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FORORD

Denne boka i tre bind har fått tittelen: TEMAER I BIBELSK
PROFETI

Disse temaer er hovedsaklig tatt fra Åpenbaringsboken, Bibelens kro
ne, eller — om de er tatt fra andre steder i Bibelen — dog har til hensikt
å belyse temaer i Åpenbaringsboken,
Min omvendelse og frelse den 18. mai 1934 ble innledningen tU et

nytt liv for meg Min særlige bok ble Bibelen.
I den tid som er gått siden hin uforglemmelige dag, har jeg i sannhét

avlagt mange vitnesbyrd om min Frelser under de høyst forkjellige situ-
sjoner i mitt liv. Etterhånden ble det også tU kristelige taler og foredrag
om bibelske emner og mange artikler i forskjellige kristelige blad, særlig
angående eskjatologisk profeti.

Jeg har i årenes løp fått mange oppfordringer om å utgi mine artikler
i bokform, men på grunn au det store arbeidspress i mitt embede som
distriktsveterinær har dette vært uoverkommelig for meg før nå.

Jeg utgir artiklene i bønn til Gud om at de må være til orientering og
hjelp for mange i denne alvorlige tid. Først og fremst ved at de må lede
til frelse ved troen på Jesus Messias, men dernest ved at mange må søke
til og vandre i profetienes klare lys om vår tid, hvor menneskene skal bli
mer og mer rådville og fortvilte over det som nå kommer over verden.
Men vår dyrebare Frelser Jesus Messias har lys og kraft ved Den Hellige
Ånd til å lede enhver som setter sin lit til ham, gjennom denne tids
åndelige mørke til vi er fnist hjemme hos Herren.

Hilses med Johs. 8,12: "Atter talte da Jesus til dem og sa: Jeg er ver
dens lys, — den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha
livsens lys.

Fhv. distriktsveterinær Ole Kristian Indergaard



Kristen Bokproduksjon: Oskar Edin Indergaard.
Sats: Olav Nerlandy 6037Eidsnes.
Trykk: New Life Literature Ltd. Sri Lanka.
Forsiden er tegnet av Frank Østensen.

Vi har til nå gitt ut følgende høker:
1) O.K. Indergaard: TEMAER I BIBELSK PROFETI. DEL 1.
2) - : TEMAER I BIBELSK PROFETI DEL 2.
3) - : TEMAER I BIBELSK PROFETI DEL 3.
4) Oskar Edin Indergaard: GUDS LØFTER TIL ISRAEL.
5) - : ISRAEL OG DEN KRISTNE MENIGHET.
6) - : DEN KRISTNE MENIGHETS BORTRYKKELSE.
7) - : GUDS-RIKET I ISRAEL.
8) - ; JØDENES KONGE. BIND 1.

I tillegg til dette anbefaler og selger vi andre bøker. De er utplukket
av den litteratur som undertegnede har lest om Israel Midt-Østen og det
profetiske ord. Bøkene deler vårt syn på de aller fleste områder^ og vil
være til stor hjelp i studiet av det profetiske ordet.
Bøkene er skrevet på dansky men det gjør ingen ting. Vi leser dansk

like godt som norsk. Dette gjelder følgende bøker:
1) Marius Baar: VESTEN MA VELGE. Dette er en meget god bok

om Bibelens profetier og deres oppfyllelse i vår tid. Den gir en utgrei
ing både om islam og jøde-kristendommeny og viser at verden må velge
mellom disse to alternativene.

2) Sigfrid Beck: LYS OVER FREMTIDEN. Dette er en sjelden
god fortolkning av Johannes Åpenbaringy og den deler vårt syn på de
aller fleste punktene i fortolkningen.
3) Klaus Gerth: ANTIKRIST. Dette er en meget god bok om den

mannen som nå snart er i ferd med å tre inn på den politiske og religiøse
arenay nemlig Satans Antikrist. Boken legger særlig vekt på de økono
miske og politiske forholdeney slik som de er i verden i dagy og peker på
at Antikrist ikke er langt unna
4) P. G. Felter: GUDS FRELSESPLAN I BIBELEN. Dette er en

meget god bok som skjelner klart mellom jødekristendommen på den
ene siden og den kristne menighets kristendomsforståelse på den andre
siden. Den deler våre synspunkter på de aller fleste områder.

Samtlige bøker kan bestilles hos:

OSKAR EDEN INDERGAARD, 6630 TINGVOLL - Tlf. 073-31436



JNNLEDNING

Kristen Bokproduksjon gir ut bøker om Israel og det profetiske
ordet Dette er et meget aktuelt tema for oss som nå lever i endetiden,
rett før Jesu komme for den kristne menigheten. Det profetiske ordet
er et lys for oss som skinner på et mørkt sted, inntil Jesus kommer til
bake og setter det hele inn i sin rette skikk, DET PROFETISKE
ORDET ER VEILEDNING I EN MØRK ENDETID,

Det er derfor med takk tU Gud og mennesker, som støtter meg i
bønn og med økonomiske midler, at jeg kan registrere at det arbeidet
som jeg driver, med å gi ut bøker om Israel og endetiden, går framover.
Og jeg ser tydelig at det er Gud som står bak og fremmer det hele. Han
skal ha hele æren. Selv er vi bare tjenere, som ikke har gjort annet enn
vår plikt.
Denne gangen er jeg d heldig å kunne gi ut: TEMAER I BIBELSK

PROFETI, DEL 3, av O, K, Indergaard, Dette er siste del av de artik
lene som O. K, Indergaard skrev i Karmels blad, *Tsrael-Nytt*\ fra
1966 av. Disse bøkene angår sas flig forskjellige temaer i Johannes Åpen
baring, I den nye boka blir følgende temaer behandlet:
1) Dommen over de levende nåloner,
2) Den buende og siste vredesskål. Åp, 26,17—21,
3) De tre spesiélle og ulike kall fra Gud,
4) Dommen over Babylon, den store skjøge,
6) De fire Hallelujaer i himmelen. Åp, 19,1—9,
6) Lammets bryllup,
7) HerlighetstroneniMatt, 25, 31,
8) De åtte Guds pakter,
9) De sju tidshusholdninger,
10) Hvor lenge varer 1000-års-riket ?

De 3 siste temaene er ikke utgitt i Karmels blad tidligere. Det er der
for nye ting Grunnen til at de ikke er kommet med der, er at O, K,



Jndergaard måtte aobryte sin artikkelserie i dette bladet på grum av
sykdom, men tU tross for dette, så arbeidet han med dette stoffet like
inntil sin død. Han var med andre ord trofast i den oppgaven som Gud
hadde satt ham tii

Det er derfor med en blanding av vemod og takk at jeg leser igjen
nom hans siste bok, i det jeg husker hvor ofte han strevde med sin syk
dom i denne tiden. Det var på en måte en kamp med tiden, men Herren
gav ham krefter tilå nå målet

Ellers såmåjegfå lov tU å gi uttrykk for den store beundringen som
jeg fortsatt har for min far og det arbeidet som han fikk lov tU å legge
ned i studiet av det profetiske ordet Her er gedigen kunnskap forenet
med en ydmyk ånd, og leserne kan gjennom disse 3 bøkene, som
Kristen Bokproduksjon har gitt ut ved selvsyn kunne sette seg inn i de
tankene som O. K, Indergaard hadde anende eskjatologiske problem
stillinger og det profetiske ordet

Jeg håper og ber til Gud om at mange må kjøpe disse bøkene, som gir
sunn og bibelsk veiledning i disse ting i en vanskelig endetid, hvor store
deler av teologien har sviktet det jødiske aspektet ved Bibelen. Jeg
håper videre om at mange vil være med på å støtte meg i dette viktige
arbeidet med å gi ut litteratur om Israel og det pro fetidte ordet Vi må
huske på at DEN SOM VELSIGNER ISRAEL, DEN VIL GUD
VELSIGNE, Vi har bruk for all den velsignelsen som vi kan få.

Tingvoll den 8. februar 1987.
Deres i ̂ enesten
Oskar Edin Indergaard
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Artikkel nr. 200

DOMMEN OVER DE LEVENDE NASJONER

Da vi i artikkelserien DYRET, d. e. Anti^Messias og hans rike, under
omtalen av den gette vredesskål. Ap. 16,12—16, fikk en naturlig anled
ning i v. 15 til omtale av forskjellige aspekter av Jesu komme, forlot vi
foreløpig serien dyret og har under serien JESU KOMME i art. 181 —
199 gitt en kort ftemstSling av dette. Nå vender vi tilbake til serien
dyret, i en ny serie, nemlig DOMMEN OVER DE LEVENDE NA—
SJOfiflSR, ut fra den del av Ap. 16,15 som vi ennå ikke har omtalt, og
videre ut fra den guende og siste vredesrirål. Ap. 16,17—21, for nær
mere å gjøre rede for dommen over de levende nagoner ved Jesu gjen
komst til vår jord.

Angående Jesu gjenkomst skal jeg her gjenta — hva jeg tidligere har
utlagt — at Jesu gjenkomst ifølge profetiene kun kan være til dommen
over Anti-Mesrias og de levende nagoner, etterfulgt av opprettelsen av
Mesriae-riket på denne jord, d. e. riket for Israel.

Såvel den østerland&e som den vesteriandske kirke i henhold til Den
apostolirire bekjennelse. Den nicænske bekjennelse og Den athanasian-
ske bekjennelse og i særdeleshet den lutherske kirke som dertil i hen
hold til dens gu grunnleggende lutherske békjennelsesrimfter, nemlig
Den augshurgske bdsjennelse, Apologien for Den augshurgrire bekjen
nelse, De schmalkaldirire årtier. Traktaten om pavens makt og over
høyhet, Luthers Lille katekisme. Luthers Store katekisme og Konkor-
diefoimelen og hvor jeg særlig vil ffemheve Den augri>urg8ke bekjennel
ses art. 17, bdsjenner seg til den lære at JESUS MESSIAS* GJEN
KOMST SKAL SKJE VED VERDENS ENDE (DEN SISTE DAG)
TIL EN FELLES OPPSTANDELSE AV FRELSTE OG UFRELSTE
OG EN FELLES DOM OVER LEVENDE OG DØDE.
For ikke å bli misforstått må jeg her få opplyse at jeg tilhører Den

nordre kirke, som bekjenner seg til Den apostoliske bekjennelse. Den



nicænske belqennelse, Den athanasianske belqennelse. Den augsburgdse
belgennelse, Lutheis Lille katekisme og dertil Kirkens grunn av 1942,
altså ialt seks belqeimelsesskrifter. Hvor høyt jeg enn verdsetter de
mange dype og herlige sannheter i disse foran nevnte elleve bekjennel
sesskrifter, er det dog umulig for meg å bekjenne meg til deres lære om
Jesu gjenkomst, da jeg mener at bekjennelsen her på enkelte punkter er
i strid med Bibelens vitnesbyrd. Og en bekjeimelse har kun bindende be
tydning for oss dersom den er overensstemmende med Guds ord i vår
Bibel. Men dersom ikke, skal vi adlyde Gud mere eim meimesker. For
bindende for oss meimesker er alene det bibelske vitnedi>yrd, d. e. Jesus
Messias* ord, hans som er sann Gud og sant menneske i en og samme
person, og videre det profetiske og apostoliske ord, som ikke er gitt til
egen tydning, da det ikke er fremkommet ved et menneskes vilje, men
de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd, 2. Pet. 1,19—21,
og da den hele Skrift er innblest av Gud, 2. Tim. 3, IG—17.

Når bekjennelsesskriftene lærer at Jesus dial dømme levende og døde,
så er dette bibelsk sannhet. Ap. gj. 10,42, 2. Tess. 4,1, 1. Pet. 4,5,
etc. . Og når de lærer at Jesus skal komme igjen fra Faderens trone i
himmelen til vår jord, så er dette bibelsk sannhet, både på grunn av
sakens sammenheng, idet Jesus i den nærværende nådens frelseshus*
holdning sitter med sin Fader på hans trone i himmelen. Åp. 3,21, etc.,
og er hyrde-yppersteprest i den himmelske helligdom, Hebr. 8, 1—2,
9, 24, og på grunn av de mangfoldige steder i NT som stadfester at han
s^ komme igjen, f. eks. Matt. 16,27, 23,39, 24,30, 25,31, 26,64,
Mark. 13, 26, 14, 62, Luk. 17, 24, 21,27, Ap. gj. 1,11, 1. Tess. 1,
10, 2. Tess. 2, 8, Åp. 1,7, 19,11—21, etc. Men når de på flere steder
lærer at Jesu gjenkomst skal skje VED VERDENS ENDE (DEN
SISTE DAG) TIL EN FELLES OPPSTANDELSE AV FRELSTE
OG UFRELSTE OG EN FELLES DOM OVER LEVENDE OG
DØDE VED EN OG SAMME AKT OG PÅ EN OG SAMME UD,
da stemmer dette ikke overens med de bibeldre vitnesbyrd i denne sak.
I tillegg til dette og i henhold til Den augsburgske bekjennelses art.

17 FORDØMMES DEN SANNE, BIBELSKE KJILIASME (læren
om tusenårsriket, d. e. det fremtidige Méssias-rike på denne jord, riket
for Israel). Men derved umuliggjøres en forståelse av de eskjatologiske
profetier som stemmer overens med de bibelske vitnesbyrd i denne sak,
og en stor del av Bibelen blir forkastet, nemlig det som angår det frem-
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tidige Messias-rike på denne jord i GT og NT.
De som forsvarer denne bekjennelsesskriftenes lære angående Jesu

gjenkomst henviser her gjeme til Jesu vitnesbyrd i Johs. 5, 28—29, hvor
det star: "Undre dere ikke over dette!", d. e. at Faderen har gitt Sønnen
makt til å holde dom, fordi han er en menneskesønn. **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, til livets oppstandelse, de som har gjort ondt,
til dommens oppstandelse". Og de mener at f. eks. dette skriftsted klart
beviser lærens riktighet.
Men la oss se nærmere på dette skriftsted:
I Johs. 5, 28—29, som forøvrig kun angår døde menneidrer, men ikke

levende, lærer Jesus at der er to oppstandelser, livets oppstandelse og
dommens oppstandelse, men han angir ikke her noen tidsavstand mel-
lem dem. Dette har sin naturlige forklaring. GT-åpenbaringen var nemlig
også kommet frem til samme resultat angående oppstandelsen, Dan. 12,
2, og da GT var Jesu og hans disiplers Bibel, måtte Jesus her lære som
GT for å bli forstått av sine disipler som på dette tidspunkt ikke kunne
forstå noe annet om oppstandelsen enn det GT lærte. Dertil hverken
så eller lærte GT-profetene om NT-henuneligheten ekklesia, den utkalte
forsamling av jøder og hedninger som Jesu mystiske og åndelige legeme.

Dette sier også Jesus bent frem til disiplene like før sin lidelse og død
ifølge Johs. 16, 12—13: "Ennå har jeg meget å si dere, men dere kan
ikke bære det nå. Men når han, sannhetens Ånd, kommer, SKAL HAN
VEILEDE DERE TIL HELE SANNHETEN, for han skal ikke tale av
seg selv, men det som han hører, skal han tale, og DE TILKOMMEN
DE TING SKAL HAN FORKYNNE DERE". Altså hadde Jesus

ennå mange ting å si disiplene, men de var på dette tidspunkt ikke due-
lige til å bære dem, d. e. å motta og forstå dem. Men når han, sann
hetens And, kom, skulle han veilede disiplene til HELE SANNHETEN,
og særlig er her omtalt DE TILKOMMENDE TING, gr. ta erkjomena,
som han skulle forkynne dem. Dette løfte om Andens opplysning gjel
der direkte apostlene, men indirekte enhver som lar seg undervise av
Guds And i de bibelske skrifter. ''Men Andens åpenbarelse gis enhver til
det som er gagnlig, idet han utdeler til hver især etter som han vil". 1.
Kor. 12,7 og 11..
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Artikkel nr. 201:

DOMMEN OVER DE LEVENDE NASJONER

En annen meget viktig ting kan vi også lære av Johs. 16,12—13, nem
lig at vi må vente å finne Åndens forkjmnelse av de tilkommende ting i
APOSTLENES GJERNINGER, DE APOSTOLISKE BREV og
ÅPENBARINGSBOKEN, hvor Jesu gjenkomst er et fremtredende te
ma, hvilket er et kardinalpunkt i denne sak.

Altså er Herrens ord til oss i de fire evangelier langt fra alt han hadde
å SL Endog hans næreste disipler forstod ikke mange av de enkleste
kjenns^eminger. De avviste f. eks. at han drulle o&e seg selv, som jo
danner grunnvollen til hans herlige opphøyelse. På grunn av disiplenes
uduelighet til å ta imot er mange av de opphøyede sannheter i Skriften
ikke å søke i Herrens ord til dem, men i den senere undervisning av
sannhetens Ånd som gjorde dem duelige til å forstå disse sannheter,
hvilket de tidligere ikke kunne:

Videre kunne mange sannheter heller ikke bli åpenbart før Israel en
delig og fullstendig hadde avvist himlenes rike og dets Konge, Jesus
Messias, forkynt av apostlene slik det berettes i Apostlenes gjerninger.
Men her må heller ikke gemmes den undervisning som den opp-

standne og herliggjorte Jesus Messias gav sine diapler, idet han i førti
dager viste seg for dem og talte om det som hører Guds rike til, og hvor
han også formante dem til å bli i Jerusalem inntil de var blitt døpt med
Den Hellige Ånd, hvilket skjedde ti dager etter Jesu himmelfart. Ap. gj.
1,1—5. At Jesus ved denne undervisning hadde talt med dem om riket
for Israel men uten å angi tiden for dets opprettelse, må ansees å være
utvilsomt på grunn av deres spørsmål til ham i Ap. gj. 1, 6 om han
skulle gjenreise riket for Israel på den tid da Den Hellige Ånd kom. Jfr.
Luk. 24, 21. Men Jesus fastholdt sin tidligere undervisning at det var
hans himmelske Fader som av sin egen makt har fastsatt tiden for gjen
reisingen av riket for Israel. Men på et senere tid^unkt i den fremad-
skridende Åndens åpenbarelse synes ikke tessalonikeme å være i noen
tvil om tiden, 1. Tess. 5,1.
I henhold til den fremadskridende Åndens åpenbarelse i Apostlenes
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gjerninger, De apostoliske brev og Åpenbaringsboken er det innlysende
at profetien her gir en rekke speafikagoner angående Jesu gjenkomst
for å dømme levende og døde både hva angår tid og sted og art av
dommen og dem dommen angår. Men mange teologer har omformet
og/eller åndeliggjort mange av disse spesifikagoner som skulle veilede
oss til en detaljert og rett forståelse av de eskjatologiske profetier. Eller
de har neglisjert dem eller rett og slett forkastet dem og dermed også
forkastet GT.s og NT.s klare lære om Messias-riket på denne jord, d. e.
riket for Israel med Jesus Messias som Konge.

Dette fremgår klart av Den augsburgske bekjennelses art. 17, som
ikke bare lærer om en feUes oppstandelse av frelste og ufrelste og en fel
les dom over levende og døde i en og samme akt og på en og samme tid,
men også fordømmer den sanne hebraiske og bibelske kjiliasme, d. e.
læren om det fremtidige Messias-rike på denne jord, det såkalte tusen
årsrike, hvor himlenes rike, gr. basileia ton oyranon. Matt. 4, 17, og
riket for Israel, gr. basileia to Israel, Ap. gj. 1, 6, forbinder seg med
hverandre i den guende og siste tidshusholdning på denne jord, hus
holdningen i tidenes fylde, Ef. 1,10, hvor Gud på underfullt vis vil sam
le alt til ett i Messias, både det som er i himlene, og det som er på
jorden.

Derfor kan disse teologer heller ikke klare å få en naturlig og rett
plassering av endetidens profetier overensstemmende med de bibelske
vitnesbyrd i denne sak, men har gjort kort prosess ved å trekke Jesu
gjenkomst frem til verdensfomyelsen og fører de frelste over enten til
himmelen eller til den nye jord. De forkaster selvsagt også Jesu komme
i lufthimmelen ved ankomst-fasen av Jesu paroysia FØR den antimes-
sianske trengselstid for å rykke menigheten opp til seg for alltid å være
med ham som hans mystiske, åndelige legeme. Videre forkaster de også
den første oppstandelse ved Messias-rikets opprettelse, som er en opp
standelse FRA DE DØDE, hvor de som hører Messias til, skal leven-
degjøres ved hans komme, d. e. hans gjenkomst til vår jord, 1. Kor. 16,
23, Åp. 20,1-6, og LÆRER OM EN FELLES OPPSTANDELSE
AV FRELSTE OG UFRELSTE OG EN FELLES DOM OVER

LEVENDE OG DØDE VED EN JESU GJENKOMST TIL DOM

MEN FOR DEN STORE HVITE TRONE, ÅP. 20,11-15.
Men sannheten er at det står intet i Skriften om at Jesus etter dom

men over Anti-Messias ved sin gjenkomst har trukket seg tilbake til
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himmelen, hvorfra han så skulle komme tilbake fra himmelen til vår
jord til dommen for den store hvite trone. I forbindelse med dommen
for den store hvite trone kan der ifølge profetiene overhodet ikke tales
om noen gjenkomist, men KUN OM EN JESU TILSYNEKOMST
ifølge Åpenbaringsbokens klare beretning: "Og jeg så en stor hvit trone
og han som SATT på den," Åp. 20,11. For Jesu gjenkomst fra him
melen til vår jord kan nemlig ifølge profetiene kun væte til dommen
over Anti-Messias og de levende nasjoner før opprettelsen av Messiaa-
riket på denne jord, som er identisk med gjenreisningen av riket for Is
rael, særlig i henhold til det pleonastiske idiom (overflødig språkeien-
dommelighet) i 2. Tess. 2, 8 ved fremstrålingen (epifani'en) av hans
paroysia, hvor begge de her brukte greske ord (epifaneia og paroysia)
teknisk har samme mening. Og dette fremgår videre av en rekke andre
profetier.

Heller ikke tales der i Åp. 20,11—15 om dom over levende mennes
ker, men kun om dom over DE DØDE, fordi der på dette tidspunkt
ikke finnes levende mennesker å dømme. For de siste levende mennes

ker på denne jord er de frelste som unngår ild-dommen i Åp. 20,8—9.
Og på grunn av at den millenniale jord og himmel da må vike bort
fra hans åsyn som sitter på den store hvite trone og inn i ild-rensningen
til sin forvandling til den nye jord. Åp. 20,11, 2. Pet. 3, 7—12, er det
innlysende at disse frelste mennesker må bli forvandlet og overført til
den nye jord, når denne fremstår med sine nye himler, hvorved frelsen i
Noahs ark under vannflonunen vil få sin endelige og motbildelige opp
fyllelse. (Ordet som er oversatt med "himmellegemene" i 2. Pet. 3,10—
12, er "stoikjeion" (flert. "stoikjeia"), som er den minste enhet i
naturen, atomet. Disse skal oppløses. Den første betydning av det her
brukte greske verb "lyo" eller "lyso", er "jeg løser". Jesus skal løse
atomene tilhørende vår jord og dens himler, hvorved den nye jord og
dens himler står frem. Vi forstår av dette at den her omtalte ild må være

kjæmefysisk atomild.
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Artikkel nr. 202:

DOMMEN OVER DE LEVENDE NASJONER

Endelig fremgår av Åp. 20,11 at dommen over DE DØDE for den
store hvite trone, hvor de blir dømt etter sine gjerninger, ikke kan forgå
på denne jord, men i rommet.
Dom over LEVENDE MENNESKER derimot nevnes i de eskjato-

logiske profetier ved to dommer som begge går forut for dommen for
den store hvite trone. Den første er den selektive (adskillende) dom
over de levende nasjoner ved Jesu synlige gjenkomst i kraft og herlighet
til vår jord, som kun kan settes i forbindelse med donunen over Anti-
Messias og den falske profet og de levende nasjoner FØR tusenårsriket,
d. e. Messias-riket, riket for Israel, 2. Tess. 2,8, Åp. 19,11^21, Matt.
13, 36—43, 47—50, 25, 31—46. Den andre er den selektive dom over
de levende nasjoner etter tusenårsriket ved djevelens løslatelse fra av
grunnen og den siste oppstand. Åp. 20,7—10. Men ingen av disse dom
mer er individuell dom over personlig synd, men kollektiv dom (masse-
dom) i likhet med syndflodens dom på Noahs tid og dommen over
byene på Jordan-sletten på Lots tid. Og til dom over levende mennesker
må også regnes de apokalyptiske straffedommer i forbindelse med
seglene og basunene og vredesskålene i Åpenbaringsboken, og disse er
likeså kollektive dommer.

Der er INGEN ALMINNELIG, FELLES, SAMTIDIG DOM
OVER MENNESKENE, DE LEVENDE OG DE DØDE, omtalt i
Skriften. I den henseende er menneskene å dele i to store avdelinger:

1. For det første DE SOM I DETTE UV SØKER GUD OG

HANS FRELSE. De er dømt for personlig synd i Jesu stedfortredende
korsdød, idet han der utstod strafflidelsen for hele verdens synd, en for
alle og alle i en, etterat han i sitt liv hadde oppfylt Guds lovs krav om
fullkonunen kjærlighet til Gud og menneskene. Han oppstod legemlig
og forvandlet i sitt legeme fra de døde på den tredje dag, fordi han per
sonlig ingen synd hadde, og i ham blir alle som tror, rettferdige for Gud.
Derfor er Jesu oppstandelse, som er standard-underet i NT, likesom
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Israels gjennomgang gjennem Det røde hav er standard-underet i GT,
beviset både for at ban var syndefn som person og at ban døde for ver
dens synd, idet ban bie gjort til synd for oss, foråt vi i bam skal bli rett
ferdige for Gud, 2. Kor. 5, 21. Han er ved beUigbets ånd godtgjort
(egentlig innsatt) å være Guds veldige Sønn ved oppstandelsen fra de
døde, Rom. 1,4.

2. For det andre DE SOM I DETTE LIV IKKE SØKER GUD

OG HANS FRELSE, og disse utgjør langt den største del av mennes
kene. De blir dømt for personbg synd av Jesus Messias for den store
hvite trone. Ap. 20, 11—15. Og at Livets bok ber er åpnet, er en nød
vendighet, fordi den er manntallslisten over de frelste gjennem tidsbus-
boldningene.

Virkeområdet for Jesu frelsesverk gjelder såvel for det alminneUge
Guds kall ved den ytre og den indre naturåpenbaring (lat. vocatio gene-
ralis) som for det spesielle Guds kall ved frelsesåpenbaringen i vår Bibel
(lat. vocatio spesialis). For Guds frelse ved Jesus Messias bar tilbakevir
kende kraft like til menneskets syndefall, 1. Mos. 3,15. Og Guds løfte
står fast for alle mennesker: ̂'Den som søker meg, skal finne meg". Ord.
8,17, Ap.gj. 17,26—28, 1. Tim. 2,4, etc.
De som ikke søker Gud og bans frelse, dønunes altså ikke for person

lig synd i dette bv, men i dommens oppstandelse etter tusenårsriket i
dommen for den store hvite trone. Åp. 20,11—15.

Her må også bemerkes at evangeliets forkynnelse etter døden, 1. Pet.
4, 6, 3,19—20, ikke var en ny frelsesqanse for noen, Rom. 2,12 I,
men til hjelp for den som allerede var på frelsens vei.

Herrens klare ord og løfte i Jobs. 16,12—14 om Den HeUige Ånds
veiledning til bele sannheten og Åndens forkynnelse av de tilkommende
ting gjaldt direkte Jesu apostler, og sammen med dem må også regnes
noen av deres nærmeste disipler, hvis skrifter er inntatt i NT. Men indi
rekte gjelder løftet i Jobs. 16, 12—14 alle som får del i Åndens åpen-
barelse angående det profetiske og apostoliske ord i Bibelen, og Apost
lenes gjerninger. De apostoliske brev og Åpenbaringsboken må følgerik
tig være de skrifter i NT hvor vi særbg må vente å finne Åndens veiled
ning i de tilkommende ting.

Vi skal i det følgende omtale HVA ÅNDEN HAR ÅPENBART
VED APOSTLENE PAULUS OG JOHANNES og som særlig gjelder
de i denne sak aktuelle temaer, nemlig de to oppstandelser, livets opp-
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standelse og dommens oppsttmdolse, og deres relagon til Messias-
riket på denne jord.

Vi begynner med Paulus:
ANGAENDE PAULUS er det klart at han ikke bare er lært av Den

Hellige Ånd, men også av den oppstandne og herliggjorte Jesus Messias
etter sin omvendelse. I Rom. 16, 25 sier han: ''Men ham som er mektig
til å styrke dere etter mitt evangelium og Jesus Messias' forkynnelse,
etter åpenbaringen av den hemmelighet som har vært fortidd i evige
tider, men nå er kommet for lyset og ved profetiske skrifter etter den
evige Guds befaling kunngjort for alle folk for å virke troens lydighet,
ham, den ene vise Gud ved Jesus Messias, være æren i all evighet!
Amen." Her kaller Paulus de høyere temaer i sine skrifter for MTTT
EVANGELIUM OG JESUS MESSIAS' FORKYNNELSE. Og i Gal.
1,11—12 sier han: "Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som
er blitt forkynt av meg, IKKE ER l^NNESKE—VERK, for hell^
ikke jeg har mottatt det eller lært det av noe menneske, men VED
JESUS MESSIAS' ÅPENBARING".

Og av Den Hellige Ånd var han LEDET og LÆRT. I Ap.gj. 13,2
står: "Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa Den Hellige Ånd: Ta ut
for meg Bamabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til!"
Den Hellige Ånd HINDRET også Paulus og hans ledsagere fra å tale
ordet i Asia, men LEDET dem ved et syn til å dra over tu Europa, Ap.
gj. 16,6 og 9. Og i 1. Tim. 4,1 skriver Paulus: "Men Ånden sier med ty
delige ord at i de kommende tider skal noen faUe fra troen, idet de hol
der seg tU forførende ånder og djevlers lærdommer". Dette gjelder en så
vU:tig ting som FRAFALLET, gr. he apostasia, som vi nå er kommet
langt inn i, 2. Tess. 2, 3. Om dette talte endog Ånden tU Paulus MED
TYDELIGE ORD. Således er Paulus undervist fra aller høyeste hold.

Artikkel nr. 203:

DOMMEN OVER DE LEVENDE NASJONER

I det store oppstandelseskapittel, 1. Kor. 15., lærer Paulus: "Men nå
er Messias oppstanden fra de døde og er blitt førstegrøden av de hen-
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sovede. For ettersom døden er kommet ved et menneske, så er og de
dødes oppstandelse kommet ved et menneske: for likesom alle dør i
Adam, så skal og alle levendegjøres i Messias".
Men hver i sin egen avdeling:
1. MESSIAS ER FØRSTEGRØDEN, v. 231.
Men mange av de gammeltestamentlige hensovede hellige oppstod her

sammen med ham, Matt. 27,52—53.
I Hebr. 12,18—24 foretas en sammenligning mellem Sinai-pakten og

den nye og evige pakt i Jesu blod. Angående den siste sies blant annet i
v. 23 at vi som tilhører ekklesia, er kommet til høytidsskaren, gr. pane-
gjnris, det eneste sted i NT hvor dette greske ord forekommer, og som
videre forklares å være menigheten av de førstefødte som er oppskrevet
i himlene. Da Jesus er den førstefødte av de døde. Kol. 1,18, Åp. 1, 5,
han som i egen kraft etter Guds vilje oppstod legemlig og forvandlet fra
de døde på den tredje dag som syndens tilintetgjører og dødens over
vinner, er det naturlig å tro at panegyris er disse GT-troende som ved
hans kraft oppstod sammen med ham.
JESUS MESSIAS OG HØYTIDSSKAREN, PANEGYRIS, HEBR.

12, 23, ER DA DEN FØRSTE AVDELE^G AV OPPSTANDEL
SEN.

2. Deretter, d.e. etter en tid^eriode, "skal de som hører Messias til,
levendegjøres ved hans komme", v. 23 II, ALTSÅ DEN ANDRE
AVDELING AV OPPSTANDELSEN IFØLGE PAULUS. Og denne
tidsperiode må være tiden mellem Jesu oppstandelse fra de døde og
hans gjenkomst, som allerede nå er over nitten hundre år.

3. "Deretter", d.e. etter nok en tidsperiode, som må være Messias-
riket på denne jord og den siste oppstand. Åp. 20, 4—10, **kommer
enden", d.e. enden på oppstandelsen, som tillike er enden på denne
jords historie, "når han overgir riket til Gud og Faderen, etterat han har
tilintetgjort all makt og all myndighet og velde", v. 24, ALTSÅ DEN
TREDJE AVDELING AV OPPSTANDELSE IFØLGE PAULUS.
Men her i v. 23 II og v. 24 lærer jo Paulus i hvert fall klart om to opp

standelser av døde, nemlig en første oppstandelse ved Jesu komme, d.e.
hans gjenkomst, v. 23 II, som Paulus Uart ifølge 2. Tess. 2, 8 setter i
forbindelse med dommen over den lovløse, som er Anti-Messias, og der
etter en siste oppstandelse ved enden av denne jords historie, når Jesus
overgir riket til Gud og Faderen, etterat han har tilintetgjort all gud-
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fiendtlig makt og myndighet og velde, v. 24.
Altså lærer Paulus her om to oppstandelser av de døde, hvorav den

første så klart må være en oppstandelse FRA DE DØDE, og til ytter
ligere bestyrkelse av riktigheten av dette sier Paulus at HAN SELV
HÅPER PA A VINNE FREM TIL OPPSTANDELSEN FRA DE
DØDE, Fil. 3,11.
Og videre lærer altså Paulus at Jesus skal overgi *'RIKET" til Gud og

Faderen ved den siste oppstandelse,, som skal finne sted ved enden av
denne jords historie, v. 24. Hvilket **rike" er dette og hvor skal det være?
For det første er det klart at dette "rike" ikke kan være i himmelen,

hvor der ikke er eller kan være gudfiendsk makt og myndighet og velde
eller fiender av Jesus. Det samme gjelder også for den nye jord, som for
øvrig ennå ikke er stått frem sålenge vår nåværende jord eksisterer ifølge
2. Pet. 3. DERFOR MA DETTE "RIKE" VÆRE PA DENNE
JORD.

Videre lærer Paulus her i v. 25 at JESUS SKAL VÆRE "KONGE"

I DETTE "RIKE". Derfor kan dette "rike" ikke være den nytesta
mentlige menighet. For Jesus er Herre og hode for menigheten, som er
hans legeme, Rom. 12, 5, 1. Kor. 12,12 og 27, Efes. 1,22—23, 4,
15—16, 5, 22—23, KoL 2,19, men han er aldri kalt konge for menig
heten, hvilket er en anakronisme. Nei, JESUS ER ISRAELS KONGE.
Dette fremgår tindrende klart både av GT og NT.

Endelig lærer Paulus i v. 25 at dette "rike" hvor Jesus er konge, skal
vare 'INNTIL" han får lagt alle sine fiender under sine føtter", og i v.
26 får vi vite at den siste fiende som tilintetgjøres, er døden, og døden
blir først tilintetgjort i dommen for den store hvite trone. Ap. 20,14.1
sin oppstandelse fra de døde på den tredje dag overvant Jesus døden
for sin persons vedkommende, og de som tror på ham, kommer ikke til
dom, men er gått over fra døden til livet, Johs. 5,24. Men først i dom
men for den store hvite trone blir døden tilintetgjort.
Dermed er det klart at den tid Jesus Messias skal være Konge som

Davids guddommelige Sønn, Luk. 1, 32, i Messias-riket på denne jord,
d.e. riket for Israel, og som representerer gjenopprettelsen av guddom
melig herredømme på jorden, varer fra hans gjenkomst til vår jord for å
dømme Anti-Messias og den falske profet og de levende nagoner, 2.
Tess. 2,8, Matt. 25,31—46, Ap. 19,11—21, til dommen for den store
hvite trone. Ap. 20,11—15, da han skal overgi riket til Gud og Faderen,
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1. Kor. 15,24.
For Gud og Faderen har lagt alt under Jesu føtter, selvfølgelig unn-

tatt Gud og Faderen selv, og når alle fiender er Jesus underh^, s&al og
Sønnen selv underlegge seg Gud og Faderen, foråt Gud skal være alt i
alle, v. 27—28. Og dermed er den bibelske fremstilling over på den nye
jord, hvor tronen er Guds og Lammets, Åp. 22,1.

Artikkel nr. 204:

DOMMEN OVER DE LEVENDE NASJONER

Men der er ennå noe tilbake å forklare vedrørende Pauli fremstilling
av oppstandelsene i 1. Kor. 15, som vi forsettlig hittil bar boldt tilbake
for ikke å gjøre fremstillingen for komplisert, og dette er som følger:
Da levendegjørelsen i v. 23 II består av en REN, d.e. en UTELUK

KENDE, oppstandelse, kan dette ikke være opprykkelsen av ekklesia,
den u&alte forsamling, som både består av en oppstandelse av ben-
sovede troende og en forvandling av levende troende. Dessuten, da v. 50
tillike åpenbarer at kjøtt og blod ikke kan arve Guds rike, heller ikke
arver forgjengelighet uforgjengeligbet, må Den Hellige Ånd her lansere
en utvidet versjon opprykkelsen, nemlig v. 51—52, fordi den opprinne
lige grunnåpenbaring angående opprykkelsen, nemlig 1. Tess. 4,15—17,
jo ikke omtaler forvandling av levende troende.
Den nye vermon av hemmeligheten om opprykkelsen av ekklesia, 1.

Kor. 15, 51—52, inneholder forskjellige tilleggsåpenbarelser til den opp
rinnelige: "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.
For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal
forvandles", v. 51—52.'

Vi skal ikke ber komme med noen fullstendig utle^else av v. 51—52,
men bare foreta en sammenligning mellem v. 51—52 og v. 23II, som klart
viser at det er feil å plassere opprykkelsen av ekklesia i forbindels med v.
23 H:

1. V. 51—52 angår bemmebgheten med ekklesia, den utkalte forsam
ling av Guds uforskyldte nåde, men v. 23II er ingen benunebgbet, men
er den oppstandelse som GT-troende håpet på, den '*bedre" oppstandelse,
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Hebr. 11,35, hvilket vi senere skal omtale nærmere.
2. V. 23 n omtaler kun levendegjørelse av hensovede, men v. 51—52

omtaler både levendegjørelse av hensovede og forvandling av levende.
3. V. 51—52 bruker pronomenet "vi", men v. 23 II bruker prono

menet "de".

Herav fremgår at v. 51—52 angår opprykkelsen av menigheten, som
skjer ved ankomst-fasen av parusi*en FØR den syttiende åruke for Is
rael og Jerusalem og Herrens dag i snevrere og innledende forstand. Men
v. 23 n, som er den andre avdeling av oppstandelsen ifølge Paulus, skjer
ved Jesu gjenkomst til vår jord sammen med sine engler og den herlig-
gjorte menighet til dommen over Anti-Messias og den falske profet og
de levende nagoner STRAKS ETTER den store trengsel ifølge Matt.
24, 29—30 og Mark. 13, 24. Og at opprykkelsen av menigheten skjer
FØR den siste og syttiende åruke for laael og Jerusalem, vet vi av pro
fetien om de sytti åruker for Israel og Jerusalem, Dan. 9, 24—27, da
menigheten utkalles i tidsintervallet mellem den sekstiniende og den
syttiende åruke og intet har å gjøre med Israels og Jerusalems sytti år
uker.

Mellem disse to viktige begivenheter, nemlig ankomst-fasen av pa-
rusi*en for opprykkelsen av menigheten, 1. Tess. 4,16—17, og fremstrå-
lingen (epifani'en) av parusi'en for Jesu gjenkomst til vår jord, 2. Tess.
2, 8, må det være minst sju profetiske år, hvor den syttiende åruke for
Israel og Jerusalem, hvis andre halvdel på 3,5 profetiske år er den store
trengsel, og hvor Åp. 6,1 —19,10 må finne sin oppfyllelse.

Vi kan nå OPPSUMMERE HOVEDPUNKTENE I DEN PAULIN-

SKE LÆRE ANGÅENDE OPPSTANDELSENE OG MESSIAS-

RIKET PÅ DENNE JORD i kronologisk rekkefølge ifølge 1. Tess. og
2. Tess. og 1. Kor.l5.:

1. Den første avdeling av oppstandelsen: JESU OPPSTANDELSE
og de som oppstod sanunen med ham, 1. Kor. 15,231, Matt. 27,52—53.

2. Opprykkelsen av menigheten ved ankomst-fasen av parusi*en
FØR den syttiende åruke for Israel og Jerusalem, 1. Tess. 4,16—17.

3. Den andre avdeling av oppstandelsen ved Jesu synlige gjenkomst
til vår jord, 1. Kor. 15,23 II, ved epifanren(ffemstrålmgen)avparusi*en
STRAKS ETTER den store trengsel til dommen over Anti-Messias og
de levende nasjoner, den første store, selektive (adskillende) dom over
de levende nasjoner i endens tid, 2. Tess. 2, 8—12, etterfulgt av opp-
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rettelsen av Messias-riket på denne jord.
4. Den tredje avdeling av oppstandelsen etter den andre store, selek

tive dom over de levende nasjoner ETTER Messias-riket på denne jord,
Åp. 20, 11—15. 8—10, når Jesus overgir riket til Gud og Faderen, 1.
Kor. 15,24.

Artikkel nr. 205:

DOMMEN OVER DE LEVENDE NASJONER

Så over til apostelen Johannes.
Dette var den disippel som Jesus elsket på en særlig måte, som lå opp

til Jesu bryst under nattverden, som hadde en egen Gud-gitt evne til å
forstå hemmelighetene før de andre disipler, som er forfatter av det
evangelium som bærer hans navn og hvor også det skriftsted hvor Jesus
lærer om livets oppstandelse og om dommens oppstandelse, står skre
vet, Johs. 5, 28—29. Johannes er seeren på Patmos hvilket fremgår av
Åp. 1» 1—2: "Jesus Messias' åpenbaring som Gud gav ham foråt han
skulle vise sine tjenere det som snart skal skje, og han sendte bud ved
sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes, som har vit
net om Guds ord og Jesus Messias' vitnesbyrd, alt det han så". Johannes
er altså forfatteren av det selsomme og opphøyede ̂ rift som kalles
Åpenbaringsboken, Bibelens krone, som er en åpenbaring gitt ham av
Gud.

Åpenbaringsboken er altså skrevet i tegn. Åp. 1,1, men den er like
sann og virkelig for det, for hvert tegn står nemlig for et virkelig inn
hold. Dersom vi ikke har åpenbarings lys til å tyde mange av tegnene,
må vi ikke forandre dem på noen måte, men la dem stå skrevet og tro
dem slik de står skrevet. For Skriften kan ikke gjøres ugyldig, Johs. 10,
35 n.

Åp. 1,1—2 viser også at Johannes — slik som Paulus — foruten å være
lært av Den Hellige Ånd også er lært av den oppstandne og herliggjorte
og himmelfarne Jesus Messias, som ved sin engel har kunngjort ham alle
disse tegn i Åpenbaringsboken, og i mange av disse tegn opptrer Jesus
Messias personlig. Altså er såvel Johannes som Paulus undervist på aller
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høyeste hold.
Vi skal så undersøke hvordan det johanneiske vitnesbyrd forholder

seg angående oppstandelsene og Messias-riket på denne jord, særlig ut
fra Åpenbaringsboken, altså slik vi undersøkte det paulinske vitnesbyrd.

Vi begynner også her med det johanneiske vitnesbyrd om Jesu opp<
standelse fra de døde på den tredje dag som fremgår av Ap. 1,5 og 18,
Johs. 20,1—10.
Den Hellige Ånds komme til vår jord på den femtiende dag etter opp

standelsen er omtalt i Johs. 16,7—11, Ap. gj. 2.
Ekklesias utkallelsestid er beskrevet i Åp. kap. 1 til 3, og opprykkel-

sen av ekklesia er omtalt i Johs. 14,1—3 og forbildelig antydet i Johan
nes' oppstigning til hinunelen i Åp. 4,1.
I Åp. kap. 4 og 5, som beskriver det himmelske situasjonsbilde foran

den syttiende åruke for Israel og Jerusalem, Dan. 9,27, er ekklesia om
talt som værende i himmelen, Åp. 5,8—10.
I Åp. 6,1 — 19,10 omtales det som skal skje i den siste og syttiende

åruke for Israel og Jerusalem, som er tiden for den antimessianske
trengsel.
I Åp. 19, 11—21 omtales Åpenbaringsbokens symbolske vergon av

Jesus Messias' synlige gjenkomst til vår jord til dommen over Anti-
Messias (dyret) og den falske profet og deres hærer, etterfulgt av den
første store, selektive (adskillende) dom over de levende nåloner.

Merk her særlig at både Paulus, 2. Tess. 2, 8—12, og Johannes, Åp.
19, 11—21, setter Jesu synlige gjenkomst til vår jord i forbindelse med
dommen over Anti-Messias.

I Åp. 20, 1—6 omtaler Johannes djevelens fengsling i avgrunnen og
opprettelsen av Messias-riket på denne jord, som etter den johanneiske
tekst har fått navnet tusenårsriket. Åp. 3,21, Matt. 19,28, Luk. 22,
28-30.

Men like før opprettelsen av dette rike nevner Johannes oppstandel
sen av den antimessian^e trengselstids martyrskare, v. 4. Hvorfor her
kun denne martyrskare nevnes, har formentlig sin grunn i at den ikke
annet steds i Skriften har forsikring om oppstandelse.
Denne oppstandelse sies å være DEN FØRSTE OPPSTANDELSE,

v. 5 n, ikke fordi den er den første oppstandelse overhodet, idet der er
to oppstandelser som går forut for den, nemlig de døde som oppstod da
Jesus oppstod. Matt. 27, 52—53, og de døde som tilhører ekklesia,
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1. Tess,. 4,15—16, men foidi den er den første av de to oppstandelser
som omtales i Åp. 20.
Men på den samme tid, d.e. ved Jesu gjenkomst, skal også de som

Paulus benewier "de røm hører Messias til", 1. Kor. 15, 23 II, oppstå.
Følgelig må oppstandelsen i 1. Kor. 15,23 n og oppstandelsen i Åp. 20,
4—6 inntre på sammé tid og hører derfor sanunen.
De andre døde, som ikke oppstår ved denne første oppstandelse, ̂ al

ikke oppstå før etter tusenårsriket ved den siste oppstandelse, v. 51 og
v. 12.

Følgelig må alle oppstandelser som finner sted før den siste oppstan
delse etter tusenårsriket, være oppstandelser FRA DE DØDE, og må
tilsammen hestå av alle frelste døde, nemlig de røm oppstod da Jesus
oppstod. Matt. 27, 52—53, de døde røm tilhører ekklesia, 1. Tess. 4,
15—16, de røm hører Messias til ved hans komme, d.e. gjenkomst, 1.
Kor. 15, 23 II, og den antimessianske trengselstids martjrrskare. Åp. 20,
4. "Salig og hellig er den røm har del i den første oppstandelse, over
dem har den annen død ikke makt, men de skal være Guds og Messias'
prester og regjere med ham i tusen år", v. 6.

Etter tusenårsriket skal Satan løses av sitt fengsel, og han skal gå ut
for å forføre de folk røm hor ved jordens fire hjørner, de som hor lengst
horte fra Jerusalem, og samle dem til strid, og deres tall er røm havets
sand. Og de drog opp over den vide jord og kringsatte de helliges leir og
den elskede stad. Og ild falt ned fra himmelen og fortærte dem. Og
djevelen som hadde forført dem, hie kastet i qøen røm hrenner med ild
og svovel, hvor dyret og den falske profet var, og de skal pines dag og
natt i all evighet, v. 8—10.
Denne dom, ilddommen fra himmelen etter Messias-riket på denne

jord, er den andre store, selektive (adskillende) dom over de levende na
sjoner i endens tid. Den første inntrer altså FØR Messias-riket (tusen
årsriket) og den andre ETTER Messias-riket.
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Artikkel nr. 206:

DOMMEN OVER DE LEVENDE NASJONER

Da er det at Johannes så DEtN STORE HVITE TRONE, og HAM
SOM SATT PÅ DEN, og for hans åsyn vek jorden og himmelen bort,
og det ble ikke funnet sted for dem. Åp. 20,11. Det er klart at jorden
og liiiwmftlen her er gått inn i ildrensningen for å bli forvandlet til den
nye jord, Hebr. 12,26—27, 2. Pet. 3.
Det står ingen ting i Skriften om at Jesus har trukket seg tilbake til

himmelen etter sin gjenkomst til dommen over Anti-Messias og de le
vende nai^oner og Jesu kongedømme i Messias-riket på denne jord. Det
står heller ikke noe i Skriften om at han kommer igjen til dommen for
den store hvite trone. Det er her overhodet ikke tale om noen gjen
komst, MEN OM EN TILSYNEKOMST i følge Åpenbaringsbokens
klare ord: "Og jeg så en stor hvit trone, og ham som SATT pa den".
Og nå så også Johannes hvem det var som stod for den store hvite

trone for å bli dømt. Han skriver: "Og jeg så DE DØDE, små og store,
stå for Gud, og bøker ble åpnet, og en annen bok ble åpnet, som er
Livets bok, og de døde ble dømt etter det som var dcrevet i bøkene,
etter sine gjerninger". Åp. 20,12.
Det var altså DE DØDE som stod for Gud for å bli dømt for den

store hvite trone. Og det må vsere de fortapte døde, for de ble dømt
ETTER SINE GJERNINGER, og ingen kan bli flelst ved egne gjernin
ger.

Det står ikke i v. 11—15 at levende mennedi:er står for den store hvite
trone, fordi der ikke finnes legemlig levende mennesker, hverken frelste
eller ufrelste, på dette tidspunkt. For de siste legeml^ levende mennes
ker, de hellige som lever på jorden når ilddommen fra himmelen i v. 9
faller ned over de ugudelige og fortærer dem, må forvandles for å bli
overført til den nye jord når den står frem med sine himler, fordi den
gamle jord og dens himler da er inngått i ildrensningen, v. 11, Hebr. 12,
26—27, 2. Pet. 3., av hvilken grunn også dommen for den store, hvite
trone må finne sted I ROMMET.
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Men det står at også LIVETS BOK, soni a^^dianntallslisten for alle
ftelste gjennem alle tidshusholdningene, ble åpnet, hvilket løser alle van
skeligheter med hensyn til dommen over de døde for den store hvite
trone. For 'livis noen ikke fantes oppskrevet i Livets bok, da ble han
kastet i ildqøen'*, v. 15.
For meg er denne sak klar ifølge Guds ord. I de forskjellige avdelin

ger av oppstandelsen FRA DE DØDE, hvis siste avdeling skjer ved
Messias' nærvær på denne jord like før opprettelsen av Messias-riket
(tusenåisEiket), også kalt den FØRSTE OPPSTANDELSE, v. 5II, opp
står KUN DE FRELSTE, de som hører Herren til. De har evig liv og
har fått sine oppstandelseslegemer og kan ikke dø mere. De er salige og
hellige, og over dem har den annen død, ildqøen, ikke makt, og derfor
kalles deres oppstandelse for LIVETS OPPSIANDELSE.
Men vi skal også her omtale kort de levende mennesker som blir

reddet inn i Messias-riket på denne jord (tusenårsriket). De er dels isra
elere og dels ikke-israelere, d.e. hedninger, som selvfølgelig utgjør langt
den største gruppe.

Disse israelere er alle gjenfødte, frelste mennesker, f.eks. Åp. 7,1—8,
de beseglede av Israels stammer. Åp. 7,1—8, sol-kvinnen. Åp. 12, første
grøden for Gud og Lammet, Åp. 14,1—5, hustru-bruden på nytt i Lam
mets bryllup. Åp. 19,7—8, etc. For de er alle kommet til troen på Jesus
fra Nasaret som Israels Messias, den levende Guds Sønn. Men alle de av
israelerne som IKKE HØRER PROFETEN JESUS, skal da utryddes
av folket før opprettelsen av riket for Israel, 5. Mos. 28,15—68, 29,
10—21, Ap.gj. 3,19—25, Esek. 20, 32—38, Sak. 13,8-9, etc. For
om taUet på Israels barn er som havets sand, skal bare levningen bli
frelst, for att ord skal Herren utføre og hastig fullbyrde på jorden,
Rom. 9,27—28, Es. 10,20—23.
Men ikke-israeleme, d.e. hedningene, som inngår i Messias-riket, er

både slike som har hørt og mottatt frelsen i Jesus, f.eks. Åp. 7,9—17,
og slike som ikke har hørt om Jesus, f.eks. Es. 66,19, men er orientert
mot Israel og riket for Israel, Es. 2, 2—4, 24,13—14 og v. 161, Mik.
4,1—3, Sak. 8,20—23, etc.

