundt omkring tronen var det 24 troner,
og på tronene så jeg 24 eldste sitte, kledd i kvite klær, med gullkroner
på sine hoder."(Åp.4,4.)
Disse 24 eldste representerer den kristne forsamlingen, som er

bortrykket til Gud før trengselstiden. De kvite klærne og gullkronene
symboliserer at de har vært for Guds eller Jesu domstol i himmelen
og har fått sitt kristenliv vurdert der. 12 av dem består av jøder og 12
av hedninger.(Se kapitlet: De 24 eldste.)
(I parantes gjør vi oppmerksom på at vi har beskrivelser av flere

forskjellige jordiske frelseforsamlinger videre utover i Åpen
baringsbok, men disse gjelder ikke den kristne forsamlingen.)

5.) For det femte står det i Åp. 13,6 at Antikrist spottet Gud, Guds
navn og HANS BOLIG, dem som bor i himmelen."Og det åpnet sin
munn til spott mot Gud, til å spotte hans navn, og hans bolig, dem
som bor i himmelen."(Åp.l3,6.)
Vi vet at den kristne forsamlingen blir kalt for Guds bolig. Guds

hus eller Guds tempel."Vet dere ikke at dere er GUDS TEMPEL,
og at Guds Ånd bor i dere? Om noen ødelegger Guds tempel, ham
skal Gud ødelegge, for Guds tempel er hellig, og det er
dere."(l.Kor.3,16-17.)

*'men Kristus som sønn over hans hus, og HANS HUS ER VI,
såfremt vi holder vår frimodighet og det håp som vi roser oss av, fast
inntil enden."(Hebr.3,6.)
"og bli også dere oppbygget som levende steiner til et ÅNDELIG

HUS, et hellig presteskap til å frambære åndelige offer, som tekkes
Gud ved Jesus Kristus."(l.Pet.2,5.)

6.) For det sjette står det i 2. Tess.2. at den kristne menighet holder
igjen for Antikrist, slik at han ikke kan åpenbares før den er bortryk
ket til Herren. Det er Den Hellige Ånd i menigheten som holder igjen
for Antikrist"Og nå vet dere hva som holder igjen, så han først skal
åpen bares i sin tid. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom,
bare at han (Den Hellige Ånd) som ennå holder igjen, må bli tatt
bort"(2.Tess.2,6-7.)

7.) For det sjuende står det flere steder i N.T. at når Jesus kommer
tilbake til Israel, så skal han komme sammen med englene og de
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hellige. VI SKAL DA ÅPENBARES SAMMEN MED HAM I
HERLIGHET. De hellige som kommer sammen med Jesus, er den
kristne menighet samt de som stod opp i forbindelse med Jesu død
og oppstandelse (Mat.27,52) og Elias og Moses. (De gammel-testa-
mentlige troende og martyrene fra trengselstiden er også med, men
de har ikke fått sine oppstandelses-legemer ennå.)"For jeg holder
for at den nærværende tids lidelser ikke er å akte for den herlighet
(i rikets tid) som skal åpenbares på oss."(Roin.8,18.)
"når Kristus vårt liv åpenbares, DA SKAL OG DERE

ÅPENBARES MED HAM I HERLlGHET."(Kol.3,4.)
"foråt han (Jesus) kan styrke deres hjerter, så de blir ulastelige i

hellighet for vår Guds og Faders åsyn, NÅR VÅR HERRE JESUS
KOMMER MED ALLE SINE HELLIGE."(l.Tess.3,13.)
"når han kommer på hin dag for å vise seg herlig i sine hellige og

bli beundret (tilbedt) blant alle de som tror-for trodd ble vårt vitnes
byrd til dere."(2.Tess.l,10.)
"mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store

Guds og vår frelser Jesu Kristi åpenbarelse."(Tit.2,13.)
"således skal og Kristus, etter å ha vært ofret en gang for å bortta

manges (alles) synder, annen gang åpenbare seg, uten synd, TIL
FRELSE FOR DEM SOM VENTER PÅ HAM."(Hebr.9,28.)
"Dere elskede! nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart

hva vi skal bli, vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for
vi skal se ham som han er."(l.Joh.3,2.)
"Disse var det også Enok, den syvende fra Adam, profeterte om

da han sa: SE HERREN KOMMER MED SINE MANGE TUSEN
HELLIGE. "(Jud.l4.)
" Disse skal stride mot Lammet, og Lammet skal seire over dem,

fordi det er herrers herre og kongers konge, og DE SOM ER MED
DET, DB KALTE OG UTVALGTE OG TROFASTE."(Åp.l7,14.)
"OG HÆRENE I HIMMELEN (ENGLENE) FULGTE HAM

PÅ KVITE HESTER, kledd i kvitt og rent fint lin."(Åp.l9,14.)
8.) For det åttende blir det sagt i Hebr. 11,40 at Gud hadde bestemt

noe bedre for oss (den kristne menighet), slik at de troende i gam
meltestamentlig tid ikke skulle nå fullendelsen (riket for Israel) uten
oss. Dette betyr at mens den kristne menighet blir bortrykket til Gud
før trengselstiden, så venter de gammel-testamentlige troende på en
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bedre oppstandelse."Og enda alle disse (de troende i gammel-testa-
mentlig tid) fikk vitnesbyrd for sin tro, oppnådde de ikke det som var
lovet (oppstandelse og et liv i det himmelske Jerusalem), fordi Gud
forut hadde utsett noe bedre (bortrykkelsen) for oss (den kristne
menighet), så de ikke skulle nå fullendelsen (oppstandelsen og riket
for Israel) uten oss." (Hebr.l1,39-40.)

9.) For det niende må det være helt klart at dersom vi ikke får
bortrykkelsen av den kristne menigheten før trengselstiden, så vil det
ikke bli noen bortiykkelse, for Antikrist og den falske profet vil drepe
de troende, både i første og andre halvdel av trengselstiden." Og da
det (Jesus) åpnet det 5.segl, så jeg under alteret deres sjeler som var
myrdet for Guds ords skyld, og for det vitnesbyrds skyld som de
hadde,...Og det ble gitt hver av dem en lang kvit kjortel, og det ble
sagt til dem at de ennå skulle slå seg til ro en liten stund, inntil tallet
på deres medljenere og deres brødre som heretter skulle slåes i hjel
likesom de selv, ble fullt." (Åp.6,9 og 11.)
"Om noen fører i fangenskap, han skal i fangenskap, om noen

dreper med sverd, han skal drepes med sverd. Her er de helliges
tålmodighet og tro."(Åp.l3,10.)
"Og jeg hørte en røst fra himmelen si: Skriv: Salig er de døde som

dør i Herren heretter! Ja, sier Ånden, de skal kvile fra sitt arbeid, for
deres gjerninger følger med dem."(Åp. 14,13.)
"Og det (den falske profet) fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde,

så at dyrets bilde ennå kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville
tilbe dyrets bilde, skulle drepes."(Åp.l3,15.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvorfor var ikke Jesu komme for den kristne menighet
hverken omtalt i G.T. eller av Jesus eller av evangelistene?

2.) Hva mente disse når de omtale "oppstandelsen på den siste
dagen"?

3.) Hvem fikk åpenbart hemmeligheten om den kristne
menighets bortiykkelse?

4.) Hva er forskjellen på den kristne menighets bortiykkelse og
oppstandelsen på den siste dagen?
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5.) Hva er det som skiller den kristne forsamlingen fira de troende
i gammel-testamentlig tid?

6.) I hvilket tidsrom blir den kristne menighet tatt ut?
7.) Hvilke 3 forskjellige syn er det angående tidspunktet for den

kristne menighets bortiykkelse?
8.) Hvor mange år står det igjen av Daniels profeti om de 70

åruker?

9.) Hvilket tidsrom beskriver Åp.5-19?
10.) Hvilke argumenter har vi for at den kristne menighet skal

bortrykkes før trengselstiden?

-37-



DET ER DEN HELLIGE ÅND SOM GJØR LEVENDE.

Det er Den Hellige Ånd, som bor i våre hjerter, som gjør det mulig
for oss å få del i bortrykkelsen. Den er vårt innsegl og pant til
forløsningens dag. På samme måten som Den Hellige And oppvakte
Jesus fira de døde, skal han også levendegjøre våre dødelige legemer
og oppvekke oss ifra de døde, slik at vi kan få møte Herren i skyen
når han kommer. DEN SOM HAR HERRENS ÅND, HAN
HØRER HERREN TIL. Den som ikke har Ånden, han har hverken
Faderen eller Sønnen. Den Hellige Ånd, som er i oss, er selve
hovedbeviset på at vi skal få del i bortiykkelsen."Men er Kristus i
dere, da må vel legemet dø på grunn av synd, men Ånden er liv på
grunn av rettferdighet. Men dersom hans Ånd som oppvakte Jesus
fra de døde, bor i dere, da skal han som oppvakte Kristus fra de døde,
også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i
dere."(Rom 8,10-11.)
"For vi er blitt forenet med ham ved likheten med hans død (ved

en død som er lik hans), så skal vi også bli det ved en oppstandelse
som er lik hans, da vi jo vet at vårt gamle menneske ble korsfstet med
ham foråt synde legemet skulle bli til intet, så vi ikke mere skal tjene
synden, for den som er død, er rettferdiggjort fra synden. MEN ER
VI DØD MED KRISTUS, DA TROR VI AT VI OGSÅ SKAL
LEVE MED HAM, fordi vi vet at etter at Kristus er oppstanden fra
de døde, dør han ikke mere, døden har ikke mere noen makt over
ham, for sin død den døde han en gang for synden, men sitt liv det
lever han for Gud."(Rom.6,5-10.)
"og Gud har oppvakt Herren, OG SKAL OGSÅ OPPVEKKE

OSS VED SIN KRAFT."(l.Kor.6,14.)
"for vi vet at han som oppvakte den Herre Jesus, skal også opp

vekke oss med Jesus og stille oss fram (for Gud) sammen med
dere."(l.Kor.4,14.)
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"og hvor overvettes stor hans makt er for oss som tror, etter
virksomheten av hans veldige kraft, som han viste på Kristus, da han
oppvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i
himmelen, over enhver makt og myndighet og velde og herredømme
og ethvert navn som nevnes, ikke bare i denne tidsalderen, men også
i den kommende."(Ef.l,19-21.)
"For vårt borgerskap er i himlene, og derfra venter vi og den Herre

Jesus Kristus som frelser, han som skal forvandle vårt fomedrelses-
legeme, så det blir likt med hans herlighetslegeme, EITER DEN
KRAFT HVORMED HAN OG KAN UNDER LEGGE SEG

ALLE TING."(Fil.3,20-21.)
"og dere er fylt i ham, som er hode for all makt og myndighet, han

i hvem dere og ble omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort
med hender, ved avkledningen av kjødets legeme, ved Kristi
omskjærelse (selve gjenfødelsen), idet dere ble begravet med ham i
dåpen, og i den (eller i ham) ble dere og oppreist med ham ved troen
på Guds kraft, han som oppreiste ham fra de døde." (Kol.2,10-12.)
"For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettfer

dige, for å føre oss fram til Gud, han som led døden i legemet, men
ble levendegjort av Ånden."(l.Pet.3,18.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er det som gjør at vi troende får del i bortiykkelsen?
2.) Hvilken kraft eller makt var det som levendegjorde Jesus etter

hans død?

3.) Hvorfor kan ikke Jesus dø mer?
4.) Ved hvilken omskjærelse er vi kristne omskåret?
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UTTRYKK SOM ANGÅR JESU KOMME FOR DEN
KRISTNE MENIGHET.

Foråt vi lettere skal skille mellom Jesu komme for den kristne
menighet og Jesu gjenkomst til Israel, så anvender N.T. forskjellige
uttrykk på disse to begivenhetene. Vi skal nevne 5 uttrykk som går
på Jesu komme for den kristne menighet.

1.) "KRISTI DAG" eller "HERRE JESU KRISTI DAG" eller
"HERRE JESU DAG" eller "VÅR HERRE JESU KRISTI
KOMME." "han som skal styrke dere inntil enden, så dere må være
ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag."(l.Kor.l,8.)
"overgis til Satan til kjødets ødeleggelse, for at hans ånd kan bli

frelst på den Herre Jesu dag."(l.Kor.5,5.)
"Og jeg er full viss på dette at han som begynte en god gjerning i

dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag."(Fil.l,6.)
"foråt dere må kunne dømme om de forskjellige ting, så dere kan

være rene og uten anstøt til Kristi dag."(Fil.l,10.)
"idet dere holder fram livets ord, til ros for meg på Kristi dag."

(FU.2,16.)
"Vi ber dere brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme

og vår samling med ham."(2.Tess.2,l.)
2.) Uttrykket "FORLØSNINGENS DAG" går også på Jesu

komme for den kristne menighet."og gjør ikke Guds hellige Ånd
sorg, han som dere har fått til innsegl til forløsningens dag." (Ef.4,30.)

3.) Uttrykket "DAGEN" kan både gå på Jesu komme for den
kristne menighet og på Jesu gjenkomst til Israel. Det er sammenhen
gen, som uttrykket er brukt i, som må bestemme hva uttrykket betyr.
De eksemplene som vi har sitert nedenfor, angår Jesu komme for den
kristne menigheten."men vi som hører dagen til, la oss være edrue,
ikledd troens og kjærlighetens brynje og med håpet om frelse som
hjelm."(l.Tess.5,8.)

-40-



''og ikke forlater vår egen forsamling, som noen har for skikk, men
formaner hverandre, og det så meget mer som dere ser dagen nærme
seg."(Hebr.lO,25.)
"Og dess fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte

på som et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram
og morgenstjernen (Jesu komme for menigheten) går opp i deres
hjerter."(2.Petl,19.)

4.) Uttrykket "HIN DAG" kan både gå på Jesu komme for den
kristne menighet og på Jesu komme til Israel. Det er sammenhengen
i teksten som må bestemme hva som ligger i uttrykket, "når han
(Jesus) kommer på hin dag for å vise seg herlig i sine hellige og bli
^bedt blant alle troende."(2.Tess.l,10.)
"Derfor lider jeg (Paulus) også dette, men jeg skammer meg ikke

ved det, for jeg vet på hvem jeg tror, og jeg er viss på at han er mektig
til å ta vare på det som er meg overgitt, inntil hin dag."(l.Tim.l,12.)

5.) Uttrykket "VÅR HERRE JESU KOMME OG VÅR SAML
ING MED HAM" går på Jesu komme for menigheten."Vi ber dere,
brødre, vedkommende vår Herre Jesu komme og vår samling med
ham."(2.Tess.2,2.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva betyr uttrykkene "Kristi dag", "Herre Jesu Kristi dag",
"Herre Jesu dag" og "Vår herre Jesu Kristi dag"?

2.) Hva betyr uttrykket "Forløsningens dag"?
3.) Hva betyr uttrykkene "Dagen" og "Hin dag"?
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JESU GJENKOMST SKJER I ETAPPER.

Jesu gjenkomst og forskjellige begivenheter som har sammenheng
med dette, er omtalt 319 ganger i N.T. Dette vil si at gjennomsnittelig
blir Jesu gjenkomst omtalt en gang for hvert 25. vers. Som så mange
andre begivenheter i Bibelen, så foregår Jesu gjenkomst i etapper.
Vi har følgende 3 etapper:

1.) Jesus vil komme NED I LUFTHIMMELEN og TA DEN
KRISTNE MENIGHET TIL SEG. Dette er ET HEMMELIG OG
USYNLIG KOMME. Det vil skje PLUTSELIG, "i et nå i et
øyeblikk" ved DEN SISTE BASUNEN. Han kommer ALENE, for
å frelse dem som tror på ham. Det er et komme TIL FRELSE."Se,
jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal
alle forvandles, i et nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen
(Jesu stemme) skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelig, og vi
skalforvandles."(l.Kor.l5,51-52.)

"for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende
rop, men overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus
skal først oppstå, og deretter skal vi som lever, som blir tilbake,
sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og
så skal vi alltid være sammen med Herren." (l.Tess. 4,16-17.)
Det som kjennetegner Jesu komme for den kristne menighet, er

følgende 7 forhold:
a) Jesus vil komme ned i lufthimmelen.
b) Jesus vil ta den kristne menighet til seg.
c) Det er et hemmelig og usynlig komme.
d) Det vil skje plutselig.
e) Det vil skje ved den siste basun.
f ) Jesus kommer alene.
g) Jesus vil komme for å frelse dem som tror på ham.
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2.) Etter at Satan og de onde åndene er kastet ut av lufthimmelen,
hvor de nå har sitt oppholdssted, og ned på jorden (Åp. 12,7-9.), er
det mye som tyder på at det himmelske Jerusalem, som er selve
himmelen, blir flyttet mye nærmere til jorden enn den er i dag. Gud
inntar den plassen som Satan og de onde åndene har hatt som sitt
oppholdssted. Vi har flere Bibel-ord som viser at menneskene i den
store trengsel er oppmerksomme på Guds og Jesu nærvær i det
himmelske Jerusalem. De kan både se og høre at den treenige Gud
er til stede sammen med englene og de hellige. Det himmelske
Jerusalem vil være omgitt av Guds herlighets sky eller Sheckina-her-
ligheten."Hvorfor larmer hedningene og grunner folkene på det som
fåfengt er? Jordens konger reiser seg (i den store trengsel), og
fyrstene rådslår sammen mot Herren og hans Messias: La oss sprenge
deres bånd og kaste deres rep av oss. Han som troner i himmelen ler.
Herren spotter dem. SÅ TALER HAN TIL DEM I SIN VREDE,
og i sin harme forferder han dem: Og jeg har dog innsatt min konge
på Sion, mitt hellige berg."(Sal.2,1-6.)
"Og da (etter den store trengsel) skal Menneskesønnens tegn vise

seg på himmelen, og da skal alle landets slekter jamre seg, og de skal
se Menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen
herlighet."(Mat.24,30.)
"Jesus sa til ham: Du har sagt det: Dog, sier jeg dere: FRA NÅ AV

SKAL DERE SE MENNESKESØNNEN SITTE VED KRAF
TENS (GUDS) HØYRE HÅND OG KOMME I HIMMELENS
SKYER." (Mat. 26,64.)
"Se han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de

som har gjennomstunget ham, og alle landets slekter skal gråte sårt
over ham. Ja, amen."Åp.l,7.)
"Og de (de to vitnene) hørte en høy røst fra himmelen sa til dem:

Stig opp her. OG DE STEG OPP TIL HIMMELEN I SKYEN, OG
DERES FIENDER SÅ DEM."(Åp.ll,12.)
"Og det (Antikrist) åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte

hans navn og hans bolig, de som bor i himmelen."(Åp.l3,6.)
3.) Etter at den store trengsel er over, kommer Jesus SÅMMEN

MED ENGLENE OG DE TROENDE NED PÅ JORDEN. Hans
føtter skal da stå på Oljeberget. Dette er et komme, SOM ER
SYNLIG FOR ALLE. Dessuten er det ET KOMME TIL DOM
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FOR SATAN, ANTIKRIST, DEN FALSKE PROFET OG DE
VANTROE. Det er videre et komme TIL OPPRETTELSE AV
RIKET FOR ISRAEL. Jesu gjenkomst til Oljeberget vil bli ledsaget
av STORE NATURKATASTROFER OG KOSMISKE

ØDELEGGELSER.
Det som kjennetegner Jesu gjenkomst til Israel, er følgende 8

forhold:

a) Jesus kommer sammen med englene og de troende.
b) Jesus kommer ned på jorden.
c) Jesu komme er synlig for alle.
d) Det er et komme til dom.
e) Det er et komme til opprettelse av riket for Israel.
f) Jesu gjenkomst vil bli ledsaget av store naturkatastrofer og

kosmiske ødeleggelser.
g) Jesu gjenkomst vil skje etter at den store trengselen er over.
(Når vi sammenligner utsagn som angår Jesu komme for den

kristne menighet med utsagn som angår Jesu komme til Ojeberget,
ser vi at dette er to forskjellge begivenheter. Dette skal få oss til å
forstå at vi ikke må blande sammen disse to begivenhetene. Mellom
disse to begivenhetene ligger hele trengselstiden på 7 år.)
"På den dag skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt

imot Jerusalem i øst... Da skal Herren min Gud komme, og alle
hellige med deg, min Gud."(Sak.l4,4-5.)
"For Menneskesønnen skal komme i sin Faders herlighet med sine

engler, og da skal han betale enhver etter hans gjerning." (Mat.16,27.)
"Men straks etter de dagers trengsel (den store trengsel) skal solen

bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle fra
himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Og da skal
Menneskesønnenes tegn (Jesus i skyen) vise seg på himmelen, og da
skal alle landets slekter jamre seg, og de skal se Menneskesønnen
komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet."
(Mat.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.)
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"foråt han kan styrke deres hjerter, så de blir ulastelige i hellighet
for vår Guds og Faders åsyn, når vår Herre Jesus kommer med alle
sine hellige."(lTess.3,13.)
"når han kommer på hin dag for å vise seg herlig i sine hellige og

bli tilbedt blant alle de troende."(2.Tess.l,10.)
"Og disse (de 10 kongene og Antikrist) skal stride mot Lammet,

og Lammet skal seire over dem, fordi det er herrers herre og kongers
konge, og de som er med det, de kalte og utvalgte og rettfer-
(lige."(Åp.l7,14.)
"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
rettferdighet... Og hærene i himmelen fulgte ham på kvite hester,
kledd i kvitt og rent fint lin."(Åp. 19,14.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvor ofte er Jesu gjenkomst omtalt i N.T.?
2.) Hvilke 7 forhold er det som kjennetegner Jesu komme for den

kristne menighet?
3.) Hvilke 8 forhold er det som kjennetegner Jesu komme til

Oljeberget?
4.) Hvilke 3 etapper deler vi Jesu gjenkomst i?
5.) Hvor mange år er det mellom Jesu komme for den kristne

menighet og Jesu komme for Israel?
6.) Hvorfor skal det himmelske Jerusalem være nærmere jorden

i trengselstiden enn det er i dag?
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3 FORSKJELLIGE GRESKE ORD SOM ER BRUKT OM
JESU GJENKOMST.

Det er brukt 3 forskjellige greske ord om Jesus gjenkomst. Disse
er:

1.) PARUSIA. Det er brukt 24 ganger i N.T. Det betyr både
ANKOMST, PERSONLIG NÆRVÆR OG KOMME. Dette ordet
blir både brukt om Jesu komme for den kristne menighet og om Jesu
gjenkomst til Israel. Vi skal i det følgende gi 4 eksempler på bruken
av dette ordet. De to første eksemplene angår Jesu komme for
menigheten, mens de to siste angår Jesu komme til Israel."For dette
sier vi dere med et ord fra Herren at vi som lever, som blir tilbake
inntil Herren kommer (ten parusian tu kyriu)...'T.Tess.4,15.)
"Vi ber dere, brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme

(tes parusias tu kuriu) og vår samling med ham."(2.Tess. 2,1.)
"...Si oss: Når skal dette skje? og hva skal tegnet være på ditt

komme (ses parusias) og på tidsalderens ende?"(Mat.24,3.)
"og de visste ikke av før vannflommen tok dem alle, slik skal også

Menneskesønnens komme (he pausia) være."(Mat.24,38.)
2.) EPIFANEIA. Det er brukt 6 ganger i N.T. Det betyr

ÅPENBARELSE, FRAMSTRÅLING OG SYNLIG FRAM
TREDEN. Dette ordet blir brukt både om Jesu komme for den
kristne menighet og Jesu komme til Israel. Vi skal i det følgende ta
med 4 eksempler på bruken av dette ordet. De to første angår Jesu
komme for den kristne menighet, mens de to siste angår Jesu komme
til Israel."at du (Timoteus) skal holde budet rent og ulastelig inntil
vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse (tes epifaneias)."(l.Tim.6,14.)
"men vi venter på det salige håp og åpenbarelsen (epifaneian) av

den store Guds og vår frelser Jesu Kristi åpenbarelse." (Tit. 2,13.)
"og da skal den lovløse (Antikrist) åpenbares, han som den Herre

Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved
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åpenbarelsen av sitt komme (epifaneia tes parusias avtu)."(2.
Tess.2,8.)
"Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og

døde, og ved hans åpenbarelse (ten epifaneian) og hans rike (riket
for Israel.)"(2.Tim.4,l.)

3.) APOKALYPSIS. Det er brukt 17 ganger i N.t. Det betyr
ÅPENBARELSE. Dette ordet er både brukt om Jesu komme for
menigheten og Jesu gjenkomst til Israel. Vi skal i det følgende ta med
4 eksempler på bruken av dette ordet. De to første eksemplene går
på Jesu komme for den kristne menighet, mens de to siste går på Jesu
komme for Israel."så at det ikke mangler dere noen nådegave mens
dere venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbaring (ten apokalyp-
son)."(l.Kor.l,7.)
"Derfor, omgjerd deres sinns lender, vær edrue, og sett deres håp

fullt og fast til den nåde som blir dere til del i Jesu Kristi åpenbarelse
(apokalyp sei)."(l.Pet.l,13.)
"For skapningen lenges og stunder etter Guds barns åpenbarelse

(ten apokalypsin).(Dette skjer ved Jesu komme til Israel.)
"men dere som trenges, ro sammen med oss, når vår Herre Jesus

åpenbares (te apokalypsei) fra himmelen med sin makts engler."
(2.Tess.l,7.)
Som vi har sett ovenfor blir disse 3 ordene brukt både om Jesu

komme for menigheten og for Jesu gjenkomst til Israel. Det er derfor
den sammenhengen som de står i, som må vise oss hvilken betdyning
ordene skal ha. Jeg vil den forbindelse få sitere det som Illustrert
Bibelleksikon. Bind 3, s.l96 sier om bruken av disse ordene: "Disse
tre termer karakteriserer Jesu Kristi komme fra tre forskjellige
synspunkter, men de synes ikke å antyde noe tidsmessig skille eller
ulike faser av denne begivenhet. En inngående undersøkelse av
denne sak viser f.eks. at ordet parouisia ikke kan begrenses til
utelukkende å betegne Jesu komme til sin menighet, eller epifaneia
en nedstigning etter tregselstiden, spesielt for Israel."

Jesu gjenkomst skjer i etapper. At dette er tilfelle sees også av
2.Tess.2,8, der både ordet "parusia" og "epifaneia" er brukt i den
samme sammenhengen."og da skal den lovløse åpenbares, han som
den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet
ved åpenbarel sen av sitt komme "epifaneia tes parusias avtu".
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Dette betyr at Jesus skal ødelegge Antikrist NÅR HAN
ÅPENBARER SIN GJENKOMST. Det vil igjen si at han skal
ødelegge Antikrist NÅR HAN KOMMER I SYNLIG SKIKKELSE.

Jeg vil også sitere fra Studiebibelen. Bind.5, s.785-787: "Dette
paradoksale bilde som Skriften tegner av Kristi komme, synes å vise
at gjenkomsten ikke skal oppfattes som en enkeltstående begivenhet,
men heller som en serie av begivenheter, noe som utfoldes etappevis.
Bortrykkelsen vil skje i et nu og et øyeblikk 1.Kor. 15,52. Men parusien
innebærer både Herrens ankomst og hans nærvær, og kulimenerer
til sist i det som betegnes med det eiendommelige uttrykk
"åpenbaringen av hans komme", epifaneia parusias, 2.Tess.2,8. Det
tales både om Menneskesønnene dager. Luk. 17,26 og Menneske-
sønnens dag. Luk. 17,30.

Etter dette syn innledes parusien eller gjenkomsten med at Herren
før trengselstiden stiger ned i lufthimmelen og tar sin menighet opp
til seg ved bortrykkelsen, l.Tess.4,16 flg, mens gjenkomsten avsluttes
med at Herren etter trengselstiden åpen bares fra himmelen med sine
hellige i en veldig manifestasjon, Åp.19,11 flg. Imidlertid må ikke
dette forstås som to gjenkomster. Det gjelder hele tiden det ene og
samme komme i ulike åpenbaringstrinn.- Slik mener en å kunne
forklare og forene de kontraster som møter oss i Skriftens framstill
ing av gjenkomsten."

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke 3 greske ord er brukt om Jesu gjenkomst?
2.) Hva betyr "parusia", og hvor mange ganger er det brukt i

N.T.?

3.) Hva betyr "epifaneia", og hvor mange ganger er det brukt i
N.T.?

4.) Hva betyr "apokalypsis", og hvor mange ganger er det brukt
i N.T.?

5.) Hva vil det si at Jesus skal tilintetgjøre Satan ved "åpen-
barelsen av sitt komme"?(2.Tess.2,8.)
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BESKRIVELSE AV JESU GJENKOMST I DET NYE

TESTAMENTE.

I og med at vi mener at Jesu gjenkomst skjer i etapper, og i og med
at vi mener at Jesu komme for den kristne menigheten og Jesu
komme for Israel er to forskjellige begivenheter, så vil det være av
den største viktighet at vi gir en nærmere oversikt over hvilke to
etapper i Jesu gjenkomsten de forskjellige Bibel-ord taler om.
Hva som gjelder evangeliene, så har vi før hevdet at Jesu komme

for den kristne menigheten ikke er nevnt i dem. Alle utsagn som vi
har om dette i evangeliene, går derfor på Jesu gjenkomst til Israel.
Hovedårsaken til dette er at evangeliene og deres innhold primært
går på Jesu tilbud til jødefolket om å opprette riket for dem. Det
læremessige innholdet i evangeliene vil komme igjen i rikets tid. (Se
mine bøker: Jødenes Konge. Bind 1,2,3 og 4.)

Til tross for dette forholdet vil vi likevel sitere de Bibel-ordene,
som står i evangeliene om Jesu gjenkomst, for det er av stor viktighet
for oss troende at vi vet hva som er sagt i Guds ord om dette viktige
temaet.

"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. "(Mat.10,23.)
"For Menneskesønnen skal komme i sin Faders herlighet med sine

engler, og da skal han betale enhver etter hans gjerning (lovens
rettferdighet)."(Mat. 16,27.)
"For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier:

Velsignet være han som kommer i Herrens navn."(Mat.23,39.)
"For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal

Menneskesønnens komme være."(Mat.24,27.)
"Og da skal Menneskesønnens tegn (Det nye Jerusalem, som er

innehyllet i skyen) vise seg på himmelen, og da skal alle jordens (eller
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landets) slekter jamre seg, og de skal se Menneskesønnen komme i
himmelens skyer med kraft og megen herlighet." (Mat. 24,30.)
"Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen, og de som

var rede, gikk inn med ham til bryllupet (riket for Israel), og døren
ble lukket."(Mat.25,10.)
"Men når Menneskesønnen kommer i all sin herlighet, og alle

englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone (i
Jerusalem)."(Mat.25,31.)
"Jesus sa til ham: Du har sagt det. Dog, sier jeg dere: Fra nå av skal

dere se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme i
himmelens skyer."(Mat.26,64.)
"For den som skammer seg ved meg og mine ord i denne utro og

syndige generasjon, ham skal også Menneskesønnen skamme seg
over når han kommer i sin Faders herlighet med de hellige
engler."(Mark.8,38.)
"Vær da også dere rede! for Menneskesønnen kommer i den time

dere ikke tenker."(Luk. 12,40.)
"For likesom lynet, skinner fra himmelbryn til himmel bryn, således

skal Mermeskesønnen være på sin dag."(Luk. 17,24.)
"Jeg sier dere at han skal skynde seg å hjelpe dem til deres rett.

Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på
jorden (eller i Israel)?"(Luk.l8,8.) (Det greske ordet "ge" kan både
oversettes med "jorden" og med "landet", d.v.s. landet Israel. Jeg tror
at flere steder i Bibelen, der dette ordet blir oversatt med jorden, skal
den rette oversettelsen være "i landet".

"Og han sa: Jesus kom meg i hu når du kommer i ditt rike."
(Luk.23,42.)

"I min Faders hus er det mange rom, var det ikke så, da hadde jeg
sagt dere det, for jeg går bort for å forberede dere sted, og når jeg er
gått bort og har beredt dere sted, da kommer jeg igjen og vil ta dere
(jødene) til meg, for at også dere skal være der jeg er (i det himmelske
Jerusalem og i det jordiske Jerusalem)."(Joh. 14,2-3.)
I de stedene i Apostlenes Gjerninger hvor Jesu gjenkomst er

direkte nevnt, så gjelder det Jesu gjenkomst til Israel. Første del av
Ap.gj. gjelder den såkalte jødekristendommen, der apostlene
forkynte både lovens rettferdighet og nådens rettferdighet. (Se
Ap.gj.l0,35og43.)
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Etter Ap.gj.15 hører vi ikke så mye om apostlene. Det er Paulus
som er hovedpersonen i resten av dette skriftet. Det forteller om hans
misjonsreiser og om hans fengselsopphold. Det forteller oss om den
kristne menighets første misjonsffamstøt og om de problemene som
de første kristne hadde å stri med. Hva som gjelder det læremssige
innholdet i kirkens tid, så utdyper ikke Ap.gj. dette i særlig stor grad.
Dette finner vi derimot i de forskjellige brevene i N.T.
"og de sa: Dere galileiske menn! hvorfor står dere og ser opp mot

himmelen? Denne Jesus som er opptatt fra dere til himmelen, skal
komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til him-
melen."(Ap.gj.l,ll.)
"og han kan sende den for dere utkårede Messias, Jesus."

(Ap.gj.3,20.)
"Deretter vil jeg vende tilbake og opprette Davids falne hytte, og

det nedbrutte av den vil jeg atter oppbygge, og jeg vil igjen oppreise
den."(Ap.gj.l5,16.)
I Romerbrevet er Jesu gjenkomst bare nevnt en gang direkte, og

det er i Rom.16,20. Her er det Jesu komme til Israel som er
breskrevet."Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under deres

føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere!"
11. Korinterbrevet angår de utsagn som vi har om Jesu gjenkomst,

hans komme til den kristne menighet.
"så det ikke fattes dere noen nådegave mens dere venter på den

Herre Jesu Kristi åpenbarelse."(l.Kor.l,7.)
"Døm derfor ingen før tiden, før Herren kommer, han som også

skal føre fram for lyset det som har vært skjult i mørket, og åpenbare
hjertenes råd, og da skal enhver få sin ros av Gud." (l.Kor.4,5.)
"For så ofte som dere eter brødet og drikker denne kalk, forkynner

dere Herrens død, inntil han kommer."(l.Kor. 11,26.)
"men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få

ende."(l.Kor.l3,10.)
I Filipenserbrevet er Jesu gjenkomst beskrevet som Jesu komme

for den kristne menighet "Og jeg er full viss på dette at han som
begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi
dag."(Fil.l,6.)
"for at dere må kunne dømme om de forskjellige ting, så dere kan

være rene og uten anstøt til Kristi dag."(Fil.l,10.)
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"For vårt borgerskap er i himlene, og derfra venter vi og den Herre
Jesus Kristus som frelser."(Fil.3,20.)
"Deres saktmodighet bli vitterlig for alle mennesker. Herren er

nær."(Fil.4,5.)
I Kolossenserbrevet blir Jesu gjenkomst bare beskrevet en gang.

Det gjelder da Jesu komme til Israel sammen med de hellige."når
Kristus vårt liv åpenbares, da skal og dere åpenbares med ham i
herlighet."(Kol.3,4.)
I LTessalonikerbrevet er Jesu gjenkomst beskrevet direkte 5

ganger. 14 av disse tilfellene er det Jesu komme for menigheten det
gjelder. I I.Tess.3,13 er det Jesu komme til Israel som er beskrevet."og
vente på hans Sønn fra himlene, han som oppvakte oss fra de døde,
Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede."(l.Tess.l,10.)
"For hvem er vel vårt håp eller vår glede eller vår hederskrans? er

ikke også dere det for vår Herre Jesu åsyn ved hans komme?"
(l.Tess.2,19.)
"For at han kan styrke deres hjerter, så dere blir ulastelig i hellighet

for vår Guds og Faders åsyn, når vår Herre Jesus kommer med alle
sine hellige."(l.Tess.3,13.)
"For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende

rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus
skal først oppstå."(l.Tess.4,16.)
"Men han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og gi deres

ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne ved vår Herre Jesu Kristi
komme."(l.Tess.5,23.)

Apostelen Paulus måtte skrive enda et brev til tessalonikeme.
Bakgrunnen for at han skrev 2. Tessalonikerbrevet var det forholdet
at vranglærere hadde fortalt denne menigheten at Jesus allerede
hadde kommet og hentet sine, og at tessalonikeme hadde blitt
tilbake, uten at Jesus hadde tatt dem med. De trodde videre at
menigheten var kommet inn i endetidstrengslene.
Mens l.Tessalonkierbrevet først og fremst beskriver Jesu komme

for den kristne menigheten, så omtaler 2.Tessalalonikerbrevet Jesu
gjenkomst til Israel og Herrens dag.

12.Tessalonikerbrevet blir Jesu gjenkomst omtalt direkte 3 ganger.
I to av tilfellene er det Jesu komme for Israel, som er beskrevet I
2.Tess.2,2 er det Jesu komme for menigheten, som er omtalt."men
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dere som trenges, ro sammen med oss, når vår Herre Jesus åpenbares
fira himmelen med sin makts engler, med luende ild, når han tar hevn
over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot
vår Herre Jesu evangelium, de som skal lide straff, en evig (tidsalder-
lig) fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet, når
han kommer på hin dag for å vise seg herlig i sine hellige og bli
beundret (hyllet) i alle de troende- for trodd ble vårt vitnesbyrd til
dere."(2.Tess.l,7-10.)
"Vi ber dere, brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme

og vår samling med ham."(2.Tess.2,l.)
"og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal

fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av
sitt komme."(2.Tess.2.8.)
I l.Timoteus-brevet er Jesu gjenkomst omtalt en gang. Dette

gjelder Jesu komme for menigheten."at du holder budet (læren) rent
og ulastelige inntil vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse." (I.Tim. 6,14.)
12. Timoteus-brevet er Jesu gjenkomst omtalt en gang. Det gjelder

Jesu komme for Israel."Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus, som skal
dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike (riket
for Israel)."2.Tim.4,l.)
I Titus-brevet er Jesu gjenkomst omtalt en gang. Dette gjelder Jesu

komme for den kristne menighet."mens vi venter på det salige håp
og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi
åpenbarelse."(Tit.2,13.)
I Hebreerbrevet blir Jesu gjenkomst omtalt 3 ganger. I to av

tilfellene er det Jesu komme for den kristne menighet som omtales.
I Hebr.1,6 er det Jesu komme for Israel som blir omtalt. "Men når
han atter fører den førstefødte inn i verden, sier han: Og alle Guds
engler skal tilbede ham."(Hebr.l,6.)

"således skal og Kristus, etter å være ofret en gang for å bortta
manges synder, annen gang åpenbare seg, til frelse for dem som
venter på ham."(Hebr.9,28.)
"For ennå er det bare så kort en stund, så kommer han som komme

skal, og han skal ikke dryge."(Hebr.lO,37.)
I Jakobs brev er det Jesu genkomst til Israel som er beskrevet.

Jakobs brev er det eldste brevet som vi har i N.T. Det er skrevet så
tidlig at hemmeligheten med den kristne menighet ikke var gjort
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kjent på det tidspunktet da brevet bie skrevet."Vær da tålmodige,
brødre, til Herren kommer! Se, bonden venter på jordens kostelige
grøde og bier tålmodig på den, til den får høstregn og vårregn, vær
og dere tålmodige, styrk deres hjerter! for Herrens komme er nær.
Sukk ikke mot hverandre, brødre, for at dere ikke skal dømmes! Se,
dommeren står for døren."(Jak.5,7-9.)
11. Peters brev er det Jesu komme for den kristne menighet som

er omtalt."Derfor omgjord deres sinns lender, vær edrue, og sett
deres håp fullt og fast til den nåde som som blir dere til del i Jesu
Kristi åpenbarelse."(l.Pet.l,13.)
"men i samme mon som dere har del i Kristi lidelser, skal dere

glede dere, for at også dere i hans herlighets åpenbarelse kan glede
dere med ham i jubel."(l.Pet.4,13.)
12. Peters brev blir Jesu gjenkomst omtalt 2 ganger. 12. Pet. 1,16

blir Jesu komme for Israel omtalt. I i 2.Pet.l,19 blir Jesu komme for
menigheten omtalt. "For 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." (2.Pet.l,16.)
"Og dess fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte

på som et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram
og morgenstjernen (morgenstjernen er et bilde på Jesu komme for
menigheten) går opp i deres hjerter." (2.Pet.l,19.)
11. Johannes-brev er Jesu gjenkomst omtalt 2 ganger. Dette gjelder

Jesu komme for menigheten."Og nå, mine barn, foråt vi, når han
åpenbares, kan ha frimodighet og ikke bli til skamme for ham ved
hans komme."(l.Joh.2,28.)
"Dere elskede! nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart

hva vi skal bli, vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for
vi skal se ham som han er."(l.Joh.3,2.)
I Judas-brevet er Jesu gjenkomst beskrevet en gang. Dette gjelder

Jesu komme til dom og til Israel."Disse var det også Enok, den
^ende fra Adam, profeterte om da han sa: Se, Herren kommer med
sine mange tusen hellige, for å holde dom over alle og refse alle de
ugudelige for alle de ugudelige gjerninger som de gjorde, og for alle
de hårde ord som de talte mot ham, de ugudelige syndere."(Jud.l4-
15.)
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I Åpenbaringsboka er Jesu gjenkomst omtalt direkte 9 gang er. I
Åp.1,7,16,14,19,11 og 19,14 er det Jesu gjenkomst til Israel som blir
omtalt. I de andre tilfellene blir Jesu komme for menigheten be-
skrevet."Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også
de som har gjennomstunget ham, og alle jordens (eller landets)
slekter skal gråte sårt over ham. Ja amen."(Åp.l,7.)

*'bare hold fast på det dere har, inntil jeg kommer."(Åp.2,25.)
"Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta

din krone."(Åp.3,ll.)
"Disse skal stride mot Lammet, og Lammet skal seire over dem,

fordi det er herrers herre og kongers konge, og de som er med det,
de kalte og utvalgte og trofaste."(Åp. 16,14.)
"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
rettferdighet."(Åp. 19,11.)
"Og hærene (englene) i himmelen fulgte ham på kvite hester,

kledd i kvitt og rent fint ull."(Åp.l9,14.)
"Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på det

profetiske ord i denne bok."(Åp.22,7.)
"Se, jeg kommer snart og min lønn er med meg, til å gi enhver etter

som hans gjerning er."(Åp.22,12.)
"Han som vitner dette sier: Ja, jeg kommer snart. Amen, ja kom.

Herre Jesus."(Åp.22,20.)
Vi har med dette gjennomgått de stedene der Jesu gjenkomst

direkte er omtalt i N.T. I tillegg til disse utsagnene har vi en rekke
utsagn, der Jesu komme enten er omtalt på en indirekte måte eller
utsagn som forutsetter Jesu gjenkomst. Disse utsagnene har vi ikke
tatt med i denne oversikten.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvorfor angår innholdet i evangeliene først og fremst riket
for Israel?

2.) Hvilken fase av Jesu gjenkomst er beskrevet i evangeliene?
3.) Hva skal vi ofte oversette det greske ordet "ge" med?
4.) Hvilken fase av Jesu gjenkomst er omtalt i Apostlenes Gjer

ninger?
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5.) Hvilken fase av Jesu gjenkomst er omtalt i 1. Korinterbrevet?
6.) Hvilken fase av Jesu gjenkomst er omtalt i Fillipenserbrevet?
7.) Hvilken fase av Jesu gjenkomst er omtalt i Kolossenserbrevet?
8.) Hvilke faser av Jesu gjenkomster er omtalt i l.Tessaloniker

brevet?

9.) Hvorfor måtte Paulus skrive 2. Tessalonikerbrevet?
10.) Hvilke faser av Jesu gjenkomst er omtalt i 2.Tessaloniker

brevet?

11.) Hvilken fase av Jesu gjenkomst er omtalt i l.Timoteus-brevet?
12.) Hvilken fase av Jesu gjenkomst er omtalt i 2.Timoteus-brevet?
13.) Hvilken fase av Jesu gjenkomst er omtalt i Titus-brevet?
14.) Hvilke faser av Jesu gjenkomst er omtalt i Hebreerbrevet?
15.) Hvilken fase av Jesu gjenkomst er omtalt i Jakobs brev?
16.) Hvilken fase av Jesu gjenkomst er omtalt i I.Peters brev?
17.) Hvilke faser av Jesu gjenkomst er omtalt i 2.Peters brev?
18.) Hvilken fase av Jesu gjenkomst er er omtalt i 1. Johannes-

brevet?

19.) Hvilken fase av Jesu gjenkomst er omtalt i Judas brev?
20.) Hvilke faser av Jesu gjenkomst er omtalt i Johannes

Åpenbaring?
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HERLIGHETSLEGEMET.

I forbindelse med Jesu komme for den kristne menighet blir hver
enkelt medlem av den kristne menighet overkledd med det her-
lighetslegemet som gjør at vi blir gjort lik med Jesus. Utgangspunktet
for herlighetslegemet er vårt jordiske legeme. Det blir sådd et natur
lig legeme, og det oppstår et åndelige legeme, som ikke lenger skal
dø. DET HAR LIV I SEG SELV. På samme måten som Jesus har
liv i seg selv og i sin person, har vårt nye herlighetslegeme liv i seg
selv. Det kan aldri mer dø."Men en kunne si: Hvorledes oppstår de
døde? og med hva slags legeme kommer de fram? Du dåre! det du
sår, blir ikke levendegjort uten det dør. Og når du sår, sår du ikke det
legemet som skal bli, men et nakent kom, kan hende av hvete eller
av noe annet slag, men Gud gir det et legeme etter sin vilje, og hvert
slags sæd sitt eget legeme. Ikke alt kjøtt er det samme kjøtt, men ett
er kjøtt i mennesker, et annet i fe, et annet i fugler, et annet i fisker.
Og der er himmelske legemer, og der er jordiske legemer, men en
herlighet har de himmelske legemer, en annen de jordiske. En glans
har solen, og en annen månen, og en annen stjernene, for den ene
stjerne skiller seg fra den andre i glans. Så er det og med de dødes
oppstandelse. Det såes i forgjengelighet, det oppstår i uforgjen-
gelighet, det såes i vanære, det oppstår i herlighet, det såes i
skrøpelighet, det oppstår i kraft, det såes et naturlig legeme, det
oppstår et åndelig legeme. Således er det og skrevet: Det første
menneske, Adam, ble til en levende sjel, den siste Adam er blitt til
en levendegjørende ånd (som kan levendegjøre vår ånd.) Men det
åndelige er ikke det første, men det naturlige, deretter det åndelige.
Det første menneske var av jorden, jordisk, det annet menneske er
av himmelen. Sådan som den jordiske var, så er og de jordiske, og
sådan som den himmelske er, så skal og de himmelske være, og
likesom vi har båret den jordiskes bilde, så skal vi og bære den
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himmelskes bilde. Men dette sier jeg dere, brødre, at kjød og blod
(det naturlige legemet) ikke kan arve Guds rike, heller ikke arver
forgjengelighet uforgjengelighet."(l-Kor.l5,35-50.)
I dette Bibel-sitatet får vi følgende opplysninger om her-

lighetslegemet:
a) Det har en annen herlighet og glans enn det jordiske legemet.
b) Det er uforgjengelig.
c) Det oppstår i herlighet og kraft.
d) Det har sammenheng med det jordiske legemet.
e) Det er et legeme som har liv i seg selv og kan ikke dø.
f) Det er likt med Jesu herlighetslegeme.
Etter jødiske og kristen tankegang består det jordiske legemet av

ånd (gr.pneuma), sjel (gr.psyke) og legeme (gr.soma). Disse tre
forskjellige bestandelene er tillagt forskjellige egenskaper eller har
forskjellige sanser.
Legemet har de ytre sansene som syn, hørsel, smak, lukt og føling.
idelen er tillagt egenskaper som følelser, ønsker, vilje og fornuft.
Anden er tillagt tros-dimensjonen i et menneske. Det er gjennom

sin ånd at mennesket kan komme i kontakt med Gud og komme til
tro på ham. Ved syndefallet ble tros-dimensjonen i mennesket
ødelagt, slik at mennesket ikke av seg selv kunne komme i kontakt
med Gud eller opprettholde kontakten med ham. Dette kunne bare
skje gjennom stedfortredende ofringer og gjennom anger og bot.
På samme måten som at Gud er tre-enig, er også mennesket det.

Gjennom sitt legeme har mennesket kontakt med den ytre verden
ved sine sanser. DET HAR VERDENSBEVISTHET.

Legemet (gr.soma) kan bety hele mennesket, men det kan også
bety den del av mennesket som står i motsetning til ånd og sjel.
Vi skal ta med noen få eksempler på bruken av dette ordet i

N.T."Om ditt høyre øye frister deg, da riv det ut og kast det fra deg!
for det er bedre for deg at ett av dine lemmer går tapt enn at hele
ditt legeme blir kastet i helvede."(Mat.5,29.)
"Og hans disipler kom til og tok hans legeme og begravde det, og

de gikk og fortalte det til Jesus."(Mat.l4,12.)
"Men han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og gi deres

ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre
Jesu Kristi komme."(l.Tess.5,23.)
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Gjennom sin sjel (gr.psyke) har mennesket kontakt med seg selv
og sitt indre liv. DET HAR SBLVBEVISTHET. Sjelen blir ofte
oppfattet som selve livsånden eller livet. Det blir derfor over satt med
"liv" i en del tilfeller.

Sjelen står også for en persons indre liv. Den er bindeleddet
mellom menneskets legeme og ånd.

Sjelen betyr i en del sammenhenger hele personen.
I N.T.forekommer ordet for sjel (gr.psyke) ca.lOO ganger. Vi skal

gjengi en del steder i N.T., hvor ordet for "sjel" er brukt."Stopp, ta
barnet og dets mor og dra til Israels land! for de er døde som stod
barnet etter livet."(Mat.2,20.)
"Og frykt ikke for dem som slår legemet i hjel, men ikke kan slå

sjelen i hel, men frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og
legeme i helvede!"(Mat. 10,28.)
"Den som finner sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv

for min skyld, skal finne det."(Mat. 10.39.)
"Se, min tjener, som jeg har utvalgt, som min sjel har velbehag i,

jeg vil legge min Ånd på ham, og han skal forkynne rett (dom) for
hedningene."(Mat.l2,18.)
"likesom Menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men

for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange." (Mat.20,28.)
"Han sa til ham: Du skal elske Herre din Gud av alt ditt hjerte og

av all din sjel og av all din forstand."(Mat.22,37.)
"Da sier han til dem: Min sjel er bedrøvet inntil døden, bli her og

våk med meg."(Mat.26,38.)
"Og han sa til dem: Er det tillatt på sabbaten å gjøre godt eller å

gjøre ondt, å berge liv eller å slå i hjel? Men de tidde." (Mark.3,4.)
"Da sa Maria: Min sjel opphøyer Herren."(Luk.l,47.)
"men også din sjel skal et sverd gjennomstinge, for at mange

hjerters tanker skal bli åpenbart."(Luk.2,35.)
"og så vil jeg si til min sjel: Sjel! du har meget godt liggende for

mange år, slå deg til ro, et, drikk, vær glad! Men Gud sa til ham: Du
dåre! i denne natt kreves din sjel av deg, hvem skal så ha det du har
samlet?"(Luk.l2,19-20.)
"Vær tålmodige, så skal dere vinne deres sjeler."(Luk.21,19.)
"Jeg er den gode hyrde, den gode hyrde setter sitt liv til for

fårene. "(Joh. 10,11.)
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"Peter sier til ham: Herre! hvorfor kan jeg ikke følge deg nå? Jeg
vil sette mitt liv til for deg."(Joh.l3,37.)
"Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for

sine venner."(Joh.l5,13.)
"De som nå tok imot hans ord, ble døpt, og det ble på den dag lagt

til omkring 3000 sjeler."(Ap,gj.2,41.)
"og det skal skje: Hver sjel som ikke hører denne profet, skal

utiyddes av folket."(Ap.gj.3,23.)
"Men Paulus gikk ned og kastet seg over ham og sa: Vær ikke

urolige! hans sjel er i ham."(Ap.gj.20,10.)
"Herre! dine profeter drepte de, dine alter rev de ned, og jeg ble

alene tilbake, og de står meg etter livet."(Roni-113-)
"Således er det og skrevet: Det første menneske, Adam, ble til en

levende sjel, den siste Adam er blitt til en levendegjørende
ånd."(l.Kor.l5,45.)
"Men han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom , og gi

deres ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne ved vår Herre Jesu
komme."(l.Tess.5,23.)
"For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noe tveegget

sverd og trenger gjennom, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og
marg og dømmer hjertets tanker og råd."(Hebr.4,12.)
"Avlegg derfor all urenhet og all levning av ondskap, og ta med

saktmodighet imot det ord som er innplantet i dere, og som er mektig
til å frelse deres sjeler."(Jak.l,21.)
"når dere vinner fram til endemålet for deres tro, sjelenes

frelse."(l.Pet.l,9.)
"rens deres sjeler i lydighet mot sannheten til uskrømtet

broderkjærlighet, og elsk hverandre inderlig."(l-Pet-l»22.)
"Dere elskede! jeg formaner dere som fremmede og ut lendinger

at dere avholder dere fra kjødelige lyster, som strider mot
sjelen."(l-Pet.2,ll.)
"For dere var villfarende som får, men har nå omvendt dere til

deres sjelers hyrde og tilsynsmann."(l-Pet-2,25.)
"de som fordum hadde vært gjenstridige, dengang da Guds

langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken ble bygget, i hvilken
noe få- 8 sjeler- ble frelst gjennom vann."(l-Pef-3,20.)
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"for den rettferdige som bodde blant dem, led dag for dag pine i
sin rettferdige sjel ved de lovløse gjerninger han så og hørte."
(2.Pet2,8.)
"På dette kjenner vi kjærligheten at han satte sitt liv til for oss, også

vi er skyldige til å sette livet til for brødrene."(l.Joh.3,16.)
"Og da det (Jesus) åpnet det femte segl, så jeg under alteret deres

sjeler som som var myrdet for Guds ords skyld, og for det vitnesbyrds
skyld som de hadde. "(Åp.6,9.)
"Og de har seiret over ham (Satan) i kraft av Lammets blod og det

ord de vitnet, og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden."
(Åp.12,11.)
"Og den annen engel tømte sin skål ut i havet, og det ble til blod

som av en død mann, og hver levende sjel i havet døde." (Åp. 16,3.)
"Og jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt

til å holde dom, og jeg så deres sjeler som var blitt halshugget for Jesu
vitnesbyrds og for Guds ord sl^ld, og dem som ikke hadde tilbedt
dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merket på sin panne og
på sin hånd, og de ble levende og regjerte med Kristus i 1000
år.-CÅp-MA)
Gjennom sin ånd har mennesket kontakt med Gud. DET HAR

GUDS-BEVISTHET.
Ordet for ånd (gr.pneuma) er brukt mer enn 250 ganger i N.T. Det

har en rekke betydninger som f.eks. Den Hellige Ånd, vind, pust,
onde ånder, gode ånder og fullendte ånder. I vår forbindelse står
ånden for den usynlige del av mennesket i mot setning til legemet,
som er den synlige del.
"og min ånd fryder seg i Gud, min frelser."(Luk.l,47.)
"I den samme stund fiydet han seg i Den Hellige Ånd og sa: Jeg

priser deg, Fader, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult
dette for de vise og forstandige og åpenbart det for de umyndige, ja.
Fader, fordi således skjedde det som var velbehagelig for
deg."(Luk.lO,21.)
"Gud er ånd, og den som tilbeder ham, bør tilbede i ånd og

sannhet"(Joh.4,24.)
"Da nå Jesus så henne gråte og så de jøder gråte som var kommet

med henne, ble han opprørt i sin ånd og rystet og sa."(Joh. 11,33.)
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"Mens nå Paulus ventet på dem i Aten, harmedes hans ånd i ham,
da han så at byen var full av avgudsbilder."(Ap.gj.l7,16.)
"Han var opplært i Herrens vei, og da han var brennende i ånden,

talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente til Johan
nes dåp."(Ap.gj. 18,25.)
"For Gud som jeg tjener i min ånd, i hans Sønns evangelium, er

mitt vitne hvor uavlatelig jeg kommer dere i hu."(Rom.l,9.)
"ÅNDEN SELV VITNER MED VÅR ÅND AT VI ER GUDS

BARN. Rom.8,16.)
"Vær ikke lunkne i deres iver, være brennende i ånden, tjen

Herren!"(Rom.l2,ll.)
"Men den som holder seg til Herren, er en ånd med ham."

(l.Kor.6,17.)
"han som og satte sitt innsegl på oss og gav Ånden til pant i våre

hjerter."(2. Kor. 1,22.)
"Hvorledes er det altså? Jeg vil bede med ånden, men jeg vil også

bede med forstanden, jeg vil lovsynge med ånden, men jeg vil også
lovsynge med forstanden."(l.Kor.l4,15.)
"Den Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd."(Fili.4,23.)

"For om jeg er fraværende i legemet, så er jeg likevel hos dere i
ånden, i det jeg med glede ser deres gode orden og den faste grunn
i deres tro pl Kristus."(Kol.2,5.)
"Men han selv, fredens Gud, hellige dere helt gjennom, og gi deres

ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre
Jesu Kristi komme."(l.Tess.5,23.)
"Den Herre Jesus være med din ånd! Nåden være med dere!"

(2.Tim.4,22.)
"Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd!"(Filem.25.)
"For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noe tveegget

sverd og trenger gjennom inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og
marg, og dømmer hjertets tanker og råd."(Hebr.4,12.)
"For likesom legemet er dødt uten ånd, så er og troen død uten

gjeminger."(Jak.2,26.)
"men hjertets skjulte menneske i den uforgjengelige prydelse med

den saktmodige og stille ånd, som er kostelig for Gud." (l.Pet.3,4.)
Jeg vil i denne forbindelsen sitere det som The Scofield Reference

Bible, sier om menneskets tredeling, s.1270: "Det forholdet at men-
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neskets sjel og ånd ikke er det samme, er bevist ved det faktum at de
kan deles opp (Hebr.4,12.), og at sjel og ånd er skarpt atskilt ved
legemets død og oppstandelse. Det såes et naturlig legeme (gr.soma
psyikon), det er "sjele- legeme". Det blir oppreist en et åndeliog
legeme (gr.soma pmeumatikon), l.Kor. 15,44. Å hevde at det derfor
ikke er noen forskjell på sjel og ånd er det samme som å hevde at det
ikke er noen forskjell mellom det dødelige legemet og oppstandelses
legemet I Bibelens bruk så må vi skille mellom ånd og sjel. Når vi
skal behandle dette kort, så er dette skillet at ånden er den del av
mennesket som "vet" (l.Kor.2,11.), dets sinn. Sjelen er sete for
affeksjoner, ønsker og følelser, og av den aktive vilje, selvet. "Min sjel
er bedrøvet inntil døden.(Mat.26,38. Se også Mat.11,29 og
Joh.12,27.)
Ordet som er oversatt med sjel i G.T (nephesh), er akkurat det

samme som i N.T (psyke), og bruken av ordet "sjel" i G.T. er identisk
med bruken av ordet i N.T. Se 5.Mos.6,5,14,26, I.Sam. 18,1,20,4 og
17, Job 7,11 og 15,14,22, Salm. 42,6 og 84,2.)
Ordet for ånd i N.T (pneuma) liluom i G.T.(ruach) er oversatt med

"luft","pust","vind", men for det meste med "ånd", enten med Guds
Ånd l.Mos.1,2 og Mat.3,16 eller med menneskets ånd l.Mos.41,8 og
l.Kor.5.5.

På grunn av at mennesket er "ånd" har det Guds- bevisthet og kan
kommunisere med Gud. Se Job.32,8, Salm. 18,28 og Ordspråkene
20,27.
På grunn av at mennesket er "sjel" har det selvbevisthet. Se Salme

13,2,42,5,6 og 11.
På grunn av at mennesket er "legeme" har det gjennom sine sanser

verdensbevisthet. Se l.Mos.1,26.)"
Da Kristus kom, gjennopprettet han hele mennesket ved sin for-

sonergjeming, slik at ved troen på ham kan alle mennesker få gjen
nopprettet sin ånd, sjel og legeme. I Jesu forsoningsverk er vi perfekte
både i ånd, sjel og legeme overfor Gud."Men han selv, fredens Gud,
hellige dere helt igjennom, og gi deres ånd, sjel og legeme må bevares
fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme."(l.Tess.
5,23.)

-63-



For at vi skai få del i herlighetslegemet, må vårt jodiske legeme
brytes ned og dø- dersom vi da ikke er så heldige å få del i Jesu
gjenkomst og overkledningen av det himmelske legemet.
Det forholdet at vi må dø, har sitt utgangspunkt i syndefallet Det

er en del av "syndens og dødens lov". Vi vet at da Gud skapte
mennesket, ble det til "en levende sjel." (l.Mos.2,7.) Dette vil si at
det hadde liv i seg selv, og dersom det ikke hadde vært for synden og
syndefallet, hadde mennesket ikke behøvd å dø, men slik gikk det
ikke. På grunn av syndefallet kom synden og døden inn i verden, og
menneskets livsalder ble etter hvert redusert. Vi har følgende 3
etapper i denne utviklinga:
a) Før syndefallet i Edens hage hadde mennesket evig liv og et

udødelig legeme. Det var fullkomment i ånd, sjel og legeme.
b) Etter syndefallet og fram til syndfloden kunne mennesket leve

nesten til det ble 1000 år gammelt. Metusalah, som er den eldste, som
vi hører om, ble 969 år gammel.(l.Mos.5,27.)
c) Etter syndfloden ble menneskets levealder redusert til 120

år."Da sa Herren: Min Ånd skal ikke dømme blant menneskene til
evig tid, for sin villfarelses skyld er det kjød, og dets dager skal være
120år."(l.Mos.6,3.)
"Moses var 120 år gammel da han døde, hans øye var ikke sløvet,

og hans kraft var ikke veket bort"(5.Mos.34,7.)
Det forholdet, at vi eldes og dør er er naturlig konsekvens av

syndefallet. Det var ikke Guds velbehagelige vilje at vi skulle eldes
og dø. Han hadde bedre planer for mennesket, men i og med at de
første menneskene ikke ville leve i Guds planer, så falt menneskes
lekten i synd.
Gud måtte sette i gang forskjellige redningsaksjoner for mennes

kene. Det forholdet at vi skal få et herlighetslegeme, som er likt med
Jesu legeme, er også en av Guds redningplaner for mennesket. Vi
ønsker ikke å dø, det vil si å bli avkledd vårt jordiske legeme, men vi
ønsker å bli ikledd eller overkledd med vårt nye legeme. DET ER
DEN NYE SKAPNINGEN I OSS SOM BLIR IKLEDD DET NYE

LEGEMET."For vi vet at om vårt legemes jordiske hus (fornedrel-
seslegemet) nedbiytes, så har vi en bygning av Gud, et hus som ikke
er gjort med hender (herlighetslegemet), evig i himlene. For også
mens vi er her til huse, sukker vi, fordi vi lenges etter å overkledes
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med vår bolig fra himmelen, såsant vi skal bli funnet ikledd, ikke
nakne. For vi som er i denne hytte (vårt jordiske legeme), sukker
under byrden, fordi vi ikke vil avkledes (vi vil ikke dø), men over-
kledes (med herlighetslegemet), for at det dødelige skal bli oppslukt
av livet" (2.Kor,5,l-4.)
Den kristne menighets bortiykkelse og himmelfart skjer i to av

delinger. De døde i Kristus, som har ventet lengst på Jesu komme for
menigheten, skal oppstå og forvandles først. Deretter skal vi, som
lever, når Jesus kommer tilbake, tykkes opp sammen med de døde i
Kristus. Etter dette skal vi for bestandig være sammen med Jesus. VI
SKAL TRØSTE HVERANDRE MED BORTRYKKELSEN."Se,
jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal
alle forvandles, i et nå i et øyeblikk, ved den siste basun (Jesu røst).
For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi
skal forvandles. For dette uforgjengelige skal bli ikledd uforgjen-
gelighet, og dette dødelige skal bli ikledd udødelighet. Og når dette
forgjenge lige er ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er ikledd
udødelighet, da oppfylles det ord som er skrevet: DØDEN ER
OPPSLUKT TIL SEIER."(l.Kor. 15,51- 54.)
"For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal og Gud ved

Jesus føre de hensovede sammen med ham. For dette sier vi dere

med et ord fra Herren at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren
kommer, skal ingen lunde komme i forveien for de hensovede, for
Herren selv skal kommme ned fra himmelen med et bydene rop, med
overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først
oppstå, deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem
rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi for alltid
være sammen med Herren. TRØST DA HVERANDRE MED
DISSE ORD."(l.Tess.4,14-18.)

Bortrykkelsen av den kristne menighet blir også kalt for
BARNEKÅRET HOS GUD."For vi vet at hele skapningen tilsam-
men sukker og er tilsammen i smerte inntil nå, ja, ikke bare det, men
også vi som dog har Åndens førstegrøde, også vi sukker med oss selv,
IDET VI STUNDER ETTER VÅRT BARNEKÅR, VÅRT
LEGEMES FORLØSNING."(Rom.8.22-23.)
Det herlighetslegemet som vi får, blir likt med Jesu Kristi legeme

etter hans oppstandelse fra de døde. Før sin død og oppstandelse var
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han bundet tii sitt jordiske legeme, som var perfekt på alle måter.
Etter sin død for all verdens synd og etter sin oppstandelse, så ble
hans jordiske legeme ikledd de egenskapene som hører med til
herli^etslegemet Ved Jesu komme for den kristne menighet, får vi
det samme herlighetslegemet som Jesus har. Da først er syndefallet
gjennopprettet for dem som tror. DA BLIR VI GJORT LIK MED
JESUS. Da skal vi se og forstå ham, slik som han er. Da har døden
ikke lenger noen makt over våre legemer. Vi kan aldri dø mer. Døden
er oppslukt til seier."For vårt rike er i himmelen, og derfra venter vi
og den Herre Jesus Kristus som frelser, han som skal forvandle vårt
fomedrelseslegeme, slik at det blir likt med hans herlighetslegeme,
etter den kraft hvormed han og kan underlegge seg alle
ting."(Fil.3,20-21.)
"Dere elskede! nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart

hva vi skal bli, vi vet at når han åpenbares, DA SKAL VI BLI HAM
LIKE, for vi skal se ham som han er."(l.Joh.3,2.)
Hva som gjelder døden, så mister den sin betydning i 3 etapper, og

det er følgende:
1.) Jesus OVERVANT døden på Golgata."Han avvæpnet mak

tene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, idet han viste
som seierherre over dem på korset."(Kol.2,15.)

2.) Ved den kristne menighets bortiykkelse er døden OPPSLUKT
UL SEIER."Og når dette forgjengelige er ikledd uforgjengelighet,
og dette udødelige er ikledd udødelighet, da oppfylles det ord som
er skrevet: Døden er oppslukt til seier."(l.Kor. 15,54.)

3.) På slutten av 1000 års-riket skal døden ULINTOTGJØRES.
"For han skal være konge inntil han får lagt alle sine fiender under
sine føtter, og den siste fiende som tilintetgjøres, er døden."
(l.Kor.15,25.26.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er det som kjennetegner herlighetslegemet?
2.) Hvilke 3 deler består mennesket av?
3.) Hvilke forskjellige funksjoner har de 3 delene?
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4.) Hva er det greske ordet for legeme, og hva kan ordet bety i
N.T.?

5.) Hva er det greske ordet for sjel, og hva kan ordet bety i N.T.?
6.) Hva er det greske ordet for ånd, og hva kan ordet bety i N.T.?
7.) Hvilken innvirkning på menneskets ånd, sjel og legeme har

Jesu forsoningsgjeming?
8.) Hvilke etapper har vi for reduksjonen av menneskets leveår?
9.) Hva er døden en følge av?
10.) Hva er det i oss som blir ikledd det nye legemet?
11.) I hvilke 2 etapper skjer bortrykkelsen?
12.) Hva er barnekåret?
13.) Når blir døden oppslukt til full seier?
14.) Hvordan vil vårt herlighetslegeme bli?
15.) Når blir vi gjort lik med Jesus?
16.) Ved hvilke 3 etapper mister døden sin betydning?
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HERUGHETSLEGEMETS FORSKJELLIGE EGENSKAPER.

I forbindelse med bortrykkelsen eller forvandlingen, vil vi som tror,
bli ikledd eller overkledd med vårt herlighetslegeme, som er gjemt
for oss i himmelen. Herlighetslegemet har sammenheng med vårt
jordiske legeme, men til tross for det vil det ha nye egenskaper og
dimensjoner. Det er tilpasset den evige og åndelige verden. Det
legemet som vi har nå, er knyttet til denne verden og til "syndens og
dødens lov", men det legemet som vi skal få, kan ikke mere dø, fordi
det har fått del i Guds- og evighetsdimensjonen. Det er blitt gjort likt
med Jesu herlighetslegeme, og vi er blitt som Gud til å bedømme alle
ting.
Vi skal i det følgende se på en del egenskaper ved herlig

hetslegemet:
1.) Det vil for det første være et LYSLEGEME, som har sin

spesielle glans og utstråling. Dette legemet er gjennomtrengt av
"Herrens herlighet". (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 3, s.40-91,
hvor jeg skriver om Herrens herlighet.) "Men de forstandige skal
sldnne som himmelvelvingen skinner, og de som har ført de mange
til rettferdighet, skal skinne som stjernene, evindelig og
alltid."(Dan.l2,3.)
"DA SKAL DE RETTFERDIGE SKINNE SOM SOLEN I SIN

F^ERS RIKE (1000-års- riket.)"(Mat. 13,43.)
"Og der er himmelske legemer, og der er jordiske legemer, EN

HE^IGHET HAR DE HIMMELSKE LEGEMER, en annen de
jordiske. En glans har solen, og en annen månen, og en annen
stjernene, for den ene stjerne skiller seg i glans fra den andre."
(l.Kor.15,40-41.)
"Og 6 dager deretter (som symboliserer 6000 år) tok Jesus med seg

Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem avsides opp på et
høyt flell. Og han ble forklaret for deres øyne, OG HANS ÅSYN
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SKINTE SOM SOLEN, og hans klær ble kvite som lyset. (Jesu
forklarelse på pellet peker framover mot Jesus som konge på Sion i
riket for Israel."(Mat.l7,l-2.))
"og hans klær ble skinnende, aldeles kvite, så ingen bleker på

jorden kan gjøre klær så kvite. (Det var ikke bare Jesu person som
skinte, klærne gjorde det også. Dette forteller en del om den her-
lighetsdrakten som vi skal ikle våre nye legemer med." (Mark. 9,3.)
"Dersom da dødens tjeneste (de 10 bud), som med bokstaver var

innehugd i steiner, framstrålte i herlighet, slik at Israels barn ikke
tålte å se på Mose åsyn for hans åsyns herlighets skyld, som dog
svant."(2.Kor.3,7.)
"og midt imellom lysestakene (som er et symbol på den nytes

tamentlige menighet) en som lignet en Menneskesønn, kledd i en
fotsid kjortel og ombundet under brystet med et gull belte (Jesus i
sin herliggjorte yppersteprestlige drakt), og hans hode og hår var kvitt
som kvit ull, og hans øyne var som ildslue, og hans føtter var lik
skinnende kopper (kopper står for dom), som om de var gjort
glødende i en ovn, og hans røst som lyd av mange vann. Og i sin høyre
hånd hadde han 7 stjerner (den nytestamentlige menighet), og av
hans munn gikk det ut et tveegget skarpt sverd (Guds ord), OG
HANS ÅSYN VAR SOM SOLEN NÅR DEN SKINNER I ALL
SIN KRAFT."(Åp.l,13-16.)
"Og staden (det himmelske Jerusalem) trenger ikke solen eller

månen til å lyse for seg, for Guds herlighet opplyser det, og LAM
MET ER DETS LYS."(Åp.21,23.)
Av disse Bibel-stedene, som vi har sitert ovenfor, får vi følgende

opplysninger om herlighetslegemet:
a) Det vil være et lyslegeme med sin egen herlighet og glans. Vi

vet at da Moses hadde vært hos Gud i forbindelse med at han fikk
de 10 bud, da skinte hans ansikt, slik at han måtte legge et dekke over
det, da han talte til folket.(2.Mos.34,29-34 og 2.Kor.3.7-13.)
Dette skinnet på Mose ansikt var et gjenskinn av Guds herlighet,

og det gir oss et innblikk i den utstrålingen som herlighetslegemet
skal få.

b) Ikke alle herlighetslegemene vil få den samme glansen. Noen
skal skinne som himmelhvelvingen skinner, mens de som har ført de
mange til rettferdighet, skal skinne som stjernene skinner. Dette har
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sammenheng med den bedømmelsen som vi skal få av Jesus, som er
alle menneskers dommer. De som har fått stor nådelønn, skal skinne
mest i sitt herlighetslegeme.
Dette har også sammenheng med til hvilken tidsperiode de

forskjellige troende tilhører. De troende fra gammel-testamentlig tid
skal skinne som himmelhvelvingen og stjernene skinner. (Dan. 12,3.)

Herlighetslegemet til den nytestamentlige forsamlingen skal
skinne som solen skinner. Det skal skinne sterkere enn herlighet
slegemene til de troende i gammel-testamentligtid. Grunnen til dette
er at vi troende fra ny-testamentlig hører med til den frelsesforsam-
lingen som vi kaller for Jesu legeme. Det består av alle som har en
personlig tro på Jesus fra Nasaret som jødenes konge og verdens
frelser. Det kristne legemet uttaes i tidsrommet mellom pinse festens
dag og Jesu komme for den kristne menighet
c) De forskjellige kledningene, som herlighetslegemet har, skal

også skinne i sin herlighet. KLEDNINGEN STÅR FOR RETTFER-
DIGHETSDRAKTEN.
d) Vi vil få et utseende som er likt med den beskrivelsen som vi

har av Jesus i Åp.1,13-16. Vårt hår vil bli kvitt som den kvite ull. Den
kvite fargen står for absolutt hellighet, renhet og visdom.
Våre øyne vil bli som ildslue. Ilden står for dom og det som

gjennomtrenger alle ting. Vårt blikk skal forstå alle ting og gjen
nomtrenge alle ting inntil den minste detalj. Ingen ting skal kunne
unngå vår oppmerksomhet.
Våre føtter skal være som skinnende kopper. Kopperet står i

Bibelen for dom. På samme måten som Jesus dømmer, skal vi også
dømme i alle ting. Da først skal nøkkelmakten i Mat.16,18-19 settes
i full funksjon.
Vår røst skal være som lyden av mange vann. Det skal bli en veldig

røst som skal overdøve alt annet. Det som vi har uttalt, skal stå fast i
alle evigheters evighet.
Med vår munn skal vi tale Guds ord, slik som det i virkeligheten

er. Da skal alle feilslåtte fortolkninger være borte, for vi skal forstå
alle ting fullt ut VI SKAL STYRE VERDEN ETTER VÅR FOR
NYEDE INNSIKT I GUDS ORD.
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På samme måten som Jesus lyser som solen, skai også vi gjøre det.
Sanunen med jødene er vi lyset i verden."Dere er verdens lys."
(Mats,14.)
(I parantes gjør vi oppmerksom på at i rikets tid skal lyset bli 7

ganger sterkere enn det er i dag. I og med at 7- tallet står for
fullkommenet, vil dette være det fullkomne lyset."Og månens lys skal
bli som solens lys, og solens lys skal bli syvfold klarere, som lyset for
7 dager, på den dag Herren leger sitt folks (Israels) skade og for
binder såret av det slag det fikk."(Es.30,26.) (Om 7-tallet. Se kapitlet:
Bibelens tallsymbolikk og matematiske mønster.)
Vi vet at det er den treenige Gud som gir lyset og er lysets egentlige

kilde og utgangspunkt. Det første som Gud skapte, var lyset. Han
skapte det før både solen, månen og stjernene. Dette betyr at solen,
månen og stemene ikke har lyset i seg selv, men at de får det fra en
kilde som er utenom dem selv. Denne kilden er Gud.(l.Mos.l,3-18.)
Når vi er kommet på den nye jord, skal hverken solen eller månen

være mer, får da skal Herren selv lyse opp for oss. (Åp.21,23.))
2.) Herlighetslegemet vil for det andre kunne FORFLYTTE SEG

raskt fra den ene stedet til det andre. Dette vil kunne skje i et brøkdel
av et sekund. Det vil kunne trenge gjennom den materielle verden,
fordi det er et åndelig legeme. På samme måten som Jesus gikk
gjennom låste dører etter sin oppstandelse fra de døde, vil også vi
kunne gjøre det samme. Den materielle verden vil ikke være noen
hindring for oss lenger. Vi vil be herske den, for vi er blitt gjort like
med Jesus."Mens de talte om dette, stod han selv (Jesus) midt iblant
dem og sa til dem: Fred (hebnshalom, gr.eirene) være med dere!
Men de ble forferdet og fulle av frykt, og trodde at de så en ånd. Og
han sa til dem: Hvorfor er dere forferdet, og hvorfor oppstår tvilende
tanker i deres hjerte? Se mine hender og føtter og se at jeg er
(hebnJhvh, gr.ego eimi). Kjenn på meg. En ånd har jo ikke kjøtt og
bein, som dere ser at jeg har. Og da han hadde sagt dette, viste han
dem sine hender og føtter." (Luk.24,36- 40.)
"Da det nå var aften den dag, den første dag i uken, og dørene var

lukket der hvor disiplene var, av ftykt for jødene, kom Jesus og stod
midt iblant dem og sa til dem: Fred være med dere." (Joh.20,19.)

Herlighetlegemet er derfor et virkelig legeme i motsetnig til en
ånd, som ikke er omgitt av noe legeme. Det som skiller det fra det
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naturlige legemet, er det forholdet at det kan eksistere på det
materielle og åndelige område samtidig. Den materielle verden er
ingen hindring for dets aktivitet. Skillet mellom den synlige og den
usynlige verden er opphevet for det mennesket som har fått del i
bortiykkelsen og i herlighetslegemet.
Jeg vil sitere fra Studiebibelen. Bind 5, s.858-859: "Paradigma

(forbilde) for den troendes oppstandelseslegeme er altså Jesu Kristi
oppstandelseslegeme. Det var et virkelig legeme. Jesus åt for disip-
lenes øyne, Luk 24,43, de kjente på ham med sine hender at han
hadde "kjøtt og ben",Luk.24,39. Han var ingen "ånd", det vil si
immaterielt vesen. At der er sammenheng mellom den troendes
jordiske legeme og hans oppstandelseslegeme, viser Jesu tomme
CTav.- Et "åndelig legeme" vil si at det helt og holdent er bestemt av
Åndens hellige vesen, levendegjort og oppholdt av Åndens evige
livskraft. At det er "himmelsk", l.Kor. 15,40 og 48-49, vil si at det er
bestemt for himmelens "herlighet","doxsa", det er et herlig-
hetslegeme, Fil.3,21, Mat. 13,43. Den legemlighet som det her er tale
om, tilhører den kommende verdens art og vesen. Derfor synes denne
legems form å være uhemmet av materiens og stengslers og rommets
begrensning, Joh.20,19.)"

3.) Herlighetslegemet vil for det tredje kunne TA TIL SEG MAT
OG DRIKKE og gjøre seg nytte av dette. Vi vet, at etter at bortryk-
kelsen og oppstandelsen på den siste dagen (som kommer ca.7 år
etter menighetens bortiykkelse), så vil riket for Israel komme. Dette
er i flere sammenhenger beskrevet som en nattverd og som et måltid.
Herlighetslegemet er derfor tilpasset den nye verden eller den nye
tidsalderen, som er 1000 års-riket."Og Herren, hærskarenes Gud
skal på dette flell (Sion) GJØRE ET GJESTEBUD FOR ALLE
FOLK, et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin,
med fete, margfulle retter, med klaret gammel vin. Og han skal på
dette ̂ ell tilintetgjøre det slør som omslører alle folkene, og det
dekke som dekker alle hedningefolkene." (Es.25,6-7.)
"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."(Es.55,l.)
"Men jeg sier dere (jødene), at mange (hedninger) skal komme fra

øst og vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i
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himlenenes rike (1000 års-riket), men rikets barn (mange jøder) skal
kastes ut i mørket utenfor, der skai være gråt og tenners gnissel."
(Mats,11.)
"Og Jesus tok atter til orde og talte til dem i lignelser og sa:

Himlenes rike (riket for Israel) er å ligne med en konge (Gud) som
gjorde biyllup for sin Sønn (Jesus). Og han sendte sine tjenere
(profetene) ut for å be de innbudne (jødene) komme til bryllupet,
men de ville ikke komme. Atter sendte han andre tjenere (apostlene)
ut og sa: Si til de innbudne: Se, jeg har gjort i stand mitt måltid, mine
okser og gjøfe er slaktet, OG ALT ER FERDIG, kom til biyl-
lupet."(Mat.22,l-4.)
"Men jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets

frukt, før jeg skal drikke den ny (av en bedre kvalitet) med dere i min
Faders rike."(Mat.26,29.)
"Da en av dem som satt med til bords, hørte dette, sa han til ham:

Salig er den som får sitte (egentlig står det: får ete brød) i Guds rike.
Da sa han til dem: Det var en mann (Gud) som gjorde en stor nattverd
(riket for Israel) og innbød mange, og han sendte ut sin tjener (Jesus)
VED DEN TID DA NATTVERDEN SKULLE HOLDES, for å si
til de innbudne Qødene): Kom! FOR NÅ ER DET FERDIG."
(Luk.14,15-17.)
"og jeg tilsier dere (apostlene) riket (riket for Israel), likesom min

Fader har tilsagt megdet,SÅDERESKAL ETE OGDRIKKE VED
MITT BORD I MITT RIKE, og sitte på 12 troner og dømme Israels
12 stammer."(Luk.22,19-30.)
"Men da de ennå ikke trodde for glede, og undret seg, sa han til

dem: Har dere noe å ete? Da gav de ham et stykke fisk og noe av en
honningkake, og han tok og åt det for deres øyne." (Luk.24,41-43.)
I riket for Israel vil vi, som har fått del i herlighetslegemet, kunne

ete og drikke og gjøre oss godt av alt dette. Vi skal ha fellesskap i
Jerusalem både med Jesus og med de andre troende i rikets tid.
Jorden skal være full av mat og drikke, og matvaremangelen skal ikke
finnes i rikets tid. Det skal Jesus sørge for. Selv ørkenen skal blomstre
som en Edens hage."Jeg vil la elver velle fram på bare hauger og
kilder midt i daler, og jeg vil gjøre en ørken til en sjø og et tørt land
til vannrike kilder."(Es.41,18.)
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4.) Heriighetslegemet kan for det flerde SKJULE SIN IDEN
TITET OG TILSTEDEVÆRELSE for et vanlig menneske. En kan
selv bestemme om en vil gi seg til kjenne, eller om en vil holde sin
identitet skjult "Og det skjedde mens de talte sammen og spurte
hverandre, da kom Jesus selv nær til dem og vandret sammen med
dem, men deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham... Og de
var nær ved byen som de gikk til, og han lot som han ville gå videre.
Da nødde de ham og sa: Bli hos oss, for det stunder til aften, og dagen
heller. Og han gikk inn og ble hos dem. Og det skjedde da han satt
til bords med dem, da tok han brødet og velsignet det, og brøt det og
gav dem. DA BLE DERES ØYNE ̂NET, OG DE KJENTE
HAM, OG HAN BLE USYNLIG FOR DEM."(Luk.24,15-16 og
28-31.)
"Og de (englene) sier til henne (Maria Magdalena), hvorfor gråter

du? Hun sier til dem: De har tatt min herre bort, og jeg vet ikke hvor
de har lagt ham. Da hun hadde sagt dette, vendte hun seg om og så
Jesus stå der, og HUN VISSTE IKKE AT DET VAR JESUS."
(Joh.20,13-14.)
"Da det led mot morgenen, stod Jesus ved stranden, men disiplene

visste ikke at det var Jesus. Jesus sier da til dem: Barn! har dere fisk?
De svarte ham: Nei. Men han sa til dem: Kast gamet på høyre siden
av båten, så skal dere få! De kastet det da ut, og nå var de ikke i stand
til å dra det opp, så meget fisk var det der. Den disippel som Jesus
elsket (Johannes), sier da til Peter: Det er Herren..."(Joh.21,4-7.)

5.) Heriighetslegemet er for det femte et ÅNDELIG LEGEME
(gr.soma pneumatikon). Dette står i motsetning til det jordiske eller
det naturlige legemet (gr.soma psykion). Dette vil si at her
iighetslegemet er helt fullkomment både i sitt legeme, i sin sjel og i
sin ånd. Det er helt igjennom drevet av Den Hellige Ånd, som er
Guds kraft Mens Jesus er en levendegjørende ånd, så har opp-
standelseslegemet liv i seg selv og kan ikke mere dø, for forbannelsen
fra syndefallet er opprettet igjen. HERLIGHETSLEGEMET
BÆRER I SEG DET TIDSALDERLIGE OG NYE LIVET, "der
såes et naturlig legeme (soma psykion), der oppstår et åndelig legeme
(soma pneumatikon). Så visst som det gies et naturlig legeme, gies
det og et åndelig legeme. Således er det også skrevet: Det første
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menneske, Adam, ble til en levende sjel, den siste Adam (Jesus) er
blitt til en levendegjørende ånd."(l-Kor.l5,44-45.)
"Men han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og gi deres

ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre
Jesu Kristi komme."(l.Tess. 5,23.)
"For så sant blodet av bukker og okser og asken av en kvige, når

det sprenges på de urene, helliger til kjødets renhet (en ytre renhet),
hvor meget mer skal da Kristi blod, han som ved en evig Ånd (Den
Hellige And) bar seg selv fram som et ulastelig offer for Gud, rense
deres samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende
Gud."(Hebr.9,13-14.)
"For også Kustus led en gang for synder, en rettferdig for urettfer

dige, FOR Å FØRE OSS FRAM TIL GUD, han som led døden i
kjødet, men ble levendegjort i Ånden, og i denne (i Ånden) gikk han
bort og prekte for åndene (ufrelste mennesker), som var i varetekt,
de som fordum hadde vært gjenstridige..."(l.Pet. 3,18-20.)

6.) For det sjette blir herlighetslegemet LIKT MED JESUS OG
HANS OPPSTANDELSESLEGEME. Allerede nå i tiden har vi

Gud i oss, i og med at vi har fått Guds Ånd til innsegl og pant til
forløsningens dag (Jesu komme for menigheten). Når vi i tillegg til
dette får herlighetslegemet ved forvandlingen, så bli vi gjort helt lik
med Jesus og hans herlighetslegeme. Vi danner en åndelig organisme
med Jesus, der han er hodet og vi er lemmene.( I parantes gjør vi
oppmerksom på at Jesus har 2 legemer. Han har sitt eget, og han har
den kristne menigheten, som består av troende jøder og hedninger.
Vi er sikre på frelsen. Når hodet (Kristus) er i himmelen, kan ikke
legemet gå fortapt)
"For dem som han (Gud) forut kjente (før verdens grunnvoll ble

lagt), dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans
Sønns bilde, for at han (Jesus) skulle være den førstefødte blant
mange brødre."(Rom.8,29.)
"Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige, deretter

det åndelige. Det første menneske (Adam) var av jorden, jordisk, det
annet menneske (Jesus) er av himmelen. Sådan som den jordiske var,
så er og de jordiske, OG SÅDAN SOM DEN HIMMELSKE ER,
SÅ SKAL OG DE HIMMELSKE VÆRE, OG UKESOM VI HAR
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BÅRETDEN JORDISKES BILDE,SÅSKAL VI OG BÆREDEN
HIMMELSKES BILDE." (l.Kor.15,46-49.)
"For vårt borgerskap er i himlene, og derfra venter vi og den Herre

Jesus Kristus som frelser, han som skal forvandle vårt fornedrelses-
legeme, SÅ DET BLIR LIKT MED HANS HERLIGHETS-
LEGEME, etter den kraft hvormed han kan underlegge seg alle
tmg."(Fil.3,20-21.)

7.) For det sjuende skal vårt herlighetslegeme være LIKT MED
ENGLENE med hensyn til det å få barn eller gifte seg. Dette hører
denne tidsalderen til, der vi alle lever under syndens og dødens lov
med hensyn til legemet. Vi blir gamle og syke, og vi dør. Etter at
bortrykkelsen har funnet sted, er det ikke behov for at en gifter seg
og får barn mere, for døden er oppslukt til seier for den enkelte. I
den kommende tidsalder, som er riket for Israel, så skal vi ikke lenger
gifte oss og få barn."Men Jesus svarte og sa til dem (sadduseeme):
Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene (G.T.) og heller ikke
Guds kraft. For i oppstandelsen hverken tar de til ekte eller gis de til
ekte, men de er som Guds engler i himmelen."(Mat.22,29-30.)
"Hvem iblant dem skal nå få kvinnen til hustru i oppstandelsen?

for alle 7 har jo hatt henne til hustru. Og Jesus sa til dem: Denne
tidsalderens barn tar til ekte og gis til ekte, men de som aktes verdige
til å få del i hin tidsalderen og i oppstandelsen fra de døde, de hverken
tar til ekte eller gis til ekte, for de kan ikke mere dø, for de er englene
like og er Guds barn, idet de er oppstandelsens bam."(Luk.20,33-36.)

8.) Når vi har fått herlighetslegemet, kan vi for det åttende VÆRE
BÅDE I HIMMELEN OG PÅ JORDEN- alt etter som det er behov
for det. I rikets tid skal vi styre sammen med Jesu både ut ifra den
himmelske herlighet og ut ifra Jerusalem. VI SKAL STYRE SOM
PRESTER OG SOM KONGER. I og med at vi har fått her
lighetslegemet, vil vi også være bindeleddet mellom himmelen og
jorden. Vi vil være de himmelske sendebud til Israel og Jerusalem og
til hele jorden. Vi vil være en av flere forbindelseslinjer mellom det
frelste Israel i rikets tid og Gud. Det vil bli nok å gjøre. Vi må ikke
tro at vi blir sittende uvirksomme i himmelen i rikets tid. Det var ikke
under engler at Gud la den kommende verde, men under Sønnen og
de troende."For det var ikke under engler at han la den kommende
verden, som vi taler om."(Hebr.2,5.)
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Det himmelske Jerusalem vil også være mye nærmer jorden i rikets
tid enn det er i dag. Det vil sveve over Jerusalem, som er innehyllet i
Guds herlighets sky eller Schekina-herligheten. Alle mennesker skal
kunne følge med i det som skjer i himmelen. Ingen skal kunne
unnskylde seg med at de ikke vet at Gud er til.

Jesus skal både være i himmelen og på jorden. Vi vet at han skal
ha sin trone i Jerusalem, men vi vet også at menneskene skal se at
han sitter ved Faderens høyre hånd i det høye.(Mark. 14,62.) Dette
siste skal skje allerede i trengselstiden, etter at den kristne menighet
er bortrykket, og etter at Satan og de onde ånder er utkastet av
himmelrommet eller atmosfæren, som er deres oppholdssted i dag.
Vi vet at det skal oppstå en strid mellom Guds engler og Satan og
hans engler. Denne striden kan vi kalle for det "himmelske Harmag-
gedon".(Åp.l2,7-9.)
Når vi skal uttale oss om den kommende verden eller tidsalderen,

som vi får del i etter bortiykkelsen, må vi være oppmerksomme på
det forholdet at vi bare kan uttale oss om dette i vage formuleringer,
for vi kan ikke fullt ut beskrive det som skal bli ut ifra våre forutset
ninger, vår forståelse av tilværelsen og våre begreper. Vi har den
kommende tidsalderen i oss, i våre hjerter og i våre tanker, men vi
lever også fortsatt i den inneværende tidsalderen med våre legemer,
vår sjel og vår ånd. Nå er vi Guds barn, men det er ennå ikke åpenbart
det som vi skal bli.(l.Joh.3,2.) "Ånden selv vidner med vår iid at vi
er Guds barn, men er vi barn, da er vi også arvinger, såfremt vi lider
med ham (Jesus), for at vi også skal herliggjøres med ham. For jeg
holder for at den nærværende tids lidelse ikke er å akte mot den
herlighet som skal åpenbares på oss."(Rom.8,16-18.)
" Dere elskede! NÅ ER VI GUDS BARN, OG DET ER ENNÅ

IKKE ÅPENBART DET SOM VI SKAL BU. Vi vet at når han
åpenbares (Jesu komme fot menigheten), da skal vi bli ham like, for
vi skal se ham som han er."(l.Joh.3,2.)
"For vi skjønner stykkevis og taler profetisk stykkevis, men når det

fullkomne kommer (etter bortiykkelsen), da skal det som er styk
kevis, få ende. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som
et barn, dømte jeg som et barn, men da jeg ble mann, la jeg av det
barnslige. For nå (i det naturlige legemet) ser vi i et speil, i en gåte,
men da skal vi se åsyn til åsyn (med Gud), nå kjenner jeg stykkevis,
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men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg også fullt ut er kjent (av
Gud)."(l.Kor.l3,9-13.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) I hvilke 2 etapper skjer bortrykkelsen?
2.) Hva er barnekåret?
3.) Når blir "døden oppslukt til seier"?
4.) Hvordan vil vårt herlighetslegeme bli.(Se Åp.l,13-16.)
5.) Hva vil det si at vi skal få et lyslegeme?
6.) Hva vil det si at vi skal få et åndelig legeme?
7.) Når blir vi gjort lik med Jesus?
8.) Hvordan vil herlighetslegemene til den kristne forsamlingen

lyse?
9.) Hvordan vil herlighetslegemene til de gammel-testamentlige

troende lyse?
10.) I hvilken tidsperiode uttas det kristne legemet?
11.) Hva er den kledningen, som vi skal ha, et tegn på?
12.) Hvordan skal lyset bli i rikets tid?
13.) Hva er den egentlige lyskilden for alt lys?
14.) Hvordan vil lyset bli på den nye jord?
15.) Hva vil det si at herlighetslegemet kan bryte gjennom de

materielle hindringer?
16.) Hva er forskjellen på en ånd og på herlighetslegemet?
17.) Hvorfor er riket for Israel ofte sammenli^et med et måltid?
18.) Hvorfor kan herlighetslegemet skjule sin identitet?
19.) Hva er et åndelig legeme i motsetning til et naturlig legeme?
20.) Hvilke 2 legemer har Jesus?
21.) Hvilke funksjoner skal menigheten få i rikets tid?
22.) Hvor skal den kristne menighet være i rikets tid?
23.) Hva vil skje med det himmelske Jerusalem i rikets tid?
24.) Hva er det "himmelske Harmageddon"?
25.) Hvorfor kan vi ikke uttale oss fullt ut om den kommende

tidsalderen?
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JESU ELLER GUDS DOMSTOL I HIMMELEN.

Det første som skal skje etter at bortiykkelsen har funnet sted, er
det forholdet at vi skal fram for Jesu eller Guds domstol i himmelen.

Dommen skal begynne med Guds hus. Det gjør den bestandig."For
det er nå tiden at dommen skal begynne med Guds hus, men begyn
ner den med oss, hva blir da enden for dem som ikke vil tro Guds
evangelium? Og blir den rettferdige såvidt frelst, hvor skal det da bli
av den ugudelige og synderen?" (l.Pet.4,17-18.)
Foran Jesu domstol skal vårt liv som kristne bli vurdert. Den som

har vært lat eller passiv i arbeidet som kristen, skal få mindre
nådelønn enn den som har gjort et fint arbeid og en stor innsats i
Guds rike under sitt Jordeliv. DENNE SKAL FÅ STØRRE
NÅDELØNN. Felles for alle troende er at de blir frelst og blir med
i bortiykkelsen, MEN NÅDELØNNEN VIL VARIERE FRAFER-
SON TIL PERSON. La oss være oppmerksomme på dette forholdet,
slik at vi kan få den nådelønnen og den posisjonen i det framtidige
Guds riket som Gud har bestemt oss til. Gjerningene er lagt ferdige
for oss, for at vi skal kunne vandre fullt ut i dem.(Ef.2,10.) "Salige er
dere når de spotter og forfølger dere og lyver dere allslags ondt på
for min slgrld. Gled og fiyd dere! FOR DERES LØNN ER STOR I
HIMMELEN, for slik forfulgte de profetene før dere."(Mat.5,ll-
12.)
"Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og ruste tærer, og

hvor tyver bryter inn og stjeler, MEN SAMLE DERE SKATTER I
HIMMELEN, hvor hverken møll eller rust tærer, og hvor ikke tyver
bryter inn og stjeler."(Mat.6,19-20.)
"Den som tar imot en profet, SKAL FÅ EN PROFETS LØNN,

og den som tar imot en rettferdig, skal få en rettferdigs lønn. Og den
som gir en av disse små endog bare et beger kaldt vann å drikke fordi
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han er en disippel, sannelig sier jeg dere: HAN SKAL INGEN
LUNDE MISTE SIN LØNN/'(Mat.lO,41-42.)
"For vi skal alle åpenbares for KRISTI DOMSTOL, foråt enhver

kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det som han har
gjort, enten godt eller vondt."(2.Kor.5,10.)
"Men du, hvorfor dømmer du din bror? eller du, hvorfor ringeakter

du din bror? Vi skal jo alle stilles fram for GUDS DOMSTOL. For
det er skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne
bøye seg og hver tunge skal prise (bekjenne) Gud. Så skal da hver av
oss GJØRE GUD REGNSKAP FOR SEG SELV."(Rom. 14,10-12.)
"Men den som planter, og den som vanner er ett, dog skal enhver

av dem FÅ SIN EGEN LØNN ETTER SITT EGET ARBEID. For
vi er Guds medarbeidere, dere er Guds åkerland. Guds bygning.
Etter den Guds nåde som er meg gitt, har jeg lagt grunnvoll som en
vis byggmester, og en annen bygger videre, men enhver se til hvor
ledes han bygger videre! For ingen kan legge en annen grunnvoll enn
den som er lagt, DET ER JESUS KRISTUS. Men om noen på denne
grunnvoll bygger med gull, sølv, kostelige steiner, tre, høy, strå, da
skal enhvers verk bli åpenbart, FOR DAGEN SKAL VISE DET,
for den åpenbares med ild (Guds dom), og hvordan enhvers verk er,
det skal Oden prøve. Om det verk som en har bygget, står seg, DA
SKAL EN FÅ LØNN, om ens verk brenner opp, DA SKAL HAN
TAPE LØNNEN, MEN SELV SKAL HAN BLI FRELST, dog slik
som gjennom ild."(l.Kor. 3,8-15.)

"Således akte dere oss som Kristi tjenere og husholdere over Guds
hemmeligheter! For øvrig kreves det av husholdere AT DE MÅ
FINNES TRO. Men for meg (Paulus) har det lite å si å dømmes av
dere eller av en menneskelig domstol, ja, jeg dømmer meg ikke
engang selv, for selv om jeg ikke vet om noe galt jeg har gjort, er jeg
dermed ikke frikjent, men den som dømmer meg, er Herren. Døm
derfor ikke noen før tiden, før Herren kommer, han som også skal
føre fram for lyset det som har vært skjult i mørket, og åpenbare
hjertenes råd, og DA SKAL ENHVER FÅ SIN ROS AV GUD."
(l.Kor.4,1-5.)
"da dere vet at hva godt enhver gjør, det skal han få igjen av Herren,

enten han er tjener eller fri."(Ef.6,8.)
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"For meg er livet Kristus, og døden en vinning, men dersom det å
leve i legemet GIR MEG FRUKT AV MIN GJERNING, så vet jeg
ikke hva jeg skal velge, men står rådvill mellom de to ting, idet jeg
har lyst å fare herfra og være med Kristus, for dette er meget, meget
bedre."(Fil.l,21-23.)
"idet dere holder fram livets ord, TIL ROS FOR MEG PÅ KRISTI

DAG, at jeg ikke har løpt forgjeves eller arbeidet forgjeves."
(Fil.2,16.)
"Byd dem som er rike i den nåværende tidsalderen, at de ikke skal

være overmodige eller sette sitt håp til den uvisse rikdom, men til
Gud, som gir oss rikelig alle ting å nyte, at de skal gjøre godt, være
rike på gode gjerning er, gavmilde, godgjørende, SA DE LEGGER
SEG OPP EN GOD GRUNNVOLL FOR DET SOM SKAL
KOMME, at de kan gripe det evige (tidsalderlige) livet." (l.Tim.6,17-
19.)
"FOR DERE VET AT DERE SKAL FÅ ARVEN TIL LØNN

AV HERREN. Tjen den Herre Kristus."(Kol.3,24.)
"KAST IKKE BORT DERES FRIMODIGHET, SOM HAR

STOR LØNN."(HEBR.10,34.)
'Ta dere i vare at dere ikke mister det som dere har vunnet ved

deres arbeid, MEN AT DERE KAN FÅ FULL LØNN! Hver den
som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, han har ikke Gud,
den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen."(2.Joh.
8-9.)-og Den Hellige Ånd.
"Se, jeg kommer snart, OG MIN LØNN ER MED MEG, TIL Å

GI ENHVER ETTER SOM HANS GJERNING ER."(Åp.22,12.)
Jeg vil i den forbindelse sitere det som Halvard Kolsrud sier om

nådelønnen i sin bok: Jesus kommer, s.57: "Resultatene innenfor
Kristi domstol vil bli høyst forskjellige. Det er i og for seg ikke så
underlig, fordi det jo er en stor forskjell på Guds folk her i dette liv.
IKKE ALLE INNVIER SEG HELT OG FULLT TIL KRISTUS.
Ikke alle søker å gjøre hans vilje i alle ting. Ikke alle er like trofaste.
Ikke alle ivrer like mye for sjelers frelse. Dette er realiteter som vi
ikke kan overse.

For Kristi domstol vil noen komme til å se sitt livsverk brenne opp,
mens andre ser sitt livsverk bestå prøven. Se l.Kor.3,10-15. Også
ovenfor sine egne vil Kristus være den rett ferdige bedømmer som
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vil "gi enhver etter som hans gjeminger"."Se, jeg kommer snart, og
min lønn er med meg, til å gi enhver etter som hans gjerning
er."(Åp.22,ll)"
Jeg vil også sitere fra Ludv. Johnsens bok: Jesu nær forestående

komme, s.2S3 og 155. Han sier følgende om dommen for Jesu
domstol i himmelen: "Kristi menighets samling for å motta
"Seiersprisen", og den store kommende "Paradedag" av den levende
"Guds hær", da lønnen og kronene vil bli utdelt til de tro husholdere
og stridsmenn, som har vært tro til betroelsen av de talenter de hadde
fått, under deres jordiske vandring. Dette "seierstog" vil bli her på
jorden under Kristi tusenårs-regjering, renset som jorden da vil være
fira nærverelsen og besmittelsen av synd og Satan, og den gode og tro
^ener vil styre over byer og provinser og skinne som stemene,
evindelig og alltid. Skal du, skal jeg bli en av dem? Og det ville ikke
bli noen overraskelse om disse også skal ha lignende tillitsverv også
på den nye jord, ved tidenes ende.
Den store dag, da vi alle Guds barn, uten unntagelse skal avlegge

regngskap for ham, for de betrodde talenter. Ennskjønt vår frelse er
sikret, formedelest korset, er vi allikevel som tjenere, bygningsmenn,
stridsmenn og grener på vinteet, ansvarlig for hvordan vi har benyttet
vår tid, penger, talener og anledninger til å vitne, be, tjene, ofre eller
bli ofret i vår Herre tjeneste. Hvorledes vi oppfører oss her, vil bli
klart framstilt i evighetens lys. Vi kan ikke leve her, for å behage oss
selv, og så tenke at vi skal n^e den høyst mulige velsignelse og lykke
hinsides. Der er forskjellige stillinger, gleder og herligheter i him
melen. Guds ord viser oss dette mange steder. La oss derfor se nøye
etter, inens vi har tid, at vi samler oss skatter i himmelen, som ikke
rust kan fortære."

Spørsmål og oppgaver:

1.) Hva skal skje foran Jesu domstol i himmelen?
2.) Hvilken annen benevnelse har vi på denne domstolen?
3.) Hva er ilden et bilde på?
4.) Hvorfor vil nådelønnen bli forskjellig fra person til person?
5.) Hva skal nådelønnen brukes til?
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HVA SKAL TIL FOR Å FÅ FULL LØNN?

Det er ikke alle troende som innvier sitt liv fullt ut til Herren. På
grunn av at de er late og passive kristne, kan ikke Herren stelle med
dem slik som han ønsker. En del troende slipper ikke Herren helt til
i sitt liv. De vil gjerne bestemme en del selv. De tar det heller ikke så
alvorlig med helliggjørelsen. Bibelen kaller slike troende for
"kjødelige troende".