Israels levning er DEN STORE MISJONÆR i Messias-riket blant
alle jordens land og folk, hvor folkene på den nye jord skal uttas. Åp.
21,24 og 26.
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kelig liv på denne joid, har endt med dom, så ender også den sjuende og
siste tid Jiusholdning med dom, husholdningen i tidenes fylde i Messias-
riket (tusenårsriket), Ef. 1,10. Satan loses fra sitt fengsel, og han skal
gå ut for å forføre folkene, og samler dem som lar seg forføre, til strid
mot de helliges leir og den elskede stad Jerusalem. Da faller ilddommen
ned over dem og fortærer dem. Men de hellige blir forvandlet og ført
over til den nye jord når den står frem med sine nye himler. For den
gamle jord med de gamle himler må nå inn i ildrensningen, som forvand
ler den til den nye jord med de nye himler, Hebr. 12,26—27, 2. Pet. 3.,
Åp. 21,1.

Artikkel nr. 207:

DOMMEN OVER DE LEVENDE NASJONER

Som det vil fremgå av det foranstående, er det altså omtalt to opp
standelser i Åp. 20. Først omtales DEN FØRSTE OPPSTANDELSE,
v. 5 n, som kalles så, ikke fordi den er den første oppstandelse over
hodet, men fordi den er den første oppstandelse av de to oppstandelser
i Åp. 20. Den første av disse oppstandelser som inntrer like FØR
Messias-rikets opprettelse, er spesielt nevnt som en oppstandelse av den
store trengsels martyrskare, formentlig av den grunn at den ikke annet
sted i Skriften har forsikring om oppstandelse. Men rent generelt sies
det at *'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 Messias*
prester og regjere med ham i tusen år", v. 6.
Men de andre døde, d.e. de som ikke har del i den første oppstandel

se, blir ikke levende igjen før de tusen år er til ende, v. 5 I, til dommen
for den store hvite trone, v. 11—15, hvor de blir dømt etter sine gjer
ninger.
Men de som levendegjøres ved Jesu gjenkomst til vår jord, 1. Kor. 15,

23 n, altså den andre avdeling av oppstandelsen ifølge Paulus, skal også
oppstå like før tusenårsrikets opprettelse. Altså må oppstandelsen i 1.
Kor. 15, 23 II og oppstandelsen i Åp. 20,5 U falle sammen i tid og må
begge tilhøre **den første opps);andelse**. Kun de to spesielle forsamlinger,
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d^. panegyris, høytidsskaien av GT-tioende, og ekklesia, den utkalte
forscunling av NT-troende, oppstår begge før "den første oppstandelse",
panegyris ved Jesu oppstandelse og ekklesia ved opprykkelsen i an-
komst-fasen av Jesu paroysia.
Det vil da være klart at LIVE'f'S OPPI^ANDELSE, Johs. 5,291,

består av TRE PARTIELLE OPPSTANDELSER, som alle er oppstan
delser FRA DE DØDE, nemlig:

1. Oppstandelsen av GT-troende som oppstod da Jesus oppstod.
Matt. 27,52-53.

2. Oppstandelsen av de hensovede som tilhører ekklesia, i ankomst-
fasen av Jesu paroysia, 1. Tess. 4,15—17, 1. Kor. 15,51—52.

3. Oppstandelsen av dem som hører Messias til ved hans komme, d.e.
hans gjenkomst, ved epifani'en (ffemstrålingen) av Jesu paroysia, 1.
Kor. 15,23 U. Dette må være alle frelste døde på dette tidspunkt, altså
også iberegnet den store trengsels martyrskare. Åp. 20, 4—6, men altså
unntatt panegyris og ekklesia, som jo tidligere er oppstått.
DEN ANDRE (siste) OPPSTANDELSE i Åp. 20, som angår "de

andre døde", d.e. de som ikke har del i den første oppstandelse, skjer
altså etter Messias-riket (tusenårsriket) ved dommen for den store hvite
trone, v. 5 I og v. 11—15, og er derfor ENDEN PÅ OPPSTANDEL
SEN, den tredje avdeling av oppstandelsen ifølge Paulus, 1. Kor. 15,
24, som må svare til DOMMENS OPPSTANDEIÆ i Johs. 5,29 II.
De to oppstandelser i Åp. 20, som intet har å gjøre med Messias'

hemmelighet om den nytestamentlige menighet, Ef. 3,1—12, har lenge
vært gjenstand for åpenbaring både i GT og NT, f.eks. Job 19, 25,
Salm. 49,15-16, Dan. 12,2, Luk. 14,14, 20,34-36, Johs. 5,29,
6,39—40, v. 44 og v. 54, 11,24, 12,48, Ap. gj. 24,15.

Det var den første oppstandelse GT-troende ventet på og som Gud
hadde lovt dem. Det var den "bedre" oppstandelse, Hebr. 11, 35. Den
var ingen "hemmelighet", og åpenbarelsen av den ble gitt uten noe hen
syn til menigheten, ekklesia, og den kommer til å skje som om menig
heten aldri hadde eksistert. Israels håp er således noe Wt annet enn me
nighetens håp. Ifølge Johs. 11,24 skal den første oppstandelse. Åp. 20,
4—6, finne sted PÅ DEN SISTE DAG, gr. en te eskjate hemera, av
hedningenes tider, gr. kairoi ethnon. Luk. 21, 24, umiddelbart FØR
opprettelsen av Messias-riket (tusenårsriket) på denne jord.

Vi kan nå OPPSUMMERE HOVEDPUNKTENE I DEN JOHANNE-
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ISKE LÆRE ANGÅENDE OPPSTANDEaiiSENE OG MESSIAS-

RIKET (TUSENÅRSRIKET) I KRONOLOGISK REKKEFØLGE,
særlig ifølge Åpenbaringsboken:

1. Jesu oppstandelse fra de døde, legemlig og herliggjort, på den tred
je dag, Åp. 1,5 og 18, Johs. 20,1—10.

2. Opprykkelsen av menigheten, ekklesia, ved ankomst-fasen av Jesu
paroysia FØR den syttiende åruke for Israel og Jerusalem, Johs. 14,
I—3, 1. Tess. 4, 15—17, Åp. 3, 21, 4, 1—2, her forbildelig for
menighetens opprykkelse, 5, 8—10, som viser menigheten i himmelen
FØR den syttiende åruke, Dan, 9,27.

3. Den første oppstandelse. Åp. 20, 4—5 II og v. 6, Johs. 5, 29 I,
ved epifani'en (fremstrålingen) av Jesu paroysia, d.e. Jesu synlige gjen
komst i kraft og herlighet STRAKS ETTER den store trengsel. Matt.
24,29—30. Mark. 13, 24, og LIKE FØR opprettelsen av Messias-
riket (tusenårsriket) på denne jord, 1. Kor. 15, 23 II, 2. Tess. 2, 8.

Merk også her at Åp. 20,5II i den greske tekst matagler verb. Dersom
verb skal settes inn, kan det ikke være "er", men "fullstendiggjør" eller
kanskje ennå bedre "fuUtalliggjør", for den første oppstandelse består
også av tidligere oppstandelser FRA DE DØDE.

4. Oppstandelsen til dommen for den store hvite trone. Åp. 20,
II—15, dommens oppstandelse, Johs. 5, 29 II, den siste av de to opp
standelser i Åp. 20 og den siste oppstandelse overhodet, da DE DØDE
skal dømmes etter sine gjerninger, v. 12. Også havet gav tilbake de døde
som var i det, og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var i dem,
og de ble dømt, enhver etter sine gjerninger, v. 13. Og døden og døds
riket ble kastet i ildgøen. Dette er den annen død: ildgøen, v. 14.
Det som avgjør spørsmålet om frelse eller fortapelse er LIVETS BOK.

Og hvis noen ikke fantes oppskrevet i Livets bok, som er manntallslisten
for alle frelste gjennem tididiusholdningene, da ble han kastet i ildgøen,
v. 15.
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Artikkel nr. 208:

DOMMEN OVER DE LEVENDE NASJONER

Av det foranstående bevismateriale trekker vi følgende KONKLU
SJON:

1. Apostlene Paulus og Johannes samstemmer i at JESU SYNLIGE
GJENKOMST til vår jord i kraft og herlighet skjer ved dommen over
Anti-Messias og de levende nagoner, etterfulgt av den første oppstan
delse og opprettelsen av Messias-riket (tusenårsriket) på denne jord.

2. De samstemmer videre i en selektiv (adskillende) dom over de
levende nasjoner og en oppstandelse av døde FØR Messias-riket (tusen
årsriket) på denne jord og en selektiv dom over de levende nasjoner og
en oppstandelse av døde ETTER Messias-riket.

3. De samstemmer videre i opprettelsen av et virkelig og synlig herlig-
hetsrike på denne jord FØR det evige herlighetsrike på den nye jord,
hvor Jesus Messias er Konge over hele jorden ved Israel, som er dette
rikes etniske bærer, og hvor de hellige som har del i oppstandelsen
FRA DE DØDE, regjerer med ham i den himmelske fase av riket som
da på underfullt vis virker sammen med den jordiske fase, Ef. 1,10.
Opprettelsen av dette messianske rike på denne jord Oremgår ifølge
Guds klare og mangfoldige løfter både i GT og NT.
4. De samstemmer enn videre i at de ikke beretter om noen Jesu gjen

komst til vår jord i forbindelse med den endelige dom for den store
hvite trone. Åp. 20,11—15, hvilket heller ikke berettes om annet sted i
Skriften. Her kan en derfor ikke tale om Jesu gjenkomst ifølge Bibelen,
men EN TILSYNEKOMST ifølge profetiens klare ord: "Og jeg så en
stor hvit trone og han som SATT på den". Åp. 20,11.

5. Det må derfor være stridende mot bibelsk lære at JESUS MES

SIAS' SYNLIGE GJENKOMST TE. VÅR JORD SKAL SKJE

VED DENNE VERDENS (JORDS) ENDE TIL EN FELLES DOM
OVER LEVENDE OG DØDE OG EN FELLES OPPSTANDELSE
AV FRELSTE OG UFRELSTE.

6. Det må derimot væte overensstenpnende med bibelsk lære at Jesus
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Messias* synlige gjenkomst til vår jord skal skje til dommen over Anti-
Messias og de levende nåloner, etterfulgt av den første oppstandelse og
opprettelsen av Messias-riket (tusenårsriket) på.denne jord.

7. Det må videre være bibelsk Isere at SELEKTIV (ADSKILLENDE)
DOM OVER LEVENDE MENNESKER SKJER I FLERE AV
DELINGER OG AT OPPSTANDELSE AV DØDE SKJER I FLE
RE AVDELINGER.

8. Det må videre være bibelsk å lære at dommen over menneskenes
personlige synd ble sonet i Jesus Messias* korsdød, hvor han utstod
strafflidelsen for verdens synd, etterat han i sitt liv har oppfylt Guds lov
i fullkommen kjærlighet til Gud og menneskene og oppstod, legemlig og
herliggjort, på den tredje dag til vår rettferdiggjørelse. Derfor har alle
mennesker som i dette liv søker Gud og hans frelse, evig liv og kommer
ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Men alle mennesker
som i dette liv ikke søker Gud og hans frelse, blir dømt for personlig
synd i dommens oppstandelse til den endelse dom for den store hvite
trone, hvor de dømmes etter sine gjerninger og går fortapt.

9. Det er ikke bare ifølge apostlene Paulus og Johannes at denne kon
klusjon stadfestes som bibelsk lære, men det samme fremgår også klart
ved en sammenhengende fremstilling av riket i GT og NT såvel som av
mangfoldige sporadiske (enkeltstående) skriftsteder gjennem hele
Bibelen.

10. Med hensyn til de mange skriftsteder hvor selektiv (ad^illende)
og kollektiv (felles) dom fra Gud over levende mennesker er omtalt, kan
f.eks. ES. 2,12—21 Ijene som type på slik profeti. Og med hensyn til
de mange skriftsteder hvor Guds dom over menneskets personlige syn
der er omtalt, kan f.eks. ROM. 2,16 tjene som type, hvor det skjulte
d.e. motivene, hos menneskene dømmes.
I tilslutning til den foranstående konklusjon skal siteres et alvor

lig JOHANNEISK ORD fra vår dyrebare Frelser Jesus Messias vår
Herre til alle dem som legger noe til eller tar noe bort fra ordene i
Åpenbaringsboken: **Jeg vitner for enhver som hører det profetiske ord
i denne bok: Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på
ham de plager som er skrevet i denne bok, og dersom noen tar noe bort
fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets
tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok'*.
Og et PAULINSK ORD av lignende art: "Far ikke vill. Gud lar seg
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ikke spotte, for det som et menneske sår, skal han og høste. For den
som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet, men den som sår i
Ånden, skal høste evig liv av Anden", Gal. 6,7.

Artikkel nr. 209:

DOMMEN OVER DE LEVENDE NASJONER

Under henvisning til den foranstående konklusjon i 208 oppstår da
følgende spørsmål: Hvordan oppstod uoverensstemmelsene mellem Bi
belen og kirkens bekjennelsesskrifter angående læren om menneskenes
dom og oppstandelse og det foreløpige Messias-rike på denne jord før
det evige herlighetsrike på den nye jord og hvordan skal vi forholde oss
til disse uoverensstemmelser?

Som jeg tidligere har fremholdt, er bekjennelsesskriftene kun binden
de for oss dersom de er overensstemmende med Bibelens Gud-inspirerte
ord ved vår Herre Jesus Messias, som er sann Gud og sant menneske i en
og samme person, og ved Bibelens profeter og apostler som talte idet de
var drevet av Den Hellige Ånd, 2. Pet. 1, 20—21, slik at den Hellige
Skrift er innblest av Gud, 2. Tim. 3, 16—17. Dersom der er uoverens
stemmelser mellem Bibelen og bekjennelsesskriftene, er naturligvis kun
Bibelen, som er Guds ord, bindende for oss, og dette må vi ved Guds
nåde holde fast på uansett konsekvenser.

Etter min oppfatning må vi gå ut fra DEN APOSTOLISKE BE
KJENNELSE, som også er den eldste. Ingen vet med sikkerhet hvem
som har idcrevet den eller nøyaktig når den er skrevet, men de fleste
grandrere antar at den er skrevet i den første halvdel av det andre århun
dre e. Mess., etterat den før dens skriftlige avfattelse er blitt anvendt
ved muntlig overlevering.

Opprinnelig må en kunne si at alle de opphøyede og herlige lære-
sannheter i alle tre artikler i Den apostoliske b^ennelse er overens
stemmende med Guds ord. Men de senere uoverensstemmelser har sitt

utgangspunkt i det siste ledd i den andre artikkel: 'Hvorfra han skal
komme å dømme levende og døde". (Gjengitt etter den første overset
telse av Konkordieboken til nor^ av professorene Carl Paul Caspari og
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Gisle Christian Johnson i 1868.)
Dersom en lar dette siste ledd stå UFORANDRET I SIN GUD

DOMMELIGE OPPHØYETHET, er det like uangriplig som alle de
andre ledd i de tre artikler. For som vi tidligere har gjort rede for i art.
200, er "Jesu gjenkomst fra Faderens trone i himmelen" bibelsk sann
het, og at "Jesus skal dømme levende og døde" er likeså bibelsk sann
het. Og videre nevnes her dommen over de 'levende" først og derpå
dommen over de "døde". Men det sier intet om når dette skal skje eller
om de levende og de døde skal dømmes samtidig eller til forskjellig tid,
eller om de levende og de døde skal deles i flere avdelinger eller ikke.
Dersom noen derfor vil utlegge dette siste ledd i den andre artikkel

videre, må det derfor være en ufravikelig regel at dette må skje i nøye
overensstemmelse med det den Hellige Skrift beretter andre steder i Bi
belen. For Skrift opplyser Skrift, Salm. 119,130, Johs. 1,9, og Skrif
ten kan ikke gjøres ugyldig, Johs. 10, 35 II. Men slik er det dessverre
ikke gått.

Når det gjelder omtalen av dette ledd i DEN NICÆNSKE BE
KJENNELSE, som er skrevet ca. 325 og forandret i 381, så lyder det
her: "Skal komme igjen i herlighet for å dønune levende og døde, og
hans rike skal ingen ende ha".
Her er kommet tilføyelser:
1. "I herlighet". Dette burde sikte til alle de skriftsteder som omta

ler Jesu gjenkomst i kraft og herlighet til vår jord for å dømme Anti-
Messias og de levende nåloner og opprette Messias-riket, d.e. riket for
Israel, og det ville da være i overensstemmelse med Skriften, Matt. 24,
30, Mark. 13,26, Luk. 21,27. Men da kirkens teologer har forkastet
Messias-riket på denne jord, har de måttet trekke Jesu gjenkomst i kraft
og herlighet frem til verdensfomyelsen, da denne jord skal forvandles til
den nye jord, og føre de frelste over enten til hunlen eller til den nye
jord.

2. "Og hans rike skal ingen ende ha". Dette må derfor sikte til Guds
evige rike på den nye jord, hvor tronen er Guds og Lammets, Ap. 22,1.
Men bekjennelsen har her forbigått det fremtidige og foreløpige Messias-
rike på denne jord, hvor Jesus er Konge som Davids himmelske Sønn
over hele verden gjennom Israel og som varer fra hans gjenkomst i kraft
og herlighet inntil alle hans fiender er ham underlagt, 1. Kor. 15,24—28.

iUtså har dette Jesus Messias' rike en ende, da han overgir riket til Gud
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og Faderen. For her står: 'Han skal være Konge etc. Men
bekjennelsen har her "ingen ende" og må derfor roÉine en underfor
stått antikjiliasme.

Når det gjelder Den athanasianske bekjennelse, som er skrevét mel-
lem 450 — 550, så lyder omtalen av det siste ledd i den andre artikkel i
den apostliske bekjennelse slik: 'Derfra skal han komme for å dømme
levende og døde. Ved hans gjenkomst må alle mennesker stå opp med
sine egne legemer, og må svare regnskap for hva de har gjort. De som
har gjort godt, skal gå inn til evig liv, men de som har gjort ondt, til den
evige ild".

Tillegget her fastholder Johs. 5, 28—29, men forkaster den av den
Herre Jesus Messias i Johs. 16,12—14 bebudede senere Åndens forkyn
nelse angående menneskenes dom og oppstandelse og det messianske
herlighetsrike på denne jord, som fremgår av Apostlenes gjerninger. De
apostoliske brev og Åpenbaringsboken og som vi foran har gjort rede
for ved de paulinske og johanneiske profetier i denne sak.

Artikkel nr. 210:

DOMMEN OVER DE LEVENDE NASJONER

Når det gjelder DEN AUGSBURGSKE BEKJENNELSE OG DENS
ART. 17, som er skrevet i 1530, men ikke nærmere omtalt i Apolo
gien (forsvarsskriftet for Den augsburgske bekjennelse), skrevet i 1531,
så er dens overskrift: OM KRISTI GJENKOå^T TIL DOMMEN.

Art. 17 har tre avsnitt:

Avsnitt 1: "Likeledes lærer de, d.e. de lutherske kirker, at Kristus ved
verdens ende skal komme synlig igjen for å holde dom og skal oppvekke
alle døde, gi de fromme og utvalgte evig liv og evinnelig glede, men for
dømme de ugudelige mennesker og djevlene til å pines uten ende".

Avsnitt 2: 'De fordømmer gjendøpeme som mener at der skal være
en ende på de fordømte menne^ers og djevlenes straff".

Avsnitt 3: 'De fordømmer også andre som nå utbreder jødiske
meninger at de fromme skulle før de dødes oppstandelse få herredøm
met over verden, etterat de ugudelige allevegne er undertvungne". Etter
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den tyske tekst: **— At før de dødes oppstandelse idel hellige, fromme
skulle ha et verdslig rike og utrydde alle ugudelige". (Hele art. 17 er her
gjengitt etter den tidligere omtalte norske oversettelse av Caspari og
Johnson.)

Angående avsnitt 1 er det klart at "verdens ende" her må menes
denne jords ende, og at alle døde, både de fromme og de ugudelige, skal
da oppstå og dømmes i en og samme akt og på en og samme tid.
Men dette stemmer ikke med den av Jesus bebudede, senere Åndens

forkynnelse i Apostlenes gjerninger, De apostoliske brev og Åpenbarings
boken, Johs. 16,12—14, som vi foran har gjort rede for.

Angående avsnitt 2 er jeg enig med bekjennelsen i at straffen over
Satan og de falne engler og de fortapte mennesker ifølge Guds ord er
uten ende, lat. sine fine.

Angående avsnitt 3 er dette så uklart formulert at en her ikke kan
gjenkjenne de virkelige bibelske vitnesbyrd i sin eskjatologiske sammen
heng i denne sak. Men en ting er også her klart, nemlig at bekjennelsen
både i avsnitt 3 og i art. 17 som helhet fordømmer den her formulerte
kjiliasme og at hverken her eller annet steds i bekjennelsesskriftene som
helhet er der noen gang gitt det minste bifall til den samme bibelske og
hebraiske kjiliasme i GT og NT. Men i denne sak strider så avgjort be
kjennelsesskriftene mot Guds pakter og løfter til det hebraiske folk
Israel såvel i GT som i NT. Og her har bekjennelsesskriftene ved sine
respektive ansvarlige autorer pådratt seg et forferdelig ansvar.
I den foran gitte og korte redegjørelse av de foretatte forandringer i

etterfølgende bekjennelsesskrifter av det siste ledd av den andre art. av
Den apostoliske bekjennelse melder nå spørsmålet seg om ÅRSAKEN
til den omtalte store tragedie, nemlig bekjennelsesskriftenes med tiden
voksende uoverensstemmelse med Skriften angående menneskenes dom
og oppstandelse og det messianske herlighetsrike på denne jord, riket
for Israel.

Etter min oppfatning er årsaken å søke I DET STORE BRUDD
MELLEM ISRAEL OG KIRKEN. At dette brudd måtte komme, er
en opplagt sak. For Israel som naqon forkastet både himlenes rike, gr.
basileia ton oyranon. Matt. 4, 17, og dets konge Messias Jesus, da riket
var nær for Israel, Matt. kap. 3 til kap. 12. Deretter gikk riket inn i sin
hemmelighetsform, som forkynnes i de sju himlenes rikes hemmelig
heter i Matt. 13, gr. mysteria tes basileias ton oyranon, og i de etter-
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fclgende lignelser hos Matteus som pmhandler himlenes rike. Videre
forkastet Israel også den oppstandne og herli^orte Jesus Messias og
hans nådige tilbud om omvendelse og syndenes forlatelse og gjenopp
rettelsen for Israel forkynt ved apostlene, Ap. gj. 3,17—26, etc. hvor
ved forkastelsen ble fullstendig. Derfor måtte straffen komme over
Israel som Jesus forutsa. Matt. 24,1—2, Luk. 21,20—24. Jerusalem og
templet ble ødelagt i år 70 e. Mess., og Israels landflyktighet blant alle
verdens land og folk begynte.
Men Jesus hadde også forutsagt HEMMELIGHETEN OM NT—

MENIGHETEN, gr. ekklesia, den utkalte forsamling, som forekommer
109 ganger i NT, Matt. 16,16—18. (Det greske ord kyriakos, hvorav or
det 'Irirke** er avledet, forekommer ikke i NT, men det betyr "av" eller
"tilhørende Herren".)

Slik begivenhetene utviklet seg kan en si at ekklesia begynte på pinse-
festens dag, da Den Hellige Ånd, som utkaller ekklesia, i den egenskap
kom til vår jord. Ap. gj. 2. Ekklesia er en hinunelsk forsamling på denne
jord, hvis samtlige lemmer er gjenfødt ved Guds ord og Ånd, ved dåp og
tro eller ved tro og dåp, hvilken rekkefølge ikke her skal omtales nær
mere. Den er fremmed og utlending på jorden og har sitt borgerskap i
himmelen. Den utkalles fra jødene og fra hedningefolkene inntil dens
opprykkelse ved ankomstfasen av Jesu paroysia FØR den siste og
sjrttiende åruke for Israel og Jerusalem, Dan. 9,27.

For å forstå DEN ONDE UTARTNING AV BRUDDET MEL-

LEM ISRAEL OG KIRKEN må en dertil ha klart for seg to forhold.
For det første at i de fleste kristne forsamlinger vil det sannsynlig være
BÅDE GJENFØDTE OG UGJENFØDTE. For det andre at Satan og
de onde ånder alltid vil forsøke å få både Israel og den kristne kirke og
alle mennesker PÅ AVVEIER.

Artikkel nr. 211:

DOMMEN OVER DE LEVENDE NASJONER

Så ofte jeg befatter meg med det store brudd mellem Israel og kirken,
står profetien i Sak. 1,12—17 klart for meg. Profeten Sakarias har særlig

34



å gjore med gjenopprettelsen for Israel, både den forste og foreløpige
gjenopprettelse etter den babyloniske landflyktighet, foråt Israel skulle
være i Israels land første gang Jesus kom til vår jord, og den siste og en
delige gjenopprettelse fra alle verdens land og folk i endens tid, foråt Is
rael atter skulle være i Israels land når Jesus kommer igjen til vår jord,
og denne Israels hjemvenden er allerede nå i gang nasjonalt.

I Sak. 1,14-15 står: SÅ SIER HERREN, HÆRSKARENES
GUD: JEG ER SÅRE NIDKJÆR ROR JERUSALEM OG SIGN,
OG SÅRE VRED ER JEG PÅ DE TRYGGE HEDNINGEFOLK,
FOR JEG VAR BARE LITT VRED, MEN DE HJALP TIL MED
ULYKKEN". Og i v. 16-17 FORSIKRER HERREN AT GJEN
OPPRETTELSEN FOR ISRAEL SKAL SKJE, hvilket fremgår
videre av Sakarias' bok. I Sak. 2,1—4 forutsies den endelige ødeleggel
se av verdensrikene, i v. 5—9 den endelige gjenreisning av Jerusalem og
i v. 10—17 Israels endelige hjemvenden fra landflyktigheten hos folkene
og Jesus Messias' gjenkomst for å bo hos Israel. Og det samme gjentas
videre i Sakarias' bok og forøvrig i GT.s og NT.s profetier.

Gjenopprettelsen for Israel er en integrerende og fundamental del av
gjenopprettelsen av GUDDOMMELIG HERREDØMME på denne jord
ved Davids guddommelige Sønn, Jesus Messias, gjennem et omvendt og
gjenfødt Israel i endens tid. Derfor angår Israels utvelgelse FRA ver
dens grunnvoll ble lagt. Matt. 13, 35, 25, 34, Luk. 11,50, Hebr.
4,3, 9,26, Åp. 13,8, 17,8, HERREDØMMET OVER VERDEN,
som Satan har usurpert (tilranet seg) siden menneskets syndefall. Og
derfor angår gjenopprettelsen av det davidske dynasti under Davids gud
dommelige Sønn KUN et i endens tid omvendt og gjenfødt Israel som
det etniske grunnlag for riket ved troen på Jesus av Nasaret som den le
vende Guds Sønn og Israels Messias, Sak. 12,10, Matt. 23,39, Ap.
gj. 15,16—18, Rom. 11,12, v. 23 og v. 25—29, 1. Kor. 15,25—28,
etc., hvorved timelig og åndelig velsignelse ved Israel skal strømme ut til
alle jordens land og folk og hvorved folkeslagene til den nye jord skal
uttas. Åp. 21,24 og 26.

NT-menigheten, ekklesia, den av Guds uforskyldte nåde i Jesus Mes
sias utkalte og gjenfødte forsamling, derimot er utvalgt FØR verdens
grunnvoll ble lagt, Johs. 17, 24, Ef. 1,4, 1. Pet. 1,20, og til denne
forsamling er BÅDE JØDER OG HEDNINGER KALT, kun med
den forskjell at evangeliet først måtte forkynnes for Israel, Ap. gj. 13,

35



46, Rom. 1,16.
Men hedningefolkene har ikke forstått Israels Gud-gitte kall. Derfor

må Jesus Messias ved sin gjenkomst ikke bare Qeme dekket over Israel,
som fjernes når Israel vender om til Herren, 2. Mos. 34,33 og 35, 2.
Kor. 3,12—16, men også fjerne dekket over folkene. Es. 25,7.

Hedningefolkenes hat mot Israel er i grunnen lett å forstå. For Is
rael er Guds utvalgte eiendomsfolk til å fremme hans særlige planer, 2.
Mos. 19, 5—6, 5. Mos. 7, 6. Derfor er Israel gjenstand for Satans hat
som han ikke minst søker å fremme gjennem hedningefolkene, hvilket
også stadfestes gjennem hele Skriften. Men særlig fremstilles dette sym
bolsk i Åp. 12, 4, hvor dragen (Satan) ''STAR", gr. hesteken, foran
kvinnen (Israel) for å sluke hennes barn, når hun hadde født, hvilket
viser årsaken til tidsaldrenes store strid.

Men — hva verre er — har heller ikke kirken forstått Israels Gud-gitte
kall og gjør det fremdeles ikke. Dette er til overmål klart ved de foran
omtalte kirkens bekjennelseskrifters avvikelser fra Bibelen når det gjel
der menneskenes dom og oppstandelse og Messias-riket på denne jord,
og det stadfestes klart ved kirkens forkynnelse også idag.
Så noen ord videre om HATET MOT ISRAEL. Hedningefolkenes

hat mot Israel er altså i grunnen lett å forstå. Israel er Guds utvalgte
eiendomsfolk, og derfor er Israel gjenstand for Satans hat, som han så
overfører på folkene. Men ulike vanskeligere å forstå er KIRKENS
HAT MOT ISRAEL I DENNE TIDSHUSHOLDNING. Det er dertil

både SKAMMELIG OG FORFERDELIG og VEKKER GUDS
VREDE, Sak. 1,15.
Det har sin rot i KIRKENS HOVMOD. Dette advarer apostelen

Paulus alvorlig kirken mot i det ellevte kap. i Romerbrevet. Dette mek
tige kap. omhandler Israels delvise og foreløbige fall på grunn av vantro
og de hedningekristnes innpodning i det gode israelske oljetre, men også
Israels innpodning igjen i sitt eget oljetre i endens tid. I v. 25—27 står:
"For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om DENNE
HEMMELIGHET - FORÅT DERE IKKE SKAL TYKKES DERE

SELV KLOKE — at forherdelse delvis er kommet over Israel inntil

fylden av hedningene er kommet inn, og således skal hele Israel bli frelst,
som skrevet er: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal bort-
rydde ugudelighet fra Jakob, og når jeg borttar deres synder, da er dette
min pakt med dem". I v. 18 står: ROS DEG IKKE mot de avbrutte
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grener. I v. 20: Du står ved din tro, VÆR IKKE OVERMODIG,
MEN FRYKT! Og i v. 22: Dersom du IKKE HOLDER DEG TIL
GUDS GODHET, SKAL OGSA DU BLI AVHUGGET.

Altså: Israels forherdelse i den nærværende nådens frelseshushold-

ning, da ekklesia utkalles, er bare DELVIS og FORELØBIG. DEL
VIS, fordi der alltid er en levning av Israel som er blitt frelst etter
nådens utvelgelse, v. 5—7. FORELØBIG, fordi Israels delvise forher
delse kun varer inntil hedningenes fylde er kommet inn og ved oppryk-
keise fjernet fra jorden, og da skal hele Israel bli frelst i forbindelse med
at Jesus da vender tilbake til vår jord og igjen oppbygger Davids falne
hytte, d.e. genreiser riket for Israel, v. 25—27, Ap. gj. 1, 6, 15,16—18.

Når derfor kirken ifølge sine bekjennelsesskrifter og sin offisielle for
kynnelse har forkastet den sanne bibelske og hebraiske kjiliasme og der
med også forkastet Guds løfter og pakter og Guds ed som han har
svoret, til Israels fedre: Abraham og Isak og Jakob, etc., angående Isra
els land og riket for Israel under Davids guddommelige Sønn, Jesus Mes
sias, da er det innlysende at kirken i strid med Guds klare ord og for
maning er falt i et forferdelig hovmod og har pådratt seg Guds vrede.
Med hensyn tU såvel FOLKENES SOM KIRKENS HAT MOT

ISRAEL gjennem de nå snart to tusen år av den kristne tidsregning har
jeg tillatelse til å henvise til Karmel kronikk nr. 3 for 1979: HATET
MOT JØDENE av lektor Oskar Edin Indergaard, hvor der er gitt en
kort, men utmerket og belærende redegjørelse for hatet mot jødene i
dette tidsrom. (Se boken: Guds løfter til Israel, av Oskar Edin Inder
gaard.)

Forøvrig er å si at der i Karmel (Israel-Nytt) redaksjonelt og også
ellers jevnlig er gitt ypperlig redegjørelse om dette forhold, slik at alle
som vil ta imot sannheten i denne sak, har klar anledning til dette.

I sannhet har både folkene og kirken på forferdelig vis hjulpet med til
ulykken over Israel, Sak. 1, 14—17. Men både Guds velsignelse over Is
rael og Israels land og Guds dom over Israels fiender skal ikke vente len
ge på seg. Bibelens profetier viser dette med all tydelighet.
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Artikkel nr. 212:

DOMMEN OVER DE LEVENDE NASJONER

Vi skal så gå over til å se på de forskjellige konkrete avdelinger av
dommen over de levende naqoner ved Jesu gjenkomst, altså de dommer
som skal inntre FØR opprettelsen av Messias-riket på denne jord.
Men først må vi omtale det av den qette vredesskål som vi ennå ikke

har utlagt (se art. nr. 181), og dertil må vi omtale den quende og siste
vredesskål.

Den sjette vredesskål. Åp. 16, 12—16, består av to deler. For det
første den egentlige gette vredesddd, v. 12: "Og den sjette engel tømte
sin skål ut i den store elv Eufrat, og vannet i den tørket bort, foråt der
skulle ryddes vei for kongene fra Østen".

Eufrat var grensen mellem Vesten og Østen. Også østgrensen av det
romerske verdensrike som imperium i sin største utstrekning gikk ber.
Skal dette tegn ba noen mening, må det forstås bokstavlig, for bærene
fra Østen skal jo nå frem til Harmageddon.

For det andre består den gette vredesskål av v. 13—16, som er den
fjerde av Åpenbaringsbokens fem parenteser og omtaler hvordan kon
gene over bele jorderike med sine bærer samler seg til Harmageddon.
Fra dragens og dyrets og den falske profets munn kom nemlig ut tre
urene ånder som ligner padder (kvekkende slim— og mudderdyr). De er
tegngjørende djevleånder som går ut til kongene over bele jorderike for
å samle dem til krigen på Guds, den allmektiges, store dag.
De skriftlærde og fariseerne på Jesu tid bad ham om å få se et tegn av

bam. Men ban svarte dem: En ond og utro slekt krever tegn, og tegn
skal ikke gis den, uten profeten Jonas' tegn, d.e. tegnet på Jesu død og
oppstandelse. Matt. 12, 38—40. Men i tiden for den sjette vredesskål
skal verden få se mange tegn, men det er forførende djevleånders tegn,
som forfører kongene på jorden og deres bærer til å dra opp mot Israel,
2. Tess. 2, 8 12. Men bak alt dette står Gud, som samler dem på det
sted som på hebraisk beter Harmageddon.

Der vil ikke bli utkjempet noe slag mellom naqonene ved Harma-
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geddon. Nei, slaget vil stå mellem nasjonenes hærer under ledelse av
dyret (ÅntiMessias) og den falske profet og rytteren på den hvite hest,
Jesus Messias, Åp. 19,19, som da med de himmelske hærer invaderer
jorden. Ap. 19,11—21, 14,17—20. Slagmarken strekker seg fra Esdrae-
lon-sletten i nord til Bosra i Edom i syd i en lengde av ca. 300 km, hvor blo
det skal gå opp tilbislene på hestene, verdens største blodbad. Es. 63,1—6.
Men i den Qerde parentes. Åp. 16,13—16, står den selsomme, him

melske kunngjøring i v. 15, som er helt uavhengig av konteksten: "Se,
jeg kommer som en tyv, salig er den som våker og tar vare på sine
klær, så han ikke skal gå naken og de skal se hans skam".

Her er flere dype og alvorlige sannheter:
1. Jesus kommer her SOM EN TYV. Tyven kommer etter klassisk

mønster stille, usett, uventet, helst om natten når menneskene sover.
Dette er Jesu komme, d.e. hans gjenkomst, over en trygg og intetanende
verden, som sier: Fred og ingen fare! 1. Tess. 5, 2—3, Matt. 24,42 fg..
Luk. 12, 39—40, etc. Jesus kommer ikke, som mange mener, til sin
frelste menighet som en tyv, 1. Tess. 5, 4. Nei, til sin menighet som er
hans blodkjøpte eiendom, kommer han "med et bydende rop, med
overengels røst og med Guds basun", 1. Tess. 4,16. Dessuten skjer hans
komme for menigheten i ankomst-fasen av hans paroysia før den siste
og syttiende åruke for Israel og Jerusalem, Dan. 9, 27. Men hans gjen
komst til vår jord skjer STRAKS ETTER den store trengsel til dom
men over de levende nasjoner og opprettelsen av Messias-riket på denne
jord. Matt. 24, 30, Mark. 13, 24 og 26, Luk. 21,25-27, Åp. 19,
11-21.

2. Jesu komme som en tyv skjer ifølge konteksten i Åp. 16,12—16
så klart STRAKS ETTER at de tegngjørende djevleånder fra dragen
(Satan) og dyret (Anti-Messias) og den falske profet ved sin løgnagita-
sjon, ledsaget av de forførende tegn, har formådd å få kongene på jor
den (regjeringsledeme) til å sende sine hærer til Harmageddon i Israel,
og denne forførende aksjon pågår så klart i den siste halvdel av den
syttiende åruke, den egentlige s^re trengsel, gr. tes thlipseos tes mega-
les, d.e. trengselen den store.

Foranledningen til denne sataniske agitagon er utvilsomt Jesu to
vitners og deres israelske disiplers virksomjet i den andre halvdel av den
S3rttiende åruke. Åp. 11, 3—14, Matt. 10, 23, 24,14, Åp. 14,6,
som vil arte seg som en veldig proklamagon om Jesu gjenkomst til
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dommen over Satans synlige rike ved dyret av havet og dyret av jorden
og de ti jordens ledende konger og Jesu opprettelse av riket for Israel på
denne jord. I sin himmelstormende arroganse og sitt avsindige hat mot
Gud og Israel er det Satans plan å tilintetgjøre Jesus og hans himmelske
hærer ved hans gjenkomst til vår jord.
Men bak det hele er Gud som her samler sine fiender til deres øde

leggelse og alle tiders største blodbad i Harmageddon-slaget, Åp. 16,16,
hvor Jesus står som seierherre. Åp. 19,11—21, og de som er med ham,
hans engler, Joel 3,17, Salm. 103,20, Sak. 12,8, og de kalte og ut
valgte trofaste av Israel, Åp. 17,14, Sak. 12,5—9.

Artikkel nr. 213:

DOMMEN OVER DE LEVENDE NASJONER

3. Men hvem er den (og de) salige i Åp. 16,15? Det er den (og de)
som DA VÅKER og tar vare på sine klær, så han ikke skal gå naken
og de skal se hans skam.

Bildet er hentet fra datidens militærpraksis hvor gardeoffiseren i still
het Qemet kappen til dem som sovnet når de var på vakt, hvorved deres
skam (forseelse) ble åpenbar for alle.
Som vi tidligere har gjort rede for, art. nr. 181 til 185, er der intet i

Jesu komme som en tyv her i v. 15 som viser at dette gjelder opprykkel-
sen av ekklesia, som mange fortolkere mener, men at det derimot angår
Jesu gjenkomst til vår jord STRAKS ETTER den store trengsel, og da
gjelder budskapet i Guds ord og forkynnelse at de frelste av Israel og
folkene skal VÅKE OG VENTE Jesus Messias' genkomst til vår jord.
Matt. 24, 42-51, 25, 13, Mark. 13,33-37, Luk. 12, 36-40, 21,
36, etc.
Men særlig gjelder her Herrens alvorlige formaning om å våke og

vente DE TIL DET YTTERSTE HÅRDT TRENGTE, VENTENDE
ISRAELERE I JERUSALEM, som da blir omringet av verdens arme
er, idet disse samler seg til Harmageddon, Joel 3, 14—22, Sak. 12,
2—9, 14,2—5.
Det er bl. a. disse frelste israelere i Jerusalem og Israel det siktes til i
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Åp. 11,1—2: "Og det ble gitt meg (Johannes) et rør, likesom en stav,
med de ord: Stå opp og MÅL GUDS TEMPEL OG ALTERET OG
DEM SOM TILBEDER DER, men forgården utenfor templet, la den
være, og mål den ikke, for den er gitt til hedningene, og de skal trede
ned den hellige stad (Jerusalem) i førtito måneder". "De som tilbeder
der" blir dermed tatt helt inn under Guds varetekt, så de skal bli istand
til å våke og vente i den store trengsels redselstid.
Det i Åp. 11,1 omtalte Guds tempel er det israelske tempel, som på

den tid er bygget opp igjen og hvor israelere tilber Gud. At dette tem
pel er israel^, fremgår, foruten av det som er anført i Åp. 11,1—14,
sammenholdt med Dan. 7,7—27 og Dan. 9,24—27, også derav at temp
let og alteret omtales adskilt, hvorved en må tenke på brennofferalteret,
som alt avhang av for Israel. For så vidt at dette tempel er israelsk, må
dette tegn forstås bokstavlig. Men det må også forstås bildelig for så vidt
at det står for israelsk tilbedelse av Gud. Men tegnet må IKKE FOR
STÅS UTENOM ISRAEL. En fortolkning av dette tegn som bildelig
for den nytestamentlige menighet vil således føre oss langt bort fra
sannheten, da denne intet har å gjøre med Israels sjrtti åruker, Dan. 9,
24—27, og skal opprykkes før den syttiende åruke begynner.
Men Åp. 11,1—2 har også en dyp tidshusholdningsmessig betydning.

For MÅLINGEN AV TEMPLET OG ALTERET er Guds formelle

anerkjennelse av Israel pånytt og de troende israeleres gjeninnpodning i
sitt eget oljetre, Rom. 11, 24, hvilket er overensstemmende med all bi
belsk profeti i denne sak.
Men ikke-målingen av forgården er motsatt Guds formelle tilbake-

setting av hedningefolkene fra den fordel og stilling de har hatt i den
nærværende nådens tidshusholdning under ekklesias utkallelse, og fra
da av er der atter et skille mellem jøder og hedninger, om enn dog på
en annen måte enn i den gamle pakt.

Ifølge lovpakten på Horeb, 2. Mos. kap. 19 og 20, og tillegget til
denne pakt i Moabs land, 5. Mos. kap. 28 til 30, var det Guds vilje å
gjøre lårael til HODE, og ikke til hale, 5. Mos. 28,13. Men Israel Wt
pakten og ble under landflyktighetene i hedningenes tider, gr. kairoi
ethnon. Luk. 21, 24, HALE, og hedningene ble hode, 5. Mos. 28,44.
Men i gjenopprettelsen av riket for Israel på denne jord BLIR EINDE-
LIG ISRAEL HODE og hedningene hale. Rollene er nå snart i ferd
med å byttes om, Israel går nå over fra å være hale til å være hode.
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Ved den formelle gjeninnsetting av Israel og den formelle tilbake-
setting av hedningene innvarsles det store tidersskifte i menneskeslek
tens historie. Menneskets dag er ved å være forhi, og Herrens dag er ved
å komme. Hedningenes tider er ved å være forhi, og riket for Israel er
ved å komme. Den seks tusenårige natten over den falne menneskehet
er ved å være forhi, og rettferdighetens sol er ved å gå opp med læge-
dom under sine vinger, Mal. 4, 2. Tiden er kommet da Jesus Messias og
de hellige skal ta det av Gud lovede rike over denne jord, Dan. 7,13—14
og v. 27, Matt. 25, 34, Ap. gj. 3,19-26, 15,16-18, 1. Kor. 15,
25, Åp. 20,1-6.
Og våkingen og ventingen på Jesu gjenkomst, d.e. epifani'en (frem-

strålingen) av hans paroysia straks etter den store trengsel. Åp. 16,15,
er av aller største betydning for dem som da ved engler skal bli frelst
over i det kommende Messias-rike på denne jord. Matt. 13, 43, 24,
37-51, 25,1-13, Mark. 13,28-36, Luk. 12,35-40, 17,26-37,
21,28-36, etc.

Artikkel nr. 214:

DEN SJUENDE OG SISTE VREDESSKÅL, ÅP. 16,17-21.

"Og den quende engel tømte sin skål ut i luften, og en høy røst kom
fra templet i himmelen, fra tronen, og sa: Det er skjedd! v. 17.

Luften er for det første det for mennesket aller viktigste natur-ele-
ment, den viktigste fysisk-kjemiske livsbetingelse. Et menneske lever
ikke i mange sekunder uten luft.

Luften og himmelrommet er for det andre Satans og de onde ånders
tilholdssted, hvor de omsvermer vår arme jord med en tilstedeværelse
som er PUNKTUELL og en bevegelse som er MOMENTAN, Ef. 2,2,
Ef. 6,12.

Når den sjuende vredes^ål tømmes ut i luften, betyr derfor dette at
Gud innleder de aller forferdeligste domstilstander mot de forførte,
gudfiendske mennesker og også setter en foreløpig stopper for Satans og
de onde ånders forførende påvirkning i menneskeverdenen. Den høye
røst fra templet i himmelen, fra tronen som sa: Det er skjedd! tilkjennegir

42



at avgjørelsen ikke kan tilbakekalles.
"Og der kom lyn og røster og tordener, og det kom et stort jord

skjelv, et slikt som ikke har vært fra den tid menneskene ble til på jor
den, et sådant jordskjelv, så stort", v. 18.
At disse "røster" fremtrer mellem "lyn"og "tordener", viser at dette

ikke bare er naturlig storm, men guddommelig ledede dommer.
Dette er det forferdeligste jordskjelv i menneskeslektens historie, og

det er bokstavlig å forstå.
I Es. 24, som er kalt GT.s lille apokalypse, sier profeten om denne

jordskjelvenes klimaks: "Jorden brister, ja, den brister, jorden revner, ja,
den revner, jorden rystes, ja, den rystes. Jorden skal rave som den druk
ne og svinges hit og dit som en hengekøy, og dens misgjerning skal tynge
på den, og den skal falle og ikke reise seg mere", v. 19—20. På den tid
skal Herren hjemsøke himmelens hær i det høye, altså Satan og de
onde ånder, og jordens konger nede på jorden, som da ledes av dyret og
den falske profet, og de ̂ al samles sammen som fanger i hulen og
settes fast i fengslet (avgrunnen), og langt om lenge, d.e. etter tusenårs
riket, skal de få sin straff. V. 21—22. "Og månen skal blyges, og solen
skamme seg, for Herren, hærskarenes Gud, er konge på Sions berg, og
for hans eldstes øyne er der herlighet", v. 23.
"Og den store by ble delt i tre deler, og folkenes byer falt, og Baby

lon, den store, ble ihukommet for Gud, at den skulle få begeret av hans
strenge vredes vin", Åp. 16,19.

Dette forferdelige jordskjelv skal med et slag ødelegge folkenes byer,
unntatt den store by, Jerusalem, Åp. 11,8, som skal deles i tre deler og
dermed få Guds tredelingsstempel på seg.
En spesiell omtale får også byen Babylon, den store, som ble ihukom

met for Gud, at den skulle få begeret med hans strenge vredes vin.
Etter min oppfatning må betegnelsen Babylon, den store, i Åpen

baringsboken angå to ting:
1. For det første KVINNEN, DEN STORE SKJØGE, Åp. 17,

1—6 og 16—18, som de ti hom, Dan. 7, 7, Åp. 13,1, d.e. de ti kon
ger, Åp. 17, 12, og dyret, d.e. Anti-Messias, skal ødelegge i den første
halvdel av den syttiende åruke for Israel og Jerusalem, Dan. 9, 27, og
synet om skjøgen må forstås bildelig.

2. For det annet BYEN ROMA, det fjerde og siste verdensrikes
hovedstad. Åp. 16,19 HI, 18, 21, som skal ødelegges ved Jesu gjen-
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komst til vår jord, og synet om Romas odeleggelse må forstås bokstavlig.
Men på grunn av at kvinnen og byen både historisk og profetisk er så

sammenvevd, er det tildels meget vanskelig å avgjøre hvilke profetier i
Åp. 17 og 18 som går på kvinnen, den store skjøge, og hvilke som går
på byen Roma.
"Og hver øy vek bort, og fjell ble ikke funnet", v. 20.
Dette må forstås bildelig. "Øy" må formentlig stå for isolasjon og

"Qell" for makt, d.e. ingen kan isolere seg fra Guds vredes forferdelige
ødeleggelser, og selv den største jordiske makt blir ydmyket og bragt
ned i støvet. Es. 2,12—21.
"Og et svært hagl, som en hundre pund, falt ned fra himmelen på

menneskene, og menneskene spottet Gud for haglets plage, for plagen
av det var meget stor", v. 21.

Dette syn må forstås bokstavlig, og har flere forbilder i den bibelske
profeti, f. eks.:

1. Ifølge 2. Mos. 9, 13-35 sendte Gud ET FORFERDELIG
HAGLVÆR med lyn i lyn over hele Egyptens land, og alle mennesker
og alt fe som ikke var kommet i hus, men var ute på marken, ble drept,
og alle urter og trær ble ødelagt.

2. Noe lignende vil skje under Gogs overfall på Israel, som nå ikke
kan være så langt borte: "Og jeg vil kalle på sverdet imot ham på alle
mine fjell, sier Herren, Israels Gud, den enes sverd skal vendes mot den
andre. Og jeg vil gå irette med ham med pest og med blod, og et skyll
regn og HAGLSTENER, ild og svovel vil jeg la regne ned over ham og
hans skarer og over de mange folkeslag som er med ham", Esek. 38,
21-22.

3. Men det mest fullstendige forbilde på Åp. 16, 21 har vi i Josva
10, 1—15. Her marsjerer Josva (frelser) med sin hær fra Gilgal og nådde
frem til Gibeon om morgenen, hvor han slo de fem amorittiske konger
og deres hærer og hvor solen og månen på Josvas bønn stod stille nesten
en hel dag. Ifølge v. 11 lot Herren her STORE STENER falle ned fra
himmelen over de amorittiske hærer. Jfr. her Sak. 14,1—7, da den him
melske Josva, Jesus Messias, skal komme tilbake til vår jord i den fjerde
nattevakt, d.e. morgenvakten. Matt. 14, 25, Mark. 13, 35, 2. Mos.
14,24-27, Salm.46,6.
En kan vanskelig forestille seg den forferdelige gru og ødeleggelse

som oppstår ved forening av det forferdeligste jordskjelv som noen gang
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har vært på denne jord, da folkenes byer, som er syndens særlige arne
steder, blir ødelagt, og lyn~ og tordenstormen med det kjempemessige
stenregn fra himmelen, når alt dette setter inn med enorme tap av men
neskeliv. Men dette dystre skriftsted viser også menneskenes totale for
herdelse i synden på dette tidspunkt, idet de spotter Gud under disse
svære straffedommer.

La oss også her i tillegg nevne Luk. 21,25—27: "Og det skal skje tegn
i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene engstes i fortvilelse,
når hav og brenninger bruser, mens mennesker faller i avmakt av redsel
og gru for det som kommer over jorderike, for himmelens krefter skal
rokkes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og
megen herlighet". Dette er Jesu gjenkomst til dommen over de levende
nasjoner og gjenreisningen av riket for Israel, hvorved han skal opprette
guddommelig herredømme på denne jord.

Artikkel nr. 215:

DE TRE SPESIELLE OG ULIKE KALL FRA GUD

I art. 214 har vi så vidt nevnt dommen over Babylon, den store
skjøge, og dommen over verdensmetropolen Roma. Før vi går konkret
og detaljert inn på dommen over de levende nagoner ved Jesu gjen
komst, er det av største viktighet å ha klar forståelse av de tre spesielle
og ulike kall fra Gud og de tre forsamlinger som utkalles ved disse tre
kall, idet dommen over de levende naqoner ved Jesu gjenkomst blir
lettere å forstå når vi teoretisk kan utskille de foran nevnte tre forsam

linger.
1. Der gis FOR DET FØRSTE et "JORDISK KALL" i hvilket

hele Israel er delaktig. Dette utkaller "HUSTRUEN", svarende til det
jordiske symbol "STØVET" på jorden i 1. Mos. 13,15—16: 'Tor hele
det land du ser, vil jeg gi deg og din ætt til evig tid. Og jeg vil la din ætt
bli som støvet på jorden". Dette var Guds løfte til Abraham angående
landet og folket, som endelig oppfylles på det nye, gjenfødte Israel i
endens tid og som anskuelrøøres ved Abrahams venstre hånds ekteskap
med Ketura (røkelse) som Abraham inngikk etter Saras død og begravelse,
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1. Mos. 25, 1—4. Slik skal det nye, jordiske Israel i Messias-riket på
denne jord bli en velbehagelig duft for Gud, når det vandrer i en evig
rettferdighet, Dan. 9,24IV, Es. 60,21, etc.
Det jordiske Israel og Israels land hører sammen, fordi Gud har lovt

Israels fedre og Israels folk dette Ignd. Til Abraham: 1. Mos. 13,15—16,
15,18-21, 17, 8. Til Isak: 1. Mos. 26,3-4. TilJakob: I.Mos. 28,
4, 35,12, 48,4. Til Israels folk: 2. Mos. 6,8, etc.