Bibelen deler inn mennskene i følgende 3 kategorier:
a) Det er det DET "SJELISKE" ELLER DET "NATURLIGE"

MENNESKET, (gr.anthropos psykikos). Det er av naturlig eller
ugjenfødt natur. Det er ukjent med den nye fødselen, som må til for
at ånden i et menneske skal bli oppreist, slik at en kan få tak i det nye
livet"Disse er de som skiller seg ut, naturlige (sjeliske) mennesker,
som ikke har ånd (Den Hellige And).(Jud.l9.)
b) Det er DET "ÅNDELIGE" MENNESKET.(gr. anthropos

pneumatikos.) Dette mennesket er gjenfødt av Den Hellige Ånd og
lever et riktig og åndsfylt kristenliv. Det lever i full kontakt med
Henen og forstår de åndelige sammenhenger i tilværelsen."Og drikk
dere ikke drukne av vin, for i det er der ryggesløshet, men bli fylt av
Ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og
åndelige viser, og synger og leker for Herren i deres hjerter."(Ef.5,18-
19.)
c) Det er DET "KJØDELIGE" MENNSKET.(gr.anthropos

sarkikos). Det har fått del i den nye fødselen, men det lever på en
kjødelig måte. Det lever etter kjødet, og blir som et barn i forholdet
til Gud og i forståelsen av de bibelske spørsmål og åndelige sann-
heter."Og jeg brødre kunne ikke tale til dere som til åndelige, men
bare som kjødelige, som til småbarn i Kristus. Jeg gav dere melk å
drikke og ikke fast føde, for dere tålte den ennå ikke. Ja, dere tåler
den ikke ennå, dere er jo ennå kjødelige. For når det er awind og
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trette blant dere, er dere da ikke kjødelige og vandrer på menneskelig
vis."(l-Kor.3,l-3.)
Den som vil gjøre seg forhåpning på å få full lønn for Jesu domstol

i himmelen, den må være en åndsfyllt troende. Den Hellige Ånd må
være drivkraften i hans liv. HAN MÅ HA SEIER OVER KJØDET.
Vi vet at Ånden og kjødet står hverandre imot, slik at vi (det nye
mennesket) ikke skal kunne gjørde det som det vil etter sin nye natur.
Dersom vi skal ha seier over kjødet, må vi vandre i Ånden."La derfor
ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets
lyster."(Rom.6,12.)
"For de som er etter kjødet, attrår det som hører kjødet til, men

de som er etter Ånden, attrår det som hører Ånden til. For kjødets
attrå er død, MEN ÅrøENS ATTRÅ ER LIV OG FRED, fordi
kjødets attrå er fiendskap mot Gud- for det er ikke Guds lov lydig,

heller ikke være det- og de som er i kjødet, kan ikke tekkes Gud.
Men dere er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i
dere, men har noen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham
til."(Rom.8,5-9.)
"Men jeg sier: VANDRE I ÅNDEN, SÅ SKAL DERE IKKE

roLLBYRDE KJØDETS BEGJERING. For kjødet begjerer mot
Ånden, og Ånden imot kjødet, de står hverandre imot, så dere ikke
skal gjøre det dere vil. Men dersom dere drives av Ånden, da er dere
ikke under loven."(Gal.5,16-18.)
"DERSOM VI LEVER I ÅNDEN, DA LA OSS OG VANDRE

IÅNDEN."(Gal.5,25.)
Dersom dette skal skje fullt ut i våre liv, må vi ta Guds fulle rustning

på, slik at vi kan greie oss mot Djevelens mange angrep i våre liv. Se
Ef.6,10-18.
Vi skal bare kort se på hva Guds fulle rustning går ut på:
a) Det er sannhet i all vår ferd.
b) Det er den rettferdighet som Jesus tilvandt oss på Gol^ta.
c) Det er fredens evangelium, som forteller oss at vi er Guds barn.
d) Det er troen, som er selve frelsespantet og bærebjelken i våre

liv.

e) Det er frelsen, som blir tilbudt oss som en gave.
f ) Det er Åndens sverd, som er Guds ord.
g) Det er den kontinuerlige bønnen.
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Dersom vi skal få full lønn av Jesus for Jesu domstol, så må vi
vandre fullt ut i de gjerningene som Gud har lagt ferdig foran oss, for
at vi skal vandre i dem. Dersom vi unndrar oss bare en liten gjerning,
så mister vi nådelønnen for den gjemingen."For vi er hans verk, skapt
i Kristus Jesus til gode gjerninger, at vi skulle vandre i dem."(Ef-2,10.)
Dersom vi skal få nådelønn for de gjerningene som vi har utført

for Herren, så må disse være utført i kjærlighet, for kjærligheten er
kristen dommems innerste vesen og uttrykk. Paulus sier at dersom vi
ikke utøver våre nådegaver og oppgaver i kjærlighet, så får vi ikke
nådelønn av det. Da er det bare en husholdning eller en oppgave som
er pålagt oss."For gjør jeg dette frivillig, da har jeg lønn, men gjør jeg
det nødtvungent, da er det en husholdning (et oppdrag) som er meg
betrodd."(lKor.9,l.)
Dersom vi ikke utøver våre oppgaver og nådegaver med kjærlighet,

da får vi ikke nådelønn for det. I slike tilfeller er vi ingen ting."Om
jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet,
da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg eier
profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om
jeg har all tro, så jeg kan flytte flell, men ikke har kjærlighet, da er
jeg ingen ting. Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om
jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gangner
det meg ingen ting."(l.Kor.l3,l-3.)
Oppgavene og nådegavene er ulike i Guds rike, men den Hellige

Ånd er den samme, og HAN KREVER FULL INNSATS AV OSS.
Gud krever av oss at vi skal være trofaste i våre gjøremål i Guds
rike."FORØVRIG KREVES DET AV HUSHOLDERE AT DE
MÅ FINNES TRO."(l.Kor.4,2.)
*'Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet,

mildhet, godhet, TROFASTHET, saktmodighet, avholdenhet."
(Gal. 5,22.)

"Ingen som gjør krigstjeneste, blander seg inn i livets sysler, FOR
AT HAN KAN TEKKES SIN HÆRFØRER."(2.Tim.2,4.)
Dersom Herren skal kunne bruke oss fullt ut i sitt rikes arbeid, så

må vi innvie oss helt til Kristus. Vi må ta hele Guds fiille rustning på
oss. Vi må la DEN HELLIGE Ånd, som vi har fått til innsegl og pant
til forløsningens dag, få lov til å bestemme over våre liv, over vår sjel
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og vår ånd. HAN SKAL BESTEMME OVER HELE MENNES
KET.

I tilleggg til dette må vi sette oss inn i det som Guds ord sier om
de forskjellige kristne problemstillingene. Vi blir bedt om å gå forbi
barnelærdommen i Guds ord, slik at vi kan forstå hva som er Guds
vilje og planer, både med de troende og med verden."La oss derfor
gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride fram mot det
fullkomne (i den kristne læren), så vi ikke atter legger grunnvollen
om omvendelse fira døde gjerninger og tro på Gud, med lære om dåp
og håndspåleggelse og evig dom. Og dette vil vi gjøre, om Gud gir
lov til det"(Hebr.6,l-3.)

1.

2.

3.

4

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Spørsmål og oppgaver.

Hva skal skje foran Jesu domstol i himmelen?
Hva er ilden et bilde på?
Hva er et "sjelisk" eller et "naturlig" menneske?
Hva er et "åndelig" menneske?
Hva er et "kjødelig" menneske?
Hva er det som begjærer imot Ånden?
Hva skjer når vi vandrer i Ånden?
Hva er Guds fiille rustning?
Hva skjer dersom vi utøver våre oppgaver og nådegaver
nødtvungent?
Hvilken betydning har kjærligheten i kristendommen?
Hvorfor er det så viktig å innvie sitt liv helt til Jesus?
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DE GODE GJERNINGENE.

De gjerningene som vi får nådelønn for foran Jesu domstol i
himmelen, blir kalt for GODE GJERNINGER. Det er Den Hellige
Ånd, som bor i oss, som er drivkraften til at vi utøver disse gjerning-
ene. DET ER IKKE LOVEN SOM DRIVER OSS TIL Å UTFØRE
DISSE GODE GJERNINGENE. I og med at Den Hellige Ånd er
flyttet inn i hver enkelt troendes hjerte, så er vi ikke lenger under
loven, men under nåden og Den Hellige Ånd."For synden skal ikke
herske over dere, dere er jo ikke under loven, men under nåden.*'
(Rom.6,14.)
"men nå er vi løst fra loven, idet vi er død fra det som vi var fanget

under, SÅ VI TJENER I ÅNDENES NYE VESEN, og ikke i
bokstavens gamle vesen."(Rom.7,6.)
"ikke at vi av oss selv duer til å uttenke noe som av oss selv, men

vår duelighet er av Gud, som og gjorde oss duelige til å være tjenere
for en ny pakt, ikke for bokstav, MEN FOR ÅND, for bokstaven slår
ihjel, MEN ÅNDEN GJØR LEVENDE."(2.Kor.3,5-6.)
"for jeg er ved loven død for loven (i og med at Jesus har oppfylt

loven for meg), for å leve for Gud."(Gal.2,19.)
"men etter at troen er kommet, er vi ikke lenger under tukte-

mesteren (loven)."(Gal.3,25.)
"Men deresom dere drives av Ånden, DA ER DERE IKKE

UNDER LOVEN."(Gal.3,18.
"For vi er de omskåme, vi som tjener Gud i hans Ånd og roser oss

i Jesus Kristus og ikke setter vår lit til kjød."(Fil.3,3.)
Vi skal i det følgende sitere en del Skrift-ord fra N.T., som om

handler de gode gjemingene."La således deres lys skinne for men
neskene, for at de kan se deres gode gjerninger og prise deres Fader
i himmelen."(Mat.5,16.)
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"Men da Jesus merket det, sa han til dem: Hvorfor gjør dere
kvinnen fortred? Hun har jo gjort en god gjerning mot meg."
(Mat26,10.)

"I loppe var det en disippelinne ved navn Tabita, det er utlagt:
Dorkas (en hind), hun var rik på gode gjerninger og gav mange
almisser."(Ap.gj.9,36.)
"dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære

og uforgjengelighet, skal han gi evig (tidsalderlig) liv, men de som er
gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettfer
digheten, dem skal times vrede og harme. Trengsel og angst skal
komme over hver menneskesjel som gjør det onde, både jøde først
og så greker, men herlighet og ære og fred skal times hver den som
gjør det gode, både jøde først og så greker." (Rom.2,7-11.)
"Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere

alltid i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og således rikelig kan
gjøre all god gjeming."(2.Kor.9,8.)
"For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som

Gud forut har lagt ferdige, at vi skulle vandre i dem."(Ef.2,10.)
"at dere kan vandre verdig for Herren til velbehag i alt, så dere

bærer frukt og vokser i all god gjerning ved kunnskapen om Gud."
(Kol.1,10.)
"han trøste deres hjerter og styrke dere i all god gjerning og tale."

(2.Tess.2,17.)
"Det er et troverdig ord: Om noen attrår et tilsyns- embete, da har

han lyst til en god gjeming."(l.Tim.3,l.)
"Likeså er og de gode gjerninger åpenbare, og de som det ikke er

således med, kan dog ikke skjules."(l.Tim.5,25.)
" foråt det Guds menneske kan være fullkomment, duelig til all

god gjeming."(2.Tim.3,17.)
"han som gav seg selv for oss for å forløse oss fra all urettferdi ghet,

og rense seg selv et eiendomsfolk, nidkjært til gode gjerninger."
(Tit.2,14.)
"Det er troverdige ord, og dette vil jeg at du skal innprente, foråt

de som tror på Gud, må legge vinn på å gjøre gode gjerninger. Dette
er godt og nyttig for menneskene."(Tit.3,8.)
"han gjøre dere fullt dyktige i all god gjerning, så dere kan gjøre

hans vilje, idet han virker i dere det som tekkes ham, ved Jesus
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Kristus, ham være æren i all evighet (tidsaldrenes tidsaldere.)"
(Hebr.13,21.)

"så dere lar deres ferd blant hedningene være god, foråt de, mens
de baktaler dere som ugjerningsmenn, kan se deres gode gjerninger
og for deres skyld prise Gud på besøkelsens dag." (l.Pet2,12.)
I Disse Bibel-sitatene fra N.T. er det sagt følgende om de gode

gjerningene:
a) Når menneskene ser våre gode gjerninger, skal de prise Gud.
b) De som har gode gjerninger, skal Gud gi evig (tidsalderlig) liv.
c) Det er Den Hellige Ånd, som er i våre hjerter, som bevirker at

vi gjør gode gjerninger.
d) Det er nåden i oss som bevirker at vi gjør gode gjerninger.
e) Vi er skapt i Jesus Kristus til å gjøre gode gjerninger.
f ) De gode gjerningene kan ikke skjules. De er åpenbare.
g) Guds folk skal være nidkjære til å gjøre gode gjerninger.
h) De gode gjerningene, som vi gjør, er nyttige for menneskene.
i) Jesus skal gjøre oss fullt dyktig til å utføre gode gjerninger.
j) Hedningene skal prise Gud på besøkelsens dag på grunn av de

gode gjerningene som vi gjør.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvem er det som bevirker at de troende gjør gode gjerninger.
2.) Hvorfor er det ikke loven som bevirker dette?
3.) Hva sier de Bibel-stedene, som vi har sitert ovenfor, om de

gode gjerningene?
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DEN HELLIGE ÅNDS FUNKSJON.

Den Hellige Ånd er den tredje personen i Gud-dommen. Gud-
dommen er ikke delt i 3 uavhengige størrelser, men den danner en
enhet Den har det samme siktemålet, og det er å frambringe frelsen
og forsøke å påvirke at så mange mennesker som mulig får del i den.
De forskjellige personene i Gud-dommen søker heller ikke utheve
seg selv på bekostning av de andre, men de peker bestandig på de
andre personene og framhever dem. De 3 personene i Gud-dommen
underlegger og underkaster seg hverandre.

Til tross for dette er det likevel tydelig at de 3 personene i
Gud-dommen har fått oppgaver, hvor de representerer de andre i
deres fylde.
Vi kan si at Gud-Faderen er den som PLANLEGGER i sitt

lønnlige råd, hvor også de 2 andre er til stede. De avgjørelser som
den treenige Gud tar, er bestandig enstemmige.
Gud-Sønnen er den som UTFØRER det som er planlagt Dette

var f.eks. tilfelle med skapelsen og med forsoningsverket.
Gud-Den Hellige Ånd er den KRAFTEN som oppdraget blir

utført med. Dette gjalt f.eks både ved skapelsen og ved Jesu opp
standelse fra de døde.
Den Hellige Ånds gjerning og funksjon er påtagelig i ny- testa-

mentlig tid, for i vår tidsperiode har han flyttet inn i hver enkelt
troendes hjerte og bor der. Den Hellige Ånd i hjertene er det nye
frelsesprinsippet i ny-testamentlig tid og i rikets tid. Dette frel-
sesprinsippet hører med til den kommende tidsalderen, som ikke er
kommet i sin fylde ennå. Den åndelige basis for den er kommet, men
ikke det konkrete og historiske Guds-riket. DET ER RIKET FOR
ISRAEL.

I og med at Den Hellige Ånd er flyttet inn i hver enkelt troendes
hjerte i vår tidsperiode, er det av den aller største betydning at vi
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troende vet hva Den Hellige Ånd gjør i våre liv. Vi skal i det følgende
belyse dette gjennom en rekke Bibel-ord:

1.) DET ER GUDS ÅND SOM ER I DE TROENDE.'Tor det er
ikke dere som taler, men det er deres Faders Ånd som taler i dere."
(Matl0,20.)

2.) DET ER DEN HELLIGE ÅND SOM GJENFØDER ET
MENNESKE."Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født
av Ånden, er Ånd."(Joh.3,6.)

3.) DET ER DEN HELUGE ÅND SOM GJØR ET MEN
NESKE LEVENDE."Det er Ånden som gjør levende, kjødet
gangner intet, de ord som jeg har talt til dere, er Ånd og liv."
(Joh.6,63.)

4.) DEN HELLIGE ÅND ER DEN ANNEN TALSMANNEN.
HAN SKAL VÆRE HOS DE TROENDE FOR BESTANDIG."og
jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han
kan være hos dere for bestandig."(Joh.l4,16.)

5.) DEN HELLIGE ÅND ER SANNHETENS ÅND. VERDEN
KAN IKKE FÅ DEL I HAM. HAN SKAL VÆRE HOS OG I DE
TROENDE. "Sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser
ham ikke og kjenner ham ikke, dere kjenner ham, for han blir hos
dere og skal være i dere.'YJoh.l4,17.)

6.) DEN HELLIGE ÅND UTGÅR FRA FADEREN."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.)

7.) DEN HELLIGE ÅND SKAL OVERBEVISE VERDEN OM
SYND, OM RETTFERDIGHET OG OM DOM."Og når han kom
mer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om
dom, om synd, fordi de ikke tror på meg, om rettferdighet, fordi jeg
går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger, og dom, fordi denne
verdens fyrste er dømt."(Joh.l6,8-ll.)

8.) DEN HELLIGE And SKAL VEILEDE DETROENDETIL
HELE SANNHETEN."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."(Joh.l6,13.)
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9.) DENHELLIGEÅNDSKALHERLIGGJØRE JESUS. HAN
SKAL FORKYNNE OSS JESU ORD."Han skal herliggjøre meg,
for han skal ta av mitt og forkynne dere."(Joh. 16,14.)

10.) DE TROENDE SKAL DØPES MED DEN HELLIGE
ÅND. (Dette er selve gjenfødelsen.)"for Johannes døpte dere med
vann, men dere skal døpes med Den Hellige Ånd ikke mange dager
heretter."(Ap.gj.l,5.)

11.) DE TROENDE SKAL BLI FYLLT MED DEN HELLIGE
ÅND. "Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale
med andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale." (Ap.gj.2,4.)

12.) DEN HELLIGE ÅND TALER TIL OSS TROENDE."Og
Ånden sa til Filipp: Gå bort til denne vogn og hold deg nærved den!"
(Ap.gj.8,29.)

13.) DENHELLIGEÅNDKANFORFLYTTEENTROENDE,
FRA ET STED TIL ET ANNET."Men da de steg opp av vannet,
rykte Herrens Ånd Filipp bort, og hoffmannen så ham ikke lenger,
for han drog sin vei med glede."(Ap.gj.8,39.)

14.) DEN HELLIGE AND FALLER PÅ DE TROENDE.(Dette
er det samme som gjenfødelsen.)"Mens Peter ennå talte disse ord,
falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte ordet."(Ap.gj. 10,44.)

15.) DEN HELLIGE ÅND KAN NEKTE OSS Å UTFØRE
BESTEMTE HANDLINGER, "og da de var kommet bortimot
Mysia, prøvde de å fare til Bitinia, men Jesu Ånd gav dem ikke lov
."(Ap.gj.16,7.)

16.) DEN HELLIGE ÅND KAN PÅLEGGE OSS Å UTFØRE
BESTEMTE HANDLINGER."Og nå se, bundet av Den Hellige
Ånd drar jeg til Jerusalem, og vet ikke hva som skal møte meg
der."(Ap.gj.20,22.)

17.) DET ER DEN HELLIGE ÅND SOM OMSKJÆRER
HJERTENE."men den som er jøde i det skjulte, han er jøde, og
omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven, en
sådan har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud." (Rom.2,29.)

18.) DEN HELLIGE ÅND HAR UTØST GUDS
KJÆRLIGHET I VÅRE HJERTER."og håpet gjør ikke til
skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige
Ånd, som er oss gitt." (Rom.5,5.)
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19.) DEN HELLIGE ÅND HAR VED KRISTI FOR-
SONERGJERNING FRIGJORT OSS FRA SYNDENS OG
DØDENS LOV."for livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort oss
fira syndens og dødens lov."(Rom.8,2.)

20.) DEN HELLIGE ÅND GIR LIV PÅ GRUNN AV JESU
FORSONING."Men er Kristus i dere, da er vel legemet dødt på
grunn av synd (vi må dø den legemlige død), men Ånden er liv på
grunn av rettferdighet (Jesu forsonergjeming.)"(Rom.8,10.)

21.) DEN HELLIGE ÅND OPPVAKTE JESUS FRA DE
DØDE. "Men dersom hans Ånd som oppvakte Jesus fra de døde,
bor i dere, da skal han som opp vakte Kristus fira de døde, også
levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i dere."
(Rom.8,11.)

22.) DEN HELLIGE ÅND DØDER LEGEMETS GJER
NINGER. "for dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø, men
dersom dere døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal dere
leve." (Rom.8,13.)

23.) DEN HELLIGE ÅND ER BARNEKÅRETS ÅND."dere
fikk jo ikke trælldommens ånd, så dere atter skulle frykte, men dere
fikk barnekårets Ånd, ved hvilken vi roper: Abba, Fader."(Rom.8,
13.)

24.) DEN HELLIGE ÅND VITNER MED VÅR ÅND AT VI
ER GUDS BARN. "Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds
barn." (Rom. 8,16.)

25.) DEN HELLIGE ÅND GÅR I FORBØNN FOR OSS."Men
i like måte kommer også Ånden vår skrøpelighet til hjelp, for vi vet
ikke hva vi skal be om, slik som vi trenger det, men Ånden selv går i
forbønn for oss med usigelige sukk."(Rom.8,26.)

26.) VI ER HELLIGET VED DEN HELUGE ÅND."at jeg skal
være Kristi Jesu offerprest for hedningene, idet jeg prestelig forvalter
Guds evangelium, for at hedningene kan bli et velbehagelig offer,
helliget ved Den Hellige Ånd."(Rom.l5,16.)
27.) DEN HELLIGE ÅND RANSAKER DYBDENE I

GUD."Men oss har Gud åpenbart det ved sin Ånd. For Ånden
ransaker aUe ting, også dybdene i Gud."(l.Kor.2,10.)

28.) DEN HELLIGE ÅND KJENNER ALLE TING HOS
GUD."for hvem i blant mennesker vet hva som bor i mennesket, uten
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menneskets ånd, som er i ham? Således vet heller ingen hva som er
i Gud, uten Guds Ånd."(l.Kor.23,ll.)

29.) DEN HELLIGE ÅND LÆRER OSS ALLE TING OM
GUD. **men vi har ikke fått verdens ånd, vi har fått den Ånd som er
av Gud, for at vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud."(l-Kor.2,12.)

30.) VI BLIR RETTFERDIGGJORT I DEN HELLIGE
ÅND.**Og således var det med somme av dere, men dere har latt dere
avtvette, dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre
Jesu navn og i vår Guds Åjid."(l-Kor.6,ll.)

31.) DEN HELLIGE ÅND SKAL OPPVEKKE DE
TROENDE.*'og Gud har oppvakt Herren og skal også oppvekke oss
ved sin kraft." (l.Kor.6,14.)

32.) DEN HELLIGE ÅND GIR DE FORSKJELLIGE
NÅDEGAVER. "Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den
samme, og det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme,
og det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme som
virker alt i alle. Men Åndens åpenbarelse gis enhver til det som er
gavnlig. For en gis visdoms tale ved Ånden, en annen kunnskaps tale
ved den samme Ånd, en annen tro ved den samme Ånd, en annen
nådegåver til å helbrede ved den samme Ånd, en annen kraft til å
gjøre undergjerninger, en annen profetisk gave, en annen evnen til å
prøve åndene, en annen forskjellige slags tunger, en annen tydning
av tunger."(l.Kor. 12,4-10.)

33.) DEN HELLIGE ÅND UTDELER NÅDEGAVENE
ETTER SOM HAN SELV VIL." Alt dette virker den ene og samme
Ånd, idet han utdeler til hver især etter som han selv vil."
(l.Kor.12,11.)

34.) VI ER ALLE DØPT MED EN ÅND TIL Å VÆRE ET
LEGEME. (Dette er selve gjenfødelsen)"for vi er jo alle døpt med
en Ånd til å være et legeme, enten vi er jøder eller greker, enten vi
er træller eller frie, og vi har alle fått en Ånd å drikke." (l.Kor.lZ13.)

35.) DEN HELLIGE ÅND ER GITT TIL PANT I VÅRE
HJERTER, "han som og satte sitt innsegl på oss og gav Ånden til
pant i våre hjerter."(2.Kor.l,22.)

36.) DEN HELLIGE ÅND GJØR LEVENDE."som og gjorde
o$å duelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke for bokstav, men
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for Ånd, for bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende."(2.Kor.
3,6.)

37.) DEN HELLGE ÅND GIR FRIHET."Men Herren er
Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet."(2.Kor.3,17.)

38.) DEN HELLIGE ÅND SKAL FORVANDLE DE
TROENDE TIL HERRENS HERUGHET.^Men vi som med utU-
dekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle
forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet, som av
Herrens Ånd." (2.Kor.3,18.)

39.) DEN HELLIGE Ål^ ER TROENS ÅND."men etter som
vi har den samme troens Ånd- etter det som er skrevet: Jeg trodde,
derfor talte jeg- så tror vi og, og derfor taler vi og."(2.Kor.4,13.)

40.) DEN HELLIGE ÅND ER DE TROENDES PANT TIL
FORLØSNINGENS DAG."Men den som har satt oss i stand til just
dette, er Gud, han som og har gitt oss Ånden til pant."(2.Kor.5,5.)

41.) VI FIKK DEN HELLIGE ÅND VED TROENS FORKYN
NELSE. "bare dette vil jeg vite av dere: Var det ved lov-gjeminger
dere fikk Ånden, eller ved troens forkynnelse?:"(Gal.3,2.)

42.) VI FÅR DEN HELLIGE ÅND VED TROEN."forat
Abrahams velsignelse kunne komme over hedningene i Kristus Jesus,
så vi ved troen kunne få Ånden, som var oss lovet."(Gal.3,14.)

43.) DEN HELLIGE ÅND ROPER: ABBA FADER, I VÅRE
HJERTER."Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd
i våre hjerter, som roper: Abba Fader!"(Gal.4,6.)

44.) DERSOM VI VANDRER I DEN HELLIGE ÅND, SKAL
VI IKKE FULLBYRDE KJØDETS BEGJÆRING."Men jeg sier
dere: Vandre i Ånden, så skal dere ikke fullbyrde kjødets begjæring."
(Gal.5,16.)

45.) DEN HELLIGE ÅND BEGJÆRER MOT KJØDET."For
kjødet begjærer mot Ånden, og Ånden mot kjødet, de står hverandre
imot, så dere ikke skal gjøre det dere vil."(Gal.5,17.)

46.) DEN SOM DRIVES AV DEN HELUGE ÅND, ER IKKE
UNDER LOVEN. "Men dersom dere drives av Ånden, da er dere
ikke under loven."(Gal.5,18.)

47.) DEN HELLIGE ÅNDS FRUKTER ER KJÆRUGHET,
GLEDE, FRED, LANGMODIGHET, MILDHET, GODHET,
TROFASTHET, SAKTMODIGHET OG AVHOLDENHET."

-95-



men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet,
godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet, mot slike er loven
ikke.." (Gal.5,22-23.)

48.) DEN SOM SÅR I DEN HELLIGE ÅND, SKAL HØSTE
EVIG (TIDSALDERLIG) LIV VED ÅNDEN.'Tor den som sår i
sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet, men den som sår i Ånden,
skal høste evig (tidsalderlig) liv av Ånden."(Gal.6,8.)

49.) VED JESUS KRISTUS HAR VI ADGANG TIL
FADEREN I DEN HELLIGE ÅND."for ved ham har vi begge
adgang til Faderen i en Ånd."(Ef.2,18.)

50.) DEN HELLIGE ÅND GIR OSS STYRKE OG KRAFT.^at
han etter sin herlighets rikdom må gi dere å styrkes med kraft ved
hans Ånd i deres innvortes menneske."(Ef.3,16.)
51.) DEN HELLGE ÅND FORNYER DE TROENDE."at dere

etter deres forrige ferd skal avlegge det gamle menneske, som for
derves ved de dårende lyster, men fornyes i deres sinns ånd." (Ef.4,22-
23.)

52.) DEN HELLIGE ÅND GIR DE TROENDE SAM-
FUNN."Er det da noen trøst i Kristus, er det noen kjærlighetens
husvalelse, er det noe Åndens samfunn, er det noem medfølelse og
barmhjertighet" (Fil.2,1.)

53.) VI TJENER GUD I DEN HELUGE ÅND."For vi er de
omskåme, vi som tjener Gud i hans Ånd og roser oss i Kristus Jesus
og ikke setter vår lit til kjød."(Fil.3,3.)

54.) DEN HELLIGE ÅND HELUGGJØR DE TROENDE."
Men vi er skyldige til å takke Gud alltid for dere, brødre, dere som
er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok dere ut til frelse ved
helliggjørelse ved Ånden og tro på sannheten."(2.Tess.2,13.)
55.) DEN HELLIGE ÅND FORTELLER OSS OM DET SOM

SKAL SKJE I FRAMTIDEN."men Ånden sier med tydelige ord at
i de kommende (siste) tider skal noen falle fra troen, idet de holder
seg til forførende ånder og djevlers lærdommer."(l.Tim.4,l.)

56.) DEN HELLIGE AND ER KRAFTS OG KJÆRLIGHETS
OG SINDIGHETS ÅND."For Gud gav oss ikke motløshets ånd,
men krafts og kjærlighets og sindighets Ånd."(2.Tim.l,7.)
57.) DEN HELLIGE ÅND ER NÅDENS ÅND."hvor meget

værre straff tror dere da den skal aktes verd som har trådt Guds Sønn
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under føtter og ringeaktet paktens blod, som han bie helliget ved, og
har hånet nådens Ånd."(Hebr. 10,29.)
58.) DET VAR DEN HELLIGE ÅND SOM LEVENDEG-

JORDE JESUS."For også Kristus led en gang for syndere, en rett
ferdig for urettferdige, for å føre oss fram til Gud, han som led døden
i legemet, men ble levendegjort av Ånden."(l.Pet.3,18.)

59.) DEN HELLIGE ÅND KVILER OVER DE TROENDE."
Om dere hånes for Kristi navns skyld, er dere salige, fordi herlig
hetens og Guds ånd kviler over dere."(l.Pet.4,14.)
60.) DEN HELLIGE ÅND BEKJENNER AT JESUS ER KRIS

TUS (MESSIAS), OG AT HAN ER KOMMET I KJØD."På dette
skal dere kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er
Kristus, kommet i kjød, er av Gud, og hver ånd som ikke bekjenner
Jesus, er ikke av Gud, og dette er Antikristens ånd, han som dere har
hørt skal komme, og nå allerede er i verden."(l.Joh.4,2-3.)
61.) DEN HELLIGE ÅND VITNER OM JESU FRELSES-

VERK- "Han er den som kom med vann (dåpens vann) og blod, ikke
bare med vannet, men med vannet og med blodet, og Ånden er den
som vitner, fordi Ånden er sannhet."(l.Joh.5,6.)

62.) DET ER DEN HELLGE ÅND SOM TALER TIL MENIG-
HETENE."Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menig
hetene: Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre, som er i Guds
paradis." (Åp.2,7.)
63.) DET ER GUD SOM GIR OSS DEN HELLIGE ÅND."Og

han sa til meg: Disse ord er troverdige og sanne, og Herren, den Gud
som utdeler sin Ånd til profetene, har sendt ut sin engel for å vise
sine penere det som snart skal skje."(Åp.22,6.)
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva vil det si at Gud er treenig?
2.) Hvilke spesielle oppgaver har de forskjellige personene i

Gud-dommen?
3.) Hva er det nye ffelsesprinsippet i ny-testamentlig tid?
4.) Hvilke forskjellige funksjoner har Den Hellige Æid?
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DE FORSKJELLIGE KRANSENE (KRONENE) OG RETT-
FERDIGHETSDRAKTEN.

Foran Jesu domstol i himmelen blir det delt ut både kranser,
kroner og kledninger. Vi tror at herlighetslegemet til den kristne
forsamlingen vil skinne som solen. Dette vil være det samme for alle,
men vi tror at kransene og kronene vil være forskjellige, alt etter hvor
stor nådelønnen er blitt. Nådelønnen gir uttrykk for vår trofasthet i
vandringen i kristnelivet og FØRER FRAM TIL DE OPPGAVENE
SOM VI SKAL HA I RIKETS TID. De som har fått den største
nådelønnen, skal få større oppgaver i rikets tid. Etter min vurdering
er det et helt riktig prinsipp at den som har gjort en fin innsats i Guds
riket, mens han levde, skal få en påskjønnelse for dette og få større
og mer betrodde oppgaver i riket for Israel enn den som har vært en
lat og passiv kristen. BEGGE BLIR FRELST, MEN
NÅDELØNNEN VIL VÆRE FORSKJELLIG.
Vi skal i det følgende se på de 4 kransene eller kronene som vi får

utdelt foran Jesu domstol i himmelen. Det greske ordet "stefanos",
som blir blir oversatt med "krans", kan også bety "krone". Vi må være
oppmerksomme på at kransene/kronene både har en konkret-
åndelig betydning og en overført-åndelig betydning. Det betyr for det
første at vi skal få de konkrete kransene, men det betyr også at de
står for noe mer en selve kransene. Denne overført-åndelige betyd
ningen kan det være vanskelig å få tak i, fordi Bibelen ikke beskriver
dette.

Vi skal gi en beskrivelse av hva som skal til for å vinne disse
kransene, slik at vi vet hvor vi skal sette inn innsatsen, for å vinne
dem. Disse kransene gir oss oppgaver i rikets tid. Jeg ser ikke bort
ifra at vi kan få utøve og fullføre de samme oppgavene som vi hadde
under vårt jordeliv, dersom dette er etter Guds vilje. Vi vet at
nådegavene skal ikke falle bort, men etter bortrykkelsen skal vi få
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Den hellige Ånd i sin fylde, og vi skal kjenne alle ting. Nå ser vi bare
profetisk stykkevis og taler profetisk stykkevis, men etter bortiykkel-
sen skal vi alle se og kjenne fullt ut, likesom vi også nå fullt ut er kjent
avGud.(l.Kor.l3,9-12.)

Videre vet vi at det skal finne sted en omprioritering ved Jesu
domstol. Mange av de første, skal bli de siste, og mange av de siste,
skal bli de første.(Mat. 19,30.) Dette vil si at mange av de som ble
ansett for å være de største blant oss troende, de skal miste den
posisjonen som vi har gitt dem, eller den posisjonen som de selv har
gitt seg i jordelivet. Foran Jesu domstol vil det finne sted en
omprioritering av oppgavene og embetene. Mange av dem som har
vært minst ansett, skal få de mest framtredende posisjonene i Guds
rike, for de har forvaltet sine muligheter og sine nådegaver på en
bedre måte enn de fleste andre.
Det som vi har bygd opp i løpet av historien med over- og under

ordnede embeter i forhold til hverandre, det vil brenne opp foran
Jesu domstol, for det er ilden som skal bedømme det. Ilden står for
Guds dom, og domsgrunnlaget er Guds ord og Guds ordninger. Jeg
tenker her f.eks. på den dårlige behandlingen som det alminnelige
prestedømmet har fått i mange kristne forsamlinger og orga-
nisajoner, der det ikke lenger er nådegavene som er utslagsgivende
for embetene, men utdannelse og anisiennitet. (Hør min kassett: Det
alminnelige prestedømme og embetsforståelsen i den norske kirke.)
Ved Jesu domstol skal alle ting komme i sin rette skikk. Da skal vi

også forstå alle sammenhenger helt perfekt, slik som de skal være.
Vi skal heller ikke ha noe problem å godta det som Jesus bestemmer,
for han er overgitt hele dommen, fordi han er Menneskesønnen. Han
kjenner alle ting, for det er den treenige Gud som har planlagt alle
jødiske og kristne sammenheng er. Jesus har bestandig vært i Guds
underfulle og evige råd.
Foran Jesu domstol i himmelen skal følgende 4 kranser eller

kroner deles ut:

1.) Det er RETTFERDIGHETENS KRANS. Den får alle
troende. Den deles ut på grunnlag av Golgata-verket, som er Guds
rettferdige gjerning overfor alle mennesker. Alle som har stridt den
gode strid og fullendt løpet, vil få denne kransen."Jeg har stridt den
gode strid, fullendt løpet og bevart troen. Så ligger da rettfer-

-100-



dighetens krans rede for meg, den som Herren den rettferdige
dommer, skal gi meg på hin dag, dog ikke meg alene, men alle som
har elsket hans åpebarelse (Jesus)."(2.Tim.4,7- 8.)

2.) Det er ÆRENS UVISNELIGE KRANS. Den vil bli utdelt til
menighetens hyrder og eldste, som med trofasthet har voktet og
vernet Guds menighet De hyrdene og de eldste som har sviktet sin
oppgave på dette området, får ikke denne kransen.''De eldste blant
dere formaner jeg som medeldste og vitne om Kristi lidelser, som den
som og har del i den herlighet som skal åpenbares: Vokt den Guds
hjord som er hos dere, og ha tilsyn med den, ikke av tvang, men
frivillig, ikke for ussel vinnings skyld, men av villig hjerte, heller ikke
som de som vil herske over sine menigheter, men slik at dere blir
mønster for hjorden, og når overhyrden (Jesus) åpenbares, skal dere
få ærens uvisnelige krans."(l-Pet. 5,1-4.)

3.) Det er GLEDES- ELLER HEDERSKRANSEN. Den vil bli
utdelt til alle dem som har vært med på å vinne mennesker for
Kristus. Denne kransen består av det antallet mennesker som en har

vunnet for Kristus. En må imidlertid være oppmerksom på det
forholdet at når mennesker blir vunnet for Kristus, så er det mange
som skal ha nådelønn for dette. Det er f.eks. forfedrene i og med at
de tok beslutningen om å bli personlige troende. Det er forfedrenes
bønner. Det er den velsignelse som ligger over familiene som har fulgt
Jesus i mange generasjoner. Det er de direkte forbedrerne. Det er
de som viser omsorg for de ufrelste, og det er predikanten som var
så heldig å få så ordet da timen var kommet til at underet kunne skje.
Det er mange som sår og som vanner, men det er Heren som gir vekst.
ALLE SKAL FÅ LØNN I SIN TID. (l.Kor.3,7-8.).
Når det gjelder denne kransen, så består den av et bestemt antall

mennesker, som en har vunnet for Jesus i sitt arbeide. 1 dette tilfelle
er denne kransen nærmere beskrevet i Guds ord, slik at vi helt
konkret og eksakt kan vite hva den går ut på. Det er en stor fordel
for oss at åndelige uttrykk blir forklart med konkrete ting og
begreper, for da kan vi lettere få tak i hva det egentlig dreier seg
om."Derfor mine brødre, som jeg elsker og lenges etter, min glede
og min krans, stå således fast i Herren, mine elskede."(Fil-4,l.)
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"For hvem er vel vårt håp og vår glede eller vår hederskrans? er
ikke også dere det for vår Herre Jesu åsyn ved hans komme."
(l.Tess.2,19.)

4.) Det er DEN UFORGJENGELIG KRANS. Denne blir også
kalt for KAMPPRISEN eller SEIERSPRISEN. Denne kransen eller

kampprisen blir gitt til alle troende som har fullendt løpet og bevart
troen, og som har greid å holde fast på Jesu lære og kristendommens
grunnsannheter."Vet dere ikke da at de som løper på rennebanen,
de løper vel alle, men bare en får prisen? Løp da således, for at dere
kan vinne den. Hver som er med i veddekamp, er avholdende i alt,
hine for å få en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig."
(l.Kor.9,24-25.)
"Men ett gjør jeg, idet jeg glemmer det som er bak, og strekker

meg ut etter det som er foran, jager jeg mot målet, til den seierspris
som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus." (Fil.3,14.)
"La ingen frarøve dere kampprisen, om noen prøver på det ved

(påtatt) ydmykhet og engledyrkelse (gnostikerne mente at Jesus ikke
kunne bringe velsignelse, fordi han var for høyt oppe i
englehierarkiet. Han var den øverste av englene. Det var de lavere
engler som hadde fått denne oppgaven), idet han gir seg av med
syner, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn, og ikke holder
fast ved hodet (Jesus), hvorfra hele legemet, hjulpet og sammenføyet
ved sine ledemot og bånd, vokser Guds vekst." (2.Kol. 2,18-19.)
"Men du. Guds menneske, fly disse ting, jag etter rettferdighet.

Guds- frykt, tro, kjærlighet, tålmodighet, saktmodighet! Strid troens
gode strid, grip det evige (tidsalderlige) livet, som du ble kalt til, du
som og har avlagt den gode bekjennelse for mange vitner."
(l.Tim.6,11-12.)

"Ingen som gjør krigstjeneste, blander seg inn i livets sysler, foråt
han kan tekkes sin hærfører. Men om noen også strider i veddekamp,
får han dog ikke kransen hvis han ikke strider på den rette
måten."(2.Tim.2,4- 5.)
5.) Foran Jesu domstol blir også LIVETS KRONE utdelt. Dette

er en spesiel æresbevisning som kommer dem til del som har vært
fristet på en spesiell måte og dem som har gitt sine liv for Kristus og
kristendommens sak. Dette utrykket finnes bare to ganger i
N.T."Salig er den mann som holder ut i fristelse, for når han har stått
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sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovet dem som elsker
ham."(Jak.l,12.)
"Fiykt ikke for det du skal lide. Se, djevelen skal kaste noen av dere

i fengsel, foråt dere skal prøves, og dere skal ha tren^el i 10 dager.
Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone." (Åp.2,10.)
Vi skal også få en kledning foran Jesu domstol. DET ER JESU

RETTFERDIGHETS DRAKT, SOM VI FÅR VED TROEN PÅ
JESUS. Vi må forstå denne Idedningen både i konkret-åndelig
betydning og i overført-åndelig betydning. På samme måten som Jesu
klær lyste da han ble forklaret for sine apostler på flellet, på samme
måten skal vår rettferdighetsdrakt lyse i rikets tid.(Mat.l7,l-13.)
Vi som tilhører den kristen forsamlingen, vil få en spesiell rettfer

dighetsdrakt. Vi vil få KVITE KLÆR.(gr.himatios levkois).
"Den som seirer, han skal således bli kledd i kvite klær (gr.

himatios levkois), og jeg vil ikke utslette hans navn av livets bok, og
jeg vil kjennes ved hans navn for min Fader og for hans
engler."(Åp.3,5.)
"så råder jeg deg (Laodikea-menigheten) at du kjøper av meg gull

(frelsende tro), glødet i ild, for at du kan bli rik, og kvite klær
(gr.himatia levka), for at du kan kle deg i dem og din nakenhets skam
ikke skal bli åpenbart, og øyensalve (Den Hellige Ånd) til å salve dine
øyne med, for at du kan se. "(Åp.3,18.)
"Og rundt tronen var det 24 troner, og på tronene så jeg 24 eldste

sitte, kledd i kvite klær (gr.himatiois levkois), med sine gullkroner
(gr.stafanus) på hodene.(Vi husker på at "stefanos" kan oversettes
både med krans og krone. Her er det alstå de forskjellige kransene
som de har på sine hoder)." (Åp.4,4.)
Som jeg har vært inne på før, skal de forskjellige ffelsesforsamling-

ene skille seg fira hverandre både med hensyn til glans og med hensyn
til klær. Dette er gjort for at vi skal vite til hvilken frelseforsamling
de tilhører, og til hvilken tid de har levd. Den frelseskledningen som
den kristne menigeten får, er en kledning som gir adgang både til
himmelen og til jorden. Vi som hører med til den kristne forsamling
en, har adgang både til den himmelske fasen og de jordiske fasen av
Guds rike i rikets tid. (Dette gjelder også andre frelsesforsamlinger.
Vi skal skrive mer om dette senere.)
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Oppgaver og spørsmål.

1.) Hva er nådelønnen?
2.) Hva er hensikten med nådelønnen?
3.) Hvilke to betydninger har det greske ordet "stefanos"?
4.) Hvorfor skal det finne sted en omprioritering av oppgavene

og embetene foran Jesu domstol?
5.) Hva er rettferdighetens krans?
6.) Hva er ærens uvisnelige krans?
7.) Hva er gledes eller hederskransen?
8.) Hvem er det som skal være med å dele nådelønnen, når et

menneske blir frelst?

9.) Hvem er det som er vår gledes- eller hederskrans?
10.) Hva er den uforgjengelige krans?
11.) Hva er livets krone?
12.) Hva er rettferdighetsdrakten?
13.) Hva heter på gresk den rettferdighetsdrakten som den kristne

menighet vil få?
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NÅDELØNNENS FORSKJELLIGE MOTIVER.

Nådelønnen har følgende motiver:
1.) For det første er det et riktig prinsipp at den som har gjort en

fin innsats i Guds rikes arbeid, skal få større nådelønn enn den som
har vært lat og passiv. Begge blir frelst, men lønnen vil være forskjel
lig.

2.) For det andre virker den ansporende på samvittigheten og blir
en drivkraft i arbeidet En vet at en skal få lønn for den delen av

arbeidet som står seg og ikke brenner opp foran Jesu domstol. Erich
Sauer sier følgende om dette: "Likesom bortrykkelsen er en
vederkvegelse for hjertet, så er Kristi domstol ansporende for sam-
vittigheten...Frelsen henger sammen med troen, lønnen med tros
kapen. SOM BARN MOTTAR VI HANS LIV, SOM TJENERE
HANS LØNN."
Nå kan vi ikke utrette noe av oss selv. Det er Den Hellige Ånd,

som er i våre hjerter, som driver oss framover i arbeidet i Guds rike.
Han er den som virker, slik at vi kan utføre det som han vil. Han er
selve drivkraften i vårt arbeide. Uten Jesu kraft kan vi ikke gjøre
noe."Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme, og
det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme, og det er
forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme SOM
VIRKER ALT I ALLE (TROENDE)."(l.Kor. 12,4-6.)
"Alt dette virker den ene og samme Ånd, idet han utdeler til hver

især etter som han vil."(l.Kor.l2,ll.)
"foråt dere må kunne dømme om de forskjellige ting, så dere kan

være rene og uten anstøt til Kristi dag, fylt med rettferdighets fhikt,
SOM VIRKES VED JESUS KRISTUS, Gud til ære og lov."
(Fil.1,10-11.)
"FOR GUD ER DEN SOM VIRKER I DERE BÅDE Å VILLE
OG Å VIRKE TIL HANS VELBEHAG."(Fil.2,13.)
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"han gjøre dere dyktige i all god gjerning, så dere kan gjøre hans
vilje, idet han virker i dere det som tekkes ham, ved Jesus Kristus,
ham være æren i all evighet. Amen."(Hebr.l3,21.)

3.) For det tredje går Guds rike framover når vi utøver våre
nådegaver og tenester på en rett måte. Jesus har gjort seg avhengig
av det kristne legemet i denne tidsperioden foråt evangeliet skal
kunne nå ut til alle verdens folk. I vårt arbeid er vi med å utbrede
Guds rike og vinne mennesker for himmelen. Vi vet at Guds rike
både er de troende og det område hvor forkynnelsen går ut til. Guds
rike er ikke kommet lenger enn dit hvor forkynnelsen er nådd.
Når vi sender ut misjonærer, og når vi forkynner på slike steder

der Guds rike ikke er, så er vi med på å utvide Guds rikes grenser.
Satan må da avgi en del av sitt område, og nye mennesker blir vunnet
for Guds rike. I utgangspunktet er alle "vredens barn". (Ef.2,3.) Når
et menneske omvender seg og kommer til tro på Jesus, da må Satan
og hans rike avgi denne personen til Guds rike. Guds rikes barn blir
rekrutert fra Satans rike. De blir revet ut av Satans grep og den evige
(tidsalderlige) fortapelsen. Gud har i stor utstrekning gjort seg av
hengig av sine barn og vårt arbeid.

4.) For det fjerde skal nådelønnen være grunnlaget og ut
gangspunktet for de opgavene som vi skal få i den himmelske og i
den jordiske fasen av riket for Israel. VI SKAI. FÅ OVER
ORDNENDE OPPGAVER I 1000 ÅRS-RIKET. Vårt ut
gangspunkt vil være himmelen, men vi skal også ha funksjoner på
jorden. Vi skal være det himmelske bindeleddet mellom himmelen
og jorden. VI SKAL VÆRE PRESTER OG KONGER. Dette skal
skje på jorden. I himmelen skal vi utøve vårt alminnelige
prestedømme. Himmelen har ikke bruk for noe presteembete som
sådant.

Jesus har gått inn i himmelen som den store og endgyldige yp
perstepresten. Når han kommer tilbake, kommer han som kongen og
som løven av Juda stamme."Da sa Jesus til dem (apostlene): Sannelig
sier jeg dere: Dere som har fulgt meg, skal i gjenfødelsen (riket for
Israel), når Menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone (i
Jerusalem) også sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stam-
mer."(Mat.l9,28.)
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"og jeg tilsier dere (apostlene) riket (riket for Israel), likesom min
Fader har tilsagt meg det, så dere skal ete og drikke ved mitt bord i
mitt rike, og sitte på troner og dømme Israel 12 stammer."
(Luk.22,19-30.)

"Eller vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? og dersom
verden blir dømt ved dere, er dere da uverdige til å dømme i de
ringeste saker? Vet dere ikke at vi skal dømme engler? hvor meget
mere da i timelige ting.(l.Kor.6,2-3.)
"Det er troverdige ord, for er vi død med ham, skal vi og leve med

ham, holder vi ut, skal vi og herske med ham, fornekter vi, skal han
og fornekte oss, er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke
fornekte seg selv."(2.Tim.2,ll-13.)
"For det var ikke under engler han la den kommende verden (1000

års- riket), som vi taler om. (Han la den under seg selv, den Jødiske
nasjonen og den kristne menighet.)(Hebr.2,5.)
"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 mørke til sitt underfulle lys."(l.Pet.2,9.)
"og som har gjort oss (den kristne meniget) til et kongerike, til

prester for vår Gud og sin Fader, ham tilhører æren og makten i all
evighet."(Åp.l,6.)
"og de (24 eldste) synger en ny sang og de sier: Verdig er du til å

ta boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod
kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt, og gjorde
oss til et kongerike og til prester for vår Gud, OG VI SKAL VÆRE
KONGER PÅ JORDEN."(Åp.5,9-10.)
Den kristne menighet skal styre sammen med Jesus i rikets tid som

prester og som konger. De som har fått den største nådelønnen foran
Jesu domstol, skal få de største oppgavene i rikets tid.
La oss se litt på presteembetet. I gammel-testamentlig tid var

presten mellommann og formidler mellom Gud og menneskene. Det
var Guds mening at Israel eller jødene skulle være prester for Gud
overfor hedningene. Det skal de også bli i rikets tid. Etter at Jesus
kom og sonet all verdens synd, så er dette embetet som sådan falt
bort. I og med at veien inn til Gud er åpen for alle mennesker, så er
det i vår tidsperiode ikke lenger noe behov for et bestemt embete,
som heter presteembetet. I NYTESTAMENTLIG TID ER ALLE
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SOM ER FRELST OG GJENFØDT, GJORT TIL PRESTER. Vår
prestelige Guds-tjeneste i dag er å bære fram de offer som tekkes
Gud. Det siste skal også være tilfelle i rikets tid. (Se min bok: Jødenes
Konge. Bind 4, kapitlet: Offertjenesten i nytestamentlig tid.)

Alle troende i vår tidperiode er derfor prester, og det er derfor galt
å kalle et bestemt embete eller en bestemt funksjon for "prestem-
betet" eller "prestefunksjonen", slik som det blir gjort i en rekke
kirkesamfunn. Det er en nedvurdering av det som går inn under
begrepet "det alminnelige prestedømmet", hvor vi alle er prester,
både menn og kvinner.
Vi må videre skille mellom "det alminnelige prestedømmet"

p.d.e.s. og det som vi kaller for "eldstefunksjonen" eller "hyrde-
funksjonen" p.d.a.s. Den siste funksjonen er i følge Bibelen for
beholdt mannen.(Hør min kassett: Det alminnelige prestedømme og
embetsforståelsen i den lutherske kirke, hvor jeg gjør greie for dette.)
11000 års-riket vil imidlertid presteembetet komme tilbake igjen,

for ofringene skal takes opp igjen som renselses-, minne-, stadfestel
ses- og underkastelsesoffer. (Se mine bøker: Jødenes konge. Bind 3
og 4, hvor jeg skriv er en del om dette.)
I riket for Israel skal den kristne menighet tilbe Gud i egenskap av

det "alminnelige prestedømme", mens vi skal være overordnede
prester for de mennesker som lever i 1000 års-riket RIKET FOR
ISRAEL ER EN JØDISK PERIODE. Dette er en av grunnene til
at presteembetet kommer tilbake igjen. VI SKAL VÆRE ET KON
GELIG PRESTESKAP. Disse to funksjonene skal være slått sam
men. Den styreformen som vi skal få i 1000 års-riket er teokratiet,
som betyr Guds- styret. GUDS-STYRET PÅ JORD KAN IKKE
OPPRETTES FØR JESUS KOMMER TILBAKE."For jeg sier
dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet være
han som kommer i Herrens navn."(Mat.23,39.)
Jeg vil i den forbindelse få lov til å sitere det som Erich Sauer sier

om den kristne menighets funksjon i rikets tid: "De som er dømt og
har fått sin lønn for Kristi domstol, blir gjort til verdens dommere.
De skal være den herskende adel i det evige himmelriket. Og fordi
det er "et legeme", må den enkelte ikke forherliges foran helheten.
Det hele er "de helliges arvelodd i lyset", og den enkelte har bare en
"del" i det. De er alle sammen et "kongerike", og de enkelte er
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"konger og prester". Det hele er overordnet den enkelte. Den enkelte
har sin plass i rekken når det gjelder det heles forløp. Den enkelte
kan derfor ikke oppleve sin fullendelse isolert, men bare i personlig
livssammenheng med den fullendte helhet."
Jeg vil også sitere det som Adolf Bjerkrem sier om vårt styre i riket

for Israel. Dette står i boka: Spørsmål og svar, Bind 2, s.417: "Nei,
1000 års-riket begynner ikke med bortiykkelsen. Den tidsperioden
som den store trengselen strekker seg over, ligger mellom bortiyk
kelsen og Rikets opprettelse. DET ER IKKE I PARADIS
MENIGHETEN SKAL REGJERE MED KRISTUS, MEN I
RIKET, NÅR DET OPPRETTES."
Jeg vil også sitere hva CLScofield sier om dette i sin lille bok:

Tusenårsriket, s.6: "Legg merke til grensen for de helliges regjerning.
VI SKAL IKKE REGJERE I HIMMELEN. Vi skal ikke regjere i
den vide sværen som kalles Guds rike, MEN VI SKAL REGJERE
PÅ JORDEN. Tilgi meg at jeg stanser enda et øyeblikk ved disse
utgreiingene, for det er av fudamental betydning for forståelsen av
Skriften. Guds rike er det store omfattende uttiykket. Himlenes rike
får sin fulle manifestasjon i Kristi tusenårige regjering over jorden.
Menigheten er en klart avgrenset samling av frelste mellom pinsedag
og Herrens komme i skyen like foran den store trengsel, og de skal
slutte seg til ham OG REGJERE SAMMEN MED HAM, NÅR
HIMLENES RIKE BLIR OPPRETTET."
Jeg vil også sitere det som P. Beyerhaus sier om den kristne

menighets styre i 1000 års-riket i sin bok: Guds plan med Israel og
folkene, s.34: "Be^epet "kongerike av prester" hentyder til den
kommende teokratiske og hierarkiske ordning i Guds rike på jorden.
Denne jord med alle folkeslag er bestemt til å bli omdannet til et
kongerike, i hvilket Gud er den absolutte, av alle folkeslag anerkjente
hersker. For kunn slik kan dens opprinnelige bestemmelse gå i
oppfyllelse, nemlig å bli en god verden, rik på velsignelse, fred,
rettferdighet, velstand og kulturell utfoldelse.
Mellom Gud og folkeslagene står et embete, som Gud selv har

opprettet. Det er prestene, som er formidlere av hans anvisninger og
velsignelse, og samtidig er de talsmenn for menighetens overtredel
ser. VIA PRESTENE SKAL KOMMUNIKASJONEN MELLOM
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GUD OG FOLKESLAGENE FOREGÅ ETTTER EN
FASTSATT FORM."

Jeg vil sitere det som Samuel Roswall sier om Guds-styret i 1000
års-riket i sin bok: Den lange vei, s.34: "Ethvert forsøk på å
gjennomføre teokratiet på verdens nåværende forutsetninger vil i
beste fall bli et vrangbilde, fordi djevelen er løs og utøver sin
forførende makt over menneskene. Men når Jesus kommer igjen, og
Guds motstander bindes, skal folkene kjenne Herren og kunne gi seg
inn under Kristi konge herredømme. I den nåværende tidshushold-
ning utøver Gud sin "regjeringsmakt" ved Helligånden i gjenfødte
hjerter. I DEN KOMMENDE VERDEN TRENGER STRÅLENE
FRA DET GAMMEL- TESTAMENTLIGE TEOKRATI GJEN
NOM- BRUDTI KRISTI FRELSESGJERNINGS PRISME."
Jeg vil også sitere det som da Costa sier om sammenhengen mellom

den jordiske og den himmelske fasen i 1000 års-riket: "Det er dette
kongeriket, som fra gammel tid er blitt besunget av profeter og
salmister, som alle troende i den gammel 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 håndgripelige, så virkelig som de 4
verdensriker, som Daniel så i sitt nattesyn, 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.ll2,117
og 118: "Menigheten som sådan er ikke lovet noe jordisk rike.
Menighetens herlighet er og blir av åndelig og himmelsk art. Også i
1000 års-riket vil menighetens herlighet være av himmelsk art, men
likevel VIL MENIGHETEN REGJERE SAMMEN MED JESUS I
SINE HERLIGGJORTE LEGEMER PÅ JORDEN. Alt fra 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 fleme land til Jerusalem for å få undervisning i Guds ord
og bud.(Mika 4,2,). Mens all propaganda tidligere gikk imot Kristus
og alt som er rent og hellig, vil det da bli helt motsatt. Alle lover og
rettsbegreper vil vil være i harmoni med Guds ord. Hele verden-
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sordningen blir underlagt Kristus og hans menighet, som skal regjere
sammen med den herliggjorte konge. Da vil det bli full korrespon
danse mellom himmel og jord, idet de hellige, som er utvalgt i 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
ÅNDEUGE OG MATERIELLE ANLIGGENDER. ALLE TING
ER UNDERLAGT DET HIMMELSKE STYRESETTET.

Mellom himmel og jord vil det være samkvem, for de hellige som
da er bortrykket til himmelen, vil alltid ha sitt "hovedkvarter" i det
himmelske, men de vil også besøke jorden som himmelske repre
sentanter for å ta del i styret, samtidig som de vil undervise i evan
geliets sannheter, som vil være enda mer aktuelle i den tid enn i vår
tid. Det står så klart skrevet i Salme 72: "Så lenge solen skinner, skal
hans navn (Jesu navn) skyte friske skudd. Solen vil skinne helt til det
blir nye himler og en ny jord."

Erich Sauer sier følgende om de troende sine gjøremål i 1000 års-
riket i sin bok: Den korsfestedes triumf, s. 151-152: "Men samtidig er
den dagen opprunnet, da Herren skal hjemsøke himmelens hær i det
høye og jordens konger nede på jorden. (Es.24,21.), og da det be
hager ham å gi det store riket med makt og herlighet til sin "lille
hjord".(Luk.l2,32.)
"Jeg så troner og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til

å holde dom"(Åp.20,4.)
"Den høyestes hellige skal få riket."(Dan.7,18 og 22, Åp.1,6, og

5,10.) DE SOM ER DØMT OG HAR FÅTT SIN LØNN FOR
KRISTI DOMSTOL, BUR GJORT TIL VERDENS DOMMERE,
DE SKAL VÆRE DEN HERSKENDE ADEL I DET EVIGE

HIMMELRIKET.

Og fordi de er "et legeme"(l.Kor.l2,12-13, Ef.2,16.), må den
enkelte ikke forherliges foran helheten.(l.Tess.4,15.) Det hele er "de
helliges arvelodd i lyset", og den enkelte har bare en "del" i
det.(Kol.l,12.) DE ER ALLE TILSAMMEN ET "KONGERIKE",
ET "KONGEDØMME". (ÅP.1,6 OG 5,10.), OG DE ENKELTE
ER "PRESTER OG KONGER." Det hele er overordnet den
enkelte. Den enkelte har sin plass i rekken når det gjelder det heles
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forløp. Den enkelte kan derfor ikke oppleve sin fullendelse isolert,
men bare i personlig livssammenheng med den fullendte helheten.
Derfor venter de hensovede på de kommende generasjoners full-

endelse.(Hebr.ll,40 og Åp.6,10-11.)
Derfor blir "sjelene" ikke overkledd (Åp.6,9 og Hebr. 12,23 b)

straks ved døden med det kommende herlighetslegemet(l.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 opptykkel-
sen.(l.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".(Mat.6,10.)
"Og likesom nå Guds kosmisk-universelle stat av verdener står

under forvaltning av engelfyrster, som har sine områder. (Jfr.
Dan.10,13 og 20.), SLIK SKAL DE FRELSTE HERSKE SOM
KONGER MED KRISTUS, SITT HODE, OVER SOLER OG
VERDEN ER. (Åp.22,5.)"Vet dere ikke at de hellige skal dømme
verden? -Vet dere ikke at vi skal dømme engler?"(l.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.3^1.)

"Salige er de ̂'enere som Herren finner våkne når han kommer.
Sannelig sier jeg dere: Han skal binde opp om seg og la dem sette
seg til bords og gå fram og tjene dem."(Luk.l237-) Dette er det
største løftet i Bibelen!"

Erich Sauer sier videre følgende om den kristne menighet i 1000
års-riket i Den korsfstedes triumf, s.221: "Men hvor er menigheten i
1000 års-rikets tid? - Det ser ut som den er hos Kristus i himmelen
og ikke egentlig på jorden. Etter bortrykkelsen (l.Tess. 4,17.) er
menightene "alltid med Herren." (l.Tess.4,17.) Hodet er forenet
med lemmene, og lemmene har del i hodets herredømme og her-
lighet.(2.Tess.2,14, Kol.3,4 og l.Kor.1,9.) De skal regjere med Kristus
(2.Tim.2,12, Åp.20,4-6 og l.Kor.6>3.) "Den som seirer, ham vil jeg
gi å sitte med meg på min trone."(Åp.3,21 og Mat 19,28.)
Fra de blir herliggjort, har de ikke lenger et jordisk legeme, men

et himmelsk lyslegeme.(Fil.3,21 og l.Kor.15,40-49.), og med sine
åndelige legemer skiller de seg derfor ut fra Israel og fra hednin-
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gefolkene. De opptrer derfor sannsynligvis på jorden på samme måte
som Herren, når han viste seg etter sin oppstandelse: Som herlig-
gjorte tilhører de den himmelske verden, men kan- nøyaktig som han-
enda få del i livet på jorden (muligens endatil få spise og
drikke.)(Mat.26,29, Luk.2439-43 og Joh.20,27.) Men i sine detaljer
går disse spørmålene langt over vår tanke og forstand. Vi gleder oss
til den kommende herlighet. Alle enkelthetene overlater vi til Her
ren."

Per Faye Hansen sier følgende om menighetens oppgaver i 1000
års-riket i sin brosjyre: Israel og 1000 års-riket: "Når det gjelder
spørsmålet om riket er her på jorden eller i himmelen, tror jeg for
min del at det er begge steder med det vesentlige de frelste av Israel
som Herrens evangeliske instrumenter på jorden i fredens rike. De
troende som blir opprykket, menigheten, skal regjere med Kristus,
men da han som Gud er allesteds nærværende, kan Han vel være
både med dem i himmelen og med Israel på jorden på en gang. Det
syneste meg rimeligst at de hellige skal regjere med Messias ovenfra.
Hvorfor skulle de vel opprykkes og møte Herren i luften? Jeg kunne
tenke meg et "overhus" og et "underhus" i det messianske parlamen
tet med Messias selv som kongen, en dennesidig virkeliggjørelse av
Guds rike på jord, før den endelige dom, da Messias skal overgi alt
til Faderen."

Jeg vil til slutt sitere litt fra min egen bok: Israel og den kristne
menighet, s.209-210, hvor jeg skriver om den kristne menighets styre
i 1000 års- riket: "Den kristne menighet skal være med å styre over
hedningene og være prester i 1000 års- riket DE SKAL BÅDE
STYRE UT IFRA GUDS TEMPEL I HIMMELEN OG UT IFRA

JESU HERLIGHETSTRONE I JERUSALEM. Den kristne
menighet skal først og fremst være en himmelsk forsamling, som skal
være med å styre verden ut ifra den himmelske herligdom, men dette
forhindrer ikke at den også er med på å styre verden ut ifra Jesu
tempel i Jerusalem. I og med at de troende på dette tidspunktet 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 opplysninger om, men vi kan likevel antyde de store trekk og
hovedlinjer."(Se ellers mine bøker: Israel og den kristne menighet og
Den kristne menighets bortiykkelse, hvor jeg skriver mer om dette.)
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Hva blir så den kristne menighets oppgaver i 1000 års- riket? Jeg
skal bare kort oppsummere det som disse forskjellige utsagnene sier
om dette og om de to forskjellige fasene i Guds rike i 1000 års-riket:
a) Den kristne menighet skal være dommere i Guds rike, soni er

1000 års- riket

b) Begrepet "Guds rike" i sin ytterste konsekvens er Guds ful
lendte rike. 1000 års-riket er ikke likt med dette riket, men det
er en del av Guds rike.

c) Den kristne menighet skal regjere på jorden og ikke i him
melen.

d) Den kristne menighet er en avgrenset ffelsesforsamling. Den
er likt med Jesu legeme og takes ut i tidsintervallet fra pinsefes-
tens dag og inntil Jesu komme for den kristne menighet. Jesu
legeme består av både jøder og hedninger.

e) Den kristne menighet skal være et kongerike av prester.
f) Den kristne menighet skal være bindeledd mellom Gud og

folkeslagene i rikets tid.
g) 1000 års-riket har både en himmelsk og en jordisk fase.
h) Den kristne menighet er et kongerike fra himmelen, men den

skal regjere på jorden.
i) Den kristne menighet er ikke lovet noe jordisk rike. Det er

derimot Israel og jødene.
j) Den kristne menighet vil regjere sammen med Jesus over jor

den.

k) Hele verden skal bli underlagt Jesus og den kristne menighet.
1) Den kristne menighet vil undervise i de bibelske sannheter i

rikets tid.

m) Den kristne menighet skal være den herskende adel i det evige
himmelriket.

n) Den kristne menighet er både konger og prester.
o) Den kristne menighet skal herske, ikke bare over jorden, men

også over hele universet i rikets tid.
p) Jesus skal tjene den kristne menighet i rikets tid.
q) Den kristne menighets utgangspunkt er himmelen, men den

skal også være på jorden.
r) Den kristne menighets herligheteslegemer vil skille seg ut ifra

jødene og hedningefolkene i rikets tid.
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s) Den kristne menighet skal både styre ut ifra Guds tempel i
himmelen og Jesu herlighetstrone i Jerusalem.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke forskjellige motiver har nådelønnen?
2.) Hvilke to forskjellige betydninger har begrepet "Guds rike"?
3.) Hvilke to typer oppgaver skal vi få i rikets tid?
4.) Hvor skal vi utøve disse funksjonene?
5.) Hvilken funksjon hadde prestene i gammel-testamentlig tid?
6.) Hvilken funksjon skal den jødiske nasjonen ha overfor hele

verden?

7.) Hvorfor er prestemebetet som sådan falt bort i ny-tes-
tamentlig tid?

8.) Hva går vår prestelige Guds-tjenste ut på?
9.) Hvorfor er det meget galt å kalle noe embete i dag for

"presteembetet"?
10.) Hva skal vi kalle det tilsvarende embetet i vår tid?
11.) Hvorfor skal presteembetet inn igjen i rikets tid?
12.) Hva vil det si at vi skal være et kongelig presteskap?
13.) Hva er et teokrati?
14.) Hva sa Erich Sauer, Adolf Bjerkrem, CLScofield, B. Beyer-

haus, Samuel Roswall, da Costa og Sverre Kornmo om den
kristne menighets oppgaver i riket for Israel?
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DET ER TO TYPER NÅDELØNN.

Nådelønnen består ikke utelukkende i det som en opparbeider seg
ved gode gjerninger i kristenlivet, og som viser seg å holde mål foran
Jesu domstol. Den består også av alle de åndelige velsignelsene og
rikdommene som vi får del i, etter at vi er kommet til himmelen. Det
siste blir felles for alle troende. BEGGE TYPER LØNN ER AV
NÅDE, og de baserer seg på Kristi forsoningsverk og Den Hellige
Ands gjerning i hver enkelt troende. Vi skal i det følgende beskrive
den andre typen av nådelønn, som en får del i, ved at man er en
gjenfødt kristen og er kommet til himmelen. VÅR LØNN ER I
HIMMELEN. DET ER DER VI FÅR UTBETALT LØNNEN.
Hva som gjelder saligprisningene i evangeliene, så gjelder de

spesielt jødene og angår riket for Israel, men generelt angår de også
den kristne menigheten. I og med at vi er koblet inn i jødenes mange
pakter og løfter, så er dette også løfter som gjelder den kristne
forsamlingen. Vi er de helliges medborgere og Guds husfolk.(Se
Ef.2.) (Se kapitlene: Bregprekenen er grunnloven i 1000 års-riket og
Forskjellige tolkning er av Bregprekenen i min bok: Jødenes Konge.
Bindi)
Den kristne forsamlingen har fått følgende løfter eller skal få del

i følgende rikdommer og nådegaver:
1.) VI SKAL FÅ DEL I HIMLENES RIKE. Her bet^ dette

uttrykket det samme som riket for Israel. I sin undervisning talte
Jesus om det konkrete og historiske Guds-riket i Israel helt fram til
Mat. 13. Fra da av forkynte han både det konkrete Guds riket og
Guds-rikets hemmeligehter. Den som fikk del i himlenes rike, den
fikk del i frelsen. Etter jødisk tankegang er dette det samme som å
bli frelst. JØDENE SKILLER IKKE MELLOM DEN HIM-
hffiLSiæ OG DEN JORDISKE FASEN AV GUDS-RIKET. Det
gjør derimot grekerne, og det er dessverre deres tankegang som i stor

-116-



utstrekning har fått gjennomslagskraft hos oss hedninge-kristne. Når
vi taler om frelsen, så mener mange av oss hedningetroende at det er
ensbetydende med et isolert liv i himmelen, men sannheten er at
frelsen er så uendelig mye mer enn det. Vi skal som troende ikke bare
leve i himmelen, men vi skal være med å styre verden i rikets
periode."Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres."
(Mat.5,3.)
De troende i gammel-testamentlig tid ventet ikke på at de skulle

komme til himmelen, men de ventet på at himmelen eller det him
melske Jerusalem skulle komme til dem. "for han (Abraham) ventet
på den stad som har de faste grunnvoller, som Gud er byggmester og
skaper til."(Hebr.ll,10.)

Jesus sa også til apostlene sine at han skulle komme tilbake og
hente dem, slik at de bestandig kunne være der som han var. I dette
tilfelle menes det både i himmelen og på jorden."og når jeg har gått
bort og har berdt dere sted (i himmelen), kommer jeg igjen (Jesu
gjenkomst til jødene) og vil ta dere til meg, foråt også dere skal være
der jeg er."(Joh. 14,3.)
Det samme var også tilfelle med apostlene. De spurte ikke Jesus

om han ville ta dem med til himmelen, men de spurte Jesus om han
kom til å opprette riket for Israel ved Den Hellige Ånds ut-
gydelse."Da de nå var kommet sammen, spurte de ham. Herre!
gjenreiser du på den tid riket for Israel?"(Ap.gj.l,6.)
Vi må tilbake til de jødiske ideene om frelsen dersom vi skal forstå

dette riktig. De greske tankene på dette området representerer ikke
sannheten i dette spørsmålet. De representerer derimot filosofiske
og hedenske element er. DET ER JØDENE SOM HAR RETT I
DETTE, for deres ideer er hentet fra Bibelen, som er en bok som er
diktert av Gud selv.

2.) VI SKAL FÅ TRØST I RIKETS TID."Salig er de som sørger,
for de skal trøstes."(Mat.5,4.)

3.) VI SKAL VÆRE JØDENES MEDARVINGER TIL HELE
VERDEN."For ikke ved loven fikk Abraham eller hans ætt det løfte
at han skulle være arving til hele verden, men ved troens rettfer
dighet" (Rom.4,13.)
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4.) VI SKAL METTES MED RETTFERDIGHET.^salige er de
som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes."
(Mat5,6.)

5.) VI SKAL FINNE BARMHJERTIGHET."Salige er de
barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet."(Mat.5,7.)

6.) ̂  SKAL SE GUD."Salige er de rene av hjertet, for de skal se
Gud."(Mat.5,8.)

7.) VI SKAL KALLES GUDS BARN."Salige er de fredsom
melige, for de skal kalles Guds barn."(Mat.5,9.)
8.) VI SKAL FÅ DEL I DET EVIGE ELLER DET TIDS-

ALDERLIGE LIVET. Den som får del i den nye tidsalderen, som
er riket for Israel, den får del i det evige livet. Det evige livet har både
med åndelig kvalitet og tilknytning til en bestemt tidsalder å gjøre."og
jeg gir dem evig (tidsalderlig) liv, og de skal aldri i evighet (i tids
alderen) fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd."(Joh.lO,28.)
(Se kapitlet: Den riktige over settelsen av "aion" og aionios".)

9.) VI SKAL VÆRE DER SOM JESUS ER, OG FADEREN
SKAL GI OSS ÆRE."Om noen er min tjener, han følge meg, og hvor
jeg er, der skal også min tjener være, om noen er min tjener, han skal
Faderen ære."(Joh. 12,26.)

10.) VI SKAL SE JESU HERLIGHET SOM HAN HADDE
HOS FADEREN, FØR VERDENS GRUNNVOLL BLE
LAGT."Fader! jeg vil at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt
meg være hos meg, foråt de skal se min herlighet, som du har gitt
meg, fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt."
(Joh.17,24.)

11.) VI SKAL FÅ DEL I NØKKELMAKTEN I FULL
UTSTREKNING. Det som vi binder på jorden, skal være bundet i
himmelen, og det som vi løser på jorden, skal være løst i himmelen.
Dette gjelder både læremessige sanheter og det forholdet at vi kan
tilgi synder fullt ut. Vi er blitt gjort like med Kristus."Sannelig, sier
jeg dere: Alt det dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen,
og alt det dere løser på jorden, skal være løst i himmelen."
(Mat.18,18.)
'T)ersom dere forlater noen deres synder, da er de dem forlatt,

dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt." (Joh.
20,23.)
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12.) VI ER GUDS ARVINGER OG KRISTI MEDARVINER.
VI SKAL ARVE ALLE TING SAMMEN MED JESUS."men er vi

barn da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger,
såfremt vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham."
(Rom. 8,17.)

13.) VI SKAL BLI GJORT LIKEDANNET MED GUDS
SØNNS BILDE."for dem som han forut kjente, dem har han også
forut bestemt til å bli likdannet med hans Sønns bilde, foråt han skulle
være den førstefødte blant mange brødre."(Rom.8,29.)

14.) GUD SKAL GI OSS ALLE TING SAMMEN MED JESUS.
"Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle,
hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham?"
(Rom.8,32.)

15.) VI SKAL VÆRE MED PÅ Å DØMME VERDEN."Eller
vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? og dersom verden
blir dømt ved dere, er dere da uverdige til å dømme i de ringeste
saker?" (l.Kor.6,2.)

16.) VI SKAL VÆRE MED PÅ Å DØMME DE FALNE
ENGLENE. "Vet dere ikke at vi skal dømme engler? hvor meget
mere da i timelige ting."(l.Kor.6,3.)

17.) VI SKAL SE GUD ÅSYN TIL ÅSYN, OG VI SKAL FÅ
ALLE NÅDEGAVENE I HELE SIN FYLDE OG UTSTREKN-
ING. "Kjærligheten faller aldri bort, men hva enten det er profetiske
gaver, da skal de få ende, eller det er tunger, da skal de opphøre, eller
det er kunnskap, da skal den få ende. For vi skjønner stykkevis, og
taler profetisk stykkevis, men når det fullkomne kommer (etter
bortiykkelsen), da skal det som er stykkevis, få ende. Da jeg var barn
talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn,
men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. For nå ser vi i et speil, i
en gåte, men da skal vi se åsyn til åsyn, nå kjenner jeg stykkevis, men
da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg også fullt ut er
kjent."(l.Kor.l3,8-12.)

18.) VI SKAL FÅ DEL I EN EVIG (TIDSALDERLIG) FYLDE
AV HERLIGHET."For vår trengsel, som er kortvarig, og lett, virker
for oss en evig (tidsalderlig) fylde av herlighet i overmål på overmål."
(2.Kor.4,17.)
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19.) VI SKAL OVERKLEDES MED VÅRT HER-
LIGHETSLEGEME, som er i himmelen."For vi vet at om vårt
legemes jordiske hus nedbiytes, så har vi en bygning av Gud, et hus
som ikke er gjort med hender, evig i himmelen."(2.Kor.5,l.)

20.) VI ER VELSIGNET MED ALL ÅNDELIG VELSIG
NELSE I HIMMELEN."Lovet være Gud og vår Jesu Kristi Fader,
han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i
Kristus.."(Ef.l,3.)

21.) VISKALFÅBARNEKÅR HOS GUD."idet han i kjærlighet
forut bestemte oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin
viljes frie råd."(Ef.l,5.)

22.) VI ER ALLEREDE NÅ INNSATT SAMMEN MED JESUS
I HIMMELEN ELLER I DE HIMMELSKE TING."og oppvakte
oss med ham (Jesus) og satt oss med ham i himmelen, i Jesus
Kristus."(Ef.2,6.)

23.) VI HAR VÅRT BORGERSKAP I HIMMELEN."For vårt
borgerskap er i himlene, og derfra venter vi og den Herre Jesus
Kristus som frelser."(Fil.3,20.)

24.) JESUS SKAL FORVANDLE VÅRT FORNEDRELSES-
LEGEME, SLIK AT DET BLIR LIKT MED HANS
HERLIGHETSLEGEME. "han som skal fovandle vårt fomedrel-
sesle geme, slik at det blir likt med hans herlighetslegeme, etter den
kraft hvormed han og kan underlegge seg alle ting."(Fil.3,21.)

25.) VÅRT LIV ER SKJULT MED KRISTUS I GUD."Dere er
jo død, og deres liv er skjult med Kristus i Gud."(Kol.3,3.)

26.) VED JESU ÅPENBARELSE FOR VERDEN SKAL VI
BU ÅPENBART SAMMEN MED HAM I HERUGHET."når
Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal og dere åpenbares med ham i
herlighet" (Kol.3,4.)

27.) JESUS SKAL VED SITT KOMME FOR DEN KRISTNE
MENIGHETEN FRI OSS FRA DEN KOMMENDE VREDE, som
er trengselstiden på 7 år."og vente på hans Sønn fra himlene, som
han oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende
vrede."(l.Tess.l,10.)

28.) VI SKAL BLI ULASTEUGE I HELLIGHET FOR VÅR
GUDS OG FADERS ÅSYN, når Jesus kommer med alle sine
hellige."forat han kan styrke deres hjerter, så de blir ulastelige i
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hellighet for vår Guds og Faders åsyn, når vår Herre Jesus kommer
med alle sine hellige."(l.Tess.3,13.)
29.) VI SKAL ALLTID VÆRE SAMMEN MED HER-

REN."deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem
rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren (Jesus), og så skal vi
sdltid være sammen med Herren."(l-Tess. 4,17.)

30.) VEDSriTKOMMETILISRAELSKALJESUSVISESEG
HERLIG I ALLE TROENDE."når han kommer på hin dag, for å
vise seg herlig i sine hellige og bli hyllet av alle de troende- for trodd
ble vårt vitnesbyrd til dere."(2.Tess.l,10.)

31.) VI SKAL HERSKE SAMMEM MED JESUS."holder vi ut,
skal vi og herske sammen med ham,..."(l.Tim.2,12.)

32.) NÅR JESUS ÅPENBARES, DA KOMMER HANS RIKE.
"Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og
døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike."(2.Tim4,l.)

33.) VÅRT SALIGE HÅP ER ÅPENBARELSEN AV JESUS
KRISTUS."mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den
store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet."(Tit.2,13.)

34.) DET STÅR EN SABBATSHELG (RIKET FOR ISRAEL)
TILBAKE FOR ALT GUDS FOLK."Altså står det en sabbtashelg
tilbake for Guds folk."(Hebr.4,9.)

35.) JESUS ER VÅR YPPERSTEPREST FOR ALLTID. HAN
GIKK INN I HIMMELEN SOM FORLØPER FOR OSS."hvor
Jesus gikk inn som en forløper for oss, idet han ble yppersteprest til
evig tid (i tidsalderen) etter Melkisedeks vis."(Hebr.6,20.)

36.) JESUS KAN FULLKOMMENT FRELSE DEM SOM
KOMMER TIL GUD VED HAM."og derfor kan han også fullkom
men frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever av
å gå i forbønn for dem." (Hebr.7,25.)

37.) DE KALTE SKAL FÅ DEN EVIGE (TIDSALDELIGE)
ARV, som er lovet dem."Og derfor er han mellommann for en ny
pakt (Golgatapakten), for at de kalte skal få den evige arv, som var
lovet, etter at en død har funnet sted til forløsning fra over tredelsene
under den første pakt (Sinai- pakten.)"(Hebr.9,15.)

38.) JESUS SKAL ÅPENBARE SEG TIL FRELSE FOR DEM
SOM VENTER PÅ HAM."sålede skal og Kristus, etter å være ofret
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en gang for å borta manges (alles) synder, annen gang åpenbare seg,
uten synd, til frelse for dem som venter på ham."(Hebr.9,28.)

39.) VI ER BLITT GJORT FULLKOMNE VED JESU
OFFER."for med et offer har han (Jesus) for alltid gjort dem
fullkomne som blir helliget."(Hebr.lO,14.)

40.) I JESU BLOD HAR VI FRIMODIGHET TIL Å GÅ INN I
HIMMELEN."Da vi altså, brøder, i Jesu blod har frimodighet til å
gå inn i helligdommen."(Hebr. 10,19.)

41.) VI VENTER PÅ DEN STAD (DET HIMMELSKE
JERUSALEM), SOM GUD ER SKAPER OG BYGGMESTER
TIL."for han (Åbraham) ventet på den stad som har de faste grunn
voller, og som Gud er byggmester og skaper til."(Hebr.ll,10.)

42.) VÅR LØNN ER I HIMMELEN ."og aktet Kristi vanære for
en større rikdom enn Egyptens skatter, for han så fram til lønnen."
(Hebr.11,26.)

43.) VI SKAL FÅ ET RIKE SOM IKKE KAN BLI RYS-
TET."Derfor, da vi får et rike (riket for Israel) som ikke kan lystes,
så la oss være takknemmelige og derved tjene Gud til hans velbehag,
med blygsel og frykt."(Hebr.l2,28.)
44.) VI SKAL VÆRE EN FØRSTEGRØDE AV GUDS SKAP-

NINGER."Etter sin vilje har han (Gud) født oss ved sannhets ord,
for at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger."(Jak.l,18.)

45.) VI SKAL DØMMES ETTER FRIHETENS FULLKOMNE
LOV, som frigjør oss."Tal så og gjør så som de som skal dømmes etter
frihetens fullkomne lov."(Jak.2,12.)

46.) VI ER GJENFØDT TIL ET LEVENDE HÅP VED JESU
KRISTI OPPSTANDELSE FRA DE DØDE."Lovet være Gud og
vår Herre Jesu Kristi Fader, han som etter sin store miskunn har
gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de
døde." (l.Petl,3.)

47.) VI HAR EN UFORGJENGELIG OG USMITTET ARV,
SOM ER GJEMT FOR OSS I HIMMELEN."til en uforgjengelig og
usmittet arv, som er gjemt i himlene for dere."(l.Pet.l,4.)
48.) VI HOLDES OPPE TIL DEN ESKATOLOGISKE FREL

SEN, SOM SKAL ÅPENBARES PÅ OSS VED JESU KOMME
FOR MENIGHETEN."Dere som ved Guds makt holdes oppe ved
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troen til den frelse (Jesu gjenkomst) som er ferdig til å bli åpenbart
i den siste tid."(l-Pet.l,5.)

49.) ENDEMÅLET FOR VÅR TRO ER SJELENES
FRELSE."når dere vinner fram til endemålet for deres tro, sjelenes
frelse."(l.Pet.l,9.)

50.) VI ER EN UTVALGT ÆTT, ET KONGELIG PRESTES
KAP, ET HELLIG FOLK, ET FOLK TIL EIENDOM." Men dere
er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til
eiendom, for at dere skal forkjmne hans dyder som kalte dere fra
mørke til sitt underfulle lys."(l.Pet.2,9.)
51.) JESUS SKAL FØRE OSS FRAM FOR GUD VED

BORTRYKKELSEN."For også Kristus led en gang for synder, en
rettferdig for urettferdige, for å føre oss fram for Gud, han som led
døden i legemet, men ble levendegjort av Ånden."(l.Pet.3,18.)

52.) HERLIGHETENS OG GUDS ÅND KVILER OVER OSS.
"Om dere hånes for Kristi navns skyld, er dere salige, fordi her
lighetens og Guds Ånd kviler over dere."(l.Pet.4,14.)

53.) GUD SKAL OPPHØYE OSS I SIN TID."Ydmyk dere under
Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid." (l.Pet.5,6.)
54.) GUD HAR OMSORG FOR OSS."og kast all deres sorg på

ham! for han har omsorg for dere."(l.Pet.5,7.)
55.) GUD KAR KALT OSS TIL EN EVIG (TIDSALDERLIG)

HERLIGHET I KRISTUS JESUS."Men all nådes Gud, som kalte
dere til sin evige (tidsalderlige) herlighet i Kristus Jesus, etter en kort
tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke, grunnfeste dere."
(l.Pet.5,10.)

56.) GUD HAR GITT OSS DE STØRTE OG DYRESTE
LØFTER. VI SKAL FÅ DEL I GUDDOMMELIG NATUR."og
derved har gitt oss de største og dyreste løfter, foråt dere ved dem
skulle få del i Gud-dommelig natur, idet dere flyr bort fra fordervel
sen i verden, som kommer av lysten."(2.Pet.l,4.)

57.) GUD SKAL UTFRI DE GUD-FRYKTIGE AV FRISTEL-
SER."så sant vet Herren å utfri de Gud-fryktige av fristelser, men å
holde de urettferdige i varetekt med straff til dommens dag."
(2.Pet.2,9.)

58.) VI HAR SALVELSE AV DEN HELLIGE OG VET ALLE
TING. "Og dere har salvelse av Den Hellige og vet alt."(l.Joh.2,20.)
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59.) VI ER LOVET DET EVIGE ELLER DET TIDSALDER-
LIGE LrVET."Og dette er det løfte han har lovet oss: Det evige
(tidsaIderlige)livet."(l.Joh.2,25.)
"Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss det evige (tidsalder-

lige) livet, og dette liv er i hans Sønn."(l.Joh.5,ll.)
60.) DERSOM VI BLIR I KRISTUS, SKAL VI IKKE BLI TIL

SKAMME VED HANS ÅPENBARELSE."Og nå, mine barn, bli i
ham, foråt vi, når han åpenbares, kan ha frimodighet og ikke bli til
skamme for ham ved hans komme."(l.Joh.l,28.)

61.) NÅR JESUS ÅPENBARES, DA SKAL VI BLI HAM LIK.
"Dere elskede! nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva
vi skal bli, vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi
skal se ham som han er."(l.Joh.3,2.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke 2 typer nådelønn har vi?
2.) Hvor får vi utbetalt lønnen?
3.) Hva går frelsen ut på etter jødiske tankegang?
4.) Hva går frelsen ut på i henhold til det greske frelsesbegrepet?
5.) Hvorfor er det Jødiske frelsesbegrepet det rette?
6.) Hva vil det si at vi skal arve tidsalderlig liv?
7.) Hvilken tidsalder er det vi snakker om i denne sammenhen

gen?
8.) Hvilke forskjellige typer automatisk nådelønn har vi?

-124-



LØFTENE I JOHANNES ÅPENBARING.

Hva som gjelder de løftene, som er gitt ti! de 7 lilleasiatiske
menighetene, så gjelder også disse for hver enkelt medlem av den
kristne menighet. 7- tallet i Bibelen står for fullstendighet.(Se kapit
let: Bibelens tallsymbolikk og matematiske mønster.) De 7 lille
asiatiske menigheter representerer derfor ikke bare seg selv, men alle
kirkesamfunn til enhver tid, fra Den Hellige Ånds utgydelse på
pinsefestens dag og inntil Jesu gjenkomst for Israel.
Løftene til de 7 lille-asiatiske menigheter representerer følgende

forhold:

a) De er gitt til hver enkelt av de 7 lilleasiatiske menighetene.
b) De er gitt til enhver menighet gjennom alle tider.
c) De er gitt til hver enkelt troende."Salig er den som leser, og de

som hører det profetiske ord og tar vare på det som er skrevet
der, for tiden er nær. "(Åp. 1,3.)

"Den som har øre, han hører hva Ånden sier til menighetene."
(Åp.3,22.)
Ved siden av at dette er beskrivelsen av de 7 lilleasiatiske

menighetene, er det også en kronologisk og historisk oversikt over
kirkens historie, fra den første tiden og til Antikrists samarbeid med
skjøgekirken i endens tid og Jesu gjenkomst til Israel.

1.) EFESUS PERIODEN beskriver kirkens åndelige stilling på
Johannes sin tid. (Åp.2,1-7.)

2.) SMYRNA PERIODEN beskriver perioden fram til keiser
Konstantins omvendelse til kristendommen. Dette skjedde i 315.
Denne tiden var en martyrtid med 10 store kristendomsforfølgelser
fra de romerske keisernes side.(Åp.2,8-ll.)

3.) PERGAMUM PERIODEN er tiden fra Konstantins omven
delse og til pave kirkens framtreden på 1500 tallet. I denne tiden ble
kristendommen anerkjent som statens religion, og den kristne lære

-125-



ble etter hvert blandet sammen med filosofiske og hedenske
elementer. Det var til stor skade for kirken. Deler av Kristi lære ble
på grunn av dette ikke rett forstått og forkynt. Dette gjelder også i
dag. (Åp.2,12-17.)

4.) TYATIRA PERIODEN står for pavekirkens periode. Denne
tiden varte fra 500 til 1500. Denne perioden betegner høydepunktet
for frafall fra den opprinnelige kristne læren til pavekirkens mange
falske dogmer og læresetninger, som også i dag settes over Guds ord
i de katolske kirkene. Dette var også en forfølgelsestid for dem som
holdt fast på Guds ord, slik som vi har det i Bibelen. Denne tiden gir
oss en forsmak på det som vil komme i endetiden. (Se kapitlene: Den
store skjøgen og Den opprinnelige babylonismen.)

5.) SARDES PERIODEN beskriver tiden for reformasjonen på
1500-tallet. Perioden strekker seg fram til 1800-tallet. Reforma
sjonen var et forsøk på å renske kirken for falsk lære og av
gudsdyrkelse, men den gikk ikke langt nok. I en del tilfeller forsøkte
reformasjonen å inngå kompromiss med den katolske kirken, og det
går ikke an i lære- og trosspørsmål.

6.) FILADELFIA PERIODEN begynte med pietismen på 1800
tallet Dette ble en stor vekkelsestid i Europa og i Amerika. Som en
følge av dette ble det en stor misjonstid. Denne perioden har vi ennå
i dag, men den holder nå på å bli svekket på gr. av det store frafallet
som vi har fira de kristne trossannhetene.

7.) LAOIDIKEA PERIODEN er det som mer og mer kommer til
å betegne den offisielle kirken. Det store frafallet i moderne tid i
kirken begynte på 1800- tallet med den liberale teologs framvokster.
I den blir alle de bibelske ffelsessannhetene, som vi har, benektet.
Denne kirken vil bare mer og mer gå i samarbeid med ubibelsk lære,
med de fremmede religioner og med den katolske kirken, som er
sentrum i den store skjøgen i endens tid.
Vi har med dette 2 endetidsmenigheter. Det er Filadelfia-

menigheten og Laodikeamenigheten. FILADELFIA-
MENIGHETEN ER GUDS SANNE MENIGHET, og dens periode
vil også ende med bortrykkelsen."Fordi de har tatt vare på mitt ord
om tålmodighet, vil jeg og fri deg fra den prøvelsens stund
(trengselstiden) som skal komme over hele jorderike, for å prøve dem
som bor på jorden."(Åp.3,10.)
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Laodikea menigheten vil som sådan ikke få del i bortiykkelsen,
men den vil gå inn i trengselstiden på 7 år og samarbeide med
Antikrist. I sluttfasen av trengselstiden vil Antikrist selv gjøre ende
på den store skjøgen."Og de 10 horn som du så, og dyret, disse skal
hate skjøgen og gjøre henne naken og hennes kjøtt (det står i flertall)
skal de ete, og henne selv skal de brenne opp med ild."(Åp.l7,16.)

Til tross for at denne kirken som sådan ikke får del i bortrykkelsen,
så vil likevel mange av dens medlemmer omvende seg til Herren i
løpet av trengselstiden. Veien vil gå gjennom martyriet, men de vil få
tak i frelsen og i oppstandelsen på den siste dagen. Vi må huske på
at Jesus står utenfor i denne kirken, men han banker på hvert enkelt
menneskes hjerte og vil gjerne inn."Se, jeg står for døren og banker,
om noen hører min røst, og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og
holde nattverd med ham, og han med meg."(Åp.3.20.)
De troende i trengselstiden finner vi bl.a.igjen i Ap.6,9-11,7,13-17,

13,10,14,13,18,4 og Mat.25,1-13.)
Vi skal se på de forskjellige løftene som de 7 lilleasiatiske

menighetene har fått:
1.) Menigheten i Efesus har fått følgende løfte: "Den som har øre

han høre hva Ånden siert til menighetene: Den som seirer, ham vil
jeg gi å ETE AV LIVETS TRE, som er i Guds paradis." (Åp.2,7.)

Livets tre er ikke tilgjengelig for oss troende på nåværende
tidspunkt. Det hører med til det som vi får del i, når vi kommer til
himmelen.

Livets tre er et konkret tre, som hører med til den åndelige
dimensjonen. Det gir sin frukt 12 ganger i året. Vi vet fra 1. Mosebok
hvilken egenskap frukten på livets tre gav. Den gav evig liv- i den
betydning at den som spiste av dette treet, den skulle leve for alltid.
I tillegg til dette gir livets tre helse til de mennesker som lever på

den nye jord, og det gir oss deltagelse og innsikt i det Gud-dommelige
livs fylde. Livets tre står sentralt i det nye Jerusalem, som er det
samme som Guds tronsal på den nye jord."Mellom stadens gater 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 helse for
folkene."(Åp.22,2.)
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2.) Menigheten i Smyrna fikk følgende løfter: "Den som har øre,
han hører hva Ånden sier til menighetene: Den som seirer, SKAL
SLETT IKKE SKADES AV DEN ANNEN DØD."(Åp.2,ll.)
Den annen død er det samme som ildsjøen eller den evige fortapel

sen. Det vil si at man for evig er skilt ifra Guds kjærlighet. Det finnes
ikke mer noen vei tilbake til ffelsen."Salig og hellig er den som har
del i den første oppstandelse, over dem har den annen død ikke makt,
men de skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i 1000
år."(Åp.20,6.)
"Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen

død: ildsjøen."(Åp.20,14.)
"Men de redde og vantroe og vederstyggelige og manndrapeme

og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnerne, deres del skal
være sjøen som brenner med ild og svovel, det er den annen
død."(Åp.21,8.)
Den evige fortapelse går videre ut på at de menneskene som får

del i den, de vil være plaget av en intens uro og anger i samvittigheten
til enhver tid, fordi de ikke tok imot de mange tilbud som de fikk i
livet om utfrielse og nåde. Det står om den rike mannen at han var i
pine i dødsriket.(Luk. 16,24.)

Videre går fortaplesen ut på at de menneskene som får del i den,
for alltid må leve sammen med Satan og de onde ånder. Ildsjøen er
opprinnelig blitt laget til Satan og de onde åndene. Ikke noe men
neske behøver å komme dit, dersom det ikke selv ønsker det. DET
ER LAGET I STAND FRELSESORDNINGER TIL ALLE MEN-

NESKER."Da skal han (Jesus) også si til dem på sin venstre side: Gå
bort fra meg, dere forhånede, i den evige (tidsalderlige) ild som er
beredt djevelen og hans engler." (Mat.25,41.)

Til slutt går den evige død ut på at de mennesker, som får del i den,
ikke får del i bortrykkelsen eller den første oppstandelse og får ikke
del i Guds rike, når det kommer. De får hverken del i riket for Israel
eller den nye himmel og den nye jord.

Uttrykket "den annen død" står i motsetning til utrykket "den
første død", som vi levde i før vi kom til tro på Jesus. "Den første
død" er døden i synd og overtredelser. Den fører til at vi må dø på
grunn av at vi har synd i vår ånd, vår sjel og i vårt legeme. Dette betyr
imidlertid ikke at mennesket behøver å gå fortapt av den grunn. Den
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som benytter seg av Jesu frelseverk, skal ikke gå fortapt. Alle som
tror på ham, har del i hans seier og oppstandelse. Vi skal ikke kunne
skades av "den annen død"."Også dere har han gjort levende, dere
som var døde ved deres overtredelser og synder."(Ef.2,l.)
"Også dere, som var døde ved deres overtredelser og deres kjøds

forhud, dere har han gjort levende med ham, idet han tilgav oss alle
våre over tredelser."(Kol.2,13.)

Utrykket "den første død" kan også gå på den forsoningsdøden
som Jesus døde for oss på Golgata. Vi kan benytte oss fullt ut av alle
sider ved Jesu forsoningsverk. Alt det som Jesus har, det har vi. Når
han er død, så er vi alle som tror, døde sammen men med ham."Men
er vi død med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med
ham."(Rom.6,8.)
"idet vi har oppgjort dette med oss selv, at en er død for alle (alle

mennesker), derfor er de alle død, og han døde for alle, for at de som
lever(de troenede), ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham
som er død og oppstanden for dem.."(2.Kor.5,15.)
"Dere er jo død, og deres liv er skjult med Kristus i Gud." (Kol.3,3.)
"Det er et troverdig ord, for er vi død med ham, skal vi og leve med

ham."(2.Tim.2,ll.)
Den som har del i Jesu død og oppstandelsen, den skal ikke skades

av den annen død, som er ildsjøen eller selve fortapelsen.
I kristen sammenheng deler vi døden opp i 3 forskjellige typer:
a) DEN LEGEMLIGE DØD. Den må vi gjennom alle sammen,

dersom vi da ikke er så heldige å få oppleve bortiykkelsen av den
kristne menighet, som nå står foran sin nære oppfyllelse. På grunn
av at vi alle sammen har synd i våre legemer, så er vi underlagt den
legemlige død. I den forbindelsen lever vi fortsatt "under dødens og
syndens lov."(Rom.8,2.) Men det behøver vi ikke å være redd for. I
og med at Den Hellige Ånd bor i våre hjerter, skal han frigjøre oss
fra den legemlige død."Men er Kristus i dere, da er vel legemet dødt
på grunn av synd (legemet må dø), men Ånden er liv på grunn av
rettferdighet. Men dersom hans ånd som oppvakte Jesus fra de døde,
bor i dere, da skal han som oppvakte I^istus fira de døde, også
levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i
dere."(Rom.8,10-l 1.)
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b) DEN ÅNDELIGE DØD. Denne døden inntreffer hos et men
neske når "nådetiden" for det mennesket er forbi. Det vil igjen si at
mennesket har forherdet seg ovenfor Gud i en slik grad og utstrekn
ing at Den Hellige Ånd ikke lenger er i stand til å komme i kontakt
med mennesket, for å kalle det inn i Guds rike. Mennesket er
forherdet. Synden mot Den Hellige Ånd er den eneste synd som ikke
kan tilgies.(Mat. 12,32.)
Den åndelige død kan inntreffe før den legemlig død, eller den kan

inntreffe ved det samme tidspunktet.
c) DEN EVIGE ELLER DEN TIDSALDERLIGE DØD. Dette

bet^ at en hverken får del i bortrykkelsen eller i den første oppstan
delse. En får dermed ikke del i riket for Israel. Den som ikke får del
i riket, den går fortapt for riket. Dette er den opprinnelige og
hebraiske forståelsen av hva det betyr å gå for tapt.
De jødiske tankene angående frelsen går ut på at alle mennesker

skulle stå opp på den siste eller ytterste dagen, og få sin bedømmelse
av Gud. De som får del i riket for Israel, blir frelst, og de som ikke
får del i riket, de går fortapt. Dette er fortsatt en riktig vurdering av
hva som ligger i ffelsebegrepet.
Dette er også grunnen til at vi ikke bør oversette det greske ordet

"aion" med "verden", som det blir gjort i de fleste av våre Bibel-over-
settelser. Det skal oversette med "tidsalder". Det er ikke verdens
ende vi venter på, men vi venter på "denne tidsalders ende" og på
"den nye" eller "den kommende tidsalderen".

Videre oversetter vår Bibel-oversettere dette ordet med "i
evighet". Dette er også galt og er med på å skjule for oss troende den
herlige sannhet at Jesus skal komme tilbake og styre som konge i en
bestemt tidsalder- nemlig riket for Israel. Ordet "eon", som vi også
bruker på norsk, betyr heller ikke i evighet, men det gir uttrykk for
en lengre eller kortere tidsperiode.
Av den grunn bør vi heller ikke oversette det tilsvarende adjektivet

"aionios" med "evig". Vi bør oversette det med "tidsalderlig" eller
"det som hører tidsalderen til". Evig liv betyr at en får del i bortryk
kelsen eller den første oppstandelsen og får del i alt det som hører
den nye tidsalderen til. (Se kapitlet: Den riktige oversettel sen av
"aion" og "aionios".
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3.) Menigheten i Pergamum har fått følgende løfter: "Den som har
øre, han høre hva Ånden sier til menighetene: Den som seirer, ham
vil jeg GI AV DET SKJULTE MANNA, og jeg vil GI HAM EN
KVrr STEIN og ET NYTT NAVN, skrevet på steinen, som ingen
kjenner uten den som får det"(Åp.2,17.)
Det skjulte manna er et bilde på Jesus i hans fornedrelse. Av den

mannaen som falt i ørkenen, ble noe av det plukket opp og gjemt i
en gullkrukke i arken. (2.Mos.l6,14-15 og Hebr.9,4.)"Deres fedre åt
manna i ørkenen og døde, dette er det brød som kommer ned fra
himmelen, foråt dere skal, ete av det og ikke dø. JEG ER DET
LEVENDE BRØDET, som er kommet ned fra himmelen, om noen
eter av dette brødet, skal han leve evindelig (i tidsalderen), og det
brød jeg vil gi ham, er mitt legeme, som jeg vil gi for verdens
liv."(Joh.6,49-51.)
De troende får del i det skjulte Kristus-livet. Når det er skjult, betyr

det to ting. For det første er det skjult for resten av verden. Den
forstår ikke den rikdommen som vi troende har i Kristus. Moses har

gitt klart uttrykk for dette ved sitt liv og ved sitt valg."ved tro nektet
Moses, da han var blitt stor, å kalles faraos datters sønn, idet han
heller valgte å lide sammen med Guds folk (jødene) enn å ha en
kortvarig nytelse i synden, og aktet Kritis vanære for en større rikdom
enn Egyptens skatter, for han så fram til lønnen." (Hebr.11,24-26.)
For det andre er kristenlivets hele fylde også skjult for oss troende.

Vi vet ikke fullt ut hva det går ut på, fordi dets fylde hører framtiden
til. Vi kan bare ane det og strekke oss ut etter det. Nå er vi Guds barn,
men det er ennå ikke åpenbart det som vi skal bli. Nå ser vi i en speil,
i en gåte, men ved Jesu komme for menigheten skal vi se og forstå
fullt ut, likesom vi nå er fullt ut kjent av Herren.(l.Kor.l3.)
De troende får videre en kvit stein. De kvite steinene ble brukt av

grekerne når de skulle avgi kjennelse i rettssaker. Den som fikk den
kvite steinen, ble frikjent. Den som ikke ble frikjent, fikk en svart
stein.

Kvitt er forøvrig rettferdighetens og dermed frikjennelsens farge.
Den kvite steinen blir derved pantet på at vedkommende er frelst og
får del i den kommende tidsalderen, som er riket for Israel.

Seierherren i idretteslekene fikk også en kvit stein. Denne steinen
gav ham visse rettigheter. Slik er det også med oss. Vi skal få alle
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rettigheter i Guds rike og arve likt med Sønnen. Vi er Guds arvinger
og Kristi medarvinger.(Rom.8,17.)
Den kvite steinen kan også stå for vennskap og gjestfrihet. Den ble

delt i to, og de to partene skrev sine navn på hver sin halvdel av
steinen. Derettter byttet de steiner, som et bevis på vennskap og
trofasthet Steinen er et pant på at vi er Guds barn, og at vi er i Jesu
kjærlighet og omsorg.
Den som seirer vil også få et nytt navn, som svarer til hans nye status

og personlighet i det framtige Guds riket. Vi vet fra G.T. at det var
flere person er der som fikk forandret sine navn. Abram ble forandret
til Abraham, som betyr "far til mange folk." (I.Mos. 17,5.), Sarais
navn ble forandret til Sara, som betyr "herskerinne". (l.Mos. 17,15).
Jakobs navn ble forandret til Israel, som betyr "den som har kjempet
med Gud og seiret".(l.Mos.32,28.)
I N.T.fikk f.eks Simon det nye navnet Peter, som betyr liten

klippe.(Joh.l,42.)
Når noen får et nytt navn av Herren, så gir dette nye navnet uttrykk

for at vedkommende har fått en ny funksjon og status. Herren
utnykker med dette menneskets virkelige vesen eller framtidige
fiinlbjon.
Jeg vil i denne forbindelsen få lov til å sitere det som Erich Sauer

sier om dette i sin bok: På troens arena, s.65-66: "Bildet av "den kvite
steinen" med seierherrens navn forkynner at deltageren vil bli
anerkjent av Herren som seierherre. Den foraktede og forfulgte vil
få ære. Menneskets forkastelsedom vil bli omgjort, og de som her ble
hatet og utsøtt, skal få himmelske rikdommer og evig herlighet I
løpet for den store prisen, vinner den troende seieren.
Når det gjelder de troendes navn, de foraktedes og vanæredes,

ettersom de vitnet om Kristus, skal de vite at Herren vil gi dem et
nytt navn, et ærens navn som tilsvarer storheten i triumfen og her-
ligheten."Og folkene skal se din rettferdighet, og alle konger din
herlighet, OG DU (ISRAEL) SKAL KALLES MED ET NYTT
NAVN, som Herrens navn skal nevne. Og du skal være en prektig
krone i Herrens hånd og et kongelig hodesmykke i din Guds
hånd."(Es.62,2-3.)
Samtidig vil løperens æresbevisning korrespondere med hans in

dividuelle forhold til Kristus. Enhver vil motta et nytt navn som ingen

-132-



kjenner uten den som får det. Hver har sin spesielle historie. Gud er
ikke bare fellesskapet med Gud, men den enkeltes. Det eksisterer et
hemmeligfullt bånd som binder den gjenløste sjelen til Kristus,
gjenløseren. Hver sjel har sitt eget "aller helligste", der bare Herren
har adgang. Derfor vil hvert lem på menigheten i fullkommenhet stå
i et forhold til Kristus som ingen annen deler på samme måten, og
som derfor heller ingen annen til fulle kan fatte. Hvor indre og dyp
foreningen er lemmene imellom, er det ikke en av dem som i herlighet
vil motta det nye navnet ved formidling fra et annet lem, men enhver
vil motta det direkte fra hodet. Enhver har sin del i Kristus, sin gave,
sitt eget kall, som tilhører ham alene. Menigheten av de seirende vil
således oppleve den uuttømmelige mangfoldigheten gjennom
hvilken den vil åpenbare rikdommene i den guddommelige nåde.
Den store grunnleggende loven for individualitet skal komme til

sin fulle rett i herligheten. Hver seierherre vil få et navn som bare er
gitt til ham, og det skal fullt og helt uttiykke hans personlige karak-
teristikka, hans spesielle forhold til Kristus og hans spesielle kall i
Guds tjeneste. Personligheten skal på ingen måte utslettes, det vil
ikke bli slik at man går opp i massen, intet nirvana, der den enkelte
smelter inn som en bølge i havet. Nei, Gud vil ha karakterer. En
organisme av individuelle personligheter, mennesker med et "du og
jeg"- forhold til ham. Det er mennesker som utgjør det store "vi" i
det organiske Guds rike og som samtidig er et forvandlet og hellig
"jeg". Derfor kan enhver prise ham for det spesielle kjær
lighetsforholdet han har til ham, for den underfulle måten som han
behandlet ham på."

4.) Menigheten i l^atira har fått følgende løfter: "Og den som
seirer og tar vare på mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg Gl
MAKT OVER HEDNINGENE, og han skal STYRE DEM MED
JERNSTAV, likesom en knuser lerkar, således som jeg har fått det
av min Fader, og jeg vil gi ham morgenstjemen."(Åp.2,26-28.)
Vi skal styre som prester og konger ut ifra den himmelske fasen av

riket i 1000 års-riket. Det var ikke under engler at Gud la den
kommende verden, men under Sønnen og de troende av forskjellige
frelseskategorier."For det var ikke under engler han la den kom
mende verden (gr.oikumenen), som vi taler om."(Hebr. 2,5.) (Se
kapitlet: Jesu domstol, hvor jeg skriver mer om dette.)
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For den kristne menighet er Jesus morgenstjernen. Det er den
kraftigste stjernen på himmelen, og den innevarsler at en ny dag ,
eller at en ny tidsperiode kommer. Denne tidsperioden er riket for
Israel. Når Jesus kommer, skal han dele sin herlighet og sin kraft med
oss."Og dess fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å
akte på som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen (Jesu
komme for menigheten) lyser fram, og morgenstjernen går opp i
deres hjerter."(2.Pet.l,19.)
"Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere om

(i) menighetene, jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare mor-
gens^eme."(Åp.22,16.)

Etter at morgenstjernen viser seg på himmelen før dagens
frambrudd, blir den borte en stund før selve dagen kommer. Dette
betyr at før den nye tidsalderen kommer, så går verden inn i den
7-årige trengselstiden. Etter den tid kommer Jesus fram "som rett
ferdighetens sol" for jødene og for hele verden."Men for dere som
frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom
under sine vinger, og dere skal gå ut og hoppe som gjø-
kalver."(Mal.4,2.)
Vi husker også at i forbindelse med Jakobs kamp med Gud ved

Pnuel, etter at Jakob hadde seiret, så han at solen rant. Dette peker
også framover mot jødenes omvendelse i endens tid og opprettelsen
av riket for Israel."Og da han var kommet forbi Pnuel, så han solen
rinne, og han haltet på sin hofte.(Gud hadde satt sitt innsegl på
ham.)"(l.Mo&.32,31.)

Stjernen er også et bilde på Jesu komme til Israel."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 (Jordans) tinninger og utrydder ufreds- ætten." (4.Mos.
24,17.)
For verden vil Jesus for alltid være verdens lys."Det sanne lys, som

opplyser ethvert menneske, var i ferd med å komme til verden. (Før
han kom, hadde han også den oppgaven å opplyse menneskene
gjennom Den Hellige Ånd og gjennom de ytre Guds-bevis.)"
(Joh.1,9.)

"Atter talte da Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys, den som
følger meg, skal ikke vandre i mørke, men ha livets lys." (Joh.8,12.)
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5.) Menigheten i Sardes har fått følgende løfter: "Den som seirer
skal således BU KLEDD I KVITE KLÆR (gr.hlmatlols levkois), og
jeg vil IKKE UTSLETTE HANS NAVN AV LIVETS BOK, og jeg
vil KJENNES VED HANS NAVN for min Fader og for hans engler."
(Åp.3,5.)
De kvite klærene er bilde på den rettferdighetsdrakten som den

kristne menighet vil få. Det vil være en rettferdighetdrakt som
utelukkende baserer seg på Jesu forsoningsverk og den frie nåden.
Denne rettferdighetsdrakten heter på gresk "himatios levkois". Det
er bare den kristen forsamlingen som har denne typen drakt. De
forskjellige frelsesforsamlingene har forskjellige typer drakter.
Grunnen til det er at vi skal vite til hvilken ffelsesperiode de tilhører,
og på hvilken måte de er blitt ffelst.(Vi skiller mellom lovens rettfer
dighet, som er en etisk rettferdighet og Guds rettferdighet, som vi
får ved troen på Jesus. Det er bare den siste typen rettferdighet som
frelser. I 6 av tidsperiodene for menneskenes frelse vil vi ha en
kombinasjon mellom disse to ffelsesprinsippene. Det er bare i
menighetens tidsperiode at vi har den såkalte "frie nåden". (Se mine
bøker: Jødenes Konge. Bind 1,2,3 og 4.)
Vi kan også legge merke til at de 24 eldste i himmelen har den

samme drakten. Dette beviser at de 24 eldste tilhører den kristne

menigheten, og at de har fått sin dom foran Jesu domstol i him-
melen."Og rundt om var det 24 troner, og på tronene så jeg 24 eldste
sitte kledd i kvite klær (gr."himatiois levkois"), med gullkroner på
sine hoder."(Åp.4,4.) (Se kapitlet: De 24 eldste.)
Vi kan legge merke til at når det gjelder menigheten i Laodikea,

så manglet den de kvite klærne, som står for den rettferdighet som
Jesus tilvandt oss på Golgata. Den hadde ikke del i Kristus."så råder
jeg deg at du kjøper av meg gull (den frelsenede tro), glødet i ild, for
at du kan bli rik, og kvite klær (gr."himatia levka"), for at du kan kle
deg i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbaret, og øyen
salve til å salve dine øyne med." (Åp.3,18.)
(Som en liten parantes skal vi bare kort nevne at den store kvite

skaren av mennesker som kommer ut av den store trengselen, og som
er beskrevet i Åp.7,9-17, ikke har den samme frelsesdrakten som den
kristne menighet. De har lange, kvite kjortler (gr.stola levka.). Dette
viser oss at denne store menneskemengden, som her er beskrevet,
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ikke er det samme som den kristne menighet. Den kristne menighet
skal ikke gjennom trengselstiden."Og en av de eldste tok til orde og
sa til meg: Disse som er kledd i de lange kvite kjortler (gr.stolas tas
levkas), hvem er de og hvor er de kommet fra? Og jeg sa til ham:
Herre! du vet det. Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av
den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler (gr.tas stolas avton.)
og gjort dem kvite i Lammets bld."(Åp.7,13-14.)
På grunn av at vi har del i Jesu frelseverk, så hverken vil eller kan

han slette våre navn ut av livets bok, som er den boka hvor alle de
frelste i alle frelsestidsperioder er oppskrevet. Det viktigste
spørsmålet i tUværelsen er: ER DITT NAVN SKREVET I LIVETS
BOK. Dersom det er det, er du allerede frelst. Dersom det ikke er
det, så går du fortapt for Guds rike og er medlem av Satan sitt rike.
Dersom vi er innskrevet i livets bok, så vil Jesus kjennes ved oss for

Faderen og hans engler. Faderen og hans engler skal hylle oss, fordi
vi var villige til å tro på Sønnen og peke på ham i en ond verden."Der-
for, hver den som kjennes ved meg for menneskene, ham skal også
jeg kjennes ved for min Fader i himmelen." (Mat. 10.32.)
"men jeg sier dere: Hver den som kjennes ved meg for mennes

kene, ham skal også Menneskesønnen kjennes ved for Guds
engler."(Luk.l2,8.)

6.) Menigheten i Filadelfia har fått følgende løfter: "Den som
seirer, vil jeg gjøre TIL STØTTE I MIN GUDS TEMPEL, og han
skal aldri mer gå ut derfra, og jeg vil skrive på ham MIN GUDS
NAVN og NAVNET PÅ MIN GUDS STAD, det nye Jerusalem, det
som kommer ned fira himmelen fra min Gud, og MITT NAVN, DET
NYE."(Åp.3,12.)
Disse løftene angår den himmelske fasen av riket. I sine gjøremål

skal den kristne forsamlingen være en støtte i Guds tempel, som er
selve himmelen eller det nye Jerusalem, som i rikets tid skal være mye
nærmere jorden enn det er i dag. Dette er et løfte om at vi for
bestandig skal bo sammen med Gud i himmelen."Og ingen forban
nelse skal være mere, og Guds og Lammets trone skal være i den (i
det nye Jerusalem), og hans tjenere (bla. den kristne menighet) skal
^ene ham (Gud.), og de skal se hans åsyn, og hans navn skal være på
deres panner. Og natt skal ikke være mere, og de trenger ikke lys av
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lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse for dem, og de skal være
konger i all evighet."(Åp.22,3-5.)

Videre får den kristne menigheten et trefoldig løfte om at Jesus
vil skrive på hver enkelt av oss Guds navn, navnet på det himmelske
Jerusalem og Jesu nye navn. Det siste er det bare han selv som
kjenner til. Vi er da fullstendig innviet til Gud, det himmelske
Jerusalem og til Jesus.
At Guds navn er skrevet på den kristne menighet, betyr at vi

fuUstendig er i Guds besittelse. VI ER I HAM, OG HAN ER I OSS.
At vi blir innskrevet med navnet til det nye Jerusalem, betyr at vi

for bestandig skal bo der. Det vil være vårt utgangspunkt i vår
virksomhet, både i 1000 års-riket og på den nye jord.
At Jesus skal skrive sitt nye navn på oss, betyr at vi da skal kjenne

ham fullt ut, likesom vi på nåværende tidspunkt allerede fullt ut er
kjent av ham. Vi kjenner ikke ennå Kristus i hans fulle fylde.

7.) Menigheten i Laodikea har også fått løfter, og det til tross for
at den ved Jesu komme for den kristne menigheten ikke har livet i
Herren. Vi vet at ingen som tilhørerer denne menigheten, blir med
når Jesus kommer og henter sine. Medlemmene i denne menigheten
går inn i trengselstiden på 7 år. En del av denne menigheten vil
imidlertid omvende seg i løpet av disse årene. De vil da gå inn i Guds
rike gjennom martyriet, men de vil få del i både de generelle løftene
og de spesielle som er knyttet til denne menigheten.

Menigheten i Laodikea har fått følgende løfte: *'Den som seirer,
vil jeg gi Å SITTE MED MEG PÅ MIN TRONE, likesom jeg og har
seiret og satt meg med min Fader på hans trone."(Åp.3,21.)
Dette løftet angår den jordiske fasen av riket. På samme måten

som Jesus nå sitter på Guds trone i himmelen, på samme måten skal
vi sitte sammen med Jesus på hans trone i Jerusalem og dømme og
styre over hedningene. Dette er et løfte som sier klart og tydelig at
den kristne menighet også skal ha en jordisk tilknytning i rikets tid.

Jesus har anledning til å sitte på to troner. Det er Guds trone, som
er i himmelen, og hans egen trone, som er i Jerusalem. Vi troende
har ikke anledning til å sitte på Guds trone i himmelen. Det er det
bare den treenige Gud som har anledning til. Vi skal sitte på troner
som er plassert rundt Guds trone. "Og rundt omkring tronen var det
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24 troner, og på tronene så jeg 24 eldste sitte, kledd i kvite klær, med
gullkroner på sine hoder."(Åp.4,4.)
Vi har derimot fått løfte om at vi skal få sitte sammen med Jesus

på hans trone i Jerusalem og styre sammen med ham i rikets tid."Og
han sa til meg: Menneskesønn! Dette er stedet for min trone, det sted
hvor mine føtter skal stå, og der vil jeg bo blant Israel barn til evig
tid, og Israels hus skal ikke mere gjøre mitt hellige navn urent,
hverken de eller deres konger, med sitt horelevnet og med sine
kongers (avguders) døde kropper og med sine offerhauger/'
(Esek.43,7.)
"Men jeg sier dere at dere aldeles ikke skal sverge, hverken ved

himmelen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans
fotskammel, eller ved Jeurusalem, for det er den store konges
stad."(Mat.5,34-35.)

Spøsmål og oppgaver.

1.) For hvilken tidsperiode gjelder løftene til de 7 lilleasiatiske
menighetene?

2.) Hva står 7-tallet for?
3.) Hvem gjelder løftene for?
4.) Hvilke forskjellige perioder av kirkens historie beskriver de

lilleasiatiske menighetene?
5.) Hvor mange endetidsmenigheter har vi?
6.) Hvilket løfte fikk menigheten i Efesus?
7.) Hva er livets tre, og hvilke funksjoner har det?
8.) Hvilke løfter fikk menigheten i Smyma?
9.) Hva er ildsjøen?
10.) Hva går fortapelsen ut på?
11.) Hva er den "annen død"?
12.) Hva er den "første død"?
13.) Hvilke 3 typer død har vi?
14.) Hva er den "tidsalderlige død"?
15.) Hva går frelsen ut på etter hebraisk tankegang?
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16.) Hva skal vi oversette de greske ordene "aion" og "aionios"
med?

17.) Hvorfor er det galt når "aion" blir oversatt med "verden" eller
"i evighet"?

18.) Hvorfor blir disse 2 ordene galt oversatt i mange av våre Bibel
oversettelser?

19.) Hvilke løfter fikk menigheten i Pergamum?
20.) Hva er mannaen et bilde på?
21.) Hva går det skjulte Kristus-livet ut på?
22.) Hva vil det si at vi skal få en kvit stein?
23.) Hva vil det si at vi skal få et nytt navn av Herren?
24.) Hvilke løfter fikk menigheten i lyatira?
25.) Hva er morgenstjernen et bilde på?
26.) For hvem kommer Jesus som "rettferdighetens sol"?
27.) Hva er Jesus for verden?
28.) Hvilke løfter fikk menigheten i Sardes?
29.) Hva heter på gresk den rettferdighetsdrakten som den kristne

menighet skal få?
30.) Hva er denne rettferdighetsdrakten basert på?
31.) Hvilken kledning har de 24 eldste?
32.) Hva er livets bok?
33.) Hvilke løfter fikk menigheten i Filadelfia?
34.) Hva er det nye Jerusalem?
35.) Hvilke 3 forskjellige navn skal vi få i det nye Jerusalem?
36.) Hva vil det si at vi er innskrevet med Guds navn, navnet til det

nye Jerusalem og Jesu nye navn?
37.) Hvilket løfte fikk menigheten i Laodikea?
38.) Hvordan vil det gå med denne menigheten?
39.) Hva er forskjellen på Guds trone og Jesu trone?
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DE 24 ELDSTE.

På samme måten som Johannes ble bedt av Herren om å stige opp
til himmelen, for å betrakte endetidsbegivenhetene fra himmelen, på
samme måten skal den kristne menighet rykkes bort til Herren før
den siste og syttiende åruken for Israel og Jerusalem. "Etter dette
(etter menighetens bortiykkelse) så jeg, og se, det var en dør åpnet i
himmelen (foråt menigheten skulle komme inn gennom den), og den
første røst (Jesu røst) likesom av en basun, som talte med meg, sa:
Stig opp her, og jeg vi vise deg det som skal skje etter dette. Straks
var jeg bortrykket i ånden, og se, en trone var satt i himmelen, og det
satt en (Gud) på tronen." (Ap. 4,1-2.)

Etter som jeg ser det angår bortrykkelsen bare den nytestamentlige
menighet. Det var først Paulus som fikk åpenbaring om hem
meligheten med bortrykkelsen.(l.Kor.l5,51.) De gammeltesta
mentlige troende står ikke opp før enn på den siste dagen. Det vil si
dagen før opprettelsen av riket for Israel.
Ikke engang Jesus forkynte om den kristne menighets bortryk-

kelse. Han var ikke sendt til oss for å forkynne den kristne menighets
mange hemmeligheter, men han var sendt av Gud for å sone all
verdens synd og for å tilby jødene riket for Israel. Den kristne
menighets periode og riket for Israel er to forskjellige frelses-
perioder, og de må ikke blandes sammen. Da jødene som folk ikke
ville ta imot hverken forsoningen eller tilbudet om opprettelsen av
riket, så fikk vi etter hvert kjennskap til den kristne menighets mange
hemmeligheter. RIKET GIKK INN I SIN HEMMELIGHETS-
FORM.

Vi kan ikke uten videre sette likehetstegn mellom Jesu forkynnelse
p.d.e.s. og Paulus sin forkynnelse p.d.a.s. Den som gjør det, ser ikke
nyansene i Guds ord. Mange av rikets lover gjelder også i vår tid, men
vi kan ikke forvente at rikets lover virker fullkomment i vår tid. Den
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åndelige siden ved riket for Israel er etablert på jord, men riket hører
framtiden til.(Se mine bøker: Jødenes Konge. Bind 1,2,3 og 4, hvor
jeg skriver mye om dette.)
Den kristne menighet skal hverken inn i eller gjennom trengsels

tiden, som vil vare i 7 år. (Se min bok: Den kristne menighets
bortiykkelse, hvor jeg gjør greie for de 3 forskjellge syn angående
tidspunktet for menighetens bortiykkelse. Se også kapitlet: Jesu
komme for den kristne menighet.)
I og med at den kristne menighet ikke skal inn i trengselstiden på

7 år, møter vi den igjen egenskap av de 24 eldste, som Johannes
skildrer i Åpenbaringsboka i forbindelse med hans bortiykkelse til
himmelen. De satt på sine troner i en ring rundt Guds trone i
himmelen."Og han (Gud) som satt der var å se til likesom jaspis og
sarder-stein, og det var en regnbue (tegnet på Guds trofasthet til
både mennekser og dyr) rundt omkring tronen, å se til likesom en
smaragd. Og rundt omkring tronen var det 24 troner, og på tronene
så jeg 24 eldste sitte, klædd i kvite klær (gr. himatiois levkois), men
gullkroner (kranser) på sine hoder."(Åp.4,3-4.)
De 24 eldste er en frelsesforsamling som er ny i himmelen. Det nye

som har skjedd er det forholdet at bortiykkelsen av den kristne
menighet har funnet sted. Når vi sammenligner det himmelske situas
jonsbildet i begynnelsen av tregnselstiden med det situasjonsbildet
av himmelen, som Hebreerbrevets forfatter beskrev i Hebr. 12,22-23,
så ER IKKE DE 24 ELDSTE NEVNT HER. Det betyr at noe nytt
og radikalt er skjedd."Men dere (den kristne forsamlingen) er kom
met til Sions berg (i himmelen) og den levende Guds stad, det
himmelske Jerusalem, og til engelens mange tusener, og til
høytidsskaren og menigheten av de førstefødte, som er oppskrevet i
himlene, og til dommeren, som er alles Gud, og til de fullendte
rettferdiges ånder (både troende fra gammel og nytestamentlig tid),
og til Jesus, mellomnannen for en ny pakt, og til oversprengningens
blod, som taler bedre enn Abels (blod.)" (Hebr.12,22-24.)
På dette tidspunktet hadde himmelen følgende "innbyggere":
a) De mange tusen engler var der.
b) Høytidssakeren eller menigheten av de førstfødte var der. Det

er de gammeltestamentlige troende som stod opp i forbindelse med
Jesu oppstandelse. Det var mange som oppstod da. Dette var en
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førstegrøde av de gammeltestamentlige troende, og de skulle vise
jødene at oppstandelsen var begynt, og at riket dermed kunne op-
prettes."Og gravene åpnedes, og mange av de hensovedes hellige
legemer stod opp, og de gikk ut av gravene etter hans oppstandelse,
og kom inn i den hellige by og viste seg for mange."(Mat.27,51-52.)
c) Gud var der.
d) De fullendte rettferdiges ånder var der. Det vil si alle troende

som ennå ikke hadde fått sine oppstandelseslegemer.
e) Jesus var der.
De 24 eldste representerer dermed den kriste forsamlingen samt

de gammeltestamentlige troende som oppstod i forbindelse med
Jesu oppstandelse. Det vil være 12 jøder og 12 hedninger.
Det har vært mange oppfatninger opp igjennom ffelseshistorien

hvem de 24 eldste er. Mange Bibel-forskere har ment at de er
englefyrster og ikke mennesker. Vi skal i det følgende se at de ikke
kan være engler. DE BR DERIMOT MENNESKER.

1.) For det første er de KLEDD I DEN KRISTNE MENIGHETS
FRELSESKLEDNING. Den heter på gresk "himation levkoin".
Dette er en løssittende kappe. (Se O.ICIndergaards bok: Temaer i
bibelsk profeti. Del 2. s,200.)

2.) For det andre BÆRER DE DE KRANSENE OG KRONENE
SOM DEN KRISTNE MENIGHET FÅR FORAN JESU ELLER
GUDS DOMSTOL I HIMMELEN."Og rundt omkring tronen var
det 24 troner, og på tronene så jeg 24 eldste sitte, kledd i kvite klær,
men gullkroner på sine panner."(Åp.4,4.)

3.) For det tredje KASTER DE SINE KRANSER OG KRONER
NED FOR GUDS TRONE og hyller ham som deres frelser. De gir
dermed uttrykk for at de takker Gud for frelsesverket, og at kronene
tilhører Jesus, som tilvandt oss frelsen og dermed nådelønnen."da
faller de 24 eldste ned for ham som sitter på tronen, og tilber ham
som lever i all evighet (tidsaldrenes tidsaldere), og kaster sine kroner
ned for tronen og sier: Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få prisen
og æren og makten, for du har skapt alle ting, og fordi du ville, var
de til og ble de skapt."(Åp.4,10-ll.)
Englene derimot har ikke behov for frelsen. De forstår ikke Jesu

firelsesverk fullt ut, for det angår ikke dem direkte."For engler tar
han seg ikke av, men Abrahams ætt tar han seg av."(Hebr. 2,16.)
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4.) For det ̂erde SYNGER DB. Englene derimot kan ikke synge,
slik som de troende kan det. De bare taler."og de (englene) sa med
høy røst: Verdig er Lammet, som er slaktet, til å få makt og rikdom
og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse! (Åp.5,12.)
"Og alle englene stod omkring tronen og om de eldste og om de 4

livsvesener, og de falt ned for tronen på sitt åsyn og tilbad Gud og sa:
Amen! Velsignelsen og prisen og visdommen og takken og æren og
makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet (tidsaldrenes tid
saldere)! Amen."(Åp.7,ll-12.)
"og de (de 24 eldste) synger en ny sang og sier: Verdig er du til å

ta boka og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod
kjøpte mennesker til Gud av hver stamme og og tunge og folk og
ætt."(Åp.5,9.)
Den sangen som de 24 eldste synger, er en ny sang. Den er ikke

blitt sunget før. Det er en sang til Lammets pris. Det er en sang om
frelsen. Det er en gledens sang. Det er en sang som har med prestetje
nesten å gjøre.
(I parantes kan vi nevne at det finnes 9 "nye sanger" i Bibelen, og

det er:

a) Den nye sangen som Gud legger inn i hjertet og munnen til
enhver troende."Og han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår
Gud. Mange ser det og frykter og setter sin lit til Herren."
(Salm.40,4.)
b) De rettferdiges nye sang som synges til takk for de velsignelsene

som er beskrevet i Salme 32."Syng en ny sang for ham, spill liflig med
fiydesang! (Sal,33,3,)
c) Den nye sangen som blir sunget til ære for den kommende

Messias som Herrens lidende tjener."Syng Herren en ny sang, hans
pris fra jordens ende, dere som farer ut på havet, og alt som fyller
det, dere kontinenter, dere som bor der"(Es.42,10.)
d) Hele verdens sang til den kommende Messias. Det er jødiske

mis jonærer som oppfordrer hele verden til å synge denne sangen i
trengselstiden."Syng for Herren en ny sang, syng for Herren all
jorden!(Salm.96,l.)
e) Israels nye sang i forbindelse med Messias sin seier over hed

ningene og hans gjenkomst."Syng Herren en ny sang! For han har
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gjort underfulle ting, hans høyre hånd (Gud) og hans hellige arm har
hjulpet ham."(Salm.89,l.)
f) Israels nye sang i riket for Israel."Halleluja! Syng Herren en ny

sang, hans pris i de frommes forsamling."(Salm.l49,l.)
g) Davids nye sang som takk for at Gud gav ham seier."Gud! en

ny sang vil jeg ̂ ge for deg, til tistrenget harpe vil jeg lovsynge deg,
du som gir kongene frelse, som redder David, din tjener, fra det onde
sverd."(Salm.l44,9-10.)
h) Himmelens nye sang, som bare de 144000 av Israels 12 stammer

kan lære."Og de sang en ny sang for tronen og for de 4 livsvesener
og de eldste, og ingen kunne lære sangen uten de 144000, de som er
kjøpt fra jorden (fra landet d.v.sJsrael.) "(Åp. 14,3.)

i) Den nye sangen som er nevnt i Åp.5,9."og de synger en ny sang
og sier: Verdig er du til å ta boka 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.")

5.) For det femte gjør de 24 eldste PRESTETJENESTE I HIM
MELEN. De faller ned for Lammet med sin harper og med
gullskåler, som er fulle av røkelse. Røkelsen her er Jesu for-
soningsverk eller Jesu bønner. Den blir lagt til de helliges bønner.
Bønnene er de troende jøders og de troende hendingers bønner i
trengselstiden."Og da det (Lammet) tok boka, falt de 4 livsvesener
og de 24 eldste ned for Lammet, hver med sin harpe og med
gullskåler, fulle av røkelse (Jesu forsoningsverk og Jesu bønner), som
(gullskålene) betyr de helliges bønner."(Åp.5,8.)
"Og en annen engel kom og stod ved alteret, og han hadde et

røkelses kar av gull, og det ble gitt ham meget røkelse (Jesu bønner),
for at han skulle legge den til alle de helliges bønner på gullalteret
(brennofferalteret) foran tronen."(Åp.8,3.)

6.) For det sjette er de 24 eldste UTTATT FRA "HVER
STAMME OG TUNGE OG FOLK OG ÆTT."(Åp.5,9.) De repre
senterer den samlede menighet, både av jøder og av hedninger.

7.) For det sjuende skal de 24 eldste bli gjort TIL KONGER OG
PRESTER PÅ JORDEN."og gjorde oss til et kongerike og til prester
for vår Gud, og vi skal være konger på jorden."(Åp.5,10.)
(I parantes gjør vi oppmerksom på at det er bare Textus Receptus,

som har oversettelsen "oss" og "vi" i Åp.5,10. De andre grunn-
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tekstene har "dem " og "de" på dette stedet Det viser seg imidlertid
at Textus Reæptus er den grunnteksten som er den rette, i og med
at de andre grunntekstene er blitt rettet på en rekke punkter av
Origenes og andre.)
Dette gjelder ikke englene, men troende personer. Vi vet at Gud

la ikke den kommende verden under engler, men under Sønnen og
de som tror på ham."For det var ikke under engler han (Gud) la den
kommende verden, som vi taler om."(Hebr.2,5.)
Det skulle med dette være klart at de 24 eldste i himmelen ikke er

englefyrster, men mennesker, som har fått del i oppstandelsen og
bortiykkelsen. De representerer både de gammeltestamentlige
troende, som stod opp i forbindelse med Jesu død og den hele kristne
menighet eller Jesu legeme, som taes ut fra pinsefestens dag og inntil
Jesu komme for den kristne menighet.
De andre troende fra gammeltetstamentlig tid fortsetter med å

være "de fullendte rettferdiges ånder"(Hebr. 12,23.), inntil opp
standelsen på den siste dagen.
I og med at den den kristne menighet er en parantes, som varer i

ca. 2000 år, midt i Guds spesielle løfter til jødene, så må vi ikke blande
jødenes mange oppdrag og løfter inn i den kristne menighets tid.
Løftene til Israel står fast, og de oppfylles i henhold til løftene. Når
Bibelen sier at de troende jøder skal stå opp på den siste dagen, så
gjør de det.

Jesus tar den kristne menighet til seg før trengselstiden på 7 år.
Når den kristne menighet er bortrykket til Gud, begynner igjen det
jødiske tidsskjemaet å gå. Det står da igjen den siste og syttiende
åruken for Israel og Jerusalem.(Dan.9,24-27.)
Vi må heller ikke tro at de 24 eldste er det samme som den store

kvite flokk av mennekser som kom ut av den store trengselen, og som
er beskrevet i Åp.7. Dette er martyrene fra trengselstiden på 7 år. Vi
forstår av følgende forhold at dette er 2 forskjellige ffelsesforsam-
linger:

1.) De 24 eldste SATT PÅ SINE TRONER I HIMMELEN."Og
rundt omkring tronen var det 24 troner, og på tronene så jeg 24 eldste
sitte, kledd i kvite klær (gr.himatiois levkois), med gullkroner på sine
hoder."(Åp.4,4.)
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Den store kvite skaren derimot STOD FOR TRONEN. Dette er
Jesu heriighetstrone i Jerusalem. Skaren består av både martyrer og
mennesker, som er kommet levende gjennom trengselstiden. "Derfor
er de for Guds trone og og tjener ham dag og natt i hans tempel, og
han (Gud) som sitter på tronen skal reise sin bolig (det himmelske
Jerusalem) over dem."(Åp.7,15.)

2.) De 24 eldste hadde KRONER PÅ SINE HODER. Åp.4,4.
Den store kvite ̂ åren hadde derimot PALMEGRENER I SINE

HENDER. Palmegrenene er gledens og seirens symbol, og de peker
på riket for Israel."Deretter så jeg, og se, en stor skare, som ingen
kunne telle, av alle ætter og stammer og folk og tunger som stod for
tronen (i Jerusalem) og for Lammet, kledd i lange kvite kjortler
(gr.stolas levkas), og med palmegrener i sine hender." (Åp.7,9.)

3.) De 24 eldste var KLEDD I "HIMATION LEVKOIN", som er
den kvite frelsesdrakten til den kristne forsamlingen.(Åp.4,4.)
Den store kvite skaren var derimot KLEDD I "STOLE LEVKE",

som er frelsesdrakten til de troende i trengselstiden."Og en av de
eldste tok til orde og sa til meg: Disse som er kledd i de lange kvite
kjortler (gr.stolas tas levkas), hvem er de, og hvor er de kommet
fra?"(Åp.7,13.)

4.) De 24 eldste var blitt GJORT TIL KONGER OG PRESTER,
"og gjorde oss til et kongerike og til prester for vår Gud, og vi skal
være konger på jorden."(Åp.5,10.)
Den store l^te skaren skal derimot TJENE JESUS I HANS NYE

TEMPEL I JERUSALEM."Derfor er de for Guds trone og tjener
ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tonen skal reise
sin bolig (det nye Jerusalem) over dem."(Åp.7,15.)

5.) De 24 eldste BLE RYKKET OPP TIL HIMMELEN TIL GUD
FØR TRENGSELSTIDEN. Den begynner ved Åpnebaringen, kap.
6.

Den store kvite skaren KOM UT AV DEN STORE TRENG
SELEN. Det vil si at den ikke tilhørere den kristne menighet. Det er
de menneskene som er blitt troende i løpet av trengselstiden. De
fleste av disse har lidt martyriet for sin tro."Og jeg sa til ham: Herre!
du vet det. Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av (gr.ek)
den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler (gr.tas stolas avton)
og gjort dem kvite i Lammets blod."(Åp.7,14.)
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Vi skal i det følgende sitere det som en del Bibel- forskere har
kommet fram til med hensyn til de 24 eldstes identitet og tilknytning.
Sigfrid Beck sier følgende om dette i sin bok: Lys over fremtiden,
S.93.: "Disse eldste er ikke virkelige, men symbolske skikkelser, som
representerer de forløste hellige, seiersvinneme, fra både den gamle
og den nye pakt. Det er forsamlingen av konger og prester(5,8-10),
idet de er iført seiersvinnemes kvite prestedrakt (Ap. 19,8) og bærer
de gylne kongekronene til disse. Det kan ikke, noe som også framgår
av det som nettopp er anført, være engler eller englefyrster, som noen
har ment, for betegnelsen "eldste" brukes alltid i Skriften om Guds
folks ledere og representanter og aldri om engler."

Willy Høyås sier følgende om de 24 eldste i sin bok: Det som
heretter skal skje, s.33-34: "La oss se litt på innledningskapitlene i
Åpenbaringsboken." Skriv da det du så, både det som er og det som
heretter skal skje."(ÅP.l,19.)
"Det du så" går på synet i kap.l.
"det som er" omtaler menighetens epoke i kap.2-3.
"Det som skal skje heretter", møter vi i kap.4,l-2:"Deretter så jeg,

og se, det var en dør åpnet i himmelen, og den første røst, som jeg
hadde hørt likesom av en basun, som talte med meg, sa: "Stig opp
her, og jeg vil vise deg det som skal skje heretter. Straks var jeg
bortrykket i ånden, og se, en trone var reist i himmelen, og det satt
en på tronen." Her finner vi bortiykkelsen framstilt. Vi finner altså
menigheten værende i himmelen under trengselstiden."
A. Haug sier følgende om de 24 eldste i sin bok: Profetordet

gjennom tidsaldrene, s.169-170: "Disse 24 eldste som her er nevnt, er
den herliggjorte "Kristi menighet", som nå er ved tronen. For ingen
annen er gitt denne rang. Det ser vi blant annet av Johannes hilsen
til de 7 menigheter, hvor det heter: "Han som elsker oss og som har
fridd oss fra våre synder med sitt blod, og som har gjort oss til et
kongerike, til prester for Gud og sin Fader..."
Av dette kan vi med sikkerhet slutte at disse 24 eldste er symbolet

på den seirenede menighet. Om denne heter det at den "er bygget
opp på apostlenes og profetenes grunnvoll."(Ef.2,20) - Tolvstam-
mefolkets ypperste, profetene og menighetens ypperste, de 12 Her
rens apostler."
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K.M.Scmidt sier følgende om de 24 eldste i sin bok: Bibel-studier
over Åpenbaringsboken, s.39-40: "I krets rundt tronen så Johannes
24 andre troner og på dem 24 eldste iført kvite klær og med gylne
seierskranser på deres hoder. Det ha vært mange spekulasjoner over,
hvem disse eldste er. Er det himmelske vesener, eller er det frelste
hellige, som Johannes ser? Mange fortolkere ser de eldste som
representanter for den frelste og bortrykte menighet fra den gamle
pakt og 12 fra den nye pakt, svarende til de 12 patriarker (stammer)
og de 12 apostler. Tallene skal dog ikke takes bokstavelig som
gjeldende 24 bestemte personer, men som et symbolsk tall omfat
tende alle de frelste hellige."

Studiebibelen nr.4, s.769, sier følgende om de 24 eldste: "Til
hengerne av den tolkning som her refereres, ser disse 24 eldste som
representanter for den samlede menighet Edste er en term som både
i GT og NT brukes om menighetens ledere, og 24 er det dobbelte
12-tall. Det minner om Israels 12 patriarker og menighetens 12
apostler. Det nye Jerusalem, som uttrykkelig sies å være bruden,
lammets hustru, har også dette dobbelte 12-tall, navnene på Israels
12 stammer oc Lammets 12 apostler, skrevet på byens porter og
grunnsteiner, Ap.21,12- 14.)"

Sverre Kornmo sier følgende om de 24 eldste i sin bok: Endetiden
i profetienes lys, s.41: "Forholdet mellom Kristus og menigheten
kommer klart fram i Åp.kap.4 og 5. På dette tidspunktet er Johannes
rykket opp til himmelen og får nå se fram tidssynene fra den him
melske verden. Han ser en trone som var satt i himmelen, og han som
satt der, var å se til som jaspis og sarderstein... Rundt omkring tronen
var 24 troner, og på tronene så jeg 24 eldste sitte, kledd i kvite klær,
med gullkroner på sine hoder.(kap.4,3-4.)
Den samme skare av eldste og livsvesener er omtalt i kap.5,8-10:

"Og da det (Lammet) tok boken, falt de 4 livsvesener og de 24 eldste
ned for Lammet, hver med sin harpe og gullskåler, fulle av røkelse,
som inneholder de helliges bønner, og de i^ger en ny sang og sier:
verdig er du til å at boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet
og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk
og ætt, og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og
de skal være konger på jorden."
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Menigheten (eller bruden) er ikke omtalt senere i Åpenbarings
boken enn i kap.3, fra da sees den i himmelen. De 24 eldste som
representerer en stor skare fra hver stamme og tunge og folk og ætt,
må være menigheten som er tatt bort før seglene brytes. De er kjøpt
med Kristi blod og skal være et kongerike og prester for vår Gud, og
de skal være konger på jorden. Åp.5,10.
Ingen får kroner eller sitter på troner før etter oppstandelsen, og

derfor må det ha foregått en oppstandelse før seglene brytes og
domsscenen tar til."

Helseth-Dyrseth sier følgende om de 24 eldste i sin bok: Den store
hemmelighet, s.94-96: "I kap.4 og 5 er menigheten framstilt under
sinnbilde av "de 24 eldste".
Den fortolkning som går ut på at de 24 eldste representerer

høytstående englevesener, er ikke i overenstemmelse med hva Skrif
ten for øvrig sier om engler. Vi hører nemlig aldri om at engler synger,
bortsett fra Job 38,7, hvor det sies at "morgenstjernene jublet og alle
Guds sønner ropte av fiyd" (eng.oversettelse). Guds veldige gjerning
i skaperverket, universets overveldende skjønnhet og fine harmoni
som åndeverdenen var vitne til, framkalte denne lovsang, men straks
^den kom inn og forstyrret og ødela det herlge og harmoniske i
Guds store verk, forstummet englesangen.
Ved slike store begivenheter som Kristi fødsel, Kristi oppstandelse

og den frelste skares hjemkomst til herligheten, hører vi riktignok om
englenes jubel. Men bortsett fra ovennevnte sted i Jobs bok, leser vi
aldri om at engler synger. Det er bare frelste syndere som kan synge
forløsningens sang."Og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til
å ta boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt
blod Idøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og
ætL"(Åp.5,9.)
Det sies heller ikke på et eneste sted i Skriften at engler blir kronet.

Men om de 24 eldste leser vi: "Og rundt omkring tronen var det 24
troner, og på tronene så jeg 24 eldste sitte, kledd i kvite klær, med
gullkroner på sine hoder."(Ap.4,4.)
Holder vi oss til den gamle gode regel, at skrift forklarer skrift, vil

vi ingen vanskelighet ha med å identifisere denne første avdeling av
hellige som omtales i Åp.s første del (fra og med kap.4.)
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I l.Krøn. 23 og 24 får vi høre at da levittene skulle møte i hellig
dommen, inndelte David dem i 24 skifter med et overhode for hvert
skift. Alle levittene kunne nemlig ikke møte i helligdommen samtidig,
for de telte nærmere 40000. Men i disse 24 overhoder var hele

forsamlingen representert for Herrens åsyn. Slik også når det gjelder
de 24 eldste, som Jo hannes så i herligheten. Den representerer hele
forsamlingen- hele Kristi blodkjøpte menighet.''

0.K.Indergaard sier følgende om de 24 eldste i sin brosjyre: Når
skal menigheten opprykkes, s.24-24: "I det himmelske situasjonsbilde
foran den 70. åruken for Israel, Åp. 4 og 5, finner vi derfor også den
herliggjorte nytestamentlige menighet, ekklesia. Allerede i
Hebr.12,22-23, som viser det himmelske situasjonsbilde ved begyn
nelsen av den nytestamentlige menighets tid, finner vi en forsamling
herliggjorte mennesker i himmelen, nemlig høytidsskaren,
gr.panegyris, og menigheten av de førstefødte, gr. ekklesia
prototokon, som utvilsomt er de mange gammeltestamentlige hellige
son oppstod sammen med Jesus, Mat.27,52-53, sammen med Enok
og Elias, som er blitt herliggjort uten død, og Moses, som Gud
oppvakte fra de døde. Her nevnes også de fullen det rettferdiges
ånder, som ennå ikke hadde fått sine herlighetslegemer.
Der er i N.T. tre greske synonymer for hellige forsamlinger:
1.) Synagoge, som særlig angår den jødiske forsamling.
2.) Ekklesia, som særlig angår den nytestamentlige forsamling.
3.) Panegyris, som kun forekommer et sted i Skriften, nemlig i

Hebr. 12,23, som betyr en høytidelig forsamling for festlig glede, og
som i vår Bibel er oversatt med høytidsskaren.
Men det himmelske situasjonsbilde i Åp.4 og 5, som beskriver

situasjonen i himmelen etter menighetens bortrykkelse, men før den
70. åruke, er begge de to herliggjorte forsamlinger, nemlig den
gammeltestamentlige panegyris og den nytestamentlige ekklesia,
representert ved de 24 eldste, som er medlemmene i den himmleske
rådsforsamling, Es.3,14,23,23, hvor Israels stammers tolvtall, Åp.7,4-
8,12,1, og Jesu apostlers tolvtall, Åp.21,12 og 14, er forenet til et hele
og følgelig representerer den gammeltestamentlige og den nj^es-
tamentlige paktsmenighet i deres sammenheng. De synger den nye
sangen om Lammet, som med sitt blod kjøpte dem til Gud av hver
stamme og tunge og folk og ætt, og gjorde dem til et kongerike og til
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prester for vår Gud, og de skal være konger på jorden. Vi ser dem
delta i himmelen under hele nærværret av av Jesu parousia, hvor
Guds rettferdige dommer faller over en Gud-frafallen mennes
kehet."

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Spørsmål og oppgaver.

Når skal den kristne menighet bortrykkes?
Hvilken frelsesforsamling angår bortrykkelsen?
Når skal de gammeltestamentlige troende oppstå?
Hvilke 2 oppdrag hadde Jesus ovenfor det Jødiske folket?
Hvilke "innbyggere" var det i himmelen ifølge Hebr.12,22-23?
Hva er høytidsskaren eller menigheten av de førstefødte?
Hvorfor oppstod mange av de gammetestamentlige troende i
forbindelse med Jesu død?
Hvilke 2 frelsesfosamlinger representerer de 24 eldste?
Hva går den nye sangen ut på, som blir sunget i Åp.5,9?
Hva er røkelsen et bilde på i Åpenbaringsboka?
Hvilke 7 forskjeller er det på englene og de 24 eldste?
Når uttaes det kristne legemet?
Hvilke 5 forskjeller er det på de 24 eldste og den store kvite
skaren?

Hva sier Sigffid Beck om de 24 eiste?
Hva sier Willy Høyås om de 24 eldste?
Hva sier A.Haug om de 24 eldste?
Hva sier K.M.Scmidt om de 24 eldste?

Hva sier Studiebibelen om de 24 eldste?

Hva sier Sverre Kornmo om de 24 eldste?

Hva sier Helseth-Dyrseth om de 24 eldste?
Hva sier O.K.Indergaard om de 24 eldste?
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Hvilke 2 frelsesfosamlinger representerer de 24 eldste?
Hva går den nye sangen ut på, som blir sunget i Åp.5,9?
Hva er røkelsen et bilde på i Åpenbaringsboka?
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Hva sier Sigffid Beck om de 24 eiste?
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Hva sier Studiebibelen om de 24 eldste?

Hva sier Sverre Kornmo om de 24 eldste?

Hva sier Helseth-Dyrseth om de 24 eldste?
Hva sier O.K.Indergaard om de 24 eldste?
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DEN RIKTIGE OVERSETTELSEN AV DET GRESKE

ORDET "MON".

Det er av den største betydning at vi oversetter dette ordet riktig.
Den riktige oversettelsen av "aion" er tidsalder. Dette kan være en
lengre eller kortere tidsperiode. Vi har ikke noe ord på gresk som
betyr "for evig". Ordet tilsvarer det norske ordet "eon". Ordet
refererer seg til det hebraiske ordet "olam", som beskriver EN
KORTERE ELLER LENGRE TIDSPERIODE.

Ordet "aion" skal ikke oversettes med "verden", slik som mange
Bibel-oversettere gjør. Dersom det skjer, så setter man likhetstegn
mellom ordene "verden" og "tidsalderen", og det er to forskjellige
ting. Vi har et annet ord for "verden" på gresk, og det er "kosmos".
Det gir uttrykk for den materielle verden.
Når vi skal gi uttrykk for den bebodde verden, så bruker vi

"oikumene" på gresk. Dette gjelder da først og fremst den bebodde
verden i Det romerske riket, som i profetisk betydning utgjør de
samme landområder som de 4 verdensrikene.(Dan.2, 31-45.). DET
PROFETISKE ORDET ANGÅR FØRST OG FREMST DETTE
OMRÅDET.
Jeg vil i denne forbindelsen få lov til å sitere det som George Eldon

Ladd sier om dette i sin bok: De siste ting. s.ll5: "For å forstå
begrepet "Guds rike", må vi først se på det greske ordet "aion". Det
er to ord i greske NT, som oversettes med det norske "verden":
"kosmos" og "aion". DENNE OVERSETTELSEN ER IKKE GOD,
og skjuler et verdifullt poeng: "Kosmos" betyr "et ordnet hele", det
kan bli brukt om universet som sådant, eller om menneskeheten i det
hele tatt, eller om menneskeheten slik den sees i synlig opprør mot
Gud.

"Aion", som er opphavet til vårt "eon", er et tidsbegrep og betyr
"ET TIDSROM AV UBESTEMT LENGDE". Det finnes ikke noe
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gresk ord som betyr "for evig", man sier simpelthen "eis ton aiona",
som betyr "INN I TIDEN."".

Jeg vil også sitere hva Egil Strand sier om ordene "aion" og
"aionios" i sin bok: Håndbok til Det Nye Testamente, s.261-262:
"Aion brukes for å betegne både en begrenset og ubegrenset tid-
enten en levetid, en generasjon, en historisk periode eller den ver-
densperiode som vi nå lever i, i motsetning til den ubegrensede
evighet, f.eks. i Mat.12,32,13,22- eller ubegrenset tid, uten begyn
nelse og uten ende "der ingen horisont sees."(Milligan). I N.T. brukes
aion og aionios (evig) som regel i sistnevnte betydning, og har da
alltid tilknytning med Gud, hans person, hans gjerning, dom e.l.
Aion har derfor ikke bare med tid og varighet å gjøre, men har

også et kvalitativt innhold. Når Guds nådes gave i Jesus Kristus kalles
for evig liv, så betyr dette mer enn et liv som aldri opphører, men er
et liv fra, og i samfunn med Gud, delaktig i Guds eget liv. Vi er født
av Gud og er hans barn. "Dette er det evige liv, at de kjenner deg,
den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus."
(Joh.17,3.)"

Når man oversetter "aion" med "verden", så blir en av konsekven
sene av dette at man hopper over en hel tidsepoke på 1000 år, når
man leser i N.T., i og med at 1000 års-riket ligger mellom nåværende
tidsperiode og verdens ende, som kommer etter riket for Israel.
Det er også galt og misvisende å oversette ordene "eis ton aiona"

med "i evighet", som betyr for alltid. I slike tilfeller bør dette uttryk
ket oversettes med "i tidsalderen". Til tross for at dette uttrykket ofte
står i entall, så blir det oversatt med uttrykket "i evighet". Det sier
seg selv at en slik oversettelse blir gal og virker fovrirrende på leserne.
Når forfatterne til Det Nye Testamente ville beskrive uttrykket "i

evighet" brukte de ordkombinasjonen "i tidsalderenes tidsaldere".
På gresk er dette "aionos ton aionon". Dette viser også at det sentrale
ordet i tidsbegrepet er "aion", og det skal ikke i seg selv oversettes
med "evig" eller "i evighet". Det skal oversettes med "tidsalder". Det
er sammenhengen i teksten som må vise oss hvilken tidsalder det er
snakk om i de enkelte tilfeller.

Det samme gjelder også adjektivet "aionios", som er avledet av
substantivet "aion". Det bør vi heller ikke oversette med "evig", men
med "tidsalderlig" eller "det som hører tidsalderen til". Det er
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sammenhengen i teksten som må vise oss hvilken tidsalder det her er
snakk om. (Se kapitlet: Den riktige oversettelsen av "aionios".
Jeg vil i den forbindelsen sitere det som T.S. Valen sier om dette i

sin bok: Ved Tideverv. s,284: "At ordet "evig" både i Det gamle og
Det nye testamente kan bety ET BEGRENSET TIDSROM, og ikke
alltid betegner en tid som aldri tar slutt, er vel kjent av enhver
oppmerksom bibelleser. Men det betegner somme tider et uendelig
tidsrom. I følge alle anerkjente lærebøker betyr ordet evighet på
gresk "aion" og på hebraisk "olam", I ALMINNELIGHET ET
BEGRENSET TDDSRGM. Det samme er tilfelle med ordet evig,
som i Det nye testamente er oversatt fra det greske "aionios".

Således leser vi at Guds folk har en bygning som ikke er gjort med
hender "evig i himlene". Men denne bygning blir ikke i himmelen for
bestandig, når jorden blir gjort ny, kommer den ned på den nye jord
"som en brud prydet for sin brudgom".
Sodoma og dens innbyggere ble brent opp med en "evig ild", sies

det, men den ilden er slokket for lenge siden. Slik kan det nevnes
massevis av eksempler på at ordet "evig" ofte betegner et begrenset,
ja, undertiden ET MEGET KORT TIDSROM, som da Jonas sier at
"jordens bommer var lukket etter meg for evig". Denne evighet varte
i 3 dager.(2.Kor.5,l, Åp.21,2, Jud. 7, Jon. 2,7.)
Jeg vil også sitere hva Lars Dahle sier om ordene "aion" og

"aionios" i sin bok: Livet eter døden og Gudsrikets fremtid. s,476-
468: "De ord i hebraisk (olam) og gresk (aion) som man har oversatt
med evighet, betegner ikke i og for seg en endeløs tid. Dette er sant.
De betegner kun EN UBEGRENSET TID, som kan være endeløs
eller ikke. Hvilken av disse to betydninger det skal ha, beror på
forbindelsen i vedkommende sted. Således brukes olam om endelig
tid i 2.Mos.21,6,3.Mos.25,46,5.Mos.l5,17, hvor vår oversettelse gjen
gir det med "bestandig" eller "for stedse".
Det samme gjelder aion i Luk.1,70 ("fordums tid"), Ap.gj.3,21

("fra verdens begynnelse"). Men herved er dog å merke:
1.) Det tilsvarende adjektiv i Det Nye Tesamente (aionios, evig)

er langt mer bestemt enn substantivet. Det brukes også i klassisk
gresk som regel i betydningen endeløs..."
Jeg vil også sitere det som Helge Åkeson sier om ordene "aion"

og "aioinos" i sin Bibel-oversettelse. Dette er en av de få korrekte

-154-



Bibel-oversettelser. som undertegnede har lest med hensyn til disse
to ordene. Helge Åkeson har forstått dette: At Jesus talte mye om
den kommende tidsalderen i evangeliene, og at det å få del i frelsen,
betydde det samme som at man fikk del i den kommende tidsalderen,
som er riket for Israel. Han oversetter konsekvent "aion" med "tid
salder" og "aionios" med "tidsalderlig".
I inneldningen til Det nye Testamente skriver han følgende om

dette: "Aion" gjengives med "tidsalder", fordi den nåværende tiden
inntil Jesu gjenkomst blir kalt for det, se Mat,13,22, 39, 40, 49, 24,3
og 28,20. Se Mark. 10,30 og Luk. 18,30, der det tales om både den
nåværende tiden og den kommende tidsalderen, som begynner med
Jesu gjenkomst, og som i Åp.20,1-7 kalles 1000 år, hvor Herren Jesus
lønner dem som tror på ham, se f.eks. Joh.6,51 og 58,8.35,51 og 52.
Videre kalles den tiden som følger etter de 1000 år, for tidsaldrenes
tidsaldere, se Åp.20,10 og 22,5.
"Aionios", som er avledet av "aion", blir gjengitt med "tidsalder

lig", av den grunn, som man i følge Mark. 10,30 og Luk. 18,30 blir lovet
i den kommende tidsalderen, kalles for "tidsalderlig liv", sammelign
Mat.25,41 og 46, Joh. 6,40 og 2.Pet.l,ll. Og når det sies om Gud, så
kan det jo være det samme forhold, når han blir kalt for tidsalderens
Gud, se. l.Mos.21,33, som da han i 2.Mos.3,6 sier at han er Abrahams,
Isaks og Jakobs Gud."
Før vi gjennomgår de forskjellige stedene i N.T., hvor substantivet

"aion" er brukt, vil vi sette opp en kort oversikt over de forskjellige
tidsperiodene, som vi deler frelseshistorien inn i. Vi deler dem for
det første inn i 4 hovedperioder, og det er:

1.) TIDSALDRENE FØR VERDEN BLE TIL."og å opplyse alle
om hvorledes husholdningen er med den hemmelighet som har vært
skjult j&ra evige tider (fra tidsaldrene av) i Gud, som har skapt
alt"(Ef.2,9.)

2.) INNEVÆRENDE TIDSALDER. Dette kan bety både de 5
mindre tidsperiodene fra skapelsen av og til nå eller inneværende
tidsperiode, som er den kristne menighets tid. "Byd dem som er rike
i den nåværende verden (tidsalderen), at de ikke skal være over
modige eller sette sitt håp til den uvisse rikdom, men til Gud, som gir
oss rikelig alle ting."(l.Tim.6,17.)
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3.) DEN KOMMENDE TIDSALDEREN. Det er riket for Israel,
"uten at han skal få hundrefold igjen, nå her i tiden hus og brødre og
søstre og mødre og barn og åkrer under forfølgelse, og i den kom
mende verden (tidsalder) evig (tidsalderlig) liv."(Mark. 10,30.)

4.) DE KOMMENDE TIDSALDERE. Dette betyr både riket for
Israel og tidsaldrene etter dette."forat han i de kommende tider
(tidsaldere) kunne vise sin overvettes rikdom i godhet mot oss i
Kristus Jesus."(Ef.2,7.)
Vi kan videre dele inn inneværende tidsalder i 6 forskjellige

underperioder, og det er:
a) USKYLDIGHETENS TIDSPERIODE. Denne strakte seg fra

skapelsen og til menneskets fall i Edens hage. Denne perioden er
beskrevet i l.Mos.1,28-3,13.
b) SAMVnriGHETENS TIDSPERIODE. Den strakte seg fira

de første menneskenes fall i Edens hage og inntil syndfloden. Den
varte i ca.l650 år og er beskrevet i l.Mos.3,23-l.Mos.7,23.
c) TIDSPERIODEN FOR MENNESKELIG ØVRIGHET OG

STYRE. Den varte i ca.450 år og er beskrevet i I.Mos. 8,20-1.
Mos.11,9.
d) LØFTETS TIDSPERIODE. Den varte i ca.450 år, og er be

skrevet i l.Mos.l2,l-2.Mos.l9,8.
e) LOVENS TIDSPERIODE. Den varte i ca.l500 år, og er bes

krevet i 2.Mos.20,l- Ap.gj.l.
f) DEN KRISTNE MENIGHETS TIDSPERIODE. Den kom

mer til å vare i ca.2000 år og strekker seg fra pinsefestens dag og inntil
Jesu komme for den kristne menighet, som vil skje ca.7 år før Jesu
gjenkomst til Israel.
RIKET FOR ISRAEL ELLER 1000 ÅRS-RIKET blir da den 7.

tidsperioden. Denne perioden vil vare i 1000 år og strekker seg fra
Jesu gjenkomst til Israel og til opprettelsen av en ny himmel og en ny
jord. (Se mine bøker. Israel og den kristne menighet, Guds-riket i
Israel og Jødenes Konge. Bind 2, hvor jeg beskriver disse periodene
mer inngående.)
Fra verdens skapelse og fram til "en ny himmel og den ny jord",

som er selve evigheten, har vi dermed 7 forskjellige tidsperioder. 16
av disse er det menneskene som styrer, men i den 7., som er riket for
Israel, er det Jesus fra Nasaret som styrer sammen med de troende
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av forskjellige frelseskategorier. Prinsippene for styre er forskjellige
i disse 7 tidsperiodene.

6-tallet er menneskets tall. Dette er grunnen til at det er 6
tidsperioder for menneskelig styre. 7-tallet er summen av Guds tall,
som er 3, og verdens stall, som er 4. Det er dermed fullendelsens tall.
Dette er grunnen til at disse periodene er inndelt i 7 ulike
tidsperioder. (Se kapitlet: Bibelens tallsymbolikk og matematiske
mønster.)
Ved siden av at vi kaller disse forskjellige tidsperiodene for tid-

shusholdninger, kan vi også kalle de 6 første tidsperiodene for "DEN
ONDE TIDSALDEREN" i motsetning til den "GODE TIDS
ALDEREN", som er riket for Israel. Bibelen kaller de 6 første bl.a.
annet for "DENNE VERDENS TIDSALDER", "DENNE TIDS
ALDEREN", "DEN NÅVÆRENDE TIDSALDER" eller "DEN
ONDE TIDSALDER" i motsetning til "DEN KOMMENDE TIDS
ALDEREN", "HIN TIDSALDEREN" eller " TIDSALDERENS
TIDSALDER", som er riket for Israel.
I og med at Jesus og Den Hellige Ånd er kommet, har vi troende

allerede nå fått del i den kommende tidsalders krefter. DEN KOM
MENDE TIDSALDEREN HAR FÅTT FOTFESTE I VERDEN,
men den kommer ikke for fullt før enn ved Jesu gjenkomst til
Israel."og har smakt Guds gode ord og den kommende tidsalders
krefter, og så faller fra, atter kan fornyes til omvendelse." (Hebr. 6,5.)
Den nye himmel og den nye jord er igjen oppdelt i tidsperioder,

men hva disse innebærer, vet vi ikke. Det er ikke åpenbart ennå. Vi
vet bare at Bibelen opererer med begrepet "de kommende tid
saldere." "for at han i de kommende tider (tidsaldere) kunne vise sin
nådes overvetts rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus." (Ef.2,7.)
I og med at "den nye himmel og den nye jord" er den 8. av

tidsperiodene etter skapelsen, så markerer dette en ny begynnelse.
8-tallet står for en ny begynnelse.
Vi kan også dele opp disse tidsperiodene opp i følgende 3 dager:
a) MENNESKET^ DAG. Den strekker seg fra Edens hage og

inntil Jesu gjenkomst til Israel.
b) HERRENS DAG. Den strekker seg fra Jesu gjenkomst og til

han overgir riket til Faderen og underlegge seg ham. Dette er selve
perioden for 1000 års- riket.
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c) GUDS DAG. Den strekker seg fra perioden for "den nye
himmel og den nye jord" og skal vare for bestandig. (Se min bok:
Guds-riket i israel. s.lO.)
Vi skal i det følgende gå igjennom de fleste stedene i N.T., hvor

ordet "aion" er brukt og oversette det på en korrekt måte. Vi vil
likevel ta med den gamle oversettelsen, for å vise hvor feilaktig og
forvirrende den kan være. Den er i det hele tatt ikke oversatt ut ifra
hebraiske og jødiske forutsetninger, men den er oversatt ut ifra
greske forutsetninger.

Riket for Israel er det sentrale i hele Bibelen. GUDS RIKE SKAL
KOMME TIL OSS. Det er ikke vi som først og fremst skal komme
til Guds rike. De troende i gammeltestamentlig tid ventet på opp
standelsen på den siste dagen og på den stad som har de faste
grunnvoller, og som Gud er byggmester og skaper til.(Se Hebr.ll.,
hvor dette er omtalt. Se også Joh.14,1-3, hvor det er sagt at Jesus skal
komme tilbake og ta de troende til seg i de boliger som han har beredt
til dem. Disse boligene er i det himmelske Jerusalem, som kommer
ned fra himmelen sammen med Jesus i forbindelse med Jesu komme
til Israel.)

Selv om den nye oversettelsen kan virke overraskende, vil vi likevel
se at vi får så mye mer ut av N.T., når vi oversetter substantivet "aion"
korrekt.

Jeg vil også kommentere hvert enkelt Bibel-sted og angi til hvilken
tidsperiode det gjelder. I en del utsagn kan^Bibel-stedet angå flere
tidsaldere.

"og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde (den onde).
For riket (riket for Israel) er ditt, og makten og æren i evighet (i
tidsalderen)".(Mat.6,13.)

Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen. Jesus skal styre
riket for Israel i den kommende tidsalderen. Det er rikets tid.
"Og om noen taler et ord mot Menneskesønnen, det skal bli ham

forlatt, men om noen taler mot Den Hellige Ånd, det skal ikke bli
ham forlatt, hverken i denne verden (tidsalderen) eller i den kom
mende (riket for Israel.)"(Mat. 12,32.)
Dette utsagnet angår både den nåværende og den kommende

tidsalderen.
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"Men det som blir sådd blant torner, det er den som hører ordet,
og verdens (tidsalderens) bekymring og rikdom mens forførelse
kveler ordet, og det blir uten frukt."(M^-13,22.)
Dette utsagnet angår den nåværende tidsalderen.
"fienden som sådde det, er djevelen, høsten er verdens (tids

alderens) ende, høstfolkene er englene. Likesom da ugresset, når det
sankes og brennes opp med ild, således skal det gå til ved verdens
(tidsalderens) ende."(Mat.l3,39-40.)

Dette utsagnet angår slutten av inneværende tidsalder. Ved slut
ten av inneværende tidsalder skal det foregå en dom over både
levende nasjoner og jøder. Det skal da bestemmes hvem som skal få
gå inn i riket for Israel. Mat.25,31-46.
"og da han så fikentreet (det er et bilde på Israel) ved veien, gikk

han bort til det, men fant ikke noe på det uten bare blad. Da sa han
til det: Aldri i evighet (i tidsalderen) skal det mere vokse frukt på
deg. Og straks visnet fikentreet."(Mat.21,19.)
Dette utsagnet gjelder nåværende tidsalder. I vår tidsperiode er

jødene stort sett satt til side som aktive bærere av Guds rikets planer.
I rikets tid skal det vokse mye frukt på Israel og på jødene.
"Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enerom

og sa: Si oss: Når skal dette skje (templets ødeleggelse)?, og hva skal
tegnet være på ditt komme (for Israel) og på verdens (tidsalderens)
ende ?"(Mat.24,3.)
Dette utsagnet gjelder slutten på nåværende tidsalder.
"og lære dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere

alle dager inntil verdens (tidsalderens) ende "(Mat. 28,20.)
Dette utsagnet kan angå både inneværende tildsalder og den

kommende. Vi vet at Gud har vært med de troende jøder i den
nåværende tidsalder. Det vil han også være i den kommende tids
alderen.

"men den som taler bespottelig mot Den Hellige Ånd, han får i all
evighet (i tidsalderen) ikke forlatelse, men er skyldig til en evig
(tidsalderlig)synd."(Mark.3,29.)

Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen. Den som ikke
får del i den, får ikke syndenes forlatelse og del i frelsen. Dette blir
kalt for en tidsalderlig synd. Den blir aldri tilgitt. DEN SOM GÅR
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FORTAPT, FÅR HVERKEN DEL I RIKET FOR ISRAEL
ELLER DEN NYE HIMMEL OG DEN NYE JORD.

"uten at han skal få hundrefold igjen, nå her i tiden hus og brødre
og søstre og mødre og barn og åkrer under forfølgelse, og i den
kommende verden (tidsalder) evig (tidsalderlig liv.)"(Mark. 10,30.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen. Dette utsagnet

viser oss at det å få del i frelsen betyr at en får del i den kommende
tidsalderen, som er riket for Israel. Dette er den riktige jødiske
forståelsen av frelsesbegrepet, og det bør derfor også være de
kristnes forståelse av det samme.

"og han skal være konge over Jakobs hus evindelig (i tidsaldrene),
og det skal ikke være ende på hans kongedømme." (Luk.1,33.)
Dette utsagnet angår både den kommende tidsalderen og alle de

framtidige tidsaldere. Jesus skal styre både i rikets tid og i alle
framtidige tidsaldere.

"-således som han (Gud) talte til våre fedre- mot Abraham og hans
ætt til evig tid (i tidsalderen)."(Luk.l,55.)
Dette utsagnet angår den tidsalderen som de levde i.
"således som han talte gjennom sine hellige profeters munn fra

fordums tid (fra tidsalderen) av."(Luk.l,70.)
Dette utsagnet angår fra den første tidsalderen av. Profetien om

Jesu komme var gjort kjent allerede i den første tidsalderen.
(l.Mos.3,15.)
"Og Herren roste den urettferdige husholder foråt han hadde

båret seg klokt ad, for denne verdens (tidsalderens) barn er klokere
mot sine egen slekt enn lysets bam."(Luk.l6,8.)
Dette utsagnet angår den nåværende tidsalderen.
"uten at han skal få det mangfoldig igjen her i tiden, og i den

kommende verden (tidsalderen) evig (tidsalderlig) liv."(Luk.l8,30.)
Dette utsagne angår den kommende tidsalderen.
"Og Jesus sa til dem: Denne verdens (tidsalderens) barn tar til ekte

og gis til ekte, men de som aktes verdige til å få del i hin verden (hin
tidsalderen) og oppstandelsen fra de døde, de hverken tar til ekte
eller gis til ekte."(Luk.20,34-35.)
Den første del av dette usagnet angår den inneværende tids

alderen. Den siste del av utsagnet gjelder den kommende tids
alderen.
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"men den som drikker av det vann som jeg vil gi ham, skal aldri i
evighet (i tidsalderen) tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham
en kilde som veller fram til evig (tidsalderlig) liv." (Joh.4,14.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen, om

noen eter av dette brød, skal han leve evindelig (i tidsalderen), og det
brød jeg vil gi ham, er mitt legeme, som jeg vil gi for verdens
(gr.kosmu) liv."(Joh.6,51.)

Dette utsagnet angår den kommende tidsalder.
"Dette er det brød som er kommet ned fra himmelen, ikke således

som fedrene åt og døde, den som eter dette brød, skal leve evindelig
(i tidsalderen.)"(Joh.6,58.)

Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"Men trælen blir ikke i huset til evig tid (i tidsalderen), sønnen blir

der til evig tid (i tidsalderen.)"(Joh.8,35.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"Sannelig, sannelig sier jeg dere: Om noen holder mitt ord, skal

han aldri i evighet (i tidsalderen) se døden."(Joh.8,51.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"Så lenge verden (fra tidsalderen) har stått, er det uhørt at noen

har åpnet øynene på en blindfødt."(Joh.9,32.)
Dette utsagnet gjelder fra den første tidsalderen av.
"og jeg gir dem evig (tidsalderlig) liv, og de skal aldri i evighet (i

tidsalderen) fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd."
(Joh.10,28.)

Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen. Vi har allerede
nå del i det tidsalderlige liv, og vi skal nyte dette livet fiillt ut i den
kommende tidsalderen.

"og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet (i
tidsalderen) dø."(Joh. 11,26.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"Folket svarte ham: Vi har hørt av loven at Messias blir til evig tid

(i tidsalderen), hvorledes kan du da si at Menneskesønnen skal
opphøyes? Hvem er denne Menneskesønnen?"(Joh. 12,34.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
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"Peter sier til ham: Du skal aldri i evighet (i tidsalderen) vaske
mine føtter! Jesus svarte ham: Dersom jeg ikke vasker deg, har du
ikke del med meg."(Joh.l3,8.)

Dette utsagnet angår inneværende tidsalderen.
"og jeg vil be Faderen, og han skal sende dere en annen talsmann,

for at han kan være hos dere evindelig (i tidsalderen) "Joh.14,16.)
Dette utsagnet angår både den nåværende og den kommende

tidsalderen.

"som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjennopp-
rettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra
eldgamle dager av (fra tidsalderen av.)"(Ap.gj.3,21.)
Dette utsagnet angår fra den første tidsalderen av.
"foråt de tiloverskomne av menneskene (d.v.s. av jødene) skal søke

Herren, ja alle hedningefolkene, som mitt navn er blitt nevnt over
(ved misjonsvirksomhet i trengselstiden), sier Herren, som gjør dette
som er kjent av ham fra evighet av (fra tidsalderen av.)"(Ap.gj.l5,17-
18.)
Dette utsagnet angår fra den første tidsalderen av.
"de som byttet Guds sannhet bort med løgn og æret og dyrket

skapningen framfor skaperen, han som er velsignet i evighet (i
tidsaldrene). Amen."(Rom.l,25.)
Dette utsagnet angår alle tidsaldrene.
"de som fedrene tilhører, og som Kristus er kommet fra etter

kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet (i tids-
aldrene)"(Rom.9,5.)
Dette utsagnet gjelder alle tidsaldrene.
"For av ham og ved ham og til ham er alle ting, ham være æren i

evighet (i tidsaldrene). Amen."(Rom.ll,36.)
Dette utsagnet gjelder alle tidsaldrene.
"og skikk dere ikke lik med denne verden (tidsalderen), men bli

forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som
er Guds vilje, det gode og velbehagelige og fullkomne." (Rom. 12,2.)
Dette utsagnet angår den inneværende tidsalder.
"ham, den ene vise Gud ved Jesus Kristus, være æren i all evighet

(i tidsaldrene). Amen."(Rom.l6,27.)
Dette utsagnet gjelder alle tidsaldrene.
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"Hvor er en vismann, hvor er en skriftlærd, hvor er en gransker i
denne verden (i denne tidsalderen)? har ikke Gud gjort verdens
(kosmu) visdom til skamme?"(l.Kor.l.20.)

Dette utsagnet angår den nåværende tidsalder.
"Dog, visdom taler vi blant de fullkomne, men en visdom som ikke

tilhører denne verden (denne tidsalderen) eller denne verdens
(denne tidsalderens) herrer, de som forgår, men som en hemmelighet
taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet (før (gr.pro)
tidsaldrene) har forut bestemt for vår herlighet"(l.Kor.2,6-7.)

Første del av dette utsagnet angår den nåværende tidsalder. Den
siste del av utsagnet angår Guds planer før tidsaldrene ble skapt.
"Ingen dåre seg selv! Om noen iblant dere tykkes seg å være vis i

denne verden (i denne tidsalderen), han bli en dåre, for at han kan
blivis."(l.Kor.3,18.)
Dette utsagnet angår den inneværende tidsalder.
"Derfor, om mat volder min bror anstøt, da vil jeg aldri i evighet

(i tidsalderen) ete kjøtt, for ikke å volde min bror anstøt."(l.Kor.
8,13.)

Dette utsagnet angår inneværende tidsalder.
"Dette hendte dem som forbilder, men det er skrevt til formaning

for oss, til hvem de siste tider (tidsaldrenes ende) er kommet."
(l.Kor.10,11.)

Dette utsagnet angår oss som lever på slutten av denne
inneværende tidsalder.

"i hvem denne verdens (denne tidsalderens) gud (Satan) har
forblindet de vantroes sinn, foråt lyset fra evangeliet om Kristi
herlighet, han som er Guds bilde, ikke skal skinne for dem."
(2.Kor.4,4.)

Dette utsagnet angår inneværende tidsalder.
"som skrevet er: Han strødde ut, han gav de fattige, hans rettfer

dighet blir til evig tid (i tidsalderen)."(2.Kor.9,9.)
Dette utsagnet angår både inneværende og den kommende tids

alderen.

"Gud og vår Jesu Kristi Fader, han som er velsignet i evighet (i
tidsaldrene.)"(2.Kor.ll,31.)
Dette utsagnet angår alle tidsaldere.
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"han som gav seg selv for våre synder for å fri oss ut av den
nærværende onde verden (tidsalderen) etter vår Guds og Faders
vilje, ham være æren i all evighet (i tidsaldrenes tidsaldere.)"
(Gal.1,4-5.)
Den første del av dette utsagnet angår nåværende tidsalder. Den

siste del av dette utsagnet angår alle de framtidige tidsaldere.
"over enhver makt og myndighet og velde og herredømme og

ethvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden (i denne tid
salderen), men også i den kommende."(Ef.l,21.)

Dette utsagnet angår både den inneværende og den kommende
tidsalderen.

"som dere fordum vandret i etter denne verdens (kosmu) løp (etter
denne verdens tidsalder), etter høvdingen over luftens makter, den
ånd som nå er virksom i vantroens barn."(Ef.2,2.)
Dette utsagnet gjelder den nåværende tidsalderen i dens hele

utstrekning. Denne verdens tidsalder angår alle tidsaldrene før rikets
periode.
"foråt han i de kommende tider (tidsaldere) kunne vise sin over

vettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus."(Ef.2,7.)
Dette utsagnet angår de kommende tidsaldere.
"og å opplyse alle om hvorledes husholdningen er med den hem

melighet som har vært skjult fra evige tider (fra tidsaldrene) i Gud,
som har skapt alt."(Ef.3,9.)

Dette utsagnet angår fra de første tidsaldrene av. Denne hem
meligheten ble holdt skjult helt inntil nådens tid..

"etter det forsett fra evige tider (fra tidsaldrene) som han fullførte
i Jesus Kristus, vår Herre."(Ef.3,ll.)
Dette utsagnet angår fira de første tidsaldrene av.
"ham være æren i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle

slekter i alle evigheter (i tidsaldrenes tidsaldere.)"(Ef.3.21.)
Dette utsagnet angår både inneværende tidsalder og de kom

mende tidsaldere.

"for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot
myndigheter, mot verdens (tidsalderens) herrer i dette mørke, mot
ondskapens åndehær i himmelrummet."(Ef.6,12.)
Dette utsagnet angår den nåværende tidsalderen i sin hele

utstrekning.
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''Men vår Gud og Fader være æren i all evighet (i tidsaldrenes
tidsaldere.)"(Fil-4,20.)
Dette utsagnet angår både inneværende tidsalder og de kom

mende tidsaldere.

"den hemmelighet som har vært skjult fra alle tiders (fra tids
aldrene) og slekters opphav, men nå er blitt åpenbart for hans
heUige."(Kol.l,26.)
Dette utsagnet angår både fra de første tidsaldrene av og

nåværende tidsalder. Denne hemmeligheten om menigheten har
vært holdt skjult inntil nådens tidsperiode.
"Men den evige konge (konge i tidsaldrene), den uforgjengelige,

den nylige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet (i tidsaldrenes
tidsaldere.)(l.Tim.l,17.)
Dette utsagnet angår både den kommende tidsalderen og de

kommende tidsaldere. Jesus skal være konge både i riket for Israel
og i alle framtidige tidsaldere.
"Byd dem som er rike i den nåværende verden (tidsalderen), at de

ikke skal være overmodige eller sette sitt håp til den uvisse rikdom,
men til Gud, som gir oss rikelig alle ting."(l.Tim.6,17.)
Dette utsagnet angår inneværende tidsalder.
"For Demas forlot meg, han fikk kjærlighet til den nåværende

verden (tidsalderen.)"(2.Tim.4,10.)
Dette utsagnet angår inneværende tidsalder i sin hele utstrekning.
"Herren skal fri meg fira all ond gjerning og frelse meg inn i sitt

himmelske rike, ham være æren i all evighet (i tidsaldrenes tids-
aldere)"(2.Tim.4,18.)
Dette utsagnet angår de kommende tidsaldere.
"i den (Guds nåde) opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de

verdslige (kosmikas) lyster og leve tuktig og rettfedig i den
nåværende verden (tidsalderen)."(Tit2,12.)
Dette utsagnet angår nåværende tidsalder i dens hele utstrekning,
"som han har satt til arving over alle ting, ved hvem han og har

gjort verden (tidsaldrene.)"(Hebr.l,2.)
Dette utsagnet gjelder samtlige tidsaldere.
"men om Sønnen: Din trone. Gud, står i all evighet (i TIDS

ALDERENS TIDSALDER.) "(Hebr.1,8.)
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Dette utsagnet angår den kommende tidsalder, som er riket for
Israel. Det er et merkelig uttrykk. Det er riket for Israel som er den
virkelige store tidsalderen. Dette er også grunnen til at den blir kalt
for "TIDSALDERENS TIDSALDER".

"likesom han på et annet sted sier: Du er prest til evig tid (i
tidsalderen.)"(Hebr.5,6.)

Dette utsagnet angår både den inneværende og den kommende
tidsalderen.

"og har smakt Guds gode ord og den kommende verdens (tid
salders) krefter, og så faller fra, atter kan fornyes til omven-
delse."(Hebr.6,5.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalders krefter, som også

er virksomme i dag.
"hvor Jesus gikk inn som en forløper for oss, idet han ble yp

persteprest til evig tid (i tidsalderen.) etter Melkisedeks vis."
(Hebr.6,20.)

Dette utsagnet angår både den inneværende og den kommende
tidsalderen.

"for han har det vitnesbyrd: Du er prest til evig tid (i tidsalderen)
etter Melkisedeks vis."(Hebr.7,17.)
Dette utsagnet angår både den inneværende og den kommende

tidsalderen.

"men denne har et uforgjengelig prestedømme, fordi han blir til
evig tid (i tidsalderen.)"(Hebr.7,24.)
Dette utsagnet angår både den inneværende og den kommende

tidsalder.

"For loven innsetter til yppersteprester mennesker som har
skrøpelighet, men edens ord, som kommer etter loven, innsetter
Sønnen, han som er blitt fullendt for all evighet (i tidsalderen.)"
(Hebr.7,28.)

Dette utsagnet angår både inneværende og den kommende tids
alder.

"ellers måtte han jo ha lidt flere ganger fra verden (kosmu) ble
grunnlagt, men nå er han åpenbart en gang ved tidenes ende (tids
aldrenes ende.) for å bortta synden ved sitt offer."(Hebr.9,26.)
Dette utsagnet angår både de tidsaldere som har vært før, og

nåværende tidsalderen. Jesus ble åpenbart ved enden av de forrige
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tidsaldere, som er det samme som enden av den nåværende tids
alderen, for å sone synden.
"Ved tro skjønner vi at verden (tidsaldrene) er kommet i stand ved

Guds ord, så det som sees, ikke ble til av det synlige." (Hebr.11,3.)
Dette utsagnet angår alle tidsaldere.
"Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid (i

tidsaldrene.)"(Hebr. 13,8.)
Dette utsagnet angår alle tidsaldere.
"Dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men uforgjengelig

sæd, ved Guds ord, som lever og blir (i tidsalderen.)" (l.Pet.1,23.)
Dette utsagnet angår både inneværende og den kommende tids

alderen.

"men Herrens ord blir evindelig (i tidsalderen), og dette er det ord
som er forkynt dere ved evangeliet."(l.Pet.l,25.)

Dette utsagnet angår både inneværende og den kommende tids
alderen.

"ham tilhører makten i all evighet (i tidsaldrenes tidsaldere.)"
(l.Pet.5,11.)

Dette utsagnet angår både inneværende tidsalder og de kom
mende tidsaldere.

"Disse er vannløse brønner, skodde som drives av stormvinden,
mørkets natt er rede for dem (i tidsalderen)."(2.Pet.2,17.)
Dette utsagnet angår den dommen som kommer etter rikets tid.

De får ikke del i den kommende tidsalderen.

"men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus
Kristus! Ham være æren både nå og til evig tid (i tidsalderen.)"
(2.Pet.3,18.)

Dette utsagnet angår både inneværende og den kommende tids
alderen.

"Og verden (kosmos) forgår og dens lyst, men den som gjør Guds
vilje, blir til evig tid (i tidsalderen.)"(l.Joh.2,17.)

Dette utsagnet angår både inneværende og den kommende tids
alderen.

"for den sannhets skyld som blir i oss og skal være med oss til evig
tid (i tidsalderen.)"(2.Joh,2.)
Dette utsagnet angår både inneværende og den kommende tids

alderen.
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"ville havsbølger som utskummer sin egen skam, villfarende
stjerner, for hvem mørkets natt er rede til evig tid (i tidsalderen.)"
(Jud.l3.)

Dette utsagnet angår de som ikke får del i den kommende tids
alderen.

"og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud og sin
Fader, ham tilhører æren og styrken i all evighet (i tidsaldrenes
tidsaldere.)"(Åp. 1,6.)
Dette utsagnet angår de kommende tidsaldrene.
"Frykt ikke! jeg er den første og den siste og den levende, og jeg

var død, og se jeg er levende i all evighet (i tidsaldrenes tids-
aldere.)"(Åp.l,18.)
Dette utsagnet angår både nåværende tidsalder og alle framtidige

tidsaldere.

"Og når livsvesenene gir ham som sitter på tronen, ham som lever
i all evighet (i tidsaldrenes tidsaldere) pris og ære og takk." (Åp.4,9.)
Dette utsagnet angår alle tidsaldere. De 4 livsvesenene har tilbedt

Gud i alle tidsaldere.

"Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden
(i underverdenen) og på havet, og alt det som er i dem, hørte jeg si:
Ham som sitter på tronen, og Lammet tilhører velsignelsen og æren
og prisen og styrken i all evighet (i tidsaldrenes tidsaldere). Og de 4
livsvesner svarte: Amen! Og de eldste falt ned og tilbad i all evighet
(i tidsaldrenes tidsaldere.)"(Åp.5,13-14.)

Dette utsagnet angår både inneværende tidsalder og de kom
mende tidsaldere.

"og svor ved ham som lever i all evighet (i tidsaldrenes tidsaldere),
han som skapte himmelen og det som er i den, og jorden og det som
er på den, og havet og det som er i det, at det ikke skal være mere
tid (løpende tid)"(Åp.lO,6.)

Dette utsagnet angår både inneværende tidsalder og de framtidige
tidsaldrene.

"Og den syvende engel blåste, og høye røster lot seg høre i him
melen, som sa: Kongedømmet over verden (kosmu) er tilfalt vår
Herre og hans Messias, os han skal være konge i all evighet (i
tidsaldrenes tidsaldere.)"(Åp. 11,15.)
Dette utsagnet angår alle framtidige tidsaldere.
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'*og røken av deres pine stiger opp i all evighet (i tidsaldrenes
tidsaldere), og de har ikke kvile dag eller natt de som tilber dyret
(Antikrist) og dets bilde, og hver den som tar dets navns merke."
(Åp.14,11.)

Dette utsagnet angår de framtidige tidsaldere. Legg merke til at
ildsjøen, som er den annen død, aldri skal opphøre.
"Og de sa annen gang: Halleluja! Og røken av henne (Babylon)

stiger opp i all evighet (i tidsaldrenes tidsaldere.)"(Åp.l9,3.)
Dette utsagnet gjelder de kommende tidsaldere.
"Og djevelen, som hadde forført dem (menneskene), ble kastet i

sjøen med ild og svovel, hvor dyret og den falske profet var, og de
skal pines dag og natt i all evighet (i tidsaldrenes tidsaldere.)"
(Åp.20,10.)

Dette utsagnet angår de kommende tidsaldere.
"Og natt skal ikke være mere, og de trenger ikke lys av lampe og

lys av sol, for Herren Gud skal lyse over dem, og de (troende
mennesker) skal være konger i all evighet (i tidsaldrenes tids-
aldere)."(Åp.22,5.)
Dette utsagnet angår de kommende tidsaldere.
Vi har med dette gjennomgått de fleste stedene i N.T., hvor ordet

"aion" er brukt Dette ordet kan etter denne gjennomgåelsen stå i
følgende sammenhenger og brukes på følgende måter:

1.) FRA TIDSALDRENE. Dette betyr fra de første tidsaldrene
av.

2.) FRA TIDSALDEREN. Dette betyr fra den aktuelle tids
alderen. Det er sammenhengen i teksten som må vise hvilken tids
alder det her er tale om.

3.) FØR TIDSALDRENE. Dette betyr før verden ble skapt.
4.) DE FORRIGE TIDSALDERE. Dette er de tidsaldrene som

har vært før.
5.) I TIDSALDRENE. Dette betyr i de fleste tilfeller de kom

mende tidsaldere.

6.) I TIDSALDEREN. Dette kan bety hvilken som helst tidsalder.
Det er sammenhengen i teksten som må avgjøre betydningen.

7.) DENNE TIDSALDEREN. Det betyr både det utvidede
begrepet av ordet tidsalder og inneværende tidsalder.

8.) HIN TIDSALDEREN. Det betyr den kommende tidsalderen.

-169-



9.) DEN NÅVÆRENDE TIDSALDEREN. Det betyr det ut-
videde begrepet av ordet tidsalder og den inneværende tidsalder,
som er nådens tid.

10.) DENNE VERDENS TIDSALDER. Det betyr både det ut
videde begrepet av ordet tidsalder og den inneværende tidsalder.

11.) DEN ONDE TIDSALDEREN. Det betyr både det utvidede
begrepet av ordet tidsalder og den inneværende tidsalder.

12.) TIDSALDERENS ENDE. Det betyr både det utvidede
begrepet av ordet tidsalder og enden på inneværende tidsalder.

13.) TIDSALDRENES ENDE. Det betyr enden på de forrige
tidsaldere. Den nye tidsalderen begynner med riket for Israel.

14.) DEN KOMMENDE TIDSALDEREN. Det betyr riket for
Israel.

15.) TIDSALDERENS TIDSALDER. Det betyr riket for Israel.
16.) DE KOMMENDE TIDSALDERE. De begynner med riket

for Israel og strekker seg inn i evigheten.
17.) TIDSALDRENES TIDSALDERE. Det kan både bety alle

tidsaldere og alle de framtidige tidsaldere. I det siste tilfellet begyn
ner disse med riket for Israel.

De fleste telogene og Bibel-forskeme oversetter disse ordene galt.
Ved at de gjør det, tar de bort nyansene i Guds ord, og skjuler den
herlige sannhet for oss at Jesus ikke bare skal styre i all evighet, men
også i den kommende tidsalderen og i de kommende tidsaldere.
Vi skal gjengi en del av det som fra Studiebibelen. Bind 5, s. 58-61.

sier om dette og referere til hvordan teologene og Bibel-oversetteme
ser på en del av de uttrykkene, som vi har nevnt foran, og hvordan
de mener at de bør over settes. Vi benytter oss av de overskriftene
som Studiebibelen har.

1.) DEN MATERIELLE VERDEN. "Noen få steder står "aion"
for det materielle univers, for skaperverket. Dette gjelder to steder i
Hebreerbrevet. I kap. 1,2 sies det at det er ved Sønnen at Gud har
gjort verden, og i kap.l 1,3 står det at vi ved tro skjønner at det synlige
er blitt til av det usynlige. Det er altså den synlige verden det her
siktes til med aion, og dette er en helt uvanlig bruk av ordet. Den
vanlige term for den materielle verden er kosmos".

Til dette kan vi gi følgende konunentar: I disse to tilfellene står
dette ordet i flertall, og vi kan like godt oversette ordene med
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tidsaldrene. Gud har ikke bare skapt "verden" eller "verdenene",
som det står, men han har også skapt tidsaldrene ved sitt ord.

2.) DEN NÅVÆRENDE TIDSALDEREN. "Som vi har sett, var
det vanlig blant grekerne å bruke aion som betegnelse for en epoke
eller tidsalder. I våre Bibel-oversettelser blir aion i denne mening
vanligvis oversatt "verden", på samme vis som kosmos. Dette fører
lett til en sammenblanding av begrepene, men lar seg vanskelig
unngå, da vel heller ikke tidsalder er et fullt dekkende uttrykk for
aion i denne betydning. Når det er aion som står bak termen "verden"
i vårt N.T., så betyr det verden på et gitt tidspunkt. Det står for verden
i en bestemt periode av historien..."

Til dette kan vi gi følgende kommentar: Studiebibelen innrømmer
at ved en slik oversettelsen, så er det lett å blande sammen de to
begrepene "aion" og "kosmos", som betyr den materielle verden. Når
dette er tilfelle, er det mye bedre å oversette "aion" med "tidsalder".
En vanlig Bibel-leser kan heller ikke av seg selv vite at når "aion"

blir oversatt med "verden" i våre Bibler, så skal det bety en bestemt
epoke av historien.

3.) VERDENS ENDE. "Den nåværende verden eller tidsalder
skal komme til sin avslutning. Egentlig er endetiden allerede
inntrådt Det var ved tidenes ende at Kristus ble åpenbart for å ta
bort synden ved sitt offer, Hebr.9,26. Den nytestamentlige menighet,
som er en eskatologisk skikkelse, lever i disse siste tider, l.Kor.1,11.
Herren har lovet å være med sine inntil verdens ende, Mat.28,20.
Tidens tegn varsler verdens ende og Herrens gjenkomst. Mat. 24,3
flg. Og når enden er kommet, skal Menneskesønnen sende ut sine
engler for å skille de onde fra de rettferdige, (Mat.13,39-49.)"

Til dette har vi følgende kommentar: Jeg er enig i mye av det som
er sagt i utsagnet ovenfor, men til tross for det er det meget uheldig
å oversette uttrykket "tidsalderens ende" med "verdens ende". Det
er ikke verdens ende vi venter på, men tidsalderens ende. Vi venter
at deime tidsalderen skal ta slutt og at den neste, som er riket for
Israel, skal komme.

4.) DEN KOMMENDE VERDEN. "I motsetning til den nå
værende verden står den kommende verden, den kommende aion.
Da skal de som for Kristi skyld har forlatt familie og eiendom, få det
evige livets gave. Mark. 10,30, Luk. 18,30. Den kommende aion er
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altså området for zoen aionion, evig liv, og må således være av evig
utstrekning og varighet.
Denne nye verden får mennsker del i gjennom oppstandelse fra de

døde, og denne verden oppnåes bare av dem som aktes verdige til
det, Luk.20,35. I disse kommende tider skal Gud vise sin nådes
ufattelige rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus, Ef.2,7.
For den Kristus-troende har det evige livet allerede fått sin inn

ledning og begynnelse nå, derfor kan det sies at han har smakt "den
kommende verdens krefter", (Hebr.6,5, jfr. Ef. 1,13-14.)"
Vi har følgende kommentar til dette: Vi er enig i mye av det som

er sagt ovenfor, men til tross for det, er likevel uttiykket "den
kommende verden" galt oversatt og meget uheldig. Vi venter ikke på
en ny verden, men vi venter på den kommende tidsalder. Den er
forøvrig kommet med Jesus Kristus. Han har etablert sitt rike, og
rikets krefter er allerede i funksjon nå, men i riket for Israel skal dette
komme tydelig til syne for alle. Da først skal rikets krefter
manifestere seg for fullt. Det som vi har i dag av Guds rikets krefter,
er bare en blek avskygning av Guds-rikets krefter i rikets tid.

5.) TO VERDENER."Meget belysende er det å se hvordan den
kommende aion, verden eller tidsalder, stilles i motsetning til den
nåværende aion. Her tales det om et nå (nyn) som står i motstykke
til alle framtidige tidsaldere: pantas tous aionas. Judas v.25, og til
"evighetens dag": emeran aionos, 2.Pet.3,18. Nådetiden står altså
som antitese til evigheten.
I Ef.1,21 står det at Kristus er opphøyet over all myndighet og

herredømme, og over "hvert navn som nevnes, ikke bare i denne
verden (aion), men også i den kommende. På denne måten stilles den
nåværende verden i motsetning til den kommende, i Mat, 12,32 og i
Mat.l3,22/Mark.4,19."

Til dette har vi følgende kommentar: Vi er enige i mye av det som
er sagt ovenfor, men til tross for dette så er det mye bedre å oversette
disse uttrykkene med "den nåværende tidsalderen" og "den kom
mende tidsalderen" i stedet for å bruke uttrykkene "den nåværende
verden" og "den kommende verden". Ved at man bruker disse to
uttrykkene, så har man forutsatt at verdens ende ligger mellom dem,
men det er ikke tilfelle. Vi venter ikke på verdens ende, men på
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tidsalderens ende og opprettelsen av den kommene tidsalder, som er
riket for Israel.

6.) FRA AIONOS. "Et uttrykk som brukes atskillige ganger i N.T.,
er ap aionos. I disse sammenhenger vil aion skifte betydning i forhold
til konteksten. Det profetene har forutsagt, er "fra fordums tid"";
Luk.1,70. Ap.gj.3,21. Den blinfødte som er blitt helbredet, sier i vår
Bibel-oversettelse at et slikt under ikke er skjedd så lenge verden ha
stått, Joh.9,32. Da går altså aion på den nåværende verden, men det
kunne antagelig like gjeme gjeme oppfattes som: "ikke fra evighet",
jfr. Mat.21,19 "aldri i evighet".
I Ap.gj.15,18 har aion klart betyningen evighet: Gud kjenner fra

evighet sine gjerninger, eller de mennesker som hans navn er nevnt
over.

Paulus taler i Ef.3,9 og i Kol. 1,26 om den hemmelighet som har
vært skjult i Gud fra evige tider, apo ton aionon. Det er Guds råd av
evighet, protesis ton aionon, Ef.3,11. Og i I.Kor.heter det at han er
fra før tidsalderene, pro ton aionon."

Til dette har vi følgende kommentar. Preposisjonen "fra" heter på
gresk enten "ap" eller "apo". Dette blir i våre Bibler oversatt med
"fra fordums tid" eller "fra evige tider av". Det er bedre å oversette
det med "fra tidsalderen av" eller "fra tidsaldrene av". Det betyr fra
den aktuelle tidsalderen av eller fra tidsaldrene av, det vil si før
tidsaldrene ble til. Dersom vi oversetter det på denne måten, kommer
det også tydelig fram at Gud deler inne frelseshistorien i tidsaldere
og ikke i to verdener.

7.) I AIONA. "Likesom uttrykket ap aionos, fra evighet, er et
tilbakeblikk på den evighet som var, brukes mange steder betegnel
sen, eis aiona, i evighet, for å rette blikket framover mot den evighet
som kommer. I alle disse Skrift-stedene kan det ikke være tvil om at
aion må ha sin hovebetydning: evighet. Dette synes endog å være
tilfelle på de steder hvor en ellers kunne være tilbøyelig til å ta ordet
i en noe svakere betydning, som i Luk. 1,33, hvor det tales om at den
bebudede Messias skal herske over Jakobs hus til evig tid, eller i Luk.
1.55 hvor det sies at Gud skal vise sin miskunn mot Abraham og hans
ætt til evig tid.
Også jødenes henvisning til lovens ord om at Messias skal bli eis

ton aiona, må forståes, i evighet, til evig tid. Det samme er tilfelle

-173-



med de to steder hvor eis ton aiona brukes som en hø3^idelig bekref
telse: i Peters forsikring om at Jesus aldri i evighet skal vaske hans
føtter, Joh. 13,8 og i Paulus ord om at han aldri i evighet ville spise
kjøtt dersom det skulle volde hans bror anstøt, l.Kor. 8,13."

Til dette har vi følgende kommentar. Preposisjonen "i" heter på
gresk "ei". Alle disse uttrykkene blir i våre Bibler oversatt med "i
evighet" eller "til evige tid". Dette er en meget gal og misvisende
oversettelse. Særlig gjelder det de mange uttrykkene der uttrykket
blir brukt i entall. Når det står at Jesus skal styre "i tidsalderen", eller
at han skal være prest *'i tidsalderen", så peker disse uttrykkene på
riket for Israel. Når man oversetter disse uttrykkene "i evighet", så
tilslører man det forholdet at riket for Israel er den tidsalderen, som
vi venter på. Dette kommer ikke konflikt med det faktum at Jesus
skal både være konge og yppersteprest til evig tid.
I Mat.21,19 sier f.eks. Jesus til fikentreet at det aldri i tidsalderen

skal vokse mer frukt på det. Våre Bibler oversetter det med: Ikke i
evighet skal det vokse frukt på deg." Dette er en gal oversettelse. Vi
vet at fikentreet er et bilde på Israel. Det er i denne tidsaldreren at
det ikke skal vokse frukt på Israel. I den neste tidsalderen skal det
vokse meget frukt på Israel. Det skal bli den førende nasjonen i
verden.

8.) EVIGHETERS EVIGHETER. "En særskilt forsterkelse får
aion mange ganger i N.T. ved at termen fordobles og i tillegg til dette
gis flertallsform. Sammenstillingsmåten og ordformene varierer litt
fra sted til sted, men meningen er alltid den samme. Ordkombinas
jonen aionos ton aionon må betraktes som det sterkeste uttrykk for
evighet som i det hele tatt kan forekomme på det greske språk."

Til dette har vi følgende kommentar: I denne ordkombinasjonen
er ordet "aion" brukt to ganger, og det står i flertall. I stedet for å
oversette det med "evigheters evigheter", bør vi oversette det med
"tidsaldrenes tidsaldere". Til tross for at dette uttrykket høres litt
tungt ut, så kommer det tydelig fram at Gud deler opp frelseshis-
torien i tiadsaldere og ikke i evigheter.
I denne forbindelsen kan vi også legge merke til at fortapelsen eller

den evige ild også skal være for all tid, i tidsaldrenes tidsaldere.
Se.Åp.14,11.
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Vi skal også legge merke til det spesielle utrykket som er brukt i
Hebr 1,8. Her er utrykket "tidsalderens tidsalder" brukt. DET ER
RIKET FOR ISAREL. Det er det som blir uthevet som den fremste

tidsalderen. Dette er det eneste stedet i N.T., hvor dette utrykket blir
brukt på denne måten.
Vi har i det følgende kommentert en del av det som står i

Studiebibelen om disse uttrykkene. Mye av det som er beskrevet, er
riktig, men mye av dette er også galt og virker forvirrende, og
hovedgrunnen til det er at de fleste teologene ikke ser og forstår at
riket for Israel kommer som den neste tidsalderen og som den
kommende tidsalderen. Det er en altfor lettvint måte å dele opp
frelseshistorien i den nåværende verden og den kommende verden.
Dersom vi skal få tak i nyansene og den hebraiske forståelsen av riket
for Israel, må vi slutte med å oversette disse uttrykkene med "ver
den", "i evig tid" eller "i evigheten".
Jeg vil i den forbindelse sitere en del fra George Eldon Ladds bok:

De siste ting. s. 115-116. Han har forstått at det å få del i "evig" eller
"tidsalderlig liv", er det samme som å få del i riket for Israel."Mark
10 er det viktigste sted hvor ordet aion forekommer i evangeliene.
En rik ung mann kom til Jesus og spurte hva han måtte gjøre for å få
evig liv. MED "EVIG LIV" MENTE HAN ET LIV I DET ES
KATOLOGISKE GUDS RIKE, SOM ALLE PROFETENE
FORUTSETTER. Bakgrunnen for hans spørsmål finner vi i Dan.
12,2, det eneste stedet i GT, hvor uttrykket "evig liv" brukes: "Og
mange av dem som sover i jorden, skal våkne opp, noen til evig liv,
andre til skam og evig avsky."
Den unge rike mannen spurte om hvordan han kunne få del i

oppstandelsen og del i det nye, fullkomne Gudsriket. Han var
åpenbart ikke fornøyd med svaret, og gikk bort. Jesus sa da til
disiplene: "Hvor vanskelig det vil være for dem som eier mye, å
komme inn i Guds rike.", og igjen "hvor vanskelig det er å komme
inn i Guds rike."...

For å vende tilbake til vårt tema: Den rike unge mannen spurte
hva han måtte gjøre for å arve eskatologisk "evig" liv. Jesus svarer
med å tale om å komme inn i himmelriket eller Guds rike. "EVIG
LIV" ER ALTSÅ ENSBETYDENDE MED Å GÅ INN I GUDS
RIKE, og begge deler hører med til den eskatologiske orden. Dette
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blir ytterligere understreket i Mark. 10, hvor Jesus sier at enhver som
har mistet noe "for min skyld og evangeliets slqrld", skal få mye igjen
"her i tiden", OG I DEN KOMMENDE VERDEN EVIG UV.""

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva skal vi oversette "aion" med?
2.) Hvilket ord skal vi bruke for "verden"?
3.) Hva heter uttiykket for "den bebodde verden" på gresk?
4.) Hva skjer når man oversetter "aion" med verden?
5.) Hva skal vi oversette ordene "eis ton aiona" med?
6.) Hvorfor skal vi ikke oversette dem med "i evighet"?
7.) Hva skal vi oversette adjektivet "aionios" med?
8.) Hvilke 4 hovedtidsaldere har vi, og hvilke 6 underperioder kan

vi dele inneværende tidsalder i ?

9.) Hva står 6-tallet for?
10.) Hva står 7-tallet for?
11.) Hva kan vi kalle de 6 første tidsperiodene ?
12.) Hva kan vi kalle den 7. tidsperioden ?
13.) Hva kaller Bibelen de 6 første tidsperiodene?
14.) Hva kaller Bibelen den 7. tidsperioden?
15.) Hva står 8-tallet for?
16.) I hvilke 3 forskjellige dager kan vi inndele disse forskjellige

tidsperiodene ?
17.) Hva er grunnen til at ordene "aion" og "aionios" er galt

oversatt i våre Bibler?

18.) Hva går ffelsebegrepet først og fremst ut på etter hebraisk
tankegang?

19.) Hva er det sentrale i Bibelen angående tidsaldrene?
20.) I hvilken periode skal Jesus styre.
21.) Hva betyr uttiykket "fra tidsaldrene"?
22.) Hva betyr uttiykket "fra tidsalderen"?
23.) Hva betyr uttiykket "før tidsaldrene"?
24.) Hva betyr uttiykket "de forrige tidsaldere"?
25.) Hva betyr uttrykket "i tidsaldrene"?
26.) Hva betyr uttrykket "i tidsalderen"?
27.) Hva betyr uttrykket "denne tidsalderen"?
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28.) Hva betyr uttrykket "hin tidsalderen"?
29.) Hva betyr uttrykket "den nåværende tidsalderen"?
30.) Hva betyr uttrykket "denne verdens tidsalder"?
31.) Hva betyr uttrykket "den onde tidsalderen"?
32.) Hva betyr uttrykket "tidsaldrenes ende"?
33.) Hva betyr uttrykket "tidsalderens ende"?
34.) Hva betyr uttrykket "den kommende tidsalderen"?
35.) Hva betyr uttrykket "tidsalderens tidsalder"?
36.) Hva betyr uttrykket "tidsalderenes tidsaldere"?
37.) Hva betyr følgende greske preposisjoner: ap, apo, pro og eis.
38.) Hva skal vi oversette ordkombinasjonen "aionos ton aionon"

med?
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DEN RIKTIGE OVERSETTELSEN AV DET GRESKE

ORDET "AIONIOS".