Ifølge GT er Israel kalt **Herrens ektehustru". Es. 54,5—6, Jer. 3,
14, 31, 32, Hos. 2,19. Ja, Israels land kalles også "ektehustru". Es.
62,4.
Men på grunn av utro^ap ble Herrens ektehustru forstøtt av ham for

en lang tid, men etter den siste hjemkomst til Israels land fra landflyk
tigheten blant folkene som nå pågår, skal Herren ta Israel, sin ekte
hustru til nåde, og hun skal få komme tilbake til ham igjen. Høys. 8, 5,
Esek. 16., Hos. 1. og 2., Rom. 11,25-27, Ef. 1,10 m, etc.

Motbildet til det jordiske Israels antagelse på nytt av Herren har vi i
Ap. 19, 7: "La oss glede og fryde oss og gi ham æren! for Lammets
bryllup er kommet, og hans hustru, gr. "gyne", har gjort seg rede".

Vi skal se nærmere på dette meget viktige idoriftsted og stiller følgen
de spørsmål: Skal det stå gresk "gyne", d.e. "hustru", eller skal det stå
gresk "nymfe", d.e. 'l)rud" i den greske tekst i Åp. 19,7?
De hittil kjente, eldste håndskrifter av NT er følgende:
1. Codex (håndskrift) Vaticanus, benevnt B, antas å være det eldste

og verdifulleste fra første hdvdel av det 4. årh. e. Mess. Da det blant
annet mangler Åpenbaringsboken, er Vaticanus 2066, (046), benevnt b,
som ikke er skrevet før det 8. århundre e. Mess., tilheftet på dets plass.

2. Codex Alexandrinus, benevnt A, antas å være skrevet i det 5. år
hundre e. Mess.

3. Codex Sinaiticus, benevnt s, er det fullstendigste fra det 4. årh. e.
Mess.

Håndskriftene B, b, A og s er originale, men s2, s3, s4 og s5 er
skrevet noen århundrer senere enn s, og s6 er skrevet enda meget senere
enn s5.

Av disse håndskrifter har KUN s3 GR. "NYMFE" I ÅP. 19,7.
MEN A, b, s, s2, s4, s5 OG s6 HAR ALLE GR. "GYNE" I
ÅP. 19,7.
Denne oversettelse av gr. "gyne" i Åp. 19,7 med "hustru" har f. eks.
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Vulgata med "uxor", den tyske oversettelse med '*Weib", Authorized
King James Version og G. R. Berry*s oversettelse med "wife". Videre
har f. eks. den greske tekst i Emphatisk Diaglott, i Anaiytical Concor-
danse to The Holy Bible by Robert Young, i G. R. Berry's greske tekst,
i Nestle-Alands greske tekst gr. "gyne" i Åp. 19, 7, oversatt med "wife"
og "hustru".

Herav fremgår med stor sikkerhet at det er det greske ord gyne som
skal stå i Ap. 19, 7 og som derfor må oversettes med hva det betyr,
nendig HUSTRU. Det er nemlig DET NYE, JORDISKE, GJEN
FØDTE ISRAEL I ENDENS TID DET HER SIKTES TIL og som
endelig har gjort seg "REDE" til Lammets bryllup. Dette er Herrens
jordiske ektehustru, det nye Israel i endens tid, hustrubruden på nytt i
Lammets bryUup, som ̂ al være nasjonenes hode i Messias-rikets tid på
denne jord og som videre skal være et folk av rettferdige og fullkomne
mennesker i det nye Jerusalem på den nye jord, som det greske ord
"gyne" i Åp. 19,7 står for.

Her må vi videre tilføye at det greske ord "nymfe", d.e. *T)rud", ikke
forekommer som en symbolsk betegnelse på en forsamling frelste
mennesker i NT mellem Johs. 3,29 og Åp. 21,2. Men Johs. 3,29 er ut
talt FOR pinsefestens dag, da Den Hellige Ånd ble utgytt og utkallel-
sen av ekklesia tok sin begynnelse. Ap. gj. 2. Derfor må Johs. 3,29 an
gå GT-menigheten, hvis himmelske avdeling også er "bruden". Og Åp.
21, 2 angår den himmelske stad, det nye Jerusalem, som stiger ned av
himmelen &a Gud til den nye jord, gjort istand som en brud som er
prydet for sin mann, gr. aner.
Det står ingen sted i NT at den parentetiske, nytestamentlige menig

het, gr. ekklesia, den utkalte forsamling, er Jesus Messias* **brud", men
derimot hans **legeme**, Rom. 12, 5, 1. Kor. 12,12 og 27, Ef. 1,
22-23, 4,15-16, 5,22-23, KoL 1,24-27, 2,19. (Jfr. det tredje
kaU.)
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Artikkel nr. 216:

DE TRE SPESIELLE OG ULIKE KALL FRA GUD

Med hensyn til Åp. 19, 7 så kunne videre heller ikke '^bruden", som
er GT-menighetens himmelske Israel, sies å ha gjort seg *'rede" først i
endens tid ved Jesu gjenkomst til vår jord. Nei, den var rede og fikk
godt vitnesbyrd for sin tro, som de levde og døde i, Hebr. 11,2 og 13,
og kunne derfor stå brud da riket var nær for Israel ved Jesu første
komme, dersom Israel da hadde mottatt sin konge Jesus Messias og him
lenes rike.

På lignende måte var også ekklesia, den utkalte forsamling, ''rede" i
Messias' forløsende blod ved sin opprykkelse i ankomst-fasen av Jesu
paroysia FØR den syttiende åruke for Israel og Jerusalem, som er en
dens tid, Hebr. 10,19, Dan. 9,27. Både "bruden", GT-menighetens
himmel^e Israel, og Jesu mystiske "legeme", NT-menigheten, er så
ledes begge "rede" FØR endens tid, men hver på sin måte.
Hvem er det da som ikke er "rede" før i endens tid? Det er det jor

diske Israel som ennå ikke er "rede". Men profetiene viser klart at en
levning av det jordiske Israel skal bli "rede" i endens tid, nemlig til å
motta sin konge Jesus Messias og himlenes rike som da skal opprettes på
denne jord. Og det er dette Åp. 19, 7 vitner om, nemlig at Lammets
bryllup er kommet og hans hustru, gr. gjme, har gjort seg "rede", det
nye Isarael i endens tid, hustrubruden på nytt i Lammets bryllup. Og det
er nettopp på grunn av dette at det siste og helt positive av de fire halle-
luja'er i Åp. 19,1—6 lyder i himmelen: "Og jeg hørte likesom en lyd av
en stor skare og som en lyd av mange vann og som en lyd av sterke tor
dener, som sa: Halleluja! For Gud Herren, den allmektige, er blitt kon
ge! La oss glede og fryde oss og gi ham æren! for Lammets bryllup er
kommet, og hans hustru har gjort seg rede, og det er henne gitt å klæ
seg i rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige
gjerninger". Åp. 19, 6—8.
Merk her også at NT-menighetens frelsesdrakt er en hvit, løstsittende

kappe, gr. himation. Åp. 3,4—5 og 18, 4,4. Den utellelige skare som
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kommer ut av den store trengsel, har som frelsesdrakt en fotsid, hvit
kjortel, gr. stole. Åp. 7,14. Og Lammets hustrus frelseskledning er rent
og skinnende fint lin, gr. byssos. Åp. 19,8, et typisk-symbolsk, israelsk
klæsstoff, 2. Mos. 28, 5-^ og 8, 15,39, 3. Mos. 16,4, 2. Mos. 39,
27—29, Esek. 16., 2. Mos. 26., 36., 37., 39., etc. Disse forskjellige
frelseskledninger adskiller også de forskjellige avdelinger frelste mennes
ker som omtales i Åpenbaringsboken.
Men ulykken her er at NT-menigheten — formentlig ifølge Codex

Sinaiticus, s3, som har gr. nymfe i stedet for gr. gyne — feilaktig er blitt
oppfattet som ''bruden'*, hvilket er i strid med de bibelske profetier. At
dette kan være den viktigste årsak, fremgår f. eks. av den konkordante
greske tekst som har gr. nymfe, d.e. "brud", i Åp. 19, 7, og hvor det an
føres at dette er ifølge Codex Sinaiticus, s3, men hvor det tillike anføres
at både Codex Vaticanus, b, og Codex Alexandrinus, A, og Codex
Sinaiticus, s, alle har gr. gyne, d.e., "hustru" i Åp. 19,7.
En tungtveiende årsak til den feilaktige oppfatning at NT-menigheten

er ment å være "bruden", er utvilsomt også den med tiden tiltagende
antikjiliasme i kirken som tolket tusenårsriket, ikke som Messias-riket
for Israel på denne jord, men som en migons-manifestas;jon i kirken.
Men Guds hjemføring av Israel til Erez Israel i vår tid, blir en slem van
skelighet for denne fortolkning.

2. Der gis FOR DET ANDRE et "HIMMELSK KALL" aven
utvalgt rest av Israel. Dette utkaller "BRUDEN", gr. "nymfe", Johs. 3,
29, Åp. 21, 2 og 9, 22,17. Dette er de frelste av Israel i GT, det him
melske Israel. I Messias-riket på denne jord inngår de i den himmelske
fase av riket, Ef. 1, 10 II, og i evigheten bor de i det nye Jerusalem på
den nye jord. Åp. 21,2 og 9.
De svarer til det himmelske symbol "STJERNENE" i 1. Mos. 15,

5: "Og han førte ham utenfor og sa: Se opp til himmelen og tell stjer
nene, om du kan telle dem! Og han sa til ham: Så skal din ætt bli".
Dette var Guds løfte til Abraham angående det himmelske GT-Israel.

Dette blir altså oppfylt på en troende levning av GT-Israel, for alltid
er en levning av Israel blitt utkalt ved løftets ord etter nådens utvelgelse,
Rom. 9, 6—13, 11,1—6, v. 12 og v. 16—18, for Israels fall er alltid
bare DELVIS og FORELØBIG, v. 23—27. Det er formentlig et skille
mellem de frelste jøder som tilhører Israel, det himmelske Israel, bru
den, og de frelste jøder som tilhører NT-menigheten, Jesu legeme. F. eks.
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den messianske jode, Poijak, bekjente seg å tilhøre Israel, men den mes
sianske jøde, Moshe ben Meir, bekjente seg å tilhøre NT-menigheten.
De er begge nå døde, men levde i vår tid. Derfor er der formentlig også
et skille blant de frelste jøder i NT-menigheten. Noen av dem tilhører
Israel, noen tilhører Jesu legeme.

Dette kall svarer paktsmessig til Abrahams ekteskap med Sara (fyrstin
ne) den frie kvinne, som står for det himmelske Jerusalem, Gal. 4,
22—31, Hebr. 11, 8—16, hvilken stad angår såvel "bruden", det him
melske Israel, som Jesu mystiske 'legeme", NT-menigheten.
Og denne utkallelse av det himmelske Israel har sitt forbilde i kallet

til Rebekka ved Abrahams tjener Elieser, som UNDER ED fikk det
oppdrag av Abraham å finne en brud til hans sønn Isak, ikke blant KA—
NA^ANITTERFGLKET, d.e. HEDNINGENE, MEN FRA ABRA
HAMS EGEN SLEKT, ALTSÅ FRA ISRAEL, 1. Mos. 24, 3-4.
Her forestiller Abraham Gud, Isak Guds Sønn, Rebekka 'l)ruden",
SOM NOTA BENE ER AV ISRAEL, og Elieser Den Hellige Ånd.

Motsatt Abrahams ekteskap med Sara står hans forbindelse med
Hagar (fremmed), trælkvinnen, som står for lovpakten fra Sinai og
svarer til det Jerusalem som nå er inntil gjenopprettelsen for Israel, for
det er i trældom med sine barn.

Artikkel nr. 217:

DE TRE SPESIELLE OG ULKE KALL FRA GUD

Hebr. 11 gir et mektig utsyn over utkallelsen av "bruden", det him
melske Israel, som sammenfattes av de troende tilhørende den patriar
kalske Guds-linje fra Adam til Abraham, 1. Mos. 5,1—32 og 11,10—32,
og de troende israelere fra Abraham til Jesu første komme.

Dette fremgår klart av Hebr. 11:
Først definerer Hebr. 11,1—3 hva troen er og hva den virker.
Dernest omtales tre representanter av den store skare av frelste fra

Adam til Abraham, nemlig Abel, Enok og Noah, v. 4—7.
Så omtales Israels patriarkalske fedre, Abraham, Isak og Jakob og

Abrahams hustru Sara, v. 8—21. Og videre omtales her Josef og Moses
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og ̂øgen Rahab, v. 22—31.
Men i v. 32—34 ser Hebreerbrevets forfatter seg nødt til å innstille

omtalen av personer fordi tiden ville bli ham for kort, og han nevner nå
bare Gideon og Barak og Samson og Jefta, David og Samuel og profetene.
Og i v. 35—38 nevner han ubestemte skarer av GT-troende og omtaler
deres lidelser og seire i en utakknemlig og Gud-fiendsk verden for å få
del i en '^edre" oppstandelse, 1. Kor. 23 II, Åp. 20,5 II.

Alle disse skarer av GT-troende levde i tro på Gud, og — unntatt
Enok og Elias — døde de i tro på Gud uten å ha oppnådd det Gud had
de lovt dem. Men de så det langt borte og hilste det og bekjente at de
var fremmede og utlendinger på jorden, v. 13.
Og her er det essensielle ved Hebr. 11 i vår sammenheng. For her

fremgår det klart at de som sier slikt, gir derved tilkjenne at de søker et
fedreland, ikke det de var kommet fra, til hvilket de jo hadde hatt tid til
å vende tilbake, men nå stunder de etter et "BEDRE", det er et HIM
MELSK. Derfor idrammer Gud seg ikke ved dem, ved å kalles deres
Gud, for han har gjort en stad ferdig til dem. Og dette er det HIM
MELSKE JERUSALEM, Gal. 4, 22-31, Hebr. 11, 10, Åp. 21,2
og 9. Og dette viser at "bruden", det himmelske Israel, har et himmelsk
Jerusalem og et himmelsk fedreland.
Av Hebr. 11, 39—40 fremgår også klart at der må skjelnes både i tid

og beskaffenhet mellem det himmelske Israel, ̂ 'bruden", og NT-menig-
heten, ekklesia, Jesus Messias' mystiske "legeme". (Jfr. det tredje kall.)
Men det er åpenbart at begge er himmelske forsamlinger som er frem
mede og utlendinger på jorden, Hebr. 11,13, 1. Pet. 2,11, og at de —
hver i sin avdeling — skal vinne frem til fullendelse i det himmelske Je
rusalem.

Når det gjelder "bruden", det himmelske Israel, så må en være klar
over at også hedninger, d.e. ikke-israelere, tilhører denne nemlig "rett
ferdighetens proselytter", som sluttet seg helt og fullt til Israel, idet de
lot seg omskjære og av hjertet trodde Guds løfter til Israel. Men der var
også en løsere proselyttisme som sluttet seg til Israels tro og forordnin
ger uten å la seg omskjære.

3. Der gis FOR DET TREDJE et "SÆRSKILT OG HIMMELSK
KALL" til den parentetiske, nytestamentlige menighet, ekklesia, den
utkalte forsamling, som utgjør "HEMMELIGHETEN" med Jesu mys
tiske LEGEME, gr. soma, hvor han er hodet,og de på Jesus Messias
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troende israelere og hedninger i den nærværende nådens frelseshushold-
ning er dette hans legemes lemmer, 1. Kor. 12,12 og 27, Ef. 1,22—23,
4,15-16, 5,22-23, v. 30 og v. 32, Kol. 1,24, 2,19.

Dette er en REN NYTESTAMENTLIG FRELSESFORSAMLING

uten gammeltestamentlige referanser, idet den hverken er sett eller be
skrevet av de gammeltestamentlige profeter. Den utkalles ved Guds
nådes evangelium, også kalt det paulinske evangelium, sålangt dets for
kynnelse når utover i menneskeverdenen inntil opprykkelsen av menig
heten ved ankomst-fasen av Jesu paroysia, som skjer FØR den syttien
de åruke for Israel og Jerusalem, Dan. 9, 27. Men både *l)ruden", gr.
nymfe, det himmelske Israel, og Jesu mystiske "legeme", gr. soma, NT-
menigheten, er begge HIMMELSKE FORSAMLINGER, som er frem
mede og utlendinger på jorden.
I Messias-riket, d.e. den quende og siste tidshusholdning på denne

jord, husholdningen i tidenes fylde, da Gud vil samle alt til ett i Messias,
både det som er i himlene, og det som er på jorden, Ef. 1,10, bor 'lius-
truen", d.e. det nye, gjenfødte, jordiske Israel i det mellenniale Jerusa
lem og i Israels land med det tredje tempel og er nasjonenes "hode".
Men '7)ruden", d.e. det himmelske, herliggjorte Israel deltar i den sam
me tid i den himmelske fase av riket på underfullt vis ifølge profetiene
om den NÆRE og ÅPNE HIMMEL, som vi ikke her skal omtale
nærmere. Og med hensyn til Jesu mystiske "legeme", NT-menigheten,
så er den for alltid og uadskillelig sammen med Herren, 1. Tess. 4,17,
idet den ved opprykkelsen samles med ham i lufthimmelen, 2. Tess. 2,1.

Artikkel nr. 218:

DE TRE SPESIELLE OG ULKE KALL FRA GUD

I Messias-riket, d.e. riket for Israel, som er den gamle jords BRYL—
LUPSPERIODE, feires Lammets bryllup. For hans hustru, det nye,
gjenfødte, jordiske Israel i endens tid, hustrubruden på nytt i Lammets
bryllup, har endelig gjort seg rede, og de mange avdelinger av frelste
mennesker er samlet av Gud til hans Sønns celebre bryllupsfest:
Det er de troende i Guds-linjen fra Adam til Abraham utkalt ved det
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opprinnelige og grunnle^ende frelsesløfte fra Gud: "Kvinnens sæd skal
knuse slangens hode", 1. Mos. 3,15.
Det er "lengselsmenneskene" før og utenom den skrevne lov og det

skrevne evangelium, utkalt ved det alminnelige kall i skaperverket og
samvittigheten, Rom. 2,1—16.
Det er "bruden", gr. nymfe, det himmelske Israel, 1. Mos. 15, 5,

24,4, Hebr. 11, etc.
Det er NT-menigheten, gr. soma, den ved Guds nåde i den nærværen

de frelseshusholdning utkalte forsamling av israelere og hedninger, d.e.
ikke-israelere, som er Jesu mystiske legeme, Ef. 3,1—13, etc.

Alle disse tilhører Messias-rikets himmelske fase, hver i sin avdeling.
I den jordiske fase i Messias-riket på denne jord er "hustruen", gr.

gyne, det nye, gjenfødte, jordiske Israel i endens tid, 'Tiustrubruden på
nytt" i Lammets bryllup. Åp. 19, 7, Hos. 2, etc., som fra da av
vandrer i en evig rettferdighet, Dan. 9,24IV, Es. 60, 21.
Og i den jordiske fase av riket er videre folkenes levninger fra den

store trengsel og dommen over de levende nai^oner som ved det nye,
gjenfødte Israels forkynnelse av evangeliet om riket. Matt. 24, 14, og
det evige evangelium. Åp. 14,6, lar seg orientere mot Gud og Jesus Mes
sias og Israel.

Dette kommende Messias-rike er altså denne jords bryllupsperiode,
og derav kommer de profetiske benevnelser "bruden", "hustruen",
"innbudne bryllupsgjester", etc.

Når det gjelder det kommende Messias-rike på denne jord, er det av
avgjørende betydning å forstå Åpenbaringsbokens store befatning med
dette rike i forbindelse med GT-profetien. Den lille åpne bok i Åp. 10,
hvis innhold Johannes skulle oppta i seg og hvorved han atter skulle spå
om mange folk og ætter og tunger og konger, er GT-profetien. Forbin
delsen mellem GT-profetien og Åpenbaringsboken går særlig over
Matteus-evangeliet, som har 92 referanser til GT, og Hebreerbrevet, som
har 102 referanser til GT, til Åpenbaringsboken, som har hele 285 refe
ranser til GT. Spesielt er Åpenbaringsboken gjenopptagelsen og fullen
delsen av Esekiels, Daniels og Sakarias' profetier. Men den lille åpne
bok i Åp. 10 er dog liten sammenlignet med bokruUen i Åp. 5, skrevet
innvendig og utvendig, og forseglet med sju segl, og som omhandler
Guds hele rådslutning angående fremtiden. Derfor skal Jesus være
konge i dette rike inntil alle hans fiender er ham underlagt, hvorpå han

53



skal overgi riket til Gud og Faderen, 1. Kor. 15,24—28. Det kommende
Messias-rike på denne jord er således et forstadie til Guds evige herlig-
hetsrike på den nye jord, Åp. 21,1 — 22, 5.

Når det gjelder det nye Jerusalem på den nye jord, er det viktig å
skjelne mellem det nye Jerusalem når Johannes ser det komme ned fra
himmelen før det er kommet ned på den nye jord, og det nye Jerusalem
etterat det har fått anvist sin plass på den nye jord. Merk her ifølge Ap.
21, 2 at når Johannes så det nye Jerusalem komme ned fra himmelen
fra Gud, var det prydet som en *l)rud", gr. nymfe, som er prydet for
sin mann. For her står *'mann**, gr. aner, og ikke '^brudgom", gr. nym-
fios. Men når ifølge Åp. 21,9 det nye Jerusalem har fått anvist sin plass
på den nye jord, er det bebodd av de tre ovenfor nevnte avdelinger
frelste mennesker, nemlig "bruden", gr. nymfe, og "hustruen", gr. gyne,
og Lammet med "hemmeligheten", som er dets mystiske "legeme", gr.
soma. For engelen sier til Johannes: "Kom, jeg vil vise deg bruden hus
truen Lammets", v. 9, en ordstilling i den greske tekst som både Lach-
mann, Tischendorf, Tregelles, Alford, Wordsvorth og den konkordante
tekst har, nemlig: 'i)yro, deikso soi ten nymfen ten gynaika toy amioy".
Den samme ordstilling har også den latinsJ^e oversettelse Vulgata: "Veni,
et ostendam tibi sponsam uxorem Agni". Dette viser klart at hustruen
ikke er apposisjon til bruden, som mange fortolkere mener, men at
bruden og hustruen er to addrilte forsamlinger. Og i v. 12 forekommer
dertil Israels tolvtall og i v. 14 den nytestamentlige menighets tolvtall,
hvilket viser at i det nye Jerusalem på den nye jord vil den himmelske
og den jordiske avdeling av det frelste Israel og Gud (den treenige Gud)
og Lammet med "hemmeligheten", som er den nytestamentlige menig
het, Jesu mystiske legeme, bo sammen. Videre må i det nye Jerusalem
også bo de herliggjorte av de fullendte rettferdige, omtalt i Hebr. 12,23,
som ikke tilhører Israel.

Av Hebr. 12, 23 fremgår også at "dommeren som er alles Gud" er
satt imellem "høytidsskaren og menigheten av de førstefødte, som er
oppskrevet i himmelen", gr. panegyris, og "de fullendte rettferdiges ån
der". Dette viser at det er Gud som har bestemt, hvem av de fullendte
rettferdige som drulle oppstå legemlig ved Jesu oppstandelse, Matt. 27,
52—53, og hvem av dem som skulle få sine herlighetslegemer først ved
oppstandelsen på den siste dag av hedningenes tider, 1. Kor. 15,23 II,
Åp. 20,5 n.
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Når det gjelder den nye jord, så blir den bebodd av de frelste folke
slag fra Messias-riket på den gamle jord.

Artikkel nr. 219:

DE TRE SPESIELLE OG ULIKE KALL FRA GUD

Med hensyn til BRUD i GT, hebr. KALL AH, DEN FULLSTEN
DIGE OG FULLKOMNE, Es. 49,18, 61,10, 62,5, Jer. 2, 32,
7, 34, 16, 9, 25,10, 33,11, Joel 2,16, ligger der noe TILSLØRT
over disse ni skriftsteder angående deres profetiske, fremtidige betyd
ning, som dog kan læres ved Den Hellige Ånds underfulle undervisning i
de HeUige Skrifter, Johs. 14, 25-26, 15, 26, 16, 13, 2. Tim. 3,
14—15, dersom det er gavnlig, 1. Kor. 12, 7. Ulike lettere å forstå er
den profetiske, fremtidige betydning av HUSTRU i GT, hebr. ISH—
SHAH, som forekommer hele 287 steder, og HUSTRU i NT, gr.
GYNE, som forekommer 83 steder.
Denne tilslørthet av "bruden" i GT har formentlig sin grunn i at frel-

sesåpenbaringen er fremadi^ridende: GT-israelerne hadde nemlig Mes
sias som IDE, om hvis åpenbarelse de hadde løfter fra Gud. Messias
som Faderens evige Ord bodde allerede hos dem ved en FORSTÅELIG
nærværelse, gr. epidemia noete, før den FØLBARE nærværelse, gr.
epidemia aisthete, som begynte med hans inkarnasjon (kjødspåtagelse).
Men felles for den patriarkalske frelseslinje fra Adam til Abraham og

den israelske frelseslinje fra Abraham til Jesu første komme var TROEN
på de pakter og løfter fra Gud som begge disse frelseslinjer hadde, den
adamske pakt, 1. Mos. 3, 15—19, den noahske pakt, 1. Mos. 9,1—17,
den abrahamske pakt, 1. Mos. 12,1—4, og Hebr. 11., etc.
De troende i GT-menigheten hadde en MEGET STERK TRO og

Irftn karakteriseres med de tre kjennetegn på Abrahams tro, hans som er
alle troendes far, både de omskåmes og de uomskåmes, nemlig at den
for det første var FAST KJEMPENDE, for det andre STANDHAFTIG
UTHOLDENDE og for det tredje VERDENSOVERVINNENDE, Rom.
4, 18—22. Og dette til tross for at de ikke i sin levetid oppnådde det
Gud hadde lovt dem, Hebr. 11,39.
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NT-menigfaetens tro derimot er LANGT SVAKERE, og dette riltar
med tiden Ifølge profetien, slik Herren hat forutsagt at når Menneske-
sønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden? Luk. 18, 8.
Dette tror Jeg jl^e så meget sikter til ftelsende tro som til TROEN på
den hele åpenbarte sannhet, gr. ten pistin (kasus akk. entall med BE
STEMT ARTIKKEL). Derfor ser vi at Hebreerbrevets forfatter oppfor
drer de svake bebreide kristne til å etterfølge den sterire tro og uthol
denhet som GT-menigheten, d.e. "bruden*', hadde, Hebr. 3,6 og 14,
5,11-14, 6,11-15, etc.
Men GT-menigheten, "bruden", og NT-menigheten, Jesu "mystiske

legeme", har dog mange likhetspunkter:
1. De er begge utkalt ved et himmelsk kall.
2. Det felles subjektive frelsesmiddel er troen på Guds løfter og pak

ter til hver av dem.

3. De er begge fremmede og utlendinger på jorden.
4. Deres mål er det himmelske Jerusalem.

5. Deres fullendelse er mottagelsen av herlighetslegemer.
Men med hensyn til deres fullendelse skjer noe merkelig:
GT-menigheten, "bruden", utkalles individuelt og går ved den enkel

tes død til paradis^den i dødsriket (bades), men blir overflyttet i sin
helhet ved Jesu død og oppstandelse og himmelfart til paradiset i den
tredje himmel, idet mange av dem da også får sine herlighetslegemer.
Matt. 27,52-53, Ef. 4,81.

NT-menigheten, som er Jesu "mystiske legeme", utkalles også indivi
duelt og går ved den enkeltes død til paradiset i den tredje himmel.
I betraktning av at "bruden" med sin sterke tro og sin standhaftige

vandring også har en langt tidligere samling i himmelen, allerede FØR
utkallelsen av NT-menigheten begynner, skulle en tro at "bruden"
skulle fullendes først, d.e. motta sine herlighetslegemer først. Men så
skjer ikke etter Guds råd.
I Hebr. 11, 40 står at "bruden" ikke skal nå fullendelsen UTEN

OSS. Dette "uten oss" betyr at NT-menigheten i^al fullendes først.
Når NT-menigheten er fullendt, FØRST DA kan "bruden" fullendes,
hvilket også stemmer med de her aktuelle profetier. For den parente
tiske NT-menighet skal opprykkes i ankomst-fasen av Jesu paroysia, 1.
Tess. 4,15—17, 1. Kor. 15,51—52, FØR den syttiende åruke for Is
rael og Jerusalem eller endens tid, Dan. 9, 27, da NT-menigheten intet
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har å gjore med Israels og Jerusalems sytti åruker, Dan. 9, 24—27, i
hvilken korte tid på sju profetiske år Gud utelukkende handler med Is
rael og nagonene. Men 'liruden", d.e. de frelste i GT sammen med mar-
tyrskaren fra den antimessianske trengselstid i den syttiende åruke skal
få del i oppstandelsen fra de døde forst ved epifani*en (d.e. fremstrål-
ingen) av Jesu paroysia, Jesu synlige gjenkomst i kraft og herlighet til
vår jord, 2. Tess. 2,8II, Åp. 19,11, som ifølge Matt. 24,29 og Mark.
13, 24 skal inntre straks etter den store trengsel. Og dermed har både
GT-menigheten og NT-menigheten nådd sin fullendelse. Og videre er og
så med GT-menighetens oppstandelse og oppstandelsen av den antimes
sianske trengselstids martyrskare, 1. Kor. 15, 23 n og Åp. 20, 4—6,
den tredje og siste avdeling av den første oppstandelse avsluttet.

Alt dette viser at GT-menigheten, '^bruden", og NT-menigheten, Jesu
'^mystiske legeme*' er to forskjellige forsamlinger, selv om begge blir
herliggjort, selv om begge inngår i den himmelske fase i Messias-riket på
denne jord og selv om begge skal bo i det nye Jerusalem på den nye jord.

Artikkel nr. 220:

DE TRE SPESIELLE OG ULKE KALL FRA GUD

Med hensyn til BRUD i NT, gr. NYMFE, Johs. 3,29, Åp. 18,23,
21,2, 21,9, 22,17, altså ialt 5 steder, skal vi her tilføye følgende:

Johs. 3, 29 er uttalt FØR Den Hellige Ånds utgydelse på pinse-
festens dag da ekklesias utkallelse begynte, og må derfor angå GT-menig-
heten, "bruden**, som også her korrekt benevnes med det greske ord
nymfe, d.e. brud. Situasjonen her var at Johannes* disipler kom og for
talte ham at **Jesus døpte, og alle kom til ham**, v. 22 og 26. Av Johs.
4, 2 vet vi at det ikke var Jesus selv som døpte, men hans disipler. Men
Johannes ble ikke ille til mote eller bitter ved dette budskap. Hans svar
som er meget viktig, må vi nøye merke oss: **DEN SOM HAR BRU
DEN, HAN ER BRUDGOM**. Mange utleggere legger ikke mere i
dette enn følgende soleklare resonnement at når en mann har en brud,
så er han så klart brudgommen. Men dette er en lettsindig måte å omgås
Guds inspirerte ord, 2. Tim. 3,16—17, 2. Pet. 1,19—21. Døperen
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Johannes var fylt av Den Hellige Ånd fra mors liv og var den Høyestes
profet, Luk. 1, 41, v. 44 og v. 76. Han var den største av dem som er
født av kvinner og var Guds Sønns forløper som skulle rydde vei for
ham og berede Israel til et velskikket folk for Herren, Matt. 3,3, 11,11,
Johs. 1,23.
Der har aldri vært uenighet om hvem som er Bibelens '^brudgom".

Brudgom, hebr. chathan, forekommer 8 steder, gr. nymfios forekom
mer 16 steder. ''Brudgommen" er Jesus Messias. Her skal også nevnes at
et av de 16 steder, nemlig Matt. 9,15, også viser at GT-menigheten er
"bruden": "Kan vel brudesvennene sørge så lenge brudgommen er bos
dem? Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og
da skal de faste". Dette skjedde under Jesu bdelse og død, altså før ut-
kallelsen av ekklesia begynte. Derfor må også den ubenevnte og under
forståtte brud ber være GT-menigbeten.
Men striden står om hvem som er bruden. Vi stiller da følgende

spørsmål: Hvem var disse "alle" som ber kom til Jesus for å bli døpt?
Var de av folkene, d.e. hedningene? Eller var de både av hedninger og av
Israel? Nei, de var AV ISRAEL, Jobs. 1,11. "Dere var de første som
Gud sendte sin tjener til". Ap. gj. 3,26, altså Israel, etc.

Johannes bekjente at ban ikke var Messias, Jobs. 1, 20. Og når ban
ikke var Messias, hadde ban ingen rett til å være Israels brudgom, selv
om ban elsket sitt folk og gav sitt liv for det. For dette tilkom ingen
annen enn Guds Sønn. Men Johannes var BRUDGOMMENS VENN,
som GLEDET SEG STORLIG over brudgommens røst. Og når Israel
derfor kom til sin brudgom, bekjente Johannes at HANS GLEDE
VAR BLITT FULLKOMMEN.

Ifølge Salomos Høysang kan det beller ikke være tvil om at den er en
opphøyet profeti som angår både den israelske GT-menigbet på jorden
som jo blir det himmelske Israel i himmelen, Jesus Messias' berbggjorte,
himmelske brud, og hustruen, det nye, gjenfødte Israel i endens tid og i
det messianske berligbetsrike på denne jord, da både "bruden" og "hus
truen" begge er av Israel. Høys. 8, 8—10 f. eks. en underfull profeti,
hvor v. 8—9 går på "hustruen" og v. 10 på "bruden". De er begge av Is
rael, og de er begge Guds faste murer, jfr. 4. Mos. 23,9.
Men Jerusalems døtre i Høysangen er de av bedningefolkenes menig

heter som elsker både brudgommen og "bruden" og "hustruen". Jeru
salems døtre kalles i Høysangen og i Salm. 45,15 II "JOMFRUER",
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hebr. BETHULA, som forekommer 38 steder, gr. PARTHENOS, som
forekommer 13 steder.

Her skal også nevnes at jomfruen i Es. 7,14, som går på Maria, Jesu
mor, og jomfruen i 1. Mos. 24,43, som går på Rebekka, Isaks brud, be
nevnes med et annet hebraisk ord for jomfru, nemlig ALiMAH. Dette
viser at Rebekka, Isaks brud, som er forbilde på og bevis for at '^bruden'*
utkalles av Israel, v. 4, derved loftes opp til en meget boy stilling, som
jo også '^bruden" har.

Etter min oppfatning viser de bibelske profetier klart at både 'l)ru-
den" og "hustruen'' er av Israel og at Jesu "mystiske legeme" er både av
Israel og av hedningene, d.e. ikke-israelere. Men "bruden", det him
melske Israel, og Jesu "mystiske legeme", NT-menigheten, når frem til
fullendelse, d.e. mottar Wlighetslegemer i den første oppstandelse,
mens "hustruen", d.e. det nye, jordiske Israel i endens tid og i Messias-
riket på denne jord er gjenfødte, hellige og rettferdige mennesker, men
med dødelige legemer. Det samme gjelder også de frelste av hedninge-
folkene i sin orden i Messias-riket. Men alle levende frebte iMessias-riket,
både av Israel og av folkene, når frem til fullendelse ved forvandling av
sine legemer FØR den gamle jord forvandles ved ild. Ap. 20, 11.
Det er således de GT-troende og herliggjorte av Israel som endelig er

"BRUDEN", HIMMELK0NGEN8 "DRONNING", hebr. SHEGAL,
Salm. 45,10 II, når Gud atter fører den førstefødte inn i verden, Hebr.
1, 6—8, i Jesus Messias' herlighetsrike på denne jord, Salm. 2,6, 110,
1-2, Matt. 25,31.

Der er intet sted i NT mellem Johs. 3,29 og Åp. 21,2 hvor det gres
ke ord nymfe brukes om en forsamling frebte mennesker. (Vi ser da
bort fra Åp. 18,23 hvor gr. nymfe er brukt i en helt annen forbindelse.)
Og Åp. 21,2 og 21,9 har vi omtalt i art. 218.

Artikkel nr. 221:

DE TRE SPESIELLE OG ULIKE KALL FRA GUD

Der gjenstår da å omtale Åp. 22,17, hvor også det greske ord nymfe,
d.e. brud forekommer.
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Åp. 22,6—21 er slutningsordene i Åpenbaringsboken, Bibelens krone.
I v. 7 sier Jesus: "Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare

på de profetiske ord i denne bok". Herav forstår vi at Åpenbarings
bokens ord hjelper oss til å vente på Jesus.
I v. 12 sier Jesus atter: "Se, jeg kommer snart, og min lønn er med

meg, til å gi enhver igjen etter som hans gjerning er". Dette er forutsagt
allerede av Enok, den sjuende fra Adam, Jud. v. 14—15, og av Esaias 40,
10, 62,11, etc. Og det angår klart epifani*en (fremstrålingen) av Jesu
paroysia, d.e. hans synlige gjenkomst i kraft og herlighet til vår jord
straks etter den store trengsel til dommen over Anti-Messias og den
falske profet og de levende nag oner og til avslutningen av den første
oppstandelse, 1. Kor. 15, 23 II, Åp. 20,4—6, og opprettelsen av det
messianske herlighetsrike på denne jord. Matt. 24, 30, Ap. gj. 1, 6,
15,16—18, etc.
Denne Jesu kunngjøring om sin gjenkomst bevirker vedvarende bønn

og oppfordring i himmelen og på jorden om at han må komme: "Og Ån
den og bruden sier: Kom! Og den som hører det, si: Kom! og den som
tørster han komme, og den som vil, han ta livsens vann uforskylt!"

Vi skal foreta en kort analyse av dette underfulle og herlige skriftsted:
1. Den første del angår Ånden og bruden som sier: Kom! Forståel

sen av hvem Ånden er, byr ikke på vanskeligheter. Det må være Den
Hellige Ånd, som utgår fra Faderen og Sønnen.
Med hensyn til bruden fremgår her av den greske tekst at bruden, gr.

he nymfe, som — likesom Ånden, gr. to pneyma — står i kasus nomina
tiv entall med BESTEMT ARTIKKEL og må derfor forstås som en
frelsesforsamling hvis fullstendige antall er samlet. Dette kan på dette
tidspunkt kun være tilfellet med de GT-troende, som ble samlet i him
melen ved Jesu død og oppstandelse og himmelfart og hvorav mange da
også fikk sine herlighetslegemer. Matt. 27, 52—53, Ef. 4, 8 n. NT-
menigheten derimot var på dette tidspunkt kun i begynnelsen av sin ut-
kallelse og vil først ved den ennå fremtidige oppstandelse av de hen-
sovede troende og forvandling av de levende troende og deres felles opp-
rykkelse i ankomstfasen av Jesu paroysia nå frem til sin fullstendige
samling. En kan i denne betraktning se bort fra at heller ikke de GT-tro-
ende på dette tidspunkt var nådd frem til sin fullendelse, hvilket har
med mottagelsen av herlighetslegemene å gjøre. Derfor må bruden i v.
17 være den frelste GT-forsamling i det himmelske Jerusalem, som ifølge
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de andre aktuelle profetier også er bruden.
2. Den andre del av v. 17 angår: *Den som hører det, si: KomP*
For det første: Hva er det som her høres? Er det Jesu kunngjøring i v.

12? Eller er det den formidling av Jesu kunngjøring i v. 12 som foretas
av Ånden og bruden? Dette må løses i forbindelse med svaret på spørs
målet om hvem det er som her hører.

Etter min oppfatning må det være NT-menigheten, ekklesia, den ut
kalte forsamling, som her hører. Grunnene for dette er to:
For det første omtales NT-menigheten i Åpenbaringsboken i de qu

sendebrev til de gu menigheter i Åp. 2 og 3. Og til hver av disse menig
heter sies det: 'Tien som har øre, han høre HVA ÅNDEN SIER TIL
MENIGHETENE", 2,7, 2,11, 2,17, 2,29, 8,6, 3,13, 3,22.
Riktignok er det Jesus vil meddele til hver av menighetene, forskjellig
alt etter deres behov og belønning, men det essensielle her i vår sam
menheng er at det er Ånden som taler, og menighetene som skal høre.
For det andre sier Hebr. 12, 1 om bruden, d.e. GT-menigheten i

Hebr. 11: "Derfor, la og oss (d.e. NT-menigheten i allminnelighet og de
hebraiske kristne i særdeleshet), da vi har SÅ STOR EN SKY AV
VITNER OMKRING OSS, avlegge alt som tynger, og synden som
henger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe i den kamp som er oss
foresatt —

Herav fremgår klart — i tillegg til det vi tidligere har sagt om Hebr.
11, 39—40 — at for det første er GT-menigheten, "bruden", og NT-
menigheten, Jesu "mystiske legeme", TO FORSIUELLIGE FREL—
SESFORSå^INGER, og for det andre er det GT-^ÆENIGHETEN
SOM HER VITNER FOR NT—MENIGHETEN, hvordan en enn opp
fatter dette vitnesbyrd.

Videre: Dersom bruden i v. 17 I skulle være NT-menigheten, hvilket
det ikke er bevis for i profetiene, blir det meningsløst at "den som hører
det" også er NT-menigheten. For da blir den som taler, og den som
hører, den samme.

Altså: Bruden i Åp. 22,17 I er — som ellers i de aktuelle profetier i
Bibelen — GT-menigheten, det himmelske Israel, og de som horer Ån
dens og brudens vitnesbyrd, er NT-menigheten.

3. "Den som TØRSTER, han komme", v. 17 III.
Det er ikke nok bare å høre, nei, en må også TØRSTE for å komme

til Jesus. For "bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse,
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som ingen angrer, men verdens bedrøvelse virker død", 2. Kor. 7, 10,
fordi den siste bedrøvelse mangler omvendelsens kraft og troens lys.

4. "Den som VIL, han ta livsens vann uforskylt", v. 17 IV. Gud vil
at ALLE skal bli frelst, og Jesus gav seg selv til en løsepenge FOR
ALLE, 2. Tim. 2, 3-6.
Dersom du HØRER og TØRSTER og VIL, kan du BLI FRELST

og VEDBLI Å VÆRE FRELST. Herlige og velsignede sannhet!
Men ennå gjenstår et spørsmål til besvarelse i denne sak: Hvordan

kunne symbolet "bruden", som står for den frelste GT-menighet, det
himmelske Israel, bli overført til å gjelde NT-menigheten, Jesu "mys
tiske legeme"?

Dette har sin begynnelse i BRUDDET mellem Israel og NT-menig
heten, ekklesia, den utkalte forsamling, som senere har fått navnet kir
ken. Men ekklesia forekonuner 109 ganger i NT, kirken derimot som er
avledet av det greske ord kyriakos, forekommer ikke i NT.

Bruddet mellem Israel og kirken måtte komme fordi Israel som folk
forkastet både Jesus Messias og himlenes rike da det var nær for Israel
ved Jesu første komme. På grunn av den videre ONDE UTARTNING
av bruddet begynte kirken på sin side mer og mer å lære at israel for all
tid var forkastet av Gud og erstattet av kirken, som de kalte det nye, ån
delige Israel, hvilket avgjort er i strid med de bibelske profetier. Alt som
hørte Israel til, unntatt forbannelsene, ble overført på kirken. Dette
måtte selvfølgelig også gjelde fire av de fem steder i NT som omtaler
"bruden", gr. nymfe, Johs. 3, 29, Åp. 21, 2, 21, 9, 22,17. Åp.
18, 23 kunne Israel selv beholde, da det angikk den store skjøge, som
kirken fortolket til å være Israel.

Ved en over 1700 år lang teologisk indoktrinering av antikjiliasmen
er således kirken, særlig den lutherske kirke, gjennomsyret av en lære
som har forkastet den sanne, hebraiske og bibelske lære om kjiliasmen,
det messianske herlighetsrike (tusenårsriket) på denne jord med Davids
himmelske Sønn Jesus Messias som Konge, og denne antikjiliasme er
kirkens store ulykke også i dag.
Men finnes der da ikke i NT en HERLIG SYMBOLSK BENEV

NELSE på NT-menigheten ved siden av alt det andre herlige som i NT
sies om den, slik at det ikke var behov for å stjele sjmibolet '^bruden"
fra Israel?

Jo, det gjør, for Jesus har selv gitt den et slikt overmåte herlig navn.
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For allerede da Israel moraldc hadde forkastet Jesus Messias, da riket
var nær for Israel, trakk han i Matt. 13 opp konturene av hemmelighets-
formen for himlenes rike i den nærværende frelseshusholdning. Her om
tales nemlig i v. 11 de gu hemmeligheter av himlenes rike, gr. ta mys
teria tes basileias ton oyranon, inntil den endelige gjenopprettelse av
riket for Israel ved hans gjenkomst til vår jord. I den sgette hemmelig
het, v. 45—46, gir han nemlig ekklesia dette herlige navn: DEN KOS
TELIGE PERLE, en fortreffelig benevnelse på den.
I den femte hemmelighet, v. 44, omtaler han sitt kjære, jordiske Isra

el, "hustruen", som han kaller SKATTEN I ÅKEREN og som han nå
er iferd med å grave frem.
Men heller ikke den store skjøge, som er den fra Gud frafalne ver-

denskirke. Ap. 17, 5, kan her skjule sin virkelige identitet, om den aldri
så meget prøver på det. For i den Qerde hemmelighet, v. 33, omtaler
han henne som '^KVINNEN MED SURDEIGEN".

Vi skal ikke her utlegge mere om disse sju hemmeligheter, men bare
nevne at ulykken også her er antikjiliasmen i kirken, som bevirker at
kirken ikke vil høre om forskjellige suksessive avdelinger av Guds rike i-
følge Guds råd, selv om profetiene klart viser at så er tilfelle. Derfor må
vi bede for vår kirke at den ved Guds nåde må komme seg løs av anti-
kjiliasmens onde arv gjeimem århundrene.

Artikkel nr. 222:

DOMMEN OVER BABYLON, DEN STORE SKJØGE

Babylon i NT er brukt i minst to forskjellige betydninger:
1. Det mesopotamiske Babylon, Matt. 1,11, v. 12 og v. 17, Ap.

gj. 7, 43, hovedstaden i Nebukadnesar II's nybabyloniske rike, det førs
te av de fire verdensriker i hedningenes tider.

2. Babylon i symbolsk betydning.
Alle referanser til Babylon i Åpenbaringsboken er øyensynlig sym

bolske. De viktigste steder er: Åp. 14,8, 16,19, 17,5, 18,2, v. 10
og 21.1 Åp. 17, 5 er Babylon endog betegnet som HEMMELIGHET,
gr. mysterion. Dette betyr for det første utvilsomt at navnet er å forstå
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BILDELIG: For det andre må her også menes den betydning som pro
fetien tillegger en hemmelighet i Skriften, nemlig at den er en tidligere i
Gud skjult sannhet som på et tidspunkt blir gudommelig åpenbart, men
som fremdeles har et overnaturlig element som ikke kan fattes av det
menneskelige intellekt uten ved Den Hellige Ånds opplysning.
Hvem er så Babylon i Åpenbaringsboken? Noen fortolkere har ment

at Jerusalem er byen som er betegnet som Babylon, men de fleste for
tolkere mener at Roma er byen som her er ment.

Vi må her allerede innledningsvis bestemt avvise den fortolkning at
Jerusalem &ulle være Babylon, og likeså må vi avvise en noe lignende
fortolkning som går ut på at det mesopotamiske Babylon skal gjenopp
bygges og i endens tid ledes av frafalne, pengesterke j^er.

Riktignok er både Jerusalem og det israelske Nord-rike (Israels rike)
og det israelske Syd-rike (Juda rike), nemlig den frafalne del av samme,
i GT kalt skjøge, Es. 1, 21, 57,3, Jer. 3,3, Esek. 16, 32, 23,45,
Hos. 1, 2, etc., men dette har intet å gjøre med Babylon i Åpenbarings
boken, som — etter min oppfatning — må være Roma og pavedømmet
og pavekirken, som i verdensmetropolen Roma har sitt beherskende
midtpunkt og som vi senere skal føre beviser for.

Derfor må Babylon i symbolsk mening i Åpenbaringsboken deles i to
fraksjoner, nemlig for det første Babylon, den store slqøge, som får sin
dom i den første halvdel av den syttiende åruke for Israel og Jerusalem,
Dan. 9,27, Åp. 17,16—17, og for det andre verdensmetropolen Roma,
som får sin dom under den sjuende og siste vredesskål ved Jesu synlige
gjenkomst til vår jord. Åp. 16,19. Men den store skjøge og byen Roma
er i historien og i profetien så sammenvevd at det tildels er vanskelig å
avgjøre hvilke av de her aktuelle profetier som går på kvinnen eller på
byen eller dem begge.

Vi skal så først forklare hvordan det bildelige begrep skjøge i Bibelen
fremstår, særlig i forbindelse med kvinnen Babylon, den store skjøge, i
Åpenbaringsboken:
Det første sted vi hører om kvinnen Babylon, den store skjøge, i

Åpenbaringsboken, er i Åp. 14, 8, og tiden for denne profetiske for
kynnelse er ved midten av den syttiende åruke for Israel og Jerusalem,
Dan. 9, 27: "Og atter en annen engel fulgte etter og sa: Falt, falt er Ba
bylon, den store, som har gitt alle folk å drikke av sitt horelevnets vre-
desvin".
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Vi diar fra dette sted noen slutninger:
1. Det forkynnes her at kvinnen Babylon er falt, før vi overhodet

har fått noen beskrivelse av henne.

2. Hun kalles Babylon, den store, et navn som viser hen til Nebu-
kadnesar n*s ny-babyloni^e rikes hovedstad, Israels antikke fiende, som
ødela Jerusalem og templet i 587 f. Mess. og under hvis makt hun led i
den babylonske landflyktighet i sytti år. Jer. 25,11.

3. Men kvinnen i Åpenbaringsboken er en langt farligere og langt
mere ond og langt mere komplisert fiende enn det antikke Babylon. For
av det antikke Babylons vredesvin drakk visstnok folkene dengang så
langt dets innflytelse gikk. Jer. 51, 7. Men når det gjelder Babylon i
Apenbarin^boken, så har ALLE FOLK OVER DEN HELE JORD
drukket og det av hennes HORELEVNETS vredesvin.

4. Dermed har vi konstatert at Babylon, den store, er en slqøge.
Hun er ikke bare en politisk makt som det antikke Babylon, men hun er
tillike en ÅNDELIG MAKT.

Hor i bokstavelig mening er ifølge Bibelen å være seksuelt utro mot
sin ektefelle, mens seksuell omgang av mennesker som ikke er gift, må
henføres til utukt. HOR I BILDELIG, ÅNDELIG MENING BE~~
TEGNER DERFOR I BIBELEN FRAFALL FRA GUD AV EN

SOM BEKJENNER Å STÅ I ÅNDELIG FORHOLD TIL HAM.
Det er mange steder i Skriften som stadfester dette, særlig for Israels
vedkommende, som vi foran har anført. Unntagelser her er Tyrus, Es.
23, og Ninive, Nah. 3, som begge kaUes skjøger uten å stå i et slikt for
hold til Gud. Men dette har sin grunn i avgudsdyrkelsen, som i sitt
vesen er frafall fra den levende Gud.

Artikkel nr. 223:

DOMMEN OVER BABYLON, DEN STORE SKJØGE

I Åp. 17, hvis sentrale tema er dommen over den store skjøge, v. 1,
får vi inngående opplysninger om kvinnen Babylon, hvorav vi kan trek
ke flere slutninger:

1. Da Åpenbaringsboken beskriver henne som et menneske, følger
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derav at hun kan kjenne Gud, da hun som menneske har ånd. I motset
ning hertil er både Anti-Messias og den falske profet fremstilt som dyr,
ja, endog som villdyr, gr. therion, som ikke har ånd. Dette tilkjennegir
at de ikke har forbindelse med Gud, men tilhører helt og fullt Satan.

2. Da Babylon, den store, er kvinne, gr. gyne, v. 3, etc., burde hun
stå i rett forhold til sin mann, som i dette tilfelle er Jesus Messias.

3. Men da kvinnen Babylon er en skjøge, er dermed sagt at hun er
utro mot sin mann, som hun bare bekjenner å tilhøre med sin munn,
men som hun er troløs mot. Hun har altså gudfryktighets skinn, men
fornekter dens kraft, 2. Tim. 3, 5. Grunnen til dette alvorlig forhold er
at hun i virkeligheten AVVISER SIN HERRES KORS, som er et an
støt og en dårskap for verden, 1. Kor. 1, 23. Derved har hun gjort kor
sets anstøt til intet. Gal. 5,11, og hun er ikke lenger ved Jesu kors kors
festet for verden og verden korsfestet for henne. Gal. 6,14. Men derved
er vi kommet til et kardinalpunkt angående Babylon, den store skjøge, i
Åpenbaringsboken: HUN ER BLITT VERDENS VENN OG ET
RIKE AV DENNE VERDEN. Hun trakter etter det kjødelige og syn
lige i stedet for det åndelige og usynlige.