Vi skai iikedes gjennomgå bruken av adjektivet "aionios** i N.T.
Det blir også galt oversatt. Det blir overalt oversatt med "evig". Vi
bør heller oversatte det med "tidsalderlig" eller "det som hører
tidsalderen til". Ved at vi gjør det, får vi fram nyansene i Guds ord.
Vi ser tydelig at frelsen er knyttet til hvorvidt en får del i den
kommende tidsalderen, som er riket for Israel. Vi ser også at for
tapelsen går ut på at man ikke får del i oppstandelsen fra de døde og
riket for Israel. Den som ikke får del i den kommende tidsalderen,
den får heller ikke del i den nye himmel og den nye jord. Dette er
den hebraiske forståelsen om frelse og fortapelse, og det er den rette.
(Det forholdet at det ligger enda mer i frelses- og i fortapelses-
begrepet, se det er en annen sak, som vi ikke skal omtale her.)
"Men om din hånd og din fot frister deg, da hugg den av, og kast

den fra deg! Det er bedre for deg å gå halt eller vanfør inn til livet
(riket for Israel) enn å ha to hender eller to føtter og bli kastet i den
evige (tidsalderlige) il(f."(Mat.l8,8.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen. Den som ikke

får del i oppstandelsen og i riket for Israel, den blir dømt til den
tidsalderlige dom og ild. Selve dommen til ildsjøen blir først fullført
etter de 1000 år, men de fortapte mennesker vil allerede i rikets tid
føle og vite at de er dømt til ildsjøen, som er den annen død.
Utgangspunktet for både den tidsaderlige frelse og den tidsalderlige
dom, ligger derfor i hvorvidt en får del i riket for Israel eller ikke.
(Når vi behandler tekster som er beskrevet i evangeliene, må vi

huske på at Jesus ikke beskrev inngående den nytestamentlige
menighets tid. Når Jesus uttalte seg om den ny-testamentlige tid, så
gjorde han det i lignelser. DEN NY- TESTAMENTUGE TID ER
DET SAMME SOM HIMLENES RIKES HEMMELIGHETER.
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Jesus utdypet heller ikke det skillet som der er, mellom de to
typene oppstandelse som vi har, nemlig livets oppstandelse (opp
standelsen til riket) og dommens oppstandelse. Den første opp
standelsen inntrer 1000 år før den første. Grunnen til at han ikke
gjorde det, var ikke at han ikke visste det, men at han førte videre det
som profetene hadde sagt før ham om dette. Han kom med tilbudet
til jødene om å opprette riket for dem. Det var ikke hans oppgave å
gi oss de læremessige sannheter og hemmeligheter om den kristne
menigheten. Dette ble overlatt til Paulus. I hans brever får vi opplys
ninger om dette.

Til tross for at det ble overlatt til Paulus og andre å beskrive den
ny- testamentlige tiden, så kan vi også legge merke til at disse ofte
omtalte frelsen som noe framtidig. Endemålet for vår frelse er
legemets forløsning, oppstandelsen, forvandlingen og et liv i det
framtidige Guds-riket, som er riket for Israel. De første troende var
godt kjent med at Jesus skulle komme tilbake og frelse dem inn i sitt
himmelske rike, som er riket for Israel. De ventet til og med at han
skulle komme i deres levetid.

Dette er den riktige forståelsen av hva som ligger i frelsesbegrepet
Dersom vi skal forstå Bibelen og dens tanker om Guds-riket og
frelsen, må vi gå tilbake til de opprinnelige og hebraiske tankene om
dette. Frelsen består ikke i å leve et isolert liv i himmelen. Dette er
greske tanker om frelsen og det kommende Guds-riket De er ikke
sanne, for de er innfluert av platonsk og gresk filosofi.
Det riktige er at det framtidige Guds-nket består av både en

himmelsk og en jordisk fase. Verden skal bli styrt både ut ifra
himmelen og ut ifra Jerusalem i 1000 år. Etter den tid kommer det
himmelske Jerusalem ned på den nye jord, og Guds-riket er blitt en
fase.

Vi skal i det følgende behandle de stedene i N.T., hvor ordet
"aionios" forekommer og gi en beskrivelese i hva som ligger i de
forskjellige utsagnene.
"Og se, det kom en til ham og sa: Mester" hva godt skal jeg gjøre

for å få evig (tidsalderlig) liv?"(Mat.l9,16.)
Dette utsagnet angår på den kommende tidsalderen. Det var

denne tidsalderen som var aktuell på Jesu tid.

-179-



"Og hver den som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far
eller mor eller barn eller åkrer for mitt navns skyld, skal få mangfold
igjen og arve evig (tidsalderlig) liv."(Mat.l9,29.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"Da skal han også si til dem ved sin venstre side: Gå bort fra meg,

dere forbannede, i den evige (tidsalderlige) ild, som er beredt
djevelen og hans engler!"(Mat.25,41.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.(Se kommen

taren i forbindelse med Mat. 18,8.)
"Og disse skal gå bort til evig (tidsalderlig) pine, men de rettferdige

til evig (tidsalderlig) liv."(Mat.25.46.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.(Se kommen

taren til Mat. 18,8.)
"men den som taler bespottelig mot Den Hellge Ånd, han får i all

evighet (i tidsalderen) ikke forlatelse, men er skyldig i en evig (tids
alderlig) synd."(Mark.3,29.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen. Den som ikke

får del i den, blir i sin tid dømt til ildsjøen.
"Og da han gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for

ham og spurte ham: Gode mester! hva skal jeg gjøre for å arve evig
(tidsalderlig) liv?"(Mark.lO,17.)

Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen, som er riket for
Israel. Legg også merke til gjerningsaspektet ved spørsmålet. I rikets
tid skal loven inn igjen som inndirekte frelsesvei. (Se mine bøker:
Jødenes Konge. Bind 1,2,3 og 4 om dette.)
"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 (tidsalder) evig (tidsalderlig) liv." (Mark.10,30.)
Dette utsagnet angår både den nåværende og den kommende

tidsalderen.

"Og se en lovkyndig sto opp og fristet ham og sa: Mester! hva skal
jeg gjøre for at jeg kan arve evig (tidsalderlig) liv?" (Luk.10,25.)

Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"Og jeg sier dere: Gjør dere venner med den urettferdige mam

mon, for at de, når den er oppbrukt, må ta imot dere i de evige
(tidsalderlige) boliger."(Luk. 16.9.)
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Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen. Dette er de
boliger som Jesus har laget i stand til oss, og som vi skal flytte inn i
ved hans gjenkomst.(Joh.l4,2.)
"Og en rådsherre spurte ham. Gode mester! hva skal jeg gjøre for

å arve evig (tidsalderlig) liv?"(Luk. 18,18.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"uten at han skal få mangfold igjen her i tiden, og i den kommende

verden evig (tidsalderlig) liv."(Luk. 18,30.)
Dette utsagnet angår både den nåværende og den kommende

tidsalderen.

"foråt hver den som tror på ham skal ha evig (tidsalderlig) liv. For
så har Gud elsket verden (kosmu), at han gav sin Sønn, den enbårne,
for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig
(tidsalderlig) liv."(Joh.3,15-16.)

Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"Den som tror på Sønnen, har evig (tidsalderlig) liv, men den som

ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over
ham."(Joh.3,36.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen. Vi har allerede

nå del i den kommende tidsalderen og dens krefter.
"men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet

(i tidsalderen) tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde
til vann, som veller fram til evig (tidsalderlig) liv." (Joh.4,14.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"Den som høster får lønn og samler frukt til evig (tidsalderlig) liv,

for at både den som sår, og den som høster, kan glede seg sam-
men."(Joh.4,36.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror

ham som har sendt meg, han har evig (tidsalderlig) liv og kommer
ikke til dom, men er gått over fra døden til livet."(Joh. 5,24.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"Dere ransaker skriftene, fordi dere tenker at i dem har dere evig

(tidsalderlig) liv, og det er de som vitner om meg."(Joh.5,39.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
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"Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer
ved til evig (tidsalderlig) liv, den som Menneskesønnen skal gi dere!
for på ham har hans Fader satt sitt innsegl."(Joh.6,27.)

Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"For dette er min Faders vilje at hver den som ser Sønnen og tror

på ham, skal ha evig (tidsalderlig) liv, og at Jeg skal oppreise ham på
den siste dag."(Joh.6,40.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen. Jesus skal opp

reise vedkommende i den oppstandelsen som skal foregå i forbin
delse med Jesu gjenkomst og opprettelsen av riket.
"Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror, har evig (tidsalder

lig) liv."(Joh.6,47.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig (tidsalderlig)

iiv, og jeg skal oppreise ham på den siste dagen." (Joh.6,54.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen. Den som har del

i det tidsalderlige livet, den skal Jesus oppreise ved sin gjenkomt.
"Simon Peter svarte ham: Herre! hvem skal vi gå til? Du har det

evige (tidsalderlige) livs ord."(Joh.6,68.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"og jeg gir dem evig (tidsalderlig) liv, og de skal aldri i evighet (i

tidsalderen) fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd."
(Joh.10,28.)

Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"Den som elsker sitt liv (gr.psyke), mister det, og den som hater

sitt liv i denne verden (kosmu), skal bevare det til evig (tidsalderlig)
liv."(Joh.l2,15.)

Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"og jeg vet at hans befaling er evig (tidsalderlig) liv. Derfor, det jeg

taler, det taler jeg således som Faderen har sagt meg." (Joh.12,50.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"likesom du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig

(tidsalderlig) liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette er det
evige (tidsalderlige) livet at de kjenner deg, den eneste sanne Gud,
og ham du utsendte, Jesus Kristus."(Joh. 17,2-3.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
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"Da tok Paulus og Barnabas til orde og sa dem rent ut: Det var
nødvendig at Guds ord ble talt først til dere, men siden dere støter
det fra dere og ikke akter dere verdige til det evige (tidsalderlige) liv,
så vender vi oss nå til hedningene."(Ap.gj.l3,46.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"Da hedningene hørte det, ble de glade og priste Herrens ord, og

de tok ved troen så mange som var utsett til evig (tidsalderlig)
liv."(Ap.gj. 13,48.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære

og uforgjengelighet, skal han gi evig (tidsalderlig) liv."(Rom. 2,7.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen. Dette er sagt til

de hedninger som lever utenom loven og evangeliet. Også en del av
disse skal få del i riket for Israel.

"foråt likesom synden hersket ved døden, så skulle også nåden
herske ved rettferdighet til evig (tidsalderlig) liv ved Jesus Kristus,
vår Herre."(Rom.5,21.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"Men nå, da dere er frigjort fra synden, og er trådt i Guds tjeneste,

har dere deres frukt til helliggjørelse og til utgang evig (tidsalderlig)
liv. For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er
evig (tidsalderlig) liv i Kristus Jesus, vår Herre." (Rom.6,22-23.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"Men han som er mektig til å styrke dere etter mitt evangelium og

Jesu Kristi forkynnelse, etter åpenbaringen av den hemmelighet som
har vært fortidd i evige (i tidsalderlige) tider, men nå er kommet for
lyset og ved profetiske skrifter etter den evige (tidsalderlige) Guds
befaling, kunngjort for alle folk for å virke troens
lydighet."(Rom.l6,25-26.)

Første del av dette utsagnet angår alle tidsaldrene før evangeliet
om den kristne menighet ble åpenbart. Andre del av utsagnet angår
Gud, som også er Herre over tidsaldrene.
"For vår trengsel, som er kortvarig og lett, virker for oss en evig

(tidsalderlig) fylde av herlighet i overmål på overmål, såsom vi ikke
har de synlige (ting) for øye, men de usynlige, for de synlige er
timelige, men de usynelige er evige (tidsalderlige.)"(2.Kor.4,17-18.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
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"For vi vet om vårt jordiske hus nedbrytes, så har vi en bygning av
Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig (tidsalderlig) i
himmelen."(2.Kor.5,l.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen. Det er ved

inngangen til den kommende tidsalder at vi skal overkledes med vår
bolig fra himmelen. Vi skal bære den i den kommende tidsalderen.
"For den som sår i kjødet, skal høste fordervelse av kjødet, men

den som sår i Ånden, skal høste evig (tidsalderlig) liv av Ånden."
(Gal.6,8.)

Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"de som skal lide straff, en evig (tidsalderlig) fortapelse bort fra

Herrens åsyn og hans makts herlighet."(2.Tess.l,9.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"Og han, vår Herre Jesus Kristus, og Gud vår Fader, som elsket

oss og gav oss en evig (tidsalderlig) trøst og et godt håp i
nåde."(2.Tess.2,16.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"men derfor fikk jeg miskunn, foråt Jesus Kristus på meg først

kunne vise hele sin langmodighet, til et forbilde for dem som skulle
tro på ham til et evig (tidsalderlig) liv."(l.Tim.l,16.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"Strid troens gode strid, grip det evige (tidsalderlige) livet, som du

ble kalt til, du som og har avlagt den gode bekjennesle for mange
vitner."(l.Tim.6,12.)

Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"han som alene har udødelighet, som bor i et lys som ingen kan

komme til, han som intet menneske har sett eller kan se, ham tilhører
ære og evig (tidsalderlig) makt."(l.Tim.6,16.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"så de legger seg opp en god grunnvoll for den kommende tid, at

de kan gripe det evige (tidsalderlige) livet."(l.Tess.6,19.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall, ikke etter våre

gjerninger, men etter sitt eget forsett og den nåde som er gitt i Kristus
Jesus før (gr.pro) evige (tidsalderlige) tider."(2.Tim.l,9.)
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Dette utsagnet gjelder den nåden som er gitt alle mennesker fra
begynnelsen av. Gud nåde har vært både før tidsaldrene og i tids
aldrene.

"Derfor tåler jeg alt for de utvalgtes skyld, foråt også de skal vinne
frelsen i Kristus Jesus med evig (tidsalderlig) herlighet."
(2.Tim.2,10.)

Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"i håp om evig (tidsalderlig) liv, som Gud, han som ikke lyver, har

lovet før (gr.pro) evige (tidsalderlige) tider."(Tit.l,2.)
Første del av dette utsagnet gangår både den nåværende og den

kommende tidsalderen. Andre del av utsagnet angår den frelsen som
Gud har lovet oss, før tidsaldrene ble til.

"foråt vi, rettferdiggjort ved hans nåde, etter håpet skulle bli arving
er til det evige (tidsalderlige) livet."(Tit.3,7.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"For kan hende han just derfor ble skilt fra deg for at du kunne få

ham til evig (tidsalderlig) eie."(Filem.l5.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"og da han ble fullendt, ble han opphav til evig (tidsalderlig) frelse

for alle dem som lyder ham."(Hebr.5,9.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"med lære om dåp og håndspåleggelse, om dødes oppstandelse og

evig (tidsalderlig) dom."(Hebr.6,2.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen. Dommen går ut

på at disse menneskene ikke får del i oppstandelsen og livet i riket
for Israel. (Se kommen tar til Mat. 18,8.)
"og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, en

gang inn i helligdommen og fant en evig (tidsalderlig) forløs-
ning."(Hebr.9,12.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen. Den som får del

i forsoningsverket, den får også del i den kommende tidsalderen.
"hvor meget mer skal da Kristi blod, han som ved en evig (tids

alderlig) ånd bar seg selv fram som et ulastelg offer for Gud, rense
deres samvittighet fra døde gjerninger til å ̂ene den levende Gud!
Og derfor er han mellommann for en ny pakt, foråt de kalte (i G.T.)
skal få den evige (tidsalderlige) arv som var lovet, etter at en død har
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funnet sted til forløsning fira over tredelsene under den første
pakt"(Hebr.9,14-15.)
Den første del av dette utsagnet angår Jesu offer på Golgata. Han

kom i den tidsalderen som var utsett til dette. Den andre del av

utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"Men fredens Gud, som i kraft av en evig (tidsalderlig) paktsblod

førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde."
(Hebr.13,20.)

Dette utsagnet angår Golgata-pakten. Den ble ble inngått ved
begynnelsen av nåværende tidsalder. Den gir frelse både i den
nåværende og i den kommende tidsalderen.
"Men all nådes Gud, som kalte dere til sin evige (tidsalderlige)

herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal
dyktiggjøre, stadfeste, styrke, grunnfeste dere."(l.Pet.5,10.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen. Det er først i

den kommende tidsalderen at vi skal få del i den fullkomne her

ligheten.
"for på denne måten skal det rikelig gis dere inngang i vår Herre

og frelser Jesu Kristi evige (tidsalderlige) rike."(2.Pet.l,ll.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen. Det er først i

den kommende tidsalderen at Jesus skal være konge.
"og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vitner og forkynner dere

livet, det evige (tidsalderlige), som var hos Faderen, og ble åpenbart
for oss."(l.Joh.l,2.)

Dette utsagnet angår Jesu person. Han blir kalt for det tidsalder
lige livet. Den som kommer til tro på ham, får del både i den
nåværende og i den kommende tidsalderen.
"Og dette er det løfte han lovet oss: Det evige (tidsalderlige)

livet."(l.Joh.2,25.)
Dette utsagnet gjelder den kommende tidsalderen.
"Hver den som hater sin bror, er en manndraper, og dere vet at

ingen manndraper har evig (tidsalderlig) liv blivende i seg." (l.Joh.
3,15.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalder.
"Og dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss det evige (tids

alderlige) liv, og dette liv er i hans Sønn."(l.Joh.ll.)
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Dette utsagnet gjelder den kommende tidsalder. Vi har allerede
nå fått del i den kommende tidsalders krefter.
'*Dette har jeg skrevet til dere foråt dere skal vite at dere har det

evige (tidsalderlige) liv, dere som tror på Guds Sønns navn."
(l.Joh.5,13.)

Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen.
"likesom Sodoma og Gomorra og byene deromkring, som på

samme vis som disse drev hor og gikk etter fremmede kjød, ligger for
våre øyne som et eksempel, i det de lider en evig (tidsalderlig) ilds
straff."(Jud.7.)
Dette utsagnet angår den kommende tidsalderen. De mennes

kene, som levde i disse byene, får ikke del i riket for Israel.
"Og jeg så en annen engel flyve under det høyeste av himmelen,

som hadde et evig (tidsalderlig) evangelium å forkynne for dem som
bor på jorden, og for hver ætt og stamme og tunge og folk."(Åp.l4,6.)
Dette utsagnet gjelder det evangelium, som hedningene har i

nåværende tidsperiode. Dette er ikke noe evig evangelium, men det
er tilpasset de hedningene som lever utenfor loven og den frie nåden
i vår tidsalder. Dette evangelium går ut på de skal frykte Gud.
Dersom de gjør det, skal de få inngang i den kommende tidsalderen.
(I parantes skal vi bare kort nevne at vi har 4 evangelier i N.T., og det
er:

a) EVANGELIET OM HIMMELENS RIKE. Dette er evan
geliet (det glade budska pet) om at Gud vil opprette riket for Israel
i Israel i henhold til løftene i 2.Sam.7,7-10. Det var dette riket både
døperen Johannes, Jesus og apostlene forkynte i Israel. Etter Jesu
himmelfart ble det også gjort et forsøk på å få etablert riket for Israel,
idet de første troende levde i full overenstemmelse med rikets lover.
De solgte til og med alt de eide og hadde det felles. (Se min bøker:
Jødenes Konge. Bind 1,2,3 og 4, hvor jeg skriver mye om dette.)
b) EVANGELIET OM GUDS NÅDE. Dette angår Jesu forson

ing. Da han døde på Golgata, døde han for ALL VERDENS SYND,
og ikke bare for de troende sine synder."og han er en soning for våre
synder, dog ikke bare for våre, men og for hele verdens." (l.Joh. 2,2.)
c) DEN FRIE NÅDES EVANGELIUM. Dette er nådens evan

gelium i sin ytterste konsekvens. Dette kalte Paulus for "mitt evan
gelium". I dette evangeliet tilbyr Gud både jøder og hedninger Guds
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nåde uten å legge noen forpliktelser til grunn for dette. Det er GUDS
NÅDE AV TROEN ALENE."Men nå er Guds rettferdighet, som
loven og profetene vitner om, åpenbart uten loven, det vil si Guds
rettferdighet ved troen på Jesus for alle og over alle som tror. For det
er ingen forskjell."(Rom.3,21-22.)
d) DET TIDSALDERUGE EVANGELIET. Dette er det evan

geliet som de hedninger er forpliktet på, som lever utenom Sinai-
loven og ikke kjenner til evangeliet om at Jesus er død for all verdens
synd. De er forpliktet på å elske og frykte Gud og de ordningene som
de kjenner til gjennom naturretten, gjennom samvittigheten, gjen
nom sine tanker, gjennom lovens gjerning, som er skrevet i deres
hjerter og gjennom selve skaperverket, som peker på Gud som
skaperen. Dersom de gjør dette, har de fått løfter om frelse og del i
den kommende tidsalderen. Paulus omtaler også disse menneskene
i Rom.1-2.)
Vi har med dette gjennomgått samtlige steder i N.T., hvor ordet

"aionios" er brukt Vi har oversatt det med TIDSALDERLIG. Det

vil igjen si: DET SOM HØRER TIDSALDEREN TIL. Dette uttryk
ket går i de aller fleste tilfellene på den kommende tidsalderen, som
er riket for Israel. Vi vet at den kommende tidsalders krefter allerede

er til stede i inneværende tidsalder, men vi vet også at de er ikke til
stede i sin fylde. De skal komme for fullt når Jesus kommer tilbake
og oppretter riket for Israel."og har smakt Guds gode ord og den
kommende verdens (tidsalderens) krefter, og så faller fra, atter kan
fornyes til omvendelse."(Hebr.6,5.)

Dette uttiykket er også brukt en gang om den nåde som er oss gitt
før tidsaldrene (2.Tim.l,9).
Ved at vi oversette adjektivet "aionios" med "tidsalderlig" eller

med "det som hører tildsalderen til", får vi fram det forholdet at Gud
inndeler frelseshistorien i tidsaldere, og at det er den kommende
tidsalderen eller riket for Israel, som er DEN VIKTIGSTE
TIDSPERIODEN. Frelsen går ut på at vi får del i den kommende
tidsalderen. Dette er den eskatologiske frelsen.
Dersom vi bare oversetter "aionios" med "evig", så flyter det hele

sammen, og vi får ikke fram nyansene i Guds ord. Vi får heller ikke
fram at det er en periode som heter riket for Israel. Riket for Israel
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har med den kommende tidsalder å gjøre. 'Tidsalderiig" og "evig"
er dermed ikke det samme.

Jeg vil referere det som Studiebibelen. nr.5. s.6I sier om dette
ordet: "Mens substantivet aion kan ha flere betydninger, har adjek
tivet aionios bare en: evig. Dette var så i klassisk gresk. Slik brukes
termen i Septuaginta, hvor det forekommer ca. 160 ganger. Og dette
er ordets mening i N.T."
Vi har følgende kommentar til dette: Jeg kan ikke benekte at ordet

ble oversatt på denne måten i klassisk gresk og i Septuaginta, men
jeg tror ikke at dette er den korrekte oversettelsen av ordet i N.T. På
samme måten som substantivet "aion" skal oversettes med "tids
alder", skal adjektivet "aioios" oversettes med "tidsalderlig" eller
"det som hører tidsalderen til". I de aller fleste tilfellene gjelder dette
den kommende tidsalderen.

Spøsmål og oppgaver.

1.) Hva er adjektivet "aionios" oversatt med i våre Bibler?
2.) Hva er den riktige oversettelsen av dette ordet?
3.) Hva går bl.a. fortapelsen ut på etter jødisk oppfatning?
4.) Hva går frelsen ut på?
5.) Hva betyr "tidsalderlig liv"?
6.) Hva er den "tidsalderlige dom og ild"?
7.) Hva er den "tidsalderlige synd"?
8.) Når blir menneskene dømt til en "tidsalderlig ild"?
9.) Hvorfor utdypet ikke Jesus de nytestamentlige hem

melighetene?
10.) Hvorfor utdypet ikke Jesus det tidsmessige skillet på 1000 år

som vi har mellom livets oppstandelse og dommens oppstan
delse?

11.) Hva er "de tidsalderlige boliger"?
12.) Hva er "det tidsalderlige livs ord"?
13.) Hva er "de tidsalderlige tider"?
14.) Hva er "den tidsalderlige Gud"?
15.) Hva er "den tidsalderlige fylde"?
16.) Hva er "de tidsalderlige ting"?
17.) Hva er "den tidsalderlige fortapelse"?
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18.) Hva er "tidsalderlig makt"?
19.) Hva betyr begrepet "før tidsalderlige tider"?
20.) Hva er "tidsalderlig herlighet"?
21.) Hva er "tidsalderlig eie"?
22.) Hva er "tidsalderlig frelse"?
23.) Hva er "en tidsalderlig forløsning"?
24.) Hva er "en tidsalderlig ånd"?
25.) Hva er "en tidsalderlig arv"?
26.) Hva er "en tidsalderlig pakts blod"?
27.) Hva er "tidsalderlig herlighet"?
28.) Hva er "Jesu Kristi tidsalderlige rike"?
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BIBELENS TALLSYMBOLIKK OG MATEMATISKE

MØNSTER.

Vi skal i det følgende beskrive både Bibelens tallsymbolikk og det
matematiske mønsteret som ligger i Bibelen. Det viser seg at mange
av de tallene som vi har, har en bestemt bibelsk betydning, og dersom
vi får tak i dette, vil det være med på å tolke Bibelen for oss. I tillegg
til dette viser det seg også at Bibelen er bygd opp omkring 7-tallet.
Ord, ordgrupper, setninger og avsnitt i Bibelen er delelige med 7, slik
at det er helt umulig å skrive en bok som Bibelen uten at Gud har
stått bak og diktert forfatterne det som de skulle skrive ned.

Dette betyr at Bibelen er inspirert av Gud. De hellige Guds menn,
som skrev Bibelen, fikk hvert et ord som de skrev, av Herren. Det var
Den Hellige Ånd som dikterte ordene for dem." Den hele Skrift
(både G.T og N.T) er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til
overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet."(2.Tim.
3,16.)
I tillegg til dette vet vi at Guds ord er renset 7 ganger, og at det er

oppskrevet i himmelen. Guds ord står dermed fast." Herrens ord er
rene ord, likesom sølv^om er renset i en smeltedigel i jorden, 7 ganger
renset."(Salm.l2,7.)
'Til evig tid. Herre, står ditt ord fast i himmelen."(Salm. 119,89.)
Det Gamle Testamente er skrevet på hebraisk. Det Nye Testa

mente er skrevet på gresk. Både de hebraiske og de greske
bokstavene har en bestemt tallverdi ved siden av at de har betydning
som vanlige bokstaver. Det samme er tilfelle med latin. Vi kan derfor
regne ut tallverdien av de forskjellige ord og uttrykk. Dette har også
Herren, som er den store matematikeren, benyttet seg, da han
dikterte Bibelen til sine tjenere, profetene og apostlene.
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Når vi regner ut tallverdien av de forskjellige ord og uttiykk, viser
det seg at det ofte ligger en dypere mening i ordene, enn det som vi
først antar. Gud har satt sitt innsegl på Skriften på denne måten.
Vi skal i det følgende se på tallsymbolikken ved en del av Bibelens

tall:

1.) ETT-TALLET STÅR FOR ENHET OG FOR DEN
TREENIGE GUD."Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er
en"(5.Mos.6,4.)
"Mot deg, den ene, har jeg syndet, og hva ondt er i dine øyne, har

jeg gjort, foråt du skal være rettferdig når du taler, være ren når du
dømmer."(Salm.51,6.) (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 3. s,71-72,
hvor jeg sliiver om den treenige Gud i jødedommen.)
"Men han sa til ham. Hvorfor spør du meg om det gode? Det er

bare en som er god. Men vil du gå inn til livet, da hold budene."
(Matl9,17.)

"Ett legeme og en Ånd, likesom dere og er kalt med ett håp i deres
kall, en Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles Fader,han som er over
alle og gjennom alle og i alle."(Ef.4,4-6.)
"For det er en Gud og en mellommann i mellom Gud og mennes

ker, mennesket Kristus Jesus".(l.Tim.2,5.)
2.) NÅR VI FÅR TALLKOMBINASJONEN lll.BRDETDET

ABSOLUTTE OG YTTERSTE UTTRYKK FOR GUD. Ordet

"Jesus" har tallverdi en 888, som er 111 ganger 8.
I forbindelse med Jesu fødsel finner vi i det minste 32 uttrykk, det

være seg egennavn eller setninger eller hele Skriftsteder eller viktige
deler av dem som kan bli delt medtilll. Dette gjelder
Mat.1,20,21,23,25. Mat 2,1,2,6,8,9,13,20. Luk.1,31,35,42. Luk.2,6,
7,12,15,16,21,27^4,40. Ap.gj.4,30. Gal.4,4. Joh.Åp.12,2,4,5.

Sannsynligheten for at alle disse Bibel-ordene eller deler av dem
er delelige med 111 er ifølge offentlig statestikk 1 til 31 608 834 580
000 000 000 000000.

Vi kan også nevne at følgende navn på Jesus er delelige med 111:
Jesus Kristus, Gud, Herre, Jesu navn, mitt navn, min elskede Sønn,
Nasareeren, frelser. Guds gave. Ordet, det levende ord, verdens lys,
morgenstjernen, den klare morgenstjerne, alfa og omega, begynnel
sen og enden og mange andre ord.

Tallverdien av følgende Bibel-ord er også delelig med 111:
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a) "se, en jomfru skal bli fruktsommeligm og føde en sønn, og han
skal kalles Immanuel, det er utlagt: Gud med oss." (Mat. 1,23.)

b) "... Jesus fira Nasaret, som var en profet, mektig i gjerning og
ord for Gud..."(Luk.24,19.)

c) "Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss...."( Joh. 1,14.)
d) "... Guds lam, som bærer verdens synd."(Joh.l,29.)
e) "... Ja, Herre, jeg tror at du er Messias, Guds Sønn..."( Joh.

11,27.)
f) "... Jesus fra Nasaret, en mann som var blitt utpekt for dere av

Gud ved kraftige gjerninger og under og tegn..."(Ap.gj. 2,22.)
g) "... for i ham er alle ting skapt..."(Kol.l,16.)
h) "... Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har vel

behag. "(2.Pet. 1,17.)
i) "... verdig er Lammet, som er slaktet,..."(Åp,5,12.)
Dette er bare et lite utdrag av Bibel-steder, som omtaler Jesus og

hans verk, som er delelige med 111.
3.) TO-TALLET STAR FOR INNGÅTT PAKT MELLOM 2

PARTER."Den dag gjorde Herren en pakt med Abraham: Din ætt
gir jeg dette land (Israel), fra Egyptens elv (Wadi el arish) like til
den store elv, elven Frat (Euffat)".(I.Mos.I5,18.)
TO-TALLET STÅR OGSÅ FOR PARDANNELSE OG FEL

LESSKAP. Guds vilje ble sammenfattet i de 10 bud, som ble
nedskrevet på de to steintavlene.(2.Mos.31,18.)
Jesus sammenfattet også loven i det dobbelte kjærlighets-

budet.(Mat.22,36- 40.)
Jesus sendte også ut sine disipler i grupper på to og to. (Mark.6,7.)
I Johannes Åpenbaring er de to vitnene beskrevet. De skal

profetere ut ifra Jerusalem i 3,5 år i endens tid. De skal utfylle
hverandre i forkynnelsen."(Åp. 11,3-12.)
I Sakarias, kap. 4, er de to oljesalvede beskrevet De stod ved

lysestakens høyre og venstre side. Det var Josva, som var yp
persteprest, og Serubabel, som var den verdslige leder i Israel. De
utfylte hverandre i deres arbeid. De peker forøvrig framover mot
Messias, som skal inneha begge disse embetene i 1000- års-riket.

4.) TRE-TALLET SYMBOLISERER DEN TREENIGE GUD.
"HERREN velsigne deg og bevare deg. HERREN la sitt åsyn lyse
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over deg og være deg nådig. HERREN løfte sitt åsyn på deg og gi
deg fred."( 4.Mos. 6,24-26.) (Her er Herrens navn nevnt 3 ganger.)
"Og den ene (seraf) ropte til den andre og sa: HELLIG, HELLIG,

HELLIG er Herren, hærskarenes Gud, all jorden er full av hans
herlighet "(Es.6,3.)
"Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa. Meg er gitt all makt i

himmel og på jord, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler,
idet dere døper dem til FADERENS, SØNNENS og DEN HEL
LIGE ÅNDS NAVN (Den treenige Guds navn), og lærer dem å
holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager
inntil tidsalderens ende."(Mat.28,18-20.)
"Den HERRE KRISTI nåde og GUDS kjærlighet og DEN HEL

LIGE ÅNDS samfunn være med dere alle."(2.Kor.I3,13.)
"Johannes til de 7 menigheter i Asia: Nåde være med dere og fred

fra HAM som er og som var og som kommer fGud), og fra DE 7
ÅNDER som er for hans trone (Den Hellige Ånd) og fira JESUS
KRISTUS, det troverdige vitne, den førstefødte blant de døde og
herren over kongene på jorden, han som elsker og har renset oss fra
våre synder med sitt bloi"(Åp.l,3-5.)
"Og de 4 livsvesener har, hvert især av dem, 6 vinger, rundt

omkring, og innenfor er de fulle av øyne, og de holder ikke opp
hverken dag eller natt med å si: HELLIG, HELLIGE, HELLIG er
Herren Gud, den allmektige, han som var og som er og som kom-
mer."(Åp.4.8.)
TRE-TALLET STÅR VIDERE FOR EN SLUTTET ENHET. I

Bibelen møter vi tre- tallet både som eksakt tidsangivelse og som
symbolsk tidsangivelse. Vi skal nevne noen eksempler på dette:" På
den tredje dag, da Abraham så seg omkring, fikk han øye på stedet
langt borte."(l.Mos.22,4.)
"Men Herren lot en stor fisk komme og sluke Jonas, og Jonas var

i fiskens buk tre dager og tre netter."( Jon.2,1.)
"For likesom Jonas var tre dager og tre netter i fiskens buk, således

skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens
skjød."(Mat.l2,40.)
"Han (Gud) vil gjøre oss (jødene) levende etter 2 dager (etter 2000

år) På den tredje dag (i 1000-års-riket) skal han gjøre oss levende og
vi skal leve for hans åsyn."(Hos.6,2.)
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"Og på den tredje dag var det et biyllup i Kana i Galilea, og Jesu
mor var der, men også Jesus og hans disipler var innbudt til bryl-
lupet(Joh.2,l-2.) ( Bryllupet symboliserer riket for Israel, som slml
komme på den tr^je dagen d.v.s. etter de to tusen år. Den tredje
dagen er her også den sjuede dagen, for Jesus begynte på reisen den
femte dagen. Han brukte to dager på turen fra Judea til Galilea.
Dette symboliserer også de to tusen år.)
"Da nå samaritaneme kom til ham, bad de ham bli hos dem, og

han ble der to dager (som symboliserer de 2000 år)... etter de to dager
drog han derfra til Galilea.(Jesus kommer tilbake til Israel etter de
2 dagene, som er to tusen år.) "(Joh.4,40 og 43.)

Vi har også eksempler på at handlinger og begivenheter, som
skulle betegne noe som var enhetelig og avsluttet, hendte 3 ganger."
Så strakte han (Elias) seg 3 ganger bortover barnet og ropte til
Herren og sa: Herre, min Gud. La dette barns sjel vende tilbake til
det."(l.Kong.l7,21.)
"Jesus sa til ham (Peter): Sannelig sier jeg deg: I denne natt, før

hanen galer, skal du fornekte meg 3 ganger."(Mat. 26,34.)
"Og det kom atter en røst, for annen gang, til ham: Det som Gud

har renset, det må du ikke gjøre til urent. Dette skjedde 3 ganger, og
straks ble fatet tatt opp igjen til himmelen."( Ap.gj. 10,15-16.)
"Om denne bad jeg Herren 3 ganger at han måtte vike fra meg."

(2.Kor.l2,8.)
Vi har også eksempler på at personer, som dannet en sluttet enhet

til et eller annet formål, var 3." Da han (Abraham) så opp, så han 3
menn som stod foran ham, og da han ble dem var, løp han dem i møte
fra teltdøra og bøyde seg til jorden."(l.Mos. 18,2.)
"Så sa han: Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og

Jakobs Gud. Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fiyket for å skue
Gud."(2.Mos.3,6.)
"Og 6 dager deretter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror

Johannes og førte dem avsides opp på et høyt flell." (Mat. 17.1.) (De
6 dagene symboliserer her de 6 tusen år fra skapelsen og inntil riket
for Israel, som kommer på den sjuende dagen.)
TO OG TRE-TALLET SYMBOUSERER OGSÅ AT ET FOR

HOLD STÅR FAST FRA GUDS SIDE." Etter to eller tre vitners
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utsagn skal den late livet som skal dø, han skal ikke late livet bare
etter et vitnes utsagn."(5.Mos.l7,6.)
"Se, alt dette gjør Gud to ganger, ja tre, mot en mann, for å frelse

hans sjel fra graven, så han omstråles av de levendes lys." (Job.33,29-
30.)
"For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant

dem."(Matl8,20.)
"Han er den som kom med vann (renselsen), og blod (forsoningens

blod) Jesus Kristus, ikke bare med vannet, men med vannet og blodet,
og Anden er den som vitner, fordi Ånden er sannhet. For det er tre
som vitner i himmelen. Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd. Og disse
tre er ett. Og det er tre som vitner på jorden. Ånden, vannet og blodet,
og de tre samstemmer med hverandre (de har det samme vitnes-
byrd.)"(l.Joh. 5,6-8.)

5.) FIRE-TALLET SYMBOLISERER DEN SYNLIGE
SKAPNING OG JORDISKE FORHOLD "Da sa han til meg
(Esekiel): Spå og tal til livsånden. Spå, menneskesønn og si til
livsånden: Så sier Herren, Israels Gud: Kom du livsånde fra de 4
vinder og blås på disse drepte menn, så de kan bli levende."(Esek.
37,9)
"Men etter deg (Nebudkanesar den store) skal det oppstå et annet

rike (det medo-persiske verdensriket), ringer enn ditt, og ennå et
tredje rike (det gesk-makedonske riket), som skal herske over all
jorden, og deretter et Qerde rike (det romerske riket), som skal være
sterk som jernet, ettersom jernet knuser og sønderslår alt, skal det
som det søndeknusende jern sønderslå og sønderknuse alle andre
riker."(Dan.2,39-40.)
"Og 4 store dyr steg opp av havet (4 verdensriker steg opp av

folkehavet), og alle var de forskjellig fra hverandre." (Dan.7,3.)
"Så løftet jeg atter mine øyne opp og fikk se 4 vogner som kom

fram mellom 2 Qell, og Qellene var kobberQell. For den første vogn
var der røde hester, og for den annen vogn var det sorte hester, og
for den tredje vogn var det kvite hester, og for den flerde vogn
flekkete, sterke hester. Og jeg tok til orde og sa til engelen, som talte
til meg: Hva er dette, herre? Engelen svarte: Dette er himmelens 4
vinder, som nå farer ut etter at de har framstilt seg for all jorden
herre."(Sak.6,l-5.)
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"Og han skal sende ut sine engler med basunens veldige røst, og
de skal samle hans utvalgte (jødene) fra de 4 verdenshjørner, fra
himmel biyn til himmelbryn."(Mat.24,30.)
"Og da det (Messias) tok boka, falt de 4 livsvesener (som repre

senterer hele skapningen) og de 24 eldste (som representerer den
kristne menighet) ned for Lammet, hver med sin harpe og med
gullskåler, som er de helliges bønner."(Åp.5,8.) (Se min bok:
Jødenes Konge.Bind 3.S.48-63 om de 4 livsvesenene.)
"Og de ble løst, de 4 engler som hadde stått ferdige på timen og

dagen og måneden og året til å drepe tredjedelen av mennes-
kene."(Åp.8,15.)
"Deretter så jeg de 4 engler som stod på jordens 4 hjørner og holdt

jordens 4 vinder, foråt det ikke skulle blåse noen vind over jorden
eller over havet eller på noe tre."(Åp,7,l.)
"Og han (Satan) skal gå ut og forføre de folk som bor ved jordens

4 hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid, og deres tall er
som havets sand."(Åp.20,8.)
FIRE-TALLET KAN OGSÅ SYMBOLISERE FULLSTEN

DIGHET OG HELHET. Bibelen taler om Guds firfoldige straff."
For så sier Herren, Israels Gud: Enn når jeg sender mine 4 onde
straffedommer, sverd, hungersnød og ville dyr og pest, over
Jerusalem for å utrydde både mennesker og fe av det.."(]^ek.l4,21.)
De 4 evangeliene i N.T gir oss en fullstendig oversikt over Jesu liv

og virke. Matteus evangelium omhandler først og fremst Jesus som
kongen i riket for Israel. Markus omhandler Jesus som tjeneren.
Lukas omhandler Jesus som Menneskesønnen. Johannes omhandler
Jesus som Gud.

6.) FØRTI-TALLET SYMBOLISERER STRAFF PÅ GRUNN
AV SYND. Det består av fire-tallet, som er verdens tall og 10-tallet,
som er tallet for det hele og fullkomne. Syndfloden varte i 40 døgn."
For om syv dager vil jeg la det regne på jorda i 40 dager og 40 netter,
og jeg vil utrydde av jorda alt levende som jeg har skapt."(l.Mos.7,4.)
"Og deres barn skal flakke om som hyrder i ørkenen i 40 år og bøte

for deres utroskap mot Herren, inntil dere alle er blitt lik i
ørkenen."(4 Mos. 14.33.)
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"Og jeg vil gjøre Egyptens land til en ørken blant ødelagte land,
og dets byer skal ligge øde blant ødelagte byer i 40 år, og jeg vil sprede
egypterne blant folkene og spre dem ut i landene." (Esek. 29,12.)
"Og når du er kommet til ende med dem, så skal du annen gang

legge deg på din høyre side og bære Juda- folkets misgjerning, i 40
dager, en dag for hvert år, vil jeg la deg bære den."(Esek. 4,6.)

7.) FEM-TALLET SYMBOLISERER DET SOM ER
UFULLSTENDIG, UTILLSTREKKELIG OG UFULLBYR-
DET. Vi skal i det følgende se noen eksempler på at det er tilfelle: "
Men hva har du nå ved hånden? La meg få fem brød eller hva der
finnes." (I.Sam. 21,3.)
Et tusen skal frykte for trusselen fra en mann. Når bare fem mann

truer, skal Dere flykte inntil deres levning er lik en flaggstang på
toppen av et flell og et banner på en haug."(Es.30,17.)
"Da sa han til dem: Vi har ikke mere her enn fem brød og to

fisker."(Matl4,17.)
"Men fem av dem var dårlige og fem kloke."(Mat.25,2.)
"men i en menighetssamling vil jeg heller tale fem ord med min

forstand, for dermed å lære andre, enn titusen ord med tunge."
(l.Kor.14,19.)
"Og de har stjerter som skorpioner, og brodder, og i deres stjerter

ligger deres makt til å skade menneskene i fem måneder." (Åp.9,10.)
"og de er syv konger, de fem er falt, den ene er til, den annen er

ennå ikke kommet, og når han kommer, skal han bare holde seg en
kort tid."(8 Åp.17,10.)

8.) SEKS-TALLET SYMBOLISERER MENNESKET UNDER
SYNDEN, OVER MOT OG SELVOPPHØYELSE. Mennesket ble
skapt på den sjette dagen. I l.Mos.kap.3, hvor menneskene faller i
^d, er ordet "menneske" brukt 6 ganger.
"Seks ting er det Herren hater, og syv er vederstyggeligheter for

hans sjel: Stolte øyne, falsk tunge og hender som utøser uskyldig blod,
et hjerte som legger opp onde råd, føtter som haster til det onde, den
som taler løgn og vidner falsk, og den som volder tretter mellom
brødre."(Ords.6,16-19.)
Nebudkanesar den store, som representerte det første verdens

riket i de 4 verdensrikene før Messias sin gjenkomst, lot bygge et
gudebilde i Duradalen, som var 60 alen høyt og 6 alen bredt, foråt
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menneskene skulle tilbede det" Kong Nebud kanesar gjorde et bilde
av gull, 60 alen og 6 alen bredt, og stilte det opp i Duradalen i
landskapet Babel."(E)an.3,l.)
I 2.Tess.2,3-10 er Antikrist omtalt som "syndens menneske". I

dette avsnittet blir det brukt følgende 6 benevnelser på Antikrist, og
det er: "syndenes menneske", "fortapelsens sønn", "han som står
imot og opphøyer seg over alt som kalles gud eller helligdom", "og
gir seg selv ut for å være Gud", "den lovløse", og "hans komme skjer
etter Satans kraftige virksomhet."
I Johannes Åpenbaring, kap.6, har vi en beskrivelse av Antikrists

gjenkomst." Og jeg så, og se, en kvit hest, og han som satt på den,
hadde en bue, og det ble gitt ham en krone, og han dro ut med seier
og til seier (både politiske, militære og diplomatiske seire)."(Åp.6,2.)

9.) TALLET 666 STÅR FOR DEN ABSOLUTTE OG
FULLSTENDIGE SYND OG DET ABSOLUTTE FRAFALLET.
Derfor er også Antikristens tall de tre seks-tallene."Og det (den
falske profet) gjør at det 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 reme ut dyrets tall, for det er et menneskes tall, og dets tall er
666." (Ap.l3,16-18.J

Dette kapitlet i Åpenbaringsboka har forøvrig 18 vers (6 ganger
3). I vers 18 forekommer de 3 seks-tallene.
I Johannes Åpenbaring, kap. 13, er både Satan, den falske profet

og Antikrist beskrevet. Deres titler er brukt 18 ganger (6 ganger 3)
i dette kapitlet Antikrists verdensstyre skal vare i 42 måneder (6
ganger 7) " Og det ble gitt det (Antikrist) en munn som talte store
og spottende ord, og der ble gitt det makt til å holde på i 42
måneder."(Åp.l3,5.)
Ordet "dyret" i ond betydning forekommer 36 ganger (6 ganger 6)

i Johannes Åpenbaring.
10.) SYV-TALLET SYMBOLISERER DET SOM ER PER

FEKT OG FULLENDT. Sju- taller er sammensatt av Guds tall (3)
og menneskets tall (4). Gud skapte verden og det som er i den, på 6
dager, og på den syvende dagen kvilte han."Og Gud fullendte på den
syvende dag det verk som han hadde gjort, og han kvilte på den

-199-



syvende dag fra all dens gjerning, den som Gud gjorde da han
skapte." (l.Mos.2,2.)
"I begynnelsen skapte Gud himmel og jorden."(l.Mos.l.l.) Når

man legger sammen tallverdien av ordene "Gud, himmelen og jor
den", får man 777. Det første verset i Bibelen består av 7 hebraiske
ord. De 7 ordene har 28 bokstaver (4 ganger 7). Når vi deler 777 med
7, får vi 111, som er det )^terste og absolutte uttrykket for Gud.
På samme måten som Gud kvilte på den syvende dagen, påla han

også jødene at de skulle helligholde og kvile på den syvende dagen
(sabbaten) "Kom kviledagen (sabbaten) i hu, så du holder den
hellige. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men på
den syvende dag er sabbat for Herren din Gud, da skal du intet arbeid
gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din
tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som bor hos deg innen
dine porter."(2.Mos.20,8-10.)

Syvtallet kom til å prege hele Israels liv. I en uke var det 7 dager.
Etter 6 år kom sabbatsåret, som skulle vare et helt år. (3.Mos.25,l-4.)
Etter 7 ganger 7 år kom jubelåret. Da skulle jødene ikke gjøre noe
arbeid, men la jorden få kvile ."Så skal du telle fram 7 sabbatsår, 7
ganger 7, så tiden for de 7 sabbatsår blir 49 år." (3.Mos.25,8.) Se min
bok: Jødenes Konge. Bind 3. s.243-251, hvor jeg skriver om sabbats-
og jubelåret.)
Mellom påske og pinse var det 7 uker eller 49 dager (7 ganger 7).

"Fra dagen etter sabbaten (søndag), fra den dag dere bærer fram
svingekornbåndet (som er et bilde på Messias), skal Dere telle fulle
7 uker. 50 dager skal dere telle til dagen etter den syvende sabbat, og
da skal dere bære fram for Herren et offer av den nye
grøde."(3.Mos.23,15-16.)
I den syvende måneden (tisjri) var basunhøytiden og den store

forsonings dagen."Tal til Israel barn: I den syvende måned, på den
første dag i måneden, skal Dere holde kviledag med basunklang til
ihukommelse og en hellig sammenkomst, da skal dere ikke gjøre
noen arbeidsgjerning, og dere skal ofre ildoffer til Herren."
(3.Mos.23,24-25.)
"Men på den tiende dag i den samme syvende måned er det

soningsdag, da skal dere gjøre soning for Herrens, deres Guds
åsyn."(3.Mos.23,17.)
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Løvsalenes høytid skulle også skje i den syvende måned."Tal til
Israles bam og si: På den femtende dag i den samme syvende måned
skal løvsalenes fest holdes for Herren, og den skal vare i 7 dager.
(3.Mos.23,34.) (Om jødenes 7 høytider, se min bok: Jødenes Konge.
Bind 3. s,258-271.)
Den syvarmede lysestaken, som er et bilde på Messias og den

jødiske forsamlingen, hadde 7 armer og 7 skåler på toppen av ar-
mene.(2.Mos.25,31-40.)
Profeten Sakarias beskrev også den jødiske menighet som en

lysestake med 7 armer og med 7 lamper.(Sak. 4.)
Den ny-testamentlige menighet blir også beskrevet som 7 lyse

staker av gull. Jesus, som er den store ypperstepresten, går mellom
lysestakene og betjener dem.( Se min bok:Jødenes Konge. Bind 3.s,
159-167,hvor jeg skriver utfyllende om alt dette.)

Sju-tallet forekommer også i forbindelse med offertjenesten i
gammel-testamentlig tid. "17 dager skal du (Moses) gjøre soning for
alteret og hellige det, og da skal alteret være høyhellig, hver den som
rører ved alteret, blir hellig."(2. Mos. 29,37.)
Det var 7 forskjellige syndoffer i Israel. Blodet av synd offeret ble

bestenket 7 ganger foran forhenget til Det Aller Helligste. (Se min
bok: Jødenes Konge. Bind 3. s,206-209.)
"Så sa han (Elias) til sin dreng: Stig opp og se ut mot havet, og han

steg opp og så ut, men sa: Det er ikke noe å se. 7 ganger sa han: Gå
dit igjen."(l.Kong. 18,43.)
"Og Elisa sendte et bud ut til ham (Naaman) og lot si: Gå og bad

deg 7 ganger i Jordan. Så skal ditt kjøtt bli friskt igjen, og du skal bli
ren."(2.Kong.5,10.)
"7 ganger om dagen har jeg prist deg for din rettferdighets

lover."(Salm.ll9,164.)
Forhold som beskriver Messias og Den Hellige Ånd, blir også

betegnet med 7- tallet. "Og Herrens Ånd skal kvile over ham, visdoms
og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, den Ånd som gir kunnskap
om Herren og frykt for ham."(Es.ll.2.)
"Johannes til de 7 menigheter i Asia: Nåde være med dere og fred

fra ham som er og som var og som kommer, og fra de 7 ånder som er
for hans trone."(Åp.l,4.)
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"Og skriv til engelen for menigheten i Sardes: Dette sier han som
har de 7 Guds ånder og de 7 stjerner: Jeg vet om dine gjerninger, at
du har et navn av at du lever, og du er død." (Åp.3,1.)
"Og fra tronen går det ut lyn og røster og torden er, og foran tronen

brenner 7 ildfakler, som er de 7 Guds ånder."(Åp.3,5.)
''Og jeg så midt imellom tronen og de 4 livsvesener og de eldste et

lam stå der, likesom slaktet, og det hadde 7 hom (all makt) og 7 øyne,
det er de 7 Guds ånder som er sendt ut over all jorden." (Åp.5,6.)
Da Jesus led den perfekte forsoningsdøden på Golgata, talte han

også følgende 7 ganger fra korset:
a) "Men Jesus sa: Fader forlat dem, for de vet ikke hva de

gjør..."(Luk.23,34.)
b) "Og han (Jesus) sa til ham: sannelig sier jeg deg: I dag skal du

være med meg i Paradis."(Luk.23,43.)
c) "Da nå Jesus så sin mor, og ved siden av henne den disippel

han elsket, sa han til sin mor: Kvinne, se, der er din sønn, deretter sa
han til disippelen: Se, der er din mor." (Joh.19,26-27.)
d) "Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst og sa: Eli,

Bli, lama sabaktani? det er: Min Gud. Min Gud, hvorfor har du forlatt
meg? "(Mat.29,46.)
e) "Deretter, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, foråt Skriften

skulle oppfylles, sier han: Jeg tørster."(Joh. 19,28.)
f ) "Da nå Jesus hadde fått edikken, sa han: Det er fullbrakt. Og

han bøyde sitt hode og oppgav sin ånd."(Joh. 19,30.)
g) "Og Jesus ropte med høy røst og sa: Fader, i dine hender

overgir jeg min ånd. Og da han hadde sagt dette, utåndet han."
(Luk.23,46.)

Johannes Åpenbaring er også bygd opp omkring 7 hovedemner,
som har 7 forskjellige temaer. Det er følgende :
a) De 7 lilleasiatiske menighetene.(Åp.2-3.)
b) De7segl.(Åp.4,l-8,l.)
c) De7basunene.(Åp.8,2-ll,19.)
d) De 7 personene, som er: Kvinnen (Israel), Satan, guttebamet

(Jesus), erkeengelen (Mikael), den jødiske levningen i endetiden,
dyret fra havet (Antitøst) og dyret fra jorden (den falske profet.)
(Åp.12,1-14,20.)
e) De 7 vredesskålene.(Åp.l5,l-16,21.)
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f) De 7 dommene, som er: Dommen over Babylon, dommen over
Antikrist, dommen over den falske profet, dommen over kongene,
dommen over Gog og Magog, dommen over Satan etter 1000 års-
riket og dommen over de ufrelste foran den store kvite tronen.
(Åp.l7,1-20,15.)
g) De 7 nye ting, som er: Den nye himmel, den nye jord, mennes

kene på den nye jord. Lammets brud, som er det nye Jerusalem, det
nye templet på den nye jord, det nye lyset og det nye paradiset med
liveteelv.(Åp.21,l-22,21.)

Begrepet "Herrens dag" består også av 7 forskjellige hendelser, og
det er følgende:
a) Jesu gjenkomst i herlighet (Mat. 24,29-30).
b) Ødeleggelsen av Antikrist og han hærer ved Harmageddon.

(Åp.l9,11-21.)
c) Dommen over nasjonene i Israel.(Mat.2531-46.)
d) Riket for Israel eller 1000 års-riket(Åp.20,4-6.)
e) Satans opprør og dom på slutten av 1000 års- riket(Åp. 20,7-

10.)
f) Den andre oppstandelsen og dommen.(Åp.20,ll-15.)
g) Den jorden som nå er, blir ødelagt ved ild.(2.Pet3,10-13.)
Før "Herrens dag" får vi følgende 7 forskjellige hendelser eller

tegn:
a) Elias komme.(Mal.4,5.)
b) Kosmiske ødeleggelser.(Joel.2,l-12.)
c) Søvnen i den nominelle kirken.(l.Tess.5,l-3.)
d) Frafallet i den nominelle kirken, som er Laodika menigheten.

(2.Tess.2,3.)
e) Den kristne menighets bortrykkelse.(l.Tess.4,17.)
f) Antikristsffamteden.(2.Tess.2,l-8.)
g) De apokalyptiske dommene.(Ap.6-18.)
Vi har også 7 hovedtyper av dommer i Bibelen. De er følgende:
a) Dommen over menneskenes synd. Den skjedde på Golgata.

(Joh.1231.)
b) De troendes dom over sitt eget liv.(l.Kor.ll,31.)
c) Dommen over de troendes gjerninger foran Jesu domstol i

hinmielen.(2.Kor.5,10.)
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d) Dommen over nasjonene i Israel ved Herrens gjenkomst.
(Mat25,31-46.)

e) Dommen over Israel ved Herrens gjenkomst.(Esek.20,34- 38.)
f ) Dommen over de falne engler etter de 1000 år.(Judas 6.)
g) Dommen over de fortapte menneskene foran Guds domstol i

himmelrommet(Åp.20.11-15.)
I DET VERDSLIGE LIVET BLIR OGSÅ SYV-TALLET

BRUKT OM NOE SOM ER FULLSTENDIG OG AVSLUTTET.

Den som ville slå Kain ihjel, skulle lide en syvfold hevn."Men Herren
sa til ham: Nei, for slår noen Kain ihjel, skal han lide syvfold hevn.
Og Herren gav Kain et merke, foråt ikke noen som møtte ham, skulle
slå ham ihjel." (l.Mos.4,15.)
Maria Magdalena var besatt av 7 onde ånder."og likeså noen

kvinner som var helbredet for onde ånder og sykdomer: Maria med
tilnavnet Magdalena, som 7 onde ånder var faret ut av." (Luk.8,2.)
Satans og Antikristens makt og ondskap blir også symbolisert ved

deres 7 hoder."Og et annet tegn ble sett i himmelen, og se, en stor
ildrød drage (Satan), som hadde 7 hoder oe 10 hom (de 10 kongene
i endetiden), og på sine hoder 7 kroner."(Ap.l2,3.)
"Og jeg så et dyr (Antikrist) stige opp av havet (folkehavet), som

hadde 10 hom og 7 hoder og på sine hoder 10 kroner, og på sine
hoder bespottelses navn."(Åp.l3,l.)
"Her gjelder det vett som har visdom. De 7 hoder er 7 fjell (7

verdens riker), som kvinnen (skjøge-kirken) sitter på, og de er 7
konger, de 5 er falt, den ene er til, den annen er ennå ikke kommet,
og når han kommer, skal han bare holde seg en kort tid. Og dyret
som var og ikke er, er selv den åttende, og er tillike en av de 7, og
farer bort til undergang. Og de 10 hom som du så, er 10 konger som
ennå ikke har fått sitt rike, men de får makt som konger en time (en
kort stund) sammen med dyret." (Åp. 17,9-12.)

Dette^ viser at skjøgekirken i endens tid og Antikristen bygger sitt
ideologiske og religiøse fundament på følgende forhold:
a) De 7 verdensrikene som har vært i verden, før Guds rike

kommer. Disse er: Det egyptiske riket. Det assyriske riket. Det
ny-babylonske riket. Det medo-persiske riket. Det gresk- make-
donske riket og Det romerske riket, som kommer igjen i endetiden.
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b) Videre er de 7 ̂ell 7 romerske keisere. Disse styrte delvis før
og etter keiser Nero.(Se O.K.Indergaards bøker: Temaer i bibelsk
profeti. Del 1,2 og 3 og: Antikristen kommer snart igjen.)
c) De 10 kongene som vil styre i verden i endens tid. Disse kommer

innenfor Det romerske riket, som vil komme igjen. Antikrist skal
ødelegge 3 av disse og ta deres rike. Han vil bli den åttende av de 7.
Han vil også bli den 11. av de 10.
I OG MED AT SYV-TALLET ER FULLSTENDIGHETENS

TALL, BLIR OGSÅ DET SOM HAR MED GUDS DOM Å
GJØRE, BETEGNET MED SYV- TALLET." Herren skal la deg
(Israel) ligge under for dine fiender, på en vei skal du dra ut mot dem,
og på 7 veier skal du flykte for dem. og du skal bli mishandlet av alle
riker på jorden." (5.Mos.28,25.)
"Og Herren skal ødelegge bukten av Egyptens hav med bann og

svinge sin hånd over elven (Eufrat) med sin sterke storm, og han skal
kløve den til 7 bekker, så en kan gå over den med sko." (Es.11,15.)
"Da skal de som bor i Israels byer, gå ut og gjøre opp ild og holde

den ved like med rustninger og små og store skjold, med buer og piler
og staver og spyd, og de skal holde ilden ved like i 7 år."(Esek.39,9.)
"17 måneder skal Israels hus holde på med å begrave dem (de som

er med Gog) for å rense landet."(Esek.39.11.)
"Så går den bort og tar med seg 7 andre ånder, verre enn den selv,

og de går inn og bor der, og det siste blir værre med det menneske
enn det første. Således skal det gå denne onde generasjon."
(Matl2,45.)
"Og jeg så de 7 engler som står for Gud, og det ble gitt dem 7

basuner."(Åp.8,2.)
"og ropte med høy røst, som en løve brøler, og da han hadde ropt,

talte de 7 tordener med sine røster."( Åp. 10,8.)
"Og jeg så et annet tegn i himmelen, stort og underfullt, 7 engler

som hadde de 7 siste plager, for med dem er Guds vrede fullendt."
(Åp.15,1.)
"Og et av de 4 livsvesener gav de 7 engler 7 gullskåler fylt med Guds

vrede, han som lever i tidsaldrenes tidsaldere (d.v.s. i all evighet)
"(Åp.15.7.)
I Johannes Åpenbaring er antallet segl, basuner og vredeskåler

også 7. De gir uttrykk for Guds straff over jorden og menneskene i 7
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år. I seglene (Åp.6,1-8,5) er det menneskene som ødelegger
hverandre. I basunene (Åp.8,6-11,19) er det Satan og de onde ånder
som ødelegger for menneskene. I vredesskålene (Åp. 15,1-16,21) er
det Gud som straffer. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 2. s,74-98,
hvor jeg skriver om endetidsbegivenhetene i Johannes Åpenbaring.)

11.) SYTTI-TALLET SYMBOLISERER DET HELE OG FUL
LENDTE I ENDA STERKERE GRAD ENN SYV-TALLET. Det
består av sju, som er det perfekte og fullstendighetens tall og 10, som
står for det hele og fullkomne. Sytti-tallet kan brukes både i positiv
og negativ betydning."Så kom de til Elim, der var 12 vannkilder og
70 palmetrær, og de slo leir der ved vannet."(2.Mos. 15,27.) Elim er
blant annet et bilde på 1000 års-riket. Det skal bestå av medlemmer
av Israels 12 stammer og hedningefolkene. Jødene regnet antall
hedningefolk for 70.
"Og til Moses sa han: Stig opp til Herren, du og Aron, Nadab og

Abihu og 70 av Israels eldste, og Dere skal tilbede på avstand."
(2.Mos.24,l.)
"Da kom Herren ned i skyen og talte til ham (Moses), og han tok

av den ånd som var over ham, og la på de 70 el^te, og det skjedde
da ånden kvilte over dem, da talte de profetiske ord, men siden gjorde
de det ikke mere."(4.Mos. 11,25.)
"70 i tallet drog dine fedre ned til Egypten, men nå har Herren din

Gud gjort deg tallrik som himmelens stjerner." (5.Mos. 10,22.)
"foråt Herrens ord i Jermias munn skulle bli oppfylt- til landet

hadde gjort fyldes for sine sabbatsår, alle de dager det lå øde, hadde
det kvile- til 70 år var gått til ende." (2.Kr.36,21.)
"Vårt livs tid er 70 år og, når der er meget styrke, 80 år, og dets

herlighet er møye og tomhet, for hastig ble vi drevet framover, og vi
fløy avsted."(Salm.90,10.)
"Når de 70 år er til ende, da skal Herren ta seg av lyrus, og det

skal atter få ta imot horelønn (drive handel), og det skal drive utukt
med alle verdens riker over den vide jord."(Es. 23,17.)
"Og hele dette land skal bli til en ørken, til en ødemark, og disse

folkeslag skal tjene Babels konge i 70 år."(Jer.25,ll.)
"70 uker (En uke er på 7 år. Det blir 490 profetiske år.) er tilmålt

ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle
^der og til å dekke over misgjerning og til føre fram en evig
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rettferdighet og til å besegle syn og profet og til å salve et Aller-Hel-
ligste/'(E)an.9,24.) (Se mine bøker: Israel og den kristne menighet
s,84-95 og Jødenes Konge. Bind 4. s,163-181, hvor jeg skriver utførlig
om de 70 åruker for Israel.)
"Siden utvalgte Herren også 70 andre og sendte dem ut, to og to,i

forvei en for seg til hver by og hvert sted hvor han selv skulle
komme."(Luk.lO,l.)

12.) ÅTTE-TALLETSYMBOLISERER OPPSTANDELSE OG
NY BEGYNNELSE. Ethvert guttebarn, som ble født i Israel, måtte
omskjæres på den åttende dagen. Omskjærelsen var selve paktsteg-
net. Ved omskjærelsen på kjødet ble de jødiske guttene offisielt
opptatt i den jødiske nasjonen, og de kom inn i pakten med Herren,
"åtte dager gammelt skal hvert guttebarn hos dere omskjæres, slekt
etter slekt, både den som er født hjemme, og den som er kjøpt for
penger, alle som hører til et fremmed folk og ikke er av din
ætt"(l.Mos.l7,12.)

Jesus ble også omskåret på den åttende dagen."Og da 8 dager var
til ende, og han skulle omskjæres, ble han kalt Jesus, det navn som
engelen hadde nevnt før han ble unnfanget i mors liv." (Luk.2,21.)
I forbindelse med syndfloden ble 8 personer frelst. Det var arken

som frelste dem, og den er også symbol på Jesu legeme og for-
soningsverket." og ved denne (ved Anden) gikk han (Jesus) bort og
prekte for åndene som var i varetekt (i dødsriket), de som fordum
hadde vært gjenstridige, dengang da Guds langmodighet ventet i
Nohas dager, mens arken ble bygget, i hvilken noen få 8 sjeler- ble
frelst (berget) gjennom vann, det som også nå frelser oss i sitt
motbilde, dåpen, som ikke er avleggelse av kjødets urenhet men en
god samvittighets pakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse."
(l.Pet.3,19-21.)
"og ikke sparte den gamle verden, men oppholdt rettferdighetens

forkynner Noah selv åttende, dengang han førte vannflommen over
en verden av ugudelige."(2.Pet2,5.)
Den åttende dagen er den første dagen i den nye uken. På samme

måten som Jesus stod opp ifra de døde på den første dagen i uken,
på samme måten er den første dagen den kristne menighets hellig-
og kviledag. "Men på den første dagen i uken, tidlig i dagningen, kom
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de til graven, og hadde med seg de velluktende urter som de hadde
tilberedt."(Luk.24,l.)
Den Hellige Ånd ble også utgytt på den første dagen i uka. Han

kom nøyaktig 50 dager etter Jesu oppstandelse ifra de døde. Pinse
betyr for øvrig "den femtiende"."Og da pinsefestens dag var kommet,
var de alle samlet på samme sted. Og med ett kom det en lyd fra
himmelen som av et framfarende veldig vær og fylte hele huset, der
de satt."(Ap.gj.2,l.)
ÅTTE-TALLET ER OGSÅ JESU PERSONLIGE TALL.

Tallverdien av ordet "Jesus" er 888, som er åtte-tallet i sin fylde. (I
= 10, E = 8, S = 200,0 = 70, u = 400 og S = 200.) Dette blir 888.

Tallvedien av Kristus er 1480 (8 ganger 185.) Tallverdien av "frel
seren" er 1408 (8 ganger 176.) Tallverdien av "herre" er 800 (8
ganger 100.) Tallverdien av "Messias" er 656 (8 ganger 82.) Tallver
dien av "Menneskesønnen" er 2960 (8 ganger 370) Tallverdien av
"sannheten" er 64 (8 ganger 8.)
Den siste boka i Bibelen, som er Jesu Kristi Åpenbaring til Johan

nes, består av 888 ord.
13.) NI-TALLBT SYMBOLISERER DET SOM SKAL TA

SLUTT OG AVSLUTNING. En ny begynnelse er også slutten på
noe som har vært før. De 4 første ordene i vår Bibel har derfor
tallerdien 999 "I begynnelsen Gud..."
I forbindelse med endetiden snakkes det ofte om Guds vrede.

Tallverdien av ordene "min vrede" er også 999.
Ordet "amen" har tallverdien 99. Ordet er en sterk bekreftelse på

at noe skal skje. Jesus brukte dette ordet 99 ganger i N.T.
Jesus døde også ved den niende timen, som er Guds time. Denne

timen kjennetegner både Jesu oppfyllelse av loven til vår frelse og
slutten på lovens tid. Den kjennetegner likeledes begynnelsen på en
ny tidsperiode, nemlig den kristne menighets tid."Og ved den niende
time ropte Jesus med høy røst og sa: Eli, Eli,lama sabaktani? det er:
Min Gud, Min Gud, hvorfor har du forlatt meg ? "(Mat.27,46.)
Blodet er det som gjør soningen i jøde- og kristendommen. Det er

Guds innsegl eller ypperste ordning. Dette ordet forekommer 99
ganger i hele Bibelen.

14.) TI-TALLET SYMBOLISERER DET HELE OG DET
FULLE. De plagene som Gud la på Egypt, var 10 (2.Mos.7-10.)
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Guds vilje kommer til uttrykk i de 10 bud. De ble også kalt for "de
10 ord."

"Han sa: Herren kom fra Sinai, han steg opp for dem fra Seir, han
strålte fram fra Parans Qell og kom fra hellige titusener, ved hans
høyre hånd lyste lovens ild for dem."(5.Mos.33,2.)
I og med at den kunnskapen og forstanden som Daniel, Hanan ja,

Misael og Asarja hadde, var ifra Gud, så overgikk den 10 ganger den
kunnskapen som Nebudkanesars vismenn hadde. "Og i enhver sak
som krevde visdom og forstand, og som kongen spurte dem om, fant
han at de 10 ganger overgikk alle de tegnutleggere og åndemanere
som fantes i hele hans rike."(Dan.l.20.)
Den trengselen som ble lagt på menighten i Smyrna, skulle også

vare i 10 dager."Fiykt ikke for det du skal lide. Se, djevelen skal kaste
noen av dere i fengsel, foråt dere skal prøves, og dere skal ha trengsel
i  10 dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets
krone."(Åp,2,10.)
I lignelsen om de 10 jomfruer, som er et bilde på hedninge troende

i endens tid, etter at den kristne menighet er bortrykket, kommer
også dette tallet fram. Bare 5 av jomfruene hadde olje på sine lamper
d.v.s. bare halvdelen av dem hadde Den Hellige Ånd i sine hjerter.
De fikk gå med brudgommen (Jesus) inn til bryllupet, som er riket
for Israel." Da (ved Jesu gjenkomst) skal himlenes rike være å ligne
med 10 jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgom-
men.(Mat.25,l.)
I lignelsen om de betrodde pengene gav Jesus 10 pund til 3 tjenere

og ba dem om at de måtte bruke dem til han kom tilbake. Dette er
et bilde på hele den jødiske nasjonen. Når Jesus kommer tilbake, skal
han kreve jødene til regnskap for hvor dan de har forvaltet sin
oppgave. Den som hadde forøkt det ene pundet med 10 nye pund,
fikk styre over 10 byer i riket for Israel. Den som hadde forøkt det
ene pundet til 5 pund, han fikk styre over 5 byer. Den late tjeneren
ble fratatt sitt pund, og det ble gitt til den som hadde 10 fra
før.(Luk.l9,12-27.)
I og med at ti-tallet uttrykker det som har med fullstendighet å

gjøre, blir også Guds hovedmotstandere i endens tid de 10 kongene.
Antikrist er en av dem. "Og de 10 horn betyr at det av dette riket (det
romerske verdens-riket) skal oppstå 10 konger, og etter dem skal det
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oppstå en annen konge, som skal være annerledes enn de foregående,
og som skal ydmyke 3 konger." (Dan.7,24.)
"Og jeg så et dyr stige opp av havet, som hadde 10 horn og 7 hoder

og på sine horn 10 kroner, og på sine hoder bespottelses-
navn."(Åp.l3,l.)

15.) TOLV-TALLET SYMBOLISERER GUDS ORDNIN
GER MED ISRAEL. Tolvtallet er Israels tall på en spesiell måte.
Menneskets tall er 4. Når vi ganger dette med 3, som er Guds tall, får
vi 12.

Jakob hadde 12 sønner, og det var: Ruben, Simeon, Levi, Juda,
Issakar, Sebulon, Dan, Naftali, Gad, Asher, Josef og Benjamin. Disse
ble stammfedrene til Israels 12 stammer.

Levittenes byer var 4 ganger 12, som er 48.(4.Mos.35,7.)
På yppersteprestens brystduk var det festet 12 edesteiner med

navnene på Israels 12 stammer. Steinene var ordnet i 4 ganger 3
rader. (2.Mos.28,16-21.)
I Salomos tempel var det 12 kobberokser som bar "det støpte hav"

(l.Kong.7,25.)
På Karmels berg reiste profeten Elias et alter av 12 steiner og ut

over brennofferet og veden lot han øse 4 krukker vann 3 ganger.
(l.Kong.18.31.)
Det var 12 skuebrød i helligdommen.(3.Mos.24,5.)
I det templet som Esekiel beskrev, og som er templet i 1000-års-

riket, skal det være 12 porter. Hver port skal ha navnet til en av Israels
stammer. 3 av portene vender i hver sin himmelretning, og Jerusalem
har navnet "Herren er der"(Esek. 48,30-35.)
I endetiden blir det beseglet 12000 av hver av Israels 12 stam

mer. (Åp.7,4-8.) Dette er de 144000 beseglede av Israel stammer som
skal forkynne evangeliet om riket for Israel som et vitnesbyrd for alle
folkeslag. Når dette er gjort, vil enden komme. (Mat.24,14.)

Disse skal heller ikke rekke å komme til ende med Israels byer, før
Messias kommer igjen."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." (Mat. 10.23.)
De messianske jøder på Jesu tid ble beskrevet som en kvinne som

var kledd i solen, som hadde månen under sine føtter, og som hadde
en krone på sitt hode med 12 stjerner. Denne kvinnen fødte et
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guttebarn eller en mannlig sønn (gr. hyen arsen). Dette guttebarnet
er Jesus, som Gud tok til seg ved Jesu himmelfart. (Åp.12,1-5.)
Når det står at kvinnen var kledd med solen, så betyr det at den

var ikledd Jesus og trodde på ham som verdens frelser og jødenes
Messias. Når det står at hun hadde månen under sine føtter, så betyr
det at disse jødene også fulgte loven, slik som Jesus underviste dem.
På samme måten som månen får sitt lys fra solen, på samme måten
gjenspeiler Guds ordninger seg i loven.

Etter at Jesus hadde mettet de 5000jødene foruten kvinner og barn
av 2 fisker og 5 brød, ble det 12 fulle korger med mat til
overs.(Mat.l4.15- 21.) Dette skulle vise jødene at Jesus hadde nok
mat til hele det jødiske folket, dersom jødene haddet villet tro på
ham.

Jesus tok seg også ut 12 apostler. De skulle danne grunnlaget for
det nye Israel, som er messianske jøder.(Mat.lO,l- 4.) (Hva som
gjelder apostlene, så må vi være oppmerksomme på at de repre
senterer 3 forskjellige avdelinger av troende mennesker, og det er
følgende:
a) De representerer de messianske jøder.
b) De representerer seg selv.
c) De representerer den kristne menighet.
I evangeliene representerer apostlene de 2 første grupperingene.
I det himmelske Jerusalem er navnene til Israels 12 stammer

innskrevet på byens 12 porter, og på byens grunnvoller er navnet på
Jesu 12 apostler innskrevet. Den firkantede byen er 12000 stadier i
lengde, høyde og bredde.(Åp.21,12-16.)
I det himmelske Jerusalem er det 24 eldste. Disse representerer

den kristne meniget, som på det tidspunktet har fått sine herlig-
hetslegemer. (Åp.4,4.)

16.) TRETTEN-TALLET SYMBOLISERER SYND OG
OPPRØR. Ismael var 13 år da han ble omskåret. Det ble profetert
om ham at at han skulle bli en opprører mot Guds ordninger. Han
representerer i så måte den arabiske og muslimske verden." Og han
skal bli et villasen av et menneske, hans hånd skal være mot alle, og
alles hånd mot ham, og han skal bo østenfor sine brødre
Oødene)"(l.Mos.l6,12.)
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Joktan var stammfar til en syndig og opprørsk slekt. Han var den
13. i Sems slekt. Han fikk 13 sønner. Tallverdien av Joktans navn er
169 (13 ganger 13). Tallverdien av Joktans 13 sønner er 2756, som er
13 ganger 212.
Av de 20 kongene i Juda var 7 av kongene gudfryktige konger. 13

av dem var opprørere imot Guds ordninger.
Alle kongene i Israel var ugudelige konger. Tallverdien av deres

navn er delelig med 13.
Ordet "surdeig", som er et bilde på synd og falsk lære, forekommer

13 ganger i Bibelen. Ordets tallverdi er 455, som er 13 ganger 35.
Vi skal i det følgende se på en del benevnelser på Satan og se at

deres tallverdi er delelig med 13. Ordet "drage" har tallverdien 975,
som er 13 ganger 75. Ordet "frister" har tallverdien 1053, som er 13
ganger 81. Ordet "morder" har tallverdien 1820, som er 13 ganger
140. Ordet "slange" har tallverdien 780, som er 13 ganger 60.
I Johannes Åpenbaring 12,7-18 blir Satan kastet ut av lufthim-

melen samen med sine engler. I vers 9 blir det sagt om ham at han
"kalles djevelen og Satan". Tallverdien av dette uttrykket er 2197,
som er 13 ganger 13 ganger 13.
Ordet "belial" har tallverdien 78, som er 13 ganger 6.
17.) TRETTISJU-TALLET SYMBOLISERER DET

LEVENDE GUDS ORD, SOM ER JESUS SELV. 3-tallet står for
Gud, og 7-tallet står for fullstendighet. I Joh. 1,1 blir ordet "logos"
brukt om Jesus. Det betyr "ordet". Tallverdien av dette ordet er 373.
(L= 30,0 = 70,G = 3,0 = 70ogS = 200.)

I l.Kol.1,15 er Jesus beskrevet som et "bilde av Gud". Tallverdien
av dette uttrykket er 1369, som er 37 ganger 37.

I l.Mos.kap.I står det at "Gud skapte himmel og jord." Tallverdien
av disse 3 substantivene er 777, som er 37 ganger 3 ganger 7.
Det første verset i I.Mos, består av 7 ord på hebraisk. Deres

tallverdi er 2701, som er 37 ganger 73.
Tallverdien av ordet "Jesus" er 888. Det er 37 ganger 24.
Tallverdien av ordet "Kristus" er 1480. Det 37 ganger 8 ganger 5.
Når vi kombinerer de to ordene "Jesus Kristus", får vi tallverdien

2368, som er 37 ganger 8 ganger 8.
Menneskesønnen har tallverdien 2960, som er 37 ganger 2 ganger

5 ganger 8.
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I Kol.2,9 står det om Jesus at "...i ham bor hele guddommens fylde
legemlig." Tallverdien av ordet "guddommen" er 592, som er 37
ganger 2 ganger 8.

I Bibelens tallsymbolikk blir syv-tallet regnet som fullkomenhetens
tall. Dette gjelder både det som er positvt og det som er negativt. Nå
viser det seg imidlertid at ikke bare de forskjellige tall har sin egen
symbolikk, men det viser seg også at 7-tallet går igjen i alle Bibelens
bøker og skrifter på en slik måte at ord, ordgrupper, setninger og
avsnitt i Bibelen kan deles med 7- tallet og gå opp i dette tallet.
Den første som ble oppmerksom på dette faktum, var en russisk

vitenskapsmann, som het Ivan Panin. Han var i utgangspunktet ateist,
men da han traff den store matematikeren (Gud) i hans eget ord på
denne overbevisende måten, ble han en overbevist kristen. Han
arbeidet resten av sitt liv med å trenge inn i Bibelens tallverden.
Vi skal i det følgende ta med noen av de eksemplene som Panin

kom fram til:

1.) I l.Mos 1,1. står det: "I begynnelsen skapte Gud himmel og
jord." På hebraisk heter denne setninga: "bereschith bara Elohim eth
haschamajim weth haares." Setninga består av 7 ord. Antallet
bokstaver er 28, som er 7 ganger 4. (Vi må være oppmerksomme på
at det hebraiske språket ikke hadde vokaler.)
De første 3 ordene i denne setniga inneholder subjekt og predikat.

"I begynnelsen skapte Gud..." Antallet av bokstaver i disse 3 ord er
14, som er 7 ganger 2. De siste 4 ordene i denne setninga inneholder
objektet..."himmel og jord". Disse består også av 14 ord, som er 7
ganger 2.

Antallet bokstaver i det ̂erde og femte ordet i setninga er 7. Det
samme er også tilfelle med det sjette og syvende ordet.
De 4 siste ordene i setninga består av to substantiver. Det er

"himmelen" og "jorden". Antallet av bokstaver i begge substantivene
er 7.

Det er 3 hovedord i denne setninga, og det er "Gud", som er
subjektet og "himmelen og jorda", som er objektet. Antallet
bokstaver i disse 3 ordene er 14. Antallet bokstaver i de øvrige 4
ordene er også 14.
Både ordene "Gud", "himmelen" og "jorden" har på hebraisk

tallverdien 14.
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Verbet i denne setninga er "skapte" (hebr.bara.) Det har tallver
dien 203, som er 7 ganger 29.

Tallvedien av første og siste bokstav i denne setninga er 133, som
er 7 ganger 19.

Tallverdien av de første, de mellomste og de siste bokstavene i
setningas 7 ord er 1393, som er 7 ganger 199.

2.) Det andre eksemplet er hentet fira Mat.1-11, som inneholder
første del av Jesu ættetavle. "Jesu Kristi, Davids sønns, Abrahams
sønns ættetavle. Abraham fikk sønnen Isak, Isak fikk sønnen Jakob,
Jakob fikk Juda og hans brødre, Juda fikk sønnen Peres og Serah
med Tamar, Peres fikke sønnen Hesron, Hesron fikk sønnen Ram,
Ram fikk sønnen Aminadab, Aminadab fikk sønnen Nahson, Nahson
fikk sønnen Salomon, Salomon fikk sønnen Boas, Boas fikk sønnen
Obed med Rut, Obed fikk sønnen Isai, Isai var far til kong David.
David fikk sønnen Salomo med Urias hustru, Salomo fikk sønnen
Rehabeam, Rehabeam fikk sønnen Abia, Abia fikk sønnen Asa, Asa
fikk sønnen Josafat, Josafat fikk sønnen Joram, Joram fikk sønnen
Ussias, Ussias fikk sønnen Jotam, Jotam fikk sønnen Akas, Akas fikk
sønnen Esekias, Esekias fikk sønnen Manasse, Manasse fikk sønnen
Amon, Amon fikk sønnen Josias, Josias fikk sønnen Jekonja og hans
brødre ved den tid da folket ble bortført til Babylon."

Antallet av forskjellige ord som er brukt i dette avsnittet er 49, som
er 7 ganger 7. Antallet bokstaver som er brukt i disse 49 ordene, er
266, som er 7 ganger 38. Av disse 266 bokstavene er det 140 vokaler,
som er 7 ganger 20 og 126 konsonanter, som er 7 ganger 18.

Disse 266 bokstavene er også anbrakt i et bestemt 7- tallsmønster.
Ord som begynner med de 3 første bokstavene i alfabetet, inneholder
84 bokstaver, som er 7 ganger 12. Ord som begynner med alfabetets
Qerde bokstav, inneholder 7 bokstaver. Ord som begynner med femte
og sjette bokstav, inneholder 21 bokstaver, som er 7 ganger 3. Ord
som begynner med den åttende bokstav, inneholder 70 bokstaver.
Det er 7 ganger 10. Ord som begynnner med tiende, elevte og tolvte
bokstav, inneholder 21 bokstaver. Det er 7 ganger 3. Ord som begyn
ner med den femtende til den en og tyvende bokstav, inneholder 49
bokstaver, som er 7 ganger 7. Ord som begynner med den to og
tyvende bokstav, inneholder 7 bokstaver.
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Av disse 49 forskjellige ordene begynner 28 med en vokal. Det er
7 ganger 4. Antallet ord som begynner på en konsonant er 21, som
er 7 ganger 3.
Av de 49 ordene er 42 substantiver. Det er 7 ganger 4. De øvrige

7 ordene er ikke substantiver.

Av disse 42 substantivene er det 35 egennavn, som er 7 ganger 5.
Antallet vanlige substantiver blir derfor 7. Antall bokstaver i disse 7
sustantivene er 49, som er 7 ganger 7.

Disse 36 egennavnene blir brukt 63 ganger. Det er 7 ganger 9. Disse
36 egennavnene beskriver 28 personer av hankjønn. Det er 4 ganger
7. De øvrige 7 beskriver ikke personer av hankjønn. Disse 28 per
sonene opptrer 56 ganger. Det er 7 ganger 8.
I disse første 11 versene av Matteus evangelium er det nevnt 3

kvinner, og det er Tamar, Rahab og Rut. Antallet greske bokstaver
i disse 3 navnene er 14, som er 7 ganger 2.
Bare en by er nevt i dette avsnittet, og det er Babylon. På gresk har

dette ordet 7 bokstaver.

Av disse 49 forskjellige ordene i denne teksten er antallet ord som
opptrer mer en gang, 35. Det er 7 ganger 5. Antallet av ord som
opptrer bare en gang, er 14, som er 7 ganger 2.

Disse 49 ordene er anbrakt i alfabetisk orden på en slik måte at 21
av dem begynner med de 5 første bokstaver i det greske alfabetet.
Det er 7 ganger 3.14 av dem begynner med de neste 5 bokstaver. Det
er 7 ganger 2. De 14 siste av ordene begynner med de etterfølgende
11 bokstavene i det greske alfabetet.

I hele ættetavlen er det 72 ord i alt. Når vi tar tallverdien av disse

72 ordene og legger dem sammen, får vi 42364. Det er 7 ganger 6052.
De 72 ordene i dette avsnittet forekommer i 90 ordformer. Når vi

legger tallverdien av disse 90 formene sammen, får vi 54075. Det er
7725 ganger 7. (Vi skiller mellom antall ord i en setning p.d.e.s. og
de forskjellige typer ord (ordforråd) p.d.a.s.)

3.) Vi skal også se på tallsymbolikken i Mat.1,18-25, som angår Jesu
unnfangelse ved Den Hellige Ånd og Jesu fødsel." Men med Jesu
Kristi fødsel gikk det slik til: Da hans mor Maria var trolovet med
Josef, viste det seg, før de var kommet sammen, at hun var fruktsom
melig ved Den Hellige Ånd. Men Josef, hennes mann, som var
rettferdig, og ikke ville føre skam over henne, ville skille seg fra henne
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i all stillhet. Mens han 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

A  *

Hellige Ånd, og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus,
for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Men alt dettte skjedde
foråt det skulle oppfylles som er talt av Herren ved profeten, som
sier: Se, en Jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og han
skal kalles Immanuel, det er utlagt: Gud med oss. Og han holdt seg
ikke til henne før hun hadde født sin sønn, og han kalte ham Jesus.'*
I dette avsnittet er det totalt 161 ord. Det er 7 ganger 23. Det er

77 forskjellige ord. Det er 7 ganger 11. Disse 77 ordene forekommer
i 105 ordformer. Det er 7 ganger 15.
I sin tale til Josef brukte engelen 28 av de 77 ordene. Det er 7

ganger 4. Av de 206 ordformene brukte engelen 35. Det er 7 ganger
5.

Disse 77 ordene er alfabetisk ordnet i syvere. De 105 ordformene
er ordnet i syvere. Det samme er også tilfelle med de 161 ordene.
Den samlende tallverdi av disse 77 ordene er 52605, som er 7

ganger 7515. De 105 ordformenes samlede tallverdi er 65429. Det er
7 ganger 9347.

4.) Matteus 2 inneholder beretningen om Jesu barndom. Dette
avsnittet inneholder 161 forskjellige ord. Det er 7 ganger 23. Disse
ordene forekommer i 238 forskjellige ordformer. Det er 7 ganger 34.
Disse ordformene har 896 bokstaver, som er 7 ganger 128. Tallver
dien av disse bokstavene er 123529, som er 7 ganger 17647.
Denne beretningen kan videre oppdeles i 4 avsnitt. Disse 4 avsnit

tene framviser videre 7-tallsmønsteret i en rekke forhold. De første
6 versene inneholder f.eks. en ordliste på 56 forskjellige ord. Det er
7 ganger 8.
I denne beretningen finnes det 3 taler. Det er Herodes sin tale, de

vise menns tale og engelens tale. Hver tale inneholder også dette
7-tallsmønsteret.

Dette matematiske fenomenet gjentar seg gjennom hele Matteus
evangelium. Disse ordene, som danner 7-tallsmønsteret, står både i
et innbyrdes forhold til det som står foran og det som kommer etter.
I Mat 28 bruker f.eks. forfatteren 140 ord, som er 7 ganger 20. Disse
140 ordene er ikke brukt andre steder i Det Nye Testamente. Hvor-
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dan kunne så Matteus vite at ingen av de andre forfatterne i N.T kom
til å bruke disse ordene? Det kunne han ikke vite noe om, men Den
Hellige Ånd hadde inspirert ham til å bruke disse ordene til et
vitnesbyrd for oss som leser i Bibelen, at Gud står bak sitt ord og
vokter nøye over det.

5.) Det samme forholdet går også igjen i evangeliet etter Markus.
"Begynnelsen til Jesu Kristi, Guds Sønns evangelium. Som skrevet
står hos profeten Esaias: Se, jeg sender mitt bud for ditt åsyn, han
skal lydde din vei, det er en røst av en som roper: Rydd Herrens vei,
gjør hans stier jevne.- således stod døperen Johannes fram i ørkenen
og forkynte omvendelsesdåp til syndenes forlatelse, og hele Judea og
alle de fra Jerusalem gikk ut til ham, og de ble døpt av ham i elva
Jordan, idet de bekjente sine synder. Og Johannes hadde et klede av
kamelhår, og lærbelte om sin lend, og hans mat var gresshopper og
vill honning. Og han forkynte og sa: Etter meg kommer den som er
sterkere enn meg, han hvis skorem jeg ikke er verdig til å bukke meg
ned og løse. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere
med Den Hellige Ånd."(Mark. 1,1-8.)

Antallet forskjellige ord i dette avsnittet er 77, som er 7 ganger 11.
Av disse 77 ordene bruker Johannes 21 i sin tale. Det er 7 ganger 3.

6.) De neste 3 versene inneholder beretningen om Jesu dåp. "Og
det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nasaret i Galilea og ble døpt
av Johannes i Jordan, og straks da han steg opp av vannet, så han
himmelen åpne seg og Åjnden komme ned over ham som en due. Og
det kom en røst fra himmelen: Du er min Sønn, den elskede, i deg
har jeg velbehag."(Mark. 1,9-11.)

Antallet av forskjellige ord som er brukt i dette avsnittet, er 35,
som er 7 ganger 5.

7.) I Mark.2,13-17 har vi bretningen om Jesu kallelse av Levi
(Matteus) og Jesu samtale med fariseerne og de skriftlærde " Og han
gikk atter ut til sjøen, og alt folket kom til ham, og han lærte dem.
Og da han gikk videre, så han Levi, Alfeus sønn, sitte på tollboden
og han sa til ham: Følg meg. Og han stod opp og fulgte ham. Og det
skjedde at han satt til bords i hans hus, og mange tollere og syndere
satt til bords med Jesus og hans disipler, for det var mange av dem,
og de fulgte ham. Og da de skriftlærde og fariseerne så at han åt
sammen med tollere og syndere, sa de til hans disipler: Han eter og
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drikker med tollere og syndere. Og da Jesus hørte det, sa han til dem:
De friske trenger ikke til lege, men de som har ondt, jeg er ikke
kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere."

Antallet av forskjellige ord i dette avsnittet er 49, som er 7 ganger
7. Av disse 49 ordene er 14 brukt av Jesus. Det er 7 ganger 2.
Farieseeme og de skriftlærde brukte her 7 ord.

8.) I Mark.4,3-20 forteller Jesus lignelsen om såmannen og de 4
forskjellige typer jord som såkornet falt i. Antallet av forskjellige ord
i denne lignelsen er 49, som er 7 ganger 7.

9.) I Mark 13,5-37 finner vi Jesu tale om Jerusalems ødeleggelse,
om de forskjellige endetidsbegivenheter og om sin gjenkomst. Antal
let av forskjellige ord i denne talen er 203, som er 7 ganger 29.

10.) I Mark. 16,9-20 berettes det om Jesu åpenbarelse for Maria
Magdalena, om de to Emmaus-vandreme og om misjonsbefalingen.

Antallet av ord som er brukt i disse 12 versene, er 175. Det er 7
ganger 25. Antallet av forskjellige ord i dette avsnittet er 98, som er
7 ganger 14. Antallet bokstaver i disse 98 ordene er 553, som er 7
ganger 79. Av disse 553 bokstavene er antallet vokaler 294 Det er 7
ganger 37. Antallet konsonanter er 259, som er 7 ganger 37.
Av de 98 greske bokstavene er antallet ord som Jesus talte til sine

disipler 42, som er 7 ganger 6. Antallet av ord som ikke er Jesu tale,
er 56. Det er 7 ganger 8.
Av de 98 ordene er 84 ord, som er 7 ganger 12, brukt før av Markus.

14 av ordene er kun brukt her. Det er 7 ganger 2.
Dette er bare et lite utdrag av de matematiske sammenhenger som

finnes i evangeliet etter Markus. Det skal vise oss at Guds ord er til
å stole på, og at ingen person i historien kan lage en tilsvarende
beretning, der 7 tallet går igjen i hele evangeliet.

11.) Vi skal ta med enda et eksempel på 7-tallets funksjon i en
Bibel- tekst, og det henter vi fra Jesu yppersteprestlige bønn i
Johannes 17. Dette kapitlet inneholder 490 ord. Det er 7 ganger 70.
Det inneholder videre 49 setninger. Det er 7 ganger 7. Det inneholder
1162 vokaler. Det er 7 ganger 166. Det inneholder 917 konsonanter.
Det er 7 ganger 131.
Det inneholder videre 98 verb. Det er 7 ganger 14. Det inneholder

77 substantiver. Det er 7 ganger 11. Det inneholder 70 konjunksjoner.
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Det er 7 ganger 10. Det inneholder 49 preposisjoner. Det er 7 ganger
7. Det inneholder 70 adverber og artikler. Det er 7 ganger 10.
Det inneholder 49 pronomener, som referer til Kristus. Det er 7

ganger 7. Det inneholder 91 pronomener, som henviser til personer
i guddommen. Det er 7 ganger 13. Det inneholder 7 pronomener som
henviser til Gud. Det inneholder 7 pronomner som viser til verden.
Dette fenomenet går igjen i alle Det Nye Testamentes bøker. Det

er 27 skrifter i N.T., og de er skrevet av forskjellige forfattere. Det
gjelder videre 537 sider etter Westcott og Horts greske utgave.
Dessuten hadde forfatterne av N.T. forskjellig bakgrunn, og de skrev
til forskjellige tider. Det er utelukket at de forsøkte å tilpasse det som
de skrev til 7- tallmønsteret, og at de eventuelt forsøkte å kopiere
hverandre.

I og med at forskerne nå har tatt datateknikken i bruk, når de
undersøker Bibelen, har de nå ved hjelp av forskjellige metoder
funnet ut at Bibelen også inneholder en kodeskrift, som gir oss skjulte
opplysninger, som ikke rent umiddelbart kommer fram i teksten. Jeg
skal i det følgende gjengi en liten del av de undersøkelsene som de
jødiske forskerne dr. Katz og dr. Wiener har kommet fram til. Jeg
siterer fra Ordet og Isarel. nr.3.1987. '^Gjennom mer enn 2000 år har
jødiske lærde beskjeftiget seg med å analysere G.T. og bla. prøvd å
finne fram til skjulte betydninger av de hellige skrifter. De har funnet
fram til forskjellige mønster som f.esk. ordenes tallverdi, men også
til ordenes plassering med regelmessige mellomrom, altså en
kodeskrift, som bare forståes av de innvidde, som derfor kan finne et
budskap i en tekst, som er skjult for andre.
To israelske forskere, dr. Katz og dr. Wiener, hvorav den siste er

computerekspert, har gjennomført en undersøkelse, som etter deres
mening gjør det sannsynlig at G.T. ikke kan være skrevet av et
menneske, at det altså er av guddommelig opprinnelse, selv om det
er skrevet ned av mennesker.

Ved en analyse av den hebraiske teksten er de kommet fram til den
overbevisning at i de 5 Mosebøkene er betydningsfulle ord atskilt fra
hverandre ved like lange intervaller, noe som det ofte henvises til i
den langt senere rabbinske litteraturen.
Ved å anvende dette skjemaet kunne de avdekke ord og

begrepssammenhenger som ikke uttrykkelig var skrevet i teksten.
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I følge dr. Katz motbeviser de nye forskningsresultater kilde-
skrifthypotesen, (som går ut på at Mosebøkene er avskrevet av et
ukjent antall kilder), idet det bokstavmønster som går igjen i alle
bøkene, taler imot denne teori. Sannsynligheten for at et slikt
mønster kunne oppstå ved en til feldighet er 1:3000000
Dr. Katz gir forskjellige eksempler på dette: Således blir ordet

"tora" gjengitt for hvert 50. skrifttegn i l.Mose bok. Ordet "Elo
hoim", som betyr "guder", d.v.s. den treenige Gud, forekommer i 1.
Mosebok etter hver 26. bokstav. Han understreker at tallene 50 og
26 er av den største betydning i den jødiske overlevering.
Det mest bemerkelsesverdige resultat av denne undersøkelsen er

ikke at sammenkoblingen av bokstaver med regelmessige mellom
rom er funnet i teksten. (Det samme kan man finne i en
telefonkatalog), men derimot at de avslørende ord står i direkte
sammenheng med det tekststed hvor de er skjult. Reks. blir Adams
og Evas gravsted aldri nevnt, men ved denne bokstav- tellingen
fastslår man imidlertid at navnene Adam og Eva framkommer der
Abrahams og Saras gravsted blir beskrevet (patriarkergraven.)

Forskningsprosjektet ble til da dr. Katz av nysgjerrighet besluttet
å analysere Bibelen ved hjelp av en rabbinsk bokstavtellingsmåte og
bad dr. Wiener om å lage et slikt computerprogram som de kunne
bruke til å undersøke I.Mosebok med.
Dr. Wiener forklarer deres framgangsmåte: "Vi anvender 2

forskningsmetoder. Den ene oppstilling beholder tekstens uttrykk
med et forutbestemt antall bokstaver på hver linje. Ved hjelp av et
gjennomsyn av linjene fastslår man om den nye sammenstillingen av
bokstaver gir bestemte ord. Antallet bokstaver på hver linje er
fullstendig vilkårlig, og vi eksperimenterer med stadig nye sam
menstillinger."
"Ved den andre metoden kontrollerer computeren ved hjelp av

gitte nøkkelord, som er oppgitt på forhånd- f.eks. Adam- om der i
bokstavrekken A-D-A-M er skjult en tekstdel, atter i vilkårlige, men
dog i regelmessige avstander.
Et annet ualminneligt synspunkt, som kom fram av forsknings

prosjektet, er den profetiske natur hos mange av de avdekkede ord
i telæten."
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Som et eksempel på dette anfører dr.Katz Esters bok, som blir lest
under den jødiske purimfesten. Denne boka forteller om jødenes
redning under kong Ahasverus (Zerxes) regjering.
I følge Esters bok fikk Haman, en av kongens ministre, kongens

tillatelse til å utrydde den jødiske befolkningen, men det lyktes
dronning Ester, som var jødiime, å få kongen til å tilbakekalle
tillatelsen om å utrydde jødene. Dette skapte stor glede og blir ennå
i dag feiret hvert år som "purim" (loddkastning). Som en følge av
dette ble Hamans 10 sønner drept.

Etter Hamans henrettelse spurte kongen Ester hva han mer kunne
gjøre for henne og hennes folk. Hun svarte: Man skal henge Hamans
10 sønner i galgen." (Ester 9,13.) Dette svaret har i århundreder vært
en gåte for de lærde, for Hamans sønner var jo drept, da hun kom
fram med denne bønna.

Det finnes imidlertid, sier dr. Katz, en viktig henvisning til
løsningen av gåten. I listen over Hamans sønner ser man 3 hebraiske
bokstaver- "taf, "schin" og "sajin"- som er skrevet mindre enn de
øvrige bokstavene. Nå betyr disse 3 bokstavene i følge tradisjonen i
den hebraiske tidsregningen år 1946 etter den gregorianske
kalenderen.

Den 16. oktober 1946 forklarer dr. Katz og peker på et avsnitt av
forsinden på "International Herald Tribune" fra denne dagen ble 10
NAZIFORBRYTERE HENGT INURNBERG, etter at den Inter-
nasjonale Militærdomstol hadde kjent dem skyldige i krigs
forbrytelser. (Faktisk ble 11 dømt, men Hermann Gøring hadde
begått selvmord en time før henrettelsen skulle finne sted.) Av en
uforklarlig årsak ropte en av dem, Julius Streicher, noen sekunder
før han ble henrettet: PURIM FEST 1946!

Begge, både Gøring og Streicher, var redskaper til at den bibelske
profeti i Esters bok ble oppfylt, sier dr. Katz.

Til dette kommer at den 16 oktober i 1946 i følge den jødiske
kalenderen var akkurat festdagen "Hoschana Raba", som regnes for
den siste domsdagen i rekken av store festdager, hvor også Nyttår
og Jom Kippur hører til- en domstid. Historien om purim og nazis
tene er et dramatisk eksempel som ble anført av de israelske
vitenskapsmennene som eksempel på G.T.s og de andre hellige
skrifters profetiske karakter.
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"Dette kan ikke forklares fomuftsmessig, mener computer-
eksperten dr. Wiener. "Derfor må vi ha en ikke-rasjonell forklaring,
og vår forklaring er at Bibelen (Torahen) er forfattet av Gud gjennom
Moses hånd..."

DET ER DERMED BEVIST AT BIBELEN ER EN BOK SOM
ER INSPIRERT AV GUD. Det går ikke an å lage en tilsvarende
bok, hvor både store deler av innholdet har et skjult budskap, hvor
de forskjellige tallene har en symbolsk betydning, og hvor en kan dele
de forskjellieg ord, ordgrupper, setninger og avsnitt med 7-tallet. I
tillegg til dette må en også være oppmerksom på at det som en
skriver, skal ha et logisk innhold. Selv om en person brukte et helt liv
på dette, så ville vedkommende kanskje greie å skrive 1 eller 2 sider.
Det er mange beviser på Guds eksistens og Bibelens sannhet, men

i og med at det såkalte "moderne mennesket" i Vesten har mistet
den åndelige dimensjonen i sitt livssyn og verdensbilde, så vil ved
kommende ikke godta åndelige beviser på Guds eksistens og
Bibelens ufeilbarhet og inspirasjon. Vedkommende vil bare godta
som bevis det som en kan veie, måle og utprøve gjenneom mekaniske,
fysiske og kjemiske prosesser. Av den grunn vil det matematiske
beviset, som vi har beskrevet ovenfor, være av den aller største
betydning i et samfunn som har mistet den åndelige dimensjonen i
sitt livssyn og verdensbilde. Her har i alle fall det såkalte "moderne
mennesket" et bevis som det ut ifra sine egne forutsetninger må
godta. Resultatet av dette blir da at vedkommende, som leser dette,
må omvende seg til Herren, for Herren har selv gjennom sitt ord
bevist at han er til.

Dersom ikke mennesket vil omvende seg ved dette beviset, så har
det dermed dømt seg selv. Jesus sier forøvrig at det ikke er han som
skal dømme menneskene på den siste dagen, men de ord som han
har talt til dem, skal dømme menneskene. "Og dersom noen hører
mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham, for jeg
er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Den
som forkaster meg og ikke tar imot mine ord, har den som dømmer
ham: DET ORD JEG HAR TALT, SKAL DØMME HAM PÅ DEN
SISTE DAGEN."(Joh.l2,47-48.)
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Spørmål og oppgaver.

1.) Hvor mange ganger er Guds ord renset?
2.) Hva står 1-tallet for?
3.) Hva står 111 for?
4.) Hvilke ord er delelige med 111?
5.) Hvilke tekster er delelige med 111?
6.) Hva står 2-tallet for?
7.) Hva står 3-tallet for?
8.) Hva står 4-tallet for?
9.) Hva står 40-tallet for?
10.) Hva står 5-tallet for?
11.) Hva står 6-tallet for?
12.) Hva står 666 for?
13.) Hvilket tall har Antikrist?
14.) Hva står 7-tallet for?
15.) Hvor mange ganger talte Jesus fra korset?
16.) Hvilke 7 hovedemner er Johannes Åpenbaring bygd opp

omkring?
17.) Hvilke 7 forskjellige hendelser ligger i begrepet " Herrens

dag"?
18.) Hvilke 7 hendelser får vi før "Herrens dag"?
19.) Hvilke 7 hovedtyper av dommer har vi Johannes Åpenbaring?
20.) Hvor mange segl, basuner og skåler er det i Johannes

Åpenbaring?
21) Hva står 70-tallet for?
22.) Hva står 8-tallet for?
23.) Hvor mange personer ble berget gjennom syndfloden?
24.) Hva er tallvedien av ordet "Jesus"?
25.) Hva står 9- tallet for?
26.) Hva står 10-tallet for?
27.) Hvor mange konger er sammen med Antikrist i endetiden?
28.) Hva står 12-tallet for?
29.) Hvilke 3 forskjellige grupperinger representerer de 12

apostlene?
30.) Hva står 13-tallet for?
31.) Hva står 37-tallet for?
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32.) Hva het den russiske vitenskapsmannen som først oppdaget
7-talls mønsteret i Bibelen?