Frelsen ved Jesus Messias* kors blir herved klar i hele sin utstrekning.
For det første er korset det sted hvor Gud forlikte verden med seg selv
ved Jesus Messias, 2. Kor. 5,19. F-or det andre ble vårt gamle menneske,
d. e. vår gamle, falne natur, korsfestet med Messias foråt syndelegemet
skulle bli til intet, så vi ikke mere skal tjene synden, men tjene rettfer
digheten til helliggjørelse, Rom. 6,5 og 19. For det tredje er verden ved
Jesu kors blitt korsfestet for oss og vi for verden. Gal. 6,14. Men hvor
motsatt Jesu kors avvises, der tar skjøgevesenet overhånd.

Babylon, den store skjøge, har også et navn, en hemmelighet, skrevet
på sin panne: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på
jorden. Åp. 17, 5. Dette viser at hun har mange døtre, som også er skjø
ger, idet de har lært av sin mor å avvise sin Herres kors i liv og vandring.
Således har også de gjort korsets anstøt til intet og søker å konsolidere
sin stilling i verden ved verdslig innflytelse og midler og makt. Videre er
Babylon, den store, mor til stygghetene på jorden, som særlig har å
gjøre med avgudsdyrkelsen og dens følger.
Da vi i art. 36 til 45 utførlig har omtalt at Babylon, den store skjøge,

er pavedømmet og pavekirken, som i verdensmetropolen Roma har sitt
beherskende midtpunkt, skal vi i det følgende bare gi noen kriterier
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(kjennetegn), særlig fra Åpenbaringsboken som klart viser dette:
1. DET FØRSTE KRITERIUM, ÅP. 17,9, VISER AT BABY

LON, DEN STORE, ER VERDENSMETROPOLEN ROMA, SOM
ER BYEN PÅ DE SJU HØYDER, lat. URBS SEPTICOLLIS. Åp.
17, 3 setter nemlig umiskjennelig den store skjøge i forbindelse med
dyret med de qu hoder og de ti hom, som hun sitter på og leder og
styrer slik hun vil, og dette dyr symboliserer det romerske verdensrike,
Dan. 7,7—26, Åp. 13,1—2, 17,12. Men synet i Åp. 17,1—3 er krono
logisk et tidligere syn enn ssoiet i Åp. 13,1—2.
I Åp. 17,7 lover engelen Johannes at han vil vise ham hemmeligheten

med kvinnen og med dyret som bærer henne, og som har de sju hoder
og de ti hom.

Til dette bruker engelen dyrets hoder og det i to betydninger, som
begge er inteme romerske anliggender. Ved den første betydning identi
fiseres kvinnen, og ved den andre betydning identifiseres Anti-Messias.
Her er det kvinnen som interesserer oss, nemlig: DE SJU HODER

ER SJU FJELL SOM KVINNEN SITTER PÅ, ÅP. 17,9. Roma er
som kjent bygget på sju høyder, lat. septem montes, nemlig: Capitoli-
um, Palatinum, Aventinus, Quirinalis, Viminalis, Esquilinus og Caelius.
Ved dette navn, byen på de sju høyder, er Roma kjent verden over, og
ingen annen by kan her forveksles med Roma.

Til sammenligning kan nevnes at Jerusalem, som skal være hoved
staden i det kommende Messias-rike på denne jord, bare har ett Qell, d.
e. Sion, som betyr skinnende og som symboliserer den eneste sanne
Gud, Jesus Messias' Fader, som Israel og Jerusalem alene skal sette sin
lit til.

Artikkel nr. 224:

DOMMEN OVER BABYLON, DEN STORE SKJØGE

2. DET ANDRE KRITERIUM (kjennetegn), ÅP. 17, 18: "Og
kvinnen som du så, er den store by som har kongedømme over kongene
på jorden".
Det andre kriterium går altså ut på at Babylon, den store skjøge, har
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kongedømme over kongene på jorden. De vanlige kongedømmer gjelder
land og riker på jorden, men dette kongedømme er eiendommelig og
enestående ved at det er over kongene på jorden, d. e. de som har mak
ten på jorden. Dermed tilkjennegis at hennes ambisjon er å få makt på
jorden. Dette har hun også fått til de grader at hun kalles den store by,
lat. civitas magna, som har KONGEDØMME OVER KONGENE PÅ
JORDEN.

Men har da Roma hatt kongedømme over kongene på jorden? Ja,
dette har vært tilfelle med det republikanske Roma og det keiserlige
(imperiale) Roma og det klerikalske (pavelige) Roma, som vi tidligere
har omtalt.

Det pavelige Romas kongedømme over kongene på jorden er virkelig
gjort ved romerkirkens paver. Roma i denne forstand er Roma som
kvinne, gr. gyne, lat. muher. Åp. 17, 3 og 18, og nærmere angitt er den
ne kvinne altså PAVEKIRKEN, SOM I ROMA HAR SITT BE
HERSKENDE MIDTPUNKT, og som ifølge Åp. 14 til 19 i åndelig me
ning er en skjøge, gr. pome, lat. meretrix.
Å vinne kongene på jorden og få dem til å fremme sine interesser har

alltid vært et hovedmål for pavekirkens politikk. Likeså har kongene på
sin side søkt å dra den størst mulige nytte av den pavelige verdenskirkes
geistlige makt til anerkjennelse av deres politikk. Et gjensidig betinget
nytteforhold har her bestått. Pavekirken anerkjente og æret kongene.
Kongene måtte gjøre folkene til kirkens tilhengere.
Mange av pavene formet og kjempet for pavedømmets maktkrav som

et krav om verdensherredømmet og overhøyhet over den verdslige
makts representanter. Og også på det åndelige område gjorde pavene
krav på pavekirkens overhøyhet. En viser her til paver f. eks. Nicolaus I
(858 - 867), Innocens HI (1198 - 1216) og Bonifatius VHI (1294 -
1303). Disse verdslige og åndelige maktkrav som pavene i stor grad og
til visse tider og innenfor store områder hadde, førte også til det store
skisma i 1054 mellem den østlige og vestlige kirke. Ja, pavekirkens
maktkrav er gått så vidt at Vatikankonsilet i 1870 vedtok dogmet om
pavens ufeilbare læreautoritet på troens område, som avgjort står i strid
med Skriftens klare ord, idet den ekstreme papalismes tilhengere her
seiret over episkopalismens tilhengere. Jfr. også Traktaten om pavens
makt og overhøyhet. (Lat. Tractatus de potestate et primatu papae.)
Papalisme betyr altså pavedyrkelse, den romersk-katolske vranglære om
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paven som Messias* ufeilbare stedfortreder på jorden, lat. Vicarius filii
Dei, Guds Sønns stedfortreder.

3. DET TREDJE KRITERIUM: PAVEKIRKEN FORDERVER

FOLKENE.

Åp. 14, 8: **0g atter en annen engel fulgte etter og sa: Falt, falt er
Babylon, den store, som har gitt alle folk å drikke av sitt horelevnets
vredesvin**.

Åp. 17,1—2: **0g en av de gu engler som hadde de sju skåler, kom
og talte med meg og sa: Kom, jeg vil vise deg dommen over den store
skjøge, som sitter over de mange vann, som kongene på jorden drev hor
med, og de som bor på jorden, ble drukne av hennes horelevnets vin*'.
Åp. 18, 3: **For av hennes horelevnets vredesvin har alle folk druk

ket, og kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpmennene
på jorden er blitt rike av hennes vellevnets fylde**.
Åp. 19, 2: **For sanne og rettferdige er hans (Guds) dommer, han har

dømt den store skjøge, hun som ødela jorden med sitt horelevnet, og
han har krevd sine ̂ eneres blod av hennes hånd**.

Disse skriftsteder viser at kvinnen i Åp. 17 er en SKJØGE i åndelig
mening, og dette sies med klare ord. Ja, hun sies å være DEN STORE
SKJØGE, både på grunn av SITT STORE FRAFALL og SIN
STORE UTROSKAP mot sin åndelige mann, Jesus Messias, og på
grunn av SIN STORE INNFLYTELSE over folk og skarer og ætter
og tunger over den hele jord.
Og alle folk har drukket av hennes horelevnets vin, som er FALSKE

DOKTRINER (læresetningjsr) og som står i avgjort strid med Jesus
Messias* lære. Særlig de som frykter for eller ser opp til og setter sin lit
til verdslig makt, er blitt forgiftet av hennes falske doktriner.

Disse falske doktriner som hun har fremsatt og praktisert, viser klart
de forførende ånders virksomhet i hennes system. For disse vrange lær
dommer fører til religiøst og moralskt frafall, og hensikten med dette er
å utnytte menneskene av havesyke, 2. Pet. 2,1—3. Jfr. det kommersi
elle som har tatt overhånd hos Babylon, den store. Åp. 18.
Den store skjøge kalles BABYLON, d. e. FORVIRRING, fordi hun

har forvirret Jesu kirkes sannhet med menneskeord og menneskelære i
strid med Guds klare ord og Jesu sanne lære. Hun har erstattet gudstje
nestens sanne vesen med ytre gudstjeneste og forlanger heller ikke noe
annet av sine medlemmer. Hun har utbredt sitt åndelige hor over hele
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joiden og har derved fått mange døtre, som også er skjøger, i form av
slqøgelignende enkeltkirker, religiøse samfunn, organisagoner/institu-
qoner/ordener og enkeltpersoner. Personlig tro med gjenfødelse og Den
Hellige Ånds vitnesbyrd i vår ånd og fred med Gud spønes det her ikke
om.

Artikkel nr. 225:

DOMMEN OVER BABYLON, DEN STORE SKJØGE

Vi skal her kort nevne noen av pavekirkens FALSKE DOKTRINER
(læresetninger).

Pavekirkens tradisjon og fortolkning av Bibelen stilles over Guds ord i
Bibelen. Her stilles "tradigonsprinsippet" over "Sniften alene-prinsip-
pet". 'Det tilkommer den hellige moder kirken å dømme om kirkens
sanne mening", hvorved tradisjonen faktisk stilles over Skriften. For
tolkningen av de bibelske skrifter må gjøres etter den katolske kirkes
re^er og metoder.

"Hvis noen sier at mennesket blir rettferdiggjort enten alene ved til
egnelsen av Jesus Messias' rettferdighet eller alene ved tilgivelsen av syn
dene, med utelukkelse av nåden og kjærligheten som er utgytt i deres
hjerter ved Den Hellige And og foriilir i dem, eller at den nåde ved hvil
ken vi blir rettferdiggjort bare er Guds yndest, han være satt i bann".
Et menneske frelses ikke ved nåden og troen alene men også ved

kjærlighet til den katoldre kirke og ved deltagelsen og mottagelsen av
sakramentene.

Frelsen kommer istand ved et samarbeide mellem den enkelte og kir
ken og Gud.
Et menneske frelses også ved det katolske messeoffer, d. e. ved ut

delingen av nattverden i kirken, og som utfyller Golgata-offeret.
Nødvendig for å bli frelst er kjserlighet 1^ kirken og det den lærer.
Likeledes frelses mennesker gjennem avlaten, d. e. salg og kjøp av

syndenes forlatelse med penger.
Paven er ufeilbarlig i lære— og trosspørsmål, hvilket ble vedtatt på

Vatikankonsilet i 1870.
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Alene paYekirken ledes av Den Hellige Ånd, de andre kidrer ledes av
"djevelens ånd".

Uten den katolske tro kan ingen bli frelst.
Pavekirken har sju sakramenter, hvorav kun to kan være sakramenter,

nemlig dåpen og nattverden, da de fem andre, nemlig konfirmasjonen,
boten, ekteskapet, prestevielmn og den siste olje mangler synlige midler.

Sakramentene frelser ved gjort gjerning, lat. ex opere operato.
Messeofferet, som altså er utdelingen av nattverden i kirken, og som

utfyller Golgata-offeret, frelser. Det virkelige og gjenfødende offer blir i
messen frembåret både for levende og døde mennesker. Messeofferet
kommer i tillegg til Golgata-offeret, hvorved vår forløsning fullbyrdes.
Ved prestenes hender og i hele kildens navn blir Herrens offer ofret på
ublodig og sakramental måte, inntil Herren kommer.
Læren om skjsBisilden og at de som befinner seg der, kan få hjelp ved

de troendes bønner.

Bønn til Jomfru Maria og helgener om å gå i forbønn hos Gud.
Jomfru Marias ubesmittede fødsel.

Jomfru Marias himmelfart.

Paven er Jesus Messias' stedfortreder, lat. vicarius filii Dei.
Kneling for paven.
Bilde— og relikvidyrkelsen.
Cølibat for prester. Etc.
Med heni^ til forlydendet om at pavekirken i tidens løp skal ha for

andret en del på sine ubibelske og usanne doktriner, ̂ al vi her fremføre
to motbeviser:

1. For det første uttalte pave Johannes den 23. så sent som på Vati
kankonsilet 1962—65 følgende i sin eddæring til konsilet: "J^ godkjen
ner fullt og fast av hele hjertet de apostoliske tradigoner og andre kir
kens regler og metoder. Bedømmelsen av de Hellige drifters innhold og
forklaringen av dem tilhører kirken, d. e. den katolske kirke under le
delse av paven som er ufeilbarlig i tros— og læreq>øtsmål.
1 denne erklæring sier paven videre: "Jeg bekjenner osså at det virke-

lige og gjenløsende offer blir frembåret såvel for levende som for døde i
messen". Og videre: "Jeg tror fullt og fast at det finnes en dcjærsild og
at de sjeler som befinner seg der, kan få hjelp ved de troendes bønner".
Og endelig: "Jeg tror fullt og fast at vi bør ære og be til helgener som re
gjerer sammen med Kristus, og at de på våre-vegne bærer ficem våre
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bønner for Gud og at det er nødvendig å ære deres levninger".
Tilslutt skal nevnes at samtlige 2.800 utsendinger til Vatikankonsilet

1962-65 "forpliktet seg til og sverget sann og tro lydi^et til den ro
merske pave, St. Peters etterfølger, apostlenes fyrste og Jesu Kristi sted
fortreder". Og videre forpliktet utsendingene seg uten noen tvil å godta
og bekjenne alle andre ting som er overgitt dem, besluttet og erklært av
de økumeniske (felleskirkelige) kirkemøter, særlig angående pavens
overhøyhet og hans ufeilbare læreembete.
Det foranstående ekstrakt av falske doktriner er til overmål tilstrek

kelig til å vise og overbevise om pavekiricens vedvarende og uhyrlige

2. For det andre har Den Hellige Ånd ikke tatt feil av Babylon, den
store skjøge, som er pavedømmet og pavekirken og som i Roma hær sitt
beherskende midtpunkt, i profetien i Åp. 18,1—8, hvor hennes forfer
delige tilstand er skildret like foran den av Gud besluttede ødeleggelses-
dom over henne ved Ånti-Messias og de ti konger, Åp. 17,16—17.

Artikkel nr. 226:

DOMMEN OVER BABYLON, DEN STORE SKJØGE

Av Åp. 17 fremgår at i tiden før dommen over Babylon, den store
skjøge, da hun sitter over de mange vann, som betyr folk og skarer og
ætter og tunger, skal pavekirkens makt være meget stor. Og vi er da
også nå vitne til en MEGET STOR OG VERDENSOMSPENNENDE
ØKUMENISME SOM FØRER TILBAKE UL ROMA. At pavens
innflytelse på naqonenes ledere er i sterk vekst, fremgår klart derav at
flere og flere av disse med eller uten kristelig fortegn søker audiens hos
paven for å få hans apostoliske velsignelse.
I synet i Åp. 17 så Johannes skjøgen sitte på dyret med de sju hoder

og de ti hom og som således bar henne. All aktuell profeti her viser
klart at dette dyr symboliserer det romerske verdenrike, Dan. 2, 33,
7, 7, som er det Qerde og siste verdensrike i hedningenes tider, gr. kairoi
ethnon, Luk. 21,24, hvilken tid^eriode strekker seg fra 606 f. Mess. til
Jesu synlige gjenkomst til vår jord STRAKS ETTER den store trengsel,
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Matt. 24,29, Mark. 13,24.
Dyret var skarlagenrødt av farve, og kvinnen selv var kledd i purpur

og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler for ved et herlig og
attråverdig jrtre å dekke over den indre tomhet og korrupsjon. Av sam
me grunn har hun også sine styggheter og sitt horelevnets urenheter i et
gullbeger. Det er en kjent sak at purpur og skarlagen er Romas og pave
dømmets farver.

Ifølge Ap. 17 og Åp. 18, 3—7 er det helt klart at pavedømmet og
pavekirken ifølge profetien vil svinge seg opp og nå sin egentlige og fulle
høyde i den nærmeste fremtid, da kvinnen skal ride på og tøyle dyret,
det sekulære og på den tid føderative romerske rike, inntil de ti horn, d.
e. de ti konger. Åp. 17,12 og Anti-Messias skal ødelegge henne og så
ledes fullbyrde Guds dom over henne, v. 16—17.

Derfor er vi da også idag vitne til en meget sterk og verdensomspen
nende økumenisme som fører tilbake til Roma. Jfr. herén-kirke-bevegel-
sen og kirkenes verdensråd som avgjort drar i samme retning.

I første rekke er det da den sterkt splittede kristenhet som skal sam
les tilbake til den romerske moder— og verdenskirke, hvis latirske på
skrift, forvendt til løgn, heter: Sacrosancta Lateranensis ecclesia, on?ni-
um ecclesiarum orbis et urbis mater et caput, d. e. Lateranets hellige
kirke, mor og hode for alle jordens og byens (d. e. Romas) kirker. Men
hennes virkelige latinske på^ift ifølge profetien lyder: ''Babylon mag-
na, mater fomicationum, et abominationum terrae", d. e. "Babylon,
den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden". Åp. 17, 5.
Et meget viktig trekk i å samle den splittede kristenhet er at pave Jo

hannes Paul n i slutten av 1979 har innledet forhandlinger med den
østerlandske kirke med det formål Å læge det store skisma mellem den
østerlandske og den vesterlandske kirke som oppstod i 1054 e. Mess.
Men videre gjelder det å vinne jødene og muhamedanerne og videre

alle verdens folk ved en utstrakt katolsk misjonsvirksomhet.
SENTRALISERING I PAVEKIRKEN.

De sentraliserende tendenser i den romersk-katolske kirke har vært

og er meget sterke i det 19. og det 20. århundre. Ved siden av den ek
streme papalisme og ultramontanismen (av lat. ultra montes, d. e. hin
sides fjellene, nemlig i Roma) som målbevisst hevder at paven er den
øverste herre såvel i åndelige som i verdslige saker og som bekjemper
enhver politisk og åndelig bestrebelse som ikke tilhører romerkirken og
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enhver desentralisering innenfor kirken, nevner vi i denne forbindelse
også jesuittordenen, Societas Jesu, d. e. Jesu selskap, hvis øverste med
lemmer, de såkalte professi, avlegger et fjerde løfte om ubetinget å ad
lyde paven hvor som helst han vil bruke dem. Det var medlemmene
innenfor disse bevegelser som seiret over episkopalismen på Vatikan
konsilet i 1870, hvor det mot Guds ord stridende dogme om pavens
ufeilbare læreautoritet ble vedtatt. Jesuittene som har en sterk tendens
til kompromissløsninger og nivellering av de moralske krav, har som mål
å kjempe mot romerkirkens ytre og indre fiender og særlig styrke pa
vens makt.

Vi skal her atter minne om at på Vatikankonsilet i 1962—65 forplik
tet konsilets 2.800 utsendinger seg særlig å konsolidere pavens overhøy
het og hans ufeilbare autoritet i tros— og lærespørsmål.
UTGANG FRA SKJØGEN.

Den himmelske befaling om utgang &a skjøgen er det av aller største
betydning også for oss å forstå og realisere, først og fremst i åndelig
mening, men om nødvendig også nominelt, foråt vi ikke skal ha del i
hennes synder og foråt vi ikke skal få noe av hennes plager. Åp. 18,4.
Her gjelder det ikke bare den store skjøge selv, men også hennes døtre,
d. e. de skjøgelignende enkeltkbrker, religiøse samfunn, organisasjoner/
institugoner/ordener og enkeltindivider. Åp. 17, 5. Skal vi tilhøre Jesu
menighet med den sanne og sunne lære fra Gud, den fra verden utkalte
forsamling, så må vi også gå med ham utenfor leiren og bære hans van
ære, Hebr. 13,13—14. For vi som i den nærværende frelseshusholdning
er født av Gud ved sannhets ord og Ånd, har vårt rike i himlene, og der
fra venter vi og den Herre Jesus som Frelser, Fil. 3, 20. Og dette hans
komme for menigheten er nå nær!

Artikkel nr. 227:

DOMMEN OVER BABYLON, DEN STORE SKJØGE

Benevnelsen SATANS DYBDER i Skriften er knyttet til det fjerde og
midterske av Åpenbaringsbokens sju menighetssendebrev, brevet til me
nigheten i Tyatira, en by i Lilleasia som var berømt for kunsten med pur-
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purfarving, Åp. 2,24.
I denne menighet råder den falske profetinne Jesabel. Likesom Akabs

dronning Jesabel forfører denne Jesabel Jesu tjenere til å drive bor og
ete avgudsoffer. Legemlig bor i bibelsk forstand er seksuell utroskap
mot sin ektefelle, bvorimot seksuell omgang utenfor ekteskap må hen
føres til utukt. Men åndelig bor i bibelsk forstand er utroskap mot Gud
av en som bekjenner å børe ham til, hvorved en kommer inn under kjø
dets og verdens makt, og ved å ete avgudsoffer, kommer en tillike inn
under onde ånders makt.

Denne profetinne foregav å befatte seg med og ville lede andre inn i
såkalte DYPE TING. Men Jesus som bar øyne som gjennemtrengende
ildsluer og hvis føtter er lik dommens skinnende kobber, stempler dem
som Satans dybder og forkynner å ville straffe henne og hennes barn
med sykdom og trengsel og dom, dersom de ikke omvender seg. Men til
de andre i Tyatira som ikke bar Jesabels lære, sa Jesus at de bare skulle
bolde fast på det de bar, inntil ban kommer. Dette fremgår også klart av
løftet til seiersvinnerne i Tyatira som tar vare på bans gjerninger inntil
enden, at ban vil gi dem makt over hedningene og til å styre dem med
jemstav, etc., hvilket viser til Jesu opprettelse av og regjering i Messias-
riket på denne jord, v. 26—27, Åp. 12, 5, 19, 15, Sabn. 2, 8—9,
Luk. 22,28-30, 1. Kor. 6,2.

Satans falsk-profetiske linje som — hva angår menigheten eller kirken
— begynte i menigheten i Pergamum, der hvor Satan bar sin trone, som
nikolaittismen med sitt utgangspunkt i bileam-ismen, allerede da Israel
som Guds folk trådte frem på verdens arena. Åp. 2,13—15, 4. Mos. 25.
Psevdo-profetien går imidlertid videre frem i Tyatira-menigbeten ved
den falske profetinne Jesabel, Åp. 2,20, som bar sitt forbilde i kvinnen
som blandet surdeig i melet til det ble syrnet alt sammen. Matt. 13,33,
og den når sin fulle utvikling i pavedømmet og pavekirken, som er Ba
bylon, den store skjøge, hvis profetiske forbilde i sendebrevene Tyatira-
menigbeten representerer. Den store skjøge Babylon i sitt åndelige bor,
mor til skjøgene og til stygghetene, d. e. avgudsdyrkelsene, på jorden,
HAR I ROMA SITT BEHERSKENDE MIDTPUNKT og hvis sam
lende og verdensomspennende effekt er ROMANISMEN, en samling
av kristendom og hedenskap, og som tross sin bekjennelse dog er et rike
av denne verden. Åp. 17 og 18. Romanismen representerer således kli
maks av Satans mesterskap i å BLANDE LØGN SAMMEN MED
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SANNHET I KIRKEN OG KRISTENHETEN.

Men profetien viser klart at ETTER KVINNEN, d. e. kvinnen Ba
bylon, den store skjøge, KOMMER MANNEN, d. e. Satans Anti-Messias,
Ap. 13, 1—8, 17, 16—17. Men sammen med ham, eller rettere noe før
ham, kommer en annen mann, den falske profet. Åp. 13,11—17, 16,13,
19, 20, 20, 10. Gjennom disse to sataniserte menn fører Satan hastig
den falske profeti til sin klimaks ved FULLSTENDIGGJØRELSEN
AV ANTI-ÅNDEN UNDER DANNELSEN OG LEVENDEGJØR-

ELSEN AV DYRETS BILDE, hvorved verden i den store trengsel
skal få oppleve Satan som manndraperen. Og det som forårsaker forand
ringen hos Satan til denne forferdelige volds— og drapstaktikk, er at
hans rett til å anklage de troende for Gud fratas ham og at både han og
hans engler ved oppfyllelsen av det "himmelske*' Harmageddon kastes
ned på jorden. Åp. 12,7—12. Men straks etter den store trengsel inntrer
så Jesu synlige gjenkomst i kraft og herlighet til dommen over Anti-Mes-
sias og den falske profet og den foreløbige fengsling av Satan og de onde
ånder, i avgrunnen, hvorpå den første oppstandelse fullbyrdes og det
messianske fredsrike opprettes på denne jord.
Den side ved Satans dybder som vi her har omtalt, er at han — sålen-

ge han overfor Gud har rettten til å anklage alle som tror på Gud — sær
lig er LØGNEREN, som på mesterlig vis forstår å blande løgnen inn i
sannheten for å forføre menneskene bort fra Gud. Men når denne an-

klagerett fratas ham og han blir kastet ned på jorden, åpenbarer han seg
i stor vrede som MORDEREN, som i den store trengsel søker å drepe
alle, både jøder og hedninger som tror på Gud, fordi han da vet at han
bare har en liten tid til sitt ødeleggelsesverk.
En annen side av Satans dybder er hans makt til å GJØRE UNDER,

dog ikke virkelige under, d. e. skape av intet, hvilket alene Gud kan
gjøre, men manipulasjoner med det skapte, både det synlige og det
usynlige, jfr. art. 136 til 138.
En tredje side ved Satans dybder er å føre menneskene inn i OKKUL

TISMEN på de mange forskjellige områder, jfr. art. 153 og 154. Dette
vil tilta sterkt i den tid som konuner, og etter opprykkelsen av menig
heten vil okkultismen formelig oversvømme jorden.
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Artikkel nr. 228:

DOMMEN OVER BABYLON, DEN STORE SKJØGE

Vi skal så omtale de to siste av de fem viktigste kriterier (Igennetegn)
på at Roma er Babylon og det den står for profetisk:
4. DET FJERDE KRITERIUM: Babylon, den store skjøge, forføl

ger og myrder de hellige og Jesu vitner. Åp. 17,6, 18,24, 19,2.
Ifølge kirkens og verdens historie er dette forferdelige kjennetegn på

skjøgen så kjent at vi ikke her på grunn av plasshensyn skal omtale det
nærmere.

5. DET FEMTE KRITERIUM: Babylon, den store, midtpunktet
for verdenshandelen. Åp. 18, v. 3, v. 11—13, v. 15, v. 16, v. 19, v. 23,
etc.

Angående det femte kjennetegn på Babylon, den store, skal vi trekke
dette inn i omtalen av DEN STORE SKJØGE BABYLONS ENDE

LIGE TILSTAND.

På grunn av de vanlige nåtidskristnes minimale Bibel-kunnskap i all
minnelighet og kunnskap om de bibelske profetier i særdeleshet vil det
utvilsomt lykkes den store s^øge ved bekjennelse av visse feil hun tid
ligere har gjort, å få folkene til å tro at hun har vendt om til det bedre.
Men dette er bar^ en hykkelsk forestilling. Hun er fremdeles "byen den
samme", lat. urbs semper eadem. Men den bibelske profeti har ikke tatt
feil av henne:

Om den store skjøge Babylons endelige tilstand bringer den bibelske
profeti den forferdeligste beskrivelse. Hun er blitt et bosted for demo
ner og et oppholdssted for hver uren og hatet fugl. Åp. 18, 2. Hennes
synder når like til hinunelen, og Gud har kommet hennes urettferdige
gjerninger i hu, v. 5.
Det vil gå presis slik den Herre Jesus har forutsagt angående forløpet

og avslutningen på himlenes rikes hemmelighetsform, som varer fra
den korte tid riket var nær for Israel i Jesu kjøds dager, og til himlenes
rikes opprettelse sjmlig og herlig på denne jord ved Jesu åpenbarelse og
og gjenkomst. Av de sju hemmeligheter i Matt. 13, hvor Jesus forklarer
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forslqellige sider ved denne hemmelighetsform av riket, minner vi her
om den tredje og Qerde, v. 31—33. Den &afalne kristenhet vil således
tilslutt bli bosted for demoner og urene ånder og urene og hatede fug
ler, som typisk står for onde åndsvesener, og gjennemsyret av ondskaps
og ugudeU^ets surdeig. Den siste utvikling til denne forferdelige til
stand vil den store skjøge Babylon utvilsomt nå etter menighetens opp-
rykkelse.
De fire grunner til Guds dom over den store skjøge Babylon:
1. Den første grunn er at alle folk har drukket av hennes horelevnets

vredesvin. Åp. 18,3 og 23IV.
Hermed er sagt at alle folk over den hele jor har drukket av den store

skjøge Babylons horelevnets vin som er falske doktriner (læresetninger)
av menneskeord og mennei^elære. Og da hun, dersom de følger hennes
doktriner, stiller dem i utsikt derved å vinne himmel og salighet, faller
massene for hennes forføreriske system. Dette er nettopp hennes hen
sikt, da hun som riket av denne verden har verdenherredømmet som
mål. Men når indoktrineringen av hennes falske lære også er en vredes
vin, så er også sagt at dette vekker Guds vrede, som vil ramme henne i
Guds time for straffen over henne.

2. Den andre grunn er at kongene på jorden har drevet hor med
henne. Åp. 18,3.

Herav fremgår at kongene på jorden, tilskyndet og fristet av henne,
har drevet hor med henne. Det er massene hun vil ha. Men dette kan

best sikres ved å vinne kongene (lederne) på jorden ved det gjensidige
nytteforhold mellem henne og kongene. Hun gir kongene og deres re
gimer sin velsignelse og støtte, men til gjengjeld må kongene ære henne
og bruke sin makt til å bevirke at deres folk etterlever hennes doktriner.

3. Den tredje grunn er at kjøpmennene på jorden er blitt rike av
hennes vellevnets fylde. Åp. 18, 3 og 23 HI.
Dermed er vi inne på det kommersielle område. Handel og atter han

del. Hennes vellevnets fylde som hun har utbredt og opplært til over
den hele jord, fører til et veldig konsum og en veldig etterspørsel av
varer og dermed til en meget stor og verdensomspennende handel med
alle mulige slags varer, ja, endog handel med træler til slavetjeneste og
med menneskesjeler. Åp. 18,12—13. Altså en glimrende anledning for
kjøpmennene på jorden til å tjene seg rike av hennes vellevnets fylde.

Apropos menneskesjeler. Dette var fra gammel tid en meget skattet
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vare i Roma. Men paven gjør også fordring på alle menneskers sjeler.
Også avladshandelen gjelder jo menneskegelene.
Produkqon befatter hun seg ikke med. Nei, den overlater hun klokt

til andre. Derved er hun lykkelig fri for alle produksjons— og konkur-
ransevanri^eligheter av alle slag som mer og mer tar overhånd i de mange
og forskjellige brander av produksjon verden over.

Nei, det er handel med alle slags varer og stipulering av priser på alle
slags varer og på alle slags ytelser hun har interesse av for å utnytte alt
dette til egen fordel. Derved vil den evige stad Roma atter heve seg til
verdens ledende handelsmetropol når den store skjøge Babylon er blitt
dronning i det sekulære romerrige rike, som er det sjuhodede og tihor-
nede villdyr som Johannes ser skjøgen sitte på og tøyle før dommen
kommer over henne. Åp. 17, 3, 18,7. Omtale av varer og handel med
varer og fortjeneste av handel med varer er det gjennomgående tema i
Ap. 18.

Artikkel nr. 229:

DOMMEN OVER BABYLON, DEN STORE SKJØGE

Dette er det altså en går til ved Romatraktaten av 1957 og EEC eller
EF (Fellesmarkedet), som er begynnelsen til det romerske Ti-makts-
forbund. PAVEN OG PAVEKIRKEN VIL ØVE EN STADIG
STERKERE INNFLYTELSE I DENNE KATOLSKE STATSKON-
STELLASJON FOR VED DEN Å SVINGE SEG OPP TIL VER
DENSHERREDØMME BADE PA DET ÅNDELIGE OG DET
VERDSLIGE OMRADE, SOM ALLTID HAR VÆRT DET
EGENTLIGE OG ENDELIGE MAL.

Men det forferdelige ved denne utvikling er at når Guds dom over
KVINNEN BABYLON, DEN STORE SKJØGE, er over, kommer
MANNEN ANTI-4dESSIAS innenfor det samme sekulære område,
nemlig det romersk-føderative ti-makts-forbund. Systemene vedrøren
de kjøp og salg som er utviklet i de under kvinnen Babylon opprettede
organisasjoner av de mange slag, blir endelig utviklet og fullkommen-
gjort. MEN NA BLIR DET A TILBEDE ANTI-MESSIAS OG
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SATAN SATT SOM BETINGELSE FOR A KJØPE OG SELGE,
for da får ingen kjope eller selge uten den som har ANTI—MESSIAS'
MERKE eUer ANTI-MESSIAS' NAVN eller TALLET FOR AN
TI—MESSIAS' NAVN, som er 666, Åp. 13,17—18. Ve verden for den
tid som da kommer!

Men det forferdeligste av alt er at den som da tilbeder Anti-Messias
og hans bilde og tar merket på sin panne eller i sin hånd, IKKE KAN
VENDE OM TIL GUD I DEN AKT Å REDDE SIN SJEL, MEN
ER PRISGITT GUDS VREDES EVIGE ILD, Åp. 14,9-11. Fra
skjogen kan en gå ut. Åp. 18, 4, men fra Anti-Messias kan ingen gå ut.
Åp. 14,9-11.
4. Den Qerde grunn til dommen over den store skjøge Babylon er at

den har myrdet Guds sanne barn på jord. Åp. 17,6, 18,24, 19,2.
Om dette kan der i sannhet skrives forferdelige ting, men også dette

skal vi unnlate her, da det er vel kjent for alle som har lest kirkens og
verdens historie. Vi skal her bare dokumentere dette med to skriftste
der fra Åpenbaringsboken. Det første er Åp. 17, 6, hvor det står at Jo
hannes så den store skjøge Babylon drukken av de helliges blod og av
Jesu vitners blod. Det andre er Åp. 18, 24, hvor det står at i Babylon,
den store, ble der funnet blod av profeter og hellige og av alle dem som
er myrdet på jorden. Det er klart at det siste skriftsted har for øye den
aller videste definigon av den store skjøge Babylon og hennes døtre.
Åp. 17, 5, som er pavedønunet og pavekirken og de skjøgelignende en-
keltkirker og religiøse samfunn og organisasgoner/institugoner/ordener
og enkeltpersoner, altså den fra Gud og Jesus Messias frafalne verdens-
kirke og kristenhet i endens tid, idet skjøgen da har utbredt sitt åndelige
hor over den hele jord.
Dommen over Babylon, den store skjøge, skal altså fullbjnrdes ved de

ti hom og Anti-Messias, for Gud gav dem i hjertet å fullføre hans tanke
og å fullføre en og samme tanke, og å gi dyret sitt rike, inntil Guds ord
er blitt fullbyrdet. Åp. 17, 12 og 16—17. Dette skal formentlig skje i
den første halvdel av den syttiende åruke, Dan. 9, 27. For den store
skjøges utvortes bekjennelse av Jesus Messias vil il^e bli tålt av de ti
konger og Anti-Messias. De vil likvidere skjøgen og konfiskere hennes
umåtelige rikdommer. Anti-Messias' pretensjoner tolerer ingen som
helst form for religiøs-kristelig tilslutning. Den falske profet skal da be
virke at kun Satan og Anti-Messias skal tilbedes, og de som da ikke vil
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tilbede dyrets bilde, skal drepes, Åp. 13,4 og 15. Ve, verden for den tid
som da skal komme! For da skal det være så stor en trengsel som ikke
har vært fra verdens begynnelse inntil nå, og heller ikke skal bli. Og ble
ikke de dager forkortet, da ble intet kjød frelst, men for de utvalgtes
skyld skal de dager bli forkortet. Matt. 24,21—22.
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. Og da skal Menneskesønnens tegn vise
seg på himmelen, og da skal alle jordens slekter jamre seg, og de skal se
Menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlig
het. Matt. 24, 29—30. Dette er Jesu synlige gjenkomst i kraft og herlig
het til vår jord ved epifani*en (fremstrålingen) av hans komme til dom
men over Anti-Messias og den falske profet og de levende nasjoner og til
avslutningen av den første oppstandelse og opprettelsen av Messias-riket
på denne jord.
I tillegg til de foran anførte fem kriterier (kjennetegn) som viser at

Babylon i Åpenbaringsboken er Roma og pavedømmet og pavekirken,
som i Roma har sitt beher^ende midtpunkt, skal vi tilføye at de siby-
linske orakler også betegner Roma som Babylon. Likeså betegner
jødisk apokalyptisk litteratur Roma for å være Babylon. Og både jøder
og kristne anså Roma for å være motstander av Guds rike. Da det an
tikke, mesopotamiske Babylon har vært Israels undertrykker, var det
naturlig at den nye romeridce makt som undertrykte Guds folk, skulle
bli betegnet som Babylon.

Tilslutt skal anføres at vi i art. 37 til 46 og i omtalen av den sjuende
vredesskål, art. 214, har gjort rede for Guds dom over verdensmetro
polen Roma.

Artikkel nr. 230:

DE FIRE HALLELUJA^ER I HIMMELEN, ÅP. 19,1-9

Den store skjøge, som er den frafalne verdenskirke under ledelse av
pavekirken, d. e. antikvinnen og antikirken, er nå dømt. De menneske
lige redskaper som Gud har brukt til denne dom, er de ti konger i det
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romensk-føderative ti-makts-forbund under ledelse av antimannen som
er Anti-Messias, Åp. 17,12 og 16—17. Og denne dom som formentlig
skjer i den første halvdel av den syttiende åruke, Dan. 9, 27, er den
første kardinaldom i endens tid.

Men etter denne dom får vi en Vi^on av de himmelske ting, som viser
hvordan de himmelske arvinger til riket gleder og fryder seg og står fer
dig til å følge Jesus som snart skal åpenbares fra himmelen for å inva
dere jorden ved epifani*en (fremstrålingen) av hans komme.

Johannes hører fire halleliua*er lyde i himmelen i denne anledning.
Halleluja, hebr. Hallelu Jab, gr. alleloyia, som betyr "pris dere Herren",
er et utrop av glede og pris i den jødii^e gudsdyrkelse. Det forekommer
tjuefem ganger i Salmenes bok, og i NT forekommer det kun på dette
sted fire ganger, hvilket klart viser stedets storhet og viktighet. Dette
jubelutrop er fylt av lov og pris og takk til Qud for frelsen som positiv
side på samme tid som det springer ut fra manifestasjonene av Quds for
ferdelige straffedommer over de ugudelige som negativ ade.
Det første halleluja fra en stor skare i hinunelen springer ut fira den

kjennsgjerning at Gud har dømt den store skjøge, hun som ødela jorden
med sitt horelevnet, og han har krevd sine Ijeneres blod av hennes hånd.
Det andre halleluja fira den samme store skare følger etter kunn

gjøringen om at donunen over den store skjøge er fullbyrdet.
Det tredje halleliga ledsaget av et amen lyder fra de ljuefire eldste og

de fire livsvesener som falt ned og tilbad Gud i tilslutning til kunn
gjøringen om dommen over den store skjøge.
Det neste Johannes hører er en røst som gikk ut fra tronen og som sa:

Lov vår Gud, alle dere hans tjenere, og alle dere som frykter ham, både
små og store. Dette er forberedelsen og innvielsen til de veldige kunn
gjøringer som nå skal komme.

Etterat denne lovprisning av Gud var etterkommet, hørte Johannes
det siste og mektigste av de fire halleluja*er likesom en lyd av en stor
skare og som en lyd av mange vann og som en lyd av sterke tordener,
som sa: Hallelpja! for Gud Herren, den allmektige, er blitt konge! Dette
er det eneste av de fire halleluja'er som er helt positivt, idet det springer
ut fra de aller største og herlipte, positive kunngjøringer som er prokla
mert i himmelen.

I tilslutningen til det Qerde hallelida kommer så oppfordringen: "La
oss glede og fryde oss og gi ham æren! for Lammets bryllup er kommet,
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og hans hustru, gr. gyne, har gjort seg rede, og det er henne gitt å kle seg
i rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige
gjerninger. Og han sier til meg: Skriv: SALIGE ER DE SOM ER
INNBUDT TIL LAMMETS BRYLLUPS-NATTVERD! Og han sier
til meg: DETTE ER GUDS SANNE ORD", Åp. 19,7-9.
Her er det av største betydning å ha det rette greske ord, "gyne",

som både Codex Alexandrinus, Codex Sinaiticus og Codex Vaticanus
har i Åp. 19, 7 og som jeg har gjort nærmere rede for i "DE TRE
SPESIELLE OG ULIKE KALL FRA GUD", art. 215 til 221.
"Gyne" betyr nemlig hustru og står her for DET NYE, FRELSTE,
JORDISKE ISRAEL I ENDENS TID, HUSTRUBRUDEN PÅ
NYTT I LAMMETS BRYLLUP, Esek. 16,59-63, Hos. kap. 1,2 og
3, Rom. 11,23—27, etc.
ALTSÅ: GUD HERREN, DEN ALLMEKTIGE, ER NÅ BLITT

KONGE! Allerede da den sjuende engel blåste i basunen ved midten av
den syttiende åruke for Israel og Jerusalem, Dan. 9,27, hørtes høye røs
ter som sa: Kongedømmet over verden er tilfalt vår Herre, d. e. Gud, og
hans salvede, d. e. Jesus Messias, Salm. 2,2—3, Ap. gj. 4,26, og han, d.
e. Gud i forening med hans salvede, skal være konge i all evighet. Og de
tjuefire eldste, som sitter for Guds åsyn på sine troner, falt på sitt åsyn
og tilbad Gud og sa: Vi takker deg. Herre Gud, du allmektige, du som er
og som var, fordi du har tatt din store makt og er blitt konge. Åp. 11,
15 og 17.
De gammeltestamentlige profeter har forlengst forut forkynt at Gud

Herren, den allmektige, og hans salvede skal være himmelens og jordens
eneste konge. Es. 52, 7, Dan. 2,44, 7,13—14, Obad. 21, Sak. 14,
9, Salm. 96,10.
Med hensyn til begrepet allmakt så er det et attributt som er tillagt

guddommen og den herliggjorte Guds Sønn, Jesus Messias, som er blitt
gitt all makt i himmel og på jord. Matt. 28,18.

Fordelingen av den kommende kongemakt mellem Gud og hans sal
vede, Jesus Messias, skal ifølge profetien skje slik at Jesus Messias først
skal være konge i det foreløpige og indirekte Guds rike, d. e. Messias-
riket på denne jord.

Dette ble også forkynt jomfru Maria av engelen Gabriel da han kunn
gjorde henne fra Gud at hun ved Den Hellige Ånds unnfangelse skulle
bli mor til Messias: "Han skal være stor og kalles den Høyestes Sønn, og
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Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge
over Jakobs hus evinnelig, og det skal ikke være ende på hans konge
dømme", Luk. 1, 32--33.
Da Jesus holdt sitt inntog i Jerusalem, lød derfor det profetiske bud

skap til Jerusalem: "Se, din konge kommer til deg", etc.. Sak. 9, 9,
Matt. 21,5.

Under rettergangen mot Jesus Messias på Gabbata hadde Jesus åpen
bart for sin dommer, Tiberius Cæsars prokurator Pontius Pilatus, at han
var konge i sannhetens rike, som ikke er av denne verden, men som skal
opprettes i denne verden. I slutten av rettergangen sier Pilatus til jøde
ne: "Se her deres konge". Men de ropte: Bort, bort med ham. Korsfest
ham. Pilatus sier til dem: Skal jeg korsfeste deres konge? Ypperstetres-
tene svarte: VI HAR IKKE KONGE UTEN CÆSAR. (Johs. 19,15
etter Vulgata.)

Derfor skal den Cæsar, nemlig Nero Cæsar, som kommer tilbake fra
avgrunnen i endens tid og som er Anti-Messias, Åp. 17, 8—11, hvilket
blant annet også fremgår av dsnrets tall 666, Ap. 13,18, og med hvilken
de frafalne israelere under danittisk intensjon skal inngå en sjuårspakt,
bli den siste, bitre lektie for israelene før åpenbarelsen av deres sanne
konge, Jesus av Nasaret, Matt. 23, 39. Ad dyrets tall 666 se art. 174 og
175.

Men da Jesus ble korsfestet skrev Guds usynlige finger — med Pilatus
som redskap — en innskrift på hebraisk, latin og gresk som bie satt på
Jesu kors: "Jesus fra Nasaret, jødenes konge". Yppersteprestene sa da
til Pilatus: "Skriv ikke: Jødenes konge, men at han sa: Jeg er jødenes
konge". Men her stod Pilatus urokkelig fast og svarte: "Quod scripsi
scripsi: Det jeg skrev, skrev jeg". Det står derfor fast i himmel og på jord
at Jesus fra Nasaret er jødenes konge.

Når mange utleggere idag sier og skriver at Jesus er NT-menighetens
konge, er dette en anakronisme (feilaktig tidsbedømmelse) som savner
profetisk sammenheng.

Også hovedhensikten med Guds Sønns kongedømme i Messias-riket
på denne jord har profetien forut klart forkynt: '*For han skal være
konge inntil han får lagt alle sine fiender under sine føtter. Den siste
fiende som tilintetgjøres, er døden", 1. Kor. 15, 23—26. Herunder inn
går derfor også de veldige dommer som er omtalt i Åp. 20, 7—15, og
som finner sted mellem Messias-riket og verdensfornyelsen, da den nye
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jord står frem. Videre er Guds Sønns messianske kongedømme på denne
jord en integrerende del av Guds ubetingede nådespakt med Abraham,
1. Mos. 12, 1—3, 15,1—21, og av Guds palestinske landpakt med Isra
el, 5. Mos. kap. 28 til 30, som sikrer den endelige gjenopprettelse og
omvendelse av Israel, og av Guds pakt med David angående det davidske
kongedømme ved Davids himmelske Sønn, Jesus Messias, over Israel og
hele jorden, 2. Sam. 7, 8—17, Luk. 1, 31—33, Ap. gj. 15,16—17, 1.
Kor. 15, 24, Ap. 20,1-6.
Det vil da også være klart at de som av hjertet mottar Jesu messian

ske kongedømme på denne jord, vil utgjøre folkeslagene på den nye
jord, for disse er i de tidligere tidshusholdninger ikke uttatt. Åp. 21,24.

Når Jesus Messias derfor i himmelen har fått kongemakten av Gud,
den Allmektige, skal han ved sin åpenbarelse komme tilbake fra him
melen til vår jord som kongen i det sannhetens og rettferdighetens rike
som gjennom det nye, frelste, jordiske Israel skal innta hele jorden. Han
skal som profetien forut har forkynt, igjen oppbygge Davids falne hyt
te, d. e. gjenopprette det Davidske dynasti over Israel, og skal fra sin
trone i Jerusalem herske over alle jordens land og folk, Salm. 2, Mik.
4,1—8, Sef. 3, 8—20, Matt. 19, 28, 25,31, Luk. 19,12, Ap. gj.
15,16-17, 1. Kor. 15,24, Åp. 20,4-8, etc.
Men når alle Guds Sønns fiender er ham underlagt, skal og Sønnen

selv underlegge seg ham, d. e. Gud, som la alt under ham, foråt Gud
skal være alt i alle, 1. Kor. 15,28. Dermed er vi kommet til det endelige
og direkte og evige Guds rike på den nye jord, hvor Gud, den allmekti
ge, er konge, og hvor tronen er Guds og Lammets, Åp. 22,1 og 3.

Artikkel nr. 231:

LAMMETS BRYLLUP

I forrige art., nr. 230, omtalte vi kort Åp.l9, 7—9, hvorfra vi nå skal
gjenta v. 7: "LA OSS GLEDE OG FRYDE OSS OG GI GUD
ÆREN! FOR LAMMETS BRYLLUP ER KOMMET, OG HANS
HUSTRU HAR GJORT SEG REDE-".

Dette gir oss anledning til nærmere å omtale LAMMETS BRYLLUP
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og HANS HUSTRU, hvilke to begreper for det første er av den største
viktighet og for det andre er blitt oppfattet så høyst forskjellig, tildels
helt forskjellig.
Det der i utgangspunktet må være full enighet om, er at Lammet er

benevnelse på vår dyrebare Herre og Frelser Jesus Messias og at han er
brudgommen.
I denne omtale av emnet som vi her vil foreta, vil vi ikke gjøre det på

bred teoretisk basis selv om det foreliggende profetiske stoff er omfat
tende, men vi vil såvidt mulig gjøre det i sentrale punkter som i sin
blotte omtale åpenbarer vesentlige ting.

Vi velger oss som utgangspunkt LIGNELSEN OM KONGESØN
NENS BRYLLUP, MATT. 22,1-14.
Denne lignelse deles i to hovedavsnitt. Det første, v. 1 til 8, er egent

lig lett å begrense kronologisk og må strekke seg fra Jesu første komme,
d. e. hans komme i kjødet, og til Jerusalems og templets ødeleggelse ved
romerne i år 70 e. Mess.

Det begynner slik: ̂ 'Himlenes rike, gr. basileia ton oyranon, er å ligne
med en konge som gjorde bryllup for sin sønn", v. 2. Kongen må være
Gud Fader, og hans Sønn må være Jesus Messias, for han har bare én.
Himlenes rike, hvilken benevnelse forekommer hos Matteus, betegner
Jesus Messias' messianske herredønune over jorden som Davids hinunel-
ske Sønn, 2. Sam. 7, 7—10, Luk. 1, 31—33. Det kalles så fordi det er
himlenes herredømme over jorden og vil av Gud bli opprettet på denne
jord etterat verdensrikene er fullstendig ødelagt ved Jesu gjenkomst til
vår jord.

Dette himlenes rike har tre tilsjmekomster:
1. Som VÆRENDE NÆR FOR ISRAEL, da det ble forkynt av

døperen Johannes og Jesus selv og hans disipler. Matt. 3,1—12,50.
2. Som HEMMELIGHETSFORM, etterat både himlenes rike og

dets konge Jesus var blitt moralsk forkastet av Israel som nasjon. Denne
hemmelighetsform omtales i Matt. 13, 1—52 og de etterfølgende lignel
ser hos Matteus som omhandler himlenes rike.

3. HIMLENES RIKE I FREMTIDIG OPPRETTELSE ved Jesu

synlige gjenkomst til vår jord i kraft og herlighet straks etter den store
trengsel. Matt. 24,29—30, Mark. 13,24.

I henhold til dette er det allerede innledningsvis innlysende at lignel-
syn om kongesønnens bryllup ALDRI SKULLE BRUKES for å illu-
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strere det evangelium som forkynnes i nådens nærværende frelseshus-
holdning, også kalt det paulin^e evangelium, og hvorved NT-menig-
heten (kirken), som består av troende jøder og troende hedninger som
Jesu mystiske legeme, blir utkalt. For ingen av nasjonene er kalt til bryl
lup i nådens nærværende frelsesbusboldning, da denne utkallelse først
vil finne sted etter menighetens opprykkelse. Utkallelsen til det aktuelle
bryllup vil først finne sted når himlenes rike i fremtidig opprettelse
kommer, og til dette rike er NT-menigheten ikke innbudt. Dette frem
går også klart derav at ingen som er blitt innbudt til å ta imot nådens
evangelium av idag og som også har tatt imot det, kan senere bli forkas
tet på grunn av UVERDIGHET, slik det skjer i lignelsen om kongesøn
nens bryllup, v. 8.
Men utkallelsen til dette bryllup er tilfellet med Israel som nasjon til

hvem Jesus her taler, idet lignelsen omtaler flere forkynnelser om riket.
Den første angår døperen Johannes' og Jesu og hans disiplers forkynnel
ser da han ennå var hos dem, men som Israel allerede hadde forkastet.
Den andre skjedde etter hans død og oppstandelse og himmelfart og
Den Hellige Ånds komme. Men også den foraktet og forkastet Israel
som nasjon.

Følgene kjenner vi, nemlig Jerusalems og templets ødeleggelse og Is
raels landflyktighet blant alle verdens land og folk, men hvorfra vi nå
ser at Gud gjenreiser Israel nasjonalt og fører det tilbake til Israels land.

Vi er dermed kommet frem til at DE INNBUDNE som foraktet og
forkastet innbydelsen til kongesønnens bryllup, var DET JORDISKE,
FRAFALNE ISRAEL. For de profetiske skrifter i GT kaller Israel for
Herrens ektehustru, f. eks. Es. 54, 5—10, Jer. 3,14, 31, 32, Hos. 2,
19, hvorav mange falt fra Herren, men i endens tid skal den hele tilovers-
blevne Israels levning bli frelst, Rom. 11,23—27, etc.

Artikkel nr. 232:

LAMMETS BRYLLUP

Det andre hovedavsnitt av lignelsen om kongesønnens bryllup er
Matt. 22,9-14.
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Her er det åpenbart at fortolkningen gjennom århundrer nesten aldeles
har forlatt det israelske aspekt og nesten utelukkende anvender denne
del av lignelsen på forkynnelsen av det nærværende nådens evangelium,
altså det paulinske, hvis hensikt jo er å utkalle NT-menigheten, ekklesia,
den utkalte forsamling, fra alle verdens land og folk. Grunnen til dette
er at en ikke forstår himlenes rikes særart, ei heller de i tid to adskilte
forkynnelser av himlenes rikes evangelium.

Dette er jo en folge av BRUDDET mellem Israel og kirken og DEN
ONDE UTARTNING av dette brudd som fra kirkens side forte til den
falske lære at Israel for alltid var forkastet av Gud og erstattet av kirken
som det nye Israel. Endog den lutherske reformasjonskirke fra 15(K)-tal-
let har vært med å befordre den over 1700 år lange teologiske indoktri
nering av antikjiliasme (forkastelse av tusenårsriket), hvorved den sanne,
hebraiske og bibelske kjiliasme er blitt forkastet. Dette fremgår klad; f.
eks. av det lutherske bekjennelsesskrift Augustana, art. 17, punkt 3.
Sannheten er at de fleste ledende teologer i den norske kirke idag har
den samme falske lære på dette punkt, men der er hederlige unntagelser.
Men GUD HAR IKKE FORKASTET ISRAEL, for Israels forher

delse er bare DELVIS og FORELØBIG, Rom. 11, 23—27, etc. Og
dette vil snart bli en ubehagelig overraskelse for mange og med farlige
konsekvenser på mange områder.
Men at den siste og ennå fremtidige innbydelse ved himlenes rikes

evangelium, som under ingen omstendighet går ut til hedningene, d. e.
ikke-israelene, ennå ikke er forkynt, men skal om ikke lenge IGJEN
FORKYNNES FOR ISRAEL, Matt. 10,23, 24,14, Åp. 11., etc.,
er der mange bevis for.

Himlenes rikes evangelium er således det glade budskap om at Gud
ved Jesus Messias som Davids himmelske Sønn skal opprette et fore-
løbig og indirekte Guds rike på denne jord med det nye frelste Israel i
endens tid som dets særlige ethniske bærere, bebudet ved tallrike Guds
profetier i GT og NT.
Men det nærværende nådens evangelium, det paulinske, er det glade

budskap som utkaller jøder (israelere) og hedninger til å være Jesu mys
tiske legeme, NT-menigheten, i den tid Israel som nasjon er satt tilside
av Gud. Denne himmelske organisme som begynte med Den Hellige
Ands komme til vår jord på pinsefestens dag. Ap. gj. 2, og som avsluttes
ved opprykkelsen av menigheten ved ankomst-fasen av Jesu paroysia
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(komme), utkalles i tidsintervallet mellem den sekstiniende og den sytti
ende av Israels sytti åruker, Dan. 9, 24—27, hvorpå Israels profetiske
klokke atter begynner å gå i den siste og syttiende åruke, Dan. 9, 27,
ved hvis ende Jesu herlighets gjenkomst til vår jord skjer.
EVANGELIETS FIRE FORMER.

Evangeliet er det glade budskap, men det har FIRE FORMER:
1. HIMLENES RIKES EVANGELIUM med to forkynnelser. Den

forste forkynnelse i Jesu kjods dager. Matt. 3, 2, 4, 17, og den andre
forkynnelse i den store trengsel like før Jesu gjenkomst. Matt. 10, 23,
24, 14. Det angår Jesu messianske herredømme på denne jord som
Davids himmelske Sønn gjennom det nye, frelste Israel imder himlenes
rikes rettferdighet. Jer. 31, 31—34.

2. Guds nådes evangelium. Det kunngjør Jesu død for verdens synd,
idet han utstod strafflidelsen for synden, hans oppstandelse fra de døde
og at alle som tror på ham, blir rettferdiggjort til et evig oppstandelses-
liv, Rom. 1,1.

3. Det evige evangelium. Det forkynnes i avslutningen av den store
trengsel foran dommen over de levende nasjoner. Da er trengselen for
de hellige så stor at kun Guds dom over de ugudelige kan være evange
lium, Åp. 14,6.

4. Det paulinske evangelium. Dette er Guds nådes evangelium i sin
videste konsekvens, Rom. 2,16.

Den bibelske profeti lærer klart at evangeliet har fire former, men vår
kirke lærer kun om én form, nemlig evangeliet om frelsen i Jesus Mes
sias for alle som tror. Dette er selvfølgelig helt riktig at frelsen skjer i
Jesus Messias. Men Gud har flere frelseshensikter i en fremadskridende

frelsesåpenbaring som profetien klart omtaler. Og disse blir da simpelt
hen sjaltet ut i vår kirke.

Dette er en konsekvens av den antikjiliasme (forkastelse av tusenårs
riket) som kirken har lært i over 1700 år. Saken er at dersom en forkas
ter det Messianske fredsrike ved Israel på denne jord, har en heller ikke
bruk for noe annet enn en universalutgave av evangeliet. Derfor må vi
bede for vår kirke at den ved Guds nåde måtte komme seg løs fra anti-
kjiliasmens onde arv gjennem århundrene.
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Artikkel nr. 233:

LAMMETS BRYLLUP

Så over til omtalen av det andre hovedavsnitt av lignelsen om konge
sønnens bryllup, Matt. 22,8—14.
Det begynner slik: "Deretter, gr. tote, lat. tune, sier han (kongen) til

sine tjenere", v. 8. NÅR SKJER DETTE?
Mange fortolker lignelsen slik at dette "deretter" inntrer LIKE

ETTER Jerusalems og templets ødeleggelse ved romerne i år 70 e. Mess.
Og slik utlegger også alle de dette sted som har forkastet det messianske
fredsrike på denne jord (tusenårsriket). Men dette "deretter" i DENNE
LIGNELSE skjer først i endens tid og angår så klart den annen forkyn
nelse av himlenes rikes evangelium til Israel.
For å holde oss til omtrentlig tidsangivelse døde Jesus på korset for

verdens synd ca. år 30 e. Mess. På den tredje dag oppstod han fra de
døde som syndens tilintetgjører og dødens overvinner. Førti dager der
etter for han opp til himmelen, og ti dager deretter, på den femtiende
dag etter oppstandelsen, sendte han Den Hellige And til vår jord på pin-
sefestens dag. Ap. gj. 2, for å begynne utkallelsen av NT-menigheten,
ekklesia, den utkalte forsamling, som består av troende israelere og tro
ende hedninger i den nærværende nådens frelseshusholdning VED
NÅDENS EVANGELIUM. Denne utkallelse pågår inntil opprykkelsen
av NT-menigheten ved ankomst-fasen av Jesu paroysia (komme) FØR
begynnelsen av den syttiende åruke for Israel og Jerusalem eller endens
tid, Dan. 9,27.

Fra Den Hellige Ånds komme til vår jord på pinsefestens dag til opp
rykkelsen av menigheten er det derfor ifølge Guds frelsesråd IKKE
TALE OM NOEN ANNEN ELLER NY FRELSESFORKYNNELSE

enn nådens evangelium. (Vi ser da bort fra den korte, petriske forkyn
nelse for jødene i det tidsforløp som svarer til de ni første kap. av Ap. gj.)
Ca. 40 år etter Jesu seiersdød på Golgata var allerede dette Guds nådes
evangelium forkynt i øst og vest, i nord og syd, i det romerske verdens
rike. Ja, i ca. år 37, altså ca. 33 år før Jerusalems ødeleggelse var endog
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Matteus' evangelium, hvorfra vi har hentet vår tekst, skrevet. Og idag,
over 1900 år senere, forkynnes fremdeles Guds nådes evangelium til
frelse for syndere over den hele jord. Det er derfor tindrende klart at
endog idag kan den andre forkynnelse av himlenes rikes evangelium for
Israel heller ikke forkynnes, fordi den er en annen evangelieform og
IKKE KAN FORKYNNES FOR ISRAEL før etter opprykkelsen av
NT-menigheten.

Først i den store trengsel og i den meget korte tid mellom den store
trengsel og Jesu gjenkomst til vår jord kan den andre forkynnelse av
himlenes rikes evangelium til Israel finne sted. Den skjer ved israelske
vitner og som et vitnesbyrd, d. e. i hast. Matt. 24,14, Åp. 11,1—14.
Denne vitnetjeneste har Jesus omtalt i Matt. 10, 23: "Men når de for
følger 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".

Da jøder befinner seg blant alle nagoner, og kan tale alle verdens
språk, må dette evangelium om himlenes rike også forkynnes blant alle
nasjoner, som derved også får høre denne forkynnelse, men det er kun
jødene denne utkallelse gjelder. Om denne i høyeste grad risikable vitne
tjeneste berettes ellers hos Matteus i kap. 10,16—42 og 24, 9—13.
Det gjenstår ennå å omtale noen flere forhold i lignelsen om konge

sønnens bryllup hos Matteus:
1. Bryllupet var ferdig første gang ved den første forkynnelse av

evangeliet om himlenes rike, v. 1. men de innbudne var det ikke verd,
slik at det måtte utsettes og Israel som nag on måtte settes tilside inntil
Jesu gjenkomst til vår jord. Derfor var det i Guds råd besluttet at den
parentetiske NT-menighet skulle utkalles i mellomtiden, d. e. i tidsperi
oden mellem den sekstiniende og den syttiende åruke for Israel og Jeru
salem, Dan. 9,24—27.

2. Men i endens tid, etter menighetens opprykkelse, bekjentgjøres
bryllupet atter å være ferdig. Ap. 19,7—9, og den andre forkynnelse av
evangeliet om himlenes rike går ut til Israel, Matt. 10, 23, 24,14, og
denne gang skal bryllupshuset bli fullt.

3. Men her kalles de innbudne GJESTER, gr. anakeimenos. Hvil
ken veldig stor forskjell er det ikke mellem disse her mere tilfeldig inn
budne gjester, og det både onde og gode, og HUSTRUEN, gr. gyne, i
Ap. 19, 7, SOM HAR GJORT SEG REDE til bryllupet og som er
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kledd i rettferdighet, ved den nye pakt som Heiren har opprettet med
Israel, Jer. 31, 31—34. Dette er en vanskelighet å forstå som kun Guds
Ånd kan opplyse oss om.

Saken er at de som her i lignelsen hos Matteus mottar innbydelsen til
himlenes rike er kun gjester. Den israelske hustru-brud på nytt i Lam
mets bryllup. Åp. 19, 7—9, forekommer her ikke i bildet, men bare et
bryllupshus fullt av gjester, som riktignok er lovlig innbudt. Sannheten
er at den andre forkynnelse av evangeliet om himlenes rike i endens tid
er FØRST OG FREMST EN FORFERDELIG GUDS DOM OVER

ISRAEL, men på samme tid også en innbydelse til Lammets bryllup.
Ingen av Israel kan da la være å komme. DE MÅ KOMME og stå til
rette for sitt forhold overfor Gud. Et nærmere slektskapsforhold er her
derfor ikke antydet, men bare at de er innbudne gjester, som vel er kalt,
men derfor ikke nødvendigvis utvalgt, v. 14. Det er her først og fremst
et spørsmål OM DOM mere enn om kjærlighet, og derfor passer hus-
tru-bruden på nytt i rettferdighet ikke inn i bildet, og derfor er hun ute
latt her hos Matteus. Gud tvinger her Israel til å komme, fordi dette
oppgjør nå MÅ KOMME. Vi må her være klar over at ingen israeler vil
overleve denne Guds dom uten de som erkjenner og angrer sin forkas
telse av Jesus fra Nasaret og som tar imot ham som Frelser og Messias,
Hos. 5, 15, Sak. 12,10, Matt.. 23, 39. Kun frelste, rettferdiggjorte
israelere overlever denne Guds dom, mens samtlige vantro, frafalne og
ubotferdige israelere blir utryddet. Ap. gj. 3,23.

Artikkel nr. 234:

LAMMETS BRYLLUP

Men før Lammets bryllup kan holdes, må blant annet dommen over
de levende nagoner finne sted. Vi nevner først DOMMEN OVER IS
RAEL I ENDENS TID.

Slik Israels tolvstammefolks patriarkalske overhode Jakob ved Jab-
boks vadested måtte møte sitt Pnuel, d. e. Guds åsyn, for å vinne Guds
velsignelse i kamp med Gud og hvor Gud forandret hans navn fra Jakob,
d. e. fortrenger, til Israel, d. e. en som kjemper med Gud, slik må også
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Jakobs folk Israel i endens tid frem for Guds dom, hvor det skal stå til
rette for sitt forhold overfor Gud. Og slik Jakob, da han var kommet
forbi Pnuel, så solen rinne, slik skal også de av Israel som overlever
denne dom, få oppleve at rettferdighetens sol skal gå opp med lægedom
under sine vinger i millenniets (tusenårsrikets) gyllentid på denne jord.
Men som Jakob etter sitt Pnuel haltet på sin hofte, som tegn på at hans
naturlige kraft var brutt, slik skal Israel for alltid folge Gud i lydighet og
rettferdighet i den nye pakt, 1. Mos. 32, Jer. 31, 31—34, Mal. 4, 2.
Det er mange domsord i Skriften som angår dommen over Israel i en

dens tid, men HOVEDDOMSORDET er Esek. 20, 32—38. (Se forøvrig
hele Esek. 20.) Esekiel er den profet — ved siden av profetene Daniel og
Sakarias — som Gud særlig har brukt til å klargjøre GJENOPPRET
TELSEN FOR ISRAEL i endens tid. Derfor ser vi også at Åpenbarings
boken for en stor del omhandler gjenopptagelsen og fullendelsen av
Daniels, Sakarias' og Esekiels profetier.
Men før vi omtaler dommen over Israel, skal vi først gi et blikk inn i

Guds Faderhjerte som slår varmt for Israel, Esek. 18, 31—32: "Kast fra
dere alle deres overtredelser, som dere har forsyndet dere med, og få
dere et nytt hjerte og en ny ånd! Hvorfor vil dere dø, Israels hus? For
jeg har il^e behag i noens død, sier Herren, Israels Gud, så omvend dere
da, og dere skal få leve!"

Vi skal så kort gjennomgå Esek. 20, 32—38 med henblikk på Guds
dom over Israel i endens tid:

"Og aldri skal det skje det som kommer dere (israelene) i sinne, når
dere sier: Vi vil være som hedningene, som folkene rundt om i landene,
vi vil dyrke tre og sten. Så sant jeg lever, sier Herren, Israels Gud, jeg vil
regjere over dere MED STERK HAND og MED UTRAKT ARM
og MED UTØST HARME", v. 32—33. Nå MÅ israel frem til oppgjør
med sin Gud.

"Og jeg vil føre dere ut fra de folk og samle dere fra de land som dere
nå er spredt i, MED STERK HÅND og MED UTRAKT ARM og
MED UTØST HARME", v. 34. Alvoret fra Guds side er her gjentatt.
Men før vi kan omtale v. 35—36 må vi avgjøre om der skal stå "fol

kets" eller "folkenes" ørken. F. eks. har den hebraiske bibel Tenach her

entall, som også The Authorized King James Version. Men f. eks. Sep-
tuaginta og Vulgata har flertall. Jeg holder meg til Tenach, da jeg kun
ved denne gjengivelse får overensstemmelse med det profetiske forbilde
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i den gamle pakt.
"Jeg vil føre dere til FOLKETS ørken, og der vil jeg gå irette med

dere, åsyn til åsyn, likesom jeg gikk i rette med deres fedre i ørkenen
ved Egyptens land, således vil jeg gi i rette med dere, sier Herren, Israels
Gud", v. 35-36, 4. Mos. 14,21-45.
"OG JEG VIL LA DERE GÅ FORBI UNDER HYRDESTA-

VEN, OG JEG VIL FØRE DERE INN I PAKTENS BÅND, OG
JEG VIL SKILLE UT FRA DERE DE GJENSTRIDIGE OG
DEM SOM ER FALT FRA MEG, FRA DERES UTLENDIG
HETS LAND VIL JEG FØRE DEM UT, MEN TIL ISRAELS
LAND SKAL INGEN AV DEM KOMME, OG DERE SKAL
KJENNE AT JEG ER HERREN", v. 37-38, 3. Mos. 27, 32, 5.
Mos. 29 og 30.
Men det er ikke nok med at Gud skiller ut fra Israel de gjenstridige og

de frafalne, men han skal RENSE DEM SOM ER BLITT LEVENDE
TILBAKE.

"Og i hele landet, sier Herren, skal to tredjedeler utryddes og om
komme, bare en tredjedel skal levnes der. Og denne tredjedel vil jeg LA
GÅ GJENNOM ILDEN OG RENSE DEN, som en renser sølv og
prøve den, som en renser gull. De skal påkalle mitt navn, og jeg vil
bønnhøre dem, jeg vil si: De er mitt folk, og de skal si: Herren er min
Gud", Sak. 13,8-9.
Om denne renselsen sier Herren videre ved Esekiel: "Derfor sier Her

ren, Israels Gud, så: Fordi dere alle er blitt til slagg, se, derfor vil jeg
samle dere sammen i Jerusalem. Likesom en samler sølv og kobber og
jern og bly og tinn i en ovn og blåser ild på det for å smelte det, således
vil jeg samle dere i min vrede og min harme og legge dere i ovnen og
smelte dere. Ja, jeg vil samle dere og blåse på dere med min VREDES
ILD, og dere skal smeltes i den, som sølv smeltes i en ovn, således skal
dere smeltes i den, og dere skal kjenne at jeg. Herren, har utøst min
harme over dere", Esek. 22,19—22.
Og ved Malakias: "Se, jeg sender mitt bud, og han skal rydde vei for

mitt åsyn, og brått skal han komme til sitt tempel. Herren som dere
søker, paktens engel som dere stunder etter, se, han kommer, sier Her
ren, hærskarenes Gud. Men hvem kan utholde den dag han kommer, og
hvem kan bli stående når han lar seg se? For han er som en SMEL
TERS ILD og som en TVEITERS LUT. Og han skal sitte og smelte
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og rense sølvet, og han skal rense Levis barn og gjøre dem rene som gull
og sølv, og de skal bære frem for Herren offergaver i rettferdighet.
Judas og Jerusalems offergaver skal behage Herren, som i gamle dager,
som i fordums år". Mal. 3,1—4.
Og ved Esaias: 'Tå den dag skal Herrens spire være til pryd og herlig

het, og landets frukt til stolthet og til pryd for de unnkomne av Israel.
Og det skal skje: Den som blir igjen på Sion og levnes i Jerusalem, skal
ksdles hellig, hver den som er innskrevet til livet i Jerusalem — når Her
ren får AVTVETTET SIONS DØTRES URENHET OG FAR

VASKET JERUSALEMS BLODSKYLD BORT FRA DENS MIDTE

VED DOMS ÅND OG RENSELSES ÅND", Es. 4,2-4.
Ja, da er Israels frelste, troende levning, hustru-bruden på nytt i Lam

mets bryllup blitt renset og ren og vandrer i en evig rettferdighet. Es.
60, 20, Dan. 9, 24 IV, Åp. 19, 7—9, i den nye pakt som Herren har
opprettet med Israel, Jer. 31, 31—34. For ingen av dem kan være i sin
egen rettferdighet, men i den rettferdighets kledning som Gud har gjort
ferdig til dem i sin Sønn, Jesus Messias, og som bryllupskledningen i
det gamle Israel var et forbilde på. Matt. 22,11—12.

Artikkel nr. 235:

LAMMETS BRYLLUP

Den første forkynnelse av himlenes rikes evangelium i Jesu kjøds
dager. Matt. 3, 2, 4,17, og den andre forkynnelse av det samme evan
gelium i endens tid. Matt. 10, 23, 24, 14, Åp. 11, 1—14, er altså
ikke det evangelium ved hvis forkynnelse NT-menigheten, Jesu mystiske
legeme av troende jøder og troende hedninger, uticalles, om enn de to
evangelier forkyntes om hverandre i NT-menighetens første tid.
En kan i denne henseende dele Apostlenes gjerninger i to deler. En

første del. Ap. gj. 1, 1 — 9, 43, den PETRISKE, hvor Peter er den
fremtredende, Jerusalem sentrum, og forkynnelsen er for jødene, som
hadde forkastet Jesus som Messias, hvilket de nå måtte angre, og da ville
himlenes rike bli opprettet ved Jesu gjenkomst. Ap. gj. 2,25—31, 3,19—
26. Denne forkynnelse for Israel ble avsluttet etter forfølgelsen av
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apostlene og mordet på Stefanus.
Den andre del av Apostlenes gjerninger, Åp. gj. 10, 1 — 28, 31, den

PAULINSKE, hvor Paulus er den fremtredende, Antiokia sentrum,
evangeliet forkynnes hovedsakelig for hedninger, som skulle tro på Her
ren Jesus Messias for å bli frelst.

Men da Israel som nag on også fortsatt forkastet både den oppstand-
ne og herliggjorte Jesus Messias og Den Hellige Ånd som var sendt til
jord, måtte Israel som nagon og himlenes rikes evangelium settes til side.
Nådens særlige evangelium, det paulinske, er det derfor som har fortsatt
og skal fortsette utkallelsen av ekklesia inntil dens opprykkelse som
skjer i ankomst-fasen av Jesu paroysia (komme) FØR den syttiende år-
uke eller endens tid, da himlenes rikes evangelium atter skal forkynnes.
Denne siste forkynnelse går slett ikke ut til hedningene. Den går ut til
den samme by, nemlig Jerusalem, Åp. 11, og til Israels byer. Matt. 10,
23, og til jødene utover den ganske jord, Esek. 20, 34. Men når det
gjelder hedningenagonenes innkallelse til Israel og Messias-riket (tusen
årsriket) på denne jord, klargjøres dette i Matt. 8, 11—12, Luk. 13,
25—30, og i lignelsene i Matt. 25,1—46.

BRYLLUPET I KANA I GALILEA.

Det andre skriftavsnitt vi skal omtale til belysning av Lammets bryl
lup, inneholder beretningen om BRYLLUPET I KANA I GALILEA
PÅ DEN TREDJE DAG, HVOR JESUS GJORDE SITT FØRSTE
TEGN, Johs. 1,19-2,11.
I vår forbindelse med dette bryllup skal vi særlig omtale to forhold,

nemlig for det første DET KRONOLOGISKE ASPEKT (utsikt) og
for det andre SELVE JESU FØRSTE TEGN.

Når det gjelder det kronologiske aspekt, legger vi fort merke til
ALLE DE VANLIGE DAGER som omtales i Johs. 1,19 — 2,11.

1. DEN FØRSTE DAG, Johs. 1,19-28.
Jødene sendte prester og levitter til døperen Johannes og spurte ham

om hvem han var. FRELSENS GRUNNLØFTE om kvinnens sæd som
skulle knuse slangens (Satans) hode, ble gitt allerede på fallets dag, 1.
Mos. 3, 15. Siden da har menneskene ventet på denne frelser. Da Jo
hannes stod frem i Israel, frembød seg flere ekstraordinære omstendig
heter som understøttet denne forventuing, men Johannes avviste at han
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var Messias, men at han var utsendt foran ham, Es. 40, 3. Da disse
prester ikke hadde syndserkjennelse, spurte de dessverre ikke Johannes
om offer for synd, men om han var Messias eller Elias eller profeten,
fordi reformer og oppdragelse vanligvis har vært oppfattet som losenet
på syndespørsmålet. Men røsten fra ørkenen (Johannes) unndro seg
deres bemerkninger, idet han viste til at Messias som de ikke kjente,
stod midt iblant dem. Og denne Jesus fra Nasaret forkynte menneskene
en fullstendig ny lære: IKKE ANNERLEDES LEVET, MEN AN
NERLEDES FØDT, idet han lærte: "DERE MÅ FØDES PÅNY."
Johs. 3,1—8.

2. DEN ANDRE DAG, v. 29-34.
Johannes sier her om Jesus som kommer til seg: "SE DER

GUDS LAM, SOM BÆRER VERDENS SYND." Dette er EVAN
GELIETS HOVEDBEKJENNELSE OG DET PROFETISKE VIT

NESBYRD, som hele verden hadde ventet på. Gud som hadde sendt
Johannes som Jesu forløper, hadde nemlig sagt ham: Den du ser Ånden
komme ned og bli over, han er den som døper med Den Hellige Ånd, og
jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds Sønn, Johs. 1, 33—34,
Matt. 3,15-17.

3. DEN TREDJE DAG, v. 35-43.
Johannes gjentar her den samme store bekjennelse for to av sine di

sipler: "SE DER GUDS LAM." Dette fører til at Jesus kaller Andreas,
som sier til sin bror Simon Peter: "VI HAR FUNNET MESSIAS".

Jesus kaller Simon Peter til disippel, hovedforkynnerenfordeomskårne.
4. DEN FJERDE DAG, v. 44-52.
Jesus ville da dra fra Betania på hin side Jordan, hvor Johannes døp

te, v. 28, til Galilea og traff Filip som kalles til disippel.
Filip traff Natanael og sa til ham: 'HAM SOM MOSES HAR

SKREVET OM I LOVEN, OG LIKESÅ PROFETENE, HAM HAR
VI FUNNET: JESUS, JOSEFS SØNN (adoptivsønn), FRA NASA
RET." Og Natanael sa til ham: **Kan det komme noe godt fra Nasaret?"
Filip sa til ham: *^om og se."
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Artikkél nr. 236:

LAMMETS BRYLLUP

Natanael kommer bortimot Jesus, som sier til ham: "Se, det er en
ekte israelitt, som det ikke er svik i". Natanael sa: 'Hvor kjenner du
meg fra?" Jesus svarte: *Tør Filip kalte på deg, mens du var UNDER
FIKENTREET, så jeg deg". Når vi vet at fikentreet er symbol på Israels
nasjonale særrett og liv, forstår vi hva Natanael kjempet med under
fikentreet. Matt. 24, 32—33. Det måtte være om Guds Sønns konge
dømme i riket for Israel, Ap. gj. 1,6.

Natanael som var fra Kana i Galilea, Johs. 21, 2, fikk her sin av
gjørende åpenbarelse om hvem Jesus var, og han svarte ham: "Rabbi, du
er Guds Sønn, du er Israels konge."

Natanael, som betyr Guds gave, er type på de troende og trofaste i Is
rael. Hans stilling under fikentreet betegner dem som lengter etter Mes-
sias-riket og som venter på Israels forløsning, og slike hadde Jesus lovt å
få komme inn i det kommende rike. DEN NÆRE OG ÅPNE HIM

MEL er derfor en profeti som oppfylles i Messias-riket på denne jord,
hvor alle som er lik Natanael, skal få fryde seg i himmelens og jordens
velsignelse under Messias' regjering, v. 52.
Denne Natanaels mektige, messianske bekjennelse utløser følgende

underfulle profeti til ham og Jesu disipler: "Fordi jeg sa at jeg så deg
under fikentreet, derfor tror du. Du skal få se det som er større enn
dette". Og han sa til ham: "Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dere skal se
himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Menneske-
sønnen".

Denne siste profeti, v. 52, tilhører den midterste avdeling av de her
lige profetier om DEN NÆRE OG DEN ÅPNE HIMMEL, hvis før
ste avdeling og forbilde er Israels stamfar Jakobs åpenbaring av himmel
stigen i Betel, 1. Mos. 28,11—22, og hvis siste og fullkomne avdeling
først oppfylles etter Jesu gjenkomst til Messias-riket på denne jord og
som kunngjøres av GT-profetene og i Åpenbaringsbokens profetier.

Natanaels messianske bekjennelse i v. 50 forutsettes å være Israels
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felles messianske bekjennelse for å kunne realiseres for Israel som na
sjon. Da Israel som naqon dessverre forkastet Messias og hans rike ved
Jesu første komme, Johs. 1,11, og ved Hellig-Åndens komme. Ap. gj. 2,
kan forst det nye, frelste, jordiske Israel ved Jesu gjenkomst til vår jord
i endens tid få oppleve Jesu underfulle profeti i v. 52. Derfor er DEN
NÆRE OG ÅPNE HIMMEL en millennial profeti hvor alle som er lik
Natanael, vil fryde seg over himmelens og jordens velsignelser for
enet under Messias' herredønune. Forøvrig forutsettes oppfyllelsen av
profetien i v. 52 også at Jesus da er på jorden.
Men Jesu disipler og de troende i Israel fikk dog oppleve Jesu herlig

het til overmål ved hans første konune som Johannes uttrykker det i
1,14: "Og vi så hans herlighet — en herlighet som den en enbåren sønn
har fra sin far — fuU av nåde og sannhet". Som han hadde ingen talt og
ingen gjort.
Dermed har vi kort omtalt de fire første dager i den første gruppe, i

Johs. 1,19—52 og går så over til å omtale de tre neste dager i Johs. 2,
1-11:

"På den tredje dag var det et bryllup i Kana i Galilea", v. 1.
Av dette skriftsted fremgår det at det kun er den tredje dag i den

andre gruppe på tre dager som er fremhevet, men over de to første er
det likesom lagt et glemselens slør. Forklaringen på dette finner vi i
Hos. 6, 2: "Han vil gjøre oss levende etter to dager, på den tredje dag vil
han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn". Og i Hos. 5,15 sier pro
feten: "Jeg (Jesus) vil gå min vei, jeg vil vende tilbake til mitt sted, inn
til de erkjenner seg skyldige og søker mitt åsyn, i sin trengsel skal de
lete etter meg". Denne tid er nettopp Israels trengselstid i landflyktig
heten blant folkene, som nå har vart i to tusen år (to dager). MEN I
HOS. 6,1 KOMMER DEN ERKJENNELSE FRA ISRAEL SOM
HERREN VENTER PÅ: "Kom, la oss vende om til Herren. For det
han som har sønderrevet, men han vil også læge oss, han slo, men han
vil også forbinde oss".

Disse to dager som i Johs. 2,1 angår Jesu og hans disiplers reise til
bryllupet i Kana i Galilea, står nemlig symbolsk for Israels trengsels og
fornedrelses tid i landflyktigheten blant folkene, som i vår tid går mot
sin slutt.

Og likesom de to første dager i Johs. 2,1 er UBENEVNT og NAVN
LØS, slik er også den siste korte tid av disse to symbolske dager, nemlig
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de 30 dager, Dån. 12,11, UBENEVNT og NAVNLØS. Dette er nem
lig tiden for Israels navnløse og unevnlige sorg og smerte når det går opp
for Israel at den foraktede og forkastede og tornekronede og korsfeste
de Jesus fra Nasaret virkelig er Israels Messias, den Velsignedes Sønn,
Mark. 14,61.

I tretti dager, forøvrig den samme tid som Israel sørget over Aron og
Moses, den første pakts (Sinai-paktens) midlere, 4. Mos. 20, 29, 5. Mos.
34, 8, skal sorgen og smerten bølge frem og tilbake over levningen av
det "hjerteknuste", hebraiske folk, da denne forferdelige sannhet er
gått opp for dem. Es. 52, 14 — 53, 1-12, Sak. 12, 10 - 13, 1, hvis
forbilde er sorgen over ulykken i Hadadrimmon i Megiddons dal, hvor
den fromme kong Josias ble dødelig såret, 2. Krøn. 35,22 fg.

Artikkel nr. 237:

LAMMETS BRYLLUP

DET ER TYDELIG AT PROFETIEN I JOHS. 1, 19 - 2, 11
VIL FREM TIL SJU—TALLET, idet de fire dager i den første gruppe
og de tre dager i den andre gruppe tilsammen utgjør qu dager.

Disse sju dager står nemlig ifølge profetien i en større og overordnet
kronologisk sammenheng:

Ifølge den bibelske beretning vet vi at Gud skapte himmelen og jor
den og havet og alt som i dem er, på seks dager, hvor hver dag er begren
set av aften og morgen, hvilket klart viser at det her dreier seg om seks
tjuefiretimers dager, 1. Mos. 1, og ikke lange tidsperioder på millioner
og milliarder av år slik evolusjonistene uten ringeste bevis fabler om.
Dette framgår også av den quende dag, sabbaten, da Gud hvilte fra all
den gjerning han hadde gjort, og hvis tidsutstrekning alltid har vært
tjuefire timer, 1. Mos. 2,2—3.

Videre anføres her 2. Mos. 20, 11: "For i seks dager gjorde Herren
himmelen og jorden, havet og alt som i dem er, og han hvilte på den qu-
ende dag, derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den".

Videre 2. Mos. 31,17: "Den (sabbaten) skal være et evig tegn mellom
meg og Israels b^, for i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden,
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og på den sauende dag hvilte han og holdt seg i ro**.
Og fira apostlenes bønn til Gud i Ap. gj. 4,24: **Herre, du som gjorde

himmelen og jorden og havet og alt det som i dem er**, etc. **0g da de
hadde bedt, ̂ alv det sted hvor de var samlet, og de ble alle fylt med
Den Hellige Ånd, og de talte Guds ord med frimodighet**, v. 31.
Og fra Åp. 14,7: *Trykt Gud og gi ham ære, for timen for hans dom

er kommet, og tUbed ham som gjorde himmelen og jorden og vannkil
dene**.

Og Salm. 33, 6: **Himlene er skapt ved Herrens ord, og all deres hær
ved hans munns ånde**. Og Salm. 146, 6: **Gud Herren giorde himmel
og jord, havet og alt hva i dem er**.
Og til dem som mener at Gud måtte bruke meget lang tid til skapel

sen, skal vi anføre Salm. 33, 9: **HAN (GUD) TALTE OG DET
SKJEDDE, HAN BØD OG DET STOD DER**.

Jfr. også Hebr. 11, 3: **Ved tro skjønner vi at verden er kommet i
stand ved Guds ord, så det som sees, ikke ble til av det synlige**.
Gud kunne meget godt bruke milliarder av år til å skape jorden og

ytterligere milliarder av år til å danne mennesket, men nå har han sagt
at HAN BRUKTE SEKS DAGER. Derfor må de som benekter Bibe
lens skapelsesberetning, stå til regnskap for å ha gjort Gud til en løgner.
Forøvrig sier Gud til disse: *'Hvor var du da jeg grunnfestet jorden? si
frem hvis du vet det.** Job 38,4.

Uten her å gå til angrep på den kosmogenetiske og den fylogenetiske
evoluqonisme vil vi bare hevde at heller ikke i de tre siste, s&alte viten
skapelige århundrer er gjort oppdagelser som rokker ved Bibelens ska-
peliæsberetning. Det som derfor her blir avgjørende for menneskets
standpunkt, er fiwmdeles tro eller vantro. For den troende er skapelses
beretningen herlig og trosstyricende lesning, men for den vantro er alt
uforståelig. Slik er det, og slik skal det være.

Disse seks skapelsesdager står så i en støne og overordnet sammen
heng med de seks tusenårige arbeidsdager i verdensuken og den siuende
dag, sabbaten, med denne jords sabbatsperiode, som oppfylles i Messias-
riket oå denne iord (tusenårsriket).

For ifølge 1. Mos. 5, 1—32 og 11, 10—32 i den hebraiske bibel
Tenach er der to tusen år fira skapelsen til Abraham, og ifølge Bibelen
og verdenshistorien er der to tusen år fra Abraham til Messias* første^
komme, altså tilsammen fire tusen år. Her skal også nevnes at Sir Isaac
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Newton, som har vært anerkjent som verdens største vitenskapsmann,
ved egne beregninger ifølge Bibelens kronologi kom frem til fire tusen
år fra dsapelsen til Messias* fødsel. Og fra Messias* fødsel er der nå atter
gått like ved to tusen år. Dersom en ifølge romersk tidsregning kan
regne med at Jesus ble født i år fem før den kristne tidsregnings begyn
nelse, så er vi nå kommet til 1985. (Denne art. er drrevet i 1980.)

Artikkel nr. 238:

LAMMETS BRYLLUP

De seks tusenårige arbeidsdager i verdensuken symboliseres også i
Johs. 2,1-11 ved DE SEKS VANNKAR AV STEN etter jødenes
renselsesdrikk til utvortes renselse, v. 6. For menneskeslekten som hel
het kom i disse seks tusen år ikke ut over den utvortes renselse. Heller

ikke Israel som nasjon i den mosaiske kultus kom ut over helligelsen til
kjødets renhet, Hebr. 9, 13, 3. Mos. 16, 4. Mos. 19. Det er derfor
først ved vår dyrebare Frelser Jesus Messias* forløservirksomhet ved sitt
blod, han som ved en evig ånd bar seg selv frem som et ulastelig offer
for Gud, at en firelseshusholdning ble opprettet hvor menneskets sam
vittighet kunne bli renset fra døde gjerninger til å tjene den levende
Gud, Hebr. 9,14. Og dette er ekkleda, den fra verden utkalte forsam
ling, av troende jøder og troende hedninger i den nærværende nådens
frelseshusholdning. Videre skal også dette skje med den tiloversblevne
levning av Israel i endens tid og tillike med de troende israelere og de
troende hedninger i Mesdas-riket på denne jord ved Guds nye pakt med
Israel, Jer. 31,31—37.
Men Jesu soningsdød på korset fikk også individuelt tilbakevidrende

kraft til frelse helt til fallets dag for alle som trodde.
Med hensyn til Israel ble derfor i Guds første pakt med Israel (Sinai-

pakten) Guds lov skrevet i sten, 2. Mos. 24,14, Johs. 2,6, men i Guds
andre og nye pakt med laael er loven skrevet i hjertet, på hjertets hjød-
tavler. Jer. 31,31—37, Hebr. 8,10.

Derfor dgedde JESU FØRSTE UNDER i bryllupet i Kana i Gali
lea, hvor han påbød å fylle de seks tomme stenkar med vann og så for-
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vandlet dette vann til vin, hvorved han tilkjennega seg som den som
kunne forvandle naturlig sinn og liv til guddommelig sinn og liv. For
vannet betegner det sedvanlige, naturlige, som også etterlater en i natur
lig tilstand. Men vinen er en opplivende og styrkende nytelse, et meget
passende bilde på Jesu nådes virkninger på mennesket som vil fylle oss
med det nye og evige livs kraft og glede.
Og derfor skjedde dette på den tredje dag, som tillike er den quende

dag og som symboliserer den sjuende tusenårige dag, denne jords sab-
batiske bryllupsperiode, Messias-riket eller tusenårsriket. Åp. 20,1—6,
vederkvegelsens tider fra Herrens åsyn over Israel og denne syndens og
sorgens jord. Ap. gj. 3, 19—21. Derfor risjedde også dette Jesu første
under i Kana i Galilea, fordi Natanael var fra Kana, Johs. 21,2, han som
den første kom frem til den mektige bekjennelse om Jesus: "Rabbi. Du
er Guds Sønn, du er Israels konge!" Johs. 1,50, hvor Natanael, som en
av de seks disipler (jfr. de seks vannkar av sten) som inntil da var utkalt
av Jesus, fikk oppleve begynnelsen av den herlige profeti i v. 52 om DEN
NÆRE OG DEN ÅPNE HIMMEL. Og derfor tok denne profeti sin
begynnelse i Galilea fordi profetiens Ånd har henlagt Guds Sønns
underfulle og mektige fremtreden spesielt i Galilea, Es. 9,1—77.

Vi ser således at de seks tusenårige arbeidsdager i verdensuken, sym
bolisert ved de seks vannkar av sten til utvortes renselse, føres frem til
sju-tallet ved den sabbatiske bryllupsperiode i Messias-riket (tusenårs
riket) på denne jord, hvor profetien om Guds Ånds mektige utgydelse i
Joel 3,1—5, som er satt i forbindelse med de under og tegn på Herrens
både forferdelige og herlige dag, skal få sin endelige oppfyllelse. For ut-
gydelsen på pinsefestens dag var en UTGYDELSE "AV MIN ÅND"
(ifølge Ap. gj. 2,17 i Septuaginta), men om Åndens utgydelse i Messias-
riket (tusenårsriket) sier Herren at "jeg vil UTGYDE MIN ÅND"
(ifølge den hebraiske Bibel Tenach i Joel 3,1—5)

Vi har i det foregående omtalt de seks tusenårige arbeidsdager i ver
densuken for det første ut fra BIBELENS EGEN KRONOLOGI og
for det andre symbolsk antydet ut fra DE SEKS VANNKAR AV
STEN i bryllupet i Kana i Galilea. Men de er for det tredje også sym
bolsk antydet ut fra BERETNINGEN OM JESU FORKLARELSE
PÅ BERGET.

For de seks tusen år er antydet i de seks dager i Matt. 17,1 og Mark.
9, 2: "Og seks dager deretter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans
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bror Johannes og førte dem avsides opp på et høyt fjell for seg alene.
Og han ble forklaret for deres øyne*\ Dette "deretter" i det anførte
skriftsted viser hen til Jesu forkynnelse om sin forestående lidelse og
død, Matt. 16, 21 og Mark. 8, 31. Og det som skjedde på fjellet, var
Jesu forklarelse, som i et glimt er en åpenbarelse av Messias-riket på
denne jord. Matt. 17,1—9 og Mark. 9,2—10.
At det var seks hele dager, fremgår av Luk. 9, 28: "Og det skjedde

omkring åtte dager etterat han hadde talt dette, at han tok med seg
Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å bede". Altså: På den
første dag talte Jesus om sin lidelse og død, og på den åttende dag skjed
de forklarelsen. Seks hele dager lå derfor imellem forkynnelsen og for
klarelsen.

Den første forkynnelse om Jesu lidelse og død kom på fallets dag i
forbindelse med dommen over Satan: "Og jeg vil sette fiendskap mellem
deg og kvinnen og mellem din ætt og hennes ætt, den skal knurø ditt
hode, men du skal knuse dens hæl", 1. Mos. 3,15. Og de seks dager sik
ter her til de seks tusen år som ligger imellem disse to tildragelser, nem
lig den første forkynnelse om Jesu lidelse og død og Jesu herlighet i
Messias-riket.

Artikkel nr. 239:

LAMMETS BRYLLUP

Det er tydelig at profetien i tillegg til de tre måter å omtale de seks
tusenårige arbeidsdager i verdensuken og den etterfølgende sabbatiske
bryllupsperiode på denne jord, også ytterligere har OPPDELT TIDEN
for denne jords beståen for videre å befeste vår forståelse av dette vik
tige eskjatologiske tema.
I tillegg til vår omtale av DE SJU DAGER og DE SEKS DAGER

skal vi også kort omtale de mindre oppdelinger:
DE FIRE DAGER, som er Israels historiske tid inntil Messias-riket

på denne jord, begynner med Abraham. Disse varer ifølge den bibelske
kronologi i fire tusen år og er symbolsk antydet ved Lasarus* fire dager i
graven, Johs. 11,17 og 39. Som Lasarus da ble oppvakt fra de døde av
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Jesus, skal Israels frelste og troende, jordiske levning oppleve sin ånde
lige gjenfodelse ved Jesu gjenkomst til vår jord.
DE TRE DAGER er de to Israels trengselsdager, hver på totusen år,

i landflyktigheten blant folkene og den tredje dag, tusenårsriket. Dette
fremgår av Hos. 6,1—3: 'TKom, la oss vende om til Herren! For det er
han som har sønderrevet, men han vil også læge oss, han slo, men han
vil også forbinde oss. Han vil gjøre oss levende etter to dager, på den
tredje dag vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn. La oss lære
å kjenne Herren, la oss med iver søke å lære ham å kjenne! Hans opp
gang er så viss som morgenrøden, og han kommer til oss som regnet,
som et vårregn som væter jorden**.
DE TO DAGER er de to tusenårige dager av den kristne tidsreg

ning, de to evangeliske frelsesdager, hvor ekklesia, den utkalte forsam
ling av troende jøder og troende hedninger utkalles ved nådens evange
lium og som er antydet flere steder i Skriften, f. eks. 4. Mos. 35, 5,
Josv. 3, 4, 1. Kong. 7, 26, Luk. 10, 35, Johs. 4, 40 og 43, 11,6,
Ap. gj. 28, 30, de to siste av de seks dager i Matt. 17,1 og Mark. 9,2,
de to nest siste dager av de åtte dager i Luk. 9,28.
Men disse to dager er også de to samtidige trengselens og nødens

tusenårige dager da Israel som nasjon er åndelig døde i sine graver blant
alle jordens hedningefolk, Esek. 37, 9—14, Hos. 6,1—2, de to ube-
nevnte og unevnelige dager som går forut for den tredje dag i Johs. 2,1
og som nå, priset være Gud, går mot sin slutt. Den tredje dag symboli
serer så Messias-rikets (tusenårsrikets) sabbatiske bryllupsperiode på
denne jord og som nå vil ta sin begynnelse i nær fremtid.
DEN ENE DAG kalles i profetien HERRENS DAG. Dette er Her

rens dag i utvidet forstand, som strekker seg fra Jesu gjenkomst til vår
jord og til verdensfomyelsen og som både begynner og slutter med en
Herrens dags forferdelige aspekt. Den kalles videre den TREiDJE DAG
med tilknytning til den tredje dag i skapelsesuken da det tørre land kom
tilsyne med alt som spirer frem av jorden. Dette peker frem til MEN
NESKESLEKTENS LAND-FOLK, ISRAEL, som skulle høre Her
rens ord: **Land! Land! Land! Hør Herrens ord. Jer. 22, 29. Og likeså
har den tilknytning til det tredje årtusen etter skapelsen som særlig
fremhever Isaraels land og Jerusalem med Israels fedre Abraham, kak og
Jakob, og David og Salomo og profetene, etc. Den kalles endelig også
den SJUENDE DAG, som har sitt forbilde i Israels sabbat. Som
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Herren hvilte på den guende dag i skapelsesuken, skal det nye, frelste
Israel i endens tid og de tiloversblevne av folkene etter dommen over de
levende nasjoner oppleve den sabbatiske bryllupsperiode på denne jord i
glede og h^e og fred under Herrens rettferdige og herlige kongedømme
over hele jorden som Davids himmelske Sønn ~ en dans som ved Maha-
naim, d. e. to leire, Guds leir som tilsluttet de hellige i Israel og folkene,
I.Mos. 32,1, Høy.6,13.

Dette er den quende og siste tidshusholdning på denne jord, hushold
ningen i tidenes fylde, da Gud vil samle alt til ett i Messias, både det
som er i himlene, og det som er på jb^en, Ef. 1,10.

Hvor lenge varer så dette Messias-rike på denne jord? De fleste fortol
kere mener at det varer i et tusen år i likhet med hvert av de seks tusen
årige arbeidsdager i verdensuken. Etter min oppfatning og overensstem
mende med profetiens symbolikk i denne sak vil det vare i sju tusen år,
men den forøkede lyshastighet i tusenårsriket vil bringe det ned til dets
av Guds beskikkede varighet. Es. 30,26.
Det skriftavsnitt vi her har omtalt, Johs. 1,19 — 2,11, vedrørende

DETO KRONOLOGI og JESU FØRSTE UNDERGJERNING, nem
lig å forvandle vann til vin, hvorved han tilkjennega seg som den som
kunne forvandle naturlig sinn og liv til guddommelig «inw og liv, Johs. 3,
1—8, 2. Pet. 1, 4, viser klart — forøvrig i overensstemmelse med all bi
belsk profeti i denne sak og sammenholdt med den aktuelle situaqon i
verden idag — hvor nær vi nå er avslutningen av det ̂ette årtusen etter
skapelsen og opprykkelsen av menigheten og hvor nær vi derfor er be
gynnelsen av det sjuende årtusen og dermed denne jords sabbats— og
bryllupsperiode.

Artikkel nr. 240:

LAMMETS BRYLLUP

I tillegg til de foran omtalte måter den bibelske profeti har benyttet
til å klarlegge kronologien fra skapelsen til opprettelsen av det messian
ske fredsrike på denne jord, skal vi kort avslutte med profetien om DE
SYTTI ÅRUKER FOR ISRAEL OG JERUSALEM, Dan. 9,24-27.
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DENNE PROFETI ANGÅR ISRAEL OG JERUSALEM OG
INGEN ANNEN, v. 24.

Ifølge profetiens egen oppdeling av de sytti åruker går de første
sekstini åruker fra utstedelsen av kong Artaxerxes I.s andre dekret, Neh.
2, til Messias* fremståen for Israel og Jerusalem som Kongen, v. 25.
Dette dekret er nemlig det eneste av de fire dekreter i Esras' og Nehe-
mias* bok som ANGÅR JERUSALEM. De tre andre dekreter angår
templet.

Artaxerxes I ble konge i 465 f. Mess., og hans tjuende regjeringsår
blir derfor 445 f. Mess.

De sekstini åruker løper ut som følger:
(((69 x 7 x 360): 365, 2425) - 445) + 1 « 32,06727 e. Mess., da

Israels og Jerusalems Gud-salvede Konge stod frem. Matt. 21, l^ll.
Es. 62,11, Sak. 9,9.

Etter de sju pluss sekstito, d. e. sekstini åruker, v. 25~~26, stanser Is
raels profeti^e klokke, og en to tusenårig, parentetisk tidsperiode be
gynner, som innledes med to viktige begivenheter. Den første er Jesu
korsdød, som ifølge forbildet i 2. Mos. 12, 3 og 6 inntrådte fire dager
etter utløpet av de sekstini åruker, og den andre er Jerusalems og temp
lets ødeleggelse ved romerne, som vi vet skjedde i år 70 e. Mess.
I parentesen mellem den sekstiniende og den syttiende åruke opp

fylles de to evangeliske dager, hver på tusen år, hvor NT-menigheten,
ekklesia, den av troende jøder og troende hedninger ved nådens evange
lium utkalte forsamling blir utkalt, men som for Israel som nasjon ut
gjør de to tusen år i landflyktigheten blant folkene og som nå er ved å
ta slutt.

At den siste og syttiende åruke, v. 27, ikke oppfylles i forlengelse av
den sekstiniende er tindrende klart av mange grunner, f. eks.:

1. Jerusalems og templets ødeleggelse kom først i år 70 e. Mess.
2. Ennå idag, over 1900 år etter Jesu korsdød, er ingen av de seks

veldige løfter i v. 24 oppfylt som skal oppfylles for Israel og Jerusalem i
de sytti årukers tidsperiode.

3. Den syttiende årukes tidsoppdeling i to like store halvdeler på
3 1/2 profetiske år danner den kronologiske ramme for oppfyllelsen av
Daniels bok og Åpenbaringsboken i endens tid.

4. Det samme er også tilfellet for Satans synlige rike på jord ved
Anti-Messias og den falske profet i endens tid.
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5. Ifølge Kittels Biblia Hebraica er v. 27 I som følger: "Og han gjør
pakten tung for mange, en uke". Denne aktør som pronomenet han her
står for, er Anti-Messias, som den vantro del av Israel i danittisk inten-
qon da gjør en sguårspakt med. En integrerende del i denne pakt er også
de frafalne israeleres gjenopptagelse av mossaiske ofringer i et av dem
opprettet tempel. Men i midten av åruken bryter Anti-Messias pakten,
jfr. Matt. 24,15—22, 2. Tess. 2,3—4, og den store trengsel, som særlig
er rettet mot de hellige av Israel, Åp. 13,5—10, begynner sitt redselfuUe
løp over verden, 1. Mos. 49,17, Jer. 30,7, Dan. 12,1.
Men her må også forklares at pronomenet han i v. 27 peker tilbake på

DEN KOMMENDE FYRSTE i v. 26. Da det var ROMERNE som
ødela Jerusalem og templet i år 70 e. Mess., vet vi også at den kommen
de fyrste i v. 26 er en romersk cæsar, nærmere bestemt NERO CÆSAR.
Dette bevises av mange forhold i profetien og historien, særlig også av at
han har dyrets tall 666 i sitt navn, se art. 174 og 175.