33.) Hvilke 11 eksempler har vi tatt med av 7-talls-mønsteret i
denne boka?

34.) Hvilke metoder brukte de to jødiske forskerne dr. Katz og
dr.Wiener, for å få fram de skjulte budskap i Bibelen?

35.) Hvilke resultater kom de fram til?
36.) Hvorfor er det så viktig at Bibelens matematiske oppbygning

blir gjort kjent?
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DE FORSKJELLIGE BENEVNELSER SOM ANGÅR EN
DETIDEN.

I dette kapitlet skal vi omtale de forskjellige benevnelsene som vi
har i Bibelen angående selve endetiden. Disse benevnelsene vil skille
seg fra de benevnelsene som vi har angående Jesu komme for den
kristne menighet. Jesu komme for den kristne menighet vil skje før
trengselstiden.(Se kapitlet: Uttrykk som angår Jesu komme for den
kristne menighet.)

Selve endens tid vil vare i 7 år. De siste 3,5 år av denne tidsperioden
kaller vi for "den store trengsel". "På den tid skal Mikael stå fram,
den store fyrste som verner om ditt folks barn, og det skal komme en
trengselstid som det ikke har vært fra den dag noe folk ble til, og like
til den tid. Men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes
oppskrevet i boken."(Dan.l2,l.)
"for da skal det være så stor en trengsel som det ikke har vært fra

verdens begynnelse inntil nå, og heller ikke skal bli. Og ble ikke de
dager forkortet, da ble intet kjød (menneske) frelst, men for de
utvalgtes (utvalgte jøder og hedninger i trengselstiden) skyld skal de
dager bli forkortet."(Mat.24,21-22.)
Det skal komme en forferdelig trengselsperiode over verden. Den

er beskrevet gjennom hele G.T. og N.T. Vi skal i det følgende se på
de benevnelsene som er brukt i Bibelen angående denne tiden.

1.) "I DE SISTE DAGER". I G.T. er dette uttrykket brukt 14
ganger. Dette uttrykket referer seg til det forholdet at Gud deler inn
frelseshistorien i dager, som hver er på 1000 år. De to første dagene
varte fra skapelsen og til Abraham. De to neste dagene varte fra
Abraham og til Jesus. De to neste dagene varer fra Jesu første til Jesu
andre komme. DEN SISTE DAGEN ER RIKET FOR ISRAEL
ELLER 1000 ÅRS-RIKET.
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De ortodokse jødene har den samme inndelingen. De sier at i de
2 første dagene var det KAOS, i og med at Gud da handlet med
hedningene, og i og med at Guds lov ikke var kjent fullt ut i denne
tidsperioden. De neste 2000 år kaller de for lovens tid. De inn-
kluderer dermed Abraham i LOVENS TID. De neste 2000 år kaller
de for "MESSIAS SINE DAGER". Det siste 1000 året kaller de for
riket for Israel eller Messias-riket. Det er det samme som 1000
års-riket.

Uttrykket "de siste dager" har følgende 3 betydninger i Bibelen:
I ny-testamentlig betydning betyr det hele tidsperioden fra Jesu

første til Jesu andre komme. Det er 2 dager.
I gammeltestamentlig betydning betyr det selve rikets tid. Det er

1 dag.
I gammel-testamentlig betydning betyr det tiden for Messias første

komme og selve endens tid, som er på 7 år. Det er den siste og
syttiende åruken av Daniels 70 åruker.(Dan.9,24-27.) (Profetene i
G.T. så ikke menighetens tid, som nå har vart i snart 2000 år.)
Vi skal i det følgende sitere en del Bibel-steder, hvor dette uttryk

ket er brukt."Når du (jødene) er i trengsel, og alle disse ting kommer
over deg, i de siste dager, da skal du omvende deg og høre på hans
røst."(5.Mos.4,30).
Dette utsagnet angår selve endens tid. Jødene skal omvende seg

som rest og levning i slutten av den store trengsel.
"For jeg (Moses) vet at etter min død, vil dere forderve deres vei

og vike av fra den vei jeg har befalt dere å gå, og ulykken skal komme
over dere i de siste dager, fordi dere gjør det som ondt er i Herrens
øyne, og egger ham til vrede med deres henders verk."(5.Mos.31,29.)
Dette utsagnet angår den ulykken som skal komme over jødefolket

i endens tid.

"Og det skal skje i de siste dager, da skal flellet der Herrens hus
står, være grunnfestet på toppen av fellene og høyt hevet over alle
høyder, og alle hedningéfolk skal strømme dit."(Es.2,2.)
Dette utsagnet angår 1000 års-riket. Templet skal bygges opp igjen

av Jesus selv, og alle hedningefolk skal strømme til Jerusalem for å
tilbe Jesus fra Nasaret, som er jødenes Messias.
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"Herrens vrede skal ikke vende tilbake før han har utført og
fullbyrdet sitt hjertes tanker, i de siste dager skal dere (jødene) forstå
dethelt."(Jer.23,20.)
Dette uttiykket angår Guds vrede i endens tid.
"Men i de siste dager vil jeg gjøre ende på Moabs (Jordans)

fangenskap, sier Herren. Her ender dommen over Moab."(Jer.
48,47.)

Dette utsagnet angår endens tid. I forbindelse med dommen etter
den store trengsel skal Messias straffe jødenes fiender. Etter en tid
vil han oppheve den straffedommen som ligger over dem, fordi de er
villige til å anerkjenne jødene og jødenes Messias.
"Og jeg vil sette min trone i Elam (Iran), og jeg vil utrydde konge

og høvdinger der, sier Herren. Men det skal skje i de siste dager, da
vil jeg gjøre ende på Elams fangenskap, sier Herren."(Jer. 49,38-39.)
Dette utsagnet angår endens tid. På samme måten som Messias

skal straffe alle jødenes fiender, skal han også straffe Iran. Etter en
tid vil han også oppheve den straffedommen som ligger over dette
folket og landet. Iranerne vil da anerkjenne både jødene og Jesus fra
Nasaret som jødenes Messias.
"Da skal du (Gog) komme fra ditt land (Sovjet-unionen), fra det

ytterste Norden, du og mange folkeslag med deg, alle sammen
ridende på hester, en stor skare og en tallrik hær, og du skal dra opp
imot mitt folk Israel som en sky og skjule landet, i de siste dager skal
det skje, da lar jeg deg komme over mitt land, foråt folkene skal lære
meg å kjenne, når jeg for deres øyne åpenbar er min hellighet på deg,
Gog."(Esek.38,15-16.)
Det er vanskelig å tidfeste Gog-angrepet mot Israel helt eksakt,

men i og med at tidsuttrykket "i de siste dager" er brukt, så viser det
oss at dette angrepet på Israel skal skje etter den kristne menighets
bortiykkelse. Det skal skje i begynnelsen av den siste og 70 åruken
for Israel. (Se min bok: Jesu Gjenkomts. Bind 2.)
Mange Bibel-tolkere tror at dette angrepet skjer i forbindelse med

selve den store trengsel, eller at det til og med er en del av slaget ved
Harmageddon. En av grunnene til at jeg tror at dette er uriktig, er
det forholdet at uttrykket "Herrens dag" ikke er nevnt i Gog-
profetien. Herrens dag betyr Jesu gjenkomst til slaget ved
Harmageddon.
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Et annet forhold som vi må være oppmerksomme på, når det
gjelder Gog-profetien, er at denne profetien ikke er så mye omtalt i
G.T. som profetiene om Antikrist og selve endens tid. I Esek 38-39,16
er Gogprofetien utførlig beskrevet. En del av de andre profetene
omtalte dette angrepet, men de skrev ikke utfyllende om det. (Se
f.eks. Salm.83,1-9, Es.5,25-30, Es.7,18- 25, Es.10,5-12, Es.lO,27-34,
Es.14,25, Jer.5,15-19, Jer.6,22-26, Mika 5,4-5 og Sef.2,8-13.)
"Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter,

og han har kunngjort kong Nebudkanesar hva som skal skje i de siste
dager. Dette var en drøm og de syner du hadde i ditt indre, mens du
kvilte på ditt leie."(Dan.2,28.)
Dette utsagnet angår endens tid. Da skal den billedstøtten som

Nebudkanesar så, og som symboliserer de 4 verdensriker, bli truffet
av en stein, som ikke blir løsnet av menneskehender, men av Gud.
Denne steinen, som er et bilde på Jesus, skal treffe billedstøtten på
de ti tær, som symboliserer Antikristens rike i endetiden. Det skal bli
ødelagt, og Guds rike eller riket for Israel skal bli etablert med Jesus
som konge.
"Og nå er jeg (Mikael) kommet for å opplyse deg hva som skal

vederfares ditt folk i de siste dager, for dette er atter et syn som sikter
til de dager."(Dan. 10,14.)
Dette utsagnet angår trengselstiden, som skal komme over jorden.

Denne vil særlig gå ut over Israel i og med at alle verdens nasjoner
vil innvadere Israel og forsøke å ødelegge Guds folk.
"Deretter skal Israls barn vende om og søke Herren sin Gud og

David sin konge, og bevende skal de søke Herren og hans gaver i de
siste tider."(Hos.3,5.)
Dette utsagnet angår både endens tid og 1000 års-riket. I forbin

delse med den store trengselen skal jødene omvende seg til Jesus fra
Nasaret og anerkjenne ham som Messias og frelser. 11000 års-riket
skal jødene søke Herren og hans gaver.
"Men det skal skje i de siste dager, da skal flellet der Herrens hus

står, være grunnfestet på topen av fellene, og høyt hevet skal det
være over alle høyder, og folkeslag skal strømme opp på det. Og
mange hedningefolk skal gå avsted og si: Kom,la oss gå opp til
Herrens berg og til Jakob Guds hus, så han (Messias) kan lære oss
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sine veier, og vi ferdes på hans stier! FOR FRA SIGN SKAL LOV
UTGÅ, OG HERRENS ORD FRA JERUSALEM."(Mika 4,1-2.)
Dette utsagnet angår 1000 års-riket Hedningene skal underkaste

seg Messias, som skal styre hele verden ut ifra templet i Jerusalem.
Herrens lov og Herrens ord skal gå ut ifra Jerusalem. HEDNIN
GENE SKAL UNDERKASTE SEG MESSIAS-LOVENE I

RIKETS TID.

"For i mange dager skal Israels barn sitte uten konge og fyrste,
uten offer og billedstøtte, uten livkjortel og gudstjenesteredskaper.
Deretter skal Israels barn vende seg om og søke Herren sin Gud og
David sin konge (Messias), og bevende skal de søke Herren og hans
gaver i de siste dager."(Hos.3,4-5.)
Dette utsagnet angår selve endens tid og 1000 års-riket. På den

tiden vil jødene underkaste seg Jesus fra Nasaret, som er deres
Messias. De vil oppsøke Herren og hans gaver i rikets periode.
"Og det skal skje i de siste dager, sier Herren, at jeg vil utgyde av

min ånd over alt kjød (alle jøder), og deres sønner og deres døtre skal
tale profetiske ord, og deres unge menn skal ha syner, og deres
oldninger skal 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."(Ap.gj.2,17-18.)
Dette uttrykket angår både tiden for Jesu første komme og tiden

for Jesu gjenkomst og endens tid. Første del av denne profetien fikk
en foreløpig oppfyllelse på pinsefestens dag og tiden deretter. Den
siste del av denne profetien skal oppfylles ved Jesu gjenkomst.

Etter jødisk oppfatning skulle Messias komme etter at 4000 år var
gått av frelseshistorien. Messias kom også når tiden var inne til at
dette kunne skje, men de fleste av jødene kunne ikke forstå at han
var jødenes Messias, for de forstod ikke forsoningssiden ved ham.
(Se min bok: Jødenes Konge. Bind 4. Kapitlet: Syndsbegrepet i
jødedommen.)

I egenskap av løfte, utfordring og profetisk utsagn var det konkrete
og historiske Guds-riket nær, men da jødene som folk og nasjon ikke
ville ta imot sin Messias, så gikk det konkrete Guds-riket inn i sin
hemmelighetsform, hvor det nå har vært i snart 2000 år. I STEDET
FOR RIKET FOR ISAREL FIKK VI KIRKENS TID. Dette var en

hemmelighet, som først Paulus fikk åpenbaring om.
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(I parantes gjør vi oppmerksom på at det også ble gjort et forsøk
på å etablere riket for Israel i Israel av de første Jesus-troende jødene.
Se min bok: Jødenes Konge. Bind 4. s,233-235.)

I og med at Jesus er kommet første gangen, så er vi dermed kommet
inn i endetiden, men den er blitt UTVIDET MED 2000 ÅR. Vi har
allerede nå fått del i den kommende tidsalderens krefter (Hebr.6,5.),
men selve tidsalderen er ennå framtidig. Det som vi ser i dag av den
kommende tidsalderens krefter, er bare en blek avskygning av det
som skal bli.

"Men dette skal du vite at det i de siste dager skal det komme
vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige,
pengekjær, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot
foreldre, utakknemelige, vanhellige, ukjærlige, upålitelige, bak
talende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, svikefulle,
framfusende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud,
som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft- og disse skal
du vende deg fra."(2.Tim.3,l-5.)
Dette utsagnet angår den tiden som vi lever i dag. I og med at vi

nå er kommet inn i frafallet, som vil bane veien for Antikrist, er det
mange mennesker i vår tid som svarer til denne beskrivelsen. Jo
lenger vi kommer inn i endetiden, jo flere mennesker vil ha disse
kjennetegn.
"Etter at Gud hadde talt mange ganger og på mange måter (stykke

for stykke) til fedrene ved profetene, så har han i disse siste dager
talt til oss ved Sønnen."(Hebr.l,l.)

Dette uttrykket angår tidspunktet fra Jesu første komme og til Jesu
gjenkomst.
"Deres rikdom er råtnet, og deres klær er blitt møll, deres gull og

sølv er rustet bort, og rusten på det skal være til vitnesbyrd mot dere
og ete deres kjøtt som ild. Dere har samlet skatter i de siste
dager."(Jak.5,2-3.)

Uttrykket angår den tiden som Jakob levde i. Han trodde at Jesus
gjenkomst var nær forestående, og at han da ville dømme de rike som
undertrykte de fattige. (Jakobs forkynnelse i Jakobs brev hører med
til den såkalte jøde-kristendommen. Han forkynte både lovens rett
ferdighet og den rettferdighet som en fikk ved å tro på Jesus.) (Se
mine bøker: Jødenes Konge. Bind 1,2,3 og 4.)
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"idet dere først og fremst vet dette at i de siste dager skal det
komme spottere med spott, som farer fram etter sine egne lyster og
sier: Hvor er løftet om hans gjenkomst? for fra den tid da fedrene
sov inn, vedblir jo alle ting som de var fra skapningens begyn-
nelse."(2.Pet.3,3-4.)
Dette uttrykket angår hele tiden fra Jesu første komme med særlig

vekt på selve endetiden, som vi nå er inne i.
Jeg vil i det følgende sitere det som Erich Sauer sier om uttrykket

"de siste dager" i sin bok: Den korsfestedes triumf. s,133: "Med Kristi
første komme begynner "de siste dager" i Guds kalender
(Ap.gj.2,17.). Etter urkristen overbevisning begynner "endetiden" da
Kristus ble menneske (Hebr.1,1, l.Joh.2,18.). For Kristus er det
endemålet som verdens lange historie sikter mot (Hebr.9,26.).
"HANS FØRSTE KOMME ER BEGYNNELSEN TIL ENDEN"...
Historien om "endetiden" i N.T.s betydning er da ikke i første rekke
historien om den siste framtid, men HELE DEN NYTES
TAMENTLIGE FRELSESHISTORIE ER EN HISTORIE OM
ENDETIDEN, som gradvis går inn i sin fullendelse. I Kristus er
begynnelsen til fullendelsen kommet. Derfor er det alt siden da
allerede "inntrådt endetid".(J.T.Beck.)"
Jeg vil også sitere fra Johan Holens bok: Daniels Bok. Profetisk

Persapektiv. s,ll, hvor han skriver: "Uttrykket "de siste dager"
forekommer jorten ganger i G.T. og gjentatte ganger i N.T. I dette
bibelske begrepet LIGGER HELE DEN NYTESTAMENTLIGE
NÅDETID INNEBYGGET. Peter sier at det som skjedde på pin
sedag, var en oppfyllelse av profetier om de siste dager.(Ap.gi. 2,17.)

Hebreerbrevet viser oss også klart at "de siste dager" begynte med
Kristi komme i kjød. I Hebr.1,2 sies det at "at i disse siste dager har
Gud talt til oss ved Sønnen."

Når Kristus kommer igjen, går "de siste dager" over i "endens tid",
også kalt enden. (Mat.24,14 og l.Kor. 15,24.) "De siste dager" er
HELE DEN HUSHOLDNING SOM VI NÅ LEVER I. "Endens
tid" begynner ved Kristi komme og bortrykkelsen av Guds folk fra
jorden og avslutter med verdensdommen, når himlene og jorden
forgår."

2.) "PÅ DEN DAG". Dette uttrykket brukes ofte i G.T. Det har
følgende betydninger:
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a) Det betyr forskjellige begivenheter som ska! skje i endetiden.
b) Det betyr 1000 års-riket.
"Og 7 kvinner skal på den dag ta fatt i en mann og si: Vårt eget

brød vil vi ete, og i våre klær vil vi kle oss, la oss bare kalles med ditt
navn, ta bort vår vanære."(Es.4,l.)
Dette utsagnet angår selve endens tid. På grunn av de mange

krigene som vi vil få i endetiden, skal mange av de jødiske mann
folkene bli drept I den forbindelse vil kvinnene i Israel forsøke å få
tak i de mannfolkene som ennå er i livet. Vi må huske på at to
tredjedeler av den jødiske befolkningen skal uttryddes i
trengselstiden. (Se Sak. 13,8.)
"På den dag skal Herrens spire (Messias) være til pryd og her

lighet, og landets frukt til stolthet og til pryd for de unnkomne av
Israel."(Es.4,2.)
Dette utsagnet angår riket for Israel. Når det blir opprettet, skal

Messias være til pryd og herlighet for jødene. I dag blir han til en stor
grad misforstått av det jødiske folket. Dette gjelder i særlig grad
forsoningssiden ved ham.
"På den dag skal denne sang synges i Juda land: En sterk by har

vi, frelse setter han til mur og vern. Lat opp portene, så et rettferdig
folk kan gå inn, et folk som holder fast ved sin troskap." (Bs.26,1.)

Dette utsagnet angår selve slutten av endens tid. Straks før Jesu
gjenkomst skal jødene omvende seg som rest og som levning.
JØDENES OMVENDELSE I ENDENS TID UTLØSER JESU
GJENKOMST.

"På den dag vil jeg gi Gog et gravsted i Israel, de veifarendes dal
østenfor havet (Jarmuk-dalen øst for Geneseratsjøen), og den skal
stenge veien for de veifarende, der skal de (jødene) begrave Gog og
hele hans hop, og de skal kalle den Gog-hopens dal." (Esek.39,11.)
Dette utsagnet angår Gog-krigen, som vil komme før den store

trengsel. Den kommer i begynnelsen av den siste og syttiende åruken
for Israel.

"På den dag skal fyrsten ofre en okse til syndoffer for seg og alt
folket i landet."(Esek.45,22.)

Dette utsagnet angår de ofringene som skal takes opp igjen i
templet i Jerusalem i rikets tid. De ofringene som skal finne sted i
1000 års-riket er minneoffer over Jesu forsonergjerning for all ver-
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dens synd. Det er likeledes gave- og underkastelses offer under
jødenes Messias. I tillegg til dette vil også ofrene ha en rensende
betydning for de som offer.
"Og det skal skje på den dag, sier Herren, at du (jødene) skal rope:

MIN MANN! Og du skal ikke mere rope til meg: Min Baal!"
(Hos.2,16.)

Dette utsagnet angår jødenes omvendelse som skjer i sluttfasen av
den store tengselen.
"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."(Am. 8,9.)
Dette utsagnet angår Jesu gjenkomst til Israel og Oljeberget. Ved

middagstid er skal det bli et mørke over hele verden. Som en kontrast
til dette mørket vil hele verden kunne observere Jesu gjenkomst, som
vil skje i et intens og overveldende lys.(Se min bok: Guds-riket i Israel.
s,171-176.)
"På den dag vil jeg reise opp Davids falne hytte (Davids

kongerike), og jeg vil mure igjen dens revner og reise opp det som er
nedbrutt av den, og jeg vil bygge den opp igjen som i fordums
dager. "(Hos.9,11.)

Dette utsagnet angår selve riket for Israel. I den tiden vil Messias
selv reise opp dette riket. Han skal være konge i dette riket i 1000 år.
(Se l.Kor.15^-28, l.Tim.1,17 og Åp.20,6.)
"Og mange hedningefolk skal gi seg til Herren på den dag og bli

mitt folk, og jeg vi bo hos deg, og du skal kjenne at Herren,
hærskarenes Gud, har sendt meg til deg."(Sak.2,15.)
Dette utsagnet angår selve 1000 års-riket. I denne tiden vil hednin-

gefolkene omvende seg til Israels Gud, og de skal bli Herrens folk
helt ut.

"På den dag, sier Herren, hærskarenes Gud, skal dere (jødene)
innby hverandre til gjestebud under vintreet og fikentreet."(Sak.
3,10.)
Dette utsagnet angår jødenes frelse i endetiden og 1000 års-riket.
"Og Herren deres Gud skal frelse dem (jødene) på den dag, han

skal frelse sitt folk som en hjord, for de er som edelsteiner i en krone
og stråler over hans land."(Sak.9,16.)

Dette utsagnet angår jødene frelse i endetiden.
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"Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en stein
å løfte på for alle folkene, alle som løfter på den, skal såre seg selv.
JA, ALLE JORDENS HEDNINGEFOLK SKAL SAMLE SEG
MOTDEG."(Sak.l2,3.)
Dette utsagnet angår det store angrepet som vil finne sted i

trengselstiden mot Jerusalem. Gud vil tilintetgjøre disse fiende
hærene i forbindelse med slaget ved Harmageddon.
"På den dag vil jeg gjøre Judas stammehøvdinger lik et fyrfat

mellom vedtrær og et ildbluss blant kornbånd, og de skal fortære alle
folkene rundt omkring, til høyre og til venstre, og Jerusalem-folket
skal fremdeles bli på sitt sted, i Jerusalem."(Sak.l2,6.)
Dette utsagnet angår jødenes kamp i forbindelse med hedningenes

angrep på Jerusalem. På grunn av at Herren gir jødene stor styrke,
skal ildce fiendene greie å tilintetgjøre Jerusalem. En del av innbyg
gerne i Jerusalem skal fortsette å bo i Jerusalem.
"Og på den dag vil jeg søke å ødelegge alle de hedningefolk som

drar mot Jerusalem."(Sak.l2,9.)
Dette utsagnet angår hedningenes angrep på Jerusalem. Herren

vil ødelegge alle dem som deltar i denne kampen for å ødelegge hans
egen by.
"På den dag skal sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen over

ulykken i Hadadrimmon i Meggidons dal."(Sak.l2,ll.)
Dette utsagnet angår jødenes omvendelse i trengselstiden. Når de

oppdager at Jesus fra Nasaret er deres Messias, skal det bli en stor
sorg over hele Israel.
"På den dag skal det være en åpnet kilde for Davids hus og for

Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet."(Sak.l3,l.)
Dette utsagnet angår jødenes omvendelse. Når de oppdager at

Jesus fra Nasaret er deres Messias, skal han være en åpnet kilde for
dem mot synd og urenhet. Han vil tilgi dem deres synder og rense
dem.

"Og det skal skje på den dag, sier Herren, hærskarenes Gud, at jeg
vil utlydde avgudenes navn av landet, og de skal ikke mere kommes
i hu, også profetene (de falske profeter) og den urene ånd vil jeg få
bort av landet."(Sak.l3,2.)
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Dette utsagnet angår Jødene omvendelse. I forbindelse med den
vil Herren utrydde avgudene fra Israel. Dette vil også skje med de
falske profeter og den urene ånd.
"På den dag skal alle profeter skamme seg over sine syner når de

vil profetere, og de skal ikke ikle seg en lodden kappe for å
lyve."(Sak.l3,4.)
I forbindelse med jødene omvendelse skal ikke lenger de falske

profeter profetere løgn og usannhet. De skal unnskylde seg med at
de ikke lenger er profeter, men at de er bønder.
"På den dag skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt

imot Jerusalem i øst, og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og
vest, så der blir en stor dal, idet den ene halvdel av fjellet viker mot
nord, og den andre halvdel mot syd."(Sak.l4,4.)
Dette utsagnet angår Jesu komme til Ojeberget, etter at han har

tilintetgjort alle jødenes fiender. Han kommer da for å opprette riket
for Israel.

"På den dag skal lyset bli borte, de herlige himmellys skal
formørkes."(Sak. 14,6.)

Dette utsagnet angår Jesu gjenkomst til jorden. I den forbindelse
skal lyset bli borte midt på dagen.
"Og på den dag skal levende vann (flertall) 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.l4,8.)
Dette utsagnet angår 1000 års-riket. Da skal livgivende vann

strømme ut fra templet i Jerusalem. Den ene halvdelen av vannet går
til Middelhavet mens den andre halvdelen renner til Dødehavet.

Dette vannet har bl.a. den egen skapen at Dødehavet blir sunt. (Se
Esek.47,M2.)
"På den dag skal det stå på hestenes bjeller: Helliget til Herren,

og grytene i Herrens hus skal være som offerskålene foran alteret."
(Sak.14,20.)

Dette utsagnet angår 1000 års-riket. Alt skal på denne tiden være
helliget til Herren.
"Og på den dag som jeg skaper, sier Herren, hærskarenes Gud,

skal de (de troende jøder) være min eiendom, og jeg vil spare dem,
likesom en mann sparer sin sønn som tjener ham."(Sak. 14,17.)
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Dette utsagnet angår jødenes frelse i endens tid. Herren vil spare
de messianske jødene, slik at de skal bli berget inn i riket.

3.) "PÅ DEN TID". Dette uttrykket har følgende betydninger i
Bibelen:

a) Det angår forskjellige begivenheter i gammel tid.
b) Det angår tidspunktet for Gogs angrep på Israel.
c) Det angår forskjellige begivenheter i endens tid.
d) Det angår selve 1000 års-riket.
"På den tid skal Herren pipe til fluen lengst borte ved Egyptens

strømmer (etioperne) og til bien i Assurs land (både Assyria og
Sovjet- unionen i endetidsbetydning), og de skal komme og slå seg
ned alle sammen i de øde daler og i Qellkløftene og i alle tornebus
kene og på alle beitemarkene. På den tid skal Herren med en
rakekniv som er leid på hin side elven (Eufrat) med Assurs konge,
rake av alt håret både på hodet og nedentil, endog skjegget skal den
ta bort. På den tid skal en mann holde en kvige og to får, men på
grunn av den mengde melk den gir, skal han ete fløte, for fløte og
honning skal hver den ete som er blitt tilbake i landet."(Es.7,18-22.)
Dette er et profetiske utsagn som både gjelder Assyrias angrep på

Israel i gammel tid, og som gjelder Gogs angrep på Israel i endens
tid.

"På den tid skal levingen av Israel og de unnkomne av Jakobs hus
ikke mere bli ved å stole på ham (Antikrist) som slo det, men de skal
trofast stole på Herren."(Es. 10,20.)
Dette utsagnet angår 1000 års-riket. På den tid skal jødene bare

sette sin lit til Messias.

"På den tid skal hans byrde (Gog) bli tatt bort fra din skulder, og
hans åk fira din hals, og åket skal sprenges av dens fedme." (Es.10,27.)
Dette utsagnet angår Gogs angrep på Israel i endens tid.
"På den tid skal du (jødene) si: Jeg takker deg. Herre, for du var

vred på meg, men din vrede hørte opp, og du trøstet meg." (Es.12,1.)
Dette utsagnet angår 1000 års-riket. I denne tiden vil jødene være

fullstendig underkastet Jesus fra Nasaret som sin Messias. De vil da
fullt ut akseptere at Herren har vært vred på folket, fordi det ikke
tok imot Sønnen, da han sendt ham til jødene første gangen.
"På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd (Messias),

som står som et banner (samlingsmerke) for alle folkeslag, og hans
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bolig (templet) skal være herlighet På 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 Patros (Patros betyr egentlig
"landet i sør". Det er Øvre- Egypt.), og Etiopia og Elam (Elam var
et Qellland som lå øst for Babylon med Susa som hovedstad. I utvidet
betydning er det Iran) og Sinear (Sinear var en gammel-testamentlig
benevnelse på Babylon) og Hamat (Hamat var et arameerrike ved
elven Orontes i det nordlige Syria. Etter Jerusalems fall i året 586-
587 ble en del av innbyggerne i Jerusalem ført til Hamat) og havets
øyer. (Dette ordet kan oversettes med kontinenter. Det betyr lan
dene i Vesten."(Es.ll,10-ll.)
Dette utsagnet angår rikets tid. På den tid skal Messias være et

samlingsmerke for alle jordens nasjoner. Jødene skal komme tilbake
til Israel fra alle verdens land.

"På den tid skal Jakobs herlighet bli ringe, og folkets fete kropp
skal tæres bort."(Es.l7,4.)

Dette utsagnet angår den store trengselstiden som skal komme
over jorden. På den tid skal Israel være et ringe folk på grunn av all
den ulykken som har rammet folket og landet.
"På den tid skal mennesket vende sitt blikk til sin skaper, og hans

øyne skal se opp til Israels hellige."(Es.l7,7.)
Dette utsagnet angår riket for Israel. På den tid skal mange

mennesker anerkjenne Jesus fra Nasaret som verdens frelser og
jødenes Messias.
"På den tid skal Israels faste byer bli som de forlatte steder i skogen

og på høydene, de som ble forlatt for Israels barns skyld, og landet
skal bli som en ørken."(Es.l7,9.)

Dette utsagnet angår de ødeleggelsene som vil finne sted i Israel i
forbindelse med den store trengsel. Byene skal da ligge forlatt, og
landet skal bli til en ørken.

"På den tid skal det bæres gaver til Herren, hærskarenes Gud, fra
det ranke folk med den glinsende hud (etioperne), fra det folk som
er fryktet viden om, det folk som stadig bruker målsnor og treder ned,
det fok hvis land gjennomskjæres av strømmer- til det sted hvor
Herrens, hærskarenes Guds navn bor, til Sions berg." (Es.18,7.)
Dette utsagnet angår etiopernes underkastelse under Messias i

rikets tid. De skal komme til Jerusalem med sine gaver.
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"På den tid skal Egypten være som kvinner, det skal forferdes og
frykte for Herren, hærskarenes Guds løftede hånd, som han svinger
imot det. Og Juda land skal være en redsel for Egypten, så ofte noen
nevner det for dem, skal de skjelve for det råd som Herren,
hærskarenes Gud, tar mot det."(Es. 19,16-17.)
Dette utsagnet angår selve endens tid. I den tiden skal Egypten

være redd for Israel, for egypterne vet at Herren er med jødefolket.
I endetiden vil vi få mange tegn som konkret viser at Gud er på jødene
sin side. Gud skal kjempe for dem.
"På den tid skal det være 5 byer i Egyptens land, som taler Kanaans

tungemål og sverger Herren, hærskarenes Gud, troskap, en av dem
kalles Ir-Ha heres. (Det betyr nedbrytningens by). På den tid skal det
være et alter for Herren midt i Egyptens land, og en støtte for Herren
ved dets landemerke."(Es. 19,18-19.)
Dette utsagnet angår selve trengselstiden. Det skal på den tid være

5 byer i Egypt som taler det jødiske tungemålet, og som tilber Israels
Gud. Dette kan være jøder, men mest sannsynlig er det at dette er
egyptere. Vi vet at den messianske vekkelsen begynner allerde i
trengselstiden. I rikets tid skal den gjelde alle folkeslag.
"Og Herren skal la seg til kjenne for Egypten, og egypterne skal

kjenne Herren på den tid, og de skal bære fram slaktoffer og matoffer
og gjøre løfter til Herren og holde dem."(Es. 19,21.)
Dette utsagnet angår 1000 års-riket. I denne tiden skal også egyp

terne tilbe Jesus fra Nasaret som jødenes Messias og bære fram de
forskjellige offer i templet i Jerusalem.
"På den tid skal Israel være den tredje med Egypten og med

Assyria, EN VELSIGNELSE MIDT PÅ JORDEN, fordi Herren,
hærskarenes Gud, har velsignet det og sagt: Velsignet være mitt folk
Egypten og mine henders verk, Assyria og min arv Israel"(Es. 19,24-
25.)
Dette utsagnet angår 1000 års-riket. På den tiden skal både Israel,

Egypt og Assyria leve i fred med hverandre og være en velsignelse
midtpå jorden.
"På den tid skal Tyrus bli glemt i 70 år, så lenge som en konges

dager, når 70 år er til ende, skal det gå Tyrus som det heter i visen
om skjøgen. Ta din citar, gå omkring i byen, du glemte skjøge! Spill
det beste du kan, syng vise på vise, så folk kan komme deg i hu. Når
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70 år er til ende, skal Herren ta seg av Tyrus, og det skal atter få ta
imot horelønn (drive handel med andre land), og det skal drive utukt
med alle verdens riker over den hele jord." (Es.23,15-17.)
Dette utsagnet angår den straffen som Tyrus skal få i forbindelse

med dommen etter den store trengsel. Landet skal bli dømt til å ligge
uvirksomt i 70 år. Etter den tid skal det få lov til å drive handel med

alle verdens nasjoner, slik som det hadde gjort før.
"På den tid skal Herren hjemsøke himmelens hær i det høye

(ondskapens åndehær i himmelrommet) og jordens konger nede på
jorden, og de skal samles sammen som fanger i hulen og settes fast i
fengslet, og langt om lenge (etter at 1000 års- riket er slutt) skal de
få sin straff."(Es.24,21-22.)

Dette utsagnet angår den dommen over kongene på jorden og de
falne engler som går foran opprettelsen av riket for Israel. De skal
fanges i abyssos i 1000 år. I forbindelse med dommens oppstandelse
skal de bli dømt til en evig straff i ildsjøen.
"På den tid skal de (jødene) si: SE, DER ER VÅR GUD, HAN

SOM VI VENTET SKULLE FRELSE OSS, dette er Herren som vi
ventet på, la oss fryde og glede oss i hans frelse."(Es.25,9.)
Dette utsagnet angår jødenes hyllest av Jesus fra Nasaret i rikets

tid. De ser da klart at han er deres Gud og Messias.
"På den tid skal denne sang synges i Juda land: EN STERK BY

HAR VI, FRELSE SETTER HAN TIL MUR OG VERN."
(Es.26,1.)

Dette utsagnet angår Jesu styre i 1000 års-riket.
"På den tid skal Herren med sitt sverd, det hårde og store og sterke,

hjemsøke Leviatan, den lettfarende drage (Assyria), og Leviatan, den
buktede drage (Babylon), og han skal drepe uhyret som er i
havet.(Egypt)."(Es.27,l.)
Dette utsagnet angår den straffen som vil ramme både Assyria,

Babylon og Egypt i sluttfasen av den store trengselen. I forbindelse
med slaget ved Harmageddon skal Herren straffe alle de land som
har angrepet Israel.
"På den tid skal de synge: Der er en edel vingård (Israel), syng om

den! Jeg, Herren, er dens vokter, hvert øyeblikk vanner jeg den, for
at ikke noen skal hjemsøke den, vokter jeg den dag og natt."(Es.27,2-
3.)
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Dette utsagnet angår Herrens beskyttelse av Israel og jødefolket i
rikets tid. Herren skal vokte Israel både dag og natt.
"Og det skal skje på den tid at Herren skal slå ned frukter like fra

Storelven (Eufrat) til Egyptens bekk (Wadi el Arish), og dere, Israels
barn, dere skal sankes opp en for en. Og det skal skje på den tid at
de (englene) skal støte i en stor basun, og da skal de (jødene) komme
de fortapte i Assurs land og de fordrevne i Egyptens land, og de skal
tilbede Herren på det hellige berg i Jerusalem."(Es.27,12-13.)
Dette utsagnet angår tiden for Jesu gjenkomst. Han skal da sende

ut sine engler med basunens veldige røst, og de skal samle de jødene
som ennå er ute i landflyktigheten. De skal tilbe Herren i Jerusalem.
(Se Mat.24,31.)

"Så sier Herren: På den tid som behager meg, bønnhører jeg deg,
og på frelsens dag hjelper jeg deg, og jeg vil bevare deg og GJØRE
DEG (MESSIAS) TIL EN PAKT FOR FOLKET, foråt du skal
gjenreise folket og utskifte de øde arvelodder."(Es.49,8.)
Dette utsagnet angår Israels frelse i endens tid. På den tid skal Gud

gjøre Messias til en pakt for folket. Messias skal gjenreise landet, som
er blitt ødelagt i trengselstiden og skifte ut landet til de 12 stammene.
"På den tid skal de (jødene) kalle Jerusalem Herrens trone, og alle

folkene skal samle seg der, til Herrens navn i Jerusalem, og de skal
ikke mere følge sitt onde, harde hjerte."(Jer.3,17.)

Dette utsagnet angår 1000 års-riket. På den tid skal jødene forstå
at Herren har sin trone i Jerusalem. Alle hedningefolkene skal samles
der for å tilbe jødenes Messias.
"På den tid, sier Herren, vil jeg være alle Israels ætters Gud, og de

skal være mitt folk."(Jer.31,l.)
Dette utsagnet angår 1000 års-riket. På den tiden vil alle ættene i

Israel anerkjenne Jesus fra Nasaret som deres Messias.
"På den tid skal Mikael stå fram, den store fyrste som verner om

ditt folks barn, og det skal komme en trengselstid som det ikke har
vært fra den dag da noe folk ble til, og like til den tid. Men på den
tid skal de av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet i boka."
(Dan.12,1.)

Dette utsagnet angår siste del av den store trengsel. Mikael og hans
engler skal stride for Israels barn. I forbindelse med trengselstiden
skal Israel bli frelst som rest og som levning.
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"Da skal de rope til Herren, men han skal ikke svare dem, han skal
skjule sitt åsyn for dem på den tid for deres onde gjerningers
slQrld."(Mika,3,4.)
I den store trengsel skal jødene rope på Herren, men han skal ikke

svare dem, før tiden er inne til det. Det skjer på slutten av den store
trengselen.
"Se, jeg skal på den tid ha med alle dem å gjøre som har plaget

deg, og jeg vil frelse det haltende og sanke det bortdrevne, OG JEG
VIL GJØRE DEM (JØDENE) TIL RY OG PRIS OVER HELE
JORDEN, hvor de er blitt så vanæret. På den tid vil jeg føre dere hit,
på den tid vil jeg sanke dere, for jeg vil gjøre dere til ly og til pris blant
alle jordens folk, når jeg gjør ende på deres fangenskap for deres
øyne, sier Herren."(Sef.3,19-20.)
Dette utsagnet angår den straffen som Gud vil sende mot de

hedningefolk som har plaget jødene. Dette vil skje i trengselstiden. I
forbindelse med Jesu gjenkomst vil han sende ut sine engler og sanke
sammen store deler av jødefolket.(Se Mat.24,31.) Jødene skal etter
den tid være til pris og ry blant alle verdens folk.

4.) "DA". Tidsadeverbet "da" har følgende 2 betydninger i
Bibelen:

a) Det kan angå forskjellige hendelser i trengselstiden.
b) Det kan angå selve 1000 års-riket.
"Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden ligge hos

kjeet, og kalven og de unge løven og gjøfeet skal holde seg sammen,
og en liten gutt skal drive dem."(Es.ll,6.)
Dette utsagnet angår den fine tiden som vi skal få i 1000 års-riket.

I den tiden skal mennesker og dyr leve sammen i fred og harmoni.
Dyrene har da fått del i "Guds barns herlighets ffihet".(Rom.8,21.)
"Da vil jeg (Gud) gjøre det trangt for Ariel (Jerusalem), og der

skal være sorg og jammer, men så skal det bli meg et VIRKELIG
ARIEL. Jeg vil slå leir rundt omkring deg, og jeg vil kringsette deg
med vaktposter og bygge voller mot deg. Da skal du tale lavmelt fra
jorden, og fra støvet skal du mumle fram dine ord, og din røst skal
lyde likesom en dødningemaner, og fra støvet skal din tale hvis-
kes."(Es.29,2-4.)
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Dette utsagnet angår den store trengselstiden som skal komme
over jorden. I og med at fiendene omringer Jerusalem, skal Israel ha
sorg og være mismodig.
"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 vederstyggeligheter."(Esek.36,31.)
Dette utsagnet angår riket for Israel. På den tiden vil jødene

skammes over alle sine onde gjerninger som de har gjort opp igjen
nom sin historie.

"Da skal de si: Dette land som var lagt øde, er blitt som Edens
hage, og de herjede og ødelagte og nedrevne byer er gjenreist og har
fått murer."(Esek.36,35.)

Dette utsagnet angår 1000 års-riket. Israel som var lagt øde i den
store trengsel, er nå blitt grøderikt som Edens hage.
"Da skal du (Gog) komme fra ditt land, fra det ytterste Norden,

du og mange folkeslag med deg, alle sammen ridende på hester, en
stor skare og en tallrik hær."(Esek.38,15.)

Dette utsagnet angår Gogs angrep på Israel.
"Da skal de som bor i Israels byer, gå ut og gjøre opp ild og holde

den ved like med rustninger og små og store skjold, med buer og piler
og staver og spyd, og de skal holde ilden ved like i 7 år."(Esek.39,9.)
Dette utsagnet angår jødenes opprydning etter Gog-slaget. De

skal brenne opp Gogs rustninger og våpen. Dette arbeidet skal ta 7
år.

"Da skal de (jødene) vanke om fra hav til hav og fra nord til øst,
de skal flakke omkring og søke etter Herrens ord, men de skal ikke
finne det."(Amos 8,12.)

Dette utsagnet angår den store trengselen. Jødene skal søke etter
Herren, men de skal ikke finne ham på grunn av sine mange misgjer
ninger.
"Da skal Herren bli konge over hele landet, på den dag skal Herren

være en, og hans navn ett."(Sak.l4,9.)
Dette utsagnet angår 1000 års-riket. Jesus fra Nasaret skal styre

hele verden ut ifra Jerusalem i 1000 år.

"Da skal dere (jødene) atter se forskjell mellom den rettferdige og
den ugudelige, mellom den som tjener Gud, og den som ikke tjener
ham."(Mal.3,18.)
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Dette utsagnet angår riket for Israel. På den tiden skal jødene være
prester utover den hele jord for Herren. De skal da se forskjell på
den rettferdige og den urettferdige.
"Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere i hjel, og dere skal

hates av alle folkeslag for mitt navns skyld."(Mat.24,9.)
Dette utsagnet angår de vanskelighetene som både de messianske

jødene og jødefolket skal stå ovenfor i den trengselstiden som skal
komme over jorden.
"Når dere da ser ødeleggelsens vederstyggelighet (Antikrist), som

profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn (templet i
Jerusalem)- den som leser det, han se til å skjønne det!- da må de
som er i Judea, fly til flells."(Mat.24,15-16.)

Dette utsagnet angår begynnelsen av den store trengsel. Etter at
3,5 år er gått av trengselstiden, vil Antikrist innvadere Israel, sette
seg i templet i Jerusalem, forstyrre offertjenesten der, utgi seg for å
være Messias og kreve tilbedelse av jødene.
"for da skal det være så stor en trengsel som ikke har vært fra

verdens begynnelse inntil nå, og heller ikke skal bli."(Mat.24,21.)
Dette utsagnet angår den store trengselen, som er de 3,5 siste årene

av trengselstiden.
"Og da skal Menneskesønnene tegn (skyen som innhyller både

Gud, Jesus, englene, de troende og det himmelske Jerusalem) vise
seg på himmelen, og da skal alle jordens slekter (landets slekter)
jamre seg, og de skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer
med kraft og megen herlighet."(Mat.24,30.)
Dette utsagnet angår Jesu gjenkomst til jorden etter at den store

trengsel er forbi. Han kommer da for å dømme både jøder og
hedninger og for å opprette riket for Israel.
"Da skal to være ute på marken, en blir tatt (med), og en blir latt

tilbake."(Mat.24,40.)
Dette utsagnet har ingen ting med Jesu komme for den kristne

menighet å gjøre. Den skal etter min vurdering rykkes bort til Herren
før selve trengselstiden. Dette utsagnet angår de som lever, når Jesus
kommer tilbake. De som blir tatt med, blir tatt med til dom. De som
blir latt tilbake, er de som får gå inn i 1000 års-riket.
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At dette er en riktig fortolkning sees også av Luk. 17,37, hvor det
stilles spørsmålet: Hvor de blir tatt med? Jesus sa: "Hvor åtselet (det
døde legemet) er, der skal gribbene samles."
Dette betyr at de som blir tatt med, blir tatt med til dom og til å

dø. Gribbene skal fortære deres legemer.(Se f.eks. James Mc Keevers
bok: Boken om bortrykkelsen. Seier i endetiden.s,90-93.)
Jeg vil også sitere det om Willy Høyås sier om dette i en artikkel i

Korsets Seier. Bibelsk Tidsskrift, fra den 22-12-1989: "Dette fører
tanken videre i forbindelse med skildringen av det som hendte i
forbindelse med vannflommen. Det sies der at "vannflommen kom
og tok dem alle sammen" (Mat.24,39.), og at dette skal gjenta seg.
For Jesus sier videre: "Da skal to være ute på marken, en blir tatt
med, og en blir latt tilbake"(v.40). Dette ordet blir ofte tolket dithen
at slik skal det gå når Jesus kommer tilbake igjen, da skal en bli tatt
med (bortrykkelsen) og en blir latt tilbake. Men dette skriftord
omtaler jo ikke bortrykkelsen slik den skildres i l.Tess.4. Verken hos
Matteus eller Lukas taler Jesus om bortrykkelsen. Den er jo ikke inne
i bildet i det hele tatt. For når uttrykket "tok dem" i Mat.24,39 betyr
at de gikk under i vannflommen, noe som bekreftes hos Lukas, der
det sies: "og ødela dem alle sammen"(17,17.), da kan ikke "bli tatt
med" hos Mat.24,40 betyr det stikk motsatte- altså å bli bortrykket.

Uttrykket "bli tatt med" må da bety å bli revet med eller gå til
grunne under trengselen, og har således ingen ting med bortrykkel
sen å gjøre. Men da må også uttrykket "å bli latt tilbake" innebære
at de overlever trengselen. Det er således i dette avsnitt ikke tale om
hva som vil skje når "brudgommen" kommer, men om hva som vil
skje når kongen kommer, når Menneskesønnen åpenbarer seg.

Matteus-evangeliet er jo særlig skrevet til jødene, og det er der
bruddet melom Jesus og det jødiske folk skildres.(Mat.l2.) Denne
tanke understrekes ytterligere i kap.21,43, idet Jesus der sier: "Der
for sier jeg dere: Guds rike skal taes ifra dere og gies til et folk som
bærer dets fhikter." Det er jo særlig hos Matteus at vi stilles innenfor
endetidsbegivenheter i forbindelse med Menneskesønnenes komme
og rikets opprettelse. For øvrig er jo menighetens bortiykkelse knyt
tet til menigheten, og den var en hemmelighet i G.T. (Ef.3,9.) Derfor
framstilles også oppstandelsen og bortrykkelsen som en hem
melighet. (l.Kor.15,51-52.)
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Læren om bortrykkelsen kommer først tydelig fram hos Paulus.
Derfor ville det være underlig om vi skulle møte en så detaljert
bortiykkelseslære i Mat.24. Nei, det er Menneskesønnens åpen-
barelse eller kongens komme, som omtales i dette avsnitt. Det er som
den som kommer for å tilintetgjøre den antikristelige makt og
avslutte trengselens redsler, vi møter ham. Vi kan derfor si: Hans
komme som brudgom innleder trengselen, og hans komme som
konge avslutter den."
"da skal denne tjeners herre komme en dag han ikke venter, og en

time han ikke vet, og hugge ham sønder og gi ham lodd og del med
hyklerne, der skal være gråt og tenners gnissel."(Mat. 24,50-51.)
Dette utsagnet angår Jesu komme til jorden, og det angår den

dommen over menneskene som er omtalt i Mat.25,40-51.
"Da skal himlenes rike være å ligne med 10 jomfruer som tok sine

lamper og gikk ut for å møte brudgommen.
Dette utsagnet angår tidspunktet for Jesu gjenkomst til jorden. De

10 jomfruene representerer den samlede menighet av hednin-
getroende på det tidspunktet. 5 av disse var gjenfødte troende, mens
de andre 5 ikke hadde olje på sine lamper. Oljen er et bilde på Den
Hellige Ånd. De som var rede, gikk med Jesus inn til bryllupet, SOM
ER ET BILDE PÅ RIKET FOR ISRAEL. De uforstandige
jomfruene fikk ikke del i frelsen og riket for Israel, men ble dømt til
fortapelsen.
"Da kom han fram som hadde fått de 5 talenter, og hadde med seg

5 talenter til og sa: Herre! du gav meg 5 talenter, se, jeg har tjent 5
talenter til."(Mat.25,20.)

Dette utsagnet angår Jesu dom over jødefolket etter sin gjenkomst.
Den nyttige tjenerne får del i frelsen og riket for Israel. Den unyttige
^'eneren får ikke del i riket, men blir kastet utenfor i fortapelsen.
"Da skal kongen (Jesus) si til dem ved sin høyre hånd: Kom hit,

dere min Faders velsignede! arv det rike, som er beredt dere fra
verdens grunnvoll ble lagt!(Mat.25,34.)

Dette utsagnet angår dommen over de levende folkeslag etter at
Jesus er kommet tilbake. Han skal samle dem i Jerusalem og dele
dem i to flokker. De som står til høyre for ham, skal gå inn i riket. De
som står til venstre for ham, skal ikke arve riket, men de skal gå bort
til evig (tidsalderlig) pine.
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"Da skal de rettferdige svare og si: Herre! niår så vi deg hungrig og
gav deg mat, eller tørst og gav deg drikke?"(Mat.25,37.)
Dette utsagnet angår de rettferdige av folkeslagene. De går inn

som medlemmer av riket for Israel.

"Da skal han også si til dem ved den venstre side: Gå bort fira meg,
dere forbannende, i den evige (tidsalderlige) ild, som er beredt
djevelen og hans engler! "(Mat.25,41.)
Dette utsagnet angår de som ikke får del i riket for Israel. De blir

dømt til fortapelsen.
"Da skal han svare dem og si: Sannelig sier jeg dere: Hva dere ikke

har gjort imot en av disse minste (jødene i trengselstiden), det har
dere heller ikke gjort imot meg."(Mat.25,45.)
Dette utsagnet angår de som il^e får del i riket for Israel. De som

ikke har gjort vel mot jødene i trengselstiden, de får ikke del i riket
for Israel.

"Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med megen
kraft og herlighet. Og da skal han sende ut englene og samle sine
utvalgte (troende jøder) fra de 4 verdenshjørner, fra jordens ende til
himmelens ende."(Mark.l3,26-27.)
Dette utsagnet angår Jesu gjenkomst til Israel og Oljeberget.

Englene skal da sendes ut og samle inn de utvalgte jødene, som bor
rundt i hele verden.

5.) "HERRENS DAG". Dette uttrykket ble mye brukt av
profetene. Det har følgende 5 betydninger:
a) Det angår profetiske utsagn om den nære framtid. Det var den

dagen da Herren straffet jødefolket på grunn av deres frafall fra ham.
b) Det angår Herrens komme sammen med englene og de troende

til slaget ved Harmageddon.
c) Det betyr søndagen, som ble kalt for Herrens dag.
e) I utvidet betydning betyr uttiykket hele Jesu styre i rikets tid.

Dette skal vare i en dag. Det er "Herrens dag".
f) Det betyr også selve avslutningen på 1000 års-riket. Da skal

himlene forgå og himmellegemene (grunnstoffene, elementene) skal
komme i brann og jorden og tingene på den skal komme i brann og
oppløses, og vi skal få en ny himmel og en ny jord, HVOR RETT
FERDIGHETEN BOR.(Se 2.Pet.3,10-13.)
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"Skrik og jamre der! For Herrens dag er nær, den kommer som en
ødeleggelse fra den Allmektige» Derfor blir alle hender slappe, og
hvert menneskehjerte smelter."(Es. 13,6-7.)
Dette utsagnet angår Jesu gjenkomst til Israel. Den kommer som

en straff fra Gud.

"Se, Herrens dag kommer, fryktelig og full av harme og brennende
vrede, for å gjøre jorden til en ødemark og utslette dens synder, for
himmelens stjerner og dens strålende stjernebilder skal ikke la sitt
lys skinne, solen er mørk når den går opp, og månen skinner
ikke."(Es.l3,9-10.)

Dette utsagnet angår Jesu gjenkomst. På det tidspunktet skal
hverken stjernene eller solen lyse. Det skal bli mørkt som natten.
Dette utsagnet angår den store trengselstiden som skal komme

over jorden. Det skal bli en spesielt hard tid for jødene, men en
levning av jødene skal bli frelst.
"Som rever blant ruiner er dine profeter, Israel! Dere er ikke steget

opp i murbruddene og har ikke bygget noen mur om Israels hus, så
de kunne holde stand i striden på Herrens dag."(Esek. 13,4-5.)

Dette utsagnet angår de falske profeter i Israel som ikke har gjort
noe for unngå at Herren må straffe Israel og jødene. På grunn av
synden i Israel må Herren straffe folket, når han kommer tilbake.
"For nær er dagen, ja, nær er Herrens dag, en dag med skyer, en

dommens tid for folkene skal den være."(Esek.30,3.)
Dette utsagnet angår Jesu komme til dom for verden og for jødene.
"Ve oss, for en dag! For Herrens dag er nær og kommer som en

ødeleggelse fra den Allmektige."(Joel.l,15.)
Dette utsagnet angår Jesu gjenkomst.
"Støt i basun på Sion og blås alarm på mitt hellige berg, alle som

bor i landet, beve! For Herrens dag kommer- den er nær, en dag med
mørke og mulm, en dag med skyer og skodde, utbredt over flellene
som morgenrød- et stort og sterkt folk (kongene fra Østen), som det
ikke har vært make til fra fordums tid og heller ikke siden kommer
make til gjennom årene, fra slekt til slekt."(Joel 2,1-2.)
Dette utsagnet angår Herrens komme til Harmageddon etter at

jødenes fiender har omringet Jerusalem og ødelagt mye av landet.
VERDENS STØRSTE SLAG SKAL STÅ PÅ HARMAGED-
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DON-SLETTA. Vi vet at bare fira Østen skal det komme 200 mil
lioner soldater.(Åp.9,16 og 16,12-16.)
"Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden, blod,

ild og røkstøtter. Solen skal omskiftes til mørke, og månen til blod,
før Herrens dag kommer, den store og forferdelige." (Joel.3,3-4.)

Dette utsagnet angår de tegn som vi skal få både i solen, i himmel
legemene og på jorden før Herren kommer tilbake til Israel.
Det forholdet at utrykket "Herrens dag" er brukt i de 3 kapitlene

som omhandler Joel, viser at han skildrer de hendelser som skal skje
i den store trengsel. Vi kan derfor ikke bruke Joel kap. 1 og 2 som en
beskrivelse av Gogs angrep på Israel. Det skal skje i den første del av
den siste og syttiende åruken for Israel.
"Ve dem som stunder etter Herrens dag! Hva vil dere da med

Herrens dag? Den er mørke og ikke lys. Det er som når en flykter for
en løve, men støter på en bjørn, og når han kommer hjem og støtter
seg til veggen med hånden, blir han bitt av en orm. Ja, Herrens dag
er MØRKE OG IKKE LYS, BELGMØRK OG UTEN LYS-
SKJÆR."(Amos 5,18-20.)

Dette utsagnet angår Jesu gjenkomst. På den tiden skal mennes
kene være utsatt for farer overalt.
"Nær er Herrens dag, den store, den er nær og kommer med stor

hast. Hør! det er Herrens dag! Full av angst skriker da kjempen. EN
VREDES DAG ER DEN DAG, EN DAG MED NØD OG
TRENGSEL, EN DAG MED OMSTYRTELSE OG
ØDELEGGELSE, EN DAG MED MØRKE OG MULM, EN DAG
MED SKYER OG SKODDE, EN DAG MED BASUNKLANG
OG HÆRSKRIK MOT DE FASTE BYER OG DE HØYE MUR-
TINDER."(Sef.l,14-16.)
Dette utsagnet angår Jesu gjenkomst til jorden.
"Se, det kommer en Herrens dag, da det hærfang som er tatt fra

deg (jødene), skal skiftes ut i din midte, for jeg vil samle alle hednin-
gefolkene til krig mot Jerusalem, og staden skal bli tatt og husene bli
plyndret, og kvinnene bli skjendet, og halvdelen av staden skal måtte
gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke utryddes av
staden."(Sak.l4,l-2.)
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Dette utsagnet angår hedningenes angrep mot Jerusalem før slaget
ved Harmageddon. Byen skal bli inntatt, Iwinnene skal bli skjendet
og halvdelen av byens befolkning skal måtte gå ut i landflyktigheten.
"Se, jeg sender Elias (døperen Johannes), før Herrens dag kom

mer, DEN STORE OG FORFERDELIGE."(Mal.4,5.)
Dette utsagnet angår Jesu gjenkomst.
"Vi ber dere brødre, vedkommende vår Herre Jesu komme og vår

samling med ham (den kristne menighets bortrykkelse), at dere ikke
så snart må la dere drive fra vett og sans eller la dere skremme,
hverken ved noen tale eller ved noe brev, likesom det skulle være fra
oss, som om Herrens dag stod for døren. La ingen dåre dere på noen
måte, for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares,
fortapelsens sønn,"(2.Tess.2,l-3.)

Dette utsagnet angår den store trengselstiden som skal komme
over jorden. Før Herrens dag kommer, kommer frafallet, og Antikrist
trer fram. Vi må ikke forveksle Herrens dag med "vår Herre Jesu
komme og vår samling med ham". Jesu komme for menigheten skjer
ca. 7 år før Herrens dag.
"Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene

forgå med med stort brak og himmellegemene (grunnstoffene,
elementene) skal komme i brann og oppløses, og jorden og tingene
på den skal oppbrennes. Da nå alt dette oppløses, hvor må dere da
strebe etter hellig ferd og gudsfrykt, idet dere venter på og lengter
etter Guds dags komme, hvorved himlene skal oppløses i ild og
himmellegemene smelte i brann."(2.Pet.3,10-12.)
Dette utsagnet angår opprettelsen av en ny himmel og en ny jord

etter at 1000 års-rikets periode er slutt. Denne dagen blir også kalt
for Herrens dag eller Guds dags komme. Det er Gud som da kommer
ned på den nye jord og vil bo sammen med menneskene. Jesus har
da hatt sitt styre i Israel i 1000 år. Han underlegger seg nå Faderen,
slik at den treenige Gud kan styre på den nye jord, hvor rettfer
digheten bor.
"Jeg (Johannes) var bortrykket i ånden (Den Hellige Ånd) på

Herrens dag (eller til Herrens dag), slik at han kunne profetere om
Herrens dag), og jeg hørte bak meg en røst som av en basun som
sa:"(Åp.l,10.)
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Dette utsagnet kan både bety at Johannes var bortrykket på
Herrens dag, som er søndag, eller han var bortrykket slik at han
kunne profetere om alt det som skulle skje i trengselstiden.
Trengselstiden blir avsluttet med Herrens dag.
Jeg vil i denne forbindelsen sitere en del av det som Studiebibelen

nr.5, s. 483-485 sier om uttrykket "Herrens dag"... Sentralt i de
gammeltestamentlige profetier står foretsillingen om "Herrens dag",
yom JHWH. Det er en dag av dom og frelse, dom over Herrens
fiender og frelse for Guds folk. Derfor har dagen både lyse og mørke
trekk. Men først og fremst tegnes bildet av en trengselstid når både
Israel, Jer.30,7 og hedningefolkene, Esek. 30,3, skal bære Herrens
dom og føres gjennom sin dypeste krise. Det er en dag med
ødeleggelse fra den Allmektige, en dag med mørke og mulm, en dag
med skyer og skodde, Joel.l,15,2,1-2. Profeten roper ve over dem som
stunder etter Herrens dag, for den er mørke og ikke lys, Amos 5,18.
Likevel heter det at "mot aftens tid da, skal det bli lys". Sak. 14,7. "Det
kommer en Herrens dag, da det hærfang som er tatt fra deg, skal
skiftes ut i den midte."Sak.l4,l flg. Herrens dag er dagen når Israels
fiender skal beseires. Det er en dag Herren har fastsatt til dom over
alt stolt og høyt, Es.2,12.
I blant anbringes Herrens vredesdag i en historisk ramme, det er

en dag som allerede er inntrådt. Klagesangene 2,1. Men dette er bare
forvarsel om den kommende dommedag. Klagesangene 1,21. Her
rens dag i egentlig forstand er en overveldende, universal og kosmisk
begivenhet som har sin faste plass i det profetiske endetidsbilde.
Herren skal hjemsøke himmelens hær idet høye og jordens konger
på jorden. Es.24,21. Men utgangen på den eskatologiske
domskatastrofe, som bare få mennesker overlever, vers 6, er likevel
at Herren er konge på Sion i makt og herlighet, vers 23.
I apokalyptikken er Herrens dag nær forbundet med Messias

dager. Men også her råder vissheten om at en stor trengselstid vil gå
forut for innbruddet av den nye tidsalder med fred og frelse.
De gammeltestamentlige profetier og de jødiske forestillinger

danner bakgrunn for det NT har å si om disse ting. Jesus gav selv klart
til kjenne at med hans komme VAR EN NY TIDSALDER BRUTT
INN. Mange profeter og konger har villet oppleve denne tid,
Luk.10,23-24. Det hører med til Jesu bevarelse av sin Messias-hem-
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melighet at han ikke kaller denne tid for "Messias dager", men for
Menneskesønnens dager, Luk. 17,22. Dette er en betegnelse som
både går på Kristi første komme og på gjenkomsten.

Apostlene er seg bevisst at de lever i oppfyllelsens tid: "Alle
profetene fira Samuel og deretter, så mange som har talt, har også
forkynt om disse dager", Ap.gj.3,24. Paulus istemmer: "Se, nå er den
velbehagelige tid, nå er frelsens dag."2.Kor.6,2.

... Selv om håpets lyse tone klinger gjennom Det Nye Testamente,
er ikke domsbasunene mindre klare. Jesu eskatologiske taler
(Mat24, Mark.l3, Luk.17,26 flg,21,6 flg) lyder som et ekko av den
gammeltestamentlige profetforkynnelse om Herrens dag. Dette
gjelder i enda høyere grad Johannes Åpenbaring: Denne boken
innledes forøvrig med at Johannes forteller at han "kom i Ånden på
Herrens dag."Om dette skriver Brochmann i Lutherstiftelsens Bibel
verk: "På Herrens dag, det er søndagen. Slik oversettes og oppfattes
ordene i alminnelighet. Var boken skrevet på klassisk gresk, ville det
også være den riktige forståelse av ordene, løsrevne for seg. Men nå
er boken skrevet på en språkart hvor ordene like lett kan bety: TIL
HERRENS DAG, det vil si: Johannes hensettes i Ånden til den
Herrens dag som Det Gamle Testamentets profetier taler så meget
om...Denne oppfatning er uten tvil å foretrekke. Hvilken dag Johan
nes henrykkelse skjedde har ikke på langt nær den betydning som
hvorhen han ble hensatt i Ånden..."

6.) "I DE KOMMENDE DAGER". Dette uttrykket er brukt 2
ganger i Bibelen. Det har følgende 2 betydninger:
a) Det er en kronologisk oversikt over hele Israels historie, helt

fra den første tiden av og til og med 1000 års-riket.
b) Det angår 1000 års-riket.
"Og Jakob kalte sine sønner til seg og sa: Samle dere, så vil Jeg

forkynne dere hva som skal hende dere de kommende dager."
(l.Mos.49,1.)

Dette utsagnet angår det som skal skje med Israel fra den første
tiden og fram til riket for Israel. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind
4. s,90-92.)
"I de kommende dager skal Jakob skyte røtter, Israel skal blomstre

og få skudd, og de skal fylle jorderike med frukt." (Es.27,6.)
Dette utsagnet angår riket for Israel.
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7.) "I DE DAGER". Dette uttrykket går på 1000 års- riket."Og jeg
vil gi dere hyrder etter mitt hjerte, og de skal røkte dere med forstand
og visdom. Og når dere blir et stort antall og rikt folk i landet i de
dager, sier Herren, da skal de ikke mere tale om Herrens paktsark
eller tenke på den (for Herren selv er midt i blant dem), og der skal
ikke mere gjøres noen slik ark. På 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 følge sitt onde hjerte. I de dager skal
Judas hus gå til Israels hus, og de skal komme sammen fra landet i
nord (Sovjet-unionen) til det land jeg gav deres fedre til
arv."(Jer.3,15-18.)
Dette utsagnet angår riket for Israel. På den tiden skal Jerusalem

kalles for Herrens trone, for Jesus fra Nasaret skal være hele verdens
konge. Paktsarken skal heller ikke være til i rikets tid, for Herren er
midt i blant jødefolket og hans lover er skrevet i deres hjerter.
"Så sier Herren, hærskarenes Gud: I de dager skal det skje at 10

menn av alle hedningefolkene skal gripe fatt i en jødisk manns
kappefald og si: Vi vil gå med dere, for vi har hørt at Gud er med
dere."(Sak.8,23.)
Dette utsagnet angår riket for Israel. På den tiden skal hedningene

oppsøke jødene og ønske å være sammen med dem, for Gud er med
jødene.

8.) "I DE DAGER OG PÅ DEN TID". Dette uttrykket har
følgende 2 betydninger:
a) Det angår utsagn som går på den nære framtid.
b) Det angår 1000 års-riket.
"I de dager og på den tid vil jeg la spire fram for David en rettferdig

spire (Messias), og han skal gjøre rett og rettferdighet i landet. I de
dager skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt, og dette er det navn
det skal kalles med: Herren, vår rettferdighet" (Jer.33,15-16.)
Dette utsagnet angår 1000 års-riket. I den tiden skal Israel bli frelst,

og Jerusalem skal bo trygt. 11000 års-riket skal det ikke være noen
kriger mer mellom nasjonene.
"I de dager og på den tid skal, sier Herren, skal Israels barn komme,

de og Judas barn sammen, de skal gå og gråte, og Herren sin Gud
skal de søke. Etter Sion skal de søke, hit er deres åsyn vendt: Kom
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og gi dere til Herren ved en evig pakt, som ikke glemmes."(Jer.50,4-
5.)
Dette utsagnet angår både jødenes hjemkomst etter bortførelsen

ti! Babylon og jødenes hjemkomst i forbindelse med endetiden. Det
er ikke noe uvanlig at en profeti har et dobbelt siktemål. Den sikter
både til begivenheter som skal skje i den nære framtid og til begiven
heter som skal skje på et senere tidspunkt.
"Og jeg vil føre Israel tilbake til dets beitemarker, og det skal beite

på Karmel og i Basan, og på Efraims Qell og i Gilead skal de ete seg
mett. I de dager og på den tid, sier Herren, skal de søke etter Israels
misgjerning, men den skal ikke være til, og etter Judas synder, men
de skal ikke finnes, for jeg vil tilgi dem som jeg lar bli
igjen."(Jer.50,19-20.)
Dette utsagnet angår både jødenes hjemkomst fra Babylon,

jødenes hjemkomst i endetiden og jødenes stilling i 1000 års-riket.
"For se, i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og

Jerusalems fangenskap, da vil jeg samle alle hedningefolkene og føre
dem ned i Josafats dal (dommen for Jesu herlighetstrone i Jerusalem.
Se Mat.25,31-46.), og jeg vil der gå i rette med dem for mitt folks og
min arvs, Israels skyld, fordi de spredte dem blant hedningene og
delte mitt land."(Joel.3,6-7.)
Dette utsagnet angår Guds dom over de levende hedningefolkene.

Han skal samle de overlevende av hedningenasjonene etter den store
trengsel i Jerusalem og dømme dem der i forhold til hvordan de har
forholdt seg til jødene i den store trengselen.
9) "DAGER KOMMER". Dette uttrykket har følgende 2 betyd

ninger:
a) Det angår trengselstiden.
b) Det angår riket for Israel.
"Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da en ikke mere skal

si Tofet eller Hinnoms sønns dal, men Drapsdalen, og de skal begrave
folk i Tofet, fordi det ellers ikke er plass. Og dette folks døde kropper
skal bli til føde for himmelens fugler og for jordens dyr, uten at noen
skremmer dem bort."(Jer.7,32-33.)

Dette utsagnet angår hedningenes angrep mot Israel og Jerusalem
i selve endetiden. Store deler av den jødiske befokningen i Jerusalem
og Israel skal miste livet i disse krigene.
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"Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil hjemsøke alle omskåme
som er uomskårne (verdslige jøder). Egypten og Juda og Edom
(Saudi-Arabia) og Ammons barn (Jordan) og Moab (Jordan) og alle
med rundklippet hår som bor i ørkenen, vil jeg hjemsøke, for alle
hedningefolkene er uomskårne, og hele Israels hus er uomskåret på
hjertet."(Jer.9,25-26.)
Dette utsagnet angår den dommen som vil komme både over de

ikke-troende i Israel og over Israel naboer i forbindelse med Jesu
gjenkomst til Israel i endetiden.
"Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da en ikke mere skal

si: Så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra Egyptens
land, men: Så sant Herren lever, som førte Israels hus og ætt opp og
lot dem komme fra et land i nord (Sovjet-unionen) og fra alle de land
jeg hadde drevet dem bort til. Og de skal bo i sitt land."(Jer.23,7-8.)

Dette utsagnet angår 1000 års-riket. På den tid skal alle jødene
være samlet i Israel. Ingen skal være tilbake i utlendigheten.
"Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt

(Golgata- pakten) med Israels hus og med Judas hus."(Jer.31,3i.)
Dette utsagnet angår jødenes frelse i endens tid. Når jødene

anerkjenner Jesus fra Nasaret som deres Messias, vil de også gå inn
i den nye pakten, som er Golgata-pakten. De vil da forlate Sinai-pak-
ten.

"Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil oppfylle det gode ord
jeg har talt om Israels hus og om Judas hus."(Jer.33,14.)

Dette utsagnet angår riket for Israel. Da vil alle de gode og positive
profetiene, som er sagt om Israel, gå i oppfyllelse.
"Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da jeg lar krigsskrik

høre mot Rabba i Ammons land, og det skal bli til en øde grusdynge,
og dets døtre (byer) skal brennes opp med ild, og Israel skal ta sine
eiere til eie, sier Herren."(Jer.49,2.)
Dette utsagnet angår Guds straff over Israels fiender i forbindelse

med slaget ved Haramageddon. Det er Gud selv som skal ta seg av
Israels fiender.

"Se, dager kommer, sier Herren, Israels Gud, da jeg sender hunger
i landet, ikke hunger etter brød og ikke tørst etter vann, men etter å
høre Herrens ord."(Jer.8,ll.)
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Dette utsagnet angår den store trengselen. I den tiden skai mange
jøder søke etter Guds ord, men de skal ikke finne det, for det skal stå
fram mange falske profeter i Israel, som skal spå om fred.

10.) "EN HEVNENS DAG" og "ET GJENGJELDELSENS ÅR
FOR SJONS SAK". Dette utsagnet gjelder Herrens straff over hed-
ningefolkene i forbindelse med slaget ved Harmageddon."for fra
Herren kommer en hevnenes dag, et gjengjeldelsens år for Sions sak.
Og Edoms (Saudi-Arabia) bekker skal bli til bek, og dets jord til
svovel, dets land skal bli til brennende bek."(Es.34,8-9.)

11.) "MITT GJENLØSNINGSÅR". Dette utsagnet angår Guds
dom over hedningefolkene ved Harmageddon."For hevnens dag var
i mitt hjerte, og mitt gjenløsningsår var kommet, og jeg (Messias) så
meg om, men det var ingen som hjalp, jeg undret meg, men det var
ingen som støttet meg, da hjalp min arm (Gud) meg, og min harme
støttet meg."(Es.63,4-5.)

12.) "ET NÅDENS ÅR". Dette utsagnet angår riket for Israel.
Jesus tilbød jødene riket for Israel ved sitt første komme, men de ville
ikke ta imot det. Ved hans gjenkomst vil de ta imot Jesu tilbud."Her-
rens, Israels Guds Ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til
å forkynne et godt budskap (evangeliet) for de saktmodige, han har
sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å
utrope frihet for de fangne (de som er fanget i synd) og løslatelse for
de bundne, til å utrope et nådens år for Herren og en hevnens dag
fra vår Gud, til å trøste alle sørgende."(Es.61,l-2.)

13.) "EN TRENGSELSTID FOR JAKOB". Dette uttrykket er
bare brukt en gang i Bibelen. Det angår den store trengselstiden som
skal komme over jødene."Ve! stor er den dag, det er ingen som den,
og en trengselstid er det for Jakob, men han skal bli frelst fra
den."(Jer.30,7.)

14.) "NÅR LANG TID ER GÅTT" og "VED ÅRENES ENDE".
Disse uttrykkene brukes i forbindelse med Gogs angrep mot Israel
og Jerusalem i endens tid."Når lang tid er gått, kommer turen til deg
(Gog), ved årenes ende skal du komme til et land som er utfridd av
sverdet, og hvis folk er samlet fra mange folkeslag, opp på Israels flell,
som stadig hadde ligget øde, men nå er det ført ut fra folkene, og de
bor der trygt alle sammen."(Esek.38,8.)
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Det er vanskelig å tidfeste Gogs angrep på Israel nøyaktig. Etter
som jeg ser det, skal angrepet skje i den første del av den siste og
syttiende åruken for Israel. Det skal skje "ved årenes ende". De årene
det her er snakk om, er Israels misgjerningsår, som er på 430 år.(Se
Esek.4,4-6.) Disse begynte ved den første bortføringen av jøder til
det ny-babylonske riket i år 606 før Messias. (Se kapitlet: Israels
misgjerningsår og hedningenes tider.)

15.) "I DISSE KONGERS DAGER". Dette uttiykket er brukt en
gang i Bibelen, og det angår endens tid. I denne tiden vil det være 10
konger innenfor det romerske verdensriket. Antikristen skal
tilintetgjøre 3 av dem, og han skal etter hvert bli den førende av de
7 som er igjen."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 (enn jødene), det skal knuse
og gjøre ende på alle hine riker, men selv skal det stå fast evin-
delig."(Dan.2,44.)

16.) "EN TID OG TIDER OG EN HALV TID". Dette uttrykket
angår forskjellige begivenheter som skal skje i den store trengselen,
som varer i 3,5 år. "og han (Antikrist) skal tale ord mot den Høyeste
og undertrykke den Høyestes hellige (både jøder og andre troende),
og han skal tenke på å forandre hellige tider og lov (i Israel), og de
(jødene) skal gies i hans hånd i en tid og tider og en halv tid."
(Dan.7,25.)
"Og jeg hørte hva den mann sa som var kledd i linklær, og som

stod ovenfor elvens vann, han løftet sin høyre hånd opp mot him
melen og svor ved ham som lever evindelig: En tid og tider og en halv
tid, og når det hellige folks (jødenes) makt er fullstendig knust, skal
alle disse ting fullendes."(Dan.l2,7.)
"Og den store ørns to vinger ble gitt til kvinnen (troende jøder)

foråt hun skulle fly ut i ørkenen til sitt sted, hvor hun får sin føde en
tid og tider og en halv tid, borte fra slangens åsyn."(Åp.l2,14.)

17.) "VREDENS SISTE TID" og "DEN FOR ENDEN
FASTSATTE TID". Disse 2 uttrykkene går på den store treng-
selen."Og han sa: Nå vil jeg kunngjøre deg (Daniel) hva som skal skje
i vredens siste tid, for synet sikter til den for enden fastsatte
tid."(Dan.8,19.)
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18.) "LAMMETS VREDE" OG "DERES VREDES STORE
DAG". Disse 2 uttykkene peker på den dommen som skal komme
over hele verden i forbindelse med Jesu gjenkomst. Det er ikke bare
de de siste 3,5 årene som hører med til Lammets vrede, men det er
også de 3,5 første årene av trengselstiden, "og de sier til fellene: Fall
over oss og skjul oss for hans åi^n som sitter på tronen (Gud) og for
Lammets vrede! For deres (den treenige Gud) store dag er kommet,
og hvem kan holde stand?"(Åp.6,17.)

19.) "DIN VREDE". Dette uttrykket angår den store
tren^el."Og hedningene er blitt vrede (de drar til Harmageddon),
og din vrede er kommet, og den tid da de døde skal dømmes (Det er
den første oppstandelse), og da du skal lønne dine tjenere profetene
og de hellige og dem som frykter ditt navn (holder loven), de små og
de store, og da du skal ødelegge dem som ødelegger jorden."
(Åp.11,18.)

20.) "GUDS VREDES STORE VINPERSE". Dette uttrykket
går på slaget ved Harmageddon."Og engelen lot sin sigd gå over
jorden og avhøstet vintreet på jorden og kastet frukten i Guds vredes
store vinperse. Og vinpersen ble trådt utenfor byen (Jerusalem), og
det gikk blod ut av vinpersen like til bislene på hestene, så langt som
1600 stadier (som er ca.30 mil.)"(Åp. 14,19-20.)

21-) "GUDS VREDE". Dette uttrykket angår hele trengselstiden
på 7 år."Og jeg så et annet tegn på himmelen, stort og underfullt: 7
engler som hadde de 7 siste plager, for med dem er Guds vrede
fullendt."(Åp.l5,l.)
"Og et av de 4 livsvesener gav de 7 engler de 7 gullskåler fylt med

Guds vrede, han som lever i all evighet."(Åp.l5,7.)
"Og jeg hørte en høy røst fra templet (i himmelen) si til de 7 engler:

Gå avsted og tøm Guds vredes 7 skåler ut på jorden." (Åp.16,1.)
22.) "HANS STRENGE VREDES VIN". Dette uttrykket angår

Guds dom over Jerusalem, folkenes byer og Babylon (Roma) i
tilkn3^ning til slaget ved Harmageddon. "Og den store by (Jerusalem)
ble delt i 3 deler, og folkenes byer falt, og Baylon, den store (dette
gjelder både det religiøse, det kommersielle og det politiske
Babylon), ble ihukommet for Gud, at den skulle få begeret med hans
^enge vredes vin."(Åp.l6,19) (Om de forskjellige begivenhetene i
Åpenbaringsboka se min bok: Jødene Konge. Bind 2. s,74-97.)
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23.) "DEN KOMMENDE VREDE". DETTE UTTRYKKET
ANGÅR HELE TRENG SELSTIDEN PÅ 7 ÅR."Men da han
(Johannes) så mange av fariseerne og sadduseeme komme til hans
dåp, sa han til dem: Ormeyngel! hvem lærte dere å fly fra den
kommende vrede?"(Mat.3,7.)
"og vente på hans Sønn fra himlene, som han oppvakte fra de døde,

Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede"(l.Tess. 1,10.)
24.) "EN VREDES DAG". Dette uttrykket angår Jesu gjenkomst.

"En vredes dag er den dag, en dag med nød og trengsel, en dag med
omstyrtelse og ødeleggelse, en dag med mørke og mulm, en dag med
skyer og skodde."(Sef.l,15.)

25.) "HERRENS BRENNENDE VREDE" OG "HERRENS
VREDES DAG". Disse to uttrykkene angår Jesu gjenkomst."Tenk
etter og gå i deg selv, du folk (jødefolket) som ikke blues, før Guds
råd føder- som agner farer dagen fram- før Herrens brennende vrede
kommer over dere, før Herrens vredes dag kommer over dere!
(Sef.2,1-2.)
"Hverken deres sølv eller deres gull skal kunne berge dem på

Herrens vredes dag, ved hans nidkjærhets ild skal hele jorden bli
fortært, for han vil gjøre ende, ja brått gjøre ende på alle dem som
bor på jorden."(Sef.l,18.)

26.) "VREDENS DAG". Dette uttrykket angår den dom som
Jesus vil avsi over døde mennesker, etter at 1000 års-riket er avslut-
tet."Ved din hårdhet og ditt ubotf^erdige hjerte opphoper du deg
vrede på vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom skal
åpenbares, han som skal betale enhver etter hans gjerning, dem som
med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjen-
gelighet, skal han gi evig (tidsalderlig) liv, men dem som er
gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urett
ferdigheten, dem skal times vrede og harme."(Rom.2,5-8.)

27.) "VREDEN". Dette uttrykket angår hele trengselstiden på 7
år."Så meget mere skal vi da, etter at vi nå er rettferdiggjort ved hans
blod, ved ham bli frelst fra vreden."(Rom.5,9.)
"for Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår

Herre Jesus Kristus"(l.Tess.5,9.)
28.) "EN FJERN FRAMTID". Dette uttrykket angår selve 1000

års-riket "og synet om aftenene og morgenene (2300 dager), som det
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var tale om, er sannhet, men gjem du synet, for det sikter til en ̂ ern
framtid."(Dan.8,26.)

29.) "DEN FASTSATTE TID". Dette uttryket angår Antikrists
verdensherredømme, som vil vare i 3,5 år."Og noen av de forstandige
skal komme, så de kan bli prøvet og renset og tvettet til endens tid,
for ennå dryger det med enden, til den fastsatte tid kommer."
(Dan.11,35.)

30.) "ENDENS TID". Dette uttrykket angår de mange krigene
som det vil være i forbindelse med Antikrists erobringer i trengsels
tiden."Men i endens tid skal sydenes konge (Egypt) føre krig med
ham (Antikrist), og Nordens konge (Syria) skal storme fram mot ham
med vogner og hestfolk og mange skip, og han (Antikrist) skal falle
inn i landene og oversvømme og over skylle dem." (Dan. 11,40.)

31.) "EN TRENGSELSTID". Dette uttrykket angår den store
trengsel."På den tid skal Mikael stå fram, den store fyrste som verner
om ditt folks barn (jødene), og det skal komme en trengselstid, som
det ikke har vært fra den dag da noe folk ble til, og like til den tid.
Men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet
i boka (livets bok)."(Dan.l2,l.)

32.) "SÅ STOR EN TRENGSEL". Dette uttrykket angår den
store trengsel, som er på 3,5 år."for da skal det være så stor en trengsel
som det ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nå, og heller ikke
skal bli."(Mat.24,24,21.)

33.) "DAGENES ENDE". Dette uttiyket er brukt bare en gang i
Bibelen. Det ågår tidspunktet for den gammel-testamentlige opp
standelse, som skal skje 75 dager eter at den store trengsel er
avsluttet."Salig er den som bier og når fram til 1335 dager. Men gå
du (Daniel) din ende i møte! Du skal kvile og stå opp til din lodd ved
DAGENES ENDE.(1335 minus 1260 er 75 dager.)"(Dan.l2,12-13.)
(Denne oppstandelsen faller i tid sammen med oppstandelsen av

martyrene og de som ikke har tatt dyrets bilde, og som er omtalt i
Åp.20,4.)

34.) "FRA DEN TID". Dette uttrykket innleder den store
trengsel. "Og fra den tid det stadige offer blir avskaffet, og den
ødeleggende vederstyggelighet blir stilt opp (i det Aller Helligste i
templet), skal det gå 1290 dager."(Dan. 12,11.)
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Dette betyr at i forbindelse med jødene omvendelse, skal hele
Israel sørge i 30 dager over at de har forkastet Jesus fra Nasaret som
jødenes Messias.(1290 minus 1260 er 30 dager.)

35.) "EN UKE". Dette er en uke på 7 år. Det er den siste og
syttiende åruken av Daniels profeti om de 70 åruker. Se Dan.9,24-27.)
Denne åruken er det samme som hele trengselstiden."Og en uke skal
han (Antikrist) gjøre pakten fast for de mange (jøder), og i midten
av uken (etter 3,5 år) skal slaktoffer og matoffer opphøre (i templet
i Jerusalem), og på vederstyggelighetens vinger skal ødeleggeren
(Antikrist) komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet
straffedom strømmer ned over den som blir ødelagt (Antikrist)."
(Dan.9,27.) (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 4. s,163-175.)

36.) "42 MÅNEDER". Dette uttrykket angår den store trengsel,
som er på 3,5 år."Og det ble gitt meg et rør, likesom en stav, med de
ord: Stå opp og mål Guds tempel og alteret og de som tilbeder der,
men forgår den utenfor templet, la den være, og mål den ikke, for
den er gitt til hedningene, og de skal trede ned den hellige stad
(Jerusalem) i 42 måneder (som er likt med 3,5 år)"(Åp. 11,12.)
"Og det ble gitt det (Antikrist) en munn som talte store og spot

tende ord, og der ble gitt det makt til å holde på i 42
måneder."(Ap.l3,5.)

37.) "12^ DAGER". Dette uttrykket angår den store trengsel,
"og jeg vil gi mine 2 vitner at de skal være profeter i 1260 dager, kledd
i se^."(Åp.ll,3.)
"Og linnen (troende jøder) flydde ut i ørkenen, hvor hun har et

sted som er gjort i stand til henne av Gud, foråt de der skulle gi henne
hennes føde i 1260 dager."(Åp.l2,6.)

38.) "LITEN TID". Dette uttrykket' angår den store trengsel,
"derfor fryd dere, dere himler, og dere som bor i dem. Ve jorden og
havet, for djevelen er faret ned til dere i stor vrede, fordi han vet at
han bare har liten tid."(Åp.l2,12.)

39.) "HEDNINGENES TIDER". Dette utrykket angår hele
tidsperioden fra Nebudkanesar den førstes første angrep på
Jerusalem i 606 før Messias og inntil Jesu gjenkomst i endetiden.
"Men ve de fruktsommelige og de som gir die i de dager, for stor nød
skal være på jorden, og vrede over dette folk (jødene), og de skal falle
for sverds egg og føres fangne til alle folkeslag, og Jerusalem skal

-260-



ligge nedtrådt av hedninger inntil hendningenes tider (gr. kairoi
ethnon) er til ende."(Luk.21,24.) (Se kapitlet: Israels misgjerningsår
og hedningenes tider.)

40.) "DEN STORE TRENGSEL". Dette uttrykket angår den
store trengsel."Og en av de eldste tok til orde og sa til meg: Disse
som er kledd i de lange kvite kjortler, hvem er de, og hvor kommer
de fra? Og jeg sa til ham: Herre du vet det. Og han sa til meg: Dette
er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine
kjortler og gjort dem kvite i Lammets blod."(Åp.7,13-14.)
(Dette er ikke en beskrivelse av den kristne menighet, men det er

en beskrivelse av den store skare av hedningetroende, som er kom
met levende gjennom den store trengsel uten å ha tatt skade på sitt
Guds-forhold og sin tro.)

41.) "I SIN TRENGSEL". Dette uttrykket angår den store
trengsel."Jeg (Messias) vil gå min vei, jeg vil vende tilbake til mitt
sted (Jesu himmelfart), inntil de (jødene) erkjenner seg skyldige, i
sin trengsel skal de søke meg."(Hos.5,15.)

42.) "I DE SISTE TIDER". Dette uttrykket har følgende 2 betyd
ninger:
a) Det angår hele tidsperioden fra Jesu første komme og til hans

gjenkomst. I og med at Jesus er kommet, så er også endetiden begynt.
b) Det angår selve endens tid.
"Men Ånden sier med tydelige ord at i de siste tider skal noen falle

fra troen, idet de holder seg til forførende ånder og djevlers
lærdommer ved hykleri av falske lærere som er brennmerket i sin
egen samvittighet og som forbyder å gifte seg og byder å avholde seg
fra mat, den Gud har skapt til å nytes med takk av dem som tror og
har lært sannheten å kjenne."(l.Tim.4,l- 3.)
43.) "DEN SISTE TID". Dette uttrykket har følgende 2 betyd

ninger:
a) Det betyr hele tidsperioden fra Jesu første komme og til hans

gjenkomst.
b) Det betyr selve endetiden.
"Dere som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse

(Jesu gjenkomst) som er ferdig til å bli åpenbart i den siste
tid."(l.Pet.l,5.)
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"Men dere elskede, kom i hu de ord som forut er talt av vår Herre
Jesu Kristi apostler, hvorledes de sa til dere at det i den siste tid skal
komme spottere som farer fram etter sine egne ugudelige
lyster."(Jud.l7-18.)

44.) "TIDENES ENDE". Dette uttrykket angår Jesu første
komme."han (Jesus) som forut var kjent, før verdens grunnvoll ble
lagt, men ble åpenbart ved tidenes ende for deres skyld." (l.Pet.1,20.)

45.) "TIDENS FYLDE". Dette uttrykket angår Jesu første
komme, "men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av
en kvinne, født under loven."(Gal.4,4.)

46.) 'TIDENES FYLDE". Dette uttrykket angår 1000 års- riket,
"idet han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet etter sitt frie råd,
som han fattet hos seg selv, om en husholdning i tidenes fylde: at han
ville samle alt til ett i Kristus, både de som er i himlene og de som er
på jorden."(Ef.l,10.)

47.) "DEN PRØVELSENS STUND". Dette uttrykket angår hele
trengselstiden."Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet,
vil jeg fri deg fra den prøvelsens stund, som skal komme over hele
jorderike, for å prøve dem som bor på jorden."(Åp.3,10.)

48.) "I HANS DAGER". Dette uttrykket går på 1000 års- riket."I
hans (Messias) dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt, og dette
er det navn som han skal kalles med: Herren, vår rettferdighet."
(Jer.23,6.)

49.) "DERETTER". Dette uttrykket har følgende 3 betydninger:
a) Det kan angå tiden for den kristne menighets bortrykkelse.
b) Det kan angå trengselstiden.
c) Det kan angå 1000 års-riket.
"Men deretter vil jeg gjøre ende på Ammons barns fangenskap,

sier Herren."(Jer.49,6.)
Dette utsagnet angår endens tid. Herren vil straffe jødenes naboer

i forbindelse med slaget ved Harmageddon, men når de omvender
seg til Herren, vil han oppreise dem igjen.
"Deretter skal Israels barn vende om og søke Herren sin Gud og

David sin konge, og bevende skal de søke Herren og hans gaver i de
siste dager."(Hos.3,5.)

Dette utsagnet angår både endens tid og selve 1000 års-riket I den
tiden skal jødene søke Herren og hans gaver.
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"Og deretter skal det skje at jeg vil utgyde min Ånd over alt kjød
(alle jøder), og deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord,
deres oldinger skal ha drømmer, deres unge menn skal se syner."
(Joel.3,1.)

Dette utsagnet angår det som skal skje i forbindelse med Jesu
gjenkomst til Israel. Han vil da utgyde Den hellige Ånd over alle
jøder.

"Deretter vil jeg (Messias) vende tilbake og igjen oppbygge Davids
falne hytte og det nedbrutte av den vil jeg atter oppbygge, og jeg vil
igjen oppreise den."(Ap.gj.l5,16.)
Dette utsagnet angår 1000 års-riket Etter Jesu gjenkomst vil han

gjenoppbygge Davids falne hytte, som er det samme som Davids
kongedømme.
"Deretter så jeg, og se, det var en dør åpnet i himmelen, og den

første røst, som jeg hadde hørt likesom av en basun, som talte til meg,
sa: Stig opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje heretter (etter
dette d.v.s etter menighe tens bortrykkelse.)(Åp.4,l.)

50.) "ENNÅ EN GANG". Dette utsagnet har følgende 2 betyd
ninger:
a) Det angår den utvidede betydningen av begrepet endens tid.
b) Det angår 1000 års-riket.
"Ennå en gang skal du (Israel) plante vingårder på Samarias Qell,

de som planter dem, skal også ta dem i bruk."(Jer.M,5.)
51.) "NÅR" Dette utrykket har følgende 2 betydninger:
a) Det angår trengselstiden.
b) Det angår 1000 års-riket.
"Så sier Herren, Israels Gud: Når jeg samler Israels hus fra de folk

som de er spredt iblant, da vil jeg åpenbare min hellighet på dem for
folkenes øyne, og de skal bo i sitt land, det som jeg gav min tjener
Jakob."(Esek.28,25.)
Dette utsagnet angår 1000 års-riket.
"Når dere da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten

Daniel har talt om, stå på hellig grunn- den som leser det, han se til
å skjønne det-"(Mat.24,15.)
Dette utsagnet angår begynnelsen til den store trengselen. Den

innledes ved at Antikrist innvaderer Israel og setter seg i templet i
Jerusalem og krever guddommelig tilbedelse.
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*'Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft deres
hoder! for deres forløsning stunder til."(Luk.21,28.)
Dette utsagnet angår det som skal skje i begynnelsen av

trengselstiden. Når alt dette begynner å skje, da skal jødene vite at
deres forløsning stunder til.
"Og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er: Fra Sion skal

redningsmannen komme, han skal bortrydde ugudelighet hos Jakob,
og når jeg borttar deres synder, da er dette min pakt med
dem."(Rom.ll,26-27.)
Dette utsagnet angår jødenes frelse i endens tid.
"men når alt er ham (Jesus) underlagt, da skal og Sønnen selv

under legge seg ham som la alt under ham, for at Gud skal være alt
ialle."(l.Kor.l5,25.)
Dette utsagnet angår 1000 års-riket. Når Jesus har vært konge i

1000 år og har underlagt seg alle sine fiender, da skal han selv
underlegge seg Gud. På den nye jord skal den treenige Gud være alt
i alle.

"Når de sier: Fred og ingen fare! da kommer en brå under gang
over dem, likesom veer over den fruktsommelige, og de skal in
genlunde unnfly."(l.Tess.5,3.)
Dette utsagnet angår den store trengsel. De verdslige skal tro at

Antikrist skal berge dem i trengselstiden, men det kommer ikke til å
skje. Ved Jesu gjenkomst skal alle få sin dom. De troende skal gå inn
i riket for Israel, mens de vantroe skal miste livet. De får ikke del i
det tidsalderlige livet i riket.

52.) "EN DAG". Dette uttiykket angår Jesu gjenkomst til Is-
rael."Og det skal komme en dag - Herren kjenner den- det skal
hverken være dag eller natt, men mot aftens tid, da skal det bli
lys."(Sak.l4,7.)

53.) "DAGEN". Dette uttiykket angår Jesu gjenkomst. Det er det
samme som "Herrens dag"."For se, dagen kommer, brennende som
en ovn, da skal alle overmodige og hver den som lever ugudelig, være
som halm, og dagen som kommer, skal sette dem i brann, sier Herren
,hærskarenes Gud, så den ikke levner dem rot eller gren."(Mal.4,l.)
"Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle komme over

dere som en tyv."(l.Tess.5,4.)
54.)
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"STRAKS ETTER DE DAGERS TRENGSEL". Dette ut

trykket angår Jesu gjenomst, som skal skje straks etter at den store
trengsel er forbi."Men straks etter de dagers trengsel, skal solen bli
formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra
himmelen, og himmelens krefter skal rokkes."(Mat.24,29.)

55.) "LANG TID DERETTER". Dette utsagnet angår Jesu dom
over jødene, etter at han er kommet tilbake. "Lang tid deretter kom
da disse tjeneres herre og holdt regnskap med dem."(Mat.25,19.)

56.) "HIN DAG". Dette uttrykket angår Jesu gjenkomst sammen
med englene og de troende."når han kommer på hin dag for å vise
seg herlig i sine hellige og underfull (bli hyllet) i alle de troende - for
trodd ble vårt vitnesbyrd til dere."(2.Tess.l,10.)

57.) "HIN DAG OG TIME". Dette uttrykket angår Jesu gjen
komst. "Men hin dag og time vet ingen, ikke engang himmelens
engler, men alene min Fader."(Mat.24,36.)
"Men hin dag eller time vet ingen, ikke engang englene i himmelen,

ikke engang Sønnen, hvis ikke Faderen."(Mark. 13,32.)
58.) "I DE DAGER". Dette uttrykket angår den store trengsel."for

i de dager skal det være så stor en trengsel som ikke har vært inntil
nå fra skapningens begynnelse, fra den tid da Gud skapet verden, og
heller ikke skal bli."(Mark.l3,19.)
"Og i de dager skal menneskene søke døden og ikke finne den, og

stunde etter å dø, og døden skal fly fra dem."(Åp.9,6.)
"men i de dager da den syvende engels røst blir hørt, når han skal

blåse i basunen, da skal Guds hemmelighet være fullbyrdet, således
som han forkynte for sine tjenere, profetene."(Åp.lO,7.)

59.) "I DE DAGER, ETTER DEN TRENGSEL". Dette uttryk
ket angår Jesu gjenkomst."Men i de dager, etter den trengsel, skal
solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn."(Mark. 13,24.)

60.) "MENNESKESØNNENS DAGER". Dette uttrykket angår
den store trengsel. I den tiden er himmelen rykket mye nærmere til
jorden enn den er i dag. Både jøder og hedninger skal da vite at
Messias komme er nær. De skal be om og ønske at han må komme
snart, men han kommer ikke før enn etter at den store trengsel er
over."Men han sa til sine disipler: De dager skal komme da dere skal
attrå å få se en av Menneskesønnenes dager, men dere skal ikke få
seden."(Luk.l7,22.)
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"Og likesom det gikk i Noahs dager, så skal det også gå i
Menneskesønnens dager."(Luk. 17,26.)
61.) "SÅLEDES SKAL MENNESKESØNNEN VÆRE PÅ SIN

DAG" ELLER "PÅ DEN DAG DA MENNESKESØNNEN
ÅPENBARES" Disse to uttykkene angår Jesu gjenkomst."For
likesom lynet, når det lyner, skinner fra himmelbryn til himmelbryn,
således skal Menneskesønnen være på sin dag"(Luk.l7,24.)

"således skal det også gå på den dag da Menneskesønnen
åpenbares."(Luk. 17,30.)

62.) "GJENGJELDELSENS DAGER". Dette uttrykket angår
den store trengsel."for dette er gjengjeldelsens dager, foråt alt det
som er skrevet, skal oppfylles."(Luk.21,22.)

63.) "INNTIL". Dette uttrykket angår forskjellige forhold som
skal skje i den store trengsel. I et tilfelle (Åp.20,3) betyr det etter 1000
års-riket.

"Ikke skal kongespir vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter,
inntil fredsfyrsten kommer, og folkene (jødene) blir ham lydige."
(l.Mos.49,10.)

Dette utsagnet angår Jesu gjenkomst Når han kommer, skal det
vise seg at kongeverdigheten ikke har veket fra Juda, enda jødene
ikke har hatt noen konge på lang tid.
"Da spurte jeg: Hvor lenge. Herre? Og han sa: Inntil byene er

ødelagt og folketomme, og husene uten mennesker, og landet er
ødelagt og er blitt til en ørken."(Es.6,ll.)
Dette utsagnet angår de store ødeleggelsen som skal skje i Israel i

den store trengselen. Byene skal bli folketomme og ødelagte, og
landet skal bli til en ørken.
"For palasset er forlatt, svermen i byen er borte, haug og vakttårn

er blitt til huler for evige tider, til fiyd for villesler, til beite for buskap-
inntil Ånden blir utøst over oss (jødene) fra den høye, og ørkenen
blir til fruktbar mark, og fruktbar mark aktes som skog."(Es.32,14-
15.)
Dette utsagnet angår jødenes frelse i slutten av den store

trengselen. Når dette skjer, skal det være slutt på ødeleggelsene i
Israel.
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"Jeg vil vende opp ned, opp ned, opp ned på det som er, heller ikke
ved dette skal det bli, inntil han (Messias) kommer hvem retten
tilhører, og jeg gir ham den."(Esek.21,27.)
Dette utsagnet angår Jesu gjenkomst til Israel.
"Jeg vil gå min vei (sier Messias), jeg vil vende tilbake til mitt sted

(himmelen), inntil de (jødene) erkjenner seg skyldige og søker mitt
åsyn, i sin trengsel skal de lete etter meg."(Hos.5,12.)
Dette utsagnet angår jødenes frelse i endens tid.
"Derfor skal han (Gud) overgi dem (jødene) inntil den tid da hun

som skal føde, har født (jødene frelse), og de som blir igjen av hans
brødre, skal vende tilbake sammen med Israels barn"(Mika 5,2.)
Dette utsagnet angår jødenes frelse i endens tid. Jødenes frelse blir

her beskrevet som en fødsel. Det er det samme som gjenfødelsen.
"For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før (inntil) dere

sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn!" (Mat23,39.)
Dette utsagnet angår Jesu gjenkomst og jødenes frelse.
"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.21,24.)
Dette utsagnet angår endens tid. Når hedningenes tider er til ende,

skal jødene komme tilbake til Jerusalem. Jerusalem skal fra da av
aldri mer bli nedtrådt av hedninger.
"Så fatt da et annet sinn og vend om, for at deres synder må bli

utslettet, så husvalelsens tider (frelsens tider) kan komme fra Her
rens åsyn (nærvær), og han kan sende den for dere utkårede Messias,
Jesus, som himlene skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopp
rettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra
eldgamle dager av."(Ap.gj.3,19-21.)
Dette utsagnet angår endens tid. Når jødene søker Jesus fra

Nasaret, som er deres Messias, vil han komme tilbake og frelse folket.
"For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne

hemmelighet- for at dere ikke selv skal tykkes dere kloke- at forher
delse delvis er kommet over Israel, inntil det fulle tall av hedninger
er kommet inn, og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er:
Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal bortrydde
ugudelighet hos Jakob, og når jeg borttar deres synder, da er dette
min pakt med dem."(Rom.ll,25-27.)
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Dette utsagnet angår jødene frelse i endens tid. Etter at det fulle
tallet av hedninger er kommet inn, skal levningen av Israel bli frelst

''og kastet 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 løslates en kort stund."(Åp.20,3.)

Dette utsagnet angår Satans løslatelse fra abyssos etter at 1000 år
er gått

64.) "ETTERTODAGER"og"PÅDENTREDJEDAG".Disse
to uttiykkene betyr at Gud deler opp frelseshistorien i dager, som
hver er på 1000 år. Ved avslutningen av de 2000 år, vil Gud frelse
jødene, slik at de kan være hans folk i 1000 års-riket."Kom, la oss
vende tilbake til Herren! (sier jødene i trengselstiden). For det er han
(Gud) som har sønderrevet, men han vil også lege oss, han slo, men
han vil også forbinde oss. HAN VIL GJØRE OSS LEVENDE
ETTER 2 DAGER, på den tredje dag vil han oppreise oss, og vi skal
leve for hans åsyn."(Hos.6,l-2.)
"Da nå samaritaneme kom til ham, bad de ham bli hos dem, og

han ble der i 2 dager... Etter 2 dager drog han derfra til Galilea."
(Joh.4,40 og 43.) Dette uttsagnet gir også uttrykk for at Herren skal
frelse jødene etter de 2 dagene eller de 2000 år. Jesus skal være hos
hedningene (samaritaneme) i 2000 år. Etter den tid skal han igjen ta
seg av Israel og jødene.

65.) "GUDS DAGS KOMME". Dette utsagnet er brukt en gang
i Bibelen og beskriver Guds dags komme. Denne dagen innevarsler
den nye himmel og den nye jord. Dette skal skje etter at 1000 års-riket
er fullendt, "idet dere venter på og lengter etter Guds dags komme,
hvorved himlene skal oppløses i ild og himmellegemene smelte i
brann."(2.Pet.3,12.)
66.) "1000 ÅR". Dette uttrykket er brukt 5 ganger i Åpenbarings

boka. Det angår 1000 års-riket."Og han grep dragen, den gamle
slange, og bandt ham for 1000 år."(Åp.20,2.)
"og kastet ham i avgrunnenen og lukket til og satte segl over, foråt

han ikke lenger skulle forføre folkene, inntil de 1000 år var til ende,
og etter den tid skal han løses for en kort stund."(Åp.20,3.)
"Og jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt

til å holde dom, og jeg så deres sjeler som var blitt halshugget for Jesu
vitnesbyrds og for Guds ords skyld, og dem som ikke hadde tilbedt
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dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merket på sin panne og
på sin hånd, og de ble levende og regjerte med Kristus i 1000
år."(Åp.20,4.)
"Men de andre døde ble ikke levende før de 1000 år var til ende.

Dette avslutter den første oppstandelse."(Åp.20,5.)
"Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse, over

dem har den annen død ikke makt, men de skal være Guds og Kristi
prester og regjere med ham i 1000 år."(Åp.20,6.)
67.) "DEN SISTE TIME". Dette uttrykket angår den utvidede

betydningen av begrepet av endetiden."Mine barn! det er den siste
time, og som dere har hørt at Antikrist kommer, så er det og nå
kommet mange antikrister, derav skjønner vi at det er den siste
time."(l.Joh.2,18.)