Videre fremgår også av v. 26 at romerne som i år 70 e. Mess. ødela
Jerusalem og templet, er den kommende fyrstes tolk. Dette har sin
grunn i at det var Nero Cæsar som på sin berømmelige sanger— og
veddeløpsferd i Acaia i HeUas i år 66 e. Mess. BEORDRET sin berømte
general Titus Flavius Vespasianus til å kue opprøret i Judea, som i 66
var brutt ut på grunn av romernes stadige overgrep mot jødene. Først
ble Judea overvunnet i 68 og Galilea i 69, og endelig ble Jerusalem inn
tatt og ødelagt i 70. Derfor var det Nero Cæsars folk som ødela Jerusa
lem og helligdommen. Vespasian, som i slutten av 69 ble romersk kei
ser, var ikke med i Jerusalems og templets ødeleggelse, men befant seg
på den tid i Roma, og det var hans sønn Titus som ledet ødeleggelsen.
Endelig fremgår også av v. 26 at Anti-Messias i sin gjenkomst fra avgrun
nen i endens tid vil fremstå i den føderative, romen^e statskonstellaqon
EEC eller EF, som tok sin begynnelse ved undert^nelsen av Romatrak
taten eller Traktat til opprettelse av Det Europeiske Økonomiske Felles*
skap, som ble undertonet i Roma den 25. mars 1957 av representanter
for Frankrike, Italia, Vest-Tyskland, Belgia, Nederland og Luxembourg
og som trådte i kraft den 1. jan. 1958. Dette fremgår også klart av pro
fetien, Dan. 2., 7., Åp. 13,1-10, 17,12 og 16-17.
Men hvordan kunne Nero Cæsar i v. 26 benevnes DEN KOMMEN

DE? Grunnen til dette er at Nero Cæsar, som den 9. juni 68 fikk døds-
såret, men ble ilive. Åp. 13, v. 3, v. 12 og v. 14, ble overført til avgrunnen

108



for derfra å komme tilbake til vår jord i endens tid som Anti-Messias,
Åp. 11,7, 17,8 og 11. (Jff. min bok: Antikristen kommer snart igjen.)
Dette er en satanisk imitasjon av Guds Messias* gjenkomst.

Også alt dette viser tindrende klart at Dan. 9, 27 oppfylles i endens
tid.

Tilslutt skal anføres at PROFETIEN OM DE SYTTI ÅRUKER
ER EN KARDINALPROFETI angående hva som kronologisk skal
skje med Israel og Jerusalem inntil opprettelsen av riket for Israel på
denne jord i og med det sjuende årtusen etter skapelsen.

Artikkel nr. 241:

LAMMETS BRYLLUP

Av de mange bibelsk-profetiske indikasjoner (tilkjennegivelser) som
godtgjør det foran omtalte tideddfte, skal vi her også kort nevne noen:

1. Det hurtig tiltagende FRAFALL FRA TROEN i kristenheten,
som er NT-menighetens Gud-gitte tegn på at dens opprykkelse er nær,
baner vei for Anti-Mesdas. Men først må meni^eten opprs^es før
Anti-Messias kan åpenbares, og Anti-Messias* åpenbarelse og virke på
denne jord må skje før Herrens dag og Herrens gjenkomst til vår jord
kan inntre.

2. Etter menighetens opprykkelse stkal dens nådelønn saneres for
Kristi domstol, 1. Kor. 3, 11—15, 2. Kor. 5,10, og dens underfulle
likedannelse med Guds Sønns bilde skal fullkommes, foråt han skulle
være den gjennem døden cg oppstandelsen forvandlede førstefødte
blant mange brødre. Og disse brødre som Gud forut kjente, har han
videre også kalt og rettferdiggjort og tilslutt herliggjort, Rom. 8,28—30,
9,24, Fil. 3,20-21, Kol. 1,18, I.Johs. 3,2.
At disse brødre og søstre, d. e. NT-menigheten, ikke går til bryllup i

himmelen, hverken i konkret eller i åndelig mening, fremgår klart av
Jesu ord: *Tor i oppstandelsen hverken tar de til ekte eller gis de til
ekte, men de er som Guds engler i himmelen**. Matt. 22,30. Og videre:
*Denne verdens barn tar til ekte og gis til ekte, men de som aktes ver
dige til å få del i hin verden og i oppstandelsen fra de døde, de hved:en
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tar til ekte eller gis til ekte, for de kan ikke mere dø, for de er englene
like og er Guds barn, idet de er oppstandelsens barn". Luk. 20, 36. De
er en underfull guddommelig organisme, likedannet med Guds Sønns
bilde, Jesus Messias' mystiske legeme, hvor han er dette sitt legemes
hode og vi er dette hans legemes lemmer, de som har fått del i den før
ste oppstandelse og forvandlingen og som er utvalgt FØR verdens
grunnvoll ble lagt.

Derfor er forkynnelsen av at NT-menigheten, ekklesia, den utkalte
forsamling av troende jøder og troende hedninger, utkalt ved Guds
nådes evangelium i den tid Israel som nasgon er satt tilside av Gud, er
Jesus Messias' himmelske brud, en klar anakronisme (feilaktig tidsbe-
stemmelse).

3. På jorden skal den av dette frafall fra troen i kristenheten følgen
de og tiltagende SEKULARISERING (verdsliggjørelse) av verdens-
menneskene, ledet av Satan og de onde ånder, hvorved synden og det
ugudelige vesen tar overhånd, føre til det moderne hedenskap med et
sosialt og verdslig evangelium.

4. Guds hjemførelse av Israel til Israels land ved den moderne
sionisme og staten Israels gjenopprettelse.

5. Folkenes tiltagende fienddrap og hat mot Israel.
6. En nå omtrent fullstendig samling av de naqoner som skal være

med Gog, bebuder Gogs snarlige overfall på Israel, som også fører til
den tredje verdenskrig, Esek. 38,1 — 39,16.

7. Dannelsen av det føderative, romerske timaktsforbund, Dan. 2,
44 I, 7,7—8, Åp. 13,1—8, 17,12, i hvilken stat^onstellaqon Anti-
Messias skal åpenbares. Den guårspakt han skal opprette med den van
tro del av Israel i danittisk intensjon i begynnelsen av den ssrttiende år-
uke, Dan. 9, 27, skal han i midten av åruken bryte og således iverksette
den store trengsel, som i 3 1/2 profetisk år skal gå sitt redselsfulle løp
over verden, særlig rettet mot de troende av Israel. Anti-Messias skal
mot slutten av åruken føre folkenes hærer mot Harmageddon for å søke
bekjempe og ødelegge Jesus Messias og de himmelske hærer i hans gjen
komst til vår jord. Men da blir Anti-Messias og den falske profet kastet
levende i ildsjøen, og folkenes hærer blir ødelagt. Åp. 16, 16, 19,11
og 21.

8. Samlingen av kongene fra Østen, som også skal føres til Harma
geddon, Åp. 16,12.
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9. Straks etter den store trengsel, Matt. 24, 29, Mark. 13, 24,
skjer Jesu gjenkomst tii vår jord i kraft og herlighet ved epifani'en, d. e.
fremstrålingen, av hans paroysia (komme) til dommen over Anti-Messias
og den falske profet og slaget veid Harinageddon (punkt 7), til dommen
over de levende nasjoner, til fullendelsen av den første oppstandelsen og
til opprettelsen av riket for Israel.

Dette messianske fredsrike på denne jord hvor Jesus gjennem det
nye, frelste, jordiske Israel i endens tid ifølge profetien er Konge over
hele jorden som Davids himmelske Sønn, er denne jords sabbatiske bryl-
lupsperiode, hvor profetiens he^rivelse av bryllup og brudgom og brud
og hustru og brudejomfruer får sin oppfyllelse.

NT-menigheten derimot som ifølge profetien er Jesus Messias*
mystiske legeme, gr. soma, Rom. 12, 5, 1. Kor. 12,12 og 27, Ef. 1,
22-23, 4,15-16, 5,22-23, Kol. 1,18 og 24, 2,19, etc., er ifølge
Guds råd bestemt til å nå et langt høyere åndelig mål enn det Israels lev
ning og folkenes levninger er bestemt til i Messias-riket på denne jord,
nemlig å BLI LIKEDANNET MED GUDS SØNNS BILDE. (Jfr.
punkt 2.) Men også Messias-riket frembyr klimaks (toppen) av den vel
signelse og herlighet som noen gang er bhtt denne gamle jord til del.

I de steder i NT hvor ordet brud, gr. nymfe forekommer, Johs. 3,9,
Åp. 18, 23, 21, 2 og 9, 22,17, står overhodet ikke at bruden er I^-
menigheten, men dette er en følge av menneskers meninger og fortolk
ninger. Ja, selv den konkordante version av NT, som ifølge Codex Si-
naiticus 3 har gr. nymfe i Ap. 19, 7, sier klart fra at denne brud angår
Israel. Forøvrig har alle fem resterende versioner av Codex Sinaiticus,
likesom Codex Vaticanus og Codex Alexandrinus, hustru, gr. gyne, i
Åp. 19,7.
Men årsaken til den foran nevnte anakronisme, nemlig at NT-menig

heten er Kristi brud, er den samme som årsaken til den store skjøges og
hennes døtres forkastelse av den sanne, bibelske og hebraiske kjiliasme
(forkastelse av tusenårsriket) ved den over 1700 år lange teologiske in
doktrinering av antikjiliasme, som er kirkens onde arv gjennom århun
drene. Og hverken Luther eller den lutherske reformaqonskirke på
1500-tallet gikk til kamp mot denne vranglære i kirken og har heller
ikke senere gjort det. Derfor er de aller fleste av de ledende teologer i
Den norske kirke idag ANTIKJILIASTER som forkaster tusenårsriket,
og noen av dem er såkalte UEGENTLIGE KJILIASTER som tolker
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tusenårsriket som en åndelig oppblomstring i en eller annen kirkens
periode, men kun en liten, hederlig del av dem er VIRKELIQE KJI—
LIÅSTER overensstemmende med den bibelrire profeti i QT og NT.
Derfor er også antikjiliasmen anerkjent i Den lutherske kirkes behjeur
nelsesrirrifter, jfr. Confesrio Augustane, art. 17, punkt 3.

Sannheten er at når Bibelens profetier angående Messias-riket på
denne jord, riket for Israel (tusenårsriket) blir fjernet, er det åpenbart
disse er blitt overført på kirken som det nye Israel, hvorved den eriga-
tologiske profeti blir forvrengt og umuliggjort. Dexfor må vi, som nå
snart har hele kirkens historie klart for oss, ta vårt utgangspuidrt og vår
kunnskap angående RIKET FOR ISRAEL i det GT-profetene og vår
dyrebare Frelser Jesus Messias og hans apostler har lært om disse ting.
Og videre må vi forkaste all den falske lære som den store, romerske
skjøge og hennes døtre. Åp, 17, 5, har fremsatt siden apostelkirken og
videre ennå skal fremsette en kort tid.

Artikkel nr. 242:

LAMMETS BRYLLUP

Det tredje skriftavsnitt vi skal omtale, til belysning av Lammets bryl
lup, er de to himlenes rikes hemmeligheter, nemlig lignelsen om ugraset
blant hveten, særlig Jesu tydning av denne. Matt. 13,24--30 og 36-^3,
og lignelsen om noten, v. 47—50.

Matteus' evangelium er det av de fire skrevne evangelier som svarer til
det av de fire ansikter på kjerubene som representerer løven, d. e. løven
av Juda stamme, Israels konge, Jesus Messias, og som derfor også særlig
omtaler det fremtidige Messias-rike på denne jord, riket for Israel
(tusenårsriket). Derfor er Matteus' evangelium særlig evangeliet for Is
rael. Her må en også særlig merke seg at lignelsen om ugraset blant
hveten og lignelsen om noten kun er omtalt hos Matteus og angår derfor
VESENTLIG DET KOMMENDE HIMLENES RIKE PÅ DENNE

JORD. Her er de derfor inntatt i hemmelighetsformen av himlenes rike,
som består av himlenes rikes qu hemmeligheter (lignelser) i Matt. 13.,
gr. mysteria tes basileias ton oyranon, og de etterfølgende lignelser hos
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Matteus som omhandler himlenes rike.
Vi skal først gjennomgå Jesu tydning av lignelsen om ugraset blant

hveten i Matt. 13, da en rett oversettelse av hans tydning og en fasthol
den av sannhetens i denne tydning gir oss lys til å oppklare og forstå to
meget viktige men på grunn av menneskeUge feiltolkninger forvirrede
områder av den eskjatologiske profeti, hvilke vi skal fremsette i to
punkter:

1. OPPKLARING AV DET FØRSTE FORVIRREDE OMRÅDE:
**Den som sår den gode ssed, er Menneskesønnen", v. 37. "Åkeren er

verden, gr. kosmos, den gode sssd, det er rikets ham, men ugraset er den
ondes ham", v. 38, "fienden som sådde det, er djevelen, HØSTEN ER
TIDSALDERENS ENDE, høstfolkene er englene", v. 39.

Her må vi anføre at det greike ord AION betjn: ALDER eller
TIDSALDER. Når aion på dette sted og likeså i Matt. 13, 40 og 49,
24, 3 og 28, 20 både i bibeloversettelsen av 1930 og 1978 er oversatt
med VERDEN, er denne oversettelse URIKTIG og MISVISENDE.
Den uriktige oversettelse av aion med verden på de fem foran nevnte
steder fremgår klart av Hebr. 9, 26 hvor den samme oversettelse ville
føre til at verden måtte ende ved Jesu korsdød, men så skjedde ikke.
Verden har i tillegg bestått i snart to tusen år under NT-menighetens ut-
kallelsestid og skal ifølge profetien enn videre bestå i Messias-riket på
denne jord, riket for Israel. Derimot oversetter de to engelske overset
telser Concordant Version og Revised Version aion riktig med tidsalder.
Likeså den norske NT-oversettelse av 1973, som her veiledende og ennå
bedre oversetter med DENNE TIDSALDER.

Altså i v. 39 skal det midterste ledd være: "HØSTEN, gr. therismos,
ER TIDSALDERENS ENDE", gr. synteleia toy aionos. HØSTEN
ER DERFOR IKKE VERDENS ENDE, MEN TIDSALDERENS
ENDE. Og hvilken tidsalder? Det er så klart HEDNINGENES TIDER,
gr. kairoi ethnon. Luk. 21, 24, eller VERDENSRIKENES HD, som
begynte med det nybabylonske rike, 606 f. Mess., og slutter med Jesu
gjenkomst i kraft og herlighet til Messias-rikets opprettelse på denne
jord.

Det er naturlig å anta at oversettelsen av gr. SYNTELEIA TOY
AIONOS med "VERDENS ENDE" er en følge av kirkens antikjiliasme
(forkastelse av riket for Israel), som har vært og er en av de største
hindringer for en rett forståelse av de eskjatologiske profetier i Bibelen.
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Vi gjentar at vår kirke har ifølge sin egen fortoDming og ifølge sine be
kjennelsesskrifter, se sserlig Confessio Augustana art. 17, ledd 3, for
kastet det mesinanske fredsrike på denne jord, riket for Israel, som har
mange skriftsvitnesbyrd både i GT og OT. Videre har vår kirke av
samme grunn måttet samle sammen dommen over de frelste og ufrelste
og dommen over de levende og døde til en feUesdom tii én og samme
tid og til ett og samme sted, nemlig til dommen for den store hvite
trone. Åp. 20, 11—15, hvilket ikke stemmer med OT-profetiene. For
selv om kirken vil holde fast ved en feUesdom, den såkalte endelige
dom, for aUe mennesker ved vetdensfomyelsen, rå må den like fuUt
aner^enne og omtale de forskjellige diripluuere (oppdragende) og
korrektive (straffende) dommer profetien omtaler både før og etter
Messiae-riket, og derfor kan kirken heUer ikke av den grunn forkaste
Mesrias-riket som er like virkelig som disse dommer.

Artikkel nr. 243:

LAMMETS BRYLLUP

2. OPPKLARING AV DET ANDRE FORVIRREDE OMRÅDE.
'Høsten er tidsalderens ende, høstfolkene er englene", v. 39.
Her kommer forvitringen av at OPPRYKKELSEN AV MENIG

HETEN OG HØSTEN IKKE HOLDES ADSKILT I TID OG BE
GIVENHETER, MEN ER BLANDET SAMMEN. Vi skal nsermere
forklare dette:

UtkaUelsen av NT-menigheten som er Jesu mystiske legeme og som
består av troende jøder og troende hedninger i den nærværende nådens
frelseshusholdning, se særlig Ef. brevet og Kol. brevet, etc., begynner
med Den HeUige Ånds komme til vår Jord på pmsefestens dag, Ap. gj. 2.,
og ender med opprykkelsen av menigheten ved ankomst-fasen av Jesu
paroyria (komme) FØR begynnelsen av den syttiende åruke for Israel
og Jerusalem eUer endens tid, Dan. 9, 27. Altså begynner høsten som
er tidsalderens ende, med alt hva den syttiende åruke innbefatter, altså
ETTER OPPRYKKELSEN. Og dermed er det klart at OPPRYKKEL
SEN AV MENIGHETEN OG HØSTEN MÅ HOLDES FRA HVER-
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ANDRE BÅDE I TID OG I BEGIVENHETER. Dersom en da hol

der Skriftens beretning om opprykkelsen og Skriftens beretning om
hosten fra hverandre, da ville dette vanskelige og hoyst for^ellig opp
fattede område i profetien bli vesentlig enklere å forstå. For hosten, gr.
therismos, i eskjatologisk forstand er da også et vel avgrenset og kjent
område i profetien. Men forvirringen på dette område gjelder ikke bare
alle dem som bar kirkens antikjiliasme, men også mange, kanskje de
fleste, som anerkjenner Messias-i^et på denne jord men likevel blander
sammen opprykkelsen og hosten.

Jeg taler av egen erfaring angående dette vanskelige område og har i
over 45 år i bonn og betraktning av de aktuelle profetier kommet til en
forståelse som jeg skal fremsette meget kort i noen punkter:
(1) Profetien om Israels og Jerusalems sytti åruker, Dan. 9, 24—27,

viser at JESU KORSDØD kommer like etter de forste 69 kuker, at
NT-menigheten, Jesu mystiske legeme, UTKALLES i parentesen mel-
lem den 69. og den 70. åruke og derfor nå har pågått i over 1900 år, og
at HØSTEN forst kan begynne etter opprykkelsen av menigheten når
den 70. åruke er begynt å lope.
(2) Opprykkelsen av menigheten OMTALES IKKE i de synoptiske

(samsynige) evangelier (Matt., Mark. og Luk.). Det vil praktisk si at en i
sporsmålet om menighetens opprykkelse kan se bort fra Matt. kap. 24
og 25, Mark. 13 og Luk. kap. 17 og 21, hvilket betyr en veldig forenk
ling av sporsmålet. Menighetens opprykkelse omtales derimot i Johs.
14,1—3, idet Johannes' evangelium på en særlig måte er himmel-evan-
geliet som omtaler himmel-Sonnen. Men det var Paulus som forst fikk
åpenbaring om opprykkelsen av menigheten, 1. Tess. 4,15—17, l.Kor.
15,51—52, etc.
(3) NT-menigheten, Jesu mystidre legeme, som består av alle dem

som FØR verdens grunnvoll ble lagt, av Gud er forut bestemt til å bli
likedannet med Guds Sonns bilde og dermed herliggiort,Rom. 8,29—30.
skal som fremmede og utlendinger på jorden TJENE GUD OG VEN
TE PÅ GUDS SØNNS KOMME for å hente dem, enten det siger
gjennem doden i oppstandelsen eller i forvandlingen ved Jesu komme i
skyen. Den har fått BARE ETT TEGN på Jesu komme for å ta den
til seg, nemlig FRAFALLET FRA DEN KRISTNE TRO ikirkenog
kristenheten, gr. he apostasia, 2. Tess. 2, 3. Desto mere frafallet tiltar,
desto nærmere er den opprykkelsen.
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En helt annen ting er at vi nå er kommet så nær opprykkelsen at de
mange tegn som er gitt Israel som tegn på Jesu gjenkomst til vår jord,
allerede er begynt å lyse på tidens himmel som indirekte og ytterligere
tegn for oss på at Jesu komme for meni^eten er ennå nærmere.

Menigheten skal IKKE VÅKE for opprykkelsen, slik de som senere
under hosten, skal våke for Jesu gjenkomst til vår jord for rikets opp
rettelse. Nei, den skal KUN VENTE, hvilket den nå også har gjort i
over nitten hundre år, 1. Tess. 1,9—10. For dens opprykkelse er viss, da
de frelste har pantet på opprykkelsen i sitt hjerte, nemlig Den Hellige
Ands iboen. Ingen som tilborer Jesu legeme, skal fordommes, for der er
ingen fordommelse for den som er i Messias Jesus, Rom. 8,1. Absolutt
ingen, uansett hvor ringe og sjmdige vi ofte synes vi er.
Men vårt levnet og våre gjerninger derimot skal etter opprykkelsen

proves for Messias' domstol angående sporsmålet om nådelonn, 2. Kor.
5,10, 1. Kor. 3,11—15. Det er her ikke tale om ffelse eller fortapelse,
men kun om å få eller tape nådelonn.
Men skal ikke også menigheten våke? Jo, den skal våke og bede FOR

IKKE Å KOMME I FRISTELSE, Matt. 26,41. Men når det gjelder
Jesu komme for å hente meni^eten, skal den BARE VENTE. For
komme skal han, det har han lovt, og de frelste vet at han taler sant.
(4) Men for dem som ETTER menighetens opprykkelse kommer

INN I HØSTEN, er MATT. KAP. 24 OG 25, MARK. 18 OG
LUK. KAP. 17 OG 21 I HØYESTE GRAD AKTUELLE OG AL
VORLIGE SKRIFTSTEDER. Israel og nasjonene skal da komme inn i
den antimessianske trengselstid, og verden som helhet skal få oppleve at
Satan skal tillates å få opprette sitt synlige og forferdelige ondskapens
rike ved sine to sataniserte, menneskelige reddraper Anti-Messias og den
falske profet. Det Jesus har forutsagt angående høsten i HIMLENES
RIKES HEMMELIGHETER, Matt. 18,1-52, og videre i SIN STORE
ESKJATOLOGISKE TALE PÅ OLJEBERGET, Matt. kap. 24 og 25,
vil her gå nøyaktig i oppfyllelse.

Altså: Ved opprykkelMn avsluttes NT-menighetens frelseshushold-
ning og den profetidce oppfyllelse går dermed inn i HØSTEN med sine
forskjellige aspekter (utsyn).

116



Artikkel nr. 244:

LAMMETS BRYLLUP

Når høsten, gr. therismos, ETTER menighetens opprykkelse, er
kommet, skal englene, som er høstfolkene, skille ugraset, som er den
ondes barn, fra den gode sæd, som er rikets barn. Matt. 13,30 og 33^43.
Når høsttiden derfor er kommet, skal Jesus si til englene: Sank FØRST
ugraset sammen og bind det i bunter for å brenne det opp, men samle
hveten i min lade, v. 30. Likesom da ugraset sankes og brennes opp med
ild, således skal det gå til ved TIDSALDERENS ENDE, gr. synteleia
toy aionos. Menneskesønnen skal utsende sine engler, og de skal sanke
UT AV HANS RIKE alt det som volder anstøt og dem som gjør
urett, og de skal kaste dem i ildovnen, der skal være gråt og tenners
gnidsel. Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Faders rike. Den
som har øre, han høre! v. 40—43.

Dette "sin Faders rike" er så klart Sønnens rike, Messias-riket på
denne jord, riket for Israel, om hvilket Jesus lærte sine jødiske disipler i
himlenes rikes konstitusjon i Matt. Kap. 6 til 7, å bede "komme ditt
rike", altså at Faderens rike skulle komme på jorden, og at Guds vilje
skulle skje på jorden som den skjer i himmelen, 6,10.

Videre fremgår at den gode sæd, rikets barn, må først og fremst være
frelste israelere. Når derfor Jesus ved sin gjenkomst, d. e. epifani*en av
hans paroysia, "skal sende ut sine engler med basunens veldige røst, og
de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelbryn
til himmelbrsm". Matt. 24, 31, så skal altså FØRST den ondes barn av
englene sankes UT AV HANS RIKE, Matt. 13, 30 og 40—42. Og da
skal altså de gjenværende rettferdige skinne som solen i sin Faders rike,
v. 43.

Dette omtales likeså i Matt. 24,37—41 og Luk. 17, 26—37: Likesom
på vannflommens tid i Noahs dager og under ilddommen på Lots tid
skal englene her fjerne de onde ved dom og ødeleggelse, men de rettfer
dige skal lates tilbake i Messias-riket på denne jord.
Det er feiltolkning her å mene at dette angår opprykkelsen av menig-
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heten, som ikke omtales i de synoptiske (samsynige) evangelier (Matt.,
Mark. og Luk.). Nei, det angår den forferdelige dom ved Jesu gjenkomst
til vår jord i de første tolv belgmørke timer av dobbeltdagen. Sak. 14, 7,
Åp. 14, 17—20, 19,11—21, hvis forbilde er omtalt i Josv. 12,12-14.

Omtrent det samme sier Jesus i lignelsen om noten. Matt. 13,47—50.
Her er himlenes rikes hemmelighetsform lignet med en not som er kas
tet i havet og samler fisk av alle slags, når den er blitt full, drar de den
på land og setter seg ned og samler de gode sammen i kar, men de råtne
kaster de bort. 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 gnidsel.

Vi har her særlig omtalt høsten som englenes adskillelse mellom den
ondes barn og rikets barn og dommen over den ondes barn. Men der er
også mange andre aspekter (utsikter) som tilhører høsten og som frem
går av andre profetier, særlig omtalt i GT og i Åpenbaringsboken, hvilke
vi ikke her nærmere kan ta plass til å omtale.
Av det foranstående fremgår at OPPRYKKELSEN AV MENIG

HETEN, SOM GÅR FORUT FOR HØSTEN, MÅ SÅ AVGJORT
SKILLES FRA HØSTEN, hvorved forståelsen av disse to avsnitt av
den eskjatologiske profeti blir meget enklere å forstå. Høsten, som opp
fylles i den siste og syttiende åruke for Israel og Jerusalem, Dan. 9,27,
samt i den meget korte tid mellem avslutningen av den store trengsel og
Jesu gjenkomst til vår jord til Herrens dags forferdelige aspekt og Israels
gjenopprettelse, er en domstid fra Gud over en intetanende verden og
hvorved den ondes barn fjernes fra jorden.
To viktige og alvorlige sannheter fremgår av dette. For det første har

Jesu frelste menighet INTET MED HØSTEN I ESKJATOLOGISK
FORSTAND Å GJØRE, men den er opprykket tidligere i ankomst-
fasen av Jesu paroysia FØR den syttiende åruke. For det andre kalles
vredens barn, Ef. 2, 3, her DEN ONDES BARN, hvilket viser at
ugudeligheten og ondskapen er modnet til full høst, Joel 3,18, Åp.
14,17—20, etc.
Det er særlig to AVGJØRENDE FORSKJELLER mellem Jesu

komme for MENIGHETEN og Jesu komme for Israel og nålonene:
1. Ved Jesu komme for MENIGHETEN er der INGEN DOM PÅ

JORDEN. Men ved hans komme for ISRAEL OG NASJONENE, d.
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e. hans gjenkomst, er der en FORFERDELIG GLOBAL DOM.
2. MENIGHETEN skal VENTE på Guds Sonn fra himlene, 1.

Tess. 1,10, og det i hele sin utkallelsestid, som nå er over 1900 år. Der
for har menigheten bare fått ETT TEGN for Jesu komme for den,
nemlig FRAFALLET, gr. he apostasia, 2. Tess. 2, 3, som nå er kom
met meget langt, fordi dette tegn gjelder menighetens og kristenhetens
egne indre forhold. Desto mere frafallet tiltar, desto nærmere er vi opp-
rykkelsen. Menigheten behøver ingen andre tegn, da den har pantet på
opprykkelsen i seg, nemlig Guds Ånds iboen. De fleste av menigheten
møter ham dog gjennem døden i oppstandelsen, men de som lever når
han kommer, møter ham i forvandlingen ved hans komme for menig
heten.

Men RIKETS BARN som skal inngå i Messias-riket på denne jord,
skal VAKE med en viss engstelse for Jesu gjenkomst til vår jord. Matt.
24, 42-51, 25, 1-13, Mark. 13, 33-36, Luk. 12, 35-40, 21,
34—36, 1. Tess. 5,2, Åp. 16,15, etc. Det er Gud som har bestemt at
rikets hams VÅKING skal være deres rette heredelse for å bli godtatt
ved Jesu gjenkomst for Israel. Og dertil har Gud også gitt Israel MAN
GE TEGN så de kan beregne den korte tid det her dreier seg om.

Artikkel nr. 245:

LAMMETS BRYLLUP

Det fjerde skriftavsnitt vi dtal omtale, til belysning av Lammets bryl
lup, er LIGNELSEN OM JOMFRUENE, Matt. 25,1-13.
Denne lignelsen har vært og er meget forskjellig utlagt. Da jeg vendte

om til Gud, den 18. mai 1934, var den enerådende oppfatning av lignel
sen i de kristne forsamlinger hvor jeg deltok, at de kloke jomfruer stod
for opprykkelsen av NT-menigheten, Jesu legeme. Det var da helt natur
lig at nyfrelste der sluttet seg til denne oppfatning.
Men etter vedvarende bønn over bibelordet og tiltakende bibelkunn

skap gjennem årene har jeg omsider måttet forlate denne oppfatning.
Lignelsen står omtalt i Jesu avskjedstale til sine disipler på Oljeberget,

alle tiders største eskjatologiske tale.
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Lignelsen begynner med tidsadverbet DA, gr. tote, lat. tune. Vi spør
da: NÅR er dette? og vi svarer i noen punkter:

1. Lignelsen om de ti jomfruer passer til HIMLENES RIKE på den
tid som er angitt, nemlig VED HERRENS GJENKOMST I HER
LIGHET FOR Å INNGÅ I PAKTSFORBUND MED ISRAEL VED

BEGYNNELSEN AV HERRENS DAG. Da skal himlenes rike vsere å
ligne med en BRYLLUPSFEST, slik det står skrevet i Åp. 19, 7, at
LAMMETS BRYLLUP ER KOMMET. Denne bryllupsfest foregår så
klart PÅ DENNE JORD og symboliserer Messias-riket, riket for Israel
(tusenårsriket), hvor Jesus skal være konge over alle riker på jorden ved
Israel.

2. Himlenes rike er hverken NT-menigheten, ekklesia, som på den
tid forøvrig er opprykket, eller Guds universelle rike, men betegner
Jesus Messias' messianske rike på denne jord som Davids himmelske
Sønn, 2. Sam. 7, 7—10, Luk. 1,32—33. Det kalles så fordi det er him
lenes regjering over jorden. Det er det rike som "himmelens Gud" skal
opprette på jorden etterat Jesus Messias har knust verdensrikene ved sin
gjenkomst i kraft og herlighet, Dan. 2, 34—36 og 44. Og etter menig
hetens opprykkelse som skjer FØR den syttiende åruke for Israel og
Jerusalem, Dan. 9, 27, vil derfor himlenes rikes evangelium, som ble
forkynt første gang i Jesu kjøds dager, for andre gang bli forkynt ved
troende jøder som et vitnesbyrd, d. e. i hast, for Israel og for alle nasjo
ner, Matt. 10,23, 24,14.
Når vi tidligere har sagt at den andre forkynnelse av himlenes rikes

evangelium angår utelukkende Israel, så gjelder dette for så vidt det er
et GUDS ULTIMATUM til enhver israeler om enten å ta imot riket
eller bli utryddet. Men dette er fullt ut forenlig med at folkene også skal
få full beskjed om hva som skal ̂ e også med dem i og med Israels gjen
opprettelse. Og all aktuell profeti i denne sak viser at Israels gjenoppret
telse og åndelig gjenfødelse fører med seg en ikke tidligere kjent så gjen-
nemgripende Guds velsignelse over den tiloversblevne hedningeverden
etter den dom som også her skal inntre.

3. Vi må også her merke oss at det er JESU GJENKOMST I
KRAFT OG HERLIGHET som det siktes til i lignelsen om jomfruene,
fordi det er MENNESKESØNNEN som her kommer. Jesus betegner seg
selv 79 ganger som Menneskesønnen og det i forskjellige viktige forbin
delser, blant annet — slik som her — I SIN GJENKOMST, Matt. 10,
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23, 24, v. 27, v. 30, v. 37, v. 44, 25, 31, 26, 64, etc. Og det er
MENNESKESØNNEN som også her er BRUDGOMMEN i denne mil
lenniets bryllupsfest og som tillike er KONGEN i Messias-riket på
denne jord. Matt. 25, v. 31, v. 34, v. 40, den mesdanske sabbatsperiode
på denne jord, Hebr. 4,9.
4. Angående symbolene LAMPE og OLJE på lampen så er disse

ikke utelukkende å forbinde med NT-menigheten, men er både almen-
menneskelige og israelske symboler. Vi nevner således Ord. 20, 27:
'*Menneskets ånd er en Herrens lampe, den ransaker alle lønnkamrene i
hans indre". Lampen er altså et bilde på menneskets ånd som ved Guds
Ands overlys (oljen) opplyser mennedcet. Og i Israels helligdom skulle
de med olje fylte lamper på lysestaken lyse fra aften til morgen ved en
evig gyldig vedtekt, 2. Mos. 27,20—21.

Artikkel nr. 246:

LAMMETS BRYLLUP

MEN HVEM ER SÅ BRUDEN I DENNE GUDS SØNNS CE
LEBRE BRYLLUPSFEST PÅ DENNE JORD? Ja, det står like fite i
denne lignelse som i lignelsen om kongesønnens bryllup. Matt. 22,1—14.
Men hun står omtalt i forbindelse med annonseringen om at LAM
METS BRYLLUP ER KOMMET OG HANS HUSTRU HAR

GJORT SEG REDE, Åp. 19, 7—9. Dette skjer like før Jesus Mesdas
som rytteren på den hvite hest og ledsaget av hærene i himmelen, også
på hvite hester, åpenbares fra himmelen for å invadere jorden til slaget
ved Harmageddon og den etterfølgende dom over de levende nasgoner.
Lammets hustru har nå gjort seg rede.

Under temaet "de tre ̂ delle og ulike kall fra Gud" i art. 215 til
221, hvor jeg nokså utførlig har gjort rede for hvem som er '*bruden" og
hvem som er "Jesu mystiske legeme" og hvem som er 'liustruen", frem
går at det riktige, i denne sak aktuelle, gredre ord i Åp. 19, 7—9, er
"g]me", som betyr KVINNE eller HUSTRU, og som jeg kaller
HUSTRU—BRUDEN PÅ NYTT i Lammets bryllup, det nye, firelste,
jordiske Israel i endens tid. Derved får jeg frem den genetiske sammen-
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heng mellom det nye, frelste, jordiske Israel i endens tid og Herrens jor
diske ektehustru i den gamle pakt, det troende GT-Israel, Es. 54, 5—10,
Jer. 3,14, 31, 32, Hos. 2,19, etc., som på grunn av frafall ble forstøtt
av Herren for en lang tid, men som "det hele krael" skal bli omvendt og
frelst i endens tid, Rom. 11, 23—27, etc. Det er altså DEN HELE
TILOVERSBLEVNE, FRELSTE, ISRAELS LEVNING I ENDENS
TID SOM HER STAR HUSTRU-BRUD I LAMMETS BRYLLUP.

Hustru-bruden i Lammets bryllup. Åp. 19, 7, anskuebggjøres sym
bolsk og forbildebg ved Abrahams ekteskap med Ketura (røkelse) som
Abraham inngikk etter Saras død og begravelse, 1. Mos. 25,1—4. Slik
skal det nye, frelste, jordiske Israel i Messias-riket på denne jord bb en
velbebagebg duft for Gud, når det vandrer i en evig rettferdighet i den
nye pakt som Herren bar opprettet med Israel, Jer. 31, 31—34, Dan. 9,
24 rv. Es. 60, 21, etc.

Dette er selvsagt i den jordiske fase av Messias-riket. Men der er i den
samme tid også en himmelsk fase av riket, og på grunn av profetiene om
den NÆRE og den ÅPNE himmel i Messias-riket kan de to faser både
være sammen og adskilt ettersom det øn^es og kreves. Og i den him
melske fase er DEN EGENTLIGE BRUD det HIMMELSKE IS
RAEL i det himmelske Jerusalem, de frelste av Israel i den gamle pakt,
Hebr. 11., etc. Dette er den åndeUge og endebge Rebekka, den him
melske Isaks brud, som i det jordiske forbilde var en jomfru, bebr.
almab, av Abrahams eget hebraiske folk, 1. Mos. 24,43, men som i det
åndebge motbilde er dronningen, bebr. sbegal, Salm. 45, 10 II, NÅR
GUD ATTER FØRER DEN FØRSTEFØDTE INN I VERDEN,
Hebr. 1, 6—8, i Jesus Messias' berbgbetsrike på denne jord, Salm. 2, 6,
110,1—2, Matt. 25, 31, etc.

Vi bar nå gitt svar på hva som er BRYLLUPET og hvem som er
BRUDGOMMEN og hvem som er BRUDEN og hvem som er HUS
TRUEN. Der gjenstår da et spørsmål i denne sammenheng; Hvem er
jomfruene?

Vi skal først vise hvem JOMFRUENE IKKE KAN VÆRE. Jom
fruene, bebr. betbula, gr. partbenos, lat. virgo, kan ikke være NT-menig-
beten, ekklesia, som består av troende av Israel og troende av bedninge-
folkene, utkalt ved Guds nådes evangebum, det paulinske, i den nær
værende nådens frelsesbusboldning. For NT-menigbeten opprykkes ved
ankomst-fasen av Jesu paroysia (komme), FØR den syttiende åruke
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for Israel og Jerusalem, Dan. 9, 27, da den intet har å gjøre med Israels
og Jerusalems sytti åruker, Dan. 9, 24—27. Og med opprykkelsen er
NT-menigfaeten som firelse^usholdning avsluttet. Men jomfruene går ut
for å møte brudgommen ved epifani'en (fremstrålingen) av Jesu paroy-
sia (komme), da han åpenbares i kraft og herlighet fra himmelen ved be
gynnelsen av Herrens dag for å inngå i paktsforbund med det nye,
frelste, jordiske Israel ETTER den syttiende åruke. Og vi vet også
ifølge Matt. 24, 29—30 og Mark. 13, 24 og 26 at epifani'en skal inntre
ETTER den store trengsel, som er den siste halvdel av den syttiende år
uke. Dessuten er der ingen oppstandelse av døde frelste eller forvandling
av levende frelste eller opprykkelse av dem begge sammen omtalt i
Matt. 25, 1—13, slik det er ved menighetens opprykkelse, 1. Tess. 4,
13-17, 1. Kor. 15,51-52.

Artikkel nr. 247:

LAMMETS BRYLLUP

Men før vi gir svar på hvem jomfruene i Matt. 25,1—13 er, skal vi
også gi en kort, firemadskridende, firelseshistorisk oversikt over men
neskeslekten i bibelsk-profetisk lys som følger.

Fra Adam til Abraham var det ÉN SLAGS MENNESKER: Og hele
jorden hadde ett tungemål og ens tale, og de var ett folk, 1. Mos. 11,1
og 6.

Fra Abraham til Messias' første komme var det TO SLAGS MEN

NESKER, nemlig israelitter (jøder) og hedninger, d. e. ikke-jøder, 4.
Mos. 23,9.

Fra Guds Ånds komme til vår jord for å utkalle NT-menigheten og til
menighetens opprykkelse er der TRE SLAGS MENNESKER, nemlig
jøder og hedninger (grekere) og Guds menighet, 1. Kor. 10,23.

Etter menighetens opprykkelse, som skjer FØR den syttiende åruke
for Israel og Jerusalem, og gjennem den syttiende åruke og Messias-riket
inntil verdensfomyelsen er der atter TO SLAGS MENNESKER, nem
lig israelere (jøder) og hedningefolkene (folkeslagene), f. eks. Ap. 7,1—
17, Åp. 20,3.
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Dette viser at etter opprykkelsen av menigheten har vi på jorden kun
med JØDER OG HEDNINGER, d. e. ikke-jøder, å gjøre, og dette er
da dtuafijonen når lignelsen om jomfruene oppfylles ved Jesu gjenkomst
til vår jord. Herav følger at JOMFRUENE I MATT. 25,1—13 må
være AV HEDNINGEÆTT, altså IKKE-ISRAELERE.

Vi har tidligere, i art. 222 til 229, omtalt og vi gjentar her at dommen
over den store, romerske skjøge og hennes døtre. Åp. 17,5, som er den
fra Gud og Jesus Messias frafalne verdenskirke under ledelse av pavekir-
ken, vil finne sted i den første halvdel av den syttiende åruke, fordi an-
ti-kirken (anti-kvinnen) er en hindring for Anti-Messias (anti-mannen)
for å få verdensmakten, hvilket han må ha i den store trengsel, som opp
fylles i den andre halvdel av den syttiende åruke. Derfor må skjøgen
ødelegges av de ti hom og dyret, den føderative, romerske statskonstel-
lasgon EEC eller EF i endens tid, men som er Guds dom over henne. Ap.
17, 12 og 16—17. Og dermed er den store kirke-skjøge dømt, som er
DEN FØRSTE KARDINALDOM i endens tid. Åp. 19,1—3.

Angående jomfruenes utgang for å møte brudgommen, som altså
skjer på denne jord, skal vi her først gjøre oppmerksom på at de greske
håndskrifter, Codex Bezae og Codex Koridethi, og likeså Vulgata, i
Matt. 25, 1 sier om jomfruene at "DE GIKK UT FOR Å MØTE
BRUDGOMMEN, OG BRUDEN".

Siktes det her til 'DEN HIMMELSKE BRUD", DET HIMMELSKE
GT—ISRAEL, som jo blir med Jesus til jorden ved hans gjenkomst og
av hvem de da vil få ane herlighetslegemer, 1. Kor. 15,23 H? Eller sik
tes det til "HUSTRUEN", det nye, frelste, jødiske læael i endens tid,
Rom. 11, 25, Åp, 19, 7? For joinfruene skal ifølge disse tekster møte
både brudgommen og bmden. Det er all grunn til å tro at det siktes til
de første, altså den himmelske brud av GT-Israel, fordi den gre&e tekst
i de to håndskrifter i Matt. 25,1 bruker "nymfe" (brud) og ikke "gyne"
(hustru), og den latinske tekst i Matt. 25,1 bruker "sponsa" (brud) og
ikke "uxor" (hustru), hvorimot alle tre tekster i Åp. 19,7 har henholds
vis gr. "gyne" og lat. "uxor".

Dette er også ytterligere bevis for at jomfruene som jo ifølge disse
tekster skal møte både brudgommen og bruden, ikke selv kan være bru
den, da de umulig kan gå ut for å møte brudgommen og seg selv, men
jontfruene må være Israels brudejomfruer av hedningéætt i Lammets
bryllupsfest i det messianske fredsrike på denne jord.
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Som vi tidligere har forklart i art. 215 til 221 er sannsynlig grunnen
til at det greske ord nymfe, d. e. brud, er kommet inn i Åp. 19,7, den
at det forekommer i Codex Sinaiticus 3, hvorimot både de fem resteren
de Codices Sinaitici og Codex Vaticanus og Codex Alexandrinus alle har
gr. gyne, d. e. hustru, på dette sted.

Her skal vi atter vise til et interessant forhold. Det gjelder den Con-
cordante Versjon av NT som i Ap. 19,7 har gr. nymfe, d. e. brud, i hen
hold til Codex Sinaiticus 3. Men Concordant'en fortolker likevel ikke

gr. nymfe, d. e. brud, til å være NT-menigheten som skal opprykkes til
et Lammets bryllup i himmelen, slik den vanlige antikjiliastiske fortolk
ning her lyder. Nei, til tross for at Concordant^en har brud, eng. bride, i
Åp. 19, 7, fortolker den likevel denne brud til å være det GJENLØSTE
ISRAEL. (Eng. "The Lambkin is the Bridegroom, redeemed Isarel is
the Bride", d. e. på norsk: "Lammet er brudgommen, gjenløste Israel er
bruden".)

Vi gjentar atter vår oppfatning:
1. Jesus Messias er BRUDGOMMEN, hebr. chathan, gr. nymfios,

lat. sponsus. Matt. 22,2, 25,1 og 10, Åp. 19, 7.
2. Det frelste- GT-Israel, som er det himmeli^e I^ael, er BRUDEN,

hebr. kallah, gr. nymfe, lat. sponsa, Johs. 3, 29, Hebr. 11., Åp.
22,17.

3. Det nye, frelste, jordiske Israel i endens tid er HUSTRUEN,
hebr. ishshah, gr. gyne, lat. uxor, Esek. 16, 60—63, Jer. 31, 31—
34, Hos. 2,14-23, 6,2, Rom. 11,23-27, Åp. 19,7-8.

Artikkel nr. 248:

LAMMETS BRYLLUP

Når menigheten er rykket opp til møte med Jesus i lufthimmelen,
hvilket skjer i ankomst-fasen av Jesu paroysia FØR den syttiende år-
uke for Israel og Jerusalem, Dan. 9, 27, går den profetiske oppfyllelse
inn i HØSTEN, gr. therismos, som oppfylles i den S3rttiende åruke og
den meget korte tid mellem denne og Jesu gjenkomst til vår jord.

Høsten, som er tidsalderens ende, gr. synteleia toy aionos. Matt. 13,
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39 n har mange aspekter, men vi har her kun tatt plass til å omtale
ENGLENES HØSTARBEIDE ved å fjerne den ondes barn ut av him
lenes rike og kaste dem i ildovnen, hvor der skal være gråt og tenners
gnidsel, mens rikets barn skal bli tilbake og skinne seg som solen i sin
Faders rike, v. 40—43, v. 49—50, 24,37—42.
Med hensyn til Jesu paroysia (komme) må den deles i tre etter hver

andre følgende deler:
1. Ankomst-fasen av Jesu paroysia, da menigheten rykkes i skyer

opp i luften for å møte Herren og så for alltid å være med ham, 1. Tess.
4,13-17.

2. Nærværet av Jesu paroysia, hvor Jesus er usynlig til stede nær jor
den og som er en domstid over en intetanende verden ved de apokalyp
tiske straffedommer. Åp. 6. til 18. Dette skjer i den syttiende åruke, og
også derfor står det i Matt. 24, 37 at Menneskesønnens komme skal
være som Noahs dager, altså vare over en tid.

3. Jesu epifaneia (fremstrålingen av Jesu paroysia), som er Jesu her
lighets åpenbarelse og gjenkomst til vår jord til dommen over de levende
nasjoner, til fullførelsen av den første oppstandelse og til opprettelsen
av riket for Israel, Matt. 24, 29—30, Ap. 19,11—21. Epifani*en skal
ifølge Matt. 24, 29—30 og Mark. 13, 24 inntre STRAKS ETTER den
store trengsel, som oppfylles i den annen halvdel av den syttiende år
uke. Men Herrens dag ved hans epifaneia skal komme som en tyv om
natten. Når de sier: Fred og ingen fare! da kommer en brå undergang
over dem, like som veer over den fruktsommelige, og de skal ingenlunde
unnfly, 1. Tess. 5, 3. Dette er det fryktelige aspekt som Herrens dag i
utvidet forstand innledes med, og denne fortsetter så i det messianske
freds— og herlighetsrike under jødenes Konge Jesus Messias som Davids
himmelske Sønn.

Vi skal så i det følgende gi svar på HVEM JOMFRUENE I MATT.
25,1—13 ER. Men først skal vi gjenta at etter opprykkingen av menig-
hen, er der frelseshistorisk kun to slags mennesker på jorden, nemlig
israelere og hedningefolk, d. e. ikke-israelere, hvorved svaret gir seg selv
og må være at JOMFRUENE ER AV HEDNINGEÆTT.

Salomos høysang, som er en opphøyet profeti, angår den frelste, isra
elske GT-menighet på jorden, som jo blir det himmelske Israel i him
melen, Jesu himmelske brud, Hebr. 11., Åp. 22,17, etc. Men Salomos
høysang angår også hustruen, det nye, ffelste jordiske Israel i endens tid
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og i det messianske herlighetsrike på denne joid, da både '*bruden" og
''hustruen" begge er av Israel. Men Jerusalems døtre i Høysangen og i
Salm. 45,15 II kalles "jomfruer", hebr. bethula, gr. parthenos, lat. vir-
go. Og dersom vi skal føre profetien i Høysangen frem til den aktuelle
tid da jomfruene i Matt. 25,1—13 tok sine lamper og gikk ut for å møte
brudgommen, så må DE KLOKE JOMFRUER VÆRE ISRAELS
BRUDEJOMFRUER AV HEDNINGEÆTT som — da brudgommen
kom — gikk inn med ham til bryUupet, og døren ble lukket. (Jfr. her
også Roma og den romerske skjøges døtre. Åp. 17, 5 som kontrast til
Jerusalem og Jerusalems døtre i Høysangen.)
Med opprykkelsen av NT-menigheten, ekklesia, den utkalte forsam

ling (kirken), hvis utkallelse foregår i tidsintervallet mellem den seksti-
niende og syttiende åruke for Israel og Jerusalem, Dan. 9,24—27, som
nå har pågått i over nitten hundre år, er denne frelseshusholdnings ut-
kallelsestid definitivt slutt. For denne parentetiske frelseshusholdning
som utkaller NT-menigheten, Jesu mystiske legeme, varer fra Den Hel
lige Ånds komme til vår jord på pinsefestens dag for å begynne utkallel-
sen av ekklesia. Ap. gj. 2, til opprykkelsen av menigheten og som svarer
til den tid Israel som naqon er satt tilside av Gud i landflyktigheten
blant folkene. Men opprykkelsen av menigheten skjer FØR den sytti
ende åruke, og allerede i den første halvdel av den syttiende åruke
kommer dommen over den romerske skjøge og hennes døtre. Åp. 17, v.
5, v. 12, og v. 16—17, som er den fra Gud og Messias Jesus frafalne, no
minelle verdenskirke i endens tid under ledelse av pavekirken. Og i den
syttiende årukes andre halvdel går den store trengsel sitt redselsfulle løp
over verden, som særlig er rettet mot de hellige i Israel, en trengselstid
for Jakob, Jer. 30, 7, Dan. 12, 1, DEN STORE TRENGSELS
MARTYR-HØST I ISRAEL, Åp. 6, 9-11, 12,17-13,10, 14,
12-16, 15,2-4, 20,4 og 6.

Forøvrig er å si angående ordet kirke at det greske ord kyriakos,
hvorav kirke er avledet, ikke forekommer i NT, hvorimot det greske ord
ekklesia, d. e. det som er utkalt, forekommer 109 ganger i NT. Men ky
riakos betyr: Av eller tilhørende Herren.
Noe av det mest tragiske for kirken er dog at den har FORKASTET

RIKET FOR ISRAEL ved en over sytten hundre år lang teologisk in
doktrinering av antikjiliasme (forkastelse av tusenårsriket), hvorved
kirken overhodet ikke kan fortolke rett den eskjatologiske profeti. Jfr.
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her f. eks. Confessio Augustane, art. 17, punkt 3. Derfor må vi bede for
vår kirke at den ved Guds nåde måtte bli lost fra antikjiliasmens onde
arv gjennem århundrene.

Vi er dog vel vitende om at et mindre antall av vår kirkes teologer er
virkelige Iqiliaster som tror Bibelens profetier om riket for Israel, men
bare få av dem tor stå offentlig frem og vedkjenne seg dette i sin for
kynnelse.

Artikkel nr. 249:

LAMMETS BRYLLUP

"DA skal himlenes rike VÆRE Å LIGNE med ti jomfruer som
tok sine lamper og gikk ut for å mote brudgommen". Matt. 25,1.
NÅR skal dette skje? Det skal skje når brudgommen Jesus Messias i

kraft og herlighet åpenbares fra himmelen ved sin synbge gjenkomst til
denne jord for å D^GÅ I PAKTSFORBUND med det nye, frelste,
jordiske Israel i endens tid, bustru-bruden på nytt i Lammets bryllup.
Åp. 19, 7.
Og HVA er himlenes rike? Det er ikke NT-menigbeten, ekklesia, Je

su mystiske legeme, som forovrig på den tid er opprykket. Heller ikke
er det Guds universelle rike av forskjellige intelligente vesener som villig
er underkastet Guds vilje. Himlenes rike er DET MESSIANSKE RIKE
som himmelens Gud skal opprette på denne jord ved Jesus Messias som
Davids himmelske Sonn, etterat verdensrikene er knust ved Jesu gjen
komst, RIKET FOR ISRAEL, 2. Sam. 7, 12-16, Luk. 1, 31-33,
Ap.gj.1,6, 15,16-18, 1. Kor. 15,25, Åp. 20,1-6, etc.

Lignelsen om jomfruene i Matt. 25,1—13 er således STERKT TIDS
BESTEMT, slik som foran forklart, og på den aktuelle tid da tidsadver
bet DA i v. 1 står foran sin oppfyllelse, skal altså himlenes rike VÆ
RE Å LIGNE med det som er omtalt i denne lignelse, nemlig med ti
jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å mote brudgommen. Det
er altså dette som da er det essensielle (vesentlige) ved himlenes rike.
Det er derfor særlig jomfruene og dem jomfruene symbolsk represen
terer, som utgjor himlenes rikes særlige situaqonsbilde akkurat da, og
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lignelsens handling finner sted like før opprettelsen av Messias-riket på
denne jord. Når vi da vet at jomfruene symbolsk representerer Israels
brudejomfruer av hedensk ætt som er innbudt til Lammets bryllup i
Messias-riket på denne jord, så er det lignelsens STORE SPØRSMÅL
hvem av jomfruene som får gå inn med brudgommen til bryllupet, og
hvem ikke. For profetien har i forveien gjort klart at en viss beredelse
kreves av dem, v. 13.
Av de to slags mennesker som frelseshistorisk er tilbake på jorden

etter menighetens opprykkelse, nemlig israelere og hedningefolk, d. e.
ikke-israelere, er jomfruene ifølge lignelsen i Matt. 25,1—13 så klart av
hedningeætt, og det er egentlig kun jomfruene som omtales i lignelsen.
Om den andre frelseshistoriske avdeling mennesker på jorden på denne
tid, nemlig det hele, frelste Israel, Rom. 11,25, hustru-bruden på nytt i
Lammets bryllup, sier Ap. 19, 7 at hun like før Jesu komme til bryl
lupet har GJORT SEG REDE, hvilket må bety at alt nå er lorden
med henne og at intet uforutsett der kan inntre. Derfor oppholder hun
seg da på SITT STED etter israelsk bryllupssedvane og venter på brud
gommens komme, men hun omtales ikke i lignelsen.
Brudgommens komme er så klart epifani'en (fremstrålingen) av hans

paroysia, da han synlig og i kraft og megen herlighet åpenbares fra him
melen med sine engler og de hellige ved sin gjenkomst til vår jord, hvor
også denne celebre bryllupsfest skal feires.

Årsaken til den katastrofale adskillelse mellem de kloke og de dårlige
jomfruer, idet de kloke jomfruer, SOM VAR REDE, gikk inn med
brudgommen til bryllupet, og døren ble lukket, mens de dårlige jom-
gruer møtte en stengt dør, angår DEN HELLIGE ÅND (OLJEN). De
dårlige lot seg ikke opplyse og lede av Den Hellige Ånd, de kloke deri
mot var opplyst og ledet av Hellig-Ånden.

Forholdet til Den Hellige Ånd avgjør likeså frelsens delaktighet i den
nærværende nådens frelseshusholdning, da ekklesia blir utkalt. De som
er født påny og har Hellig-Åndens iboen, er Guds frelste barn, Rom. 8,
16. De som ikke har Hellig-Ånden, hører ikke Gud til, Rom. 8,9. Den
innlysende årsak til dette er at det er Den Hellige Ånd som formidler
frelsen i Jesus Messias. Derfor: Uten Den Hellige Ånd ingen meddelelse
av frelsen i Jesus Messias. Enhver må derfor ha full klarhet i denne al

vorlige sak. Jeg henviser her til et av de herligste løfter i Bibelen angå
ende hvordan å bli og være frelst, 1. Johs. 1,9.
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Men lignelsen om jomfruene viser også klart FORSKJELLEN mel-
lem de som I NÅDENS NÆRVÆRENDE FRELSESHUSHOLD-

NING frelses inn i ekklesia og skal rykkes i skyer opp i luften for å
mote Herren når han kommer for å hente menigheten, 1. Tess. 4,13—
17, og de som I HOSTEN i eskjatologisk forstand av englene skal frel
ses inn i Messias-riket på denne jord.
For menigheten skal tjene den levende og sanne Gud og vente på

hans Sonn fra himlene, 1. Tess. 1,9—10, hvilket menigheten nå også har
gjort i over nitten hundre år. Den skal altså tjene Gud og vente på Jesus.
For komme skal han, det har han lovt, og de troende vet at han er tro
fast og sanndru. Derfor har menigheten kun fått et tegn på opprykkel-
sen, nemlig FRÅFALLET FRA TROEN i kirken og kristenheten,
som nå er konunet langt, 2. Tess. 2,3. Desto mere frafallet tiltar, desto
nærmere er den opprykkelsen. Den behøver heller ikke mere enn Den
Hellige Ands iboen som garanti på opprykkelsen, fordi Den Hellige And
er pantet på vår himmelske arv. Og Den Hellige And som pant fikk vi
subjektivt (personlig) da vi hadde hørt frelsens ord i evangeliet og kom
met til troen på Jesus Messias, Ef. 1,13—14.
Men de som I HØSTEN, som kommer etter opprykkelsen av menig

heten, av englene skal frelses inn i Messias-riket på denne jord. Matt. 13,
30 og 40—43, skal derimot i den aktuelle og relativt korte ventetid VA
KE MED ÅRVÅKENHET og EN VISS ENGSTELSE for ikke å bli
funnet rede ved Jesu gjenkomst til vår jord til rikets opprettelse. Matt.
24, 42-51, 25,1-13, Mark. 13,33-36, Luk. 12,35-40, 21, 34-
36,1. Tess. 5,2-^, Ap. 16,15, etc.

Angående jomfruene i Matt. 25,1—13, som er av hedningeætt, var de
dårlige jomfruer ikke rede og ble avvist av brudgommen foran den
stengte bryllupsdør. De kloke jomfruer derimot som var ledet ved Den
Hellige Ands opplysning, var derfor rede, til tross for at også de sovnet
når brudgommen gav seg tid, hvilket d^ldtes høyst tiltrengt legemlig
søvn.

130



Artikkel nr. 250:

LAMMETS BRYLLUP

Når NT-menigheten er opprykket, hvilket skjer ved ankomst-fasen av
Jesu paroysia (komme) FØR den syttiende åruke for Israel og Jerusa
lem, Dan. 9, 27, er altså ekklesia, den utkalte forsamling, Jesu mystiske
legeme, i et øyeblikk borte fra jorden, og dens utkallelsestid dermed de
finitivt slutt. Denne åndelige organisme som er utvalgt i Jesus Messias
"FØR verdens grunnvoll ble lagt", Johs. 17,24, Ef. 1,4, 1. Pet. 1,4,
er utkalt i evangeliets to tusenårige nådedt^er ved INDIVIDUELL frel-
sesutkallelse av jøder og hedninger sålangt nådens evangelium rekker ut
over i menneskeverdenen i den aktuelle tid.
Den profetiske oppfyllelse går så inn i den siste og syttiende åruke og

den meget korte tid mellem denne og Jesu epifaneia (fremstråling) ved
hans gjenkomst til denne jord. I den relativt korte men meget hendelses-
fylte tidsperiode mellom opprykkelsen av ekklesia og Jesu epifaneia ved
hans gjenkomst inntrer f. eks. underfulle Guds bevarelser av avdelinger
av israelere. Åp. 7,1—8, 12,6 og 14—16, men også en utstrakt martyr-
høst særlig av Israel, Åp. 6, 9—11, 12,17 —13,10, 15,2—4. Videre
en forferdelig og hittil ukjent virksomhet av onde åndsmakter. Matt. 12,
45, Åp. 9, 1—12, 2. Tess. 2, 9—12, og en gjengjeldende domsvirk-
somhet ved de apokalyptiske straffedommer fra Jesus Messias over en
intetanende verden under hans usynlige nærvær av hans paroysia nær
jorden. Åp. 16. Og endelig i den siste halvdel av åruken en slik stor tren
gsel som aldri har vært eller senere komme skal på denne jord, gr. tes.
thlipseos tes megales, TRENGSELEN DEN STORE, ut av hvilken
dog store, utellelige skarer av troende mennesker skal overleve på denne
jord. Matt. 24,21—22, Åp. 7,9—17.

Det vi også i denne art. videre vil omtale angående vårt spesielle tema,
er JOMFRUENE I MATT. 25,1—13. Vi gjentar her to meget viktige
punkter. For det første at lignelsen om jomfruene er STERKT TIDS
BESTEMT, slik at tidsadverbet DA i v. 1 står foran sin oppfyllelse like
før Jesu gjenkomst og opprettelsen av Messias-riket på denne jord. For
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det andre at JOMF|lUENE SYMBOLISERER ISRAELS BRUDE-
JOMFRUER AV HEDNINGEÆTT, slik at de kloke jomfhier repre
senterer de av na&gonene som består prøven i den judisielle (rettslige) og
selektive (adskillende) dom for Menneskesønnens trone i Jerusalem på
denne jord, Matt. 25,31—46.
For likesom Israel skal prøves i sitt FORHOLD TIL GUD, særlig i

erkjennelsen av at Jesus fra Nasaret er den Velsignedes Sønn og Israels
Messias og Konge, Mark. 14, 61-62, Esek. 20, 32—38, Sak. 9, 9,
Matt. 21, 5, 23, 39, og de av Israel som ikke vil erkjenne og vende oin
til Gud, skal utryddes av folket. Luk. 19, 27, Ap. gj. 3,19—26, skal
også nasjonene bli prøvet i sitt FORHOLD TIL ISRAEL, Matt. 25,
31—46. Dette gjelder formentlig deres forhold til Israel så langt tilbake
som til begynnelsen av den moderne sionisme i 1800-tallet, og fra lengre
tilbake kan de rimelig heller ikke tenkes å ville oppleve Jesu gjenkomst.
Men særlig gjelder det deres forhold til Israel I DEN STORE TRENGK
SEL, da det på grunn av den da regjerende antimessianske makt er livs
farlig å hjelpe Israel. Men de kloke jomfruer hvis kjærlighet er rettet
mot Gud og Jesus Messias og Israel og hvis hjerter er tilstrekkelig opp
lyst ved Den Hellige And til å vente Jesus i hans gjenkomst, vil bestå
prøven og gå inn sammen med brudgommen til Lammets bryllupsfest i
Messias-riket på denne jord. Men de dårlige jomfruer som ikke består
denne kjsorlighetsprøve mot Israel, blir avvist, og det blir bare få men
nesker igjen etter dommen over de levende nasjoner. Jfr. her GT.s lille
apokalypse (åpenbaring), Es. 24.
Det fremgår herav at godt og vel en åruke, d. e. sju profetiske år,

etterat Herren HAR OPPRYKKET ekklesia, Jesu mystiske legeme, til
seg for alltid å være med ham, SAMLER HAN allerede de kloke jom
fruer, d. e. de av nasjonene, hvis hjerter er vendt mot Gud og Jesus Mes
sias og Israel, inn i Messias-riket på denne jord, etterat han har knust
verdensrikene ved sin gjenkomst i og med den totale ødeleggelse av
Anli-Messias' (dyrets) rike, det føderative, romerske verdensrike i en
dens tid, den siste form av hedensk verdensherredømme innenfor ram
men av hedningenes tider, som er tiden fra Nebukadnesar n.s nybaby-
lonske rike til Messias-riket, Åp. 16,10, Dan. 2, 34—35 og 44—45, 7,
8 og 23—26.

Det nye, frelste Israel i endens tid, sammen med de nye, frelste na
sjoner, som er Israels brudejomfruer, INNTAR DERMED DET RIKE
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som er beredt dem 'TRA verdens grunnvoll ble lagt'', Matt. 13, 35,
25, 34, Luk. 11,15, Hebr. 4, 3, 9,26, Åp. 13,8, 17,8, og som
angår HERREDØMMET OVER JORDEN, som Satan har usurpert
(tilranet seg) siden menneskets syndefall. Da er Guds rike kommet på
denne jord og Guds viUe skjer på jorden som den skjer i himmelen, slik
det fremgår av himlenes rikes konstitu^on. Matt. kap. 5 til 7 (6,10)
ifølge Guds ubetingede nådespakt med Abraham, 1. Mos. kap. 12 og 15,
etc. Derfor er disse nye, frelste naqoner Israels brudejomfruer og kalles
de kloke jomfruer i lignelsen i Matt. 25,1—13, som er innbudt til å få
del i den store velsignelse som Lammet skal gi det nye og hellige israel
ske folk i det messianske fredsrike på denne jord, hvor Israel fra da av er
hode og ikke lenger hale, 5. Mos. 28,13.
Og av disse nye naqoner, gr. ta ethne. Matt. 25, 32, etterat de er ren

set ved dommen for menneskesønnens trone, v. 31, skal folkeslagene på
den nye jord dannes, for disse er ennå ikke uttatt. Åp. 21,24—26.

Ja, i dette messianske fredsrike, Israels sabbatiske bryllupsperiode på
denne jord, skal også skapningen frigjøres fra forgjengelighetens træl
dom til Guds barns herlighets frihet, Rom. 8, 19—22, Es. 11, 6—9,
65, 25. For skapningen ble ikke lagt under forgjengeligheten godvillig,
men etter Guds vilje som la den derunder. Derfor skal skapningen ikke
frigjøres av nåde men av rettferdighet.

Artikkel nr. 251:

LAMMETS BRYLLUP

Endelig viser lignelsen om jomfruene i Matt. 25,1—13 den slående
motsetning mellem NT-MENIGHETEN, den utkalte forsamling, Jesu
mystiske legeme, som utkalles ved nådens evangelium i den nærværende
nådens frelseshusholdning, og DE OVERLEVENDE, REDDEDE
NASJONER, Israels brudejomfruer av hedningeætt, de kloke jomfruer,
som utkalles i den eskjatologiske høsttid mellom menighetens oppryk-
kelse og Jesu gjenkomst til vår jord. Denne motsetning gjør seg gjelden
de på en rekke områder, men vi skal her kun nevne et område, nemlig
den VELSIGNELSE FRA GUD som bærer disse to for^*ellige,
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frelste avdelinger mennesker. For Guds særlige velsignelse til menig
heten, som skal inngå i den himmelske fase av riket, formidles direkte
VED DEN IQ2LLIGE ÅND, men velsignelsen til de ovrølevende, red
dede naqoner, som skal inngå i det messian&e fredsrike på denne jord,
formidles VED ISRAEL.

I den nærværende frelseshusholdning er Israel som nasjon en lukket
kanal fira Gud til verden og har ingen slik velsignelse å bringe. Selv om
forherdelsen over Israel er DELVIS, slik at der alltid har vært en lev
ning av frelste israelere etter nådens utvelgelse, så er Israel som nagon
også i åndelig mening satt tilside av Gud og det inntil hedningenes fylde
er kommet inn, hvilket forer til opprykkelsen av menigheten, Rom. 11,
25.

Frelsesvelsignelsen fira Gud ved Den Hellige And må derfor gennom
hele utkallelsen av Jesu mystiske legeme som er menigheten, kun angå
INDIVIDUELL frelse. Det er derfor først frelsen av HELE ISRAEL

ved Jesus som redningsmannen fra Sion ved hans gjenkomst til vår jord
som er DEN FØRSTE FOLKEFRELSE på denne jord, Rom. 11,25
—26, Es. 66, 8, Sak. 9,16, og som fører med seg redningen av de
overlevende nasjoner, Israels brudejomfruer av nasjonene, etter dom
men over de levende nasjoner ved Jesu åpenbarelse og gjenkomst. Matt.
25, 31-46.
Den velsignelse som da vil komme over nålonene som Israels brude

jomfruer, de kloke jomfruer, er egentlig den velsignelse som Jesus Mes
sias, den Velsignedes Sønn og Israels Messias og Konge, ifølge den ube
tingede nådepakt som Gud har inngått med Abraham, 1. Mos. kap. 12
og 15, og ifølge Guds pakt med David, 2. Sam. 7, 8—17, lar komme
over det nye, gjenfødte, israelske folk i endens tid, den israelske hustru-
brud på nytt i Lammets bryllup. Åp. 19,7. Og da får altså de overleven
de hedningenasjoner del med den nye, gjenfødte, israelske hustru-brud i
denne hennes store velsignelse fra Gud og får gå inn med brudgommen
til Lammets bryllupsfest i Messias-riket på denne jord. Og all bibelsk
profeti i denne sak viser at når Israel kommer inn i DEN STORE,
MESSIANSKE VELSIGNELSE FRA GUD, får den botferdige, over
levende hedningeverden del i denne velsignelse, men selvsagt hver på sin
egen måte.
Men i nådens nærværende frelseshusholdning har Israel ingen bryl

lupsfest å innby til, men nålonene må vente til NT-menigheten, Jesu
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mystuke legeme, er rykket opp og Israel er komet inn i den store, mes^
sianske velsignelse på denne jord. Qg de bibeyre profetier viser tindren
de klart at denne velsignelse er gandke nær.

NT-menigfaeten derimot får sitt store, lykksalige frelsestilbud i nå
dens nærværende frelseshusholdning og opprykkes til Herren i ankomst-
fasen av hans paroysia FOR den syttiende åruke for Israel og Jerusa
lem, Dan. 9, 27. Denne åndelige organisme, Jesu mystiske legeme, hvor
han er dette dtt legemes hode og vi er hans legemes lemmer, er utvalgt i
ham FOR verdens grunnvoll ble lagt, Johs. 17, 24, Ef. 1,4, 1. Pet
1, 20. Etter opprykkelsen skal vi frem for Messias' domstol, hvilket
intet har å gjore med frelse og fortapelse, men med nådelonn, i. Kor. 3,
10-15, 2. Kor. 5,10.

Vår videre lykksalighet kan kun kjennes stykkevis i dette liv, 1. Kor.
13^ 12, men vi vet ifølge profetiene to ting om dette: For det første at
vi skal bli likedannet med Guds Sønns bilde, foråt han skulle være den
gjennem døden og oppstandelsen førstefødte blant mange brødre og
søstre som herliggjorte, Rom. 8, 29—30. For det andre at vi alltid skal
være med Herren, 1. Tess. 4,17. Vi skal således være med ham i hans
åpenbarelse og gjenkomst til vår jord. Kol. 3,4, 2. Tess. 1,10.

Ett er sikkert, nemlig at vår herlighet og lykksalighet langt overgår
ikke bare Israels brudejomfruer som slutter seg til den israelske hustru-
brud, men også hustru-bruden selv.
Men også Messias-rikets herlighet på denne jord er overmåte stor og

er absolutt klimaks (toppen) av alt stort og tolig som er blitt denne
syndens og sorgens jord til del.
Av de underfulle tilstander i Messias-riket på denne jord skal vi her

bare nevne at skapningen er frigiort fra forgjengelighetens trældom til
Guds barns herlighets frihet, Rom. 8,19—22, og at Jesus har stoppet
krigeneogvårjorddaharfred, Salm. 46,10, Es. 2,3-^, å^.4,1-^,
etc.

Så til slutt et spørsmål til de mange teologer i vår kirke som har for
kastet Messias-riket (tusenårsriket) på denne jord: Hvor er det at Jesus
Mesaas skal stoppe krigene, slik at det blir fred? For hverken i him
melen eller på den nye jord, når den kommer, er synd, sykdom, død
eller krig.
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Artikkel nr. 252:

LAMMETS BRYLLUP

A anvende lignelsen om jomfruene i Matt. 25,1—13 på NT-menig-
heten, slik at de kloke jomfruer står for den frelste, gjenfodte del av
menigheten, som kalles Jesu brud, og som her skal møte Herren i luften
og hvor det tilhørende bryllup skal stå i himmelen, er en menneskelære
som står i strid med de bibelske profetier. Angående de dårlige jomfruer
så læres her at de er de ugjenfødte i den nominelle menighet.

Når en her anvender oljen, symbol på Den Hellige Ånd, som kriteri
um (kjennetegn) på lærens retthet, så er det bibelsk sannhet at Guds
frelse fra synden alltid formidles ved Den Hellige Ånd. Men ellers står
denne lære i strid med profetiene. Vi skal fremføre noen begrunnel
ser:

1. Brud, gr. nymfe, står fem steder i NT, nemlig Johs. 3, 29, Åp.
18, 23, Åp. 21, 2 og 9, 22,17, men hverken her eller andre steder i
Skriften står at NT-menigheten er Jesu brud. Derimot står mange steder
i NT at menigheten er Jesu legeme, f. eks. Rom. 12,5, 1. Kor. 12,12—
13 og 27, Ef. 1,22-23, 4,15-16, 5,22-23 og 30, Kol. 1,18 og
24, 2,19, 3,15. Og det er dette som er sannheten at MENIGHETEN
ER JESU MYSTISKE LEGEME.

2. Her er ingen opprykkelse av menigheten omtalt i Matt. 25,1—13.
Der står bare at jomfruene tok sine lamper og gikk ut for å møte brud
gommen. Ja, opprykkelsen av menigheten omtales overhodet ikke i de
synoptiske (samsynige) evangelier (etter Matt., Mark. og Luk.), men er
først åpenbart for Paulus og først omtalt i 1. Tess. 4,15—17.

3. Heller ikke omtales her oppstandelse av de hensovede av menig
heten som jo skal slqe før forvandlingen av de levende av menigheten,
hvorpå de begge tilsammen skal rykkes opp i luften for å møte Herren.
4. Videre går jomfhiene først ut for å møte brudgommen ved Jesu

synlige gjenkomst til vår jord, epifani'en (fremstrålingen) av Jesu paroy-
sia, når han kommer for å INNGÅ I PAKTSFORBUND MED IS
RAEL, Ap. gj. 15,16—18. Ifølge Matt. 24,29—30 og Mark. 13,24 inn-
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trer epifani*en etter den store trengsel, som oppfylles i den andre halv-
del av den syttiende åruke for Israel og Jerusalem, Dan. 9,27.

5. Menighetens opprykkelse derimot finner sted i ankomst-fasen av
Jesu paroysia FØR den syttiende åruke, og da NT-menigheten intet
har å gjøre med de sytti åruker for Israel og Jerusalem, må den følgelig
utkalles i tidsintervallet mellem den sekstiniende og den syttiende år
uke, Dan. 9,24—27.
6. Endelig kan ikke jomfruene, gr. parthenos, være brud, gr. nymfe,

da ingen ekter sine brudepiker. Nei, jomfruene står for ISRAELS
BRUDEJOMFRUER av hedensk, d. e. ikke-israelsk, ætt i Lammets
bryllup i Messias-riket på denne jord, og hvor de KLOKE JOMFRUER
REPRESENTERER DE REDDEDE, OVERLEVENDE AV NA
SJONENE, som overlever donunen over dé levende naqoner ved Jesu
gjenkomst. Matt. 25,31—46.

7. Heller ikke forekommer bryllup og ekteskap i himmelen. Matt.
22,29-30, Luk. 20,34-36.
8. Videre faller også denne lære om at jomfruene står for NT-menig-

heten sammen når en holder lignelsen om jomfruene i Matt. 25,1—13
sammen med den samhørige lignelse i v. 14—30, som begynner slik:
*Tor det er likesom'*, v. 14, og denne lignelses Lukas-versjon (utgave) i
Luk. 19,12—27, som vi senere skal se. Men det vanlige er at Matt. 25,
1—13 foredras som en selvstendig tekst uten å ta med den samhørige lig
nelse i Matt. 25,14—30 og dens Lukas-versjon i Luk. 19,12—27. Der
som alle disse tre skriftsteder tas med, £kal en finne at Matt. 25,1—13
ikke kan anvendes på NT-menigheten.

9. Men denne anakronismes (feilaktig tidsbestemmelses) dypere og
egentlige sammenheng er oppstått derved at den er en følge av kirkens
store gamling av tyvegods fra Israel, idet kirken har tilegnet seg Israels
velsignelser fra Gud og latt Israel beholde forbannelsene, særiig i forbin
delse med den over 1700 år lange teologiske indoktrinering av antikjili-
asme (forkastelse av Messias-riket, tusenårsriket) på denne jord. Selvsagt
var det da også meget nærliggende å la de kloke jomfruer stå for menig
heten (kirken).
10. Det er overveiende sannsynlig at også kirkens antikjiliasme er år

saken til kirkens feilaktige oversettelse av gr. SYNTELEIA TOY
AIONOS med VERDENS ENDE, Matt. 13, v. 39, v. 40, og v. 49,
24, 3, 28, 20. Her setter kirken altså punktum for det som skal skje



på og med denne gamle joid, hYonmot profetien viser klart at det er en
tidsperiode som her skal dutte, nemlig den tidsperiode som profetien
kaller HEDNINGENES TIDER, gr. KAIROI ETHNON, Luk. 21,24,
som varer fira Nebukadnesar n.s nybabylonske rike til Jesus Messias'
opprettelse av Mesaas-riket (tusenåmriket) på denne jord ved sin gjen
komst.

Et bevis for at den ovenfor nevnte oversettelse av gr. aion er feilaktig,
viser f. eks. Hebr. 9, 26, hvor den samme oversettelse måtte føre til at
denne jord forgikk ved Jesu korsdød, hvilket ikke dqedde. Men her er
gr. SYNTELEIÅ TON AIONON oversatt med TDENES ENDE.
Altså er det vilkårlighet i oversettelsen, idet den skifter med fortolk
ningen for å hindre dens sammenbrudd.
Det er en stor skuffelse at den siste norske bibeloversettelse av 1978

beholder oversettelsen av gr. SYNTELEIÅ TØY AIONOS med VER
DENS ENDE i de respektive fem skriftsteder, men det understøtter
bare det jeg har skrevet i flere artikler om kirkens antikjiliasme.
Men det er i hvert fall tre riktige oversettelser av gr. SYNTELEIÅ

TØY AIØNØS. Den første er den engelske: Revised Standard Version
av NT fra 1946, som her oversetter med: THE END ØF THE AGE,
d. e. TIDSALDERENS ENDE. Den andre er: NT på moderne norsk av
1973, som — enda bedre — oversetter med: DENNE TIDSALDERS
ENDE. Den Concordante Veraon, U. S. A. har også: TIDSALDER
ENS ENDE.

11. Kirkens store ulykke i forbindelse med bruddet mellom kirken og
Israel og dette brudds onde utartning er kirkens forkastelse av den san
ne, bibelske og hebraiske kjiliasme (læren om himlenes rike på denne
jord), det messiansk-israelske, verdensomspennende rike, hvor Jesus
Messias er Konge som Davids himmelske Sønn, 2. Sam. 7,12—16, Luk.
1,31-33, Ap.gj. 1,6, 3,19-26, 15,16-18, 1. Kor. 15,25-28,
Ap. 20,1—6. Derved har kirken også fratatt seg selv muligheten av en
rett fortolkning av Bibelens eidrjatologiske profetier. Dette er lett å be
vise gjennem hele eskjatologien.

Heller ikke den lutherske reformasgonskirke på 1500-tallet og senere
har gjort noe for å rette på dette. Øg kirkens lære på dette punkt er en
ten å oppfatte tusenårsriket som kirkens hele liv på jorden eller som en
åndelig oppblomstring av kirken i en eller annen kirkens periode, altså
den uegentlige kjiliasme. Den store reformator Martin Luther, hvis livs
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stoxvødc var å ønve frem igjen xettferdiggløieben av uforskyldt nåde
ved tro, aom var nedstøvet og overvokst av den katolske tradldon kelt
toL dOO^allet av, var sehr en uegentUg kjiliast. lifens den romersk-katol
ske kidce regner hele Iddrens liv på jorden som tusenårsriket, så regner
Luther de tusen år fra den sdste halvdel av det første århundre til den
siste halvdel av det elløvte århundre e. Mess. Mens andre av kukens store
lesrere anfører de tusen år til å v»ie andre tidsperioder av kirirens to
tusenårige historie, men alltid som en åndelig oppblomstring av kirimns
liv. Qg at den lutherske kirke er antikjiliastisk i foriiold til den sanne, bi-
béldce og bebraidre kjiliasme, er utvilsomt ifølge dens bebjennélsesdaif-
ter og hele forkynnelse. Se. f. eks. Confessio Augustane, art 17, punkt
3, etc.

Derfor må vi bede for vår kirke at den ved Guds nåde måtte komme
seg løs fra antikjiliasmens onde arv gjennem århundrene selv om det
først blir i den ellevte time.

Artikkel nr. 263:

LAMMETS BRYLLUP

Vi dcal så gå over til å omtale den andre lignelse i Matt. 25, nemlig
lignelsen om DE BETRODDE FENGER, v. 14—30, som hører sam
men med lignelsen om jomfruene, v. 1—13, snrlig også på grunn av inn-
ledningBOidene, *Tor det er likesom'*, v. 14. yiåete isA også lignelsen
om de betrodde penger, v. 14—30, omtales sammen med denne lignelses
Lukas-verqon, 19,12-27, hvorved forståelsen av lignelsen blir helt klar.

Idén fønt skal vi kort fremsette noen punkter som generelt letter for^
ståelsen av Jesu eskjatologiske tale på Oljeberget:

1. For det første er Matteus' evangelium sesrlig evangeliet for Israei,
bvor også riket for Israel, himlenes rike på denne jord, seerlig er omtalt.
2. For det andre omtsJes ikke menighetens oppryi^lse i de gynop-

tiske (samsynige) evangelier (Matt., Mark. og Luk.), men den omtales
derimot i Johannes' evangelium, 14, 1—3. Oppryldmlsen er dog først
åpenbart for Paulusi 1. Tess. 4,15—17 og i densmodiffkaqon angående
forvandlingen i 1. Kor. 15,51-^2.
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3. For det tredje er det etter menighetens opprykkelse i frelseshist-
orisk forstand kun to slags mennesker tilbake på jorden, nemlig israelere
og hedninger, d. e. ikke-israelere. Og opprykkelsen skjer i ankomst-fasen
av Jesu paroysia (komme) FØR den syttiende åruke for Israel og Jeru
salem, Dan. 9, 27, som innleder jøsten, gr. therismos, i eskjatologisk
forstand.

4. For det Qerde er det meget viktig å vite NAR Jesu svar på disip-
lenes tegn-spørsmål i Matt. 24, 3, altså V. 4 ETC., BEGYNNER Å
OPPFYLLES:

Og Jesus gikk ut av templet og drog derfra, og hans disipler kom til
ham for å vise ham templets bygninger. Men han svarte og sa til dem:
Ser dere ikke alt dette? Sannelig sier jeg dere: Her skal ikke levnes sten
på sten som ikke skal brytes ned, v. 1—2.
Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enrum og

sa: Si oss: Når dcal dette ̂ e? og hva skal tegnet være på ditt komme og
på tidsalderens ende? v. 3.
Merk at i Matt. 13, v. 39, v. 40, og v. 49, 24, 3, 28,20, éksl gr.

synteleia toy aionos ikke oversettes med verdens ende, men med tidsal
derens ende.

Her stiller disiplene Jesus to spørsmål. Det første er: Når skal dette skje?
Dette går så klart på Jesu profeti i v. 2 som gjelder templets og Jeru

salems ødeleggelse og som fikk sin oppfyllelse ved romerne i år 70 e.
Mess. Og av synoptikeme er denne oppfyllelse kun omtalt av Lukas, 21,
20-24.

Det andre q)ørsniål er tegn-spørsmålet: Hva sksl TEGNET være på
ditt komme og på tidsalderens ende?
Av profetiene vet vi at dette tegn skal skje ved Jesu synlige gjenkomø;

i kraft og herlighet til vår jord til dommen over de levende naidon®'» ̂
fullførelsen av den første oppstandelse og til opprettelsen av Messias-
riket på denne jord, riket for Israel (tusenårsriket). Matt. 24, 29—30,
Ap. 1,7, 19,11-21, etc.

Jesus omtaler mange tegn i sin store eakjatologiske tale på Oljeberget,
men det tegn disiplene bad om, var tegnet på hans komme og på tidsal
derens ende, og dette tegn må være HAM SELV i himmelens ékyei.
For det var Menneskesønnen som kom med himmelens dcyer, profeten
Daniel fikk se i forbindelse med dommen over de levende nasjoner,
Dan. 7,13. Det var også dette Jesus henviste til i Israels absolutt forfer-
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deligste trengsel, Matt. 24, 21—27, som kalles trengselen den store, gr.
tes thlipseos tes megales. Åp. 7,14. En Messias som da er på jorden, er
en falsk Messias. Kun en Messias som da åpenbares fira himmelen og
kommer med himmelens skyer, er den sanne. Guds Mesaas. Dette var
også den siste del av det svar Jesus gav synedriet (det høye råd) i Matt.
26, 63—64: "Og ypperstepresten tok til orde og sa til ham: Jeg tar deg i
ed ved den levende Gud at du sier oss om du er Messias, Guds Sønn.
Jesus sa til ham: Du har sagt det. Dog, jeg sier dere: Fra nå av skal dere
se Menneskesønnen sitte ved Faderens høyre hånd og komme i himme
lens skyer". Det er også dette som står i innledningen til Jesus Messias'
åpenbaring. Bibelens krone: "Se, han kommer med skyene, og hvert øye
skal se ham, også de som har gjennemstunget ham, og alle jordens slek
ter skal gråte sårt over ham". Åp. 1,7. Det var også det de to en^er vis
te til, ved Jesu himmelfart. Ap. gj. 1,11.
Med hensyn til TIDSALDERENS ENDE, gr. synteleia toy aionos.

Matt. 13, v. 39, v. 40 og v. 49, 24,3, 28,20, viser all profeti i denne
sak at Jesu gjenkomst til vår jord, d. e. epifani'en (fremstrålingen) av
hans paroysda (komme) og tidsalderens ende skjer samtidig, Dan. 2., 7.,
Ap. gj. 3,19-23, 15,16-18, Åp. 19,11-21, 1. Kor. 15,25. Og
denne tidsalder er så klart hedningenes tider, gr. kairoi ethnon. Luk. 21,
24 og 27, eller de fire verdensrikers tid, ffa Nebukadnesar n.s nybaby-
lonske rike, 606 f. Mess. til Jesu gjenkomst og opprettelsen avMessias-
riket på denne jord, den tid hedningene er alene om å styre verden for
Gud, mens Israel av Gud er satt til side i landflyktighetenes dom.

Artikkel nr. 254:

LAMMETS BRYLLUP

Når det gjelder Jesu første komme, må vi nøye merke oss at disiplene
da ikke hadde noe kjennskap til NT-menigheten eller Jesu komme i luft-
himmelen for å rykke den opp til seg. GT-profetene hverken så eller be
skrev NT-menigheten i Jesu og hans disiplers Bibel, GT-skriftene (Te-
naeh), som Jesus nøye fulgte i sin utleggelse og som diaplene kun hadde
forutsetning tU å forstå. Der er mange eksempler på dette. (Dog en
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enkelt gang nevner Jesus NT-menigheten, gr. ekklesia, for disiplene ved
Peters store bekjennelse, Matt. 16,15—19.) For disiplene var det derfor
for Den Hellige Ånds komme. Ap. gj. 2, bare ett fremtidig, Jesu kom
me, nemlig hans komme for å opprette riket for Israel, Ap. gj. 1,6, som
svarer til epifani'en (firemstrålingen) av hans paroysia (komme) i NT,
2. Tess. 2, 8, Matt. 24, 29—30, Åp. 19,11—21, etc. og som omtales
mange steder i GT.
Så er vi kommet frem til det spesielle vi vil frem til, i punkt 4 i art.

253: NÅR skal Jesu svar på disiplenes tegn-spørsmål i Matt. 24, 3
BEGYNNE Å OPPFYLLES og hvor han advarer dem mot å la seg for
føre av de falske messias'er, v. 4—5 og 24?

Allerede ved en umiddelbar betraktning av Matt. 24, 4—13 er det
klart at dette omtaler en tid hvor mange skal komme i Jesu navn og si:
Jeg er Messias, og de skal føre mange av israelene vill. Derfor begynner
Jesus med å si til dem: Se til at ikke noen fører dere vill! Altså går for-
førelsen da ut på å få disiplene til å tro på en annen Messias enn Jesus
og at han er kommet på en hemmelig, usynlig måte. Og disse forførere
skal gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulle føres vill
om det var mulig, v. 24. Noen av dem skai da si til disiplene: *'Se, han er
ute i ørkenen, da gå ikke demt, se, han er inne i kamrene, da tro det
ikke!" v. 26. For i begge tilfeller fomtsettes at Jesus da allerede på
usynlig måte var kommet til Israels land. Men Jesu komme for Israel og
folkene er SOM LYNET som går ut fra øst og skinner like til vest, slik
at alle skal se ham komme, og ingen kan ta feil, v. 27.
Og dere skal høre krig og rykter om krig, se til at dere ikke lar dere

skremme! for det må så skje, men enden er ikke enda, v. 6.
Merk at når Jesus i sitt svar på disiplenes tegn-spørsmål i v. 6,13 og

14 taler om enden, bmkes ikke gr. synteleia men gr. telos, d. e. endens
endetidspunkt.
For folk skal reise mot folk, og rike mot rike, d. e. verdenskriger, og

der skal være hunger og jordskjelv både her og der, v. 7. Men dette er
likevel bare begynnelsen til veene, v. 8.
Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere ibjel, og DERE SKAL

HATES AV ALLE FOLKESLAG FOR MTTTT NAVNS SKYLD,
v. 9. Dette er BEGYNNELSEN TIL DEN STORE TRENGSEL i

midten av den syttiende åruke, Dan. 9,27, alle tiders desidert forferde
ligste forfølgelse av Jesu israelske disipler, og som i de neste 3 1/2 år
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skal gå sitt redselsfulle løp over jorden, ikke bare over Israel men over
enhver som motsetter seg Anti-Messias, så langt han da makter å utføre
sin onde vilje.
DEN TID SOM JESUS OMTALER I MATT. 24,4-13 ER SA

KLART DEN ANTIMESSIANSKE TRENGSELSTID, SOM OPP
FYLLES I DEN SYTTIENDE ÅRUKE FOR ISRAEL OG JERU

SALEM, Dan. 9,27, Åp. 6,1-18,24.
Videre gjelder Matt. 24,14 den andre forkynnelse av evangeliet om

himlenes rike ved israelske disipler. Matt. 10,23.
Endelig gjelder Matt. 24,15—31 tiden fra midten av den syttiende år-

uke til Jesu synlige gjenkomst i kraft og herlighet, d. e. epifani*en (frem-
strålingen) av hans paroysia (komme), og opprettelsen av Messias-riket
på denne jord.
Og at Jesu svar på disiplenes tegn-spørsmål i Matt. 24, 3 BEGYN

NER Å OPPFYLLES I OG MED V. 4 ETC. slik foran omtalt og
som oppfylles i den syttiende åruke, er lett å føre bevis for ifølge den
kronologiske rekkefølge av begivenheter i Åpenbaringsboken. For etter
innledningen med åpenbaringen av den herliggjorte Jesus Messias, kap.
1, omtales NT-menigheten i kap. 2 og 3. Og i kap. 4 og 5, som innleder
med Johannes' oppstiging i himmelen og som antesipativt (foregripen
de) symboliserer menighetens opprykkelse, vises oss det himmelske si
tuasjonsbilde foran den syttiende åruke for Israel og Jerusalem, Dan. 9,
27, hvor så klart opprykkelsen av menigheten er skjedd. Åp. 5, 8—10.
I Åp. 6, 1—8 begynner den syttiende åruke med åpningen av de fire
første segl, som svarer til Matt. 24, 4—8. Og i Åp. 6, 9 begynner den
store trengsel, som svarer til Matt. 24,9—13.
Merk også at fra og med Åp. 6 nevnes ikke menigheten som værende

på jorden men i himmelen under symbolet de tjuefire eldste. Og benev
nelsen de hellige f. eks. i Åp. 13 og de utvalgte i Matt. 24,22 og 24 går
ikke på menigheten men på Israel.
Dermed er det ført bibelsk bevis for at Jesu svar på disiplenes tegn-

spørsmål i Matt. 24, 3 oppfylles i den syttiende åruke i endens tid, Dan.
9, 27, og i epifani'en (fremstrålingen) av Jesu paroysia (komme) straks
etter den store trengsel. Matt. 24,29—30, Mark. 13,24.
Da opprykkelsen av menigheten skjer i ankomst-fasen av Jesu paroy

sia (komme) FØR den syttiende åruke, kommer vi hermed frem til føl
gende konklusjon: For det første må en ikke bare holde NT-menigheten
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og Israel fra hverandre fordi de læremessig representerer to forskjellige
frelsesmanifestai^oner, men for det andre tvinger deres adskillelse seg
frem kronologisk fordi menigheten opprykkes FØR den syttiende år-
uke. Derved forenkles også vesentlig utleggelsen av Jesu eskjatologiske
tale på Oljeberget, idet menigheten skal holdes helt utenfor det av talen
som oppfylles etter dens opprykkelse. Og således har menigheten intet å
gjøre med høsten, gr. therismos, i eskjatologisk forstand, d. e. det som
skal skje i den syttiende åruke, Dan. 9,27, og den meget korte tid mel
lom avslutningen av den store trengsel og Jesu gjenkomst til vår jord.

Artikkel nr. 255:

LAMMETS BRYLLUP

Vi skal så omtale den andre lignelse i Matt. 25, nemlig LIGNELSEN
OM DE BETRODDE PENGER, v. 14—30, sammenholdt med denne
lignelses Lukas-versjon, LIGNELSEN I LUK. 19,11—27.

Det første vi merker oss er at Jesus omtaler en LIKHET mellom dis

se to lignelser og lignelsen om jomfruene i Matt. 25,1—13, idet han i v.
14 sier: **Fot det er likesom —Hva består så denne lighet i?

Vi er tidligere kommet frem til at de kloke jomfruer i Matt. 25,1—13
er Israels brudejomfruer av hedningefolkene som, i likhet med de dår
lige jomfruer, også av hedningefolkene, går ut for å møte brudgommen,
Jesus Messias, når han i kraft og herlighet kommer tilbake til denne
jord for å INNGA I PAKTSFORBUND med det nye, frelste, jordiske
Israel i endens tid. Ap. 19, 7—9. De kloke jomfruer, SOM VAR RE
DE, idet de hadde brennende lamper, gikk med ham inn til bryllupet,
og døren til bryllupshuset på denne jord ble lukket. Lampen er her
symbol på menneskeånden, og ojjen er symbol på Den Hellige And. De
dårlige jomfruer derimot møtte en stengt dør, da de ikke hadde oljen.

Lignelsen om jomfruene er STERKT TIDSBESTEMT og angår den
tid TIDSADVERBET DA I V. 1 får sin oppfyllelse, nemlig da Jesus
— etter opprykkelsen av menigheten — kommer tilbake til vår jord og
igjen oppbygger Davids falne hytte, d. e. gjenreiser det davidske dynasti
over Israel, foråt alle andre mennesker skal i^ke Henen, ja alle hednin-
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gefolkene, som mitt navn er blitt nevnt over, sier Herren, som gjør det
te, Ap. gj. 15,14—18.
Det er alteå som om de kloke brudejomfruer av hedningefolkene dra

ges mot tidspunktet for Jesu gjenkomst til vår jord som deres store og
eneste håp.

Hvorfor? Vi gjentar v. 14: 'Tor det er likesom —Vi må derfor i lig
nelsene om de betrodde penger i Matt. 25,14—30 og Luk. 19,11—27
vente å finne løsningen på det forhold at jomfruene NETTOPP GIKK
UT for å møte brudgommen på det tidspunkt Jesus Messias kommer
igjen til vår jord for å inngå i paktsforbund med Israel. Og ifølge logisk
slutning kunne vi vente at løsningen på dette forhold turde være at de
som disse to lignelser angår, OGSÅ DA SELV ER REDE.

Ifølge Ap. 19, 7—9 har den herliggjorte Jesus Messias' jordiske hus
tru, gr. gyne, hustru-bruden på nytt i Lanunets bryllup, d. e. det nye,
frelste, jordlige Israel i endens tid OGSÅ DA GJORT SEG REDE
og oppholder seg på sitt sted etter israelsk bryllupssedvane og venter på
den himmelske brudgom i hans synlige gjenkomst for Israel i kraft og
herlighet.
Denne Hellig-Åndens opplysning såvel av Israel som av hedningefol

kene skjer ved den andre forkynnelse av evangeliet om riket ved Isra
elske vitner. Matt. 24,14, 10,23.

Dette er aldeles ikke det paulinske evangelium, som den antikjilias-
tiske forkynnelse hevder. Nei, forkynnelsen av det paulinske evangelium
er på den tid opphørt, og NT-menigheten, som det paulinske evange
lium utkaller, er allerede opprykket, hvilket skjer ved ankomst-fasen av
Jesu paroysia (komme), FØR den syttiende åruke for Israel og Jerusa
lem, Dan. 9,27.
Men en forkynner dette for døve ører i vår kirke sålenge det ikke er

kjennes at Guds evangelium har fire former, slik vi tidligere har omtalt.
Dessverre har vår kirke forkastet dette ved en over 1700 år lang teolo
gisk indoktrinering av antilgiliasmen (forkastelse av riket for Israel),
hvilket særlig er kirkens onde arv gjennem århundrene.
Det evangelium som omtales i Matt. 24, 14, er altså HIMLENES

RIKES EVANGELIUM, som første gang forkyntes av døperen Johan
nes og Jesus selv og hans disipler, da himlenes rike var nær for Israel.
Men da Israel som naqon forkastet både himlenes rike og dets Konge
Jesus Messias og senere også forkastet den oppstandne og herliggjorte
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Jesus Messias og Den Hellige Ånd, da han ble sendt til joid, ble Israel av
Gud satt tilside for en tid inntil hedningenes fylde, som er utkalt ved
det paulihdrf evangelium, er kommet inn, Rom. 11, 25. Men da skal
hele Israel bh frelst ved den andre gangs forkynnelse av himlenes rikes
evangehum og Jesu gjenkomst som redningsmannen fra Sion, v. 26,
Matt. 24,14, 10,23.

Her er å merire seg at denne gang er himlenes rikes evangehum for Is-
ael et ULTIMATUM om enten å ta imot det til frelse eher å bh utryd
det, Ap. gj. 3,19—26, Esek. 20,32—38. Men for hedningene er denne
forkynnelse et kah til Messias-riket på denne jord.

Vi er hermed foreløpig kommet frem til at det nye, frelste, jordiske
Israel i endens tid, Rom. 11, 25—26, hustru-bruden på nytt i Lammets
bryUup i Messias-riket på denne jord, HAR GJORT SEG REDE og
venter på sitt sted etter israelsk bryUupssedvane på brudgommens
komme. Ap. 19, 7—9 og 11—21. Men også de kloke jomfruer, d. e. det
frelste Israels brudejomfruer av hedningefolkene i endens tid, ER RE
DE til det samme brudgommens komme. Matt. 25,10.

Artikkel nr. 256:

LAMMETS BRYLLUP

I forrige art. kom vi frem til at såvel det nye, frelste, jordiske Israel i
endens tid VAR REDE, Åp. 19, 7—9, og de kloke, israelske brude
jomfruer av hedningefolkene VAR OGSÅ REDE, Matt. 25,10, til på
forskjehig måte å møte den himmelske brudgom Jesus Messias ved hans
synhge gjenkomst til den celebre bryUupsfest som hans himmelske Fa
der har bestemt skal holdes for hans Sønn i Messias-riket på denne jord.
Matt. 22, 2. Og utenom disse to kategorier mennesker beretter profe
tiene ikke om andre som da er rede til å møte himmel-kongen Jesus
Messias ved hans synhge gjenkomst i kraft og herhghet til denne jord til
dommen over de levende naqoner, til fullførelsen av den første oppstan
delse og til opprettelsen av riket for Israel, hvilket først må £^e før
bryUupet kan begynne.
Det første vi nå må gi svar på, er hvem det er som omtales i LIG—
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NELSENS OM DE BETRODDE PENGER i Matt. 25,14-30 og
Luk. 19,11-27.
På grunn av tids— og frelseshusholdnmgene i vår Bibel, som helt og

fullt beror på Guds forutvitenhet og allvitenhet, vet vi at etter NT-me-
nighetens opprykkelse som i^er ved ankomst-fasen av Jesu paroyeda
(komme) FØR den syttiende åruke for Israel og Jerusalem, Dan. 9,27,
er der frelseshistorisk kun to slags mennedrer tilbake på jorden, nemlig
israelere og hedningefolkene, d. e. ikke-israelere. Derfor må videre ifolge
vår utl^else om at de kloke jomfiruer i Matt. 25, 1—13 er Israels
brudejomfruer av hedningefolkene, de som omtales i lidelsene om de
betrodde penger i Matt. 25,14—30 og Luk. 19,11—27 være av Israel,
altså israelere, hvilket vil fremgå av den videre utieggelse.
Det naturlige utgangspunkt for lignelsene om DE BETRODDE

PENGER har vi i Luk. 19,11: '*Mens de hørte på dette (d. e. hva Jesus
i v. 9 og 10 sa om Sakkeus), la han også en lignelse til, fordi han var nær
ved Jerusalem, og DE TENKTE at Guds rike straks dculle komme til
syne". Folkets tanker om at Guds rike skulle komme på denne jord, var
riktige nok, men det kunne IKKE STRAKS komme til syne.

Ved det store bespisningsunder ved den galileiske sjø ville folket ta
Jesus med makt for å gjøre ham til konge, Johs. 6,15. At Jesus skulle
bli konge og det endog over hele jorden fra Jerusalem av, er fullstendig
riktig etter Guds profetier, men først etter en lang tid. Derfor unnvek
Jesus folket.

Da Jesus etter sin oppstandelse viste seg for sine apostler i førti dager
og talte med dem om det som hører til Guds rike, kunngjorde han dem
at de ikke måtte vike fra Jerusalem men bie på den av Faderen lovte
Hellige Ånd, som de skulle døpes med og i hvis lys og kraft de skulle
virke og som skulle komme ikke mange dager deretter. (Og Hellig-Ån-
den kom på den femtiende dag etter oppstandelsen.) Da spurte disip
lene Jesus: Herre! gjenreiser du på den tid riket for Israel? Altså ved
Den Hellige Ands komme. Jesus avviste ikke dette viktige spørsmål,
men han fastholdt at Faderen har fastsatt tiden av sin egen miJct, og at
de skulle få kraft idet Den Hellige Ånd skulle komme over dem, og de
skulle være Jesu vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og
like til jordens ende.
I over nitten hundre år har Israel nå ventet på det messiani^e freds

rike på denne jord. Men komme skal det, og Guds profetier i vår Bibel
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sammenholdt med vezdenssituasgonen idag viser klart at tiden er nær.
Når det gjelder den sammenholdte utleggelse av lignelsene om DE

BETRODDE FENGER i Matt. 25,14-80 og Luk. 19,11--27 legger vi
her fort merke til — som i Skriften forøvrig -* at de to beretninger ikke
er helt sammenfallende, idet Den Hellige And har inngitt de to berettere
Matteus og Lukas det som var naturlig for hver av dem å iaktta, 2. Tim.
8,16—17, 2. Fét. 1,19-21. Derfor må Skriften alltid sammenholdes
ved Den Hellige Ånds opplysning idet Skrift opphrser Skrift. Og Skrif
ten kan ikke gjøres ugyldig, dral derfor i de to lignelser kun omtale
det vi mener er vesentlig for den eskjatologidre forståelse:
En mann av høy byrd ville dra utenlands for å FÅ KONGEMAKT

og så komme tilbake igjen, Matt. 25, 14, Luk. 19, 12. Dette bflde
Jesus her bruker, var godt kjent og til stor forargelse for jødene, for
både den av jødene mislikte idumeer Herodes den store og hans søim
Arkelaus måtte begge reise til Roma for å få kongemakt. "Landet langt
borte" derimot som Jesus reiste til, var himmelen og det himmelske Je
rusalem og Guds trone.
Mén før han reiste, overgav han sine tjenere SIN EIENDOM i form

av penger, talenter og pund, men i ulike mengder, foråt de skulle kjøp
slå med dem mens han var borte. Matt. 25,15, Luk. 19,18.

Penger og pengevirksomhet og handel, som forøvrig i disse to lignel
ser dels må forstås bokstavlig og dels bildélig ettersom situasjonen kre
ver, har vært og er en meget fremtredende virksomhet i jødenes omflak
kende, forfulgte og lidende tilværelse i diaspora'en bhmt folkene, hvis
fyrster også stadig urettferdig beskattet og plyndret jødene for penger.
Her er utvilsomt også en tilsiktet henvisning tU den velkjente P^QE—
FORØKENDE TILBØYELIGHET som jødene har utviklet siden disse
lignelser ble ficemsatt. Og i alminnelighet kan en hevde at der er intet i
disse lignelser som kan anvendes på Jesu førelser med NT-menigheten i
den nærværende nådens frelseshusholdning. Derimot passer alt nøyaktig
når det er forbundet med DET RIKE han talte med sine disipler om.
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Artikkel nr. 257:

LAMMETS BRYLLUP

Når så mannen av høy byrd (Guds Sønn) var reist, hvilket sikter til
hans himmelfart på den førtiende dag etter oppstandelsen, gikk de to
førstnevnte, gode og tro, ijenere, som må forstås kollektivt (flere opp
tredende i fellesskap), STRAKS ut for å kjøpslå med sin herres penger.
Matt. 25,16-17.

Dette sikter til den første, livskraftige, jødiske forsamling i den pet-
riske periode i apostelmenigheten, hvor apostelen Peter, de omskåmes
hovedforkynner var lederen, Jerusalem var sentrum, himlenes rikes
evangelium vesentlig var budskapet, og som svarer til Apostlenes gjer
ninger^ fra kap. 1 til og med kap. 9. Ennå kunne det første tilbud om
himlenes rike for Israel oppfylles, dersom Israel som nasjon hadde an
gret sin synd og tatt imot den oppstandne og himmelfame Jesus Mes
sias. Se her særlig Peters viktige tale i Ap. gj. 3,9—26.
Men Israel som na^on avviste både dette kjærlighetsfulle tilbud fra

Frelseren og Den Hellige Ånd som var sendt til jord. Dette fremgår i lig
nelsen av at hans landsmenn HATET HAM og skikket sendemenn
etter ham og lot si: '*Vi vil ikke at denne mann dral være konge over
oss". Luk. 19, 14. Og dette syarer i handling til mordet på Stefanus og
forfølgelsen av menigheten i Jerusalem, Ap. gj. 7 og 8, 1—4. Derfor
måtte Gud sette Israel til side for en lang tid i diaspora'en blant folkene.
Se Ap. gj. 13,46, 18,6, 28,28.
Lang tid deretter da han (Jesus) hadde fått KONGEMAKTEN, Åp.

5, 1—7, Dan. 7,13—14, kom da disse tjeneres herre og holdt regnskap
med dem. Matt. 25,19, Luk. 19,15.
Det forhold at Jesus skal holde regnskap med dem han hadde overgitt

pengene FØR hans himmelfart, viser f. eks. klart at dette kun kan
gjelde Israel. Likeså det forhold at dette gjelder Jesus i egenskap av
Kongen (se også Matt. 25, 34 og 40). Men Jesus er ikke menighetens
konge, som mange antikjiliastiske fortolkere hevder og hvilkét er en av
gjort anakronisme (feilaktig historisk fremstilling). Han er menighetens
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Herre og hode for sitt légeme som er menigheten. MEN HAN ER IS—
RAELS KONGE, Sak. 9, 9, Luk. 1,31-33, Johs. 12,13, 19,19,
1. Kor. 15,24, etc.
Da kom den tjener frem som hadde fått fem talenter, og han hadde

med seg fem talenter til. Derpå den andre tjener som hadde fått to ta
lenter og hadde tjent to talenter til. De fikk begge samme attest: Vel,
du gode og tro tjener! du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over
meget, gå inn til din herres glede! Matt. 25,20—23.

Videre ifølge Lukas: Da kom den første frem og sa: Herre! ditt pund
har kastet av seg ti pund. Og han sa til ham: Vel, du gode tjener! fordi
du har vært tro i det små, skal du råde over ti byer. Og den annen kom
og sa: Herre! ditt pund har gitt fem pund. Også til denne sa han: Vær du
herre over fem byer!
Det fremgår her klart at dette ikke kan gjelde menigheten og heller

ikke himmelen, men her på jorden, og at disse disipler skal råde over
henholdsvis ti og fem byer i Messias-riket på denne jord. Jfr. her Rom.
4,13. NB!
Av lignende forhold som her kan lette forståelsen, sier Jesus til sine

disipler angående den store trengsel og den andre gangs forkynnelse av
himlenes rikes evangelium ved israelske vitner: "Men når de forfølger
dere i den ene by, da fly til den andre! for sannelig sier jeg dere: Dere
skal ikke komme til ende med ISRAELS BYER før Menneskesønnen

kommer". Matt. 10,21—23, 24,9—14.
Videre refereres: "Men dere er de som har holdt ut hos meg i mine

prøvelser, og jeg TILSIER DERE RIKET, likesom min Fader har til
sagt meg det, og dere skal ETE OG DRIKKE MED MEG I MITT
RIKE", Luk. 22, 28—30. — 'Da sa Peter til ham: Se, vi har forlatt alt
og fulgt deg, hva skal da vi få? Da sa Jesus til dem: Sannelig sier jeg
dere: Dere som har fulgt meg, dere skal I GJENFØDELSEN (av Mes-
sias-rikets nye orden) NÅR MENNESKESØNNEN SITTER PA SIN
HERLIGHETS TRONE (Matt. 25, 31), også sitte på TOLV TRO
NER og dømme Israels tolv stammer. Og hver den som har forlatt hus
eller brødre eller søstre eller far eller mor eller ham eller åkrer for mitt
navns skyld, skal få mangefold igjen og arve evig liv". Matt. 19,27—29.
— "Og jeg så troner og de satte seg på dem, og det ble gitt dem MAKT
TIL Å HOLDE DOM", Åp. 20, 4 I. - "Og de ble levende og RE
GJERTE MED MESSIAS I TUSEN ÅR", Åp. 20,4 H. - "Salig og
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hellig er den som HAR DEL I DEN FØRSTE OPPt^TANDELSE,
over dem har den annen død ikke makt, men de skal være GUDS OG
MESSIAS' PRESTER OG REGJERE MED HAM I TUSEN ÅR",
Åp. 20, 6. — "Og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud,
og de skal være KONGER PÅ JORDEN", Åp. 5,10. - "I dine fedres
sted skal dine sønner trede, DU SKAL SETTE DEM TIL FYRSTER
PÅ DEN HELE JORD", Salm. 45,17. — "Men det sier jeg dere at
mange skal komme fra øst og vest og SlTrE TIL BORDS MED
ABRAHAM OG ISAK OG JAKOB (og ALLE PROFETENE, Luk.
13, 28) i Guds rike". Matt. 8,11. — "Og han sa til dem: Jeg har hjertelig
lengtet etter å ete dette påskelam med dere før jeg lider, for jeg sier de
re: Jeg skal aldri mere ete det før det er blitt fullkommet i Guds rike.
Og han tok en kalk, takket og sa: Ta dette og del det mellem dere! For
jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mere drikke av vintreets frukt før
Guds rike er kommet". Luk. 22,15—18. — "For så sier Herren: Like
som jeg har latt all denne store ulykke komme over dette folk (Israel),
således vil jeg også la ALT DET GODE komme over dem som jeg har
lovt dem". Jer. 32,42—44. Etc.

Alt dette og meget, meget mere i Skriften viser til overflod den mang
foldige delaktighet og herlighet og lykke som blir dem til del som blir
med i den himmelske og jordiske fase i Messias-riket på denne jord,
riket for Israel (tusenårsriket), når dommen over de levende nasjoner
ved Jesu gjenkomst er over, med en frelst, gjenfødt, overlevende levning
av Israel og overlevende levninger av folkene, når alle frelste døde ned
gjennom tidene er legemlig oppstått og herliggjort, hver i sine avdelin
ger, i den himmelske fase og ved den første oppstandelse, når gjenopp
rettelsen for Israel i Jesus Messias' herlighets kongerike på denne jord er
en oppfylt kjennsgjerning, og når den ondes barn er fjernet fra jorden
og Satan og de onde ånder er fengslet i avgrunnen i rikets tid. — Å, hvil
ken uutsielig lykketid under Jesu kongedømme på denne jord, en dans
som ved Mahana'im, 1. Mos. 32,1—2, Høy. 6,13, i rettferdighetens
husholdning i tidenes fylde, da Gud vil samle alt til ett i Messias, både
det som er i himlene, og det som er på jorden, Ef. 1,10.
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Artikkel nr. 258:

LAMMETS BRYLLUP

Vi fortsetter omtalen av lignelsene om de betrodde penger, Matt. 25,
14-30 og Luk. 19,11-27.
SNUBLESTENEN OG ANSTØTSKLIPPEN I ISRAEL.
T^jeneren som hadde fått den ene talent, står nå for tur til å gjøre rede

for seg. Men i stedet for å kjøpslå med talenten, gravde han i jorden og
gjemte sin Herres penger. Matt. 25,18.

Dette viser klart at denne tjener representerer den del av Israel som
støter an mot snublestenen, Jesus Messias. For det som angår Israel som
folk, har Israel bevart den tid det har vært i jorden. Matt. 13,44, Esek.
37,12 og kan vise frem for Gud, jfr. Luk. 15, 29. Men når det angår Is
rael som Guds åpenbaringsfolk da Gud åpenbarte sin rettferdighet, som
loven og profetene vitner om, uten loven, det vil si Guds rettferdighet
ved troen på Jesus Messias for alle og over alle som tror, Rom. 3,21—22,
ble Jesus en SNUBLESTEN og en ANSTØTSKLIPPE FOR ISRAEL
på grunn av deres vantro mot ham. For Israel som jaget etter en lov som
kunne føre til rettferdighet, nådde ikke frem til en slik lov,
fordi de ikke søkte den ved tro men ved gjerninger, og det snublet over
snublestenen, slik at det ikke nådde det som det attrår, Rom. 9, 30—32.
Men DE UTVALGTE AV ISRAEL har nådd det Israel attrår, for

di de mottok Jesus Messias i tro. Derfor må vi merke oss det siste punkt
i det svar Jesus gav døperen Johannes' disipler å bringe ham da han (Jo
hannes) sendte dem til Jesus og lot spøire: "Er du den som skal komme
eller skal vi vente en annen?". Matt. 11, 3. Og punktet lød: "Salig er
den som ikke tar anstøt av meg", v. 6. Men Israels store ulykke som
folk var at det tok anstøt av en KORSFESTET MESSIAS og krevde
særlige tegn for å tro på ham, 1. Kor. 1,21—23, og det enda både Mose
lov og profetene og Salmene har forutsagt at Messias skal lide og oppstå
fra de døde på den tredje dag. Luk. 24, 44—46. De andre av Israel, de
ikke-utvalgte, som ikke mottok Jesus Messias i tro, er blitt forherdet
inntil den dag idag, Rom. 11, 7—8.
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Dette er altså grunnen til at forherdelsen over Israel bare er DEL
VIS og vil være det inntil Jesus frelser HELE ISRAEL SOM EN
LEVNING ved sin gjenkomst i endens tid, Rom. 11,25—26. Derfor er
forherdelsen over Israel som nagon tillike bare FORELØBIG, d. e.
inntil hele Israel blir frelst.

Men den SINNSFORANDRING som må skje med Israel, Ap. gj. 3,
19—21, før hele Israel kan bli frelst som en levning, virker Jesus ved sin
Ånd og sine gjerninger i Israel ved det som skal skje i og med Israel og
med Israels fiender i Israels land etter staten Israels opprettelse i 1948
og Israels påfølgende hjemvenden til Israels land.

Dette fremgår klart av to forhold. For det første av FORBILDET på
Jesu åpenbarelse for Israel ved Josefs tillqennegivelse for sine brødre, 1.
Mos. kap. 42 til og med 45. For det andre av profetiene i ESEKIEliS
BOK, som sikkert er den av Bibelens sekstitre (7 x 32 » 63) bøker som
er minst kjent og mest misforstått, men hvis forståelse i den tid som
kommer, blir avgjørende for forståelsen av Jesu førelser med Israel. Her
fremheves særlig kap. 36 til og med kap. 39 og spesieUe skriftsteder som
finnes spredt i hele boken, f. eks. Esek. 11,16—20, 20,42—44, 36,
24—38, se her særlig v. 31, 37,11—14 og 23, 39,25—29.

Dette viser at Israels nasjonale gjenreisning ved den moderne sionisme
først begynner å skje. De fleste israelere som Gud fører tilbake til Israels
land før Jesu gjenkomst, er i uomvendt tilstand. Men kommet til løftes-
landet begynner Gud først mer og mer å vekke dem til erkjennelse av
deres synd og deres store frafall fra Gud. Den åpenbare hjelp som Gud
har gitt Israel i de fem kriger som de arabiske nabofolk, opprustet av
verdensmaktene (særlig Soyjet-samveldet og dets allierte), hittil har på
ført det, har styrket Israels tro og tillit til Gud. På samme tid trøster
Gud Israel og taler vennlig til det. Dom. 19,3, Hos. 2,14—16, hvilket
også nå er en hovedsak for oss å gjøre. Es. 40,1—2, og alltid bede inder
lig til Gud for Israel, LES HER HELE ES. 62. Mon den ytterste nød
som Israel kommer i under Anti-Messias da alle jordens folk, ledet av
Satan og Anti-Mesaas og den falske profet, skal invadere Isræk land for
å utrydde Israel, ja, enda prøve ødelegge Jesus og de himmel&ke hærer
i avsindig raseri og arroganse ved hans gjenkomst til vår jord, skal føre
til at det troende Israel skal påkalle den korsfestede og oppstandne
Jesus fira Nasaret, og han skal åpenbare seg for dem som deres rednings
mann fira Sion, Joel 3,21, Sak. 14,4^ Rom. 11,25—26, etc. Og når vi
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foran har dae?et at hele Israel ifølge Rom. 11, 25—26 skal bli frelst
SOM EN LEVNING, sikter dette til at de av Israel som da ikke vil
motta den korsfestede og oppstandne Jesus av Nasaret som Messias og
Konge, skal utryddes av folket. Luk. 19,27, Ap. gj. 3,22—23.

Artikkel nr. 259:

LAMMETS BRYLLUP

Men til profetien om snublestenen og anstøtsklippen i Israel, Es. 8,
14—15, knytter seg to viktige avsnitt av den bibelske profeti, nemlig
DEKKET OVER ISRAEL, 2. Mos. 34,33-35, og DEN ESAIANSKE
PROFETI I ES. 6,9-13.
DEKKET OVER ISRAEL.

Vi skal først omtale DEKKET OVER ISRAEL, idet vi nøye må
merke oss at tidsbusboldningene i Bibelen fullt og belt beror på GUDS
FORUTVITENHET og ALLVITENHET og ikke på grunn av det som
skjer på jorden. Dette gjelder derfor også den betingede lovpakt på Sinai
(Horeb), 2. Mos. 19,5 fg.
Da Moses, denne lovpakts midler, var tro i bele Guds bus som tjener

til å vitne om det som skulle tales, Hebr. 3,5, må vi tro at Moses hand
let overensstemmende med Guds vijje og råd når ban la et dekke over
sitt ansikt "foråt Israels barn ikke skulle se at det som skulle forsvinne

(nemlig lovpaktens berligbet), tok slutt. Men deres (Israels) ann ble for
herdet. For belt til denne dag blir det samme dekke lidende når de
leser den gamle pakt, det (dekket) blir ikke tatt bort, fordi det er i Mes
sias det blir fjernet. Men belt til denne dag ligger et dekke over deres
hjerte når Moses blir lest. Men NÅR EN VENDER OM TIL HER
REN, blir dekket tatt bort", 2. Kor. 3,13—16. (NT-overs. av 1973)

Altså: Både israeleren individuelt og Israel som naqon må vende om
til Herren, i hvem dekket blir tatt bort, for det er i Messias det blir fjer
net.

Den gamle pakt (lovpakten) oppheves ikke i Messias. Jesus sier: "De
re må ikke tro at jeg er kommet for å oppbeve loven eller profetene, jeg
er ikke kommet for å oppbeve, men for å oppfylle. For sannelig sier jeg

154



dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en
eneste tøddel forgå av loven, før det er ̂ edd alt sammen". Matt. 5,
17—18. Altså: Loven er ikke opphevet men oppfylt i Messias. For loven
er hellig og åndelig, og budet er hellig og rettferdig og godt, Rom. 7,12
og 14. Heller ikke dekket blir tatt bort, men det blir fjernet i Messias,
slik at den som vender om til Herren, bar intet dekke.

Her må vi også merke oss at for Israels vedkommende vil en forenklet
og modifisert mosaisk offertjeneste bh bibeholdt i det tredje tempel på
denne jord, som er fullt forenbg med Golgata-offeret, Esek. kap. 43 til
og med kap. 46, Mal. 3,3—4.
Men dekket over Israel, som for det første var villet av Gud og var en

følge av laaels kommende overtredelser under lovpakten, er dog en
FORMILDENDE OMSTENDIGHET FOR ISRAEL, fordi det skyg
ger over den nye og ubetingede nådepakt i Jesu blod så lenge dekket be
står, idet det hindrer Israel i å se at lovpaktens herlighet svant. Og dek
ket var for det andre også nødvendig for OFRINGEN AV JESUS PÅ
GOLGATA KORS. For hadde denne verdens berrer, beriblant også av
Israel, kjent ham, hadde de ikke korsfestet herlighetens herre, 1. Kor.
2,8.
Men også over hedningefolkene ligger et dekke som hindrer dem i å

forstå Guds utvelgelse av Israel og hans planer med dette folk. Også
dette dekke skal Jesus fjerne fra folkene når han oppretter riket for Is
rael, Es. 25,7.

Ja, over hvert menneske uten forskjell på grunn av syndefallet ligger
et dekke som hindrer det i å erkjenne Gud og hans nådes ftelse uten ved
Den Hellige Ånds åpenbarelse.
På grunn av Guds forutvitenhet og allvitenhet kunne altså Gud for å

fremme sine frelse^laner lede Moses til å bruke dekket allerede da lov
pakten ble opprettet. Men likevel er dekket ikke en BINDENDE HIN
DRING for Israels frelse, fordi Israel ved Guds forekommende nåde
kunne vende om til Herren hvor dekket er Qemet, hvilket de utvalgte av
Israel har oppnådd og som var en kjennsgjerning gjennem Israels hele
historie.
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Artikkel nr. 260:

LAMMETS BRYLLUP

Vi skal så omtale DEN ESAIANSKE PROFETI i Es. 6,9-13, som
sammen med profetien om DEKKET OVER ISRAEL, 2. Mos. 34,
33—35, forklarer profetien om SNUBLESTBNEN OG ANSTØTS—
KLffPEN I ISRAEL, Es. 8,13-15.

Profeten Esaias, hvis visjonær-profetiske virketid var 760—698 f.
Mess. ble utpekt av Gud til å forkynne FORHERDELSESDOMMEN
OG ØDELEGGELSESDOMMEN OG LØFTET OM FRELSE FOR
ISRAELS LEVNING.
"Og han sa: Gå avsted og si til dette folk: Hor og hor, men forstå ik

ke, og se og se, men slqonn ikke! Gjor dette folks hjerte slovt og gjor
dets oter tunghorte og klin dets oyne til, foråt det ikke skal se med sine
osme og ikke hore med sine orer, og dets hjorte ikke forstå og omvende
seg, så det blir lægt! Da spurte jeg: Hvor lenge. Herre? Og han sa: Inntil
byene er odelagt og folketomme, og husene uten mennesker, og landet
er odelagt og blitt til en orken. Og Herren skal drive menneskene langt
bort, og tomheten bli stor i landet. Og er det ennå en tiendedel igjen i
det, ̂ al også den bli fortært. Men likesom det blir en stubb iøen av te-
rebinten og eken når de felles, så skal en hellig sæd være den stubb som
blir igjen av folket". Es. 6,9—13.
Ved denne domsavgjorelse fra Gud er Israel som nasjon bundet inntil

frelsen av DET HELE ISRAEL SOM EN LEVNING i endens tid,
Rom. 9,27-29, 11,25-26.

Vi viser her også tU det apostelen Johannes sier om Jesu tegn til Israel
i Johs. 12, 37—41: "Men enda han hadde gjort så mange tegn for deres
oyne, trodde de ikke på ham, foråt det ord av profeten Esaias skulle
oppfylles som han hadde sagt: Herre, hvem trodde det budskap vi horte,
og for hvem ble Herrens arm åpenbaret? Og de kunne ikke tro, fordi
Esaias atter hadde sagt: Han har blindet deres oyne og forherdet deres
hjerte, foråt de ikke skal se med oynene og forstå med hjertet og om
vende seg, så jeg kunne læge dem. Dette sa Esaias fordi han så hans her-
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lighet og talte om ham".
Men LØFTET OM FRELSE FOR ISRAELS LEVNING har dog

gjennom Israels hele historie stått ved makt for israeleren individuelt, og
derfor har det i hele denne tid vært en levning av frelste israelere som
ikke har foraktet Siloahs vann, de som rinner så stilt. Es. 8, 6, og som
Skriften kaller DE UTVALGTE, Rom. 11, 7. Men selv om mange er
kalt av dem, er kun få utvalgt. Matt. 22,14, d. e. som virkelig har tatt
imot frelsen.

Den profetiske del av Es. 6, nemlig v. 9~13, er ganske enestående i
Israels og Guds rikes historie. Den inneholder en FORHERDELSES—
DOM og en ØDELEGGELSESDOM og et LØFTE. Fra Moses til
kong Ussias' dodsår, v. 1, er ISRAELS FRIVILLIGE FORHERDEL
SES TID. Fra Ussias' dodsår til Israels fremtidige omvendelse og frelse,
Rom. 11, 25-26, er ISRAELS TVUNGNE FORHERDELSES TID,
og med den esaianske profeti i 6,9—13 skjer OVERGANGEN fra den
frivillige til den tvungne forherdelse. Men løftet som innskrenker og be
grenser begge dommer, leder Israels historie fra det øyeblikk da dets fri
villige forherdelse gikk over i den tvungne, dog slik at disse tre ting ikke
ble fullført på én gang, men slik at forherdelse og ødeleggelse og den
hellige levnings frelse veksler i den tvungne forherdelses tid.
Men til sist skal den tvungne forherdelse vike bort fra Israel, og dette

skal skje i endens tid, da Jesus Messias i epifani^en (fremstrålingen) av
hans paroysia (komme) skal åpenbare seg for Israel til deres frelse, og de
skal skue opp til ham som de har gjennemstunget. Sak. 12, 10. Og da
skal verden endelig få se et hellig folk som vandrer rettferdig for Gud.
Og dette tidspunkt for Israels frelse bestemmes av DE TRE PRO

FETISKE "INNTIL" for Israels messianske velsignelse:
1. "Inntil" ("før") Israel sier: "Velsignet være han (Jesus fra Nasa

ret) som kommer i Herrens navn!". Matt. 23,39.
Israels lederes offisielle erklæring fta Jesu domfellelse under den

romerske procurator Pontius Pilatus: "Vi har ikke konge uten Caesar!"
(Lat. Non habemus regem nisi Caesarem, Vulg. Johs. 19, 15.) må om
gjøres til ny offisiell erklæring fra Israel: "Vi har ikke konge uten Jesus
fra Nasaret!" (Lat. Non habemus regem nisi lesum Nazarenum.) Jfr.
Hos. 5,15.

2. "Inntil" hedningenes tider er til ende". Luk. 21,24, Dan. 2,34
og 35.
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Hedningenes tider, gr. kairoi ethnon, Luk. 21,24, 3. Mos. 26, v. 18,
v. 24 og v. 28, Dan. 4,16 og 23, er den tid hedningene, d. e. ikke-isra-
elene, skal styre verden for Gud UTEN ISRAEL, d. e. mens Israel av
Gud er satt tilside i landflyktighetenes dom. Denne tid varer fra Nebu-
kadnesar n.s Ny-Babylonia, 606 f. Mess., til opprettelsen av himlenes
rike (Messias-riket) på denne jord, riket for Israel (tusenårsriket). Den
avsluttes synkront (samtidig) med Messias' åpenbarelse som ØDELEG
GELSENS KASTESTEN som med et plutselig og uopprettelig slag
knuser de hedenske verdensrikers bilde, Dan. 2, og det blir som agner på
treskeplassene om sommeren, og vinden tar det så det ikke finnes spor
etter det. Men stenen som rammer bildet på føttene, d. e. det føderative
romerske verdensrike i endens tid, v. 34—35, blir til et stort Qell, som
fyller hele jorden, det messianske fredsrike, riket for Israel.

Stenen skal altså ikke fylle jorden ved en gradvis omvendelse og opp
takelse av mennesker, slik de "kirkelige evolusjonister" har ment og for
kynt ned gjennem de to siste millenier fra Jesu første komme. Nei, ikke
ved evolugon, men ved en forferdelig devolusjon, ikke ved en stille
fremadskridende prosess, men ved en plutselig og fryktelig katastrofe i
endens tid, Dan. 2, 34—35, 7,11—12, Ap. 19,11—21. Heller ikke ek
sisterte de ti konger (riker/makter) omtalt i Dan. 2, 44, 7, v.7, v. 20,
og v. 24, Ap. 13,1, 17, v. 3, v. 12 og v. 16 ved Jesu første komme og
var heller ikke mulig før oppløsningen av det antikke romerske verdens
rike og dannelsen av nasjonalrikene, ei heller oppretter Gud himlenes
rike på denne jord før umiddelbart etter ødeleggelsen av den siste form
av hedensk verdens-herredømme som er dyrets (Anti-Messias') verdens
rike, Ap. 16,10.

3. "Inntil" hedningenes fylde er kommet inn, d. e. det utvalgte an
tall hedninger som sammen med de utvalgte av Israel utgjør NT-menig-
heten i den næværende nådens frelseshusholdning og som skal rykkes
opp i luften for å møte den Herre Jesus Messias i ankomst-fasen av hans
paroysia (komme).
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Artikkel nr. 261:

LAMMETS BRYLLUP

Vi fortsetter med utleggelsen av lignelsene om de betrodde penger,
Matt. 25,14-30 og Luk. 19,11-27 .

Vi har foran, i art. 258, forklart angående den tjener som gravde sin
talent ned i jorden, hva dette symboliserer. Matt. 25,18.
Nå skal vi omtale denne tjeners motiv for denne handling: 'Men også

han kom frem som hadde fått den ene talent, og han sa: Herre, jeg visste
at du er en hård mann, som høster hvor du ikke sådde, og sanker hvor
du ikke strødde, derfor ble jeg redd og gikk bort og gjemte din talent i
jorden, se, her har du ditt". Matt. 25,24—25.

Vi tar også her med motivet ifølge Lukas: "Og en annen kom og sa:
Herre, se her er ditt pund som jeg har hatt liggende i et tørklæ, for jeg
fryktet for deg, fordi du er en streng mann, du tar opp hva du ikke la
ned, og høster det du ikke sådde", 19,20—21. Det avgjørende også her
er at hans herres penger var ubrukt.

Motivet er altså det samme ifølge Matteus og Lukas, nemlig at denne
tjeners herre er HÅRD OG GRISK. Derfor frykter han sin herre, hvil
ket fører til hans handling.

Når en vet at hans herre betegner Jesus Messias som både er sann Gud
og sant menneske ved den menneskelige naturs adskillelse fra synden og
opptakelse i Gud, forstår en hvilken forferdelig og urettferdig anklage
dette er mot den kjærlige og nådige og miskunnelige, evige Gud.
Her er atter et klart bevis for at dette ikke kan angå NT-menigheten,

hvor intet gjenfødt medlem kunne avsi en slik ufattelig anklage mot vår
gode Gud, og det er intet å undre seg over at de som denne tjener sym
boliserer, er redde for Guds dom. Det er klart at denne tjener ikke kan
ha gjenkjærlighet til den gode og miskunnelige Gud i sitt hjerte, og der
for frykter han, 1. Johs. 4,18—19.

Ifølge sakens hele sammenheng kan disse redde tjenere ikke være
andre enn en bestemt del av Israel som den bibelske profeti nærmere
må utpeke for oss:
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I Luk. 15, 11—32 forteller Jesus en lignelse om en mann som hadde
to sønner. Denne mann er her et bilde på Gud, og der er heller ikke
noen tvil om at disse hans to sønner angår Israel på Jesu tid. Den eldste
sønn betegner fariseerne og de skriftlærde som roste seg av å stå Gud
nær i religiøs henseende, men hvis hjerte dog var langt borte fra ham.
Den yngste sønn betegner toldere og syndere som var foraktet og ut
støtt av fariseerne og de skriftlærde. Luk. 18,10—14, Johs. 7,49. Men
enskjønt disse utstøtte, likesom den yngste sønn, tilsynelatende var
langt borte fra faderhuset, kjente de dog sin tilstand og lengtet etter
Guds forbarmende nåde. Den eldste sønns anklage mot sin far og som
var den samme anklage som tjeneren med den ene talent og det ene
pund fremførte mot sin herre, nemlig at han var URETTFERDIG OG
GRISK, Luk. 15, 29, Matt. 25, 24, Luk. 19, 20—21, viser klart at
denne tjener var av Israel. Den eldste sønns tilstand er ikke langt borte
fra den israelske tilstand hos de troløse i Israel i endens tid før Jesu
gjenkomst til dommen over de levende nasjoner på Herrens forferdelige
dag og som skildres i Mal. 3,14, hvor Gud sier om dem: 'Dere har sagt:
Fåfengt er det å tjene Gud, og hva vinning har det vært for oss at vi har
aktet på hans bud, og at vi har gått i sørgeklær for Herrens, hærskarenes
Guds skyld?"
Det fremgår således at lignelsene om de betrodde penger. Matt. 25,

14—30 og Luk. 19,11—27, vil — likesom lignelsen om Jomfruene — sær
lig frem til tilstanden ved Jesu åpenbarelse og gjenkomst, slik som også
det profetiske utsagn i Matt. 25,14 antyder: *Tor det er likesom —".
Og denne tilstand fremhever to ting ifølge disse to lignelser. For det
første belønning av alle gode og tro i Israel i Messias-riket på denne jord,
riket for Israel, Matt. 25, 21 og 23, Luk. 19,17 og 19, etc. For det
andre dommen over de unyttige og dårlige og late i Israel, Matt. 24,
37—51, 25, 30, Luk. 19, 24, Esek. 20, 32—38, Ap. gj. 3,23, etc.
(Angående den eoniske dom i Matt. 25, 30 skal vi utlegge den i Matt.
25, 31—46, etc.)
En særlig omtale må gis Luk. 19,14 og 27 i lignelsene om de betrod

de penger. V. 14: "Men hans landsmenn hatet ham, og skikket sende
menn avsted etter ham og lot si: Vi vil ikke at denne mann skal være
konge over oss". Og v. 27: "Men disse mine fiender som ikke ville at jeg
skulle være konge over dem, før dem hit og hugg dem ned for mine
øyne".
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For det første er der her ingen tvil om at disse Jesu fiender i v. 14
ikke kan være av NT-menigheten, men av Israel, hvilket er et uawiselig
bevis. Men som kongen i himlenes rike på denne jord, Jesus Messias, ved
sitt første komme hadde fiender av Israel både mot seg selv og mot
dette rike, som da var nær for Israel, så har han ved sin gjenkomst til vår
jord i endens tid langt flere fiender mot seg selv og mot himlenes rike,
og det ikke bare av Israel men særlig og i store mengder blant alle jor
dens nasjoner, og de blir her voldelig ombragt, d. e. nedhugget, hvilket
profetien gir mange vitnesbyrd om, både i GT og NT, f. eks. Salm. 2, 9,
110,6, Es. 24, 6, 63,1-6, Joel3,18-21, Sef.kap.l, Matt. 24,
51, Ap. gj. 3,23, Ap. 14,17-20, 19,11-21.

Derfor er det tindrende klart at v. 27 ikke kan angå nådens nærvær
ende frelseshusholdning, hvor NT-menigheten, ekklesia, utkalles, men
må angå den bokstavlige regjering av Herren ved inngangen til Messias-
riket på denne jord etter de forutgående apokalyptiske straffedommer.
Ap. 6, 1 — 18, 24. Og følgeriktig kan v. 27 angå både fiendske jøder.
Ap. gj. 3, 23, og fiendske hedninger i Harmageddon-slaget, Ap. 14,
17-20, 19,11-21.
For det andre gjelder dette Jesus Messias som Kongen, Luk. 19,14

og 27, og profetiene viser klart at han ikke er menighetens konge, men
Israels Konge. For menigheten er han Herre og hode.
For det tredje skjer dette ved Jesu gjenkomst til vår jord, epifanfen

(fremstrålingen) av hans paroysia (komme) til dommen over de levende
nasjoner og fullførelsen av den første oppstandelse og opprettelsen av
himlenes rike på denne jord, riket for Israel.
Dermed er det klart at lignelsene om de betrodde penger ikke gjelder

NT-menigheten, men Israel, at disse lignelsers egentlige siktepunkt gjel
der Jesu gjenkomst til vår jord som Kongen og at hans gjenkomst altså
skjer LIKE FØR Messias-riket (tusenårsriket) og ikke etter dette, som
mange fortolkere mener. Der finnes i profetiene ikke omtdt noen Jesu
gjenkomst til vår jord etter Messias-riket (tusenårsriket), og profetien i
Ap. 20, 11—15, som disse fortolkere her henviser til, er IKKE ÉN
GJENKOMST, MEN EN TILSYNEKOMST, hvilket f or det første
klart fremgår av denne profetis ordlyd og for det andre av hendelsesfor
løpet i den eskjatologiske profeti.
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Artikkel nr. 262:

LAIiAMETS BRYLLUP

'TOR DET ER LIKESOM-", Matt.25,14.
Etterat vi har forklart forskjellige detaljer i lignelsene om de betrodde

penger i Matt. 25,14—30 og i Lukas-vergonen, 19,11—27, vender vi til
slutt tilbake til det meget viktige profel^e utsagn i Matt. 25,14: 'Tor
det er likesom —", hvilket leder til forståelse av viktige punkter i den
eskjatologiske profeti:

1. Lignelsen om jomfruene. Matt. 25,1—13 og lignelsene om de be
trodde penger. Matt. 25,14—30 og Luk. 19,11—27, bører UADSKIL—
LELIG SAMMEN til forståelse av deres rette sammenheng i Jesu store
eskjatologiske tale på Oljeberget.

2. Den rette forståelæ av lignelsene om de betrodde penger er NØD
VENDIG for å forstå lignelsen om jomfruene.

3. Relaqonen (det innbyrdes forhold) mellem lignelsen om jom
fruene og lignelsene om de betrodde penger er som følger:

I. Lignelsene om de betrodde penger er DET PRIMÆRE, som
både fører til dommen over de frafalne i Israel og til ftelsen av de tro
faste i Israel ved Jesu gjenkomst i endens tid.
n. Lignelsen om jomfruene er DET SEKUNDÆRE, som likeså

både fører til dommen over de likegyldige pg/eller fiendske mot Israel
blant nasjonene og til redning av de vennlige og hjelpsomme mot Israel
blant nasjonene i Jesu judicielle (rettdige) og selektive (adskillende)
dom over nålonene når Menneskesønnen sitter på sin herlighets trone i
Jerusalem etter sin gjenkomst til vår jord i endens tid. Matt. 25,31.
4. Lignelsene om de betrodde penger fører altså til dumelsen av det

nye, frelste Israel i endens tid. Åp. 19, 7—9: "La oss glede og ftyde oss
og gi ham æren! for Lanunets bryllup er kommet, og bans hustru, gr.
gyne, bar gjort seg rede, og det er henne gitt å klæ seg i rent og dan
nende fint lin. For det fine lin er de helliges (av Israel) rettferdige gjer
ninger. Og ban sier til meg: Dette er Guds sanne ord".
Men lignelsen om jomfruene fører til dannelsen av de nye, tilovers-
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blevne naqoner etter dommen over de levende nåloner ved Jesu gjen
komst, Israels brudejomfruer av hedensk ætt i Lammets bryllup i riket
for Israel.

5. Som Jesus Messias er Herre og hode for sitt mystiske legeme, som
er menigheten, i nådens nærværende frelseshusholdning, er HERRENS
TJENER ISRAEL hode for de overlevende folke-legemer av hedninge-
ætt i den etterfølgende rettferdighetens frelseshusholdning i riket for
Israel, Es. 41,8-20, 5. Mos. 28,13, Ef. 1,10.
6. Men der er også ifølge Matt. 25,14 LIKHETER mellem de to

konstellaqoner, d. e. det nye, frelste Israel og de overlevende folkelev-
ninger etter dommen over de levende hedningefolk i endens tid. De må
BEGGE VENTE til menighetens opprykkelse har funnet sted, og de
må BEGGE VÆRE REDE til å møte den himmelske brudgom, Jesus
Messias, i hans gjenkomst til vår jord. Åp. 19, 7 og Matt. 25,10, hvilke
skriftsteder viser at de begge er rede, hver på sin måte. For hele Israels
frelse som en levning kan ikke skje før hedningenes fylde er kommet
inn og menigheten er rykket opp, Rom. 11,25—26, 1. Tess. 4,16—18,
og levningene av hedningefolkene kan ikke bli velsignet før det nye,
frelste Israel er kommet inn i den store messianske velsignelse.

7. Alt dette følger av at lignelsene om de betrodde penger. Matt. 25,
14—30 og Luk. 19,11—27, på sin egen måte omhandler frelsen av det
nye Israel i endens tid. Åp. 19, 7—9, og at lignelsen om jomfruene.
Matt. 25,1—13, på sin egen måte omhandler redningen av Israels brude
jomfruer av hedningefolkene ved brudgommens komme. Matt. 25,4 og
10.

8. Når vi da vet at brudgonunens komme er epifani'en (fremstrålin-
gen) av Jesu paroysia (komme), d. e. hans synlige åpenbarelse fra him
melen i kraft og herli^^et for å inngå i paktsforbund med Israel, og at
dette skjer straks etter den store trengsel. Matt. 24,29—30 og Mark. 13,
24, så vet vi at også Anti-Messias og hans rike. Åp. 16,10, i den syttien
de åruke for Israel og Jerusalem, Dan. 9,27, må inntre FØR Jesu gjen
komst til vår jord.

Vi er dermed kommet frem til tre kronologisk etter hverandre følgen
de meget viktige eskjatologiske begivenheter FØR opprettelsen av
riket for Israel, nemlig:

1. Jesu komme i-lufthimmelen ved ankomst-fasen av hans paroysia
(komme) til opprykkelse av menigheten.
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2. Anti-Messias' gjenkomst tU Vår jord, Åp. 11,7, 13,1 og 7, 17,
8 og 11, og opprettelsen av sitt (dyrets) rike med den store trengsel.

3. Jesu synlige gjenkomst vår jord i kraft og herlighet med de
frelste hellige og sine eni^er til dommen over Anti-Messias og den falske
profet og de levende nasjoner, til fullførelsen av den første oppstandelse
og til opprettelsen av Messias-riket på denne jord, riket for Israel (tusen
årsriket).

Artikkel nr. 263:

HERLIGHÉTSTRONEN I MATT. 25, 31.

Av Jesu alle tiders største eskjatologiske tale på Oljeberget gjenstår nå
å omtale det viktige og meget forskjellig fortolkede skriftavsnitt. Matt.
25, 31-46.
Det innledes med: '*Men når Menneskesønnen konuner i sin herlighet,

og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone".
Dette er altså Jesu synlige gjenkomst til vår jord, d. e. epifani'en

(fremstrålingen) av hans paroysia.(komme) til dommen over de levende
nasjoner, til fullførelsen av den første oppstandelse og til opprettelsen
av Messias-riket på denne jord, riket for Israel (tusenårsriket). Det er
Menneskesønnen som her sitter på sin herlighets trone, hvorfor den iføl
ge all profeti i denne sak må være reist på denne jord, nærmere bestemt
i JERUSALEM, d. e. fredens by, som også er Davids by, det er Sion, 1.
Kong. 8, 1, og derfor også er byen til Davids himmelske Sønn, himmel-
kongen Jesus Messias, Luk. 1, 30—33, den himmelske Melkisedek, som
både er rettferdighets konge, og dernest også er Salems konge, det er
freds konge, 1. Mos. 14,18—20, Hebr. 7,2. Derfor er også Jerusalem
hovedstaden i det israelsk-messianske fredsrike på denne jord, riket for
Israel, Ap. gj. 1, 6, som er den sjuende og siste tidshusholdning på den
ne jord, rettferdighetens tidshusholdning, husholdningen i tidenes fylde,
hvor Gud vil samle alt til ett i Messias, både det som er i himlene, og det
som er på jorden, Ef. 1,10.
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
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sitt onde, hårde hjerte. Jer. 3,17.
Herlighets tronen i Matt. 19,28 og 25,31 kan ikke være Guds trone i

Åp. 4,2 som antikjiliastene mener. Grunnene for dette er som følger:
1. Tronen i Åp. 4, 2 er reist i himmelen, men tronen i Matt. 25,31

er reist på jorden, Salm. 2,6, 110., Es. 9, &-7, Esek. 43,7, Sak. 6,
13, Luk. 1,32, Ap.gj.2, 30, Hebr. 1,8-H9. Se også Salm. 72 og Es. 11.

2. På tronen i Åp. 4, 2 sitter Jesus med Faderen på hans trone. Åp.
3, 21 n, inntil Faderen gir Jesus kongemakten over Messias-riket på
denne jord, riket for Israel, Åp. 5. Dan. 7,13—14.

3. Jesus har lovt sine seiersvinnere å få sitte med ham på hans trone
i hans herlighets rike på denne jord. Åp. 3, 211, likesom han og har
seiret og satt seg med sin Fader på hans trone i himmelen i den nærvær
ende nådens frelseshusholdning, v. 21H.
4. Likeså har Jesus lovt sine apostler i gjenfødelsen av Messias-rikets

nye orden å få sitte på tolv troner og dømme laaels tolv stammer, hvil
ket så klart foregår på denne jord. Matt. 19,28.

5. Ved inngangen til Messias-riket på denne jord (tusenårsriket) så
Johannes troner, og de som satt på dem, i forbindelse med den første
oppstandelse, hvor alle frelste, legemlig døde oppstår legemlig, som ikke
tidligere er oppstått. Åp. 20,4 og 6.
6. Messias-riket, det er riket for Israel (tusenårsriket), er rettferdig

hetens tidshusholdning, den sjuende og siste tidshusholdning på denne
jord, husholdningen i tidenes fylde, DA GUD VIL SAMLE ALT
TIL ETT I MESSIAS, BÅDE DET SOM ER I HIMLENE, OG
DET SOM ER PÅ JORDEN, Ef. 1,10.

Vi har flere fylder, gr. pleroma, omtalt i Skriften, e. eks.:
Tidens fylde, gr. pleroma toy kjronoy, fylden i en æra (tidsalder), da

Gud utsendte sin Sønn, født av en kvinne. Gal. 4,4.
Hedningenes fylde, gr. pleroma ton ethnon, som er det fulle antall

frelste hedninger i NT-menigfaeten^ som er Jesus Messias* mystiske
legeme i den nærværende nådens frelseshusholdning, Rom. 11,25.
Guds fylde, gr. pleroma toy theoy, Ef. 3,19. Messias' fylde, gr. ple

roma toy Kjristoy, Ef. 4,13.
Israels fylde, gr. pleroma Israel, som er Israels fulle antall i det kom

mende rike for Israel på denne jord, Rom. 11,12.
Men i Ef. 1,10 omtales TIDENES FYLDE, gr. pleroma ton kairon,

d. e. tidsaldrenes eller tidshusholdningenes fylde, som er meget viktig
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for virt tema. Dette er den quende og siste av de av Gud bestemte og
fastsatte qu tidshudioldninger som betinger menneskelig liv og ftelse på
denne jord. Men i denne himlenes rikes herlighets tidshusholdning på
vår jord VIL GUD ALTSÅ SAMLE ALT TIL ETT I MESSIAS,
både det som er I HIMLENE, og det som er PÅ JORDEN. Og det er
i denne tidshusholdning at Jesus Messias er KONGEN i sitt herlighets
rike ved Israel, som strekker seg over hele jorden, og på sin herlighets
trone i Jerusalem. Og i lys av denne undetfuUe Guds samling på vår jord,
hvor han vil samle alt til ett i Messias, både det som er i himlene, og det
som er på jorden, er det at vi også kan forstå Åp. 7,9—17, som omtaler
den andre avdeling mennesker i Åpenbaringsbokens første parentes. Åp.
7, men som har forvirret mange, fordi de ikke ser at de som kommer ut
av, d. e. OVERLEVER, den store trengsel, v. 14, vil konune inn i Mes-

"De som kommer ut av den store trengsel", v. 14, blir nemlig av anti-
kjiliastene (de som forkaster riket for Israel) tolket på opprykkelsen av
NT-menigheten, ekklesia, til himmelen til Guds trone, Åp. 4,2. Men at
dette ikke er menigheten og dens opprykkelse, fremgår av mange for^
hold f. eks. derav at de har fordqellig Idedning. For kledningen til den
store, etter øyemål utellelige skare i v. 14 er en fotsid, tettsittende kjor
tel, gr. stole, men menighetens kledning er en løstattende kappe, gr.
himatlon. Åp. 3, 4—5 og 18. Videre er den store skare i v. 14 av de
samme fortolkere også sagt å være de som står ved glasshavet i him
melen, Åp. 15, 2. Men de ved glasshavet er den store trengselstids mar
tyrer. For i den store trengsel er der både en stor skare som lider mar
tyrdøden, men også en stor skare som overlever den store trengsel. Vi
nevner også at der i Åp. 7, 9—17 hverken omtales oppstandelse av ftel-
ste døde eller forvandling av levende frelste eller opprykkelsen av dem
begge tilsammen slik tilfellet er i 1. Tess. 4,13—17, 1. Kor. 15,51—52.
Videre at opprykkelsen av NT-menigheten ifølge profetiene skjer før
den syttiende åruke og den store trengsel. Det fremgår derfor klart at
Åp. 7,9—17 intet har med opprykkelsen av menigheten å gjøre.

Vi merker oss også at i Ef. 1,10 brukes det greske ord kairos, hvilket
betyr bestemt, fastsatt tid til forskjell fira det greske ord kjronos, som
betyr tid i sin alminnelighet. Videre merker vi oss også at det greske ord
palin, d. e. atter, som står i Ef. 1,10 i Bibei-overs. av 1930 og andre tid
ligere norske oversettelser, men som ikke står i grunnteksten, nå er
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Qemet både i NT-overs. av 1973 og i Bibél-oyers. av 1978. Ifølge all
profeti er da også den underfulle og herlige Guds samling som er omtalt
i Ef. 1,10, riket for Israel på denne jord, kun en engangsforeteelse.

7. Både i GT pg NT er som kjent mangfoldige profetier som viser at
Jesus i Messias-riket på denne jord skal regjere over hele jorden og over
alle folkelevninger av hedningefolkene med Israel som folkenes hode f.
eks. Es. 2, 2—4, Jer. 3, 7, Mik. 4,1—8, Sak. 8,20—23, Luk. 1,30
-33, Ap.gj.1,6, 15,16-18, 1. Kor. 15,25, Åp. 11,15, 20,4-6,
etc.

8. Det som profetiene har åpenbart om den NÆRE og ÅPNE
HIMMEL, f. eks. 1. Mos. 28,10-22, 32,1, Johs. 1, 48-52, Åp.
14, 2—3, trer langt klarere frem, ja, som høylys dag, i profetien om hus
holdningen i tidenes fylde, riket for Israel, som er den sjuende og siste
tidshusholdning på denne jord, da Gud skal samle alt til ett i Messias,
både det som er i himlene, og det som er på jorden, Ef. 1,10.

Altså kan ifølge disse grunner Menneskesønnens herlighets trone i
Matt. 25, 31 ikke være tronen i Åp. 4,2.

Artikkel nr. 264:

HERLIGHETSTRONEN I MATT. 25, 31.

I Matt. 25, 31 står videre at englene skal følge Jesus i hans gjenkomst
til vår jord. Vi vet også ifølge 1. Tess. 1,10, Kol. 3, 4, Åp. 17,14,
etc. at ikke bare englene men også de hellige da skal følge ham. Forøvrig
er dette en nødvendighet på grunn av avslutningen av den første opp
standelse som da skal skje, og hvor de hellige skal få sine herlighetslege-
mer som ikke tidligere er oppstått. Endelig vet vi at alle hellige skal
være med i Jesu herlighetsrike på denne jord ifølge Ef. 1, 10 og andre
profetier f. eks. Matt. 8,11, Luk. 13,28—30, Johs. 5,291. Men når
kun englene er omtalt i Matt. 25, 31, så skjer dette fordi det formentlig
er nødvendig i Matteus-evangeliets fremstilling å fremheve englene, som
er "høstfolkene" i høsten, gr. therismos, i eskjatologisk forstand. Matt.
13, v. 30, v. 36—43, v. 49—50, som følger etter opprykkelsen av menig-
lieten.
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Heller ikke kan Menneskesønnens herlighets trone i Matt. 25, 31
være den samme som den store hvite trone i Åp. 20,11 slik antilqili-
åstene, d. e. motstanderne av riket for Israel (tusenårsriket). Åp. 20,
4—6, lærer. Til disse hører også den norske kirke og de fleste av dens
teologer, hvilket fremgår klart av dens bekjennelsesskrifter, f. eks. Con-
fessio augustana, art. 17, punkt 3, og kirkens forkynnelse i sin alminne
lighet.

Bevisene for at disse to troner ikke er en og den samme, men er to
forskjellige, og likeså at dommen for disse to troner heller ikke er en og
den samme, men er to forskjellige, er mange og klare, f. eks.:

1. I Matt. 25,31—46 er ingen oppstandelse, men i Åp. 20,11—15 er
det de døde som oppstår og dømmes, d. e. de døde som ikke har del i
den første oppstandelse, v. 5 I.

Typisk for antikjiliastene på dette punkt er også at de ikke tar til føl
ge Jesu omtale av de to avdelinger av oppstandelsen i Johs. 5,29, nem
lig livets oppstandelse og dommens oppstandelse, og som forøvrig GT-
åpenbaringen også var kommet frem til, f. eks. Dan. 12,2. Grunnen til
at Jesus il^e utførlig omtaler tidsavstanden mellem de to avdelinger av
oppstandelsen, var åpenbart at apostlene ikke da kunne forstå det, men
Jesus bebudet at når sannhetens Ånd kom, skulle han veilede dem til
hele sannheten, Johs. 16,12—13, hvilket han også klart har kunngjort,
f. eks. i Åp. 20.

Ifølge Fil. 3,11 håper Paulus å vinne frem til oppstandelsen FRA de
døde. Altså må der være to oppstandelser. Den første av disse oppstan
delser omtaler Jesus klart i Luk. 14, 14 som de rettferdiges oppstan
delse.

2. I Matt. 25, 31—46 er det levende nåloner som dømmes, men i
Åp. 20,11—15 er det de legemlig døde som dømmes.

3. I Matt. 25,31—46 nevnes ingen bøker, men i Åp. 20,11—15 nev
nes bøker og at de døde skal dømmes etter deres gjerninger som står
skrevet i disse bøker.

4. I Matt. 25, 31—46 omtales tre slags mennesker, nemlig, de som
benevnes "får", de som benevnes "gjeter", og Jesu brødre, men i dom
men i Åp. 20,11—15 nevnes kun de legemlig døde.

5. Tiden for dommen i Matt. 25, 31—46 er ved Jesu synlige gjen
komst i kraft og herlighet til vår jord til dommen over de levende nago-
ner, til fullførelsen av den første (de rettferdiges) oppstandelse, og til
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opprettelsen av riket for Israel (tusenårsriket), som er den av antikjili-
astene forkastede sjuende tidshusholdning i tidenes fylde, Ef. 1, 10,
men dommen i Åp. 20, 11—15 over de fortapte døde foregår etter Jesu
herlighetsrike på denne jord. Altså ligger Jesu israelske fredsrike mellem
den første og den andre oppstandelse.
6. Dommen i Matt. 25,31—46 foregår på denne jord for Jesu herlig

hets trone i Jerusalem, men den store hvite trone for hvilken trone
dommen over de fortapte døde skal foregå, må være reist i rommet, for
det står i Åp. 20, 11 at både jorden og himmelen vek bort for hans
åsyn som satt på denne trone, og det ble ikke funnet sted for dem. Det
te må bety at verdensfomyelsen skjer eller har skjedd på denne tid.

7. Prøven som legges til grunn for dommen i Matt. 25, 31—46, er
nasjonenes behandling av Israels levning i den forferdeligste av alle po
gromer, nemlig den store trengsel, i hvilken tid israelske vitner tillike
forkynner evangeliet om himlenes rike som et vitnesbyrd, d. e. i hast,
for alle nasjoner. Matt. 24, 14. Men i Åp. 20,11—15 dømmes de døde
etter det som var skrevet i høkerne, d. e. etter sine gjerninger, og det av
gjørende kriterium her er om de har sine navn skrevet i livets bok. Der
som ikke, blir de kastet i ildsjøen.

8. Men i Matt. 25, 31—46 og Åp. 20,11—15 er der tilsynelatende en
vanskelighet, som har forvirret mange, og det er at den samme dom til
ildsjøen står i begge skriftsteder, nemlig: "Da skal han også si til dem
ved den venstre side (gjetene): Gå bort fra meg, dere forbannede, I DEN
EVIGE ILD, som er beredt djevelen og hans engler!" Matt. 25,41."0g
hvis noen ikke fantes oppskrevet i livets bok, da ble han kastet i ildsjøen".
Altså også den evige fortapelse, ildsjøen. Åp. 20,15.
Men her er for det første en forskjell mellem dommen i Matt. 25,

31—46, som skjer på grunn av de dømtes (gjetenes) forferdelige behand
ling av Jesu brødre, d. e. Israels levning i den store trengsel, mens dom
men i Åp. 20, 11—15 skjer fordi de dømte her ikke hadde sine navn
skrevet i livets bok, d. e. at de ikke hadde det evige liv. Og for det andre
en forskjell idet Matt. 25, 31—46 utlover en belønning til de frelste
(fårene) i v. 34: "Da skal Kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit
dere min Faders velsignede! arv det rike som er beredt dere fra verdens
grunnvoll ble lagt!"
Her fremgår videre to ting. For det første at dette angår Jesus som

Kongen, og derfor angår v. 34 riket for Israel (tusenårsriket), som må
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inntre før ild-dommen i Åp. 20, 9, og dommen for den store hvite tro
ne, v. 11—15. For det andre angår dette det rike som er beredt dere
FRA VERDENS GRUNNVOLL BLE LAGT, Matt. 13, 36, 25,34,
Luk. 11, 50, Hebr. 4, 3, 9, 26^ Ap. 13,8, 17,8, altså en ny stad
festelse på at dette er riket for Israel. I