68.) "MIDT PÅ NATTEN". Dette uttrykket angår Jesu
gjenkomst til Israel."Men midt på natten lød der et rop: Se, brudgom
men kommer! gå ham i møte."(Mat.25,6.)
69.) "DEN SISTE DAGEN". Dette uttrykket angår den gammel

testamentlige oppstandelse. I følge Daniel 12,13 skal Daniel stå opp
"ved dagenes ende". Den gammel-testamentlige oppstandelse skal
skje 75 dager etter at den store trengsel er over.
Den gammel-testamentlige oppstandelse må ikke bli blandet sam

men med bortrykkelsen av den ny-testamentlige menighet, som skal
skje før trengselstiden. Bortrykkelsen av den ny-testamentlige
menighet var en hemmelighet inntil Paulus fikk åpenbart dette av
Herren.(l.Kor.l5,51.) Den ny-testamentlige bortrykkelse er ikke om
talt i evangeliene. Når Jesus underviste om oppstandelsen, så var det
den gammel-testamentlige oppstandelse han talte om.
"og dette er hans vilje, at jeg ikke skal miste noe av det som han

har gitt meg, men oppreise det på den siste dagen. For dette er min
Faders vilje at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig
(tidsalderlig) liv, og at jeg skal oppreise ham på den siste
dagen."(Joh.6,39-40.)
"Ingen kan komme til meg uten at Faderen, som har sendt meg,

drager ham, og jeg skal oppreise ham på den siste dagen." (Joh.6,44.)
"Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod (den som tror på

Jesus), har evig (tidsalderlig) liv, og jeg skal oppreise ham på den
siste dagen."(Joh.6,54.)
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"Jesus sier til henne: DIN BROR SKAL OPPSTÅ. Marta sier til
ham: JEG VET AT HAN SKAL OPPSTÅ I OPPSTANDELSEN
PÅ DEN SISTE DAGEN. Jesus sier til henne: JEG ER OPPSTAN
DELSEN OG LIVET, DEN SOM TROR PÅ MEG, OM HAN
ENN DØR, SKAL HAN DOG LEVE."(Luk.12,23-25.)
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Spørsmål og oppgaver.

Hvilke 3 betydninger har uttrykket "I de siste dager"?
Hvilke 2 betydninger har uttiykket "På den dag"?
Hvilke 2 betydninger har uttiykket "På den tid"?
Hvilke 2 betydninger har uttrykket "Da"?
Hvilke 5 betydninger har uttiykket "Herrens dag"?
Hvilke 2 betydninger har uttiykket "I de kommende dager"?
Hvilke 2 betydninger har uttrykket "I de dager"?
Hvilke 2 betydninger har uttiykket "I de dager og på den tid"?
Hvilke 2 betydninger har uttrykket "Dager kommer"?
Hvilken betydning har uttrykkene "En hevnens dag" og "Et
gjengjeldelsens år for Sions sak"?
Hvilken betydning har uttrykket "Mitt gjenløsningsår"?
Hvilken betydning har uttrykket "Et nådens år"?
Hvilken betydning har uttiykket "En trengselstid for Jakob"?
Hvilken betydning har uttrykkene "Når lang tid er gått" og
"Ved årenes ende"?

Hvilken betydning har uttrykket "I disse kongers dager"?
Hvilken betydning har uttrykket "En tid og tider og en halv
tid"?

Hvilken betydning har uttrykkene "Vredens siste tid" og
"Den for enden fastsatte tid"?

Hvilken betydning har uttrykkene "Lammets vrede" og
"Deres vredes store dag"?
Hvilken betydning har uttrykket "Din vrede"?
Hvilken betydning har utrykket "Guds vredes store vin-
perse"?
Hvilken betydning har uttrykket "Guds vrede"?
Hvilken betydning har uttrykket "Hans strenge vredes vin"?
Hvilken betydning har uttrykket "Den kommende vrede"?
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24.) Hvilken betydning har uttrykket "En vredes dag"?
25.) Hvilken betydning har uttrykkene "Herrens brennende

vrede" og "Herrens vredes dag"?
26.) Hvilken betydning har uttrykket "Vredens dag"?
27.) Hvilken betydning har uttrykket "Vreden"?
28.) Hvilken betydning har uttrykket "En flem framtid"?
29.) Hvilken betydning har uttrykket "Den fastsatte tid"?
30.) Hvilken betydning har uttrykket "Endens tid"?
31.) Hvilken betydning har uttrykket "En trengselstid"?
32.) Hvilken betydning har uttrykket "Så stor en trengsel"?
33.) Hvilken betydning har uttrykket "Dagenes ende"?
34.) Hvilken betydning har uttrykket "Fra den tid"?
35.) Hvilken betydning har uttrykket "En uke"?
36.) Hvilken betydning har uttrykket "42 måneder"?
37.) Hvilken betydning har uttrykket "1260 dager"?
38.) Hvilken betydning har uttrykket "Liten tid"?
39.) Hvilken betydning har uttrykket "Hedningenes tider"?
40.) Hvilken betydning har uttrykket "Den store trengsel"?
41.) Hvilken betydning har uttrykket "I sin trengsel"?
42.) Hvilke 2 betydninger har uttrykket "I de siste tider"?
43.) Hvilke 2 betydninger har uttrykket "Den siste tid"?
44.) Hvilken betydning har uttrykket "Tidenes ende"?
45.) Hvilken betydning har uttrykket "Tidens fylde"?
46.) Hvilken betydning har uttrykket "Tidenes fylde"?
47.) Hvilken betydning har uttrykket "En prøvelsens stund"?
48.) Hvilken betydning har uttrykket "I hans dager"?
49.) Hvilke 2 betydninger har uttrykket "Deretter"?
50.) Hvilke 2 betydninger har uttrykket "Ennå en gang"?
51.) Hvilke 2 betydninger har uttrykket "Når"?
52.) Hvilken betydning har uttrykket "En dag"?
53.) Hvilken betydning har uttrykket "Dagen"?
54.) Hvilken betydning har uttrykket "Straks etter de dagers

trengsel"?
55.) Hvilken betydning har uttrykket "Lang tid deretter"?
56.) Hvilken betydning har uttrykket "Hin dag"?
57.) Hvilken betydning har uttrykket "Hin dag og time"?
58.) Hvilken betydning har uttrykket "I de dager"?
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59.) Hvilken betydning har uttrykket "I de dager, etter den
trengsel"?

60.) Hvilken betydning har uttrykket "Menneskesønnens dager"?
61.) Hvilken betydning har uttrykkene "Således skal Menneske-

sønnen være på sin dag" og "På den dag da Menneskesønnen
åpenbares"?

62.) Hvilken betydning har uttrykket "Gjengjeldelsens dager"?
63.) Hvilken betydning har uttrykket "Inntil"?
64.) Hvilken betydning har uttrykkene "Etter to dager" og "På den

tredje dag"?
65.) Hvilken betydning har uttrykket "Guds dags komme"?
66.) Hvilken betydning har uttrykket "1000 års-riket"?
67.) Hvilken betydning har uttrykket "Den siste time"?
68.) Hvilken betydning har uttrykket "Midt på natten"?
69.) Hvilken betydning har Uttrykket "Den siste dagen"?
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ISRAELS MISGJERNINGSÅR OG HEDNINGENES TIDER.

På grunn av jødenes utroskap mot Herren og på grunn av at jødene
ikke holdt Guds lover, så måtte Herren straffe folket for dette, for
jødene hadde forpliktet seg både ved Sinai og på Moabs ødemarker
at de ville oppfylle Mose- og Palestina- pakten.
Vi vet at Israels misgjerningsår er 430 år. Jødene måtte gjøre

soning for disse årene."Og så skal du (Esekiel) legge deg på din
venstre side og legge Israels-folkets misgjerning på den, i så mange
dager som du ligger på den side, skal du bære deres misgjerning, og
jeg vil la deres misgjerningsår for deg bli like så mange dager- 390
dager- så lenge skal du bære Israels folkets misgjerning. Og når du
er kommet til ende med dem, så skal du annen gang legge deg på din
høyre side og bære Juda-folkets misgjerning, i 40 dager, en dag for
hvert år, vil jeg la deg bære den."(Esek.4,4-6.)
Det totale antallet av Israels misgjerningsår er 430, og Gud måtte

straffe jødefolket for disse årene. Vi vet at store deler av folket i Israel
eller Nord-riket ble bortført til Assyria i år 722 før Messias. Dette var
også en straff for deres synd mot Herren. Til tross for dette, så
fortsatte likevel de jødene som bodde i Juda og Benjamin stamme
(Sør-riket) med å overtrede Herrens bud og forpliktelser. Dette førte
til at Herren også måtte sende en stor del av befokningen i Juda ut i
diasporaen. Den første bortførelsen av jødene fra Juda begynte i året
606. I dette året omringet kong Nebudkanesar for første gang
Jerusalem. Dette skjedde under den jødiske kongen Jojakim. I denne
første bortførelsen av jøder ble bla. Daniel og hans tre venner
bortført til Det Ny-babylonske riket.

Israels misgjerningsår begynner dermed i 606 før Messias, og de
strekker seg langt inn i endetiden. DISSE ÅRENE BLIR AVSLUT
TET VED AT GOG GÅR TIL ANGREP PÅ ISRAEL. (Esek.38-
39,16.) Dette skal skje ved "ÅRENES ENDE" "Når lang tid er gått,
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kommer turen til deg, ved ÅRENES ENDE, skal du komme ti! et
land som er utfridd fra sverdet, og hvis folk er samlet fra mange
folkeslag, opp på Israels flell, som stadig hadde ligget øde, mén nå er
ført ut fra folkene, og de bor der trygt alle sammen/' (Esek.38,8.).

Israels misgjerningsår avsluttes dermed før selve endens tid blir
avsluttet. Det kan muligens dreie seg om 7 år, for det står i Esek.39,9
at jødene skal brenne Gogs etterlatte våpen i 7 år."Da skal de som
bor i Israels byer, gå ut og gjøre opp ild og holde den ved like med
rustninger og små og store skjold, med buer og piler og staver og spyd,
og de skal holde ilden ved like dermed i 7 ÅR."
I og med at Gud brukte de forskjellige hedningefolkene til å straffe

jødene, blir også denne tiden kalt for "hedningenes tider". ISRAELS
MISGJERNINGSÅR OG "HEDNINGENES TIDER" BEGYN
NER DERFOR VED DET SAMME TIDSPUNKTET, MEN IS
RAELS MISGJERNINGSÅR AVSLUTTES FØR
"HEDNINGENES TIDER". De siste blir ikke avsluttet før Jesu
gjenkomst til Israel og Harmageddon.
Begrepet "hedningenes tider (gr.kairoi ethnon) begynner dermed

i år 606 før Messias. Det betyr den tiden DA HEDNINGENE
UNDERTRYKKER JØDENE OG JERUSALEM. Disse tidene
skal strekke seg helt til Jesu gjenkomst til Israel, etter at den store
trengsel er avsluttet. Dette betyr at hedningenes tider ikke er avslut
tet ennå.

Til tross for at jødene inntok den gamle bydel av Jerusalem i 1967,
så skal hedningene nok en gang erobre byen i den store
trengselen."Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkene
rundt omkring, også over Juda skal det gå ut, når Jerusalem skal bli
kringsatt. Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en
stein å løfte på for alle folkene, alle som løfter på den, skal såre seg
selv. Ja, ALLE JORDENS HEDNINGEFOLK SKAL SAMLE SEG
MOTDET."(Sak.l2,2-3.)
"På den dag vil jeg gjøre Judas stammehøvdinger lik et fyrfat

mellom vedtrær og et ildbluss blant kornbånd, og de skal fortære alle
folkene rundt omkring, til høyre og venstre, OG JERUSALEM-
FOLKET SKAL FREMDELES BLI PÅ SITT STED, I
JERUSALEM." (Sak.14,6.)
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"for jeg vil samle alle hedningefolkene til krig mot Jerusalem, og
staden skal bli tatt og husene bli plyndret, og kvinnene bli skjendet,
og halvdelen av staden skal måtte gå i landflyktighet, MEN RESTEN
AV FOLKET SKAL IKKE UTTRYDDES AV STADEN."(Sak.
14,2.)
"og de (jødene) 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.21,24.)
"Og det ble gitt meg et rør, likesom en stav, med de ord: Stå opp

og mål Guds tempel og alteret og de som tilbeder der, men forgården
(hedningenes forgård) utenfor templet, la den være (overgi den til
tilintetgjørelse), og mål den ikke! for den er overgitt til hedningene,
og DE SKAL TREDE NED DEN HELLIGE STAD I 42
MANEDER."(Åp.ll,2.)
Når Johannes ble bedt om å måle Guds tempel og de som tilber

der, så betyr det at Gud vil bevare templet i Jerusalem og de
Jesus-troende jødene i trengselstiden. Hedningenes forgård skulle
han imidlertid ikke måle. Den skulle bli overlatt til tilintetgjørelse.
Dette betyr at de vantroe jøder ikke skal bevares i trengselstiden.
Begrepet "hedningenes tider" referer seg til den hendelsen i kong

Nebudkanesars liv at han på grunn av hovmodighet overfor Gud,
skulle miste sin forstand, leve blant dyrene og bli fratatt sitt rike og
sin makt i "7 TIDER"."Hans hjerte skal forandres, så det ikke lenger
er et menneskes hjerte, et dyrs hjerte skal han få, og 7 tider skal skride
fram over ham. Dette budskapet har sin grunn i vekternes
rådslutning, og således er de helliges rådsluting i denne sak..."-
(Dan.4,16-17.)
Da denne tiden var gått, fikk Nebudkanesar både sin forstand og

sitt rike tilbake. Han priste og æret Herren for det som han hadde
gjort."men da tiden var utløpet, løftet jeg, Nebudkanesar, mine øyne
til himmelen, og min forstand vendte tilbake, og jeg lovet den
Høyeste og priste og æret ham som lever evindelig, han hvis
herredømme er et evig herredømme, og hvis rike varer fra slekt til
slekt."(Dan.4,34.)

Nebudkanesar er her et forbilde på to forhold:
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a) Det er ANTIKRIST. På samme måten som Nebudkanesar ble
som et dyr i 7 tider, ska! også Antikrist, som er det virkelige store
dyret, få makt og ødelegge verden i 7 år.
b) Det er JORDENS KONGER 1 1000 ÅRS-RIKET. Etter den

store trengselen og slaget ved Harmageddon vil alle kongene på
jorden underkaste seg himmelens Gud og ære Jesus som konge i
Jerusalem. De vil komme med gaver til Messias, som skal styre verden
ut ifra templet i Jerusalem."For ditt tempel i Jerusalems skyld skal
konger komme til deg med gaver."(Sal.68,30.)
"Kongene fra Tarsis og øyene (kontinentene) skal komme med

gaver, kongene fra Sjeba og Seba frambære skatter."(Salm.72,10.)
I Nebudkanesar sitt tilfelle varte fornedrelsen i 7 år. I forlengelsen

av dette uttrykket om de 7 tider, så har vi de 7 "hedningenes tider".
Det er ingen som eksakt kan vite hvor lenge de skal vare. De begynner
med kong Nebudkanesar i året 606 før Messias og varer til Jesu
gjenkomst og slaget ved Harmageddon.
I året 536 før Messias fikk de jødene som var bortført til Babylon

igjen anledning til å reise tilbake til Israel. Det var bare et lite antall
jøder som benyttet seg av denne muligheten til å reise tilbake til
landet Denne landflyktigheten som skulle vare i 70 år, var dermed
fullendt. (536 minus 606 er 70 år.) Gjenkomsten til Israel ble
gjennomført i 3 faser. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 4, s.17-20.)
Det var særlig 2 grunner til at jødene måtte ut i landflyktigheten

til Babylon, og det var følgende:
a) På grunn av at de ikke holdt sabbaten. "Da gikk jeg (Nehemias)

i rette med de fornemme i Juda og sa til dem: Hvor ledes kan dere
bære dere så ille at og vanhellige sabbatsdagen? Var det ikke fordi
deres fedre gjorde således at Gud førte all denne ulykke over denne
by (Jerusalem)? Og nå fører dere enda større ulykke over Israel ved
å vannhellige sabbaten."(Neh.l3,17-18.) (Se min bok: Jødenes
Konge. Bind 4.,190-195.)
b) På grunn av at de ikke lot jorden få den kvilen den skulle ha. I

følge Moseloven skulle jorden kvile hvert sjuende år. Dette året ble
kalt for sabbatsåret. I forbindelse med jubelåret, som var hvert
femtiende år, skulle jorden ha en kvileperiode på 2 år, i og med at
det ni og førtiende året var sabbatsår og det femtiende var jubelår."I
6 år skal du (jødene) tilså din åker, og i 6 år skal du stelle med din
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vingård og høste landets grøde. Men i det 7. år skal det være en
høyhellig sabbat for landet, en sabbat for Herren, da skal du ikke tilså
din åker og ikke stelle med din vingård... Så skal du telle fram 7
sabbatsår, 7 ganger 7, så tiden for de 7 sabbats år blir 49 år. Og i den
syvende måned, på den tiende dag i måneden, skal du la basunen lyde
gjennom landet, på soningsdagen skal dere la basunen lyde gjennom
hele deres land. Og dere skal holde det femtiende år hellig, DET
SKAL VÆRE ET JUBELÅR FOR DERE, og dere skal komme
tilbake, enhver til sin eiendom og enhver til sin slekt."(3.Mos.25,3-4
og 8-10.) (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 3. s,243-251 om enkelt
hetene ved sabbats- og jubelåret.)

*'forat Herrens ord i Jermias munn skulle bli oppfylt- til landet
hadde gjort fyldest for sine sabbatsår, alle de dager det lå øde, hadde
det kvile- til 70 var til ende."(2.Kr.36,21.)
I denne tidsperioden på 70 år hadde Israel kvile for sine sabbats-

og jubelår. Jødene har dermed sonet 70 år av sin misgjerningstid. Vi
må derfor trekke den i fra 430 år (430 minus 70 er 360 år) for å få det
antall år som gjenstår av Israels misgjerningsår. DET BLIR 390 ÅR.
Vi vet videre at Herren ville straffe jødefolket med en syvfoldig

straff for alle deres overtredelser mot Mose-loven.. Dette er nevt 4
ganger i G.T. Vi vet at 4 er verdens tall. Dette betyr at jødene i denne
tiden skulle være ute i diasporaen blant hedningefolkene. "Og der
som dere ikke lyder meg, da VIL JEG TUKTE DERE SYVFOLD
MERE FOR DERES SYNDER... Og dersom dere enda står meg
imot og ikke vil lyde meg, da vil jeg slå dere syvfold mere, som deres
synder fortjener... da vil jeg også stå dere imot og slå dere syvfold
mere for deres synder... Og jeg vil gjøre deres byer til en ørken og
legge deres helligdommer øde, og jeg vil ikke nyte vellukten av deres
offer. Og jeg vil legge landet øde, så deres fiender som bor der, skal
forferdes over det. MEN DERE VIL JEG SPREDE BLANT HED
NINGENE, og med draget sverd vil jeg forfølge dere, deres land skal
bli øde og deres byer en ørken. DA SKAL LANDET GJØRE
FYLDEST FOR SINE SABBATSÅR HELE DEN TID DET LIG
GER ØDE, mens dere er i deres fienders land, da skal landet kvile
og gjøre fyldest for sine sabbatsår."(3.Mos. 26,18,21,24 og 31-34.)
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Vi må derfor multiplisere 360 år med 7 for å få det totale antallet
av hele Israls misgjemingsår. ISRAELS MISGJERNINGSÅR BLIR
2520 ÅR. (360 ganger 7 er 2520 år.)
Når vi skal begynne å regne ut årstall på grunnlag av disse 2520

misgjemingsår, så må vi legge til 70 år, for det var i 606 før Messias
at soningen for misgjerningstiden skulle begynne. DETTE BLIR
2590 ÅR.(2520 pluss 70 er 2590 år.)

Disse 2590 årene er profetiske år. Et profetisk år er på 360 dager.
Når vi omgjør disse 2590 profetiske årene til tropiske år, får vi
2552,8266 år.(2590 ganger 360) delt på 365,2422 er 2552,8266.) Vi
forhøyer dette antall år til 2553 år.
Når vi legger denne tidsperioden på 2553 til viktige årstall i

oldtiden for jødenes bortvisning fra Juda og templets og Jerusalems
ødeleggelse, så kommer vi fram til viktige årstall for Israels gjenop
prettelse i moderne tid. Dette er ingen tilfeldigheter, men det betyr
at PÅ SAMME MÅTEN SOM ISRAEL BLE GRADVIS SVEK
KET I GAMMEL TID, SKAL DET OGSÅ GRADVIS BLI OPP
BYGGET OG GJENOPPRETTET I VÅR TID..
Vi skal i det følgende se på 6 viktige årstall for jødene i gammel

tid:

a) Det første er 606 før Messias. Dette årstallet angår kong
Nebudkanesars første beleiring av Jerusalem.
b) Det andre er 598.1 dette året ble Jerusalem inntatt og en del

av befolkningen i Jerusalem ble bortført til Babylon.
c) Det andre er 587. I dette året ble Jerusalem inntatt og både

byen og templet ble ødelagt. En stor del av befolkningen i både
Jerusalem og Judea ble ført til Babylon.
d) Det flerde er 582.1 dette året skjedde den flerde bortføringen

av mennesker fra Jerusalem og Juda til Babylon.
e) Det femte er 573.1 dette året fikk profeten Esekiel et syn om

det nyoppbygde templet i riket tid. (Esek.40-42.)
f) Det sjette er 561.1 dette året ble den jødiske kongen Jojakin

som satt som fange i Babylon, frigitt fra sitt fengsel og ble opphøyet
fram for de andre kongene i Babylon.
Når vi legger 2553 år til disse 5 første årstallene, kommer vi til

viktige og markante årstall for jødenes og Israels gjenopprettelse i
moderne tid. Dette er ingen tilfeldighet. DET PROFETISKE
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ORDET ER GRUNNSTRUKTUREN I HISTORIEN. DE HIS
TORISKE TIDER OG STUNDER ER INNORDNET I HER
RENS PLANER.

Hva som gjelder det siste årstallet, som vi kommer fram til, så er
dette 1993. Dette hører framtiden til, og det er bare oppfyllelsen som
kan vise oss hva dette innebærer. Det ligger i Herrens hånd.
Når vi skal regne ut disse årstallene, er det enda en ting vi må være

oppmerksomme på, og det er det forholdet at fra år 1 før Messias og
til år 1 etter Messias er det 2 år. I og med at vår tidsregning bare
regner med 1 år, må vi legge til 1 år, når vi regner fra årstall fra før
Kristi fødsel. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 4. s,165.)
De følgende tall og den følgende utregningsmåten er hentet fra

O.KIndergaards brosjyre: Israel og Gog. Aktuelle profetier. Esekiel
38-39. s,34-39.

1.) I året 606 før Messias ble Jerusalem for første gang beleiret av
kong Nebudkanesar, og de første jødene ble bortført til Babylon.
Blant dem var Daniel og hans 3 kamerater. Dette skjedde under kong
Jojakim.
Når vi trekker 606 fra 2553 år pluss 1 år, kommer vi til året 1948.

(2553 minus 606 pluss 1 er 1948.)
I 1948 ble den jødiske staten opprettet. Dette skjedde ved et

vedtakk i F.N., men det var Herren som stod bak og lot verdens-
organiasjonen gjøre dette, for tiden var inne til at det kunne skje.
GUDS TIME VAR KOMMET, OG ALT ANNET MÅ BØYE SEG
FOR GUDS PLANER OG GUDS TIDSSKJEMA.

1 1948 fikk vi også jødenes første krig mot araberstatene.(Se min
bok: Jødenes Konge. Bind 1. s,l67-168.)

2.) I året 598 ble Jerusalem beleiret for andre gang av kong Nebud
kanesar. Han plyndret templet og bortførte kong Jojakin og en del
av befolkningen til Babylon.
Når vi trekker 598 fra 2553 år pluss 1 år, kommer vi fram til 1956.

(2553 minus 598 pluss 1 er 1956.) I dette året begynte jødenes andre
krig mot araberne. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 1. s,168-169.)

3.) I året 587 inntok kong Nebudkanesar Jerusalem og ødela byen
og templet.
Når vi trekker 587 fra 2553 år pluss 1 år, kommer vi til året 1967.

(2553 minus 587 pluss 1 er 1967.)
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11967 fikk vi jødenes tredje krig mot araberne. I den forbindelsen
greidde jødene å gjenerobre både gammel-byen av Jerusalem, Judea
og Samaria fram til elven Jordan og Golanhøydene i nord. (Se min
bok: Jødenes Konge. Bind 1. s,169-171.)

4.) I året 582 skjedde den siste bortføringen av jøder til Babylon.
Når vi trekker 582 fra 2553 år pluss 1 år, kommer vi til 1972. (2553

minus 582 pluss 1 er 1972.)
1 1973 fikk vi jødenes fjerde store krig mot araberne. Dette var

Yom- kippur krigen.(Se min bok: Jødenes Konge. Bind 1. s,171-173.)
(I parantes gjør vi oppmerksom på at det er vanskelig å regne ut

disse årstallene helt nøyaktig. For det første er historikerne uenige
om vi skal bruke året 587 eller året 586 for Jerusalems ødeleggelse.
For det andre vet vi ikke fra hvilken måned i år 606 vi skal regne.
For den siste utregningens vedkommende kan vi derfor både få

årstallet 1972 pg 1973.)
5.) I året 573 fikk Esekiel beskjed fra Herren om hvordan templet

i 1000 årsriket skulle se ut."I det 25 året etter at vi var bortført, i
begynnelsen av året, på den tiende dag i måneden, og det 14. år etter
at staden (Jerusalem) var inntatt, nettopp på den dag kom Herrens
hånd over meg, og han førte meg dit."(Esek.40,l.)
Når vi trekker 573 fra 2553 pluss 1 år, kommer vi til 1981.(2553

minus 573 pluss 1 er 1981.)
Dette årstallet kan like godt være 1982. Se forklaringen som er gitt

ovenfor. I 1982 skjedde det 2 gledelige ting for jødenes vedkom
mende, og det var følgende:
a) For det første måtte jødene gå inn i Libanon i dette året i den

hensikt å forsvare seg mot PLO. De greidde å isolere PLO i Beirut
og tvinge denne terrorist- organisasjonen til å forlate Libanon. Dette
var en stor seier for Israel.

b) For det andre fikk jødene ferdig en synagoge i Jerusalem i dette
året. Denne har templets mål. Denne skal være et samlingssted og
en sentralhelligdom for alle jøder i verden. Denne synagogen peker
framover mot templet i rikets tid, som profeten Esekiel beskrev.

Jeg vil i den forbindelse å lov til å sitere fra bladet: Ordet og
Israel.nr.5.I982. Artikkelen er skrevet av Anders Wigholm: "Dr. Ralf
Ashmore skrev i Bible News Review for august 1980 at israelerne var
begynt å bygge deres DEN STORE JESRUSALEMS SYNAGOGE.

-280-



Han utkastet den tanke at bygningen i nær framtid skulle kunne
brukes som et forherdende tempel, som kanskje skal overtakes av
Antikrist og slik oppfylle Daniels og Jesu profetier. Jødene oppgav
1981 som tidspunkt for ferdiggjørelsen av bygget, og det ser ut til at
de kan holde timeplanen. Dette er den første representative hellig
dom i vår tid, som jødene kan komme fra hele verden for å tilbe i -
den første sentrale gudstjenestebygning etter templets ødeleggelse i
år 70 e. Kr."

6.) I året 561 ble kong Jojakin tatt ut av fengslet, hvor han hadde
sittet i 37 år. Han fikk sitt underhold av den nye kongen, kong
Evilmerodak. Han fikk dessuten æresplass framfor de andre kongene
i Babylon."! det 37. året etter at Judas konge Jojakin var bortført, i
den 12. måned, på den 25 dag i måneden, tok kongen i Babel,
Evilmerodak- i det år han ble konge. Judas kongen Jojakin til nåde
og førte ham ut av fengslet. Og han talte vennlig med ham og satte
hans stol ovenfor stolene til de andre kongene som var hos ham i
Babel. Han la sin fangedrakt av og åt stadig ved hans bord, så lenge
han levde, og han fikk sitt stadige underhold fra Babels konge, hver
dag det han den dag trengte, så lenge han levde, like til sin
dødsdag."(Jer.52,31-34.)
Når vi trekker 561 fra 2553 pluss 1 år, kommer vi til året 1993. Dette

kommer til å bli et viktig årstall i Israels historie. Hva som da skal
skje, er det ingen gitt å vite, men det er tydelig at i dette årstallet skal
Israel og Israels Gud bli anerkjent på en spesiell måte blant hedninge-
nasjonene.
En enda enklere måte å komme fram til disse årstallene på, er at

man tar differansen mellom de forskjellige årstall og hendelser i
forbindelse med det som skjedde med jødene i gammel tid og legger
denne differansen til året 1948, som var året for opprettelsen av
staten Israel. Man kommer da fram til de samme årstallene som de

som vi har behandlet ovenfor.

Denne utregningsmåten kommer til uttrykk i Verner Høygaards
brosjyre: Lysstreif over den siste tid. s,22-2i5. Han kommer fram til
følgende differanser:
a) Fra 606 til 598 er det 8 år.
b) Fra 598 til 587 er det 11 år.
c) Fra 587 til 582 er det 5 år.
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På samme måten som 606 var begynnelsen for Israels
misgjemingsår, så setter han 1948 som selve basisåret for Israels
gjenopprettelse. Han legger så disse differansene til det neste
årstallet og kommer fram til følgende regnestykke:
a) Fra 1948 og til 1956 er det 8 år.
b) Fra 1956 og til 1967 er det 11 år.
c) Fra 1967 til 1972 er det 5 år.
Vi har ovenfor gjort greie for hva som hendte i de forskjellige

årene, så det skal vi ikke gjenta her. At dette ikke er noen tilfeldighet,
det er lett å forstå. På samme måten som disse årstallene i gammel
tid stod for Guds straff over jødefolket, på samme måten har de
tilsvarende tall i moderne tid med Israels gjenoppbygging å gjøre.
I sin brosjyre: "Ved årenes ende". Ez.38,8. s.18-19 omtaler Verner

Høygaard 2 forskjellige utregningsmåter for antallet av Israels
misgjemingsår. Jeg siterer fra hans brosjyre: "den første forklarer de
430 år dithen, at av disse år har Israels folk gjennomlidt de 70 år i
Babylon til godtgjørelse for landets sabbatsår. 2.Krøn. 36,21. Disse
70 år skal derfor fradrages i beregningene av misgjeraingsårene, den
tid de skal være spredt over hele jorden. Resultatet vi får da, blir: 430
minus 70 er 360 år.

Det er altså den tid da Gud vil straffe folket, men da han tydelig
har gjort klart i sitt ord at han vil straffe dem "syvfold", 3.Mos.26, så
så må de 360 år ganges med 7. Dette blir 2520 år.(360 ganger 7 er
2520 år.)
Ordet "syvfold" nevnes ikke mindre enn 4 ganger. Da 4 er det tall

Bibelen anvender om folkeverdenen, f.eks. de 4 verdensriker, de 4
verdenshjørner m.fl., betegner dette antall år den tid folket skulle til
bringe ute blant folkene som landflyktige, og er nesten identisk med
tidsavsnittet "hedningenes tider", som betegner den tid da hednin
gene har makten over Israel og Jerusalem. Disse 2520 år omregnet i
henholdsvis: måneår, kalenderår og solår (tropiske år) fører oss fram
til vår tid...
En annen forklaring som hverken omstøter eller avviser den første,

men snarere utfyller den, går ut på at de 430 år ikke behøves å
reduseres med 70 år til 360. Det er nemlig ikke første gangen i Bibelen
at dette tall forekommer i forbindelse med en trengselstid for Israels
folk. I 2.M0S. 12,41 for telles det om utgangen av Egypten, hvor
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isralittene trællet under uhyggelige kår, at nettopp på den dag da de
430 år var til ende, drog de ut av Egypt. Er der i alt 7 perioder for
Israel med 430 år og straffen i Egypt var den første, er der således på
Ezekiles tid 6 ganger 430 år tilbake. 6 ganger 430 er 2580 år. Disse
årene fører likeledes fram til vår tids avslutning."
Verner Høygaard har videre benyttet seg av den siste ut-

regningsmåten idet han har forsøkt å antyde når Israels mis-
gjerningsår er til ende. Hans utgangspunkt er inntagelsen av
Jerusalem i år 587-586 før Messias. Han kommer da fram til året
1993-1994. (2580 minus 587 eller 586 er 1993 eller 1994.) Han antyder
i sin brosjyre på s. 20-21 at tidsuttrykket "ved årenes ende" kan gå ut
i 1993 eller 1994. Dette kan da bety at det er årstallet for avslutningen
av Gog-krigen.
Ingmar Gustavsson har sendt meg en interessant oversikt over

viktige begivenheter i jødenes historie i gammel tid. Han har multi
plisert de 7 tidene med 360, som er Israels misgjerningsår. Han
kommer da fram til 2520 profetiske år. For å komme fram til antallet
tropiske år eller solår, dividerer han dette tallet med 360 og ganger
det med 365,25. Dette blir 2483,850 år. (2520 delt på 360 ganger med
365,25 er 2483,850 år.) Han forhøyer dette tallet til 2484 år.
Han legger dette antall år til viktige år i den gamle jødiske historien

og kommer fram til følgende utregninger og begivenheter i moderne
tid:

a) 2484 minus 606 er 1878. I dette året ble den første jord
brukskolonien, Pztah Tikva (Håpets port) opprettet i Israel.
b) 2484 minus 587 er 1897. I dette året ble den første Sionist

kongressen holdt i Basel i Sveits. Med dette startet sionismen i
moderne tid.

c) 2484 minus 539 (årstallet for Babylons fall) er 1945.1 dette året
tapte Tyskland krigen mot de allierte. Tyskland ble delt i 2 stater, og
Hitler, som hadde drømt om et nazistiics 1000 års-rike, måtte se at
denne onde drømmen ble knust. Han tok selv sitt eget liv.
d) 2484 minus 536 er 1948.1 dette året opprettet Gud staten Israel

i moderne tid. I dette året fikk vi også jødenes første store krig mot
araberne.

e) 2484 minus 516 (templet ble ferdig dette året) er 1967.1 dette
året fikk vi jødenes tredje krig mot araberne. Dette er den såkalte
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"6-dagers krigen". Israel tok tilbake det gamle Jerusalem samt
Samaria, Judea og Golan-høydene. Alt dette landet hører jødene til,
for de har fått det av Herren.
f) 2484 minus 486 (Morderkais drøm om en stor trengselstid på

jorden i Esters bok) er 1998. Vi vet ikke hva som skal skje i dette året,
men vi lar det stå åpent til Herren åpenbarer det for oss.
Ingmar Gustavsson anser videre året 1998 for å være av stor

viktighet. På samme måten som det var en periode på 49 år (et
jubelår) mellom den første Sionistkongressen i Basel i 1897 og 1948,
er det også et jubelår mellom 1948 og 1998. (1897 pluss 49 er
1947-1948.)(1948 pluss 49 er 1998.)
Dersom vi videre setter Jesu dødsår til år 30, blir det 40 jubelår

fram til 1990. Det er det samme som 1960 år.(40 ganger 49 er 1960
pluss 30 er 1990.)
Nå vet vi at det er forskjellige vurderinger angående tidspunktet

for Jesu død. Vi kan også sette det til år 33. Dersom vi gjør det,
kommer vi fram til 1993. (40 ganger 49 er 1960 pluss 33 er 1993.(Se
min bok: Jødenes Konge. Bind 4.s,163-181.)

Jubelåret ble første gang feiret etter at jødene kom inn i Israel i
forbindelse med utfarten fra Egypt. Det blir da 30 jubelår fra dette
tidspunktet og til Jesu død. Jødene inntok Israel i året 1437. Jesu
dødsår blir etter dette år 33. (30 ganger 49 er 1470 minus 1437 er 33.)
Dette forteller oss at det gikk 30 jubelår fra jødenes inntagelse av

Israel og til Jesu død. Alt lå ferdig i Israel til at det store jubelåret,
som er 1000 års-riket kunne ha blitt opprettet i Israel på dette
tidspunktet, men da jødene som folk og nasjon ikke ville anerkjenne
Jesus fra Nasaret som deres Messias, ble riket utsatt. "Herrens Ånd
er over meg, fordi han salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige,
han har utsendt meg for å forkynne fanger at de skal få frihet, og
blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, for å forkynne
et VELBEHAGELIG ÅR FRA HERREN."(Luk.4,18-19.)
Når vi videre rekner med 30 jubelår fra Jesu død og fram til vår

tid, kommer vi til begynnelsen av 1990-tallet. Dersom vi regner Jesus
dødsår som 30, kommer vi fram til 1990, og dersom vi regner det fra
33, så kommer vi fram til 1993. Vi vet ikke hva som skal skje i disse
årene, men vi vet at 1990-tallet blir av stor viktighet for Guds-rikets
planer på jord.
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Det er ikke vår sak å kjenne det eksakte tidspunktet for de
forskjellige begivenhetene, som skal skje. Tidene og stundene hører
Herren til."Han sa til dem: DET TILKOMMER IKKE DERE Å
VITE TIDER ELLER TIMER SOM MIN FADER HAR
FASTSATT AV SIN EGEN MAKT."(Ap.gj.l,7.)
Vi skal derimot kjenne tiden og de tegnene som vi har i tiden. Disse

peker klart på at vi er inne i endetiden, og at Jesu komme for
menigheten og opprettelsen av riket for Israel ikke er langt unna.
I følge bibelsk vurdering er en generasjon 40 år. En generasjons

levetid er imidlertid 70 til 80. Jesus sa at den generasjonen som
opplevde Israels gjenopprettelse, også skulle få oppleve en-
detidsbegivenhetene og Jesu gjenkomst. Dette betyr AT ENDE-
TIDSBEGIVENHETENE MÅ SKJE I LØPET AV DE
NÆRMESTE ÅR. Utgangspunktet for dette utsagnet av Jesus er
1948, for Israel ble gjenopprettet som stat i det året. "Lær en lignelse
om fikentreet (Israels gjenopprettelse): Så snart det kommer saft i
dets grener og det blader springer ut, vet dere at sommeren (1000
års-riket) er nær, således skal også dere, når dere ser alt dette vite at
han (Jesus) er nær for døren. Sannelig sier jeg dere: DENNE
GENERASJON SKAL INGENLUNDE FORGÅ, FØR ALT
DETTE SKJER." (Mat.24,32-34.)
De ortodokse jødene kaller den perioden, som vi er inne i i dag,

for "Athalita d Geulta. Det er aramaisk, og det betyr "FRELSENS
BEGYNNELSE".

Det som skjer i dag i Midt-Østen og i verden forøvrig er en
mellomperiode mellom jødene utlendighet og den messianske tid
salderen. Både hedningenes tider og Israels misgjemingsår er i ferd
med å løpe ut, og DET NESTE BLIR RIKET FOR ISRAEL.

Etter ortodoks jødisk vurdering skal den messianske tiden kjen
netegnes ved 5 viktige begivenheter, og det er:

1.) Eretz Israel skal bli frigjort fra fremmed styre. Dette begynte å
skje i 1948.

2.) Det skal opprettes en selvstendig jødisk regjering. Dette
skjedde i 1948.

3.) Jødene skal samles inn l^a utlendigheten, slik at de skal utgjøre
det overveldenede flertallet av de som bor i Israel. Jødenes innsam
ling til landet begynte i begynnelsen av dette århundrede, og det vil
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strekke seg helt inn i begynnelsen av 1000 års-riket. I løpet av denne
tiden vil alle jøder være samlet i Israel."Dine barn kommer i hast, de
som brøt deg ned og ødela deg, de skal dra bort fra deg. Løft dine
øyne og se deg omkring! DE SAMLER SEG ALLE SAMMEN, DE
KOMMER TIL DEG. Så sant jeg lever, sier Herren, du skal iføre
deg dem alle sammen som en prydelse og binde dem om deg lik
bruden, for dine ruiner og dine øde steder og ditt herjede land-
sannelig, nå skal du være for trang for innbyggerne, og dine
ødeleggere skal være langt borte."(Es. 49,17.19)

4.) Sanhedrin eller Det Høye Råd skal bli etablert som et styrende
organ. Dette har ennå ikke skjedd.

5.) Templet skal gjenreises igjen på tempelplassen. Dette har ennå
ikke skjedd.
Av de 5 punktene som vi har behandlet ovenfor, så er 3 av dem

allerede blitt realisert. De 2 øvrige vil også bli realisert i den
nærmeste framtid. Vi ser det som meget sannsynlig at i forbindelse
med Gog-krigen, som skal komme før Antikrist- krigene, så blir de
de 2 muhammeddanske moskeene, som er bygd på tempelplassen,
bli ødelagt.(Esek.38-39,16.) (Se kapitlet: Templet skal bygges opp
igjen.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvor mange år er Israels misgjerningsår?
2.) Når ble folket i Nord-riket bortført til Assyria?
3.) Når fikk vi den første bortføringen av jøder fra Juda?
4.) Ved hvilket årstall begynner både Israels misgjerningsår og

"hedningenes tider"?
5.) Hvor lenge vil Israels misgjerningsår vare?
6.) Hvor lenge vil "hedningenes tider" vare?
7.) Hvilken begivenhet i Nebudkanesars liv er det som ligger til

grunn for uttrykket "hedningenes tider"?
8.) Hvor lenge varte jødenes første landflyktighet?
9.) Hvilke 2 spesielle grunner var det for at jødene måtte ut i

landflykti^eten til Babylon?
10.) Hva er et sabbatsår?
11.) Hva er et jubelår?
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12.) Hvorfor må vi trekke de 70, som jødene var i Babylon, ifra
Israels misgjemingsår?

13.) Hvor mange misgjemingsår får vi etter at vi har trukket fra de
70 årene?

14.) Hvor mange ganger vil Herren straffe jødene for deres over
tredelser ?

15.) Hvorfor må vi multiplisere de 360 årene med 7 for å få det
riktige antallet av Israels misgjemingsår?

16.) Hvor mange år blir da antallet av Israels misgjemingsår?
17.) Hva må vi videre gjøre med de 70 år når vi skal regne ut årstall

i modeme tid på grunnlag av Israels misgjemingsår?
18.) Hvor mange år blir den målestokken som vi skal bruke ved

disse utregningene?
19.) Hvor mange tropiske år blir 2520 profetiske år?
20.) Hva skjedde med jødene i Sør-riket i årene 606,598,587,582

og 561?
21.) Hvorfor må vi legge til et ekstra år når vi regner med årstall

før Kristus?

22.) Hvilket årstall i modeme tid kommer vi fram til når vi trekker
606 fra 2553 og legger 1 år til?

23.) Hvilke 2 forskjellige ting skjedde i Israel i 1948?
24.) Hvilket årstall i modeme tid kommer vi fram til når vi trekker

598 år fra 2553 og legger 1 år til?
25.) Hva skjedde i I Israel i 1956?
26.) Hvilket årstall i moderne tid kommer vi fram til når vi trekker

587 år fra 2553 år og legger 1 år til?
27.) Hva skjedde i Israel i Israel i 1967?
28.) Hvilket årstall i moderne tid kommer vi fram til når vi trekker

582 år fra 2553 og legger 1 år til?
29.) Hva skjedde i Israel i 1973?
30.) Hva skjedde i Babylon i året 573?
31.) Hvilket årstall i modeme tid kommer vi fram til når vi trekker

573 år fra 2553 og legger til et år?
32.) Hvilke 2 gledelige ting skjedde for jødene i 1982?
33.) Hvilket årstall i moderne tid kommer vi fram til når vi trekker

561 år fra 2553 og legger 1 år til?
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34.) På hvilken måte har Verner Høygaard regnet seg fram til
årstallene 1948,1956 og 1972?

35.) Hvilke 2 forskjellige utregningsmåter for Israels mis-
gjemingsår beskriver Verner Høygaard?

36.) Ved hvilket årstall kan Israels misgjerningsår være til ende
etter hans vurdering?

37.) Hvilket årstall bruker han som utgangspunkt for denne utreg
ningen?

38.) På hvilken måte har Ingmar Gustavsson regnet ut tallet for
Israels misgjerningsår?

39.) Hva skjedde i 1878 i Israel?
40.) Hva skjedde i 1897 i Basel i Sveits?
41.) Hva skjedde i 1945 i Europa?
42.) Hva skjedde i 1948 i Israel?
43.) Hva skjedde i 1967 i Israel?
44.) Hvorfor anser Ingmar Gusravsson 1998 for å bli et meget

viktig årstall i jødenes historie?
45.) Hvor mange jubelår er det fra Jesu død og fram til 1990- tallet?
46.) Når begynte jødene for første gang å feire jubelåret?
47.) Hvor mange jubelår er det fra jødenes inntagelse av Israel

under Josva og fram til Jesu død?
48.) Hvorfor blir 1990-tallet så viktig i Guds planer med Israel?
49.) Hva sier Mat.24,32-34 om den generasjonen som levde i 1948?
50.) Hva betyr Athalita d Geulta?
51.) Hvilke 5 forhold skal kjennetegne den messianske tiden i følge

de ortodokse jøder?
52.) Hvilke 3 av disse forholdene er allerde blitt realisert?
53.) Hva vil skje med de 2 muhammeddanske moskeene på tem

pelplassen i forbindelse med Gogs angrep mot Israel?
54.) Ved hvilket årstall fikk endetiden en ny start?
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ISRAELS GJENOPPRETTELSE.

ISRAELS GJENOPPRETTELSE I MODERNE TID ER DET
STØRSTE FRELSESHISTORISKE TEGNET SOM VI HAR, PÅ
AT VI ER KOMMET INN I ENDETIDEN, OG AT RIKET FOR
ISRAEL IKKE ER LANGT UNNA. Allerede Moses profeterte at
jødene skulle ut i den store landflyktigheten til alle verdens land.
"Herren skal sprede deg blant alle folkene fra jordens ene ende til
den andre, og der skal du dyrke andre guder, som hverken du eller
dine fedre har kjent. Og blant disse folk skal du aldri ha ro, og der
s^ ingen kvile være for din fot. Herren skal der gi deg et bevende
hjerte og uttørede øyne og en vansmektende sjel."(5.Mos.28,64- 65.)
Moses så også at jødene skulle komme tilbake til sitt land, men

dette skulle først skje i forbindelse med jødenes omvendelse i endens
tid."Når alle disse ting kommer over deg, velsignelsen og forbannel
sen som jeg har forelagt deg, og du tar det til hjerte ute blant alle de
folk som Herren din Gud har drevet deg bort til, OG DU AV ALT
DITT HJERTE OG ALL DIN SJEL OMVENDER DEG TIL
HERREN DIN GUD og hører på hans røst i alt det som jeg byder
deg i dag, både du og dine barn (jødene skal tilbake til lydighet
overfor loven), DA SKAL HERREN DIN GUD GJØRE ENDE PÅ
Pl I I fangenskap og miskunne seg over deg, OG HAN SKAL
ATTER SAMLE DEG FRA ALLE DE FOLK SOM HERREN
DIN GUD HAR SPREDT DEG I BLANT. Om dere enn er drevet
bort til himmelens ende, skal Herren din Gud samle deg og hente
deg derffa."(Mos.30,l-4.)
De øvrige profetene profeterte også at jødene skulle komme

tilbake til Eretz Israel fra denne store landflyktigheten til alle verdens
l^d. Dette har begynt å skje i vår tid. Vi lever derfor i messianske
tider. Gjenopprettelsen av staten Israel viser oss at både Messias og
Messias-riket ikke er langt unna."Så sier Herrens gjenløste, de som
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han har gjenløst av nødens hånd, og som han har samlet fra landene,
fra øst og fra vest, fra nord og fra havet."(Salm.l07,2-3.)
"På den tid (i rikets 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 pg Patros og Etiopia og Elam (Iran) og Sinear og Hamat
og havets øyer (eller kyststatene.) Og han skal løfte et banner (Mes
sias) for folkene og samle de for drevne av Israel og sanke de
atspredte av Juda fra jordens 4 hjørner."(Es.ll,ll-12.)
"Og det skal skje på den tid at Herren skal slå ned frukter like fra

Storelven (Eufrat) til Egyptens bekk, og dere, Israels barn, DERE
SKAL SANKES OPP EN FOR EN. Og det skal skje på den tid at
de (englene, Mat.24,31.) skal støte i en stor basun, og da skal de
komme de fortapte i Assurs land og de fordrevne i Egyptens land, og
de skal tilbede Herren på det hellige berg i Jerusalem."(Es.27,12-13.)
"Og der skal være en ryddet vei, og den skal kalles DEN HELLIGE

VEI, ingen uren skal gå på den, men den HØRER HANS FOLK
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
frnnes der, men de GJENLØSTE SKAL FERDES DER. Og Her
rens forløste skal vende tilbake til 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."(Es.35,8-10.)
"Frykt ikke! Jeg er med deg. FRA ØSTEN VIL JEG LA DIN

ÆTT KOMME, OG FRA VESTEN VIL JEG SAMLE DEG. JEG
VIL SI TIL NORDEN: GI DEM HIT, OG TIL SYDEN: HOLD
DEM IKKE TILBAKE, LA MINE SØNNER KOMME FRA DET
FJERNE OG MINE DØTRE FRA JORDENS ENDE."(Es.43,5-6.)
"Se, de (jødene) kommer langt borte fra, noen fra nord og noen

fra vest og noen fra Sinims land (China.)"(Es.49,12.)
"Løft dine øyne og se deg omkring! DE SAMLER SEG ALLE

SAMMEN, DE KOMMER TIL DEG, dine sønner skal komme fra
det fleme, og dine døtre skal bæres på armen."(Es.60,4.)
"Og fra alle hedningefolkene skal de komme med alle deres brødre

til matoffer for Herren, på hester, på vogner, i bærestoler, på
muleseler og på hurtigløpende kameler, og FØRE DEM OPP PÅ
MITT HELLIGE BERG I JERUSALEM, sier Herren, likesom
Israels barn bærer matoffer i rene kar til Herrens hus."(Es.66,20.)
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"Vend tilbake, dere frafalne barn, sier Herren, for jeg er deres
ekteherre, og jeg vil ta dere, EN AV EN BY OG TO AV EN ÆTT
(etter Holocaust), og føre dere til Sion."(Jer-3,14.)
"men, så sant Herren lever, som førte Israels barn opp fra landet i

nord (Sovjet-unionen) og fra alle de land som Herren hadde drevet
dem bort til. Og jeg vil føre dem tilbake til deres land, det som jeg
gav deres fedre."(Jer. 16,15.)
"Så sier Herren: Se, jeg gjør ende på fangenskapet for Jakobs telt

og forbarmer meg over hans boliger, byen (Jerusalem) skal ligge på
sin haug, og palasset skal stå på sin rette plass."(Jer. 30,18.)
"Så sier Herren: Det folk som er unnkommet fra sverdet (etter den

store trengsel), har funnet nåde i ørkenen, JEG VIL GÅ OG FØRE
ISRAEL TIL RO."(Jer.31,2.)
"Se, jeg fører dem fra landet i nord (Sovjet-unionen) og samler

dem fra jordens ytterste ende, blant dem er det både blinde og halte,
både fruktsommelige og fødende, SOM EN STOR SKARE SKAL
DE KOMME HIT."(Jer.31,8.)
"I de dager og på den tid (i den store trengsel), sier Herren, skal

Israels barn komme, de og Judas barn sammen (hele Israel), DE
SKAL GÅ OG GRÅTE, OG HERREN SIN GUD SKAL DE
SØKE." (Jer.50,4.)
"Og dere skal kjenne at jeg er Herren, når jeg fører dere til Israels

land, til det land som jeg med løftet hånd har svoret å ville gi deres
fedre."(Esek.20,42.)
"Og jeg vil føre dem UT FRA FOLKENE, og samle dem fra

landene og føre dem til deres eget land, og jeg vil røkte dem på Israels
flell, i dalene og på alle stedene i landet hvor de bor." (Esek.34,13.)
"JEG VIL HENTE DERE FRA FOLKENE OG SAMLE DERE

FRA ALLE LANDENE, og jeg vil la dere komme til deres eget
land." (Esek.36,24.)

"Profeter derfor og si til dem: Så sier Herren, Israels Gud: Se, JEG
ÅPNER DERES GRAVER OG LAR DERE, MITT FOLK,
STIGE OPP AV DERES GRAVER, og jeg vil føre dere til Israels
land." (Esek.37,12.)
"De skal følge Herren, han skal brøle som en løve, ja, han skal

brøle, og bevende skal hans barn komme fra havet, bevende skal de
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komme som en fugl fra Egypten, som en due fra Assurs land, og jeg
vil la dem bo i sine hus, sier Herren,"(Hos.ll,10-11.)
"Jeg vil samle deg, Jakob, SAMLE DERE SÅ MANGE SOM

DERE ER, sanke sammen vil jeg det som er igjen av Israel, jeg vil
føre dem sammen som får i en kve, som en hjord til sitt beite, så det
larmer av mennesker."(Mika 2,12.)
"På den dag, sier Heren, vil jeg samle de haltende og sanke

sammen de bortdrevne og dem jeg har faret ille med, og jeg vil la de
haltende bli i livet som en rest og gjøre de langt bortdrevne til et
tallrikt folk. Og Herren skal være konge over dem på Sions berg fra
nå og til evig tid."(Mika 4,6-7.)
"Fra landet bortenfor Etiopia skal de føre mine til bedere, mitt

spredte folk, som offergave til meg."(Sef.3,10.)
"På den tid vil jeg føre dere hit, på den tid vil jeg sanke dere, FOR

JEG VIL GJØRE DERE TIL RY OG TIL PRIS BLANT ALLE
JORDENS FOLK, når jeg gjør ende på deres fangenskap for deres
øyne, sier Herren."(Sef,3,20.)
"Så sier Herren, hærskarenes Gud: Se, jeg frelser mitt folk fra de

land der solen går opp, og fra de land der solen går ned, og jeg lar de
komme hit, og de skal bo i Jerusalem, og de skal være mitt folk, og
jeg vil være deres Gud i sannhet og rettferdighet." (Sak.8,7-8.)
"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 rom nok for dem."(Sak.l0,10.)

Alle disse Bibel-versene, som vi har sitert ovenfor, viser følgende
forhold når det gjelder jødenes bortvisning fra og hjemkomst til
landet:

a) De ble bortvist av Herren på grunn av synd, og på grunn av at
de brøt de paktene som de hadde inngått med Herren.
b) Herren brukte hedningefolkene til å straffe jødene.
c) Det er snakk om to forskjellige landflyktigheter, og det er

landflyktigheten til Babylon, som varte i 70 år, og det er landflyktig
heten til alle verdens land, som har vart i over 2700 år.
d) Jødenes hjemkomst skjer i etapper.
e) Alle jødene skal hjem til Israel.
f) Det er både hedningene og Herren selv som fører jødene hjem

til Eretz Israel.
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g) Herren fører jødene hjem fordi han skal frelse dem i landet og
opphøye dem blant folkene i 1000 års-riket.
Jødenes åndelige og politiske situasjon blir i Bibelen sammelignet

med forskjellige trær. Israels gjenopprettelse i moderne tid blir
sammelignet med fikentreet. Når det kommer saft i dets grener, og
dets blader springer ut, da er både Messias og Messias-riket
nær. "Lær en lignelse om fikentreet: Så snart det kommer saft i dets
grener, og dets blader springer ut, da vet dere at sommeren (1000
års-riket) er nær, således skai også dere, når dere ser alt dette, vite
at han (Messias) er nær for døren. Sannelig sier jeg dere: Denne
generasjon (som levde i 1948) skal ingenlunde forgå før alt dette
skjer."(Mat.25,32-34.)
I det hele er det ca. 14 millioner jøder i verden i dag. Av disse er

det bare ca. 4 millioner som bor i Israel i dag. De andre er fortsatt
spredt rundt i verden. Herren vil etter som tiden går, hente også disse
jødene hjem til Eretz Israel. NÅR 1000ÅRS-RIKET ER KOMMET,
VIL DET IKKE FINNES EN ENESTE JØDE IGJEN UTE I

DIASPORAEN.

Jeg vil i denne forbindelsen få lov til å gi en oversikt over hvor de
såkalte "tapte stammene" kan befinne seg rundt omkring i verden.
Denne overikten er hentet fra Evangelisten.nr.16.1987: "Det finnes
om lag 12 millioner jøder i verden. 4 millioner av disse er bosatt i
Israel.

Men i følge en rabbiner i Jerusalem, er det dessuten 22 millioner
som kan påberope seg å ha røtter i det jødiske folk. Noen av disse
ønsker også å vende tilbake til folden.
Rabbi Eliahu Avichal - som har til oppgave å bringe Israels tapte

stammer tilbake igjen, forteller Jerusalem Post. Rabbineren har bl.a.
vært i kontakt med stammefolket i grenseområdet mellom Burma og
India- der et jødisk samfunn er i sterk vekst. De har synagoge. Tora
rull og må gjennomgå omvendelsesrituale for å bli medlemmer av
samfunnet. Det er en del av Shinlung-folket, og de hevder at de er
etterkommere av de tapte stammer.
Også nær grensen til Tibet bor det folk som tror på den ene Gud,

og som hevder at de stammer fra Abraham.
I Afganistan og Pakistan bor det 15 millioner pathanere. Mange

hevder at også disse er etterkommer av de tapte stammer.
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Men de eneste som kan bevise sin tilhørighet til det jødiske folk,
er likevel Marranos- etterkommere, hvis forfedre gikk over til kris
tendommen under jødeforfølgelser i Spania. Blant disse finnes 30000
såkalte chuetas. De er bosatt på Mallorka.
Når det gjelder Afrika, så har organisasjonen ennå ikke studert

rapportene derfra, sier rabbineren."
Jeg vil også få lov til å sitere en artikkel fra bladet: Shalom øver

Israel, nr. 2.1987, som omhandler det svarte lemba-folket i sør Afrika.
"Mens Israel strever med å absorbere ca.15000 etiopiske jøder, gjør
titusentalls svarte jøder i Sør-Afrika, Zimbabwe og Mocambique
krav på å nedstamme fra de tapte bibelske stammer.
Talsmenn for lembafolket sier at de har sin opprinnelse i en jødiske

stamme på 600-tallet, som levde i Jemen, men visse antropologer
mener at det ikke finnes noen forbindelse mellom lembas og gammel
jødedom.

Dr. Margaret Nabarro er etnisk musikkforsker og traff på lembas
første gangen i 1957. Hun anser dem til å være ca.40000 i sør Afrika.
Noen av dem savner de negroide kjennetegn som de innfødte

grannene har. De unngår grisekjøtt, holder kjøtt- og melkeprodukter
fra hverandre, er godt kjente i G.T. og unngår ekteskap utenom sin
egen stamme...

Likt de etiopiske jødene, sier lembas at de ble avskåret fra tradis
jonell jødedom for mange hundrede år siden.
Bønner sammen med rituell vindrikking blir holdt på det gamle

Shonas- språket, til tross for at de sydlige lembas taler venda og de
nordlige sotho i hverdagslivet.

Mathivha, som er ordfører for lembas kulturorganisasjon, sier at
de tror at deres forfedre fantes blant dem som vandret dels mot

Etiopia, dels sørover. De ble fordelt rundt Afrikas Horn og nedenfor
Det Indiske Havs kyst for å danne en bosetning mellom Mocambique
og nordre Transvaal.
Hele vårt livssyn er jødisk, sier Mathivha. De få ungdommer som

forkaster omskjærelsen ved 15 års-alderen, kan ikke gifte seg med en
lemba jente. Menn, som ikke er lembas, kan ikke konvertere til deres
tro. Jenter, som gifter seg i stammen, går gjennom et hardt
firemåneders kurs, som blir avsluttet med et hopp gjennom en ildring,
i følge Nabarro en afrikansk versjon av jødenes rituelle bad.
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Renselse blir også kopiert fra jødisk tradisjon. Før måltidene
foregår en sermonieli håndvask. Det er en plikt i Transvaals karrige
bergtrakter.
Lembas blir inndelt i 11 stammer, noen med mellomøstlige navn

som Sadiki, Hadzhi og Hamisi. Mathivha sier at lembas blir betraktet
av andre stammer som greie og blir ønsket velkommen over alt i
nordre Transvaal. Mathivha sier også at hans folk fulgte med inter
esse hendelsene kring de etiopiske jødene. Noen lembaledere har
diskutert muligheten av å skape kontakt med Israel, selv om de fleste
lembaer lengter etter å vende tilbake til Zimbabwe, for å komme seg
unna Sør-Afrikas apartheid. Utsikten med noensinne å komme til
Israel, er ikke realistisk, sier Mathivha."

Jødenes hjemkomst til Israel i moderne tid og opprettelsen av
staten Israel i 1948 er derfor det største frelseshistoriske beviset som
vi har på at Messias snart vil komme og opprette riket for Israel. Før
han kommer vil imidlertid verden gå inn i en forferdelig
trengselsperiode på 7 år. Hovedhensikten med denne trengselen er
at Gud "vil prøve dem som bor på jorden" (Åp.3,10), om de vil tilhøre
ham eller Antikrist. De som underkaster seg Antikrist, blir fordømt,
men de som underkaster seg Kristus, blir frelst og får gå inn som
medlemmer i riket.

(Etter at detter ble skrevet, er 100000 jøder kommet hjem ifra
Sovjet-unionen.)

Spørsmål og svar.

1.) Hva er det virkelig store frelseshistoriske tegnet som vi har i
dag?

2.) Hvem var den første av profetene i Israel som profeterte at
jødene skulle ut i den store landflyktigheten?

3.) Hva er hensikten med jødenes hjemkomst til Israel i vår tid?
4.) Hvilke to forskjellige landflyktigheter og hjemkomster er be

skrevet i Bibelen?

5.) Hvorfor ble jødene bortvist fra landet?
6.) Hvem er det som skal føre jødene hjem til Israel?
7.) Hva blir jødenes åndelige og politiske situasjon sammenlignet

med?
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8.) Hva er uttalt om den generasjonen som levde i 1948?
9.) Hva er hovedhensikten med trengselstiden?
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DET STORE FRAFALLET.

Før Antikrist kommer, vil vi få et stort frafall fra den kristne tro og
moral i den kristne verden. Dette vil lydde veien for Antikrist, slik at
han kan komme i sin tid."Vi ber dere, brødre, vedkommende vår
Herre Jesu Kristi komme og vår samling med ham (Jesu komme for
den kristne menighet), at dere ikke så snart må la dere drive fra vett
og sans eller la dere skremme, hverken ved noen ånd eller ved noen
tale eller ved noe brev, likesom det skulle være fra oss, som om
Herrens dag (Jesu komme til dom) stod for døren. La ingen dåre
dere på noen måte! FOR FØRST MÅ FRAFALLET KOMME OG
SYNDENS MENNESKE ÅPENBARES, FORTAPELSENS
SØNN, han som står imot og opphøyer seg over alt som kalles Gud
eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel (i Jerusalem) og gir
seg selv ut for å være Gud. Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da
jeg ennå var hos dere? Og nå vet dere hva som holder igjen, så han
først skal åpenbares i sin tid. For lovløshetens hemmelighet er alt
virksom, bare at han (Den Hellige Ånd) som nå holder igjen, blir tatt
bort, og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal
fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av
sitt komme. Og hans komme skjer, etter Satans kraftige virksomhet,
med all løgnens makt og tegn og under, og med all urettferdighetens
forførelse for dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet
til sannheten (Jesus), så de kunne bli frelst Og derfor sender Gud
dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen."(2.Tess.2,l-ll.)
Dette frafallet skjer før Antikristen trer fram. Han trer fram etter

at Satan har virket på en kraftig måte med forførende under og tegn.
Det er den store skjøgen som er sentrum i dette frafallet i endens tid.
Etter at Antikrist sammen med de 10 kongene har ødelagt den store
skjøgen, vil han selv bygge ut sitt sataniske trossystem, inntil Herren
ødelegger ham ved Harmageddon. Jesus fra Nasaret skal komme
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tilbake og tilintetgjøre Antikrist ved "åpenbarelsen av sitt komme."
(Se kapitlene: Romerriket kommer tilbake, Den store skjøgen, Den
opprinnelige babylonismen og Den katolske kirkes lære.)
Vi vet at lovløshetens hemmelighet var virksom allerede på den tid

da 2. Tessaloniker-brevet ble skrevet, så det var ikke noe nytt.
Frafallet eller lovløsheten har vært virksom helt fra syndefallets dag
av, og den som står bak dette er Satan. Han sår tvil om og setter
spørsmålstegn ved alt det som Gud har sagt til oss menneskene i sitt
ord. Rent generelt kan vi si at lovløshetens går på alt opprør mot
Gud. Dette tar videre sikte på å bringe menneskene bort ifra Gud og
bort i fra frelsen.

Til tross for dette må vi likevel skille mellom lovløshet og frafall
p.d.e.s. og lovløshetens hemmelighet og det virkelig store frafallet
p.d.a.s. Lovøshetens hemmelighet vil i endetiden komme klart fram
i dagen og bli satt i system, slik at den ikke lenger skal være fordekt
og delvis skjult. På Paulus sin tid var løvløsheten ennå en hem
melighet, men i endens tid skal den ikke lenger være det. Hovedhen
sikten med endetiden er at verden skal måtte velge mellom Jesus og
Anrtikrist.

I endens tid vil frafallet bli forsterket og intensifisert slik at forhol
dene legges til rette for at Antikrist kan komme i sin tid. Etter den
kristne menighets bortiykkelse før selve trengselstiden, trer Antikrist
offentlig fram. Det er Den Hellige Ånd i den kristne forsamlingen
som hindrer Antikristen i å tre fram. Når den er tatt bort (bortryk-
kelsen), trer Antikrist fram som rytteren på den kvite hesten."Og jeg
så, og se, en kvit hest, og han som satt på den, hadde en bue, og det
ble gitt ham en krone, og han drog ut med seier og til seier."(Åp.6,2.)
Det er ikke bare krisendommen som hevder at før 1000 års- riket

kommer, så vil vi få et stort frafall fra den kristne tro og moral. Den
jødiske apokalyptikken hevder det samme. Den lærer at før den
messianske tiden kommer, vil det bli en tid med frafall. Anti- Messias
skal stå fram som en stor forfører og forfølger av jødene. (Se min bok
Jødenes Konge. Bind 4. s,180-181.)

I vår tid kommer frafallet bl.a. til uttrykk ved den antikristelige
lovgivningen som er gitt oss av de folkevalgte myndigheter. Den
kommer også til ut trykk ved mangel på lovgivning. Den legger veien
åpen for en avkristning av samfunnet og framskynder fortapelsen for
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samfunnets medlemmer. Jeg tenker her på abortlovgivningen og den
alt for liberale lovgivning som vi har i våre samfunn mot vold og
pornografi.
Bare i vårt land blir det tatt livet av ca.16000 foster i mors liv. I hele

verden regner en med at aborttallet er 50 millioner for året. Det sier
seg selv at Herren må straffe dette sataniske angrepet mot de små
barn i mors liv.

Dette vil bare tilta etter som tiden går. Når den kristne tro og
tradisjon blir skjøvet til side, så kommer fremmede religioner og
filosofiske tankesystemer og fyller det tomrommet som er skapt. Der
menneskene ikke vil ta imot evangeliet om frelsen i Jesus Kristus, der
sender Satan dem kraftig villfarelse, slik at de til slutt tror det som er
løgn. Dette er en åndelig lov.

Jeg vil i den forbindelsen få lov til å sitere det som den jødiske
professor David Flusser har uttalt angånde avkristningen og frafallet
innenfor kristenheten. Han er professor i Det Nye Testamente ved
Universitetet i Jerusalem. Dette utsagnet stod i Ordet og Israel, nr.7.
1989: "Det er ubetinget nødvendig at de kristne under ledelse av
fornuftige hyrder leser Det Nye og Det Gamle Testamente. Det er i
dag nødvendige å befatte seg med de bibelske utsagn om endetiden.
Jødene gjør det, og de kristne skulle gjøre det så meget mere, SÅ DE
IKKE GÅR GLIPP AV DERES UTVELGELSE. Jeg antar AT
ENDETIDEN ER MEGET NÆR. Hvorfor? Ikke på grunn av
verdens forurensning, ikke på grunn av de store ytre farer, som
nærmer seg, men på grunn av DET STORE FRAFALL I DE
KRISTNE KIRKER.

Jeg ser at frafallet kommer, da ikke bare mange vil falle fra, men
da det vil vise seg at det de kaller kristendom, ER ANTIKRISTEN-
DOM. De vil forandre Kristus, så det blir til det motsatte. I dette
består den virkelige fare for de kristne kirker i dag."
På spørsmålet om Jesus er Messias, svarte Flusser: "JEG HÅPER

DET. Han kommer jo meget snart, så da får vi alle se!"
Vi ser at umoralen tiltar rundt oss på mange områder. Dette

gjelder både seksualmoral, arbeidsmoral, handelsmoral og skat
temoral. Alt dette vil bane veien for Antikrist.

Store deler av Vesten har vendt seg bort ifra Kristus og de tankene
som kristendommen representerer. Frafallet går også langt inn i
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Guds menighet De kristne trossannhetene blir fornektet og motar
beidet av såkalte kristne mennesker. Skillet i dag går ikke mellom
verden p.d.e.s. og den kristen menighet p.d.a.s., men det går midt i
den kristne forsamlingen. Den går ved GJENFØDELSEN OG
FORNYELSEN. Den som ikker er født på ny, kan ikke komme inn
i Guds rike.

Vi vil få en stadig sterkere polarisering innenfor den kristne
menighet. Navnkristendommen vil i stadig sterker grad søke kontakt
med verden og de fremmede religionene, mens de virkelige troende
vil be Herren om at han må fornye og bevare dem i endetiden.
Av Guds ord vet vi at der er 2 endetidsmenigheter. Den ene er

fullkommen i Guds øyne, men den andre står helt utenom Guds
ordninger og Guds løfter. Den første er FILADELFIAMENIG-
HETEN, og årsaken til at den er fullkommen i Guds øyne er det
forholdet at den HAR TATT VARE PÅ GUDS ORD, SLIK SOM
DET STÅR SKREVET, OG AT DEN IKKE HAR FORNEKTET
JESU NAVN. Den har dermed ikke forlatt sin første kjærlighet til
Jesus, slik som f.eks. Efesus menigheten hadde gjort.(Ap.2,4.)"Jeg
vet om dine gjerninger. Se, jeg har latt foran deg en åpnet dør, og
ingen kan lukke den, for du har liten styrke i deg selv, og har dog tatt
vare på mitt ord og ikke fornektet mitt navn."(Ap.3,8.)
Den andre menigheten er Laodikea menigheten. Den har ikke liv

i Herren i det hele tatt. Den tror om seg selv at den har del i alle
åndelige skatter, men den har ingen ting, for medlemmene i denne
menigheten er ikke gjenfødte troende. Den er lunken, ussel, ynkelig,
fattig, blind og naken. Jesus står utenfor og banker på og vil gjerne
frelse menneskene i denne menigheten.(Åp.3,14-22.)

Filadelfia menigheten, som består av gjenfødte og åndsfylte men
nesker fra mange kirkesamfunn, vil få del i Ånds- utgydelsen og
fornyelsen, som vi vil få i endetiden. Den vil få del i alle nådegavene.
Gud vekker nå opp en ny generasjon av unge troende mennesker, og
han renser oss elder som ønsker å stå på for fullt inntil Jesu
gjenkomst.
Vi ser også fra Guds ord at Filadelfia menigheten blir bortrykket

til Herren før den 7-årige trengselstiden, som kommer over hele
jorden. "Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri
deg fra den trengselens tid som skal komme over hele jorderike, for
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å prøve dem som bor på jorden.(Åp.3,10.) (Se min bok: Den kristne
menighets bortrykkeise.)
Laodikea menigheten går derimot inn i selve trengselstiden og vil

bli et lett bytte for Antikrist. Mange i denne menigheten vil imidlertid
omvende seg til Herren, når de ser at den kristne menighet blir rykket
bort til Herren. De oppnår frelsen, men de blir ikke medlemmer av
det kristne legemet, som takes ut ifra pinsefestens dag og inntil Jesu
komme for menigheten. Dette er den frelsesforsamling som på en
spesiell måte er knyttet til Jesus, der han er det åndelige hodet og
hver enkelt av oss er lemmene i dette åndelige legemet.
De alle fleste av dem som blir frelst i trengselstiden, må besegle

sitt liv med martyriet, for Antikrist vil drepe alle som ikke tilber ham
og dyrets bilde. (Åp. 13,15.)
I dag ser vi hvordan Ånds-utgydelsen finner sted i mange deler av

verden. Dette gjelder spesielt de stedene som ikke har hørt evangeliet
før. Menneskene i den tredje verden høstes nå inn i det kristne
legemet før Herren kommer og henter sine. I Afrika f.eks. vinnes det
ca.20000 mennesker for Jesus hver dag. I Sør-Korea er tredjedelen
av befolkningen personlig troende. Innen år 2000 regner en med at
2 milliarder mennesker vil tilhøre den kristne menighet. Dette betyr
ikke at alle disse menneskene er gjenfødte troende.

I Norge og Vesten har vi også vekkelser og fornyelser, og det må
vi takke Herren for. Dette vil fortsette i endetiden, og vi vil stadig
vekk få flere og omfattende vekkelser, men det som først og fremst
som vil kjennetegne Vesten i endetiden, er ikke de store vekkelser,
men det er FRAFALL OG FORVIRRING. Vi må ikke la oss blende

av ønsketenkning, men vi må huske på hva Jesus selv har sagt om
denne tidsalderen: At det er få som blir frelst."Gå inn gjennom den
trange port! for den port er vid, og den vei er brei som fører til
fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den, for den port
er trang, og den vei er smal som fører til livet, OG FÅ ER DE SOM
FINNER DEN."(Mat.7,13-14.)
Det som vil kjennetegne menneskene i endens tid er følgende:
a) De vil være egenkjærlige.
b) De vil være pengekjære.
c) De vil være stortalende.
d) De vil være overmodige.
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e) De vil være spottende.
f) De vil være ulydige mot foreldre.
g) De vil være ukjærlige.
h) De vil være upålitelige.
i) De vil være umilde.
j) De vil være uten kjærlighet til det gode.
k) De vil være svikefulle.
1) De vil være framfusende,
m) De vil være oppblåste,
n) De vil elske sine lyster høyere enn Gud.
o) De har gudfryktighets skinn,
p) De fornekter Guds kraft.(2.Tim.3,l-5.)
Paulus har videre uttalt seg om det som kjennetegner frafallet og

vranglæren i endetiden i l.Tim.4,1-3: "Men Anden sier med tydelige
ord at i de siste tider skal noep falle fra troen, idet de holder seg til
forførende ånder og djevlers lærdommer ved hykleri av falske lærere,
som er brennmerket i sin egen samvittighet, som forbyder Å GIFTE
SEG OG BYDER Å AVHOLDE SEG FRA MAT, den Gud har
skapt til å nytes med takk av dem som tror og har lært sannheten å
kjenne."

I endetiden skal det dukke opp en rekke falske lærere, ja, til og
med mennesker som gir seg ut for å være Jesus fra Nasaret eller
Messias. Det er disse som vil være hovedbærerne for de falske
lærdommene som vi skai få så rikelig i endens tid. "For det skal
komme en tid da de IKKE SKAL TÅLE DEN SUNNE LÆRE, men
etter sine egne lyster ta seg LÆRERE I HOPETALL, fordi det klør
dem i øret, og de skal VENDE ØRET BORT FRA SANNHETEN
OG VENDE SEG TIL EVENTYR."(2.Tim.4,3-4.)
"og MANGE FALSKE PROFETER SKAL OPPSTÅ og føre

mange vill."(Mat.24,lL)
"For FALSKE MESSIASER PO FALSKE PROFETER SKAL

OPPSTÅ OG GJØRE STORE TEGN OG UNDER, så at endog de
utvalgte skulle fare vill, om det var mulig."(Mat.24,24.)
"Men det oppstod også falske profeter blant folket, likesom det og

blant dere skal komme falske profeter, som skal lure inn vrange
lærdommer, SOM FØRER TIL FORTAPELSE, IDET DE
ENDOG NEKTER DEN HERRE SOM KJØPTE DEM, og fører
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over seg selv en brå fortapelse. Og mange skal følge dem etter i deres
skamløshet, og for deres skyld skal sannheten bli spottet, og av
havesyke skal de med oppdiktede ord utnytte dere til sin vinning.
Men dommen over dem er fra gammel tid ikke kraftløs, og deres
fortapelse sover ikke."(l.Pet.l,l-3.)
Det som spesielt vil kjennetegne disse mange religiøse lærerne i

endetiden, og som vil forene dem, til tross for deres innbyrdes
forskjellige læresystemer, er det forholdet at de fornekter at Jesus
fira Nasaret er Messias, at han er kommet i kjød, for å frelse mennes
kene, og at han og Faderen er ett."Mine barn! det er den siste time,
og som dere har hørt at Antikristen kommer, så er det og nå kommet
mange antikrister, derav skjønner vi at det er den siste time. De er
gått ut fra oss (de har vært personlige troende, de hører med til
kristenheten, de har en del av de kristne lærersetningene), men de
var ikke av oss, for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss, men
det skulle bli åpenbart at ikke alle er av oss...Hvem er løgneren uten
den som NEKTER AT JESUS ER MESSIAS ? Dette er Antikristen,
den som nekter Faderen og Sønnen." (l.Joh.2,18-19 og 22.)
"Dere elskede! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er

av Gud! for mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal
dere kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Messias,
er av Gud, men hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud,
og dette er Antikristens ånd, han som dere har hørt skal komme, og
den (hans ånd) er allerede nå i verden."(l.Joh. 4,1-3.)
"For mange forførere har gått ut i verden, SOM IKKE BEKJEN

NER AT JESUS ER MESSIAS, KOMMET I KJØD, dette er
forføreren og Antikristen."(2.Joh.7.)
Vi skal ut ifra disse Bibel-versene, som vi har benyttet ovenfor,

sette opp en oversikt over disse falske profetenes virksomhet og deres
lære:

a) De falske profetene skal gjøre store under og tegn, slik at til og
med de utvalgte skal fare vil, men det er ikke mulig.
b) De er brennmerket i sin egen samvittighet. Det betyr at de selv

vet at de bedriver vranglære.
c) Deres lære fører til fortapelse, både for dem selv og deres

tilhørere.

d) De forfører menneskene for egen økonomisk vinnings skyld.
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e) Mange av dem har enten vært personlige troende selv, eller de
har tilhørt ett eller annet kirkesamfunn, eller de forfekter en del av
den kristne læren, mens de fornekter viktige deler i den.
f) De forbyr folk å gifte seg. Dette er et angrep på ekteskapet,

som er en Guds ordning til oppbygging av samfunnet.
g) De forbyr folk å spise all slags mat. Dette er også imot Guds

ord, som forteller oss at vi trygt kan spise all slags mat. Maten er ikke
urein.

h) De fornekter at Jesus fra Nasaret er jødenes Messias.
i) De fornekter til og med at Jesus er kommet første gangen.
j) De fornekter at Jesus er en soning for all verdens synd. De

mener at frelsen er å finne i deres egne religiøse systemer.
k) De fornekter den treenige Gud, som går ut på at Faderen,

Sønnen og Den Hellige Ånd er en enhet, som ikke kan skilles.
Når vi ser på de mange falske profetene, som vi har i dag i de

forskjellige religiøse retningene, så er det nettopp det som vi har
beskrevet ovenfor, som kjennetegner dem. Dette beviser at det
profetiske ordet er sannhet. Det kan gi oss fyldig informasjon om
begivenheter som ennå ikke er skjedd. Det er et lys som skinner inn
i framtiden. Det er med å bevise Guds ords sannhet og Guds eksis
tens, som DEN EVIGE, som har full oversikt over det som skal
komme. (Se kapitlene: New Age og Den store skjøgen.)

Spørsmål og oppgaver.

Hva er "vår Herre Jesu Kristi dag og vår samling med ham"?
Hva er "Herrens dag"?
Hva er det som baner veien for Antikrist?

I hvilken del av verden får vi det store frafallet?

Hva er lovløshetens hemmelighet?
Hvor mange endetidsmenigheter har vi?
Hva sier Åpenbaringsboka om Filadelfia menigheten?
Hva sier Åpenbaringsboka om Laodikea menigheten?
Hva skjer med medlemmene av Filadelfia menigheten i for
bindelse med Jesu komme?

10.) Hva skjer med mange av medlemmene av Laodikea
menigheten etter Jesu komme for den kristne menighet?
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11.) Hvor mange kommer til troen på Jesus i Afrika hver dag?
12.) Hva er det som vil kjennetegne Vesten i endens tid?
13.) Hva er det som vil kjennetegne menneskene i endens tid?
14.) Hva er det som kjennetegner de falske profetene og deres

lære i endens tid?
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ROMERRIKET KOMMER TILBAKE.

I følge Daniel 2,31-45 skal det være 4 verdensriker på jorden før
Jesus kommer tilbake og oppretter riket for Israel. Det er følgende
riker:

a) Det nybabylonske riket, som var "hodet av fint guH".(Dan.
2,32.) Dette riket varte fra 606-538 før Messias.
b) Det medisk-persiske riket, som var "brystet og armene av

sølv".(Dan.2,32.) Dette riket varte fra 538-331 før Messias.
c) Det makedonsk-greske riket, som var "buken og lendene av

kopper"(Dan.2,32.). Dette riket varte fra 331-146 før Messias.
d) Det romerske verdensriket, som var "benene av jern og føttene

dels av jern og leire".(Dan.2,33.) Dette riket varte fra 146 før Messias
og inntil 1453 etter Messias. I endens tid skal det bli opprettet igjen
som Antikristens rike.

Da Vest-Romerriket gikk i oppløsning i år 476 etter Kristus og Øst-
Romerriket i år 1453, fikk vi de forskjellige nasjonale statene i dette
området. Dette gjelder stater som England, Frankrike, Nederland,
Belgia, Luxemburg, Spania, Portugal, Tyskland, Italia, de forskjellige
øst-europeiske statene. Hellas, de forskjellige statene på Balkan,
Tyrkia, deler av Sovjet-unionen i sør, Libanon, Syria, Israel, Jordan,
Irak, Egypt og deler av nasjonal statene i Nord-Afrika, som Libya,
Tunis, Algeri og Marokko. Dette verdensriket strakte seg fra
Atlanterhavet i vest til Tigris i øst. Fra Tyskland i nord og til Sudan
i sør.

I følge Bibelen skal dette verdensriket komme igjen i endetiden,
og det er da beskrevet som de 10 tær på Nebudkanesars
drømmebilde."Og at tærne på føttene (10 tær) dels var av jern og
dels av leire, det betyr at riket for en del skal være sterkt og for en
del skrøpelig, og at jernet som du så, var blandet med leire, det betyr
at de (de 10 kongene) skal blande seg med hverandre ved giftermål,
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men at de allikevel ikke i lengden skal holde sammen, likesom jernet
ikke blander seg med leiret. Og i disse kongers dager vil himmelens
Gud opprette et rike (riket for Israel), som i all evighet ikke skal
ødelegges, og dette riket skal ikke overlates til noe annet folk (enn
jødefolket), det skal knuse og gjøre ende på alle hine riker, men selv
skal det stå fast for alltid."(Dan.2,42-44.)
Det skal oppstå et verdensrike i endetiden som skal bestå av 10

land eller områder med 10 herskere. De skal være Antikrists

medspillere i trengselstiden.
Ved siden av at Daniel tydet den drømmen som kong Nebud-

kanesar hadde hatt, fikk han også sitt eget syn om dette.(Dan.7,l-12).
Han fikk se at 4 forskjellige dyr steg opp av havet (folkehavet)
(Dan.7,3.).Det var følgende dyr:
a) Det første så ut som en løve.(Dan.7,4.) Det var det nybaby-

lonske riket.

b) Det andre så ut som en bjørn.(Dan.7,5.) Det var det medisk-
persiske riket.
c) Det tredje så ut som en leopard.(Dan.7,6.) Det var det gresk-

makedonske riket.

d) Det Qerde var det romerske riket i sin endetidsmanifestasjon.
Han fikk se et dyr som var fryktelig og som var annerledes enn de 3
første dyrene. Dette dyret hadde 10 horn på sitt hode. De 10 hornene
står for 10 konger.(Dan.7,7.)

Blant de 10 hornene fikk Daniel se et annet lite hom som kom fram

blant de 10 andre hornene. DET VAR ANTIKRIST. Han ødela 3 av
de opprinnelige rikene, og ble selv den åttende av kongene. "Jeg
aktet nøye på hornene, da fikk jeg se et annet lite horn (Antikrist)
som skjøt opp mellom dem, og 3 av de første horn ble rykket opp for
dets skyld, og dette hornet hadde øyne som menneskeøyne og en
munn som talte store ord."(Dan.7,8.)
Vi møter igjen både Antikrist og Det Romerske Riket i sin en

detidsmanifestasjon i Åpenbaringsboka. Antikrist blir her beskrevet
både som en løve, en bjørn og leopard. Han har alle de egenskapene
som verdensrikene før ham har hatt. I tillegg til dette er han mye mer
satanisk enn de forrige verdensrikene."Og jeg så et dyr (Antikist)
stige opp av havet (folkehavet), som hadde 10 horn (de 10 kongene)
og 7 hoder (7 romerske keisere), og på sine horn 10 kroner, og på
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sine hoder bespottelsesnavn. Og dyret som jeg så, var likt en leopard,
og dets føtter som på en bjørn, og dets munn som en løvemunn, og
dragen (Satan) gav det sin kraft og sin trone og stor makt."(Åp.l3,l-
2.)
"Og de 10 horn som du så, er 10 KONGER, SOM ENNÅ IKKE

HAR FÅTT RIKE, men de får makt som konger en time (en kort
tid) sammen med dyret. Disse har en tanke (de tenker det samme),
og sin kraft og sin makt gir de til dyret."(Åp. 17,12-13.)
EF eller EEC vil være EN FORLØPER FOR ANTIKRSISTENS

RIKE I ENDETIDEN. Det består nå av 12 stater, og det er Italia,
Frankrike, Vest-Tyskland, Belgia, Nederland, Luxemburg, Hellas,
Spania, Portugal, England og Irland. EF vil stadig vekk utvikle seg
slik at flere stater blir innlemmet. EF tar sikte på å opprette en
politisk forbundstat i Europa. De nasjonale grensene skal bort, og de
enkelte statenes suverenitet skal underlegges det nye verdensriket.
Når tiden er kommet så langt, vil det nyopprettede Romerriket i
endens tid bestå av 10 landområder og av 10 konger.
Det som skjer i Øst-Europa i dag viser oss også med all tydelighet

at Antikrist og det nyopprettede Romerriket i endens tid ikke er
langt unna. De øst-europeiske statene river seg nå løs fra Sovjet
unionens politiske overherredømme og fra kommunismens umen
neskelige system og søker politisk orientering vestover. DETTE ER
I SAMSVAR MED DET PROFETISKE ORDET. Statene i Øst-
Europa skal inn som medlemmer i EF. På samme måten som de hørte
med til Romerriket i gammel tid, skal de også høre med til Antikris
tens rike i endetiden.

Sovjet-unionen vil også søke kontakt med EF og oppnå hand
elsmessige fordeler med et samarbeid. Dette peker også framover
mot Antikristens verdensomspennende rike i endetiden.
Det er mange ting i verden i dag som tyder på at Antikrist ikke er

langt unna. Forholdene legges til rette for ham i Europa i dag både
på det POLITISKE, DET HANDELSMESSIGE, DET KUL
TURELLE OG DET RELIGIØSE OMRÅDET. Når han kommer,
vil han gå rett inn i det systemet som både de politiske og de religiøse
lederne i Europa har lagt ferdig for ham.
Vi skal i det følgende se litt på det politiske aspektet ved den

utviklingen som vi er inne i i dag.
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Vi har for det første EF, som tar sikte på POLITISK UNION i
Europa. Hovedargumenet for opprettelsen av en politisk union i
Europa er at man skal unngå krig. Nasjonalstatenes egne interesser
og politikk skal svekkes på bekostning av de bestemmelsene som blir
gjort i Bryssel, som nå er hovedstaden i EF. (Denne kan godt bli
flyttet til Roma eller en annen by ved en senere anledning.)
I løpet av 1992 skal EF ha innført "det indre marked" for sine

medlemsstater. Det vil si at de på det tidspunktet skal ha felles priser
på varer, felles valutta, fri strøm av kapital og arbeidskraft innenfor
fellesskapet og fri rett til etablerinng av industri og utnyttelse av
naturressursene innenfor EF.

Videre tar fellesskapet sikte på en felles hær.
På det økonomiske området ser vi videre hvordan forholdene blir

lagt til rette for Antikrist. Ved den merkingen av alle varer som
foregår både i og utenfor EF-området og ved den store utbredelsen
som vi har fått av person- og kredittkort, legges det opp til et system
der det etterhvert blir lett å kontrollere uttak av penger og kjøp og
salg. Man tar sikte på det pengeløse samfunnet.
Hva som gjelder merkingen av varer, så benytter man den såkalte

EAN-koden. Dette står for europeisk artikkel nummerering.
STREKKODENE PÅ VARENE ER BYGD OPP OMKRING 3
SEKSTALL. Disse tallene kommer ikke fram på gitterkoden, men
de utgjør de to parallelle strekene som står til høyre og venstre og de
to som står i midten i gitterkoden. Vi vet at de 3 sekstallene er
TALLET FOR ANTIK RISTS NAVN ELLER TALLET FOR
ANTIKRIST SELV. (Se kapitlet: Bibelens tallsymbolikk og
matematiske mønster.)
I den store trengsel vil ingen kunne kjøpe eller selge som ikke har

disse 3 sekstallene, som er 666. De som ikke tilber Antikristen i den
store trengsel, den blir overgitt til døden." 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 tilbede dyrets
bilde, skulle drepes. Og det gjør at det ble gitt alle, små og store, 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
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tall! for det er et menneskes tall, OG DETS TALL ER 666
."(ÅP.13,15-18.)

Vi må være oppmerksomme på at de som har innført disse tre
6-tallene i det betalingssystemet som nå holder på å utvikle seg rundt
omkring i hele ver den, har gjort det bevisst. De er Antikrist og Satan
sine representanter på jord.
De mange kredittkortene som vi har, tar sikte på at vanlige penger

skal bli overflødige som betalingsmiddel. Når Antikrist kommer, vil
det være en lett sak for ham å kontrollere kjøp og salg ved hjelp av
disse kredittkortene. EF arbeider også med at alle mennesker i
verden skal få et personnummer på 18 siffer. Det skal bl.a. brukes til
kjøp og salg. Vi kan for vente at vi finner igjen dyrets tall, som er 666,
i dette nye personnummeret.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvor mange verdensriker skal vi ha før Jesus kommer tilbake
og oppretter riket for Israel?

2.) Hvilke verdensriker er dette, og når styrte de?
3.) Hva skjedde med Romerriket i året 476 og 1453 etter Mes

sias?

4.) Hvilke nasjonalstater ble opprettet etter Romerrikets fall?
5.) Hvilken geografisk utstrekning hadde Romerriket?
6.) Hva sier Daniel 2,42-43 om de 10 kongene i endens tid?
7.) Hvilket syn hadde Daniel om de 4 verdensrikene?
8.) Hva sier Åpenbaringsboka om Antikrist og de 10 kongene?
9.) Hvilke 12 land består EF av i dag (1990)?
10.) Hva er hensikten med EF eller EEC?
11.) Hvorfor blir statene i Øst-Europa løsrevet fra Sovjet- unionen

i vår tid?

12.) Hvilken tilknytning vil Sovjet-unionen få med EF?
13.) Hva er hovedargumentet for opprettelsen av EF?
14.) Hva vil det såkalte "indre marked" i EF innebære?
15.) Hva tar merkingen av alle varer og innføringen av kreditt- og

personkort sikte på?
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16.) Hva er EAN-koden, og hvordan er den bygd opp?
17.) Hva står de 3 sekstallene i koden for?
18.) På hvilken måte peker disse 2 sekstallene framover mot An

tikrist?
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NEW AGE.

På det religiøse området arbeides det også aktivt for at Antikrist
skal komme, og for at verden skal få en enhetlig religion, som står i
motsetning til jøde- og kristendommen. I mange av de store
religionene i verden venter man på at en stor verdenshersker skal stå
fram. I vår tid har den meget løst sammensatte organisajonen eller
trossamfunnet New Age (Ny Tidsalder) samlet en del sentrale tanker
fra en rekke av verdens religioner. Den arbeider for at vi skal få en
ny verdensreligion, som skal forene de eksisterende religioner eller
deler av dem. New Age står for synkretisme, sammenblanding og
forvirring. Den er en del av den baylonismen som skal kjennetegne
endetiden. Babylon betyr forøvrig "forvirring".
New Age-tilhengerne tilber en overgud som de kaller for Kilden,

Kraften, Solar Logos, Den Transcendente guden eller Sanat Kum-
mara. (Sanat er en forvrengning av Satan.)
New Age hevder videre at Kristus kom til verden i 1977, og at han

holder seg skjult i en storby i Europa. Han vil stå fram når tiden er
moden til det. Han blir kalt for Maitreya. Han skal innlede en ny
tidsperiode, som blir kalt for "Vannmannens tidsalder". Han vil stå
fram for massene tidlig i det neste århundrede.
Denne personen er ifølge New Age en personifisering av både

jødenes Messias, av buddistenes femte Budda, muslimenes Mahdi og
hinduenes Krishna. Vi kristne venter også på Kristi gjenkomst, men
i følge New Age er det ikke Jesus fra Nasaret som kommer.
Når New Age snakker om Kristus, så mener denne organisasjonen

ikke Jesus fra Nasaret. Med begrepet Kristus så mener New Age-
tilhengerne to ting:
a) Det er den personen som vil komme og være lederen i den nye

tidsalderen. Bibelen gir ham benevnelsen Antikrist.
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b) Det er en bevissthethetstilstand. New Age tilhengerne taler om
Jesus p.d.e.s og Kristus p.d.a.s. Den første er en historisk person,
mens "Kristus" er en bevisshetstilstand. Dette går ut på at mennes
kene opplever enhet med det frelsende prinsipp i tilværelsen. Dette
kan menneskene oppnå gjennom utøvelse av New Age.
Både Jesus, Buddha og de andre store religionsstifterne i verden

nådde fram til denne "Kristus-bevisstheten". Alle mennesker kan
greie dette dersom de får opplysning om det som er rett.
I dette tilfellet ser vi at New Age både er innfluert av gnostisismen

og av hinduismen. Den første går ut på at den som har den rette viten,
den får del i frelsen. Den andre hevder at når brahman (det enkelte
menneskes sjel) går opp i Atman (verdenssjelen), da oppstår frelsen
for det enkelte meneske.

Bibelen sier derimot at den som benekter at Jesus fra Nasaret er

jødenes Messias eller Kristus, han er Antikrist og forføreren.
"HVEM ER LØGNEREN UTEN DEN SOM BENEKTER AT
JESUS ER KRISTUS (MESSIAS)? DETTE ER ANTIKRISTEN,
den som nekter Faderen og Sønnen."(l.Joh.2,22.) (Se kapitlet: Det
store frafallet.)

Astrologien spiller også en stor betydning i New Age. Den mener
at stjernenes innbyrdes stilling til hverandre har stor betydning for
menneskenes liv. Astrologien mener at tiden utvikler seg etter
spesielle mønstre. Det som var en gang, vil komme tilbake på et
senere tidspunkt. De taler om "det store året" på 26000 år. Dette blir
igjen delt opp i 12 tidsperiod er, etter antall bilder i de 12 stjernetegn
i vårt solsystem. Dette blir da 12 tidsperioder med 2000 år på hver.
Hver av disse tidsalderene er ulike med hensyn til innhold.
Omkring år 0 begynte kristendommens tidsperiode, da mennes

keheten gikk inn i fiskenes tidsalder. Den har vart helt til nå, men nå
lever vi i sluttfasen av fiskenes tidsalder, og vi vil gå over i vannman-
nens tidsperiode. (The age of Aquarius).
New Age hevder at fiskenes tidsperiode ikke har vært noen god

tidsperiode for menneskene, for den kjennetgnes ved at det har vært
mye krig, nød, sult, sykdom og utbytting av andre mennesker. Det
som er hovedårsaken til dette, er den jødiske og kristne kulturen, som
har vært drikraften i fiskenes tidsperiode.
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Den nye tidsalderen skai bli en meget bedre periode for mennes
kene, hevder New Age. Da skal alle leve sammen i frihet og fred.
Krigen skal ikke være mere. Det samme skal skje med all sykdom,
nød og elendighet. Maytreia skal underlegge seg hele verden og styre
den på en rettferdig måte.
Menneskene vil da ha en felles religion. Den vil bestå av mange

forskjellige religioner, og utgangspunktet vil være de religiøse sys
temer som New Age bygger sin ideologi på. Jøde- og kristendommen
skal ikke eksistere mer i den nye tidsperioden. Den sanne Guds-
åpenbaring skal være forbudt i den nye tidsalderen.
Det som først og fremst kjennetgener det idemessige grunnlaget

for New Age, er det forholdet at den opptar i seg en mangfoldighet
av ideer fra en rekke av verdens ideologier, religioner, filosofier og
tankesystemer. Mange mennesker vil derfor føle seg hjemme i denne
nye verdensreligionen. New Age blir derfor et av de religiøse til
budene som Satan tilbyr verden nå i endetiden.
Det kommer ikke til å gå slik som New Age framstiller framtiden.

Den har likevel rett i to forhold, og det er for det første: Vi holder
på å gå inn i en ny tidsperiode, men det blir ikke vannmannens
(Antikrists) tidsalder. Det blir derimot MESSIAS-RIKETS TID. Vi
ser at det jødiske folket kommer tilbake til sitt land, som Gud har
lovet jødene får snart 4000 år siden. JØDENE KOMMER TIL
BAKE TIL LANDET FORDI MESSIAS SKAL KOMME TIL

ISRAEL OG OPPRETTE RIKET FOR ISRAEL. Han kommer fra

himmelen, hvor han nå sitter ved Faderens høyre hånd og bare venter
på at Faderen skal legge alle hans fiender til skammel for hans føtter,
slik at han kan tilintetgjøre dem ved Harmageddon. Ved
"åpenbarelsen av sitt komme".(2.Tess.2,8.) skal han slå Antikrist og
hans hærer ved Harmageddon.
For det andre har New Age rett i at den tidsperioden som vi nå er

inne i, og som Bibelen kaller for "hedningenes tider", ikke har vært
noen god tidsperiode for menneskene. Likeledes har New Age rett i
at denne tidsperioden vil ende i kaos.
New Age hevder videre at i den nye tidsalderen skal den ariske

eller kvite rasen dominere. Den jødisk-kristne kulturen og Guds-
åpenbaringen skal ryddes bort med makt. DEN SOM IKKE VIL
UNDERKASTE SEG, BLIR UTRYDDET. David Spangler sier
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rett ut at det er SATAN DE TILBER SOM DEN ØVERSTE
GUDEN. Han skriver i en av sine bøker: Vi må gjennomgå en
luciferisk innvielese for å kunne gå inn i den nye tidsalderen. (I
parantes nevner vi at den øverste guden i frimurerorganisasjonen er
Lucifer. Jeg siterer fra boka: Advarsel. Sammensvergelse pågår, av
Kjell Sjøberg, s,79-80, hvor det står: "Ut fra det ålmenne gudsbegrep
som frimurerne presenterer, trer til slutt Lucifer fram. I In
struksjonsboken for frimurernes 33. grad i det universielle
frimureriets forordning, utferdiget den 14. juli 1889 av det 23.
verdensrådet, sier Albert Pike, den suverene pave for frimurerne:
"Det vi må si til massen er at vi dyrker gud, som må dyrkes utenfor
offentligheten. Til dere som er suverene generalinspektører sier vi
dette, og dere får gjenta det for brødrene i 32., 31. og 30. grad.
Frimureriets religion skal av alle oss innvidde opprettholdes i den
rene luceriske lære. Dersom Lucifer ikke var Gud, hvorfor skulle da
Adonai, de kristnes Gud, bry seg om å spre falske rykter om ham?
Ja. Lucifer er Gud.")

Alice Daly skriver om de 3 sekstallene: At TALLET 666 ER ET
GUDDOMMELIG OG HELLIG TALL.

New Age uttaler seg ikke bare om religiøse spørsmål. Den støtter
det økonomiske systemet som vi ser holder på å utvikle seg i Europa
og Amerika. De vil ha en ny verdensorden og en ny verdensregjering.
Det som skal føre fram til dette, er:
a) Et universelt kredittkort.
b) En verdenssentral for matforsyning.
c) Et enhetlig skattesystem over hele verden.
d) Opprettelsen av et universielt økonomisk system.
e) Plikt til å underordne sitt liv under verdensdikatoren.
f) Universell verneplikt for alle.
g) Overdragelse av all privat eiendom til et verdensdirektorat.
h) De som ikke vil underkaste seg, blir utryddet.
Til og med president Gorbatsjov er villig til å forkaste kommunis

men til fordel for en ny økonomisk verdensordning. Det som skjer i
Øst-Europa og Sovjet-unionen i dag er ledd i denne store planen som
skal bringe Antikrist til makten.
I en tale i F.N i 1988 gikk Gorbatsjov inn for følgende punkter:
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a) Han erklærte at lukkede økonomiske stater eller grupper av
stater ikke kunne løse, hverken sine egne eller verdens problemer.
b) Han ønsket å redusere opprustningen i Europa.
c) Han ønsket at alle land skulle få del i demokratisk styre.
d) Han ønsket en ny økonomisk verdensordning.
e) Han ønsket at man løser verdens problemer med fredelige

midler.

f) Han etterlyste frihet for alle mennesker og universelle mennes
kerettigheter.
g) Han ønsket at F.N. skulle bygge ut et verdenspoliti, som skulle

ta seg av konfliktene i verden.
h) Han ønsket en domstol for hele verden, som de enkelte stater

måtte underkaste seg.
i) Han ønsket at fredsbevegelsen og miljøbevegelsen skulle få mer

å si.

j) Han ønsket en ny verdensordning. Han anså den for den eneste
veien til å løse de mange internasjonale problemene. Dette gjalt
problemer som krig, hunger, forurensning, sykdommer og de fattige
lands økonomiske gjeld.

Alt legges til rette i dag i Europa for Antikristens komme og
opprettelsen av Romerriket. Det er sannhet det som Bibelen sier om
disse ting, for det profetiske ordet er historie som er fortalt oss på
forhånd, foråt vi skal tro på det som står i Bibelen.
Når Antikristen trer inn på den politiske arena om ikke altfor lang

tid, vil mye av det som vi har beskrevet ovenfor, være gjennomført.
Han vil gå rett inn i de økonomiske, politiske og religiøse systemene
som er lagt ferdig for ham, men han vil ikke bli noen lykke for
menneskene. Han vil føre menneskeheten ut i den største katastrofen
som verden noen gang har gjennom levd. Han vil føre menneskene
inn i den store trengselen.

Antikristens styre vil ikke bli noe evig styre. Hans styre vil bare vare
i 7 år (Åp.6-19.) Ved Harmageddon vil han møte sin overmann, som
er Jesus fra Nasaret. Han vil vinne over Antikrist og hans hærer med
sitt eget ord. Deretter vil han styre verden med rettferdighet i 1000
år ut ifra Israel og Jerusalem. Det skal bli et godt styre. VI SER
FRAM TIL AT HAN KOMMER.
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New Age, som er en sammenblanding av mange religioner og
mange forskjellige tankesystemer, gir oss ikke de riktige opplysnin
gene, selv om noe av den kritikken den kommer med angående
forholdene i verden, er korrekt. Den gir jøde-og kristendommen
skylden for de mange problemene som vi har i verden i dag. Dette er
ikke riktig, for den skiller ikke mellom sann og riktig jøde- og
kristendom p.d.e.s. og det forholdet at jøde- og kristendommen har
blitt misforstått og utnyttet av de som har styrt sammfunnet p.d.a.s.
New Age er ikke et tankesystem som kommer til å frelse verden,

for det har forkastet det sentrale i jøde-og kristendommen, nemlig
de 10 bud og Jesu forsonergjeming. DET ER INGEN FRELSE I
VERDEN UTENOM JESUS FRA NASARET. Han er både

JØDENES MESSIAS og VERDENS FRELSER. Dette gjelder
både den individuelle frelsen og folkefrelsen i 1000 års-riket. Det
kommer til å gå slik som Bibelen forteller oss i det profetiske ordet
New Age er et FALSKT ALTERNATIV til det som er riktig. Det

er denne verdens fyrste eller denne tidsalderens gud som står bak
New Age. Det er ikke noe tilbud til frelse. Den som går inn som aktiv
medlem i denne religionen, får ikke del i det riket som kommer.
New Age arbeider for at vi skal få vannmannens eller Antikrists

periode, mens vi troende arbeider for at vi skal få Messias periode
eller 1000 års-riket. Det blir en gedigen kamp mellom disse to
tilbudene og disse to rikene nå i endens tid. Vi står alle sammen på
valg, og det er også hovedhensikten med endetiden, at menneskene
skal velge, enten Antikrist eller jødenes Messias. Det å være men
neske betyr bl.a. det å velge. Vi må se til at vi velger riktig. DET
RIKTIGE VALGET ER DEN JØDE- KRISTNE KULTUREN
OG KRISTUS.

Vi må ikke tro at Roma og Romerriket vil kunne løse verdens
problemer. Vi må ikke ta vår tilflukt til Roma, SOM ER VÅR TIDS
BABYLON, men vi må ta vår tilflukt til sann jøde- og kristendom og
til Jerusalem, for det er fra jødene og fra Israel at frelsen kommer.
Jesus la grunnlaget for dette ved sin forsonergjeming for snart 2000
år siden. FORSONINGEN ER GRUNNLAGET FOR JESU

GJENKOMST OG OPPRETTELSEN AV RIKET FOR ISRAEL.
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Spørsmål og svar.

1.) Hviken organisasjon er New Age?
2.) Hva betyr ordet "Babylon"?
3.) Hva kaller New Age sin overgud, og hvem er det?
4.) Hva legger New Age i begrepet Kristus?
5.) Hva kaller New Age den personen som skal komme og redde

verden?

6.) Når kom denne personen til verden i følge New Age?
7.) Når vil han åpenbare seg for verden?
8.) Hvilken tidsalder lever vi i nå, i følge New Age.
9.) Hva vil den neste tidsalderen hete?
10.) Hva er det som kjennetegner det idemessige grunnlaget for

New Age?
11.) På hvilke områder har New Age rett i sin kritikk av forholdene

i verden i dag?
12.) Hvordan går det med jøde- og kristendommen i den nye

tidsalderen?

13.) Hvilken rase skal styre i den nye tidsalderen?
14.) Hva sier New Age om den nye økonomiske verdensordenen?
15.) Hvorfor er Gorbatsjov villig til å avvikle kommunismen i

Sovjet- unionen og i Øst-Europa?
16.) Hva sa Gorbatsjov i F.N. i 1988 om den nye verdensordenen?
17.) Hvor lenge vil Antikrists styre vare?
18.) Hvilke 2 tilbud vil verden stå overfor i endetiden?
19.) Hva er hovedhensikten med endetiden?
20.) Hvilke 2 byer er det som blir hovedmotstandere i endetiden?
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DEN STORE SKJØGEN.

I bibelsk betydning blir ordet skjøge brukt både om en person som
har drevet hor, og om en person som har forkastet den kristne lære
og som har erstattet sann jøde- og kristendom med fremmede
religioner og tankesystemer. Det er mange skjøger som er beskrevet
i Bibelen, men i Johannes Åpenbaring får vi høre om den virkelig
store skjøgen. Den blir kalt for Babylon, og den er mor (opphavet)
til alle skjøgene (all falsk religion) i endetiden og til stygghetene på
jorden."og på hennes panne var det skrevet et navn, en hemmelighet:
Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jor-
den."(Åp.l7,5.).
Ordet Babylon betyr "forvirring". Dette betyr at det religiøse

systemet som Babylon står for, fører til forvirring og fortapelse for
de menneskene som velger dette. Det læremessige systemet som den
representerer, vil stå i motsetning til sann jøde- og kristendom.
Når ordet Babylon er brukt i Åpenbaringsboka, så betyr ikke dette

at Babylon skal få igjen den posisjonen som den hadde i gammel tid
på det religiøse området, men det betyr at opprinnelsen til de falske
religionene og den avgudsdyrkelsen som vi har rundt i verden i dag,
har sitt utgangspunkt i den gamle babylonske religionen og kulturen.
Det gamle Babylon i oldtiden kan vi derfor betrakte som BABYLON,
DEN LILLE. (I parantes gjør vi oppmerksom på at det gamle
Babylon i Mesopotamia skal bygges opp igjen nå i endetiden. Se
kapitlet: Det gamle Babylon skal bygges opp igjen.)
Det som vil komme til å forene religionene i endetiden, er først og

fremst dyrkelsen av jomfru Maria som "himmelens dronning" og Jesu
mor, og det forholdet at jomfru Maria eller "himmelens dronning"
har del i forsoningsverket. Dette er et dogme som den katolske kirken
har arbeidet med i lengre tid. Når tiden er moden til det, vil
"moderkirken" åpenbare det for verden.
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I tillegg til dette får vi tilbedelsen av paven som den øverste
religiøse leder i hele verden. Han vil bli tilbedt som en guddom. Det
er allerede nå planer om å utrope ham som "fredsfyrsten" i en
fredskonferansen som skal holdes i Roma i 1991. (I parantes gjør vi
oppmerksom på at det ikke er paven som er "fredsfyrsten", men det
er Jesus fra Nasaret."For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og
herredømmet er på hans skulder, og han skal kalles under, rådgiver,
veldig Gud, evig fader, FREDSFYRSTE".(ES.9,6.)
I Åpenbaringsboka har den store skjøgen fått følgende titler:
a) "DEN STORE SKJØGE"."Og en av de 7 engler som hadde de

7 skåler, kom og talte med meg og sa: Kom, jeg vil vise deg dommen
over den store skjøge, som sitter over de mange vann." (Åp.17,1.)
b) "EN KVINNE". "Og han førte meg i ånden ut i ørkenen, og

jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr, som var fullt av
bespottelses-navn og hadde 7 hoder og 10 horn."(Åp.l7,3.)
c) "BABYLON, DEN STORE, MOR TIL SKJØGENE OG TIL

STYGGHETENE PÅ JORDEN"."og på hennes panne var skrevet
et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og
stygghetene på jorden."(Åp.l7,5.)
d) "KVINNEN"."Her gjelder det vett som har visdom. De 7 hoder

er 7 flell, som kvinnen sitter på."(Åp.l7,9.)
e) "BABYLON, DEN STORE"."Og han ropte med sterk røst og

sa: Falt, falt er Babylon, den store, og den er blitt et bosted for onde
ånder, og et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og
hatet fugl."(Åpl8,2.)
f) "DU STORE BY, BABYLON, DU STERKE BY"."mens de

(kjøpmennene på jorden) står langt borte av ftykt for hennes pine,
og de skal si: Ve, ve, du store by Babylon, du sterke by, at din dom er
kommet i en time."(Åp.l8,10.)
g) "DEN STORE BY"."og ropte da de (sjøfolkene) så røken av

hennes brann, og sa: Hvem er lik den store by?"(Åp.l8,18.)
h) "BABYLON, DEN STORE BY"."Og en veldig engel løftet en

stein som en stor kvernstein og kastet den i havet og sa: Så skal
Babylon, den store by, kastes ned med hast og ikke finnes mere."
(Åp.18,21.)
Hvem er så Babylon eller den store skjøgen som vi hører om i

Åpenbaringsboka?
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1.) For det første er skjøgen en by. Den blir i Bibelen kalt for
Babylon, men det går tydelig fram at det er ikke er snakk om det
historiske Babylon fra oldtiden, men det gjelder byen Roma i sin
endetidsmanifestasjon. Byen er hovestad til både den store skjøgen
og til Antikrist Den skal i endens tid ha herredømmet over kongene
og menneskene på jorden. Den store skjøgen skal herske både ved
hjelp av en ny verdensreligion og ved hjelp av et verdensomspen
nende økonomisk og politisk system. Utgangspunktet og sentrum for
dette systemet vil være byen Roma. Det som kjennetegner denne
byen, er bl.a. at den er bygd på 7 i^ell. Byen skal ha et verdensomspen
nende herredømme i endens tid. Grunnen til at Roma blir kalt for
Babylon i endens tid, er det forholdet at byen vil få den samme
betydningen i endetiden som Babylon hadde i gammel tid. Den vil
være utgangspunktet og sentrum for det falske religøse systemet i
endens tid."Og kvinnen som du så, ER DEN STORE BY, som har
kongedømme over kongene på jorden."(ÅP.17,18.)
"Her gjelder vett som har visdom. DE 7 HODER ER 7 FJELL,

som kvinnen sitter på."(Åp.l7,9.)
De 7 ̂ell som Roma er bygd på er følgende: Capitolinum,

Falatinum, Aventinus, Quirinalis, Viminalis, Esqulinus og Caelius.
"Og en veldig engel løftet en stor stein som en kvernstein og kastet

den i havet og sa: Så skal Babylon, DEN STORE BY, kastes ned med
hast og ikke finnes mere."(Åp.l8,21.)
Det er flere historikere som mener at ordet Roma opprinnelig

kommer fra det kaldeiske språket, og det betyr: DEN STORE eller
DEN MEKTIGE.

2.) For det andre er skjøgen ET RELIGIØST SYSTEM. Hun blir
beskrevet som mor til de andre skjøgene i endens tid. Dette betyr
både at hun innkluderer de falske religionene i endetiden, og at disse
er anerkjent av henne. Den store skjøgen innkluderer både de gamle
religionene og filosfiske systemene fra oldtiden og de mer moderne
retningene. Av slike religioner og trossystemer kan vi nevne følgende:
a) De falske religionene og filosofiske systemer som stammer fra

oldtiden, som f.eks. babylonismen, de gamle religionene i Kanaan,
Persia, Roma og Hellas, keiserdyrkelsen, epikureisk filosofi, stoisis
men, gnostisismen, muhammeddanismen, hinduismen, buddhismen,
konfusianismen, taoismen, shintoismen og andre.
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Dette betyr ikke at den nye verdensreligionen, som oppstår i
endetiden, er i stand til å innkludere i sitt religiøse system alle
enkelthetene i de forsk jellige religionene. Den store skjøgen kom
mer til å anerkjenne disse religionene og filosofiske systemer som
deler av sannheten. Disse religionene må da på sin side anerkjenne
den store skjøgen i endens tid som den endelige
religionsåpenbaringen. De må videre ta opp i sine religiøse systemer
be stemte uttrykkformer og læremessige sannhet er som den store
skjøgen anser som viktige. Dette gjelder først og fremst dyrkingen av
jomfru Maria som "himmelens dronning", dyrkelsen av jomfru Maria
som frelser på lik linje med Jesus og paven som en stor guddom. (Se
kapitlet: Den opprinnelige babylonismen.)
b) De falske religioner fra nyere tid som f.eks. New Age, Jehovas

Vitner, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mormonerne).
Bahai, Den Forente Familie, Divine Light Misssion, sufismen,
Subud, teosofi, antroposofi, kosmolgi, Christian Science, Rosenkors-
ordenen. Scientologene, Satanismen, heksedyrkelsen. Vedanta
Society, Transcendal Meditasjon, de forskjellige frimurerorganisas
jonene og andre.

Innenfor både de gamle religionene fra oldtiden og de mer
moderne retningene vil vi finne utslag av okkultisme, astrologi,
ufologi, spiritisme, magi og yoga. Dette vil også inngå som ledd i den
nye verdensreligionen, som den store skjøgen støtter og anerkjenner.
Innenfor den kristne verden blir det i dag gjort stadige forsøk på

å forene både de forskjellige kirkesamfunn og å forene kristendom
men med de fremmede religionene. Dette kommer bl.a. til uttrykk i
de økumeniske bestrebelsene, som både Kirkens Verdensforbund og
den katolske kirken står for.

Et høydepunkt i disse bestrebelsene ble nådd i 1986 da katolikker,
muslimer, hinduer, buddhister og shintoister og kristne fra andre
kirkesamfunn møtes i Assis i Italia for å be om fred for verden. Det
var pave Johannes Paul den 12 som stod bak dette møtet. Han hevdet
i den forbindelse: At den som ber, den får, den som banker på, for
den skal det lukkes opp, at det finnes et frø av evangeliet i alle
religioner, og at sannheten fra kristendommen også stråler inn i de
fremmede religionene.
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Det vil stadig vekk bli gjort forsøk på å blande de forskjellige
religionene nå i endetiden. Den katolske kirken vil være den største
drivkraften i dette arbeidet. Den katolske kirken er ikke Jesu sanne
kirke på jorden, for den har korrumpert evangeliet og satt seg selv
og sine dogmer på den plassen som Jesus skal ha.
I tillegg til dette arbeider den aktivt for å få i stand et samarbeide

med de fremmede religionene. Dette vil føre fram til den ver
densreligionen som vi vil få til slutt.
I den forbindelsen gjør vi oppmerksom på at pave Johannes Paul

den 12. uttalte under et besøk i Marokko i 1989 bl.a. følgende:
"Kristne og muslimer har meget felles, som troende og som mennes
ker. Vi tror på den samme Gud." Det samme uttalte han under et
besøk i l^rkia.
Dette er på ingen måte riktig. For det første er Allah en ond ånd

eller en demon. Av de 365 demonene, som det var i den gamle
arabiske religionen, så utelot Muhammed de 364 andre demonene
og beholdt Allah som den eneste guden.
For det andre er det et helt annet guds-begrep i muhhamedanis-

men, enn det er i jøde- og kristendommen. I islam er Allah en flern
skjebne-gud, som styrer over menneskene. I jøde- og kristendommen
har Gud kommet til oss menneskene gjennom sin Sønn Jesus, som
er den treenige Gud.

Etter den kristne menighets bortrykkelse, vil det også lykkes å
forene de forskjellige fraksjonene innenfor den kristne kirken. Det
samme vil bli tilfelle med de fremmede religionene. De vil gå sammen
i en felles verdensreligion.
De forskjellige kirkesamfunn, som ikke har fått del i bortiykkelsen,

vil gå tilbake til "moderkirken", som er den katolske kirken. Dette
er skjøge-kirken i endens tid, som kommer til å innlede samarbeid
både med andre falske religioner og med filosofiske systemer og med
Antikrist. KATOLISISMEN VIL STÅ I SENTRUM FOR DET
FALSKE RELIGIØSE SYSTEMET, SOM VI VIL FÅ I ENDENS
TID. Den vil være selve utgangspunktet og drivkraften i det religiøse
livet i endetiden.(Se kapitlet: Den katolske læren.)

Antikrist og hans religiøse system hører også med til den store
skjøgen i endens tid. Til tross for at han og de 10 kongene ødelegger
kvinnen i endens tid, så er han likevel en del av den store skjøgen og
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en del av babylonismen. Babyionismen står bestandig i motsetning til
sann jøde- og kristendom.

Antikrist vil ha et intimt samarbeid med kvinnen, som er den
religionsform som blir bygd opp rundt den katolske kirken i endens
tid. Dette samarbeidet vil vare ved de første 3,5 årene av endetiden.
"Og han førte meg i ånden ut i ørkenen, og jeg så en kvinne (den
store skjøgen) sitte på et skar lagenrødt dyr (Antikrist), som var fullt
av bespottelsesnavn og hadde 7 hoder og 10 hom."(Åp.l7,3.)
Det er forøvrig ikke noe nytt i historien at de forskjellige onde

organisasjoner og djevelske tilbøyeligheter motarbeider og
ødelegger hverandre. Dette er bare uttrykk for Satans vesen. Han er
kommet for å myrde og ødelegge.
Den store skjøgen i endens tid inneholder derfor en rekke religiøse

systemer og trosretninger i endens tid. Vi må også skille mellom:
a) Det religiøse systemet som den katolske kirken og hennes døtre

representerer og

b) Det religiøse systemet som Antikrist står for.
Samarbeidet mellom kvinnen og Antikrist vil ikke vare ut hele

endetiden. Etter at 3,5 år er gått, vil Antikrist flytte sitt hovedsete fra
Roma til Jerusalem. Der vil han forsøke å etablere seg som en
religiøse konkurrent til den store skjøgen, som har sitt hovedsete i
Roma. Han vil da inngå allianser med falske religioner og de 10
kongene. På slutten av den store trengsel, vil Antikrist sammen med
de 10 kongene ødelegge kvinnen eller den store skjøgen og den nye
verdensreligionen. Byen Roma vil de brenne opp."Og de 10 hom som
du så, og dyret, disse skal hate skjøgen og gjøre henne øde og naken,
og hennes kjøtt skal de ete, og henne selv (Roma) skal de brenne opp
med ild."(Åp.l7,16.)
"mens de står langt borte av frykt for hennes pine, og de skal si:

Ve, ve, du store by, Babylon, du sterke by, at din dom er kommet i
en time."(Åp.l8,10.)

Antikristen vil ha sitt eget religiøse system i endetiden. Det vil
innkludere en del av kvinnens læremessige innhold, men det vil også
inneholde nye momenter. Satandyrkelsen vil bli spesielt utbredt
under Antikristens styre. Antikristen vil anse seg selv for å være en
konkurrent til den store skjøgen i endens tid. Dette er også
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hovedårsaken til at han ødelegger henne. Antikristens religiøse sys
tem vil ha følgende aspekter:
a) Han vil kreve at alle menneskene skal underkaste seg ham ved

å ta dyrets merke, enten på sin panne eller på sin høyre hånd. De som
ikke gjør det, får hverken kjøpe eller selge varer. De blir da overgitt
til å greie seg selv.."Og det (den falske profet) gjør at det blir gitt alle,
små og store, rike og fattige, frie og træller, et merke i deres høyre
hånd eller på deres panne, og at ingen kunne 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
et menneskes tall, og dets tall er 666." (Åp. 13,16-18.)
b) Den som ikke vil tilbede dyrets bilde, som er i stand til å tale

og befale, den må dø."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."(Åp.l3,15.)
c) Antikrist vil innvadere Jerusalem og sette seg i templet der og

kreve guddommelig tibedelse. Han vil sette en stopper for
gudstjenesten i templet."Og en uke (7 år) skal han gjøre pakten fast
for de mange (jøder), og i midten av uken (etter 3,5 år) skal slaktoffer
og matoffer opphøre, og på vederstyggelighetens vinger skal
ødeleggeren (Antikrist) komme, og det inntil tilintegjørelse og fast
besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges (Antik-
rist)."(Dan.9,27.)
"Når dere da ser ødeleggelsens vederstyggelighet (Antikrist), som

profeten Daniel har talt om, stå å hellig grunn (templet), den som
leser det, han se til å skjønne det- da må de som er i Judea fly til
gells."(Mat.24,15-16.)
"La ingen dåre dere på noen måte! for først må frafallet komme,

og syndens menneske (Antikrist) åpenbares, fortapelsens sønn, han
som står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud eller helligdom,
så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være
Gud."(2.Tess.2,3-4.)
d) Antikrist skal ikke dyrke sine fedres guder eller noen annen

gud, men han skal dyrke festningenes gud. De som vedkjenner seg
denne kvinnelige guddommen, skal han gi stor ære."På sine fedres
guder skal han ikke akte, heller ikke på kvinnenes lyst (en kvin-
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neligeguddom) eller på noen annen gud skal han akte, for han skal
opphøye seg over alle. Men festningenes gud skal han ære i stedet,
en gud som hans fedre ikke har kjent, skal han ære med gull og sølv
og dyre steiner og andre kostelige ting, og således skal han gjøre med
de sterke festinger og med den fremmede gud: Dem som vedkjenner
seg denne gud, skal han vise stor ære, og han skal sette dem til å råde
over mange, og han skal dele ut jord til dem som lønn."(Dan.ll,36-
39.)

Festningenes gud er det samme som Semiramis, som var den
øverste kvinne lige guddommen i den gamle babylonismen. Den
tilsvarende greske gudinnen ble kalt for Rhea. Hun ble kalt for
"festningenes gudinne". Det vil si at Antikrist, som i utgangspunktet
er en romersk borger, ikke skal tilbe de gamle romerske gudene, men
han skal hente sin kraft og inspirasjon fra den kvinnelige gudinnen
Semiramis.(Se kapitlet: Den opprinnelige babylonismen.)
e) Satandyrkelsen vil bli meget utbredt under Antikrists styre. De

som underkaster seg Antikrist, spotter Gud og opphøyer Satan som
gud. Antikrist får sin makt fra Satan."og de (hele jorden) tilbad
dragen (Satan), fordi han hadde gitt dyret (Antikrist) makt, og de
tilbad dyret og sa: Hvem er lik dyret? og hvem kan stride mot
det?...Og det (Antikrist) åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte
hans navn og hans bolig (den kristne menighet) og dem som bor i
himmelen."(Åp.l3,4 og 6.)
"og menneskene brente i svær hete, og de spottet Guds navn, hans

som har makt over disse plager, og de omvendte seg ikke til å gi ham
ære. Og den femte engel tømte sin skål ut over dyrets trone (i
Jerusalem), og dets rike ble formørket, og de tygget sine tunger av
pine, og de spottet himmelens Gud, for sine piner og sine byller, og
omvendte seg ikke fra sine gjerninger."(Åp.l6,9-ll.)
f) Antikrist vil bli tilbedt som en guddom. Det er mulig at den

gamle soltilbedelsen blir innført igjen, og at Antikrist vil gjøre krav
på å være legemliggjørelsen av den nye solguden. Jeg vil i den
forbindelse sitere fra Oddvar Tegnanders bok: Kongen bryter
seglene. s,164, hvor det står: "I New Age bevegelsen er det ikke bare
solen som blir guddommeliggjort, men også jordkloden. Jorden har
i visse kretser fått det gamle greske navnet Gaia.
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Vi vet at jordens biosfære er fullstendig avhengig av sollyset. I
kommende dager vil det muligens oppstå en ny solkultus.
Hedenskapet er på full fart tilbake til den "siviliserte" verden, i
forbindelse med den nyreligiøse bevegelsen, kalt New Age. (Se
kapitlet: New Age.)
I den forbindelse kan det være verd å tenke gjennom den kjente

amerikanske, synske kvinnen Jean Dixons beskrivelse av et syn hun
hadde av Antikrist i 1962. Hun "ser" Antikrist som et spebarn. Det
blir rakt fram til verden. Den som bærer barnet, er dronning Nefertiti
av Egypt. I synet skimtet hun hennes gemal, Amenhotep den 4.
Denne faroa er bedre kjent som kjetterkongen Aknaton. Han kastet
vrak på den tradisjonelle gudsdyrkelsen og innføret soldyrkelsen.

Finn Ellingsen, som i Dagen, i januar 1988, gjengir Jean Dixons
syn, kommenterer det slik: "Det er trolig at når tiden er moden for
Antikrists inntreden på verdensscenen, vil menneskeheten bli vitne
til at solen blir høyeste mannlige guddom med kvinnen som en
meglerskikkelse mellom gud og menneske. Det sier seg selv at An
tikrist vil gjøre krav på legemliggjørelsen av denne nye solgud-
dom."(Se kapitlet: Den opprinnelige babylonismen.)

I og med at byen Roma er skjøgens hovedstad, sier det seg selv at
den katolske kirken og dens lære vil utgjøre en vesentlig del av det
falske religiøse systemet som vi vil få i endens tid. Skjøgen er full av
urenhet. Det går på falsk lære.
Den har videre forfulgt de sanne troende opp igjenom historien.

De troende, som det her er snakk om, er de troende innenfor jøde
og kristendommen. SKJØGEN VIL BESTANDIG STÅ I MOT
SETNING TIL DEN SANNE GUDS- ÅPENEARINGEN."Og
kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og lyste av gull og edelsteiner
og perler, hun hadde et gullbeger i sin hånd, fullt av styggheter og av
hennes horelevnets urenheter, og på hennes panne var skrevet et
navn: BABYLON DEN STORE, MOR TIL SKJØGENE OG TIL
STYGGHETENE PÅ JORDEN. Og jeg så kvinnen drukken av de
helliges blod og av Jesu vitners blod, og jeg undret meg storlig da jeg
så henne."(Åp. 17,4-5.)

3.) For det tredje er den store skjøge ET POLITISK SYSTEM,
som har herredømme over hele verden. Som vi vet, er den katolske
kirken ikke bare en religiøs organisasjon, den er også en politisk
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organisasjon. Ved siden av at katolisismen har sine kirkesamfunn
spredt over hele verden, har også de katolske biskopene politiske
oppgaver. Den har diplomatiske forbindelser med de fleste land i
verden. Den katolske kirkes politiske betydning vil bare utvilke seg
videre nå i endetiden, slik at den til slutt skal få verdensherredømme.
I og med at den katolske kirken kommer til å bli den åndelige

ledende makt i verden, vil den også dermed automatisk få stor
politisk makt. Den vil komme til å beherske det politiske livet i
endetiden. I den store trengselen vil det bli en intens kamp mellom
den katolske kirken og Antikrist om verdensherredømmet. Denne
kampen vil Antikrist vinne, men straks etter denne seieren, vil Jesus
komme tilbake fra himmelen og tilintetgjøre Antikrist og hans hærer
ved Harmageddon."Og en av de 7 engler som hadde de 7 skåler, kom
og talte med meg og sa: Kom, jeg vil vise deg dommen over den store
skjøge, som sitter over de mange vann (folkeslag)"(Åp.l7,l.)
"Og kvinnen som du så, er den store by som har kongedømme over

kongene på jorden."(Åp.l7,18.)
Men det er ikke bare den katolske kirken som vil få stor politisk

makt i endentiden. Antikrist vil også få det. I de siste 3,5 årene av
trengselstiden skal han få verdensherredømme. Han skal styre over
alle folkene på jorden."Og det ble gitt det (Antikrist) å føre krig mot
de hellige og seire over dem, og det ble gitt det makt over hver
stamme og folk og tunge og ætt. Og alle som bor på jorden, skal
tilbede det, hver den som ikke, fra verdens grunnvoll ble lagt, har fått
sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet som er slaktet." (Ap. 13,7-8.)

4.) For det fjerde er skjøgen et KOMMERSIELT SYSTEM, som
handler varer med hele verden. I og med at den katolske kirken vil
bli den ledende religiøse og politiske faktoren i endetiden, vil den
også være den ledende faktoren innenfor handelen mellom nas
jonene.
Det som skjer innenfor EF er en forløper til dette verdensomspen

nende politiske og økonomiske systemet, som vi vil få i endetiden.
Når vi leser i Åpenbaringsboka 17,1-19,3 får vi følgende

oppløysning er om den store skjøgen:
a) Hun skal styre over mange folkeslag.(17,1 og 17,15.)
b) Kongene på jorden skal drive hor med henne. Dette vil si at de

skal ta del i det religiøse systemet som hun representer er. (17,2.)
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c) Folkene på jorden skai bli inntatt av hennes falske lære. (17,2.)
d) Hun vil samarbeide med Antikrist i de første 3,5 årene av

trengselstiden.
e) Hun skal være meget rik.(17,4.) Dette stemmer også med den

romerske kirken i dag. Vi regner med at hun eier verdier som tilsvarer
120,266,400,000 dollar. Den protestantiske kirken eier verdier som
tilsvarer 71,132,000,000 dollar.
f) Hun er full av falsk lære.(17,4.) (Se kapitlet: Den romerske

kirkes lære.)
g) Hun er mor til de andre skjøgene og til de falske religionene.

(17,5.)
h) Hun er beliggende på 7 flell.(17,9.)
i) Antikrist skal hate skjøgen. Sammen med de 10 kongene skal

han ødelegge skjøgens religiøse system, brenne opp hennes rikdom
mer og byen Roma.(17,16.)
j) Hun er den store by som har herredømmet over kongene på

jorden. Byen er Roma.(17,18. og 18,8.)
k) Etter sitt fall skal hun bli et bosted for onde og urene

ånder.(18,2.)
1) Hennes synder har nådd like til himmelen.(18,5.)
m) Hun skal få dobbelt igjen for sine gjerninger.(18,6.)
n) Hun sier om seg selv at hun sitter som dronning "himmelens

dronning".(18,7.)
o) Kongene på jorden skal gråte over hennes fall.(18,9-10.)
p) Dette gjelder også kjøpmennene på jorden, for ingen kjøper

mer deres varer.(18,ll-16.)
q) Hver styrmann, alle sjøfolkene og alle de som ferdes på havene

skal gråte i sorg over at den store skjøgen har fått sin dom.(18,17-19.)
r) Himmelen, de hellige, apostlene og profetene skal glede seg

over at Gud har dømt den store skjøgen.( 18,20.)
s) Det skal hverken bo mennesker mer i byen eller drives noen

form for kunstnerisk aktivitet der, fordi skjøgen hadde forført
folkene på jorden.(18,22-13.)

t) Hun har myrdet profetene og de hellige.( 18.24. og 19,2.)
u) Røken av den store skjøgen skal stige opp i tidsaldrenes tids-

aldere.(19,3.)
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Den store skjøgen i endetiden er dermed et verdensomspennende
system av falsk religion, av totalitær politikk og av en verdens
omspennende handel. I og med at byen Roma er sentrum i babylonis-
men, sier det seg selv at den katolske læren vil være sentrum og
utgangspunktet for babylonismen i moderne tid. VI VIL FÅ EN
VERDENSRELIGION I ENDETIDEN. Dette betyr imdlertid ikke
at det bare skal være en religion som blir tillatt. Jeg ser det slik at de
forskjellige religionene kan fortsette å eksistere, men de må forplikte
seg på sentrale trekk ved den nye verdensreligionen. Det mest
sentrale trekket ved den nye verdensomspennende religionen i en
detiden vil bli tilbedelsen av jomfru Maria som "himmelens dron
ning", tilbedelse av jomfru Maria som verdens frelser på bekostning
av Jesus fra Nasaret og paven som den øverste åndelige lederen, som
hele verden må bøye seg for og tilbede som en gud.(Se kapitlet: Den
opprinnelige babylonismen.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) I hvilke to betydninger er ordet "skjøge" brukt i Bibelen?
2.) Hva betyr ordet "Babylon"?
3.) Hvorfor blir Roma kalt for Babylon i endens tid?
4.) Hva er den lille skjøgen?
5.) Hvilken tittel skal paven få i 1991?
6.) Hvilke benevnelser har den store skjøgen?
7.) Hvilke 4 forskjellige forhold betyr Babylon i endens tid?
8.) Hvilke forskjellige religioner og religiøse systmer vil det

religiøse Babylon bestå av i endens tid?
9.) Hva er det som kommer til å kjennetegne katolisismen i

endetiden?

10.) Hva er det som kommer til å kjennetegne Antikrists religiøse
system i endetiden?

11.) Hvilke 2 forskjellige former for babylonisme kan vi regne med
endetiden?

12.) Hva er det som bestandig har stått i motsetning til babylonis
men?

13.) Hva vil det si at Babylon er et politisk system?
14.) Hva vil det si at Babylon er et kommersielt system?
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15.) Hvordan vil det gå med samarbeidet mellom den katolske
kirken og Antikrist i endens tid?

16.) Når vil Antikrist flytte sin hovedstad fra Roma til Jerusalem?
17.) Når vil Antikrist og de 10 kongene ødelegge både den

katolske kirken, den falske verdensreligionene og byen
Roma?

18.) Hvilke forskjellige opplysninger har vi om Babylon, den store,
i Åpenbaringsboka?
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DEN OPPRINNELIGE BABYLONISMEN.

Vi skal i det følgende beskrive det religiøse aspektet ved begrepet
"Babylon", idet vi vil gå tilbake til dets utgansgpunkt, nemlig Babylon
i gammel tid. Som vi har sett, er Babylon, den store, et verdensom
fattende religiøst system, som vi vil få i endetiden. Babylonismen går
tilbake til det religiøse systemet som den gamle babylonske
religionen representerte. Grunnleggeren av denne religionen var
Nimrod. Han var grunnleggeren av både Assyria og Babylon. Det var
også han som bygde Babels tårn i et forsøk på å forene de forskjellige
religionene som det var i hans rike. Nimrod er et av de første forbilder
som vi har i Bibelen på Antikrist. Bibelen sier følgende om ham: "Og
Kus fikk sønnen Nimrod, HAN VAR DEN FØRSTE SOM FIKK
STORT VELDE PÅ JORDEN. Han var en veldig jeger for Herrens
åsyn, derfor sier folk: En veldig jeger for Herrens åsyn som Nimrod.
Først hersket han over Babel og Ersek og Akkad og Klane i landet
Sinear (Mesopotamia). Fra dette land drog han ut til Assur og bygget
Ninive og Rehobot-Ir og Kalah og Resem mellom Ninive og Kalah,
dette er den store stad."(l.Mos. 10,8-12.)
Den babylonske religionen var et forsøk på å korrumpere den

opprinnelige Guds-åpenbaringen som folkene hadde fått gjennom
Noah. Nimrod var Satan sin mann. Han ble kalt med mange navn,
bl.a. Molok. Han krevde at det ble ofret småbarn til ham.
Nimrod forsøkte å få i stand en alternativ religion, som alle men

nesker i hans kongerike skulle underkaste seg. Det som kjenntegnet
denne religionen, var bla.a. astrologi, spiritisme og bameoffringer.
Alt dette er forbudt i den opprinnelige Guds- åpenbaringen, som ble
gitt til Noah.
I tillegg til dette innførte han sølibatet for sine prester og

skriftemålet. Dette er ordninger som f.eks. den katolske kirken har
overtatt fra den opprinnelige babylonske religionen.
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Man antar at Shem, som var sønn til Noah, ble så opprørt over
denne nye religionen og avgudsdyrkelsen at han drepte Nimrod.
Semiramis, som var gift med Nimrod, hadde en sønn som het

Tammuz. Etter Nimrods død ble Tammuz proklamert for å være
Messias eller "kvinnens sæd" eller "kvinnens ætt", som skulle knuse
slangens hode.(l.Mos.3,15.)
Semiramis ble gjort til den øverste guddommen og fikk navnet

Ishtar. Hun fikk tittelen "himmelens dronning", "Baalti", som betyr
"madonnaen". Den store Gudinne-moren, Formidlersken, Mennes
kehetens mor, Astarte o.s.v. Hun ble ofte framstilt med Tammuz på
sitt fang.

Etter Babels forvirring, da Gud dømte menneskene på jorden og
spredte dem med makt over hele jorden, spredte den babylonske
religionen seg utover til andre land. Dette gjalt også motivet med
himmeldronningen og barnet. Semiramis og Tammuz ble opptatt i
mange av de andre religionene i oldtiden under forskjellige navn:
a) I Kanaan ble Semiramis til Astarot, og barnet Tammuz ble til

Baal.

b) I Hellas ble disse til Afrodite og Eros.
c) I Egypt ble disse til Isis og Horus.
d) I Roma ble disse til Venus og Jupiter.
e) I Skandinavia ble disse til Dina med barnet.
f) I Efesus ble Semiramis til Diana.
g) I India ble disse til Devaki og Kristna.
h) I indo-arisk religion ble disse til Indrani med barnet.
Dette motivet med moren og barnet finner vi igjen i mange

religioner over store deler av verden. Dette gjelder også land som
f.eks. Tibet, China, Japan og i afrikanske stammereligioner.
Da katolisismen oppstod på 300 tallet etter Kristus, var dette

mor-sønn motivet godt befestet i de mange religionene i Østen. De
katolske lederne på denne tiden ønsket derfor å utnytte dette motivet
for lettere å kunne vinne folkene i Østen. De idetifiserte jomfru
Maria med den babylonske gudinnen Semiramis og begynte å kalle
Maria for "himmelens dronning". Jesus, som er Marias sønn, ble
dermed identifisert med Tammuz.
Jeg vil i denne forbindelsen få lov til å sitere det som står i

Studiebibelen. nr.4. s.933 og 935 om dette:"... Det at den store skjøge
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kalles Babylon, knytter forbindelsen helt tilbake til urhistorien i
Bibelens første kapitler. En slik forbindelse mellom protologi (læren
om de første ting) og eskatologi møter vi flere ganger i
Åpenbaringsboka. Dette gjelder Paradiset med livets tre (2,7, 22,2,
jfr. l.Mos.2,9), det nye Jerusalem (21,2, jfr. I.Mos. 14,18, Hebr 7,2),
liksom det gjelder dragen (12,9, 20,2 jfr. l.Mos.3,1 flg) og Babylon
(kap 17-18, jfr. l.Mos.10,8-12.) De gudsfiendske makter som sym
boliseres med dragen og Babylon, har altså virket under hele men
neskehetens historie.

Nimrods Babylon representerer det første tilløp til verdensrike
(dyret), noe som siden manifisterte seg i Nebudkanesars Babylon,
Dan.2,37-38. Men Nimrods Babylon ble også ansett som det første,
organiserte system av avgudsdyrkelse (Pentecost) og opphav til
tallløse mysterireligioner (Wallvord).
I sitt standardverk, "The two Babylons", har Alex Hislop påvist

hvordan all avgudsdyrelse i verden på en forbausende måte synes
beslektet, og han mener at alt hedenskap egentlig er en forvrengt
form av det opprinnelige urevangelium, som gjennom Noah var blitt
gitt videre til menneskeheten etter syndfloden. Hvis dette er tilfelle,
har altså Babylon alltid stått for korrumpert religion og som den
ledende makt i menneskehetens store frafall fra den sanne Gud.

Den babylonske "himmeldronningen", (jfr.Jer. 7,18, 44,15.),
modergudinnen med sitt barn i armene, ble under forskjellige navn
tilbedt over alt i verden. I Roma ble hun kalt Fortuna og barnet
Jupiter. Jupiters yppersteprest i Roma ble kalt Pontifex Maximus.
Dennne tittel ble båret av de romerkse keisere inntil den i år 378 ble
overført til den romerske biskop Damaskus. Siden har alle paver
båret denne tittel.

Historikeren Gibbon skriver: "Snart etter at Damaskus var blitt
Pontifex Maximus, kom de babylonske sermonier i forgrunnen. I året
381 begynte de å tilbe jomfru Maria som Guds mor og himmelens
dronning. Ved slutten av det flerde århundrede var denne tilbedelsen
alminnelig, og fortrengte den tilbedelse som tilkom Kristus."

Kirken ble likefram et museum for gammelt, babylonsk hedenskap.
Den romersk katolske gudsdyrkelse, med sin Maria-tilbedelse og
helgendyrkelse, ble EN BLANDING AV KRISTENDOM OG
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HEDENSKAP. Det kunne vanskelig tenkes et mer treffende navn
på dette system enn Babylon, forvirring (fr.l.Mos.11,9.)..."
I endetiden vil vi få en verdensreligion. Jeg tror ikke at det vil bli

noen helt enhetlig religion, for det som kjennetegner synkretismen
(religionsblandingen) er bl.a. det forholdet at den ofte godtar de
forskjellige religionene. Den mener at det er mange veier som fører
til frelsen.

Noen motiver vil likevel være framtredende i den nye ver
densreligionen, og et av de motivene som vil forene mange av verdens
religioner er bl.a. dette motivet med en kvinnelig guddom som
Himmelens dronning, som til og med har del i "forsoningen". Både
kvinnen og barnet vil bli tibedt som de øverste guder.

Etter som jeg ser det vil Maria-dyrkelsen tilta i årene som kommer.
Den katolske kirken mener at jomfru Maria både var uten synd, og
at hun ble tatt legemlig opp til himmelen. Disse dogmene fikk vi
heholdsvis i 1854 og i 1950. Katolikkene ber til jomfru Maria, og
mener at hun kan formidle deres bønner videre til Gud.
Vi vet videre at den katolske kirken arbeider med dogmet om at

også jomfru Maria har del i forsoningen ved siden av Jesus. Vi kan
vente at den katolske kirken offentliggjør dette dogmet om ikke
altfor lang tid.
Den katolske kirken har selv karakterisert seg som "kvinnen", som

behersker hele verden. På en medaljong som pave Leo den 12 lot
prege i 1825, var det bilde av ham selv på den ene siden. På den andre
siden var det avbildet en kvinne. I sin venstre hånd hadde hun et kors.

I sin høyrer hånd hadde hun et gullbeger. På medaljongen var det
inngravert en latinsk tekst: Sedet super universum". Det betyr: hele
verden er hennes sete.

Bibelen sier også at den store skjøgen i endens tid, skal karak
terisere seg selv som "dronning", som ikke skal ha sorg."Så meget
som hun har opphøyet seg selv og levde i vellevnet, så meget skal dere
gi henne av pine og sorg! Fordi hun sier i sitt hjerte: JEG SITTER
SOM DRONNING, og er ikke enke, og sorg skal jeg aldri
se."(Åp.l8,7.)
Den katolske kirken har også proklamert Maria som "kirkens mor"

og "dronning av både himmel og jord". Man har med dette gitt Maria
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den samme betydningen som Semiramis hadde i den babylonske
religionen.
Jeg vil i den forbindelsen få lov til å sitere fra en artikkel av Lars

Ame Høgetvedt med tittelen: Katolisismen er antikristelig: Den stod
i Dagen den 6-10-88: "...I sitt budskap den 25.mars 1987 anmodet
pave Johannes Paulus den 12. alle verdens kirker om å forene seg
under hans ledelse, da alle viste en felles hengivelse til jomfru Maria.
Paven ser Maria som det som kan knytte alle disse grupper sammen,
noe han utvilsomt har rett i. Det viser seg nemlig at alle de østlige
kirker og den ortodokse kirke, deriblant den russiske ortodokse
kirke, ærer Maria. Dessuten setter muslimene henne høyt.
Paven hevder om Maria at hun er "himmelens port". Videre sier

han: "Tilbedelse av vår Velsignede Frue er nødvendig til frelse."
I den katolske bønneboka kommer det tydelig fram at jomfm

Maria har del i frelsesverket, og at hun som den andre Eva førte inn
liv og frelse til menneskene ved sin lydighet. Vi skal i det følgende
sitere noen bønner fra denne bønneboka: "Likesom Eva brakte inn
synd og død, så bringer Maria inn lydighet og liv. Og likesom vi
skylder Eva all vår elendighet, så skylder vi Maria all frelsens velsig
nelse."

Dette kommer meget tydelig fram i St. Alfons bønn, hvor det står:
"Helligste og ubesmittede jomfru! Å min mor! Du er min Herres mor,
verdens dronning, talsmann, håp og tilflukt for syndere. Jeg, den mest
elendige blant dem alle, kommer nå til deg. Jeg tilber deg, store
dronning, og takker deg for de mange nådesbevis du har forunt meg
i den tid som er gått. Mest av alt takker jeg deg FOR AT DU HAR
FRELST MEG FRA HELVETE, som jeg så ofte hadde fortjent. Jeg
elsker deg, frue, som er mest verd all kjærlighet. Og ved den
kjærlighet jeg har til deg, lover jeg alltid i fremtiden å tjene deg, og
gjøre det jeg er i stand til for å vinne andre for din kjærlighet. Til deg
setter jeg all min lit, alt mitt håp om frelse. Motta meg som din tjener
og dekk meg og bevar meg under din kjortel, du som er barmhjer
tighetens mor. Og ettersom du har så stor kraft med Gud, bevar meg
fra alle fristelser eller skaff meg i det minste alltid nåde til å overvinne
dem. Fra deg ber jeg om en sann kjærlighet til Jesus Kristus, og nåden
i en salig død. Å min mor! Ved din kjærlighet til Gud bønnfall er jeg
deg om alltid å være min hjelper, men framfor alt i min siste stund.
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Slipp meg ikke før du ser meg sikker i himmelen, for der gjennom
endeløse evigheter å velsigne deg og synge din pris. Amen."
I den samme bønneboka fines følgende innvielse til Maria: "Min

dronning! Min mor! Jeg gir meg selv fullstendig til deg. Og for å vise
min overgivelse til deg, innvier jeg til deg denne dag mine øyne, mine
ører, min munn, mitt hjerte, mitt hele vesen uten forbehold. Derfor,
gode mor, bevar meg, beskytt meg som din eiendom og besittelse."
I denne bønneboka finnes det også et avsnitt hvor Maria taler til

de troende: "Jeg er den kristnes hjelp. Vil du, mitt kjære barn, adlyde
den hellige katolske kirkes forskrifter og kalle på meg i din nød? Hvis
du vil gjøre det, vil jeg stå deg bi, mitt kjære barn, og forsikre deg
med et sant morshjerte at jeg vil gå i forbønn for deg når du er i fare,
og vil avvende fra deg all min guddommelige sønns vrede oe
fortørnelse."

I disse bønnene kommer det tydelig fram at Maria har del i
frelsesyerket, og at hun går i forbønn for de troende innenfor Jesus.
Han blir urettmessig framstilt som en som er sint og gjerne vil straffe
menneskene. Dette er ikke en riktig framstilling av Jesus. JESUS ER
EN FORSONET GUD.
Når den katolske kirke arbeider med et dogme om at Maria skal

ha del i forsoningsverket, så er dette ingen nye tanker. Det er bare
en formalisering av bønner og praksis innenfor den katolske kirken.
Paven kaller også Maria for "Universets dronning", noe som vi i

dag kjenner igjen fra New Age bevegelsens sataniske virksomhet. En
bevegelse der feminismen (kvinnekultusen), astrologien og satanis
men står sterkt.

Tilbedelsen av himmelens dronningen forener ikke bare den
katolske lære med Babylon og de mange religionene i oldtiden, men
det forbinder den med den ytterliggående feministiske teologien i
vår tid, som ogsa hevder at det er en modergud som er den øverste
guddommen i verden. Disse ytterligående feministteolgene ønsker å
bytte ut Fadervar" med et "Modervår", idet de anser Gud for å være
en kvinnelig guddom.
Vi skal i det følgende gengi det nyfeministiske "Modervåret", som

er forfattet av en tysk kvinnelig teolog som heter Elsa Sorge. "Hellige
mor, mater-ia. Du er himmel og jord, ild, vann, luft og ånd, den Ene
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med mange navn, Inanna, Ishtar, Lilith, Eva, Maria, den ekstatiske
sammensmelting av gudinne og gud, som unnfanger alt.

Alt som vi gjør av glede og kjærlighet, er dine ritualer. Du elsker
oss alltid betingelsesløs, også når vi vender oss bort fra deg.
Du er den rike jord, som eier sunnheten og lykken, som er mek

tigere enn alle sine skapninger.
Du lærer dine døtre at Du er vår sjel, som Mannen ikke skal trå

på med støvler.
Å mor, du er ikke tjenestepike for Herren, som undertvinger seg

jorden og kvinnene. Og du forkaster ingen, for du elsker og forløser
Dine døtre og sønner fra kvinneundertrykkelse og slaveri og for
vandler undertrykkelse, lidelse og død i nytt, evig liv.

Salige er de som elsker deg og som lever av din visdom, som
forvandler visdom og fortvilelse og aggresjon til tillit og eros, som
ikke straffer, men tilgir, som ikke hater, men elsker.
Du er kraften i alt, den vidunderlige skjønne, elskede jomfru, den

kosmiske Mor til alt levende, den urgamle visdom og kjærligheten
og tilliten og åpenheten, i evig lykksalighet. Amen."
Den ytterliggående telogiske feminismen i vår tid, som krever

kvinnelige prester og hevder at den opprinnelige guddommen er en
Modergud, går tilbake til gnostisismen i oldtiden. Jeg vil i den
forbindelse sitere fra en artikkel: Kvinneprestspørsmalet og noen
ismer, av Odd Sverre Hove. Den stod i Dagen i februar 1990: Jeg
tillater meg å ta opp gnostisismen først. Mange tror at tanken om
kvinnelige prester er en helt moderne tanke. Men faktum er at det
har eksistert kvinneprest-tilhengere i to perioder i kirkehistorien: I
det først århundrede og i det 20. århundrede.
For min del ble jeg for alvor oppmerksom på dette for noen ar

siden. Da ble jeg gjort kjent med en liten teologisk avhandling som
behandlet spørsmålet om hva slags grunnsyn som preget kvinneprest-
tilhengerne på apostelen Paulus sin tid.

Avhandlingen var skrevet av den finske teologen Jukka Thuren.
Jeg hørte den først refert i et foredrag. Siden leste jeg den i norsk
oversettelse. (Se festskrift til Sverre Aalen, s.l09 ff.)
Jukka Thurens tese er at kvinneprest-tilhengerne på Paulus tid var

tilhengere av en type gnostisk feminisme. De kjempet aktivt imot
ekteskapet og mente at barnefødsler var noe nedverdigende,

-338-



åndeløst og forkastelig. De omtolket bevisst Bibelens fortellinger om
Gud, Adam, Eva, Noah, Kain og Kristus. Og tendensen i all omtolk
ning var bevisst feministisk og gnostisk: Det gjalt å stimulere kvinner
til å ta autoritet over sine menn og få mennene til å sette seg ved Evas
føtter, hvor de ville lære kloke ting av samme slag som Eva i sin tid
lærte Adam under det berømte frukttreet i Edens hage.

Kilden til Jukka Thurens artikkel et et gammelt gnostisk skrift som
heter: "Apocrypon lohanis", et riktig ekkelt gammelt skrift. Jeg
resymerer: "Den høyeste gud er en usynlig ånd, men bildet hennes
røper at hun er en kvinne, faktisk av både mannlig og kvinnelig slag.
Derfor kalles hun "Far-Moren", "Altets Mor" og "Sofia". Dertil
bærer hun den greske utgaven av Eva-navnet: Zoe.
Da Adam ble skapt, ble han skapt i Evas bilde, han ble levende ved

Evas ånd.

Ved syndefallet fulgte Adam et klokt råd fra Evas ånd i sitt hjerte.
Han spiste av treet, og oppnådde dermed adgang til mer kunnskap
fra Evas ånd.

Men Eva-ånden hadde fiender som gjorde henne til slave av en
kvinnekropp, og siden gikk det enda værre. Eva ble skjendet, og
menn begynte å avle barn med henne. I denne prosessen tapte Eva
mye av Zoe-ånden som bodde i henne. I stedet nøyer Evaene seg med
å elske sin menn og føde barn.
Men helt bedradd bielva aldri. Derfor må den avgjørende frelse

alltid komme fra kvinner. Kvinnene må omvende seg fra
bamefødselens synd, ikke konsentrere seg om mann og barn, men
holde seg til den myndige himelske "gnosis", som litt etter litt vil
gjenopprette Sofia-bildet i deres hjerte. Eva bør herske over sin
mann, heter det.
Og for mannen består altså frelsens vei i følge dette gamle skriftet

i å holde seg til Far-Morens forløsningslære. Denne skal formidles
av en menneskelig Far-Mor i menigheten, den kvinnelige presten...
(Resyme slutt.)"

Innenfor en del retninger i New-Age finner vi også en guddom der
både det mannlige og det kvinnelige gudsprinsippet er smeltet sam
men til en "Fader- Moder-Gud". Thomas Irwin Thompson har i
denne sammenhengen lansert begrepet "Gaia" for denne guddom
men. Gaia var en jordgudinne i gammel gresk religion.
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Bente Muller lar den kvinnelige gudinnen Era Aquaria beskrive
den nye guddommen på følgende måte: "... Syng meg solen. Jeg vil
danse en sommer! Den skal jeg elske med deg på konvallsengen til
jorden atter skjelver under mine glødende lender... og reis deg opp
et nytt liv av moderkroppens Kristus grav... tiden er inne til å un
nfange Regnbuens Barn. En blind verden venter Kristus tilbake iført
en ny mannskropp. Den kommer aldri. Kristus gjenfødes i enkelt
individet... Kristus illustrerer den fullkomne kraft- dualisme, halvt
mann, halvt kvinne. Den maskuline Gud har fått en hustru."
Det samme kommer også til uttrykk innenfor en del av hel-

sekostbevegelsene. I følge "The Essene Gospel of Peace" blir det
hevdet at det opprinnelig var to former for "Herrens bønn". Den ene
var til Faderen og den andre var til Moderen. Det som var tilegnet
Moderen, lyder som følgende: "Moder vår, du som er på jorden! La
ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje i oss som
i deg. Slik du hver dag sender ut dine engler, send de også til oss.
Forlat oss våre synder, som vi og soner for alle synder vi har gjort mot
deg. Led oss ikke inn i sykdom, men fri oss fra alt ondt. For jorden
er din, legemet og helsen. Amen."

I endetiden kan denne kvinnelige guddommen i både det
nyfeministiske "Modervåret" og den nye "Fader-Moder- guden"
innenfor deler av New Age-bevegelsen lett kunne forenes med både
katolikkenes tilbedelse av jomfru Maria og hedningenes tilbedelse
av "himmelens dronning".
I tillegg til alt det som vi har skrevet om den tiltagende Maria-

dyrkelsen, som vi vil få endetiden, må vi også være oppmerksomme
på at muhammeddanerne, som i dag utgjør ca. 950 millioner men
nesker, også annerkjenner jomfru Maria som Jesu mor, og setter
henne høyt i sin religion. Det vil derfor heller ikke være usannsynlig
at også muhammeddanerne vil komme til å tilbe jomfru Maria som
himmelens dronning og som den øverste guddom.
Som vi allerede har nevnt, vil også Antikrist, når han kommer,

tilbede den babylonske gudinnen Semiramis. Han vil tvinge mennes
kene til å tilbede henne som den høyeste guddom.
Vi skal som en avslutning på dette kapitlet nevne to tradisjoner

som den katolske kirken har hentet i fra den gamle babylonske
religionen. Dette gjelder både den tittelen som paven har, Ponifex
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Maximus, og det gjelder den hodebekledningen som paven bærer,
Mitraen.

Et av mysteriene i den babylonske religionen angikk fiske- guden,
Dagan. Senere ble denne guden også introdusert i det gamle Roma.
Øverstepresten til denne fiske-guden ble kalt for Pontifex Maximus.
Denne tittelen ble først overtatt av Julius Cæsar og senere av paven.
Både de kaldeiske prestene i Babylon og fiske-guden Dagan pleide

å bære en hodebekledning som så ut som et fiskehode med en åpen
munn. Denne ble kalt for mitra. Dette ble også senere den hodebek
ledningen som pavene kom til å bære. Den ser ut som et fiskehode
med åpen munn.
Av det som er skrevet ovenfor, ser vi at følgende tradsisjoner og

læresetninger i den katolske tro og lære går tilbake til den gamle
babylonske religionen:
a) Dyrkelsen av jomfru Maria som "himmelens dronning".
b) Sølibatet for de katolske biskopene og prestene.
c) Skriftemålet. Dette er ikke noe galt i og for seg, men det har

blitt misbrukt i den katolske kirken.

d) Pavens tittel, pontifex maximus.
e) Pavens hodebekledning, mitraen.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvem var grunnleggeren av den babylonske religionen.
2.) Hvilke to riker grunnla han?
3.) Hvem var Nimrod et forbilde på?
4.) Hvorfor skapte Nimrod den babylonske religionen?
5.) Hvilken gud ble Nimrod identifisert med?
6.) Hvem ble den øverste gudinnen i babylonismen?
7.) Hva var det som kjennetegnet den opprinnelige babylonis

men?

8.) Hvem drepte Nimrod?
9.) Hva skjedde med Tammuz etter Nimrods død?
10.) Hvilke titler fikk Semiramis?
11.) Hvordan ble Semiramis og Tammuz framstilt i den

babylonske religionen?
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12.) Hva het de tilsvarende gudene i Kanaan, Helles, Egypt,
Roma, Skandinavia, Efesus og India?

13.) Hvilket motiv var det katolske kirken brukte på 300-tallet for
å vinne menneskene i Østen?

14.) Hvordan ser katolikkene på jomfru Maria?
15.) På hvilken måte har den katolske kirken framstilt seg selv som

"kvinnen"?

16.) Hvilke titler har den katolske kirken tillagt Maria?
17.) Hvilke likheter er det mellom dyrkingen av jomfru Maria og

deler av New Age og den ytterliggående feminismen?
18.) Hvorfor ønsker den ytterliggående feminismen å bytte ut

"Fadervåret" med "Modervåret"?

19.) Hvordan ser deler av New Age- bevegelsen på guddommen?
20.) Hvem er Gaia?
21.) Hvordan framstiller Bente Muller den nye guddommen?
22.) Hvem hadde opprinnelig tittelen, pontifex maximus?
23.) Hvem brukte opprinnelig mitraen?
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DET GAMLE BABYLON SKAL BYGGES OPP IGJEN.

Babylon, som var hovedstaden til Nebudkanesar den store, og som
nådde sin storhetstid under hans etterkommere, ble erobret av den
persiske kongen Kyros av Persia i året 539 før Messias. Byen mistet
etter dette sin store betydning og ble etter hvert lagt i ruiner, slik at
ingen kom til å bo der.
I dag er vi vitne til at deler av byen bygges opp igjen. Dette betyr

ikke at Babylon skal få igjen den betydningen på det religiøse eller
politiske området som den hadde i oldtiden, men det betyr at den
skal bli et sentrum for den gamle babylonske religionen, som skal
oppstå igjen, og som Jesus skal ødelegge, når han kommer tilbake.
I endetiden vil vi dermed få 4 tros-sentra i Europa og i Midt-Østen,

og det er følgende sentra:
a) ROMA, som vil være sentrum for pavekirken. Byen vil ogsa

være hovedstad for Antikrist i de 3,5 første årene av hans regjer
ingstid.
b) JERUSALEM, som vil være sentrum for jødedommen. Etter

at Antikrist har innvadert Jerusalem, vil han forsøke å ødelegge
gudstjenesten i templet og innføre sin egen religion, hvor Satan
dyrkelsen vil være et viktig element.
c) MEKKA, som vil være sentrum for muhammedanismen, slik

som det er i dag.
d) BABYLON, som vil være sentrum for den gamle babylonske

religionen. Vi har beskrevet deler av denne religionen i kapitlet: Den
opprinnelige babylonismen.
Hva som gjelder oppbygningen av det gamle Babylon, siterer jeg

fra Marius Baars bok: Vesten må vælge. s,167, hvor det star:
"Babylon, den gammeltestamentlige by Babel ved Eufrat, skal etter
en irakisk regjeringsbeslutning gjenoppbygges. Som det forlød i
regjeringskretser i hovedstaden Bagdad, anslåes prisen for dette
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prosjektet til 360 millioner dollar. De skal betales av FNs organisas
jon for undervisning, vitenskap og kultur (UNESCO), og andre
internasjonale organisasjoner er blitt innbudt til på stedet å få opp
lysninger om gjenoppbygningen av Babylon. Babylon ligger ca. 95
kilometer syd for Bagdad. De eldste bygningsanlegg går tilbake til
det tredje årtusenet før Kristus. Etter persernes erobring i 539 ble
Babylon perserriket tredje hovedstad." (Denne meldingen går til
bake til 1974.)
De irakiske myndigheter har også planer om å bygge opp igjen det

100 meter høye Babels tårn, som Herren måtte ødelegge på grunn av
at menneskene antok seg sin egen religion, og på grunn av at de
nektet å bebo resten av verden. Menneskene ønsket å slå seg til ro
på Sinear-sletten og dyrke sin falske religioner, men Herren ønsket
at de skulle innta hele verden. Da menneskene ikke ville leve i
samsvar med Herrens vilje, ødela han byen og tårnet og forvirret
menneskenes talespråk, slik at de ikke lenger forstod hverandre.
Deretter spredte han dem med makt utover hele jorden.
På denne måten fikk Herren forhindret at menneskenes onde

planer kunne bli realisert i løpet av kort tid. Herren grep inn i
historien og tvang den til å følge de planene som han hadde lagt for
verden og menneskene."Og hele jorden hadde et tungemål og ens
tale. Og da de drog fram mot øst, fant de en slette i landet Sinear, og
de bosatte seg der. Og de sa til hverandre: Kom,la oss gjøre teglstein
og brenne dem vel! Og de brukte tegl i stedet for stein, og jordbek i
stedet for kalk. Så sa de: Kom, kom la oss bygge oss en by (Babel)
med et tårn som når opp til himmelen, og gjøre oss et navn, så vi ikke
skal spres over hele jorden! Da steg Herren ned for å se byen og tårnet
som menneskene barn hadde begynt å bygge. 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 tungemål! Så spredte Herren dem
derfra over hele jorden, og de holdt opp med å bygge byen. Derfor
kalte de den Babel (forvirring), for der forvirret Herren hele jordens
tungemål, og derfra spredte Herren dem utover hele jorden."
(l.Mos.11,1-9.)
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Dette tåraet og denne byen holder nå de irakiske myndigheter på
å opprette igjen. Den første fasen i gjenoppbygningsarbeidet bie
ferdig i 1987. Flere palasser og monumenter er allerede gjenoppbygd,
blant dem det greske amfiteatret.
Muaid Saeed, som er lederen for gjennoppbygingen av Babylon,

sa følgende om prosjektet i 1987: "Vi søker å gjennomføre vårt
ambisiøse program, som går ut på å restaurere hele det 23 kvadrat
kilometer store området hvor oldtidens Babylon lå. Dette vil trolig
ta mellom 6 og 10 år... Det har vært umulig å grave mange steder. Vi
regner med å kunne avsløre ukjente ting og bringe mer av byens
storhet opp i dagen under arbeidet."
Den irakiske regjeringen arrangerte en månedslang kulturfestival

da første del av restaureringsarbeidet var ferdig i september 1987.
Samtidig som festivalen ble åpnet, markerte de irakiske myn
dighetene sjuårsdagen for utbruddet av krigen mot Iran. Kultur
ministeren sa følgende i sin tale, da han åpnet festivalen: "det er mer
enn en tilfeldighet at denne festivalen finner sted samtidig som krigen
går inn i sitt åttende år. Babylon kom inn under persernes kontroll
for 2500 år siden, og en persisk konge forlangte byen brent. I dag
gjenomlever vi Ayatollah Khomeinis aggresjon (som også er fra
Persia). Vi skal gjøre det klart for Khomeini at Babylon ikke skal
brenne to ganger."
Vi gjør i denne sammenheng oppmerksom på at det steinslaget

som gjenoppbygningen benytter seg av, er brennbart. Ved Jesu
gjenkomst skal denne byen brennes opp igjen. Antikrist skal brenne
opp det moderne Babylon, som er Roma, mens Herren skal ødelegge
det gjenoppbygde Babylon, når han kommer tilbake.
Av disse 4 religiøse sentrene som vi har nevnt, er det bare

Jerusalem som skal bestå, for den er Guds by og den store konges by.
Den store kongen, som vi venter på, er Jesus fra Nasaret, som både
er verdens frelser og jødenes konge. Han kommer tilbake om ikke
altfor lang tid og oppretter riket for Israel. DA FØRST BLIR DET
FRED I VERDEN. Men før dette skjer, får vi den store skjøges og
Antikrists framtreden og styre. De skal styre verden i 7 år. Det blir
ikke noe godt styre eller noen god periode for menneskene, for Satan
er ikke kommet for å gjøre det gode, men for å myrde og ødelegge.
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I endetiden vil det oppstå mange religiøse sentra i verden. Slik har
det forøvrig vært gjennom hele menneskehetens historie. Vi kan i
den forbindelsen også nevne at president Sadat hadde store planer
om å bygge et fredstempel ved Horeb i Sinai. Dette prosjektet, som
han kalte for THE MOUNT SINAI WORLD PEACE CENTER

(Sina-jgellets senter for verdensfreden), skulle ikke bare bestå av et
tempel, men av 3 templer. Det skulle innbefatte en moske, en kirke
og et tempel. Det var Sadats plan at jøde-, kristendommen og islam
skulle forenes i dette tempel-komplekset.

Disse planene er uttrykk for de verdensvide økumeniske og
synkretistiske bestrebelsene, som mange arbeider med i dag, for å
forene de forskjellige trosretningene, som vi har, til et verdensomfat
tende religiøst system. Alt dette tar sikte på å ødelegge sann jøde- og
kristendom, og legge veien åpen for Satans planer og for Antikristen.

10.

11.

12.

13.

14.

Spørsmål og oppgaver.

Når ble Babylon erobret av perserne?
Hva skjer med Babylon i dag?
Hvilke 4 tros- sentra vil vi få i Europa og Midt-Østen i endens
tid?

Hvilke trosretninger vil disse 4 sentra representere?
Hvor mye vil gjenoppbyggelsen av Babylon koste?
Hvem skal betale denne gjenoppbyggingen?
Hvor høyt var Babels tårn?
Hva skjedde med dette tårnet og med de menneskene som
bodde på Sinear-sletta i gammel tid?
Hvorfor ødela Herren Babylon og spredte menneskene ut
over hele jorden?
Når var det første trinnet av gjenoppbyggingen av Babylon
ferdig?
Hvor stort er det området som skal avdekkes?

Hvilke av de 4 byene og de 4 trosretningene skal bestå?
Hvilke planer har Gud med Israel og Jerusalem?
Hvilke planer hadde Sadat med å bygge 3 templer ved Horeb.
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DEN KATOLSKE KIRKES LÆRE.

I og med at den katolske kirken og den katolske læren er sentrum
i den verdensreligionen som vi vil få i endens tid, er det av stor
betydning at vi beskriver den katolske læren, slik som den framtrer i
dag. Den katolske kirken er mor til de andre skjøgene, som både er
andre kristne trossamfun og hedenske religioner og tankesystemer.
Jeg vil i den forbindelsen gjengi 3 kronikker, som jeg skrev i avisa

Dagen i 1979 med tittelen: Tradisjonen og den katolske vranglære.
(Det er gjort noen få forandringer.) "De 2 hovedprinsippene som
reformasjonen bygde på, var følgende:

1.) For det første var det Skriften alene (sola scriptura), som skulle
fortelle menneskene hva kristen lære gikk ut på.

2.) For det andre var det troen og nåden alene (sola gratia), som
kunne frelse et menneske. Mennesket kunne ikke selv medvirke til
sin egen frelse. Frelsen ligger med andre ord utenfor menneskets
rekkevidde og kan bare oppnåes ved tro- som en gave, og ikke ved
egne prestasjoner.

Reformasjonen hadde brodd mot den katolske kirken, som hadde
forlatt disse to prinsippene, og hvor det etter hvert hadde sneket seg
inn fremmede lærdommer som ikke hadde sitt grunnlag i Skriften.
(Se kapitlet: Den opprinnelige babylonismen.)

I tillegg til Bibelens lære har også den katolske kirken innført
tradisjonen, som i mange tilfeller er overordnet Bibelens lære.
Bibelen må dermed bøye seg og vike plassen for vantroen og
vranglæren. Menneskelige ordninger og sataniske påfunn er kommet
i stedet for Bibelen lære.

Det var også dette Luther innså da han på 1500-tallet gikk til
angrep på den katolske kirkes misbruk av den kristne læren. Han
kunne hverken for sin egen samvittighets eller for kirkens skyld tie
med de falske lærdommer som etter hvert hadde sneket seg inn i
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kirken, og som var blitt godtatt av paven og biskopene som rett
kristen lære. Han fordømte den katolske tro, lære og tradisjon på en
rekke punkter.
Det var videre Luthers siktemål med dette angrepet på den

katolske kirken å renske den for villfarelsen og vranglæren, slik at
den kunne komme tilbake til Bibelens lære og den første apos-
telkirken. Da dette viste seg å være umulig, ble den protestantiske
eller lutherske kirken dannet.
Luther selv innså at han bare var et menneske med sine feil og

svakheter, og han ønsket ikke å bli en læreautoritet i den nye kirken
på linje med paven i de katolske kirken. Han innså denne faren, og
han hevdet derfor at utsagn om trosspørsmål er kun bindende for oss
i den grad de er i samsvar med Bibelen lære. Han sier: "Skriften alene
skal oppstille trossetninger og ellers ingen, ikke engang en engel."
Dette er for øvrig i samsvar med det som Paulus sa: "Men selv om

vi eller en engel fra himmelen forkynner dere et annet evangelium
enn det som vi har forkynt dere, han være forbannet." (Gal. 1,8.)

Luther sier videre: "Intet blir Guds ord fordi kirken sier det, men
omvendt: Fordi Guds ord har talt, derfor finnes kirken. Det er ikke
kirken som gjør noe til Guds ord, men kirken blir til ved Guds ord."
"Den som ikke har Skriften å bygge på, han har bare sine egne

tanker. Den som ikke har kalk, han murer med møkk."
I den katolske kirken opphøyer mann paven til en slags overmen

neske eller en gud, når han uttaler seg ex cathedra (fra prekestolen).
Katolikkene hevder at paven ikke gjør feil når han uttaler seg om
tros- og frelsesspørsmål.
Den som kjenner sin Bibel og historien vet at paven er bare et

vanlig menneske på lik linje med oss andre, hverken mer eller mindre.
Ingen har monopol på den kristne sannheten. Vi ser alle stykkevis og
taler profetisk stykkevis. Det er ingen av oss som har den fullkomne
oversikt over Bibelens tanker.

Vi skal i det følgende ta for oss 2 kirkemøter, som har hatt stor
betydning for den katolske kirken og dens læremessige basis. De
avgjørelsene som disse kirkemøtene er kommet fram til, viser oss med
all tydelighet at store deler av den katolske kirkes lære ikke er i
samsvar med Bibelens lære.
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Det første var kirkemøtet i Trient (1545-1563). I dette kirkemøtet
skulle det katolske kirkemøte ta stilling til reformasjonen og dets
læremessige innhold. Kirkemøtet stilte seg avvisende til reformas
jonen og forsterket sin egen lære om Bibelen, dogmene og tradis
jonen. Jeg siterer fra Lorents Bergmanns bok: Kirkehistorie. Bind 2.
S.94, hvor det står: "I motsetning til det protestantiske skriftprinsip-
pet, fastslo man det katolske tradisjonsprinsippet: De hellige skrifter
og de uskrevne kirkelige tradisjoner stilles lik, likevel skal Skriften
utlegges etter tradisjonen, idet det tilkommer den hellige moder,
kirken, å dømme om kirkens sanne mening- hvormed tradisjonene
faktisk stilles over Skriften.

I stedet for å henvise til Bibelens hebraiske og greske grunntekst,
erklærte man Vulgata (den latinske oversettelse) for en autentisk
(ekte) tekst, som skulle legges til grunn ved offentlige forelesninger,
forhandlinger og prekener."

Videre heter det fra Trientkonsilet: "Alene den katolske kirke

ledes av Den Hellige Ånd, mens alle de andre kirker, som med urette
kaller seg kirker, ledes av djevlens ånd, og må derfor nødvendigvis
falle i de alvorligste villfarelser i tro og moral."

Videre uttalte konsilet om det protestantiske og bibelske prinsip
pet om at et menneske blir rettferdiggjort bare ved troen på Jesus og
ikke ved gjerninger eller en kombinasjon av disse." Hvis noen sier at
mennesket blir rettferdiggjort enten alene ved tilegnelsen av Kristi
rettferdighet eller alene ved tilgivelse av syndene, med utelukkelse
av nåden og kjærlighten som er utgydt i deres hjerter ved Den hellige
Ånd og forblir i dem, eller at den nåde ved hvilken vi blir rettferdig
gjort, bare er Guds yndest, han være satt i bann."
Hva som gjelder sakramentene, ble det nok en gang slått fast at

det var 7 av dem. Det var dåp, nattverd, ekteskapet, den siste olje
(sykesalving), boten, presteinnvielsen og konfirmasjonen. Sakramen
tene frelser "ved gjort gjerning". Det vil si at de frelser ved at man
deltar i dem. Det blir ikke stilt noe krav til en personlig tro.

Videre ble læren om nattverdsforandringen, messeofferet, og av
laten stadfestet nok en gang.
Dersom en skal summere opp resultatet fra kirkemøtet i Trient,

blir det følgende:
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a) Tradisjonen og kirkens tolkning av Bibelen stilles over Bibelens
egne utsagn. Paven er ufeilbarlig når han uttaler seg i lærespørsmål.
b) Det er bare den katolske kirken som er Guds kirke. De andre

kirkesamfunnene drives av djevelens ånd.
c) Et menneske frelses ikke bare ved tro, men også ved kjærlighet

til den katolske kirken, og ved at man deltar i sakramentene.
d) Et menneske frelses også ved det katolske messeofferet, som

er en gjentagelse av Golgata-offeret.
e) Likeledes frelses et menneske gjennom tilegnelsen av avlaten.
Det er gått lang tid siden kirkemøtet i Trient, og en skulle tro at

den offisielle katolske kirke i løpet av denne tiden hadde forandret
en del av disse feilaktige synspunktene, men det er ikke tilfelle. Ved
det 2. Vatikankonslilet, som ble holdt i tidsrommet 1962-1965, ble
den katolske kirkes mange dogmer og vranglærer både stadfestet og
utvidet.

Om den katolske kirkes tradisjon sier konsilet: "Kirkens skjønn om
det åpenbare, HENTER IKKE SIN SIKKERHET FRA DEN HEL
LIGE SKRIFT ALENE, derfor skal begge (Bibelen og tradisjonen)
mottakes og æres med like stor pietet og ærbødighet."
Ved åpningen av dette konsilet holdt pave Johannes den 23. en

tale, som var formet som en erklæring, som senere ble undertegnet
av konsilets 2800 utsendinger. Der står det om tradisjonen: "Jeg
godkjenner fullt og fast av et helt hjerte de apostoliske tradisjonene
og de andre kirkens regler og metoder. Bedømmelsen av de hellige
Skriftenes innhold og forklaringen av dem tilhører kirken."
Her blir det slått fast at tradisjonene er overordnet Bibelen, og at

Bibelen må tolkes ut ifra den katolske kirkes regler og metoder.
Om sakramentene sier denne erklæringen: "Jeg bekjenner at det

i den nye pakt finnes 7 sakramenter i uttrykkets sanne og virkelige
betydning. Disse sakramentene er dåpen, konfirmasjon, nattverden,
boten, den siste olje (sykesalvingen), prestevigselen og ekteskapet."
Ut fra sin egenart er et sakrament et hellig middel som ved tro

helliger den som mottar denne gaven fra Gud. Ved siden av at et
sakrament har løfte om at det gir åndelig velsignelse til den som ved
tro mottar dette, så er det også knyttet til synlige ting.(Vann i dåpen,
brød og vin i nattverden, oljen i syke salvingen og hendene ved
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håndspåleggelsen.) (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 3. s,255-256
om de forskjellige sakramenter og nådemidler.)
Ut ifra denne definisjonen av et sakrament, ser vi fort at det bare

er 4 virkelige sakramenter, som fullt ut oppfyller de oppsatte kravene
til definisjonen, og det er dåp, nattverd, den siste oljen (sykesalvin-
gen) og håndspåleggelsen.
Når det gjelder boten, så er det også et sakrament, men den

mangler det synlige tegnet.
Disse 5 sakramentene, som er nevnt ovenfor, kan vi også kalle for

nådemiddel, fordi Gud meddeler sin nåde gjennom dem. I tillegg til
dette har vi Guds ord og bønnen, som også er nådemidler.
Før vi går videre i framstillingen, må vi nok en gang presisere at

det ikke er sakramentene som frelser oss ved gjort gjerning, d.v.s. at
vi får del i dem, men det er troen på Jesus som er grunnfestet og
basert i Jesu forsonergjerning på Golgata. Det er ikke sakramentene
i seg selv som gir oss de åndelige velsignelser, men det er vår tro, som
er en gave fra Herren. Bibelen sier: " For av nåde er dere frelst, ved
tro, og det er ikke av dere selv, men det er en Guds gave, ikke av
gjerninger, for at ingen skal rose seg."(Ef.2,8-9.)
"Men nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vitner om,

åpenbart uten loven (uten at loven legges til grunn som indirekte
ffelsesvei), det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus,
for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell, alle har syndet
og står overfor Gud uten ære, og de er blitt rettferdiggjort uforskyldt
av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus."(Rom.3,21-24.)
"Ham (Jesus) gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror

på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn."(Ap.gj. 10,48.)
Etter katolsk forståelse og lære er det ikke bare troen på Jesus eller

Guds nåde som frelser et menneske. Selv om dette er ut

gangspunktet, så hjelper både den enkelte og den katolske kirken til,
slik at mennesket blir frelst. Det blir et samarbeid mellom den

enkelte, kirken og Gud om menneskets frelse.
I forhold til sakramentene består frelsen i at man blir gjort delaktig

i dem, og at man tror det som kirken lærer om dem. I tillegg til
prinsippet om at det er troen som frelser, lærer den katolske kirken
at også kjærlighet til kirken og dens lære, er en nødvendig bestandel
av menneskets frelse. Dette blir da å betrakte som gode gjerninger.
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Hva som gjelder konfirmasjonen, presteinnvielsen og inngåelsen
av ekteskapet, har disse ikke løfter om åndelige velsignelser i seg, og
kan derfor ikke bli betraktet som sakramenter. Til tross for dette, så
holder likevel den katolske kirken fast på at det er 7 sakramenter.
Jeg siterer videre fra denne erklæringen, som ble underskrevet av

de 2800 utsendingene til det andre Vatikankonsilet: "Jeg bekjenner
også at det virkelige og gjenløsende offeret blir frambåret såvel for
levende og døde i messen (Guds- tjenesten.)"

Etter katolsk tankegang blir selve utdelingen av nattverden i kirken
tillagt frelsende betydning. Dette blir kalt for messeofferet. Dette
kommer i tillegg til Jesu forsonergjerning på Golgata og kan komme
både levende og døde til gode, slik at de oppnår frelsen ved utdelin
gen av nattverden i messen. Ja, den katolske kirken går til og med så
langt at den hevder at ved messeofferet "fullbyrdes vår forløsning."

Videre sier den katolske kirken om messeofferet i "Dekretet om

prestenes liv og tjeneste", som er en av skriftene til det 2. Vatikankon
silet: "Ved prestens hender og i hele kirkens navn blir Herrens offer
ofret på en ublodig og sakramental måte, inntil Herren kommer."

Til alle disse utsagnene om messeofferet er det å si at de er helt
fremmede for det som Bibelen sier om dette. Vi må derfor avvise det

som vranglære. De katolske forestillingene om messeofferet frelser
ingen, men de fører derimot menneskene inn i den evige (tidsalder-
lige) fortapelsen.

Bibelen er fremmed overfor de tankene om at messeofferet skal

ha frelsende betydning for levende og døde. Bibelen hevder derimot
at Jesus ofret seg en gang for alle mennesker til en evig (tidsalderlig)
forløsning."Men da Kristus kom som en yppersteprest for de kom
mende goder, gikk han gjennom det større og fullkomnere telt, som
ikke er gjort med hender, det er: som ikke er av denne skapningen,
og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, en
gang inn i helligdommen (himmelen) og fant en evig (tidsalderlig)
forløsning."(Hebr.9,l 1-12.)

"...men nå er han åpenbart en gang ved tidenes (tidsaldrenes) ende
for å bortta synden ved sitt offer."(Hebr.9,26.)

"for med et offer har han gjort dem fullkomne som blir helliget."
(Hebr.10,14.)
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Denne erklæringen sier videre: "Jeg tror fullt og helt på at det
finnes en skjærsild, og at de sjeler som befinner seg der, kan få hjelp
gjennom de troendes bønner."
At det finnes en evig ild og pine, for dem som går fortapt, det vet

vi, men at de troendes og kirkens bønner kan hjelpe et menneske ut
fra dette pinens sted (fortapelsen i dødsriket og senere ildsjøen), er
ikke sant. Bibelen sier det motsatte. I fortellingen om den rike
mannen og Lasarus får vi klar beskjed om at det finnes et pinens sted.
Om den rike mannen står det: "Og da han slo opp sine øyne i
dødsriket, der han var i pine, da ser han Abraham langt borte og
Lasarus i hans fang. Da ropte han: Fader Abraham forbarm deg over
meg og send Lasarus, for at han kan dyppe det ytterste av sin finger
i vann og svale min tunge, for jeg pines storlig i denne lue."-
(Luk.16,23-24.)

Videre står det følgende om umuligheten å forbedre sin stilling
ved å komme seg løs fra pinen og ilden: "Og dessuten er det et stort
svelg festet mellom oss og dere, foråt de (de fortapte) som vil gå
heifra og over til dere, ikke skal kunne det, og foråt heller ikke de
(de frelste) på den andre siden skal fare drefra og over til
oss."(Luk. 16,26.)
Hvordan kan i det hele tatt den katolske kirken våge å forkynne

falske lærdommer, som står i motsetning til det som Bibelen lærer?
Det henger en forferdelig dom over denne kirken og dens prester og
proselytter.
Denne erklæringen sier videre: "Jeg tror fullt og fast at vi bør ære

og be til helgener som regjerer sammen med Kristus, at de på våre
vegne bærer fram våre bønner innenfor Gud, og at det er nødvendig
å ære deres levninger."
I dette utsagnet er alt galt. For det første regjerer ikke de døde

troende sammen med Kristus på det nåværende tidspunkt. De
troende døde venter på å få del i sine oppstandelseslegemer og på
den nye tidsepoken, 1000 års-riket, hvor de skal herske og regjere
sammen med Kristus.

For det andre er det en ukjent tanke i Bibelen at de troende går i
forbønn for oss innenfor Gud. Det er bare Jesus og Den Hellige And
som gjør det."og derfor kan han (Jesus) også fullkommen frelse dem
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som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn
for dem."(Hebr.7,25.)
"Men i like måte kommer også Ånden vår skrøpelighet til hjelp,

for vi vet ikke hva vi skal be om, slik som vi trenger det, men Ånden
selv går i forbønn for oss med usigelige sukk, og han som (Gud)
ransaker hjertene, vet hva Åndens attrå er, for etter Guds vilje går
han i forbønn for oss."(Roi"-8,26- 27.)
For det tredje er det ikke noe som heter helgen, og som skiller seg

ut fra de andre troende. Enten så er du troende d.v.s. hellig overfor
Gud ved Kristi forsonergjerning, eller så er du vantro og går fortapt
for Guds rike.

For det flerde skal vi ikke ære levningene til de avdøde og for
fedrene i den forstand at vi påkaller dem og tilber dem. Dette gjør
man i de hedenske religionene, men i sann jøde- og kristendom er
det bare den treenige Gud man skal ære og tilbe."Og Jesus svarte
ham (Satan) og sa: Det er skrevet: Du skal tilbede Herren, din Gud,
og ham alene skal du tjene."(Luk.4,8.)

Jeg vil i denne forbindelsen få lov til å sitere Ave Maria (d.v.s. Hill
deg, Maria), som er den mest brukte bønn ved siden av Fadervåret i
den katolske kirken. I denne bønna kommer det også tydelig fram at
jomfru Maria ber for de troende."Hill deg, Maria, full av nade.
Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt
livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere na og i
vår dødstime. Amen."

Vi må også nevne den ubibelske læren, som den katolske kirken
har, om jomfru Marias ubesmittede unnfangelse og himmelfart.
Dette er sentrale dogmer i den katolske kirken. Den første går ut pa
at jomfru Maria er født uten arvesynd og var dermed ikke i stand til
å gjøre synd. Bibelen derimot lærer oss det motsatte, at ingen er uten
synd."Alle har syndet og står overfor Gud uten ære." (Rom.3,23.)
"som det skrevet står: Det finnes ikke en rettferdig."(Rom.3,10.)
Det andre dogmet går ut på at Jesu mor ble tatt legemlig opp til

himmelen. Dette har den katolske kirken ikke dekning for i Bibelen.
Jeg siterer videre fra erklæringen: "Jeg lover og sverger sann og

tro lydighet til den romerske paven. St. Peters etterfølger, apostlenes
fyrste og Jesu Kristi stedfortreder. Jeg aksepeterer også uten tvil og
bekjenner alle andre ting som er overgitt oss, besluttet og erklært av
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de hellige økumeniske kirkemøtene, framfor alt det tridentiske møtet
og Vatikanets hellige økumeniske kirkemøte, særlig spørsmålet om
den romerske biskops overhøyet og hans ufeilbarlige læreembete."
Her forplikter samtlige av de 2800 utsendingene til det 2.

Vatiaknkonsilet på å føre videre den katolske vranglære, slik som
den kommer til uttrykk opp gjennom historien.
Hva som angår den romerske biskops overhøyet over de andre

biskopene og prestene i den kristne kirken, og at han er Kristi
stedfortreder på jorden framfor de andre, er også et uttrykk for den
tvilsomme og ubibelske tradisjonen, som den katolske kirken er så
belemret med.

I tillegg til dette kommer det grunnfalske dogmet om pavens
ufeilbarhet i lære- og trosspørsmål. Nei, paven er ikke ufeilbar i
lærespørsmål. Snarere tvert imot. En pave vill alltid være full av feil
og usannheter hva som gjelder læren, for den katolske kirkes tradi
sjon og de ubibelske dogmene tvinger ham til det.
For en som står utenfor og betrakter den katolske kirken på

avstand, er det ikke vanskelig å se at den er full av ubibelsk lære. En
må bli forbauset over hvor langt den er kommet bort fra den kristne
læren i de forskjellige spørsmål. Det står at Johannes også ble
forbauset da han så skjøgen."Og jeg så kvinnen drukken av de
helliges blod og av Jesu vitners blod, og jeg undret meg storlig da jeg
så henne."(Åp.l7,6.)
En må videre undre seg over at opplyste kvinner og menn- også av

norsk avstamning- er med på å fremme den katolske vranglæren, og
ikke ser og forstår at den ikke står i sannheten.
At det finnes frelste og gjenfødte mennesker innenfor den katolske

kirken, sier seg selv, og det må vi takke Herren for. Vranglæren om
tradisjonen, dogmene og pavens ufeilbarhet i lærespørsmål kan ikke
bestandig og overalt skygge for evangeliet om at Jesus døde for oss
alle til fastsatt tid, mens vi ennå var syndere, og at vi ved troen får del
i ffelsesverket på Golgata.
På den andre siden må vi heller ikke være redde for å påpeke at

den katolske kirken med sin vranglære fører en stor del av mennes
kene rett i fortapelsen ved at den forkynner en annen vei til frelsen
enn den som Gud selv har foreskrevet for oss i sitt ord.
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Som en naturlig konsekvens av sin vranglære vil også den katolske
kirken hevde at det er de andre kirkesamfunnene som bedriver

vranglære, og ikke den selv. Den vil videre hevde at det ikke finnes
frelse utenom den katolske kirkes tro og lære. Den katolske kirken
er kommet så langt bort fra sannheten at den kan påstå at det er
vranglæren som fører til frelse. DET ER DEN RETTE LÆREN
SOM FØRER TIL FRELSEN.

Vranglæren fører ikke til frelse for noen, men derimot til fortapel
sen. "Men det oppstod også falske profeter blant folket, likesom det
også blant dere skal oppstå falske lærere, som skal lure inn falske
lærdommer som leder til fortapelse, idet de enda nekter den Herre
som kjøpte dem, og fører over seg en brå fortapelse." (2.Pet.2,l.)
Det henger en forferdelig Guds dom over den katolske kirken,

fordi den har forandret Guds ord og har latt mennesketanker og
filosofiske betrakninger komme i stedet for Guds ord. Tradisjonen
og dogmene har skjøvet Guds ord og ordninger til side, og den
katolske læren er ikke i samsvar med Guds ord.

Det henger også en forferdelig dom over dem som formidler disse
tankene og dogmene og fører dem videre. Ved at de gjør dette, fører
de både seg selv og andre i den evige (tidsalderlige) fortapelsen.
"Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, han har
ikke Gud, men den som blir i læren, han har både Faderen og
Sønnen."(2.Joh.9.)- og Den Hellige Ånd.
Den som ikke har Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd som

innsegl og pant i sitt hjerte til forløsningens dag, den går fortapt. Det
står opp til Jesus å bedømme alt dette."For Faderen dømmer heller
ikke noen, men har gitt Sønnen hele dommen...og han har gitt ham
makt til å holde dom, fordi han er en menneskesønn." (Joh.5,22 og
27.)
Det er enhver kristens plikt å advare mot det som er galt. Dersom

vi ikke er villige til å ta på oss den belastningen som det alltid vil være
å gå imot vranglæren, blir vi selv delaktig i den og står i fare med å
falle ut av nåden og miste det evige (tidsalderlige) livet."Et menneske
som gir seg av med vranglære, skal du vise fra deg, etter at du har
formanet ham en gang, og en gang til."(Tit.3,10.)
"Dersom noen kommer til dere, og ikke fører denne læren, da ta

ikke imot ham i deres hus, og by ham ikke velkommen, for den som
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byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjer-
ninger."(2.Joh.lO-ll.)
Av de forskjellige grunnene, som er nevnt ovenfor, må vi derfor

advare mot den katolske kirken og den katolske vranglæren, men
advarselen må bestandig ha et sjelesørgerisk siktepunkt. Vi må ikke
selv sette oss opp på det høye dommersetet og tro at alt er godt og
riktig hos oss. Siktepunktet må bestandig være at vi må forsøke å
peke på Kristus og hans lære og forsøke å vinne andre mennesker
for Jesus."Mine brødre, dersom noen av dere har faret vill fra
sannheten, og en omvender ham, han skal vite, at den som omvender
en synder fra hans villfarende vei, han frelser en sjel fra døden og
skjuler en mangfoldighet av synder."(Jak.5,19-20.)
Så får det stå opp til den katolske kirken, dens prester og proselyt

ter om de vil la seg advare til å komme tilbake til Kristi lære. Dersom
de fortsatt holder fast på vranglæren, er det ikke noen annen vei
tilbake enn "en forferdelig gru for dom og en nidkjærhetens brann
som skal fortære de gjenstridige."(Hebr.l,27.)"
Ut ifra det som vi har beskrevet ovenfor, skal vi bare kort gjenta

den katolske kirkes lære:

a) Den lærer at Bibelen må tolkes ut ifra tradisjonen.
b) Den lærer at Vulgata (den latinske Bibel-oversettelsen) er den

eneste riktige Bibelen.
c) Den lærer at det er 7 sakramenter, og at det er frelse ved at

man blir gjort delaktig i dem.
d) Den lærer at det er ikke utelukkende troen som frelser et

menneske.

e) Den lærer at det er frelse i avlaten.
f) Den lærer at de fleste menneskene går til skjærsilden etter

døden, og at de troendes og kirkens bønner kan frelse et menneske
fra skjærsilden.
g) Den lærer at Jesu forsoningsverk blir gjentatt på en ublodig

måte ved det såkalte messeofferet, og at dette er nødvendig for
menneskenes frelse.

h) Den lærer at jomfru Maria ble født uten synd.
i) Den lærer at jomfru Maria ble tatt legemlig opp til himmelen.
j) Den lærer at jomfru Maria og de andre helgenene ber for

menneskene innenfor Gud.
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k) Den lærer at paven er ufeilbarlig når han uttaler seg om tros-
og lærespørsmål.

1) Den lærer at paven er Guds stedfortreder på jorden, og at han
er kirkens overhode.

m) Den lærer at den katolske kirkes lære er den eneste som kan
gi menneskene frelse.
n) Den lærer at de andre kirkesamfunnene ikke står i sannheten,

men er Satans kirker.

I tillegg til dette lærer den videre:
a) At Peter var den første biskop i Roma, og at paven er hans

etterkommer. Dette ble bestemt først på 400- tallet. (Dette har man
ikke noe historisk bevis på.)
b) At biskopene er apostlenes etterkommere, og at de er innsatt

ved apostolisk suksesjonen d.v.s. at de er innsatt i en ubrutt
rekkefølge fra apostlene av ved håndspåleggelse. (Dette har man
ikke noe historisk bevis på.)
c) At biskopene og prestene skal leve i sølibat. Vi gjør opp

merksom på at Peter var gift.
d) At lekfolket skal få bare brødet i nattverden.
e) At det er gjenfødelse i dåpen.
f) At brødet og vinen bare er Kristi legeme og blod, og ikke

samtidig brød og vin.
Av alt dette som vi har beskrevet ovenfor, er det ikke vanskelig å

se at den katolske kirken ikke står i sannheten med sin lære. Nå i
endetiden vil den stadig vekk utvikle sin falske lære. Den vil også
anerkjenne de fremmede religioner og innkludere trekk fra disse i
sitt eget religiøse system. Den katolske kirken vil utvikle seg til det
som Bibelen kaller for DEN STORE SKJØGEN.
På samme måten som Johannes advarte de troende mot denne

kirken og hennes mange døtre, så må også vi gjøre det."Og jeg hørte
en annen røst fra himmeln si: Gå ut fra henne, mitt folk, for at dere
ikke skal ha del i hennes synder, og foråt dere ikke skal få noen av
hennes plager."(Åp.l8,4.)
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke to hovedprinsipper bygde reformasjonen på?
2.) Hva er tradisjonen?
3.) Hvorfor gikk Luther til angrep på den katolsk kirkens lære?
4.) Hvem skulle utforme den kristne lære- etter Luthers oppfatn

ing?
5.) Når var kirkemøtet i Trient?
6.) Hva uttalte dette kirkemøtet om tradisjonens forhold til

Bibelen, om pavens stilling, om Vulgata, om de andre
kirkesamfunnene, om rettferdiggjørelsen av tro alene, om
sakaramentene, om messeofferet og om avlaten?

7.) Når ble det 2. Vatiakankonsilet holdt?
8.) Hva uttalte dette kirkemøtet om tradisjonens forhold til

Bibelen, om pavens stilling, om sakramentene, om frelsen, om
messeofferet, om skjærsilden, om helgenene og om jomfru
Maria?

9.) Hva er den riktige definisjonen på et sakrament?
10.) Hvor mange sakramenter har vi?
11.) Hva går ellers den katolske læren ut på?
12.) Hva kommer den katolske kirke til å utvikle seg til i ende

tiden?

13.) Hvordan skal de troende forholde seg til den store skjøgen og
hennes mange døtre?
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TEGNENE I ENDETIDEN.

Når vi snakker om endetiden, betyr dette ikke at vi går mot verdens
ende og opprettelsen av den nye himmel og den nye jord. Det betyr
at det er inneværende tidsperiode eller "aion" som går mot sin
avslutning, og at den kommende tidsalderen, som er riket for Israel,
vil bli opprettet etter at endetiden er forbi. (Se kapitlene: Den riktige
oversettelsen av "aion" og "aionios".)
Hovedbetydningen av begrepet Guds rike i Bibelen er RIKET

FOR ISRAEL. De forskjellige endetidstegn, som vi har, peker på at
vi nå er gått inn i endetiden. Vi skiller mellom "endetiden", som er
hele tiden fra Jesu første komme og til Jesu gjenkomst og "endens
tid", som er de siste 7 år av Daniels 70 åruker for Israel og Jerusalem.
(Om de forskjellige betydninger av begrepet Guds rike, se min bok:
Guds-riket i Israel.)
Vi kan også si at "endetiden" går i oppfyllelse i følgende viktige

etapper:
a) På slutten av forrige århundrede fikk endetiden en ny start ved

opprettelsen av den moderne sionismen.
b) Opprettelsen av staten Israel i 1948 var en viktig begivenhet.
c) Inntagelsen av den gamle bydel av Jerusalem i 1967var en viktig

begivenhet.
d) Gog krigen kommer til å bli en viktig begivenhet.
e) Oppbygningen av templet og innføringen av gudstjenesten

kommer til å bli en viktig begivenhet.
f) Antikrists angrep på Jerusalem kommer til å bli en viktig

begivenhet.
g) Jødenes frelse kommer til å bli en viktig begivenhet.
h) Jesu gjenkomst og opprettelsen av riket for Israel blir den

viktigste begivenhet i endetiden.

-360-



Vi har ovenfor pekt på en rekke endetidstegn, som Israels gjenopp
rettelse, det store frafallet, det forholdet at Romerriket kommer
tilbake igjen, den alternative religionen som vi har i New Age, de
bestrebelsene som vi har i verden på å forene de forskjellige
religionene og den katolske kirken, som er sentrum i den store
skjøgen i endens tid.
Vi skal i det følgende peke på en del andre tegn, som forteller oss

at vi allerede er kommet langt inn i endetiden.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva betyr at det vi lever i endetiden?
2.) Hva er hovedbetydningen av begrepet "Guds rike"?
3.) Hva er forskjellen på "endetiden" og "endens tid"?
4.) Hvilke 8 viktige etapper har vi i endetiden?
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FIKENTREETS TEGN

Israels forskjellige historiske og åndelige tilstander blir i Bibelen
symbolisert ved forskjellige typer trær. Vi har følgende symboler:
a) Tornebusken er symbolet på ISRALS FORNEDRELSE ute

blant hedningenasjonene. Til tross for de forferdeligste forfølgelser,
så brenner nasjonen ikke opp. Det samme var tilfelle med den
brennende tornebusken, som Gud åpenbarte seg i for Moses. "Der
åpenbarte Herrens engel seg for ham i en luende ild, midt ut av
tornebusken, og han så opp, og se, tornebusken stod i lys lue, men
tornebusken brente ikke opp."(2.Mos.3,2.)
b) Myrtebusken er symbolet på ISRAEL I LANDFLYK

TIGHETEN. Denne planten er liten av veskt, men den er vakker å
se til. Slik er det også med Israel og jødene. I verdens øyne er dette
et lite land og et uanstandig folk, men i Guds øyne er det hans utvalgte
folk og hans øyensten, som han har de største planer med."Jeg
(Sakarias) hadde et syn om natten: Jeg så en mann som red på en rød
hest, og han holdt stille blant myrtetrærne i dalbunnen, og bak ham
var det røde, blakke og kvite hester." (Sak. 1,8.)
Mannen som red på den røde hesten, var Herrens engel.

Myrtetrærne i dalen står for Israel i det dypeste sted av hedningenes
tiders dal.

c) Fikentreet er symbolet på JØDENES HJEMVENDEN TIL
ISRAEL i dette århundrede og OPPRETTELSEN OG UTBYG
GINGEN AV STATEN ISRAEL."Lær en lignelse om fikentreet: Så
snart det kommer saft i dets grener, og dets blader springer ut, da vet
dere (jødene) at sommeren (riket for Israel) er nær."(Mat.24,32.)
d) Oljetreet er symbolet på ISRALES FRELSE i slutten av den

store trengsel."For ble du (hedningene) avhugget av det oljetre som
er vilt av naturen, og mot naturen innpodet i et godt oljetre, hvor
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meget mere skal de (jødene) da bli innpodet i sitt eget oljetre, disse
som av naturen hører det til."(Roni. 11,24.)
e) Vintreet er symbolet på DET FRBLISTB ISRAEL i rikets tid.

Vin står også som symbol både for lære og for kjærlighet. Troende
jøder skal være prester ut over hele jorden i rikets tid."For Herrens,
hærskarenes Guds vingård er Israel hus, og Judas menn hans
kjæreste planting..."(Es.5,7.)
*'Kom, et av mitt brød og drikk av den vin jeg har blandet."

(Ordsp.9,5.)
"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."(Es.55,l.) (Se Temaer i bibelsk profeti. Del 1.
s.153-154 av O.K.Indergaard, hvor han skriver mer utfyllende om
disse symbolene.)

Israel står i dag i fikentreets tegn. Jødene kommer hjem til landet,
Eretz Israel, og bygger det opp til tross for palestin-arabernes og de
øvrige arabiske nasjoners motstand mot dette. OPPRETTELSEN
AV STATEN ISRAEL OG JØDENES HJEMVENDEN TIL IS
RAEL I MODERNE TID ER DET STØRSTE BEVISET SOM VI
HAR PÅ GUDS TROFASTHET. DET ER GUDS FOTTRINN VI
HØRER I HISTORIEN. De historiske begivenheter i verden må
etterhvert justeres etter det faktum at jødene er kommet hjem igjen.
Hele historiens siktemål vil bare mer og mer bli dreid mot Midt
østen og Israel.
Jeg vil i den forbindelsen få lov til å sitere det som Elieser Berkovitz

har sagt om opprettelsen av staten Israel i moderne tid:
"GJENFØDELSE AV STATEN ISRAEL ER ÅPENBARING I
SAMTIDEN. DET ER GUDS STEMME SOM TALER UT AV
HISTORIEN. Spesielt har hendingene i 1967 (6-dagers krigen) en
åpenbaringskvalitet som man ikke slipper unna. Tilbakekomsten av
landet må forståes som både historiske og eskatologiske hendinger.
Tilbakekomsten er historiens motstykke til den troens visshet at
denne verden skal etableres som Guds kongerike. HJEM
KOMSTEN TIL SION ER DET ENDELIGE BEVIS FOR GUDS
NÆRVÆR I HISTORIEN, og på hans forutseende styring av men
neskene og verden.
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I Auschwitz og i tidligere progromer opplevde vi at Gud skjulte sitt
ansikt. I gjenfødelsen av staten Israel har vi sett et smil over Guds
ansikt Og det er oss nok."
Gud beviser sin eksistens ved at han lar det profetiske ordet gå i

oppfyl lelse. Staten Israels opprettelse og jødenes hjemkomst er et
meget sterkt bevis på Guds eksistens. Han har ikke bare gitt oss det
profetiske ordet. Når tiden er inne til det, så oppfyller han også ordet
for oss. Vi har å gjøre med EN ALLMEKTIG GUD. Han styrer
historien i samsvar med det profetiske ordet.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilken symbolsk betydning har tornebusken, myrtebusken,
fikentreet, oljetreet og vintreet?

2.) I hvilet tegn står Israel i dag?
3.) Hva beviser opprettelsen av Israel?
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ANnSEMITTISMENS OG ANTISIONISMENS TEGN.

Denne onde tilbøyelighet i verden som vi kaller for "antisemittis
men", har fulgt jødene gjennom hele deres historie. Dette går helt
tilbake til den tiden da himmelens Gud opprettet en pakt med
Abraham, og dermed satte sitt innsegl på folket og på landet. Jødene
er GUDS FOLK, og Israel er GUDS LAND, som han har forpaktet
og gitt til jødene, foråt de skulle forvalte det inntil Messias kan
komme og opprette riket for Israel i landet.
Gjennom hele sin historie har jødene vært utsatt for overgrep og

diskriminering av de andre hedningefolkene. Ikke noe annet folk i
verden har lidt så mye ondt som jødene. (Se min bok: Jødenes Konge.
Bind 4. s.11-34, hvor jeg skriver mer om dette. Se også min bok: Guds
løfter til Israel.)
Hedningenes hat mot jødene fikk et foreløpig klimaks under

nazistenes tilintetgjørelse av 6 millioner jøder i forbindelse med den
2. verdenskrig. Dette var det største anslaget som noen gang er blitt
rettet mot det jødiske folket. DET ER DET STØRSTE
FOLKEMORDET SOM HAR VÆRT I HISTORIEN.

Det var heller ingen tilfeldighet at det kom på dette tidspunktet,
for det var et gedigent anslag fra Satan sin side for å forhindre at
staten Israel ble opprettet i 1948, for Guds-riket skal opprettes i
Israel. (Se min bok: Guds- riket i Israel.) Men som vi vet, lyktes ikke
dette onde anslaget mot Guds folk og Guds planer fra Satan sin side.
Bare 3 år etter at Holocaust var ferdig, opprettet Gud staten Israel
for jødene. Det var ikke F.N. som gjorde det, MEN DET VAR
HERREN. F.N. var bare et redskap for den allmektige Gud.
I dag heter denne onde tilbøyeligheten i verden ikke lenger "an

tisemittisme", men "antisionisme". Navnet har forandret seg, men
innholdet er det samme, og det går ut på å ødelegge for jødene på
alle måter, enten ved å isolere dem eller ved å ta livet av dem. PLO
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og de øvrige arabiske nasjonene er hovedeksponentene for dette. (Vi
unntar her Egypt, som har inngått en fredsavtale med Israel.)
Den kampen som vi idag ser i Midt-Østen og i Israel mellom jødene

og araberne, er ikke en kamp om landområder, men det er EN
ÆnDELIG kamp. Det står åndelige krefter og motiver bak kam
pene og stridighetene. Gud ønsker å frelse verden, mens Satan
ønsker å forføre verden. Det som skjer i Midt- Østen i dag, er
forspillet til Gog-krigen, endetidskrigene og til sist Antikrist-krigen
ved Harmageddon.
At det ikke kan være en kamp om landområder, sees også av det

forholdet at araberne har 21 nasjonalstater i Midt-Østen og Nord-
Affika. Disse statene er: Mauretania, Vest-Sahara, Marokko, Algeri,
Tunis, Libya, Egypt, Sudan, Sadi-Arabia, Nord-Yemen, Sør-Yemen,
Djibouti, Somalia, Oman, De forente Arabiske Emirater, Qatar,
Kuwait, Irak, Syria, Libanon og Jordan. Disse landene dekker et
landområde på 13.782.640 kvadratkilometer, mens jødene har et
område på 26.200 kvadratkilometer.(Innkludert Judea, Samaria og
Gaza.)
De arabiske statene har 526 ganger mer land enn Israel.
De 21 arabiske statene har et innbyggertall på 188,65 millioner,

mens Israel har 4,2 millioner.(Araberne er innkludert.)
I de arabiske land bor det gjennomsnittelig 13,7 innbyggere per

kvadratkilometer, mens det i Israel bor 160,5 innbyggere per kvadrat-
kilomter.

Når en sammenligner landområdet med folketallet, så blir det 84,3
mål jord for hver araber, mens det blir 6,6 mål for hver jøde. Hver
araber har dermed 13 ganger så mye jord som hver jøde har.
Vi kan heller ikke forstå det som skjedde med jødene under den

2. verdenskrig uten at vi ser det på bakgrunn av den åndelige
dimensjonen i tilværelsen. Eli Wiesel har uttalt følgende om
Auschwitz og om nedslaktningen av de 6 millioner jøder: "Auschwitz
synes meg å være et Anti-Sinai. Noe vesentlig ble åpenbart der, og
det vil ta oss århundreder å avdekke det mystiske budskapet."

Til dette er det å svare: På Sinai var det Gud som åpenbarte seg
for jødefolket. I Auschwitz var det Satan som åpenbarte sine planer
med folket. For oss som tror på Bibelens budskap, er det ikke
vanskelig å forklare det som skjedde, men for de mennesker som ikke
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er i stand til fullt ut å tro på den åndelige dimensjonen i tilværelsen,
vil det være umulig å få en full forståelse av dette.
Gud har sagt i sitt ord at han vil føre jødene ut i den store

landflyktigheten til alle land. Deretter vil han føre dem tilbake til
Israel. Det er dette siste som har skjedd i vår tid. Av Herren er dette
gjort, og DET ER UNDERFULLT I VÅRE ØYNE.
Aabeme ser det imidlertid ikke på samme måten, for muhammed-

dnanismen er ikke et trossystem som er utgått fra den treenige Gud.
Den er utgått fra denne tidsalderens fyrste og gud, som er Satan.
I sitt arbeid med islam etterlignet Muhammed jøde- og kristen

dommen på en rekke punkter. Dessuten avskaffet han de 364
demonene i den gamle arabiske religionen og beholdt den øverste
demonen, som var Allah, som den eneste guden. ALLAH ER IKKE
DEN SAMMME GUD SOM VI HAR I JØDE- OG KRISTEN
DOMMEN. Allah er en demon, som står i forbindelse med Satan,
som er Guds hovedmotstander.

Men det er ikke bare PLO og araberstatene som er imot jødene i
dag. En stor del av verdens nasjoner kritiserer Israel og presser den
framtidige Guds- staten på en utilbørlig måte. I dag ser vi hvordan
den usakelige og uhistoriske kritikken og hatet mot Israel bare mer
og mer får gjennomslagskraft blant verdens nasjoner. Den
antijødiske kritikken, som bl.a. Vestens massemedier har spredt i
lengre tid, gjør sin virkning, både blant de ledende politikere og blant
den vanlige mann og kvinne. Jeg forstår ikke at menneskene tør å gå
imot jødene og Israel i dag. Gud har sagt i sitt ord: At hver en tunge
som går i rette med Israel, den skal han få domfelt."Intet våpen som
blir smidd mot deg, skal ha framgang, og hver tunge som går i rette
med deg, skal du få domfelt, dette er Herrens tjeneres arv og den rett
de får av meg, sier Herren."(Es.54,17.)
Teologene, mange forkynnere og store deler av kirken er også

medskyldige i at Israel blir presset og er kommet i vanniy blant
verdens nasjoner. Kirken og teologene har mistolket Guds ord og
Guds planer med jødefolket. De tør heller ikke gå imot det som er
vanlig oppfatning innenfor teologien og de politiske moteretningene.
Denne teologien som går ut på at kirken har overtatt jødenes løfter,
kaller vi for erstatningsteologien. Den er ikke fra Gud, men fra
Satan.(Se min bok: Guds løfter til Israel.)
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I tillegg til det som vi har skrevet ovenfor, har også PLO og
araberstatene vært så frekke at de har foreslått å opprette en pales-
tin-arabisk stat i Samaria, Judea og Gaza med Jerusalem som
hovedstad. Til tross for at disse områdene rent folkerettslig ligger inn
under Israel, i og med at de er vunnet etter en angrepskrig, så har
allerede over 30 stater anerkjent den nye staten.

Til og med Egypt har anerkjent den nye staten, og det til tross for
at Egypt har forpliktet seg ved Camp-David avtalen at forholdet
mellom Israel og palestin-arabeme skal løses ved forhandlinger
mellom jødene og palestin- araberne og ved en internasjonal avtale.
Dette viser oss bare hvor lite avtaler betyr for de arabiske nasjoner.
De biyter dem akkurat når det passer dem selv. I følge arabisk
religion og moral er alle avtaler som ikke helt ut fremmer islam, bare
midlertidige. De kan brytes når som helst.
Hovedsiktemålet med opprettelsen av en ny palestin-arabisk stat

i Midt- Østen er ikke å gi palestin-araberne et nasjonalt hjem, men
det er å utradere staten Israel. Araberne kan i det hele tatt ikke godta
at jødene får opprette en stat i dette området. I og med at Israel en
gang i historien har "tilhørt" den arabiske verden, Dar-al-Islam, kan
det ikke overdras til noen annen nasjon eller noe annet folk. Dette
vil være å utfordre Allah og hans vilje. Allah ønsker ikke at den
jødiske staten skal eksistere, og derfor må den bort.
At staten Israel skal bort fra kartet i Midt-Østen, det kommer også

tydelige fram i PLOs charter og de uttalelsene som vi til stadighet får
fra ledende talsmenn innenfor denne terrorist- organisasjonen.
PLOs charter, paragraf 20, hevder til og med at det aldri har eksistert
hverken noe historisk eller åndelig bånd mellom jødene og Israel.
DETTE ER HISTORIEFORFALSKNING AV VÆRSTE

SORT."...Påstandene om historiske og åndelige bånd mellom jøder
og Palestina stemmer hverken overens med de historiske realiteter
eller med sammensetningen av de stemmebrettigede i staten i sin
sanne betydning. Jødedommen, som en religion av åpenbaring, er
ingen nasjonalitet med en uavhengig eksistens. På samme måte er
ikke jødene et folk med en uavhengig personlighet. De er heller
borgere i de stater de tilhører."
Det araberne og alle som går imot jødene, ikke regner med er det

forholdet at Gud har sett seg ut dette vesle landområdet og Jerusalem
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til sitt eget styre i 1000 års-riket og til sin egen Sønn, Jesus fra Nasaret,
som er jødenes konge og Messias. Det går slik som det står i Guds
ord. Presset mot Israel og jødene vil bare tilta mer og mer i den
kommende tid, men Gud fører jødefolket fram i overenstemmelse
med det profetiske ordet og sin egen frie vile. IKKE NOE VÅPEN
SOM BLIR BRUKT MOT JØDENE, SKAL HA FRAM-
GANG.(Es.54,17.)
Guds ord sier at både antisemittismen og antisionismen skal tilta

i endetiden, og at jødenes skal hates av alle nasjoner på grunn av Jesu
navn."Da (i trengselstiden) skal de (hedningene) overgi dere
(jødene) til trengsel og slå dere i hjel, og dere skal hates av alle for
mitt navns skyld. Og da skal mange ta anstøt, og de (jødene) skal hate
og forråde hverandre."(Mat.24,9-10.)
"Og det skal skje på den dag (hedningenes angrep på Jerusalem i

den store trengsel) at jeg vil gjøre Jerusalem til en stein å løfte på for
alle folkene, alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, ALLE
JORDENS HEDNINGEFOLK SKAL SAMLE SEG MOT
DET."Sak.l2,3.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er antisemittismen?
2.) Hva var Holocaust?
3.) Hva er antisionismen?
4.) Hvilken type kamp er det vi har i Midt-Østen og i Israel?
5.) Hvordan kan vi se at kampen mellom jøder og arbere ikke er

en kamp om land og jord?
6.) Hvor mye land har en araber gjennomsnittelig i forhold til en

jøde?
7.) Hva er forskjellen på sann jøde- og kristendom p.d.e.s. og

islam p.d.a.s.?
8.) Hvordan framskaffet Muhammed Allah?
9.) Hva skal skje med de som kritiserer Israel og jødene på en

usakelig måte?
10.) Hva er erstatningsteologien?
11.) Hvorfor har store deler av kirken sveket Israel?
12.) Hvordan ser islam på avtaler og avtalebrudd?
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13.) Hva er hovedhensikten med opprettelsen av en ny stat i Midt
østen?

14.) Hvordan ser islam på opprettelsen av staten Israel?
15.) Hva sier PLOs charter, paragraf 20, om forholdet mellom

jødene og Israel?
16.) Hvordan vil det gå med antisemittismen og antisionismen i

endens tid?
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FORURENSNINGER, MIUØFORSTYRRELSER,
HUNGERSNØD OG DYRTID.

Bibelen taler om at vi i endetiden skal få store forurensninger både
på land, i havet, i vannkildene, i luften og store miljøforstyrrelser.
Dette skyldes den intense industriutbyggingen som vi har hatt i de
industrialiserte landene. Vi har ikke tatt hensyn til naturen, men
ensidig utnyttet den. De forskjellige avfallsprodukter, som er blitt til
overs etter vareproduksjonen, har vi ført tilbake til naturen, som
hverken er i stand til å nyttiggjøre seg disse eller bryte dem ned.
I dag er mange av de store elvene og en del av havene i verden

forurenset på grunn av dette industriutslippet. Store deler av skogene
er også ødelagt. Denne forurensningen, som vi ser i rundt oss, vil bare
øke i tiden som kommer.

Dagens politikere og vitenskapsmenn sier at vi har 10 år på oss til
å stoppe denne fatale utviklingen. Dersom vi ikke greier det, så går
det mot en økologisk katastrofe i verden.

Bibelen sier at vi ikke greier å takle våre problemer selv, og at
verden går mot krig og økologisk katastrofe. De problemene, som vi
ser i rundt oss, vil bare komme til å utvikle seg mer og mer i endetiden,
inntil vi kommer til den tiden som Åpenbaringsboka skildrer. Den
forteller også om forurensninger, både på det økologiske og åndelige
området, og om store katastrofer som skal skje.
Når vi leser i Åpenbaringsboka, må vi imidilertid være op

pmerksomme på det forholdet at den for en stor del er skrevet i tegn
og bilder. Bildene, som den skildrer, kan ha både konkret og overført
betydning. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 2. s.78.)
Ved siden av dette må vi også være oppmerksomme på at

Åpenbaringsboka er en kronologisk oversikt over det som skal skje.
Vi lever nå i den kristne menighets tidsperiode, og den er beskrevet
i kapitlene 2-3.1 og med at vi lever på slutten av denne perioden, så
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er vår tid representert ved både Filadelfia og Laodikea menigheten
(Åp.3,7-22.)
Det som Åpenbarinsboka skildrer av naturkatastrofer, vil derfor

peke tilbake på vår tid, for vi nærmer oss den kristne menijghets
bortiykkelse (Åp.3,10) og de forskjelige katastrofer som Åpen
baringsboka skildrer.

Likeledes vil de katastrofene, som vi har i vår tid, peke framover
mot de naturødeleggelsene som Åpenbaringsboka skildrer. Vi skal
ta med noe av dette."Og jeg så da det åpnet det sjette segl, og se, det
ble et stort jordskjelv, og solen ble sort som en hårsekk, og hele månen
ble som blod, og stjernene på himmelen falt ned på jorden, likesom
et fikentre kaster sine umodne fikener ned når det rystes av en sterk
vind. Og himmelen vek bort, likesom en bokrull som rulles sammen,
og hvert flell og hver øy ble flyttet fra sitt sted."(Åp.6,12-14.)
"Og den første engel blåste, og det kom hagl og ild, blandet med

blod, og ble kastet ned på jorden, og tredjedelen av jorden ble
oppbrent, og tredjedelen av trærne ble oppbrent, og alt grønt gress
ble oppbrent. Og en annen engel blåste, og det ble likesom et stort
brennende flell kastet i havet, og tredjedelen av havet ble til blod, og
tredjedelen av skapningene i havet, som hadde liv, døde, og tred
jedelen av skipene ble ødelagt. Og den tredje engel blåste, og en stor
stjerne falt ned fra himmelen, brennende som en fakkel, og den falt
på tredjedelen av vannkildene. Og stjernens navn er Malurt, og
tredjedelen av vannene ble til malurt (de ble forurenset), og mange
mennesker døde av vannet fordi det var blitt beskt. Og den flerde
engel blåste, og tredjedelen av solen ble slått, og tredjedelen av
månen og tredjedelen av stjernene, for at tredjedelen av dem skulle
formørkes, og tredjedelen av dagen miste sitt lys, og natten
likeså."(Åp.8,7-12.)
Det er vanskelig å tolke disse tekstene helt korrekt. De må både

tolkes bokstavelig og i overført betydning. Det er sammenhengen
som må vise om vi skal legge størst vekt på den bokstavelige eller den
overførte betydningen. I mange tilfeller må vi legge vekt på begge
tolkningsmåtene.
Vi skal i det følgende se på den overførte betydningen av en del

ord, begreper og hendelser i disse tekstene.
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a) JORDSKJELVET kan bety at de samfunnsordningene som er
opprettet, går i oppløsning.
b) SOLEN er symbolet på den største autoritet. Den største

autoritet som vi har, er Guds ord og Guds ordninger. Når solen blir
svart som en sørgedrakt, kan det bety det at den sataniske virksom
heten i trengselstiden fortrenger troen på Kristus og Guds ordninger.
c) MÅNEN er symbolet på de samfunnsordninger som repre

senterer Gud. På samme måten som månen får sitt lys fra solen, får
også myndighetene sin autoritet fra Herren.
d) BLODET symboliserer døden. Når det står at månen blir til

blod, så kan det bety det at de personer og de øvrigheter som skal
representere Guds ord og Guds ordninger, blir utryddet og tatt av
dage.
e) HIMMELEN er symbolet på Guds kraft og Guds ordninger.

Når det står at himmelen vek bort, så kan det bety at det kirstne
fundamentet, som Vesten er bygd på, raser sammen og blir oppløst.
f) STJERNER er symbolet på makter, myndigheter og enkeltper

soner. Når det står at stjernene på himmelen falt ned på jorden, så
kan det bety at både de kristne og de verdslige myndigheter blir
brutalt skjøvet til side.
g) FJELL står som symbol for riker. Når det står at et stort

brennende ̂ell ble kastet i havet, så kan det bety at et stort rike eller
en verdensmakt ble ødelagt og kastet i folkehavet.
h) HAVET er symbol på det urolige folkehavet eller folkemas

sene.

i) ØYER står som symbol for mindre styreordninger i det urolige
folkehavet. Når det står at hvert Qell og hver øy ble flyttet fra sitt sted,
så kan det bety at etablerte riker og demokratiske institusjoner blir
opphevet og skjøvet til side.
j) JORDEN betegner både det ordnede samfunn og Israel.
k) EN TREDJEDEL AV JORDEN er etter mange Bibel-

tolkeres syn et uttrykk for Romerriket. Når det står at en tredjedel
av jorden ble oppbrent, kan det bety at Rommerriket ble særlig hardt
rammet av Guds straff.

1) HAGL er symbol på guddommelig vrede. Det kommer plut
selig og uventet.
m) ILDEN er symbol på Guds vrede.
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n) TRÆR er symbol på mennesket i sin styrke. Det kan betegne
de mektige i samfunnet. Det kan også være symbol på nasjoner.
(Luk.21,29.)
o) GRAS er symbol på mennesket i sin svakhet. Det kan betegne

de lave og kraftløse i samfunnet. Når det står at en tredjedel av trærne
og en tredjedel av alt grønt gras ble oppbrent, kan dette bety at en
tredjedel av menneskene på jorden ble drept.
p) SKIP er symbol på handel. Når det står at en tredjedel av

skipene ble ødelagt, så kan det bety at en tredjedel av handelen på
jorden ble ødelagt.
q) ELVER kan være symbol for åndsretninger,
r) VANNKILDER kan være symbol på personligheter. Når det

står at en stor stjerne falt ned fra himmelen, og den falt på tredjedelen
av elvene og på vannkildene, så kan det bety at en stor åndelig leder
mister sin åndelige autoritet og blir en vranglærer. Han forgifter og
ødelegger det moralske livet ved sin nye lære, slik at han ved dette
fører en tredjedel av menneskene inn i den åndelige død.

I tillegg til de symbolske og overførte betydningene av disse bildene
og utsagnene, har vi de bokstavelige og konkrete oppfyllelsene av
dem. De skal vi ikke berøre her. Dette er bare en liten prøve på hvor
vanskelig en del av Åpenbaringsboka kan være å tolke.
I forbindelse med det som står i Åp.8,10-11, gjør vi oppmerksom

på at det russiske ordet for malurt er tsjernobyl. Vi vet alle hva det
var som hendte i forbindelse med den atomeksplosjonen som fant
sted i Tsjernobyl for noen år siden. Den forårsaket store ødeleggeler
på miljøet i Kiev-området.
I tillegg til dette ble den radiokativiteten, som denne eksplosjonen

medførte, ført over store avstander og forårsaket store skader på livet
i vannet og på landjorden flere andre steder i verden, bl.a. i Norge.

Selv om det som står i Åpenbaringsboka, ikke direkte har noe å
gjøre med det som skjedde i Tsjernobyl, så peker dette framover mot
den tiden som Åpenbaringsboka beskriver, og den er ikke langt unna.
Jesus sa: "Og nå har jeg sagt dere det før det skjer, foråt dere skal
tro når det skjer."(Joh. 14,29.)
Et av de største problemene, som vi står ovenfor i dag, er den

såkalte "drivhuseffekten". På grunn av at industrien slipper store
mengder karbondioksyd ut i lufta, legger dette seg som et isolerende
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lag rundt jorden. Hverken jordvarmen eller varmen fra solen slipper
dermed ut av atmosfæren, men blir liggende som et varmluftsbelte
rundt jorden. Dette forhindrer at vi får en naturlig avkjøling av
jorden.

Dette fører videre til at temperaturen stiger. Klimaet på jorden
blir varmere. Dette vil få isen til å smelte ved polene, slik at vannstan
den stiger. Den kommer etter hvert til å sette byer og land under
vann. Vitenskapsmennene ser ikke bort ifra at innen år 2030 kan
vannstanden på jorden ha steget med 1 meter.

Jeg vil i den forbindelsen få lov til å sitere fra lederen i Dagen fra
15-2- 89, hvor det bl.a. stod: "I løpet av de siste 100 år har karbon-
dioksyd- innholdet (C0.2) i atmosfæren økt med 30 prosent.
Forskere mener at denne utvikling i løpet av noen årtier kan gå videre
mot en fordobling (i forhold til utgangspunktet for 100 år siden) alt
i år 2030. Da vil temperaturen stige 2-4 grader, men med størst
temperaturøkning ved polene, der den kan komme opp i 6-8 grader,
og liten temperaturøkning ved ekvator. Forsiktige antagelser sier da
at havnivået kan stige med 1,2 meter ved at isen på polene smelter.
Skulle utviklingen på sikt føre til at all isen i polområdene smelter,
vil havnivået heves med ca.70 meter..."

Jeg vil også sitere fra lederen i Dagen fra 22-3-90, hvor det står
følgende: "Har vi rasert Guds skaperverk med de 21 milliarder tonn
kulldioksyd vi hvert år slipper ut i atmosfæren gjennom forbrennin
gen av fossilt brennstoff, kull, olje og ved? Eller er dette en
klimavariasjon som inntreffer stundom?

Flere prøver å trøste oss. I januar 1186, sier historikerne, var det
så varmt i Tyskland at trærne blomstret og biene var ute. I slutten av
det 14. århundrede var det mange milde vintre med stormflo i
Nordsjøen. En meterolog i Hamburg hevder at det ikke er mer
sammenheng mellom stormflo og luftforurensing enn mellom
produksjon av øl på flasker og fødselstallene. Andre naturforskere
ser mer alvorlig på det.
Ingen kan foreløpig med sikkerhet si at klimaforandringene de

siste vintrene er et resultat av drivhuseffekten. Vi vet ennå ikke
sikkert om det er vår brutale behandling av naturen som slår tilbake.
Men de data vi har, er alarmerende. 7 av de varmeste år siden

målingene begynte, var i 1980-årene. Oslo hadde høyeste temperatur
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i februar fra målingene begynte i 1837. Over hele landet, innklusive
Finnmarksvidda, har temperarturen ligget 10-12 grader høyere enn
normalt. Sunndalsøra tok rekorden i høyeste gjennomsnitts
temperatur på 6,5 grader i februar. Toppen var da det ble notert 19,5
grader...
Den unormale vinteren har ført til et vær fullt av storm, orkan og

nedbørsrekorder. Bare i årets to første måneder var det 50
stormvarsler. Fem sterke orkaner, forskjellige stormfloder og 200
døde og mange titalls milliarder i forsikringsbetalinger i Europa, er
vinterens regnskap hittil. (Der Spiegel 5-3). I Nederland har dikene
vært truet for første gang siden 1953 da 2000 mennesker druknet.
Siden den gang er dikene utbedret..."
Dersom havnivået kommer til å stige med bare 1 meter, vil dette

ha katasrtofale følger for mange millioner mennesker. Lavtliggende
øyer som Maldivene og Marshall-øyene vil forsvinne i havet. I
Australia vil millioner av mennesker bli drevet bort fra sine hjem, og
store byer vil bli herjet av store oversvømmelser bg storm.
Den store nedhuggingen av regnskogene som vi har hatt, fører også

med seg at vannstanden i havet stiger. En av de funksjonene som
regnskogene har hatt, er at de samler opp store mengder nedbør. Nå
når regnskogen blir hugget ned, går dette vannet direkte tilbake til
vannkildene og havet
I og med at hevningen av havnivået vil fortsette i framtiden, og i

og med at dette kommer til å bli et stort problem for menneskene, er
det ikke det minste merkelig at det profetiske ordet har beskrevet
nettopp denne katastrofen."Og det skal skje tegn i sol og måne og
stjerner, og på jorden skal folkene engstes i fortvilelse når hav og
brenninger bruser."(Luk.21,25.)
"Drivhuseffekten" vil også føre til at vi får store tørkeperioder på

jorden. Dette vil igjen føre til at fruktbart jordbruksområde vil bli
forvandlet til ørken. Et av de store jordbruksproblemene i dag er den
store jorderosjonen, som vi har. Bare i løpet av et år legges 26
milliarder tonn av jordbruksland inn under ørkenen.
Vi regner med at bare i Afrika kan det komme til å dø 40 millioner

mennesker på grunn av tørkekatastrofer i løpet av de nærmeste
årene. Akkurat nå er 4 millioner mennesker truet av hungersnød i
Etiopia på grunn av tørke.
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Vi regner videre med at en tredjedel av verdens befolkning er truet
av hungersnød. Det er ikke noe rart at Bibelen peker på hun
gersnøden som et endetidstegn. Det har aldri i historien vært så mye
hungersnød som akkurat i dag, og dette vil også dessverre tilta i tiden
som kommer.'*For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og
det skal være HUNGER og jordskjelv bår her og der. Men alt dette
er begynnelsen til veene."(Mat.24,7-8.)
"Og da det (Jesus) åpnet det tredje segl, hørte jeg det tredje

livsvesenet si: Kom! Og jeg så, og se, en sort hest, og han som satt på
den hadde en vekt i sin hånd. Og jeg hørte liksom en røst midt blant
de 4 livsvesener, som sa: Et mål hvete for en penning, og tre mål bygg
for en penning, men oljen og vinen skal du ikke skade."(Åp.6,5-6.)

Dette utsagnet forteller oss om matrasjonering og dyrtid på grunn
av matmangel. En må betale en penning eller en denar for en liter
hvete. En denar var en daglønn for en vanlig arbeider eller en soldat.
Prisen blir dermed satt opp med ca.1500 prosent fra den vanlige
prisen.
I og med at prisene blir satt opp så mye, greier ikke en vanlig mann

å skaffe nok mat til seg og sin familie. En stor mengde mennesker vil
bli overgitt til hungesnøden og døden.
På grunn av det store utslippet av gasser, har vi også ødelagt deler

av ozon-laget, som befinner seg rundt jorden. Dette beskytter både
mennesker, dyr og planter fra at de ultrafiolette strålene fra solen
trenger gjennom og forårsaker skader. Ødeleggelsen av ozon-laget
peker framover mot Åpenbaringsbokas profeti om at solen skal
brenne menneskene i stor hete."Og den flerde engel tømte sin skål
ut på solen, og den fikk makt til å brenne menneskene med stor hete,
og menneskene brente i svær hete, og de spottet Guds navn, hans
som har makt over disse plager, og de omvendte seg ikke til å gi ham
ære."(Åp.l6,8-9.)
Vitenskapsmennene regner med at dersom vi ikke greier å løse

disse problemene innen 10 år, så vil verden gå imot en økologisk
katastrofe. Det som Bibelen allerede har beskrevet i flere tusen år,
det står nå i ferd med å gå i oppfyllelse. Det er ikke teologene og
forkynnerne som er vår tids dommedagsforkynnere, men det er
vitenskapmennene.
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Jeg vil i denne forbindelsen få liv til å sitere fra en artikel som stod
i Dagen den 16 januar 1990. Artikkelen hadde tittelen: Sovjetunionen
foran gigantisk miljøkatastrofe: "Sovjetunionen står på randen av en
gigantisk miljøkatastrofe. STORE DELER AV LANDET VIL
VÆRE UBEBOELIG OM 10 ÅR, og må kanskje evakueres. EN
TREDJEDEL AV MATJORDEN ER ALLEREDE ØDELAGT.
Ørkenen brer seg, jordbruksproduktene er giftige, og det er snart
slutt på drikkevannet i Sentral-Asia. Det sier den svenske
nasjonaløkonomen og sovjeteksperten Stefan Hedlund.
Hedlund ser de voksende motsetningene mellom ulike folkegrup

per i Sovjetunionen som en følge av matmangel og miljøødeleggelser.
Den vestlige verden er altfor opptatt av Gorbatsjovs stilling i
politibyrået og tenker for lite på de mye mer avorlige langsiktige
problemer, som dreier seg om uttømmingen av naturressursene og
ødeleggelse av selve livsbetingelsene i Sovjetunionen.
I matjordbeltet, som er kjernen i den sovjetiske matvare-

produksionen, er mellom 30 OG 40 PROSENT AV JORDSMON
NET GATT TAPT gjennom erosjon og feilaktig bruk av jorden. I
den autonome republikken Kalmytskaya nord for Kaukasus finnes
allerede EOROPAS FØRSTE ØRKENOMRÅDE, som er på
500.000 hektar og stadig vokser, sier Hedlund.

Årsaken er de enorme slettene uten trær, der jorden blåser bort.
Noe av den skitne nedbøren over Skandinavia er matjord-partikler
fra dette området, sier den svenske eksperten.

Utarmingen av jordsmonnet berører hele Sovjetunionen, men er
verst i Volga-bekkenet, Moldavia og Ukraina, landets tradisjonelle
kommagasin. Blir jorden ødelagt der, betyr det slutten for enhver
mulighet til selvforsyning.
Enda verre er det i Sentral-Asia. DEN STORE ARALSJØEN

HOLDER PÅ Å TØRKE UT på grunn av rovdrift på vannressur
sene. Skulle denne sjøen forsvinne, vil hele regionen bli slått ut, sier
Stefan Hedlund.

DE STORE ELVENE I SENTRAL-ASIA, SYR-DARJA OG
AMU DARJA, ER ALLEREDE BORTE, og når Aralsjøen tømmes
for vann, blir de bare noen få giftige vannhull igjen. RESTEN BLIR
SALTØRKEN. Saltet vil siden bli spredt over enorme områder med
vinden...
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Forgiftingen av vann, jord og luft må betales med en uhyggelig høy
pris. I Sentral-Asia inneholder drikkevannet store mengder
kreftframkallende stoffer. Det er mange tilfeller av strupekreft,
leverskader og misdannelser av nyfødte barn.
Jeg tror myndighetene om ikke lenge blir tvunget til å evakuere

store områder. Det er allerede blitt antydet at regionen Karakalpak
i Sentral-Asia med rundt en million innbyggere må fraflyttes.
Bamedødligheten der er på 12 prosent, på nivå med Bangladesh, og
livslengden for menn er i visse områder 38 år, sier Hedlund. DET ER
RENE FOLKEMORD.

Moldavia er et annet katastrofeområde med stigende barne
dødelighet og stadig flere tilfeller av forsterskader. Industrien renser
ikke sine utslipp, og en voldsom sprøyting mot skadelige insekter har
utiyddet flere dyrearter. Det er ikke lenger fugler å se der. Og det
som tar livet av fuglene, vil før eller senere også ta livet av mennesk
ene, sier Stefan Hedlund..."

Dette intervjuet med Stefan Hedlund ligner mye på det som vi leser
om i Åpenbaringsboka om de miljøforstyrrelsene som skal komme
over verden i forbindelse med trengselstiden. De forurensningene og
miljøforstyrrelsene som vi har i verden i dag, peker framover mot det
som Åpenbaringsboka beskriver. Ja, ikke bare det, men de er begyn
nelsen til det som Åpenbaringsboka beskriver. VI ER NÆRMERE
AVSLUTNINGEN AV DENNE TIDSALDEREN ENN MANGE

ER KLAR OVER.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva skyldes de mange forurensninger og naturfortsyrrelser
som vi har i dag?

2.) Hvor mange år har vi igjen til å løse disse problemene?- i følge
vitenskapen.

3.) Hvilke 2 forhold må vi være oppmerksomme på når vi leser
Åpenbaringsboka?

4.) Hvilke 2 menigheter er det som symboliserer endetiden?
5.) Hvor langt er vi kommet i oppfyllelsen av Åpenbaringsboka i

dag?
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6.) Hva symboliserer følgende begreper: Solen, månen, blodet,
himmelen, stjerner, ̂ell» havet, øyer, jorden, en tredjedel av
jorden, hagl, ilden, trær, gras, skip, elver og vannkilder?

7.) Hva betyr ordet Tsjernobyl?
8.) Hva er drivhuseffekten, og hvilken betydning har den?
9.) Hvor mye kan vannstanden på jorden ha steget med i løpet av

2030?

10.) Hvor mye kan havnivået stige med, dersom all isen ved polene
smelter?

11.) Hva vil skje med folk og land, når vannstanden stiger?
12.) Hvor mye jordbruksland blir til ørken hvert år?
13.) Hvor mange millioner mennesker kan komme til å dø på

grunn av hungersnød i løpet av de nærmeste årene?
14.) Hva er ozon-laget, og hvilken betydning har det?
15.) Hvem er vår tids dommedags-forkynnere?
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SYKDOM OG PEST.

Guds ord forteller oss at sykdom og pest vil kjennetegne endetiden.
Dette er forøvrig to av de 4 straffedommene, som Gud vil bruke, for
å utlydde det som er ondt verden.*Tor så sier Herren, Israels Gud.
Enn når jeg sender mine 4 onde straffedommer, SVERD,
HUNGERSNØD, VILLE DYR OG PEST, over Jerusalem, for å
utrydde både mennesker og fe av det!"(Esek.l4,21.)
Gud bruker altså sjukdom og pest til å straffe menneskene og

utrydde det som er ondt. Det er altså ikke sant det som "her-
lighetsforkynnerne" sier at Gud ikke kan bruke det onde for å
fremme sine planer. De mener at det er bare det som er godt som
kan brukes av Herren. Dette er ikke riktig. Både Bibelen og den
menneskelige historie viser oss at Gud også bruker det onde til å
straffe menneskene og fremme sine planer. Vi må skille mellom
GUDS VELBEHAGELIGE VILJE p.d.e.s. og GUDS TIL
LATELIGE VIUE p.d.a.s.
Guds velbehagelige vilje gir uttrykk for det som er sant og riktig.

GUD ER BARE GOD.

Guds tillatelige vilje betyr at Gud tillater at det onde kan skje. Det
onde kommer ikke fra Herren, men han har en overordnet makt over
det onde, slik at han enten kan sette en stopper for det eller tillate at
det skjer. Vi må huske på at GUD ER ALLMEKTIG.
I vår tid ser vi at sjukdommen og pesten er meget utbredt ut i

verden. Dette er bl.a. en følge av de mange krigene, som er, og de
miljøforstyrrelsene, som vi har rundt omkring i verden. Dette er igjen
en følge av synden i verden og synden i hvert enkelt menneskes liv.
Dette vil tillta nå i endetiden.

Når vi i dag snakker om sykdom og pest, er det særlig aids-
sykdommen vi tenker på. Aids-viruset truer i dag store deler av
verden. Vi regner med at vi har mellom 2000-3000 ulike aids- virus.
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En regner med at denne sykdommen innen år 2000 kan ha tatt livet
av 50 millioner mennesker. Bare i Nord-Amerika kommer det til å
dø 1,5 millioner mennesker. I en del land i Afrika, som f.eks. Uganda,
kommer sannsynligvis 50 prosent av befolkninga til å dø.
Denne sykdommen, som det ennå ikke er oppfunnet noen medisin

til, kan vi i stor grad betrakte som en straff fra Gud. Den er oppstått
på grunn av at menneskene har overtrådt Guds bud på det seksuelle
området. Det er Guds velbehagelige vilje at hvert menneske bare skal
ha seksuell omgang med sin ektemake. Når menneskene ikke er
villige til å overholde Guds bud på dette området, så kommer etter
hvert straffen.

Denne og lignende sykdommer vil bare øke i omfang nå i en
detiden. I Åpenbaringsboka er pesten og sykdommen representert
ved rytteren på den gulbleike hesten, som skal drepe en ̂erdedel av
jordens befolkning med sverd, sult, pest og villdyrene på jorden."Og
jeg så, og se, en gulbleik hest, og han som satt på den, HANS NAVN
VAR DØDEN, og dødsriket fulgte med ham, og det ble gitt den makt
over ̂ erdelen av jorden, til å drepe med sverd (krigen) og med sult
og med PEST og med villdyrene på jorden." (Åp.6,8.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke 4 straffedommer bruker Herren til å straffe med?
2.) Hva er Guds velbehagelige vilje?
3.) Hva er Guds tillatelige vilje?
4.) Hva er årsaken til at vi har sykdom og pest.
5.) Hvor mange ulike aids-virus har vi?
6.) Hvor mange millioner mennesker kan komme til å dø innen

år 2000 av denne sykdommen?
7.) Hva skyldes i hovedsak denne sykdommen?
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KRIG OG RYKTER OM KRIG.

Krig og rykter om krig vil også kjennetegne endetiden. Krig er noe
som bestandig har fulgt med menneskene. KRIGEN ER DET
FALNE MENNESKES KJENNETEGN."Deres munn er full av
forbannelse og bitterhet. Deres føtter er snare til å UTØSE BLOD,
ødeleggelse og usælhet er det på deres veier, og FREDS VEI KJEN
NER DE IKKE."(Rom.3,14-17.)

Til tross for at krigen bestandig har vært, er det likevel en kjenns
gjerning at i tiden etterden 2. verdenskrigen har antallet kriger og
uroligheter i verden økt betraktelig. I løpet av de siste 40 årene har
vi hatt mer enn 300 forskjellige kriger i verden, og vi har våpen som
kan ødelegge verden 50 ganger. Bare i dette århundrede har 140
millioner mennesker mistet livet ved krigshandlinger.
Vi vet fra Guds ord at dette bare vil tilta i endetiden, og at første

verdenskrigen var begynnelsen til Guds-rikets veer."Og dere
Gødene) skal høre KRIG OG RYKTER OM KRIG, se til at dere
ikke lar dere skremme, for det må så skje, men enden er ikke ennå.
For FOLK SKAL REISE SEG MOT FOLK OG RIKE MOT RIKE,
og det skal være hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette
er begynnelsen til veene."(Mat.24,24,6-8.)
Vi skal i det følgende se litt det militær-potensialet som vi har i

verden i dag:
a) Verdens nasjoner har i det hele 32 millioner soldater. Ved full

mobilisering kan antall soldater stige til 570 millioner.
b) 50 prosent av all vitenskapelig forskning er knyttet til

militærforskningen og utviklingen av nye våpen. 40 prosent av alle
de pengene som går til forskningen, blir brukt til utvikling av nye
våpen.
c) 11988 ble det kjøpt og solgt våpen for en trillion dollar.
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d) For hvert menneske på jorden er det eksplosiver som tilsvarer
2000 kg.
e) 80 millioner mennesker har arbeid som er tilknyttet det

militære.

Hva som gjelder de enorme utgiftene, som går til våpenkappløpet,
så vil jeg sitere litt fra boka: Internasjonal Politikk, av H.O. Bergesen
og W. Østreng. s,78-89, hvor det står følgende: "Verdens samlede
utgifter til militære formål ble i 1985 beregnet til 6000 milliarder
kroner. Det er om lag 24 ganger så mye som verdien av all offenetlig
hjelp til u- landene dette året.
Verdens gjennomsnittelige militære forbruk har de siste 30 år vært

på 27 millioner dollar per time. Til sammenligning kan vi nevne at
Verdens Helseorganiasjon (WHO) har hatt store vanskeligheter
med å reise de 450 millioner dollar som trengs for å utrydde malaria
i 66 utviklingsland. Det WHO trenger for å hjelpe ca. en milliard
malariatruede mennesker, tilsvarer med andre ord bare 3-4 av ver
dens militære forbruk på en enkelt dag...
Det er NATO og Warzavapakten som har stått og fortsatt står for

hoveddelen av utgiftene. De to alliansenes andel av det samlede
forbruket har imidlertid sunket fra over 90 prosent i 1955 til 76
prosent i 1971 og til 75 prosent i 1985. I samme periode er
militærutgiftene firedoblet i den tredje verden. I dag bruker u-lan
dene 750 milliarder kroner i året til militære formål. Økningen er
størst i Midt-Østen..."

Mens politikerne i Øst- og Vest-Europa forsøker å få i stand en
nedrustning, så ruster landene i Midt-Østen opp som aldri før. Det
er også i dette området at vi vil få de største krigene i endetiden. Først
så får vi Gog-krigen (Esek.38-39,16). Deretter får vi alle krigene i
endetiden. Til slutt får vi slaget ved Harmageddon. Jesus vil komme
tilbake og tilintetgjøre Antikrist og hans hærer.(Åp. 16,16.)

Israel står ovenfor en kolossal overmakt i Midt-Østen. Mot seg har
dette vesle landet 21 araberstater, som helt fra 1948 av har hatt planer
om å tilintetgjøre jødene og innkludere landet i det arabiske
området. Dette har de forsøkt å oppnå i de mange krigene, som de
har ført mot Israel, men Herren har bestandig gjort det slik at jødene
har gått seierrike ut av krigene og fått utvidet sine landområder. (Se
min bok: Jødenes Konge. Bind 1. s.156-177.)
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Vi skal i det følgende se på de militære opprustningene i Midt
østen:
a) De arabiske statene kjøpte i 1987 våpen for 46.430.000.000

dollar. Israel kjøpte våpen for 5.140.000.000 dollar.
b) Araberstatene har 2.834.120 soldater. Israel har 170.000 sol

dater. I tillegg til dette kommer reservene for begges vedkommende.
c) Araberstatene har 3846 kampfly. Israel har 676 kampfly.
d) Aarberstatene har 19.591 tanks. Israel har 3900 tanli.
e) I 1989 var de arabiske lands forsvarsbudsjetter på kr.386,8

milliarder kroner, mens Israels forsvarsbudsjett var på kr.33,8 milliar
der.

De arabiske statene har 11 ganger så stort forsvarsbudsjett som
Israel. De har 6 ganger så mange kampfly som Israel. De har 5 ganger
flere sridsvogner. De har 17 ganger flere soldater. Dette er en
moderne versjon av kampem mellom Goliat og David, og i følge Guds
ord kommer vesle David til å vinne over den store Goliat nok en gang,
for GUD ER MED ISRAEL.

De arabiske statene kommer aldri til å inngå noen varig fred med
jødene, for de anser opprettelsen av staten Israel som et brudd med
og en utfordring av Allahs vilje. Det strider mot Allahs vilje at staten
Israel skal eksistere. Derfor må den bort.
Men det går ikke slik som de arabiske statene håper og arbeider

for. Gud har nedlagt sine store planer i jødefolket og i Israel. Nå er
tiden kommet så langt at disse planene holder på å bli realisert.
Jødene kommer tilbake til landet, Bretz Israel, for å ta imot kongen,
som er Jesus fra Nasaret, når han kommer. Ut ifra dette stridens
område vil om ikke altfor lang tid fredsriket oppstå. VERDEN SKAL
HAFREDIIOOOÅR.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvorfor er krigen menneskets kjennetegn?
2.) Hva står det i Romerne 3,14-17 om menneskene?
3.) Hvor mange forskjellige kriger har vi hatt i løpet av de siste

40 år?

4.) Hvor mange ganger kan vi ødelegge jorden med de våpen som
vi har?
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5.) Hvor mange millioner mennesker har mistet livet i forbindelse
med krig i dette århundrede?

6.) Hvilken krig var begynnelsen på Guds-rikets veer?
7.) Hvor mange millioner soldater er det i verden?
8.) Hvor mange prosent av all forskning er militærforskning?
9.) Hvor mye penger ble brukt til kjøp og salg av våpen i 1988?
10.) Hvor mange millioner mennesker arbeider i forbindelse med

det militære?

11.) I hvilket område av verden vil vi få de store endetidskrigene?
12.) Hvor mange penger brukte araberstatene til kjøp av våpen i

1987?

13.) Hvor mye brukte Israel?
14.) Hvor mange millioner soldater har araberstatene?
15.) Hvor mange soldater har Israel?
16.) Hvor mange kampfly og tanks har araberstatene?
17.) Hvor mange kampfly og tanks har Israel?
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JORDSKJELV OG NATURKATASTROFER.

I og med at jordskjelv er nevnt som et spesielt endetidstegn, så vil
dette også være noe som kjennetegner endetiden."For folk skal reise
seg mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og
JORDSKJELV både her og der."(Mat.24,7.)
Bare i 1989 hadde vi i det minste 15 jordskjelv som var større enn

det jordskjelvet som var i San Fransisco i oktober dette året Det ble
målt til 7,1 på Richter skala. Etter dette store skjelvet har vi hatt på
hundrevis med mindre jordskjelv i dette området.
Når et jordskjelv blir målt til over 6 på Richters skala, blir det ansett

for å være stort. Jordskjelv som er mellom 6 og 7 på denne skalaen,
blir nå betraktet for å være vanlige. Hver uke blir det registrert en
rekke jordskjelv som er mellom 3,5 og 6.
Det er helt tydelig at antall jordskjelv har økt betraktelig i dette

århundrede. Vi skal i det følgende nevne de største jordskjelvene
med hensyn til styrke, som vi har hatt i verden i dette tidsrommet:

a) 1902 Martinique. 40000 døde.
b) 1906 San Francisco. 2500 døde.

c) 1908 Italia. 83000 døde.

d) 1915 Italia. 30000 døde.

e) 1916 China. 1000000 døde.

f) 1920 China. 180000 døde.

g) 1923 Japan. 143000 døde.

h) 1927 China. 200000 døde.

i) 1932 China. 70000 døde.

j) 1934 India. 10700 døde.

k) 1935 India. 30000 døde.

1) 1939 Chile. 30000 døde.
m)1939 Tyrkia.30000 døde.
n) 1946 Japan. 2900 døde.
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0) 1948 i Japan. 5100 døde.
p) 1949 i Equador.6000 døde.
q) 1960 i Chile. 5700 døde.
r) 1960 i Marokko. 12000 døde.
s) 1962 i Iran. 12400 døde.
t) 1966 i Iran. 10000 døde.
u) 1968 i Iran. 11500 døde.
v) 1970 i Peru. 66700 døde.
w) 1970 i Chile. 70000 døde.
x) 1972 i Iran. 5000 døde.
y) 1972 i Nicaragua. 5000 døde.
z) 1974 i China. 20000 døde.
æ) 1974 i Pakistan. 5200 døde.
ø) 1975 i Tyrkia. 5000 døde.
å) 1976 i Guatemala. 23000 døde.
a) 1976 i China. 800000 døde.
b) 1976 i Filipinene. 8000 døde.
c) 1978 i Iran. 25000 døde.
d) 1980 i Algeri. 20000 døde.
e) 1980 i Italia. 4800 døde.
f) 1981 i Iran. 11000 døde.
g) 1982 i Nord-Jemen. 300 døde.
h) 1985 i Mexico. 9500 døde.
1) 1988 i Armenia. 25000 døde.
I forbindelse med Gog-krigen vil vi også få et stort jordskjelv, som

skal ryste hele verden. Det vil føre til at fellene skal ramle sammen,
og bergveggene skal styre ned, og alle dyr, fugler og mennesker skal
skjevle for Guds allmakt."Og havets fisker og himmelens fugler og
markens dyr og alt kryp som rører seg på jorden, og alle de mennesker
som bor på jorden, skal skjelve for mitt åsyn, og flellene skal ramle
og bergveggene styrte ned, og hver en mur skal falle til jor-
den."(Esek.38,20.)
Det jordskjelvet som er beskrevet i Esek.38,20, finner vi igjen i

Åpenbaringsboka 6,12.
Antall jordskjelv vil bare øke i tiden som kommer. Det er forutsagt

i Guds ord. Det vil kuliminere i det virkelig STORE JORDSKJEL
VET, som vi vil få på slutten av den store trengselen. Dette store

-388-



jordskjelvet er forutsagt både hos profeten Esaias og i
Åpenbaringsboka."Derfor vi! jeg ryste himmelen, og JORDEN
SKAL BEVE og fare opp fra sitt sted ved Herrens, hærskarenes
Guds harme og på hans brennende vredes dag."(Es.l3,13.)
"Og det skal skje at den som flyr fra den grufulle larm, skal falle i

graven, og den som kommer opp av graven, skal fanges i gamet, for
slusene i det høye er åpnet, OG JORDENS GRUNNVOLLER
SKJELVER. JORDEN BRISTER, ja, den brister, JORDEN REV
NER, ja, den revner, JORDEN RYSTES, ja, den rystes. Jorden skal
rave som den drukne og svinges hit og dit som en hengekøye, og dens
misgjerning skal tynge på den, og den skal falle og ikke reise seg
mer."(Es.24,18-20.)
"Og j®g så da det (Jesus) åpnet det 6. segl, og se, det ble et stort

jordskjelv, og solen ble sort som en hårsekk, og hele månen ble som
blod."(Åp.6,12.)
"Og engelen tok røkelseskaret og fylte det med ild fra alteret og

kastet det på jorden, og det kom tordener og røster og lyn og
jordskjelv."(Åp.8,5.)
"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 (jødene) ble forferdet og gav himmelens Gud ære."
(Åp.11.13.)
"Og Guds tempel i himmelen ble åpnet, og hans paktsark ble sett

i hans tempel, og det kom lyn og røster og tordener og jordskjelv og
svært hagl."(Åp. 11,19.)
"Og det kom lyn og røster og tordener, OG DET KOM ET

STORT JORDSKJELV, et slikt som ikke har vært fra den tid da
menneskene ble til på jorden, et sådant jordskjelv, så stort Og den
store by (Jerusalem) ble delt i 3 deler (den fikk den treenige Guds
stempel på seg), og folkenes byer falt, og Babylon, den store ble
ihukommet for Gud, at den skulle få begeret med hans strenge vredes
vm."(Åp.l6,18-19.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvor mange jordskjelv var det i 1989 som var større enn det
jordskjelvet som var i oktober i San Francisco?
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2.) Hvor stort må et jordskjelv være på Richter skala for å bli
ansett for å være stort?

3.) Hvilke er de største jordskjelvene som vi har hatt i vårt
århundrede?

4.) Hva vil skje under Gog-krigen?
5.) Når får vi det virkelig store jordskjelvet?
6.) Hvor er dette beskrevet i Bibelen?
7.) Hva vil da skje med jorden?
8.) Hva vil skje med Jerusalem?
9.) Hva vil skje med byene i verden?
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FREDS TEGNET.

I dag arbeides det mye for å oppnå fred i verden og for å oppnå
avspenning mellom stormaktene. Guds ord forteller oss også at vi vil
få en kort fredstid før Antikristen kommer. Han vil forestille seg som
den store fredsfyrsten, når han kommer, men i virkeligheten er han
ikke det. Han er kommet for å myrde og ødelegge. Guds ord forteller
oss at så snart som han er kommet som rytteren på den kvite hesten
(symbolet på fred), så begynner de store krigene i endetiden."Og jeg
så, og se, en kvit hest, og han som satt på den, hadde en bue (som
han skulle skyte Satans brennende piler med), og det ble gitt ham en
krone (som han hadde røvet fra andre), og han drog ut med seier og
til seier (i de mange krigene som følger etter hans maktovertagelse.)"
(Åp.6,2.)

I vår tid skjer det overraskenede ting i forholdet mellom stormakt
ene. Både lederne i Sovjet-unionen og U.S.A er nå in teressert i å
samarbeide og ruste ned i stedet for å ruste opp- og det er gledelig.
De mener selv at verden nå er gått inn i en fredstid. Ingen kan med
sikkerhet si hvorvidt dette kommer til å lykkes, og hvor lang en
eventuell fredsperiode kommer til å bli. Ingen kan helt ut forutsi det
som vil komme til å skje. Det som kommer til å kjennetegne en
detiden, er to forhold:
a) Begivenhetene kommer til å skje hurtig. Dette er også forutsagt

i Guds ord."Den minste skal bli til tusen, og den ringeste til et veldig
folk, jeg. Herren, VIL LA DET SKJE HASTIG I SIN
TID."(Es.60,22.)
b) Det vil skje helt uforutsette ting. Det er ingen av oss som helt

greier å forutsi framtiden. Vi "skjønner stykkevis og taler profetisk
stykkevis".(l.Kor.l3.) Det er bare Gud som fullt ut kjenner "tider
eller timer" (Ap.gj.1,7.).
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Det meste forunderlige som skjer i vår tid, er den politiske
forandringen som har skjedd med en del av de politiske lederne i
Sovjet-unionen. De nåværende makthaverne der vil nå gjerne ruste
ned og ha et godt forhold både til EF-landene og til U.S.A. Dette
gjøres både ut ifra ideologiske og pragmatiske hensyn.
For det første hevder Gorbatsjov og hans medarbeidere i Sovjet

unionen at kommunismen ikke er i stand til å løse de kommunistiske
staters problemer, og det har de rett i. Dette er for øvrig ingen stor
erkjennelse eller iaktagelse. Det har vært millioner av mennesker
som har sagt og ment det samme, før dem. De sosiale forholdene i
de kommunistiske stater viser oss at dette er tilfelle.
Det kommunistiske systemet har ikke vært i stand til å skape de

verdiene som et samfunn må ha for å eksistere og utvikle seg. De
menneskene som bor i disse landene, har manglet både de demokra
tiske og de kristne verdiene som er så viktige foråt samfunnet skal
utvilke seg i riktig retning. (Dette betyr ikke at alle forhold er riktige
i de demokratiske og kristne land, men vi har mulighetene til å bygge
opp gode samfunn.)
I de stater der de kristne og demokratiske ideene ikke er til stede,

der stagnerer også samfunnet, for hele samfunnsystemet blir lagt
under tvang og kontroll. Dette har nå lederne i Sovjet-unionen tatt
følgene av. De ønsker nå å innføre demokratiske prinsipper som frie
valg og flere partier, slik at folket skal få noe å velge mellom.
De ønsker videre å innføre kristendommen igjen, for de mener at

de kommunistiske statene har manglet den åndelige basis, som hver
stat må ha for å fungere ordentlig. Kommunismen har ikke kunnet
tilby menneskene noe åndelig alternativ, for den er i sitt ut
gangspunkt og vesen ateistisk. KOMMUNISMEN PASSER IKKE
FOR MENNESKENE, for menneskene er skapt i Guds bilde. De vil
bestandig søke etter Gud, for Gud "er ikke langt borte fra noen
eneste av oss. For i ham er det vi lever og rører oss og er
til,.."(Ap.gj.l7,27-28.)
For det andre mener lederne i Sovjet-unionen at statene i Øst-

Europa må selv få velge den politiske ideologi som folkene i disse
landene selv vil ha. Dette har i den senere tid ført til at land som
Øst-Tyskland, Ungarn, Tsjekkoslovakia, Romania, og Bulgaria har
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revet seg løs fra kommunistenes maktgrep og fått demokratisk
styresett. I Romania er nå til og med kommunistpartiet forbudt.
Mens det er lederne i Sovjet-unionen som ha gått i spissen for

demokratiseringsprosessen i Sovjet-unionen, er det folket selv som
har kjempet fram de demokratiske ideene i de andre Øst- europeiske
landene.

I følge Guds ord skal også de øst-europeiske statene løsrives fra
Sovjet-unionen. Vi vet at Rommerriket skal opprettes igjen med
Antikrist som lederen i dette verdensriket. De øst-europeiske statene
skal høre med til det nyopprettede Rommerriket i endens tid. Dette
er hovedårsaken til at de nå orienterer seg vestover mot resten av
Europa, for sentrum i Romerriket blir Roma, slik som det var det i
gammel tid. (Se kapitlet: Romerriket kommer til bake.)
Vi må takke Herren for alt det gledelige og positive som skjer i

Øst- Europa i dag, for det er han som står bak og bestemmer
historiens gang. ALT SOM SKJER, MÅ TJENE HERRENS
PLANER.

Dessuten må vi også huske på at det har vært millioner av mennes
ker, både i øst og vest, som i mange år har bedt for disse landene- om
at folkene der må få det bedre, og når vi ber om noe etter Herrens
vilje, da skal vi få det.
I Midt-Østen vil det også bli en fredstid før Antikrist kommer. Vi

vet fra Guds ord at før Gog overfaller Israel, så vil Israel bo tiygt og
ha fred med sine naboer."og si: Jeg (Gog) vil dra opp imot ET LAND
MED ÅPNE BYER, jeg vil komme over FREDELIGE FOLK, SOM
BOR TRYGT, som alle sammen bor uten murer og som hverken har
bom eller porter."(Esek.38,ll.)
"Derfor skal du (Esekiel) spå, menneskesønn, og si til Gog: Se, på

den tid DA ISRAEL BOR TRYGT, får du nok vite det."(Esek.
38,14.)

Til tross for den fredstiden, som vi nå muligens går inn i, blir det
ingen varig fred hverken i verden eller i Midt- Østen. Guds ord
forteller oss tydelig at det som kommer til å kjennetegne og avslutte
denne tidsperioden, som vi er inne i, er krig og ødeleggelser. Det blir
ingen varig fred på jorden før den virkelige fredsfyrsten kommer, og
folkene blir ham lydige.
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Hva som vil skje i Midt-Østen, er ikke godt å si. Vi kan tenke oss
følgende muligheter for freden i Midt-Østen:
a) Stormaktene kan tvinge Israel og de arabiske statene i Midt-

Østen inn i fredsforhandlinger og dermed skape en påtvunget og
midlertidig fred. Israel blir da tvunget til å gi fra seg en del av de
landområdene, som de nå har, til opprettelsen av en ny palestin-
arabisk stat i dette området. Dette er ikke etter Herrens vilje, for
jødene har fått landet av Herren til EN EVIG EIENDOM.

Dette er heller ingen varig løsning på problemene i Midt- Østen
mellom jøder og arabere, for araberne er ikke fornøyd bare med å få
en del av Israel, nei, DE VIL HA HELE ISRAEL, og de vil ha jødene
ut av Midt- Østen. PLOs charter, paragraf 20, sier: At jødene ikke er
borgere av Israel, men at de er borgere av de statene som jødene er
kommet fra.

PLO og arabiske talsmenn sier også at opprettelsen av en ny stat i
Israel ikke er den endelige løsningen på dette problemet. Det er bare
et første skritt til å ta hele Israel. Det palestin-arabeme kan få
gjennom forhandlinger, det tar de gjerne imot. Resten vil de ta med
krig.
Vi skal i det følgende sitere 4 uttalelser av palestin- arabernes

ledere, om hvordan de ser på staten Israel. De vil ikke nøye seg med
en del av staten Israel. Nei, de vil ha hele staten.
Den 9.4.1989 uttalte George Habash følgende: "Vi søker å op

prette en stat som vi kan bruke til å frigjøre den andre delen av den
palestinske staten."
Den 9.4.1989 uttalte Najef Hawatmeh følgende: Folkrevolusjonen

i Palstina vil fortsette kampen for å kaste ut den zionistiske okkupas
jonen fra all palestinsk-arabis jord, fra Jordan- elven til Middel
havet."

Den 2.1.1989 uttalte Rafik al-Natshe følgende: "Vår tilbakevend
ing til Palestina og vår seier vil bare være mulig med Allahs hjelp. Vi
skal vende tilbake til Faluja, Jaffa og Haifa."
Den 18.12.1988 uttalte Salah Khalf følgende: "I begynnelsen en

liten stat, og med Allahs hjelp vil den vokse seg stor, og ekspandere
mot øst, vest, nord og syd... Jeg er interessert i Palestinas frigjøring,
skritt for skritt."
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b) En annen mulighet er at det kan oppstå en krig mellom Israel
og de arabiske statene i Midt-østen, før selve Gog-krigen. I denne
krigen vil Israel vinne en overlegen seier, slik at det kan bli en
fredsavtale mellom Israel og de arabiske statene. Det opprøret (inti
fadaen), som vi har i Israel i dag, kan godt utvikle seg til denne krigen.
Dette kan videre utvikle seg til Gog-krigen.
c) En tredje mulighet er at denne freden vil komme i forbindelse

med Gog-krigen. Det er vanskelig å plassere denne krigen helt eksakt
i endetiden. De forskjellige Bibel-tolkere, som har arbeidet med
dette, har plassert Gog på følgende steder.
a) Gog kommer før den 7.årige trengselsperioden.
b) Gog kommer som rytteren på den røde hesten.(Åp.6,4.)
c) Gog kommer i midten av åruken.
d) Gog kommer i den store trengsel, før slaget ved Harmageddon.
e) Gog kommer sammen med alle verdens nasjoner til Harmaged

don.

f) Gog og Antikrist er samme personen.
g) Gog kommer etter 1000 års-rikets periode.
Jeg for min del tror at Gog vil komme i begynnelsen av

trengselstiden. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 2.)
Vi vet at i denne krigen skal Sovjet-unionen sammen med mange

andre stater gå til angrep på Israel. Dette vil utvikle seg til EN
TREDJE VERDENSKRIG. Det vil bli en kort, men dramatisk krig.
På samme dag som Gog går inn i Israel, vil Guds vrede stige opp i
hans åsyn, og han vil tilintetgjøre Gog og hans soldater på Israels
i5ell."Men på den samme dag, den dag Gog kommer over Israels land,
sier Herren, Israels Gud, DA SKAL HARME STIGE OPP I MITT
ÅSYN...Og jeg vil kalle på sverdet imot ham på alle mine Qell, sier
Herren, Israels Gud, DEN ENES SVERD SKAL VENDES MOT
DEN AlNDRE. Og jeg vil gå i rette med ham med pest og med blod,
og et skyllregn og hagelsteiner, ild og svovel vil jeg la regne ned over
ham og hans skarer og over de mange folkeslag som er med
ham."(Esek.38,19 og 21-22.)
d) En fjerde mulighet er at Antikristen, når han kommer, kan

tvinge de arabiske statene til å inngå fred med Israel. Vi vet at når
han kommer, skal han inngå en fredsavtale med Israel. Han skal bryte
den etter 3,5 år, i og med at han da innvaderer Israel, setter seg i
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templet og krever guddommelig tilbedelse."Og en uke skal han gjøre
pakten fast for de mange (jøder), og i midten av uken skal slaktoffer
og matoffer opphøre, og på vederstyggelighetens vinger skal
ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet
straffedom strømmer ned over den som ødelegges (Antik-
rist)."(Dan.9,27.)

Videre vet vi at han skal komme som rytteren på den kvite hesten.
Han skal ikle seg den kvite fargen, som er fredens farge. Den freden
som han tilbyr verden, er en falsk og fordekt fred. Når den røde
hesten kommer (Åp.6,4.), blir freden tatt bort fira verden. "Og jeg så,
og se, en kvit hest, og han som satt på den, hadde en bue (med den
skulle han skyte Satans brennende piler), og det ble gitt ham en krone
(som var røvet fra 3 andre konger), og han drog ut med seier og til
seier."(Åp.6,2.)
De fredsbestrebelsene som vi har mellom stormaktene og i Midt

østen i dag, vil ikke vare ved. Hvor lenge de vil vare, er det ingen som
kan vite helt sikkert. De peker fram mot Antikristen. Når han
kommer, VIL FREDEN I VERDEN BLI BORTE, sier Guds ord.
For det første vil han selv dra ut "med seier og til seier." (Åp.6,2.)
Dette betyr både idelogiske seiere og seiere i forbindelse med krig.
I forbindelse med Antikrists komme, så kommer det fram en rytter

som er kledt i rødt, som er krigens farge. HAN VIL TA FREDEN
BORT FRA JORDEN. Dette vil si den freden som har vart inntil
da."Og det kom uten annen hest, som var rød, og ham som satt på
den, ble det gitt Å TA FREDEN FRA JORDEN, oe at de skulle
slakte hverandre, og det ble gitt ham et stort sverd."(Ap.6,4.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva betyr det at Antikrist kommer på en kvit hest?
2.) Hvilke to forhold er det som kommer til å kjennetegne en

detiden?

3.) Hva er det som skjer med lederne i Sovjet-Unionen i dag?
4.) Hva mener Gorbatsjov og en del av de andre lederne i Sovjet

unionen om stalinismen?

5.) Hvilke ideer har de kommunistiske stater manglet til nå?
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6.) Hvorfor er ikke kommunismen noe åndelig alternativ til men
neskene?

7.) Hva mener lederne i Sovjet-unionen om statene i Øst-
Europa?

8.) Hva sier Guds ord om de statene i Øst-Europa?
9.) Hvordan skal forholdene være i Midt-Østen før Gog kom

mer?

10.) Hvorfor blir det ingen varig fred i Midt-Østen, før
Fredsfyrsten kommer?

11.) Hvilke 4 muligheter er det for freden i Midt-Østen?
12.) På hvilke 6 forskjellige steder har Bibel-tolkeme plassert

Gog?
13.) Hva vil skje med freden i verden når Antikrist kommer?
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TEMPLET SKAL BYGGES OPP IGJEN.

Vi har til nå hatt 2 templer i Jerusalem. Det var for det første kong
Salomos tempel. Det stod i ca. 400 år, og ble ødelagt av kong
Nebudkanesar i året 586 eller 587 før Messias.
Kong Darius av Persia gav beskjed om at templet skulle bygges opp

igjen i Jerusalem. Det andre templet ble ferdig i året 616 før Messias.
Det ble kalt for Serubabels tempel, for Serubabel var en av lederne
for gjenoppbyggingen av det andre templet. Dette templet ble res
taurert av kong Herodes den store, da han mente at det var for lite
og uanseelig. Det ble ferdig restaurert i år 64 e.Messias, og i året 70
ble det ødelagt av romerne.
I alle disse årene fra år 70 av har jødene ikke hatt noe tempel og

noen sentralhelligdom i Israel. Vi forstår alle at dette har vært et stort
savn for det jødiske folket. I forbindelse med 7-dagers krigen i 1967
inntok jødene den gamle bydel av Jerusalem, men de gjorde ikke noe
forsøk på å ødelgge de to arabiske moskeene som er bygd på tem
pelplassen. Dette er også hovedgrunnen til at de ikke har noe tempel
i dag. DE TO ARABISKE MOSKEENE MÅ BORT FØR
JØDENE KAN BYGGE SITT NESTE TEMPEL.
Før Antikristen innvaderer Israel, skal templet bygges opp igjen.

Dette kan skje før Gog-krigen, eller i forbindelse med Gog-krigen,
eller i løpet av Antikrists 3,5 første år. Vi vet at når Antikrist kommer,
så er templet oppbygd, og tempeletjensten er i full gang i Jerusalem.
De bestrebelsene som vi har i Israel i dag, med å bygge opp igjen

templet, er også et endtidstegn. Det er mange jøder som i dag ønsker
å bygge opp igjen templet, men det som først og fremst hindrer
oppbyggingen av det, er det forholdet at den arabiske Klippemos
keen ligger der hvor man mener at templet engang lå. Nå viser det
seg imidlertid at dette muligens ikke er helt riktig. Asher Kaufmann,
som arbeider ved det Hebraiske Universitet, har påvist ved hjelp av
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luftfotografier, detaljerte utmålinger av små levninger etter templet
og gamle litterære kilder, at templet ikke lå der Klippemoskeen i dag
ligger, men at det lå i det nord-vestre hjørnet av tempelplassen, ca.
100 meter vest for Klippemoskeen. Han mener at Det Aller Helligste
og paktens ark var plassert på det stedet der det i dag står en liten
bygning med et kuppelformet tak. Dette huset blir i dag kalt for
"Tavlenes hus" eller "Åndens hus".

Etter Kaufmanns oppfatning vil derfor oppførelsen av et nytt
tempel på tempelplassen i bare liten grad berøre de to arabiske
moskeene som står der.

Det kan godt være at det er tilfelle det som Kafmann hevder, men
problemene er på ingen måte løst ved å hevde at plasseringen av det
jødiske templet lå 100 meter vest for Klippemoskeen. Hverken or-
tokse jøder eller fundametalistiske arabere vil gå med på at jødene
bygger et tempel på tempelplassen så lenge som de to arabiske
helligdommene ligger der. Begge grupperingene ville føle at de ble
ureine ved å ha hverandres helligdommer så nær innpå hverandre.
Mange ortodokse jøder mener dessuten at det er Messias som skal

bygge templet når han kommer. Jødene skal i det hele tatt ikke biy
seg med dette.
Ved siden av de problemene, som vi har nevnt ovenfor, med hensyn

til å bygge templet, så vil også jødene stå ovenfor en rekke andre
problemer, som f.eks.:
a) Hvorvidt Gud vil gi klarsignal til å bygge templet.
b) Valget av en leder som Gud har gitt til oppgave å bygge templet.
c) Utformingen av templet. De beskrivelsene som står i Esekiel

40-44 er ufullstendige.
d) Valget av prester til å tjene der. Vi må huske på at i forbindelse

med at det andre templet ble brent i år 70 e.Messias, så brente også
alle slektslistene, som var oppbevart i templet. Ingen kan derfor i dag
full ut bevise at de er av presteslekten.
e) De hellige karene og de forskjellige gudstjenesteredskapene

mangler delvis ennå.
f) Offertjenesten i templet er også ufullstendig beskrevet i Esekiel

40-44.

g) Hvilken adgang til templet de rituelt ureine skal ha.
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h) Den nåværende jødiske generasjons uverdighet til å bygge
templet
Når det gjelder byggingen av templet, kommer det til å bli bygd to

tempel i Israel i framtiden. Det er for det første det templet som
Antikristen kommer til å innvadere i begynnelsen av den store
trengselen. Dette blir et foreløpig tempel, og ikke selve templet i 1000
års-riket, som er beskrevet i Éekiel 40-44.
For det andre kommer Herren selv til å bygge det nye templet i

1000 års- riket."Og si til ham: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Se,
det skal komme en mann som heter Spire, for han skal spire fram av
sin rot, og HAN SKAL BYGGE HERRENS TEMPEL. Ja, han
(Messias) skal bygge Herrens tempel, og han skal vinne herlighet og
sitte og herske på sin kongetrone, og han skal være prest der han
sitter på sin trone, og freds råd skar det være mellom dem begge
(mellom Gud og ham.)"(Sak.6,12-13.)

I tillegg til at Messias skal bygge det templet som jødene skal ha i
1000 års-riket, skal også hedningene være med på å bygge det."Og
langt borte skal de komme og bygge på Herrens tempel, og dere skal
kjenne at Herren, hærskarenes Gud, har sendt meg til dere (jødene),
og dette skal skje dersom dere hører på Herrens, deres Guds
røst."(Sak.6,15.) (Se mine bøker: Israel og den kristne menighet.
s.221-222 og Guds-riket i Israel, s.165-181.)
Hva som gjelder byggingen av trengselstidens tempel, så er det ikke

usannsynlig at Herren selv griper inn i løpet av Gog- krigen og
ødelegger de to arabiske helligdommene som står på tempelområdet.
I tilknytning til Gog-krigen skal det bli et stort jordskjelv, som skal
merkes over hele jorden. "Og havets fisker og himmelens fugler og
markens dyr og alt et kryp som rører seg på jorden, og alle de
mennesker som bor på jorden, skal skjelve for mitt åsyn, og flellene
skal ramle og bergveggene styrte ned, OG HVER EN HAUG SKAL
FALLE TIL JORDEN."(Esek.38,20.) (Hva som gelder byggingen
av de to templene i Jerusalem, se min bok: Guds-riket i Israel. s,165-
194.)
Vi vet at det er sterke krefter i Israel i dag som går inn for at templet

skal bygges så fort som mulig. I den forbindelse kan vi også nevne at
grunnsteinen til det tredje tempelet ble lagt ned på løvhyttefestens
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andre dag i 1989 av en organisasjon som heter 'Tempelbergets
Trofaste".

Jeg vil i denne sammenhengen få lov til å sitere det som Evangelis
ten skrev om dette i nr.20. 1989: "Nedleggelsen av hva man kaller
hjørnesteinen for Det tredje templet har vakt oppstyr i Israel."
Rabbinere og politikere har i skarpe ordelag kritisert hand lingen.

Det hevdes at de ansvarlige, som tilhører bevegelsen 'Tempelbergets
Trofaste", har opptrådt provoserende og uklokt. Jerusalem Post
karakteriserer dem som "Haramageddon-ingeniører" og refererer i
den forbindelsen til forsøket på å sprenge Klippemoskeen i luften for
noen år siden. Hensikten den gang var å stanse land-mot-fred avtalen
med Egypt, og å framskynde Harmageddon-oppgjøret, skriver
avisen.

Det er ikke brukt jernredskap på den omstridte steinen, som er en
kubikkmeter stor og VEIER 3 TONN. Nedleggelses-seremonien
skjedde på Løvhyttefestens annen dag etter at "de trofaste" hadde
marsjert fra Vestmuren til Siloa dammen i Jerusalem for å hellige
steinen. Seremonien ble ledet av en levitt i prestedrakt. Han hadde
også med seg utstyr for tempelritualet, to bukkehorn og musikk
instrument.

Det var opprinnelig meningen å plassere steinen ved Vestmuren,
men gruppen ble nektet adgang til Tempelplassen, og måtte derfor
la monumentet forbli i steinhoggerens gård et par kilometer unna.

Jeg vil også sitere fra Evangelisten nr.14.1988, hvor det står
følgende om arbeidet med de forskjellige gjenstandene som skal
tilhøre templet: "I Jerusalem pågår arbeidene nå med å lage utstyr
beregnet for den forventede Tempeltjeneste. Virksomheten ledes av
rabbi Yisrael Ariel, og blant utstyret finnes kobberkar for prestenes
hånd- og fotvask, røkelseskar, harpe og sølvtrompeter.
Tegningene til utstyret har man hentet fra Titusbuen i Rom, der

steinrelieffer viser triumferende soldater med de skatter de hadde
røvet fra ødeleggelsen av det annet tempel.
Det foreligger også abeidstegninger for gjenskapningen av gull-

lysestaken (menora). Bare utgiftene til gullet vil beløpe seg til 1.25
millioner dollar, opplyser Ariel til Jerusalem Post."
I Israel er man nå på leiting etter den røde kvigen, som man bl.a.

skal bruke til å rense det jødiske folket, før man kan begynne på
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byggingen av templet. Jeg siterer fra en artikkel i Evangelisten, nr.2.
1990: "I Israel er man fortsatt på leting etter den røde kvige som
forutsettes brukt i renselses-sermoninen forut for Templets gjenopp
bygging.

Sjefrabbiner Mordechai Eliahu besøkte nylig en ranch der man
driver med oppdrett av kveg, men ingen av kvigene innfridde de krav
til farge som man var på leiting etter, melder Jerusalem Post.
Dersom man finner den rette kvigen, er det meningen å slakte den

ved Tempelberget, sier rabbineren Yisrael Ariel. Kvigen skal deret
ter brennes, slik det er foreskrevet i Loven, asken skal blandes med
vann fra Siloa-kilden, og dette vannet skal rense den som er urein.
Man trenger ikke templet for å praktisere dette ritualet, sier Ariel,
som understreker at jødene først må renses, før gjenoppbyggingen
av helligdommen kan finne sted."
Hva som gjelder byggingen av et nytt tempel i Jerusalem, så ligger

det litt inn i framtiden, men det forholdet at en del av jødene allerede
på nåværende tidspunkt forsøker å løse dette problemet, viser også
at vi er inne i det som Bibelen kaller for endetiden.

Jeg vil i den forbindelse få lov til å sitere fra Ordet og Israel.
nr.3.190, hvor en del rabbinere uttaler seg om tidspunktet for
templets oppbygging: "Tanken om gjenoppførelse av templet i
Jerusalem lever i det jødiske folk, særlig blant de religiøse grupper,
men der er mange avskygninger av meninger.
Rabbi Mendel Lewittes, som har skrevet om religiøs jødisk lov og

historie, sier at oppførelsen av templet vil bli høydepunktet av den
religiøse gjenfødelse, men det skal ikke skje ved partisanvirksomhet
av enkelte jøder eller grupper, men kun ved hele folkets vilje.
Den ortodokse rabbiner Berkovits sier at tiden ennå ikke er

moden. Han peker på at det første tempel ikke ble bygd før der var
fred, og viser til 2.Sam.7 og 5.Mos.l2,10-12.

Rabbi Yehuda Amital, leder av Har Etzion Hesder Yeshiva (en
rabbinerskole) slår fast at templet ikke skal bygges før det finnes aske
fra en ren rød kvige til renselsessermonien ved innvielsen. Han ser
gjeme at gjenoppbyggingen blir framskyndet, da det vil ha positiv
virkning på det jødiske folk som helhet. En manglende bevisthet om
templet anser han som en katastrofe.
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Den sephardiske overrabbiner Mordechai Eliahu har til og med,
på foranlednig av rabbi Ariel, som er leder av Tempel Insituttet, som
arbeider sterkt for gjenoppbyggingen, besøkt en stor farm ved Kar
mel, før å lete etter en rød kvige, men fant ingen som var ren nok i
farven.

Rabbi Friedman (konservativ) mener at gjenoppførelsen kun er
symbolsk, og at Gud foretrekker Tora (loven) framfor brennoffer.
Gjeninnføring av ofringer vil være en forringelse av Jødedommen,
sier han..."

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvor mange tempel har jødene hatt?
2.) Hva er det som hindrer gjenoppbyggingen av templet?
3.) Hvor mener Asher Kaufman at templet har stått i forhold til

Klippemoskeen?
4.) Hvilke problemer vil oppstå i forbindelse med byggingen av

et nytt tempel?
5.) Hvor mange tempel skal bygges i Jerusalem i fremtiden?
6.) I hvilken forbindelse kan det første av disse templene bli

bygd?
7.) Hva var det som skjedde på løvhyttens andre dag i 1989?
8.) Hvordan er denne "grunnsteinen" til templet, og hvor er den

plassert i dag?
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EVANGELIET OM RIKET.

HOVEDBETYDNINGEN AV BEGREPET "GUDS RIKE" ER
RIKET FOR ISRAEL. Hele Bibelens innhold viser at dette er riktig.
Det Gamle Testamente beskrev Guds rike og Messias som kongen i
dette riket. Dette skal vi ikke skrive utfyllende om her."Fremdeles
fikk jeg i mine nattlige syner se hvorledes en som lignet en
menneskesønn kom med himmelens skyer (Jesu gjenkomst), han
gikk bort til den gamle av dager (Gud) og ble ført fram for ham. Og
det ble gitt ham herredømme og ære og rike, 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 SKAL
ØDELEGGES."(Dan.7,13-14.)

Jesus underviste det jødiske folket om riket for Israel, og ved sine
mange undergjerninger beviste han for folket at han var Messias, og
at riket var kommet nær."Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si:
Omvend dere, FOR HIMLENES RIKE ER KOMMET
NÆR."(Mat.4,17.)
Ved Jesu himmelfart spurte apostlene om han ville opprette riket

for Israel ved Den Hellige Ånds komme."Da de nå var kommet
sammen, spurte de ham: Herre! GJENREISER DU PÅ DEN TID
RIKET FOR ISRAEL?"(Ap.gj.l,6.) Det er ingen grunn til å tro at
apostlene tok feil med hensyn til riket for Israel.

Etter Jesu himmelfart gjorde også apostlene og disiplene et forsøk
på å leve slik at Jesu kunne komme tilbake og opprette riket for dem.
De levde i overenstemmelse med alle Jesu bud.(Se min bok: Jødenes
konge. Bind 4. s.233-254.)

Jesus kan imidlertid ikke opprette riket før jødene omvender seg,
og det kommer ikke til å skje før enn ved slutten av den store
trengselen."For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere
sier: VELSIGNET VÆRE HAN SOM KOMMER I HERRENS
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NAVN."(Mat.23,39.) (Se også min bok: Guds- riket i Israel, hvor jeg
beskriver innholdet i begrepet "Guds rike".
Da jødene ikke ville ta imot Jesus som deres forsoner og Messias,

måtte Gud føre inn den kristne menighets tidsperiode som en paran-
tes i den jødiske perioden. Innføringen av den kristne menighets
periode er også en redningsaksjon fra Gud for å berge verden og
bevare evangeliet.

Til tross for det kan vi likevel ikke sette likhetstegn mellom det
læremessige innholdet i jødenes periode og den kristne menighets
periode. Vi må skille mellom det som Jesus sa til det jødiske folket
og det som Paulus sa til den kristne menighet. Jesus forkynte om riket
for Israel. Paulus forkynte om den kristne menighets periode og dets
frelsesprinsipper. Dette har vi skrevet mye om i våre bøker, så vi skal
ikke gjenta det her.

Jesus sa mye om sin gjenkomst og endetiden. I forhold til utbredel
sen av evangeliet om riket sa han: At før enden kom, så måtte
evangeliet bli forkynt som et vitnesbyrd for alle folkeslag. "Og dette
evangeliet om riket skal forkynnes over hele jorderike TIL ET VIT
NESBYRD FOR ALLE FOLKESLAG, og da skal enden
komme."(Mat.24,14.)
Dette betyr ikke at Jesus ikke kan komme og hente menigheten

før denne forkynnelsen er nådd alle folkeslag, for Jesus kommer og
henter den kristne menighet før den siste og 70. åruken for Israel og
Jerusalem. Utsagnet betyr at enden (gr.telos) og opprettelelsen av
1000 års-riket ikke kan skje før evengeliet om riket er gått ut til alle
folkeslag som bor på jorden.
(I en parantes må vi også nevne at det er 4 forskjellige evangelier

i Det Nye Testamente, og det er:
a) EVANGELIET OM HIMLENES RIKE. Det er den glade

nyhet om at Jesus skal opprette riket for Israel eller gjenoppbygge
Davids falne hytte i Israel."Deretter vil jeg vende tilbake og igjen
oppbygge Davids falne hytte, og det nedbrutte av den vil jeg atter
oppbygge, og jeg vil igjen oppreise den."(Ap.gj. 15,16.)
I dette evangeliet er også naturligvis Jesu forsoningsverk in-

nkludert, slik at alle som kommer til tro på ham, skal få del i frelsen.
b) EVANGELIET OM GUDS NÅDE. Dette evangeliet går ut

på at Jesus døde for alle mennesker og for all verdens synd. Dette er
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et generelt evangelium."men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin
Sønn, født av en kvinne, født under loven, foråt han skulle kjøpe dem
fri som var under loven (jødene), foråt vi (alle mennesker) skulle få
bamekår."(Gal.4,4-5.)
c) EVANGELIET OM GUDS FRIE NÅDE. Dette er det evan-

geliet som gjelder i vår tidsperiode. I vår tid blir menneskene frelst
utelukkende av nåde ved tro. Dette evangeliet var det Paulus som
først fikk åpenbart. Det er dette som Paulus kaller for "mitt evan-
gelium"."For av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere
selv, men det er Guds gave, ikke av gjerninger, foråt ingen skal rose
seg."(Ef.2,8-9.)
"Men han som er mektig til å styrke dere etter Mi l l EVAN

GELIUM og Jesu Kristi forkynnelse, etter åpenbaringen av den
hemmelighet som har vært fortidd fra evige (tidsalderlige) tider
av."(Rom. 16,25.)
d) DET TIDSALDERLIGE EVANGELIET. Dette blir forkynt

av en engel i trengselstiden. Dette evangeliet angår ikke Jesu frelses-
verk, men det er et budskap til hedningene om å underkaste seg Gud
som skaperen og dommeren. DETTE EVANGELIET SKAL SUP
PLERE EVANGELIET OM RIKET I TRENGSELSTIDEN."Og
jeg så en annen engel flyve under det høyeste av himmelen, som
hadde et tidsalderlig evangelium å forkynne for dem som bor på
jorden, og for hver ætt og stamme og tunge og folk, og han sa med
høy røst: Frykt Gud og gi ham æren! for timen for hans dom er
kommet, og tilbed ham som gjorde himmelen og jorden og havet og
vannkildene."(Åp. 14,6-7.) (Se kapitlet: Den riktige oversettelsen av
"aionios".)
Vi skal ikke her skrive utfyllende om disse 4 forskjellige evan

geliene, men i trengselstiden blir det EVANGELIET OM HIM
LENES RIKE, EVANGELIET OM GUDS NÅDE OG DET
TIDSALDERLIGE EVANGELIET, som blir forkynt. EVAN
GELIET OM GUDS FRIE NÅDE gjelder ikke i trengselstiden, for
den kristne menighet er bortrykket til Gud på det tidspunktet. (Se
Scofield Reference Bible. s.1343 om de forskjellige evangelier.)
De første apostlene og disiplene tok de fulle konsekvensene av

misjonsbefalingen i Mat.28,18-20, hvor det står: "Og Jesus trådte
fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord, gå
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derfor ut og gjør alle folkeslag til displer 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 tidsalderens ende (både den nåværende og den kommende
tidsalder)."
Det er tydelig at apostlene og de første kristne bevisst fordelte

mellom seg den til da kjente verden og drog til de forskjellige delene
av verden med evangeliet om himlenes rike og evangeliet om Guds
frie nåde.

Både Peter og Paulus drog vestover mot Europa. Mens Peter kom
til Roma, kom sannsynligvis Paulus helt til Spania. Tyngdepunktet
for kristendommen har helt til vår tid vært Europa og Vesten, men
nå ser det ut til at dette kan endre seg, slik at tyngdepunktet kan bli
flyttet til andre deler av verden.
Både Judas Taddeus og Thomas drog østover. I Persia ble det tidlig

dannet en kristen kultur, som vi i dag finner ruinene etter. Thomas
kom etter tradisjonen helt øst til India. I Kerala finnes det fortsatt en
kirke som hevder at den er et resultat av Thomas sin misjonsvirksom
het. De kaller seg for Thomas- kristne.
Både Johannes, Filip, Andreas og Bartolomeus drog nordøstover

og nordvestover mot Lilleasia og grensestrøkene mot Russland.
Kristendommen står svakt i disse områdene i dag, men fortsatt finnes
det kristne grupper som kan føres tilbake til tidlig kristen tid. Som
eksempel på dette kan vi nevne den armenske kirken.
Noen av apostlene drog også sørover. Jakob, sønn av Alfeus, virket

i Egypt Kanskje kom Simon Ivreren, Matteus og Mattias helt til
Etiopia. Vi har ikke sikre beviser for dette, men det vi vet er at kongen
i Etiopia gjorde kristendommen til statsreligion så tidlig som i år 350
e. Messias.

Apostlene og de første kristne gjorde en fin innsats med å bringe
evangeliet ut til hele verden, men innsatsen har dessverre ikke vært
så god hele tiden i den kristne kirkes historie. Det er gått snart 2000
år siden den første starten med å evangelisere verden, og i dag er det
ennå ca.2000 folkeslag som ikke har fått høre om Jesus. Innenfor
disse 2000 folkeslag regner vi med at det finnes 12000 mindre
folkegrupper.
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I dag regner vi med at det er 6 milliarder mennesker i verden. Med
hensyn til utbredelsen av evangeliet kan vi dele disse menneskene inn
i 3 grupper:

1.) 2 milliarder av disse er såkalte kristne. Av disse er det 500
millioner personlige kristne, mens det er 1,5 milliarder som er
navnkristne. De er ikke gjenfødt til et levende håp i Jesu død og
oppstandelse. Det haster med å vinne disse for Jesus.

2.) 2 milliarder mennesker har et visst kjennskap til kristendom
men. De kjenner mennesker som er kristne, men de er aldri blitt
utfordret til å ta imot evangeliet ved forkynnelse.

3.) 2 milliarder mennesker har aldri hørt om Jesus eller evangeliet.
Når Jesus sa i Mat.24,14 at evangeliet om riket skulle forkynnes

som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og deretter skulle enden komme,
så mente han at alle skulle få kjennskap til det, slik at de kunne ta
imot Jesus som sin personlige frelser. Han mente ikke at det skulle
være tid til å opprette noen menighet blant alle folkeslagene.
I dag er det mange som mener at det er teknisk mulig å nå alle

folkeslag innen år 2000. Dette gjelder både ved direkte misjonsen-
gasjement, ved bønn, ved de såkalte "teltmakere", som har et annet
arbeid blant hedningene, men kan benytte anledningen til å vitne om
Jesus, ved radio, ̂ernsyn, kåssetter, video, litteratur og film.
De store misjonsbevegelsene i verden har ved flere anledninger

sagt at det er mulig å nå verden med evangeliet innen år 2000. Vi skal
i det følgende ta med noen slike uttalelser. De amerikanske
sørbaptistene, som er det største misjonsselskap i verden, har satt seg
som mål å nå "hvert eneste levende menneske i verden innen år
2000."

De tre største radiomisjonsstasjonene i verden har laget en over-
enstkomst der det står følgende: "Vi forplikter oss til å sørge for at
hver eneste mann, kvinne og barn på jorden skal kunne skru på
radioen og høre evangeliet om Jesus foistus på et språk de kan forstå,
så de kan bli etterfølgere av Jesus og ansvarlige medlemmer av hans
menighet... innen år 2000."
Den kjente misjologen David Hesselgrave har uttalt: "Kanskje i en

grad som aldri før i historien, disponerer kirken potensiale til å utføre
en verdensevangelisering innen en meget begrenset tids-
ramme...Verdensevangelisering innen år 2000 er et realistisk mål."
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Vi vet ikke det eksakte tidspunktet for gjennomføringen for ver-
densevangeliseringen, men det vi vet er at den kristne menighet ikke
skal utføre denne oppgaven. Den har heller ikke fått dette oppdraget.
Den har fått det oppdraget å ta ut det kristne legemet, og det skal
bestå av mennesker fra hver stamme og folk og tunge og ætt."Simeon
har fortalt hvorledes Gud fra først av drog omsorg for å få ET FOLK
AV HEDNINGER for sitt navn."(Ap.gj. 15,14.)
"og de (de 24 eldste) synger en ny sang og sier: Verdig er du til å

ta boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod
kjøpte oss til Gud av HVER STAMME OG TUNGE OG FOLK OG
ÆTT."(Åp.5.9.)

Etter den kristne menighets bortrykkelse før den siste og 70.
åruken for Israel og Jerusalem, skal igjen troende jøder forkynne
evangeliet ut over hele verden, slik at alle skal få høre det. De 144000
beseglede av Israels 12 stammer er de som skal nå ut med evangeliet
til hele verden som et vitnesbyrd. (Se Åp.7,1-8.) (Se min bok: Israel
og den kristne menighet. s,147-149.)

Disse er også i stand til å forkynne både evangeliet om Guds nåde
og evangeliet om riket for Israel, fordi de er jøder og har den rette
forståelsen av evangeliene. Dette fine budskapet om at Jesus skal
komme tilbake og opprette riket for Israel, er dessverre falt bort hos
mange hedningetroende i dag. Vi har dessverre ikke noe fulltonende
evangelium å tilby verden, i og med at vi har fortolket bort og
misforstått Guds planer med Israel og jødene.
I og med at det er jødene som vil fullføre misjonsoppdraget i

endetiden, så er de dermed kommet inn i sin opprinnelige og
egentlige oppgave- som misjonærer for hele verden. Det var jødene
som begynte med misjonsoppgaven, og det er også de som skal
fullføre den. De har 7 år til disposisjon for dette store oppdraget.
Når vi videre er kommet inn i 1000 års-riket, så er det jødene som

skal være både misjonærer og prester for folkene på jorden. Vi vet
at dette er jødenes store forrett og oppgaver etter Guds forutvidende
råd. Det er først på det tidspunktet at misjonsbefalingen i Mat.28,18-
20 skal komme til sin fulle rett. Når vi ser på innholdet i denne
misjonsbefalingen, så har den 1000 års-riket som sin forutsetning. Vi
skal se på de forskjellige delene i denne misjonsbefalingen:
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a) Apostlene skulle gjøre ALLE FOLKESLAG til Jesu disipler.
Det er en umulighet i inneværende tidsperiode. I vår tid skal vi ta ut
den kristne forsamlingen. Etter at den er bortrykket til Gud, skal
jødene gå ut for å høste inn de av menneskene som vil la seg frelse.
Det er først i 1000 års- riket at nasjonene eller folkeslagene kommer
til tro på Jesus. DEN FØRSTE NASJONEN SOM BLIR FRELST,
ER ISRAEL.

b) Apostlene skulle DØPE ALLE DEM SOM KOM TIL TRO
PÅ JESUS I VANN i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds
navn. Etter som jeg ser det, vil voksendåpen komme inn som en
forutsetning for å bli frelst i 1000 års-riket. (Se min bok: Jødenes
Konge. Bind 3. s.326. Jeg har også skrevet om dette i de 3 andre
bøkene i denne serien.)
c) Apostlene skulle lære menneskene å HOLDE ALT DET SOM

JESUS HADDE BEFALT. Som jeg har vist i mine bøker, så forkynte
Jesus både lovens og nådens rettferdighet. Den første fikk jødene ved
å holde alt det som Jesus hadde befalt. Dette var ingen frelsende
rettferdighet, men en etisk rettferdighet. I tillegg til dette måtte
jødene komme til en personlig tro på Jesus. Dette var den frelsende
rettferdighet. Dersom vi ikke ser at JESUS FORKYNTE INNEN
FOR LOVENS RAMME, så forstår vi ikke Jesu forkynnelse.
I den kristen menighets tidsperiode er det nok å tro på Jesus til

frelse. Dette var det nye evangeliet som Paulus fikk åpenbart av
Herren. Det var evangeliet om den frie nåden. Det var tilpasset den
kristne menighets tidsperiode. Det var tilpasset til hedningene, som
ikke kjente loven.

Etter den kristne menighets bortiykkelse kommer den jødiske
kristendoms forståelsen til sin utfoldelse og rett igjen. 11000 års-riket
skal loven inn igjen som forpliktende frelsesvei. (Dette har jeg skrevet
mye om i mine bøker, så jeg skal ikke gjenta det her.)
I tillegg til misjonsbefalingen i Mat.28,18-20, har vi også to andre

misjons befalinger i evangeliene, og det er:
1.) "Og han sa til dem (de 11 apostlene): Gå ut i all verden og

forkan evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt
(betingelse), 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
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om de drikker noe giftig, skal det ikke skade dem, på syke skal de
legge sine hender, og de skal bli helbredet..."(Mark.l6,15-18.)
Denne misjonsbefalingen gjalt først og fremst de 11 apostlene.

Den beskriver deres PERSONLIGE TJENESTE I ISRAEL FRAM
TIL TEMPLETS ØDELEGGELSE i år 70 e. Messias. De skulle
forkynne til jødene at Messias kunne komme tilbake og opprette
riket for Jødene, dersom jødefolket ville omvende seg. Budskapet ble
ledsaget av store tegn og undergjerninger. Det skulle vise jødene at
Guds-riket i Israel kunne opprettes, dersom de tok imot Jesus som
sin personlige frelser og sin Messias.
Vi vet at i vår tid, følger ikke disse tegn de troende i den utstrekning

som de gjorde det i den første tiden. Det er flere årsaker til dette,
men hovedårsaken er at disse kraftige undergjerningene først og
fremst hører med til riket for Israel. De som vil ha en rett forståelse
av undergjerningene, de må regne med 1000 års-riket som en ffel-
seshistorisk tidsperiode, som hører den nære framtid til. I 1000
års-riket skal FYLDEN AV UNDERGJERNINGENE KOMME
INN IGJEN. I vår tidsperiode har vi dette bare sporadisk og ikke
bestandig. DET ER MYE GAL FORKYNNELSE ANGÅENDE
DETTE PUNKTET.(Se min bok: Jødenes Konge. Bind 4. s,252-254.)

2.) "Og han sa til dem (apostlene og "de som var sammen med
dem"(v.33.): Så står skrevet at Messias skal lide og oppstå fra de døde
på den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes
forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. Dere er vitner
om dette.(Luk.24,46-48.)
Denne misjonsbefalingen ble gitt av Jesus på den samme dag som

han stod opp ifra de døde. Dette var en fortsettelse av både døperen
Johannes og Jesu oppgave. DETTE ER EN GENERELL MIS-
JONSBEFALING, som ikke innholder noen spesielle trekk. De
skulle begynne i Jerusalem og gå ut i hele verden med budskapet om
omvendelse og syndenes forlatelse. I dette arbeidet ble Peter den
drivende kraft i den første tiden. Siden overtok Paulus, som ble
hedningenes apostel på en spesiell måte.
Det er av den største viktighet at vi ikke blander sammen disse 3

misjonsbefalingene som vi har i evangeliene. I utgangspunktet er alle
3 forskjellige, og de er gitt til jødene. Selv om det er ting som forener
dem, er det også ting som atskiller dem fra hverandre.
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Hva som gjelder den kristne menighets misjonsengasjement, så
ligger det nærmest den misjonsbefalingen som vi har i Luk.24,46-48.
Vi skal gå ut i all verden med budskapet om omvendelse for alle og
syndenes forlaelse til dem som kommer til tro på Jesus.
Ved siden av de 3 misjonsbefalingene som vi har evangeliene, blir

misjonsbefalingen i Luk.24,46-48 stadfestet både i Ap.gj.1,8, i
2.Kor.5,18-20 og mange andre steder i N.T."men dere skal få kraft i
det Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine
vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens
ende."(Ap.gj.l,8.)
"Men alt dette er av Gud som forlikte oss med seg selv ved Kristus

og gav oss forlikelsens tjeneste, fordi Gud i Kristus forlikte verden
med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og har
overgitt til oss (gitt oss kommisjon på) ordet om forlikelsen. Så er vi
da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved oss: LA
DERE FORLIKE MED GUD."(2.Kor.5,18-20.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er hovedbetydningen av begrepet "Guds rike"?
2.) Hvorfor kunne ikke Jesus opprette riket for Israel ved sitt

første komme?

3.) Når vil han opprette det?
4.) Hvorfor måtte Gud innføre den kristne menighets

tidsperiode?
5.) Hvorfor er det forskjell på Jesu og Paulus sin forkynnelse?
6.) Hva er forskjellen?
7.) Hva betyr utsagnet i Mat.24,14: At enden kan ikke komme før

evangeliet om riket er forkynt som et vitnesbyrd for alle
folkeslag?

8.) Hvilke 4 forskjellige evangelier har vi i N.T.?
9.) Hvilke 3 evangelier skal forkynnes i trengselstiden?
10.) Hvorfor skal ikke evangeliet om Guds frie nåde forkynnes i

trengselstiden?
11.) Til hvilke land og verdensdeler gikk de første kristne?
12.) Hvor mange folkeslag er det i dag som ikke har fått høre

evangeliet om Jesus?
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13.) Hvor mange milliarder mennesker er det i verden i dag?
14.) I hvilke 3 grupper kan vi dele dem?
15.) På hvilke forskjellige måter er det mulig å nå hele verden med

evangeliet innen år 2000?
16.) Hvem er det som skal fullføre verdensevangeliseringen?
17.) Hvorfor forstår ikke mange hedningetroende evangeliet om

riket for Israel?

18.) Hvor mange år har jødene til disposisjon til å evangelisere
hele verden?

19.) Hva er det som kjennetegner misjonsbefalingen i Mat.28,18
20.) Når kommer den til å gjelde for follt?
21.) Hvorfor forkynte Jesus både lovens og nådens rettferdighet?
22.) Hva er det som kjennetegner misjonsbefalingen i Mark. 16,

15-18.?

23.) Hva er det som kjennetegner misjonsbefalingen i Luk.24,
46-48.?

24.) Hvorfor er det av den største betydning at vi ikke blander
sammen disse 3 misjonsbefalingene?

25.) Hvilken av dem ligger nærmest opp til den kristne menighets
misjonsoppdrag?

26.) Hvor i Bibelen står den kristne menighets misjonsbefaling?
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TIDS TEGNET.

På samme måten som Gud skapte verden på 6 dager og kvilte på
den T.dagen, har han også inndelt frelseshistorien i 7 dager a 1000 år.
De første 6 dagene eller 6000 år er menneskeslektens arbeidsår. DEN
SISTE DAGEN ER 1000 ÅRS-RIKET. I denne dagen skal mennes
kene kvile fra sitt arbeid og glede seg sammen med Jesus og de
troende fra de forskjellige frelsesgrupperingene.
På samme måten som de verdslige historikere deler opp den

verdslige historie, deler også Gud opp frelseshistorien i tidsperioder.
Vi har følgende store perioder:
a) Det er tidsaldrene før verdens grunnvoll ble lagt.
b) Det er nåværende onde tidsalderen. Den sees i Bibelen ofte

som motsetning til 1000 års-riket. Den deles igjen opp i 6 mindre
perioder.
c) Det er den kommende tidsalder, som er riket for Israel.
d) Det er de kommende tidsaldere, som både innkluderer riket

for Israel og de forskjellige tidsperiodene på den nye jord.
Vi deler videre inn den nåværende onde tidsalder i følgende

underperioder:
a) Uskyldighetens tidsperiode i Edens hage.
b) Samvittighetens tidsperiode fra utdrivelsen av Edens hage og

til syndfloden.
c) Perioden for menneskelig styre og autoritet fra syndfloden og

til Abraham.

d) Løftets tidsperiode fra Abraham og til Sinai.
e) Lovens tidsperiode fra Sinai og fram til Golgata.
f) Den frie nådes tidsperiode fra Golgata og fram til Jesu komme

for den kristne menighet.
Vi kan videre gi de 3 siste store tidsperiodene følgende benevnel

ser:
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a) Nåværende onde tidsalderen kan vi kalle for MENNESKETS
DAG.

b) Den kommende tidsalderen kan vi kalle for HERRENS DAG.
c) Tidsaldrene etter 1000 års-riket kan vi kalle for GUDS DAG.
Hva som gjelder de forskjellige tidsperiodene, så ender de alle med

dom. Vi må også være oppmerksomme på at det mellom de forsjel
lige tidsperiodene kan være overgangsperioder. Dette har vi skrevet
mye om i våre bøker.
Hensikten med de forskjellige tidsperiodene er det forholdet at

Gud vil prøve menneskene med hensyn til de forskjellige frelsesprin-
sipper. Han vil bevise overfor menneskene at ingen kan frelse seg
selv- uansett hvilket prinsipp som blir lagt til grunn for frelsen. De
forskjellige frelsesperiodene peker på Jesu forsoningsverk på Gol
gata. DET ER UMULIG Å FRELSE SEG SELV VED EGNE
GJERNINGER.

1000 års-riket er heller ikke den perfekte perioden, men i og med
at Satan og de onde ånder er bundet i avgrunnen i 1000 år, blir det
en mye bedre tidsperiode for menneskene enn de som vi før har hatt.
Dessuten skal Jesus styre med rett og rettferdighet i rikets tid.
Vi vet at på slutten av 1000 års-riket skal Satan løslates for en kort

tid og gå ut og forføre folkene. De skal i et siste desperat forsøk
forsøke å innta Jerusalem og ødelegge Guds folk. Dette er DET
ANDRE HARMAGEDDON. Dette siste onde anslaget fra Satan
sin side vil imidlertid ikke lykkes. Gud vil gripe inn og tilintetgjøre
Satan og hans hærer.(Se Åp.20,7-10.)
1000 års-riket blir bl.a. kalt for en sabbatshelg."Altså står det en

sabbatshelg tilbake for Guds folk."(Hebr.4,9.) På samme måten som
Gud kvilte på den 7. dagen, etter at han hadde skapt, skal også
menneskene få kvile på den 7.dagen. Dette er DEN STORE SAB
BATSDAGEN for menneskeslekten.

De 6000 årene i inneværende tidsperiode fordeles på følgende
måte:

a) Fra skapelsen til Abraham er det ca. 2000 år.
b) Fra Abraham til Jesus er det ca. 2000 år.
c) Fra Jesus første komme til Jesu gjenkomst blir det ca. 2000 år.
DE SISTE 1000 ÅRENE ER RIKETS TID. Da skal Jesus være

konge. Han skal være konge i dette spesielle styret helt til han får
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lagt alle sine fiender under sine føtter. Den siste fienden som blir
tilintetgjort, er døden. Når dette er skjedd, skal Jesus underlegge seg
Faderen, og den treenige Gud skal styre i tidsaldrenes tidsaldere. (Se
l.Kor.15,25-28.)
Når vi nå nærmer oss avslutningen av de siste 2000 årene av

inneværende tidsperiode, så sier det seg selv at Jesu gjenkomst og
opprettelsen av riket for Israel ikke er langt unna. Vi skriver i dag
19^, og når vi i tillegg til dette vet at vår tidsregning er fra 4-7 år for
seint ute, er vi i realiteten kommet enda lenger inn i endetiden. (Se
min bok: Jødenes Konge. Bind 4. s,163-175.)
Det Gamle Testamente forteller oss også at Messias skal komme

tilbake til jødene, etter at han har vært borte fra dem i 2 dager, som
er det samme som 2000 år. På den S.dagen skal de leve for hans åsyn.
Det vil si at på den 3.dagen, som er 1000 års- riket, skal jødene leve
sammen med Messias i Israel." Jeg (Messias) vil gå min vei, jeg vi
vende tilbake til mitt sted (himmelen), inntil de (jødene) erkjenner
seg skyldige og søker mitt åsyn, i sin trengsel (den store trengsel) skal
de lete etter meg. Kom! la oss vende om til Herren! (sier de). 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 2 DAGER (2000 ÅR), PÅ DEN 3. DAG VIL HAN OPP
REISE OSS, og vi skal leve for hans åsyn." (Hos.5,15-6,2.)
Det er ingen som helt eksakt kan regne seg ut til årstallet for Jesu

gjenkomst og opprettelsen av riket for Israel. Det er hans egen
hemmelighet."Da de nå var kommet sammen, spurte de ham: Herre!
gjenreiser du på den tid (ved Den Hellige Ånds komme) RIKET
FOR ISRAEL? Han sa til dem: DET TILKOMMER IKKE DERE

Å VITE TIDER OG TIMER SOM MIN FADER HAR FASTSATT
AV SIN EGEN MAKT."(Ap.gj.l,6-7.)
Vi skal ikke kjenne det eksakte tidspunktet for de forskjellige

Guds-begivenhetene, men vi skal kjenne TIDEN. Gud har gitt oss
mange vitnesbyrd i Bibelen som tilkjennegir at vi allerede på
nåværende tidspunkt er kommet langt inn i endetiden, og disse
forskjellige tegnene har vi forsøkt å beskrive i kapitlene foran. Der
som vi til slutt skal sette dem opp i korte punkter, må det bli:
a) Israels misgjerningsår og hedningenes tider er ved å gå inn.
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b) Israels gjenopprettelse fra 1948 av. Dette hører med til
fikentreets tegn.

c) Det store frafallet som vi har innenfor kirken.
d) Romerriket holder på å bli etablert igjen i det som skjer i

Europa.
e) De hedenske religioner holder på å etablere seg i det kristne

Vesten.

f) Dyrets merke, som er 666, er allerede innført på en rekke varer.
g) Den store skjøgen holder på å etablere seg. Sentrum i den vil

være den katolske kirken med sine mange vranglærer.
h) Vi har hatet mot jødene og Israel. Det er antisemittismens og

antisionismens tegn.
i) Vi har de store forunseningene og miljøforstyrrelsene.
j) Vi har hungersnød og dyrtid.
k) Vi har sykdom og pest.
1) Vi har krig og rykter om krig.
m) Vi har store jordskjelv og naturkatastrofer.
n) Politikerne arbeider med å få etablert en varig fred mellom

nasjonene.
o) Vi har det forholdet at evangeliet snart er forkynt som et

vitnesbyrd for alle folkeslag.
p) Vi har tids tegnet, som viser oss at vi nærmer oss 7000 år fra

verdens skapelse av. Det siste 1000 året er riket for Israel.

Spørsmål og oppgaver.

1.) På hvilken måte har Gud inndelt frelseshistorien?
2.) I hvilke 4 store perioder har Gud inndelt frelseshistorien?
3.) I hvilke 6 underperioder deler vi nåværende tidsalder?
4.) Hva er hensikten med de forskjellige tidsperiodene?
5.) I hvilke 4 perioder kan vi videre inndele de 7000 år?
6.) Hva sier Hos.5,15-6,2 om tidspunktet for Jesu gjenkomst?
7.) Hvorfor er det ingen gitt å vite det eksakte tidspunktet for de

forskjellige hendelser i Guds rike?
8.) Hva er det vi skal kjenne til?
9.) Hvilke forskjellige slags endetidstegn har vi?
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Tingvoll den 24.oktober. 1990.
Oskar Edin Indergaard.
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BIND 1

OSKAR
EDIN
INDERGAARD

er født den 28-4-1938. Han er utdan

net cand. philol og har arbeidet 24 år

i den vidergående skolen. Han har
følgende fagkrets; Mellomfag i tysk,
fransk, kristendoms- og samfunns
kunnskap og hovedfag i historie.
Ved siden av sitt arbeid på skolen,

skriver han bøker og artikler og
holder taler og foredrag om kristne
problemstillinger. Han er spesielt in
teressert i temaer som har med Israel

og det profetiske ordet å gjøre.
Han driver eget forlag: Kristen Bok

produksjon. Til nå har han skrevet
følgende bøker om dette emnet;

Guds løfter til Israel, Israel og den
kristne menighet. Den kristne menig
hets bortrykkelse, Guds-riket i Israel,

Jødenes Konge. Bind 1, 2, 3 og 4 og
Jesu Gjenkomst. Bind 1.
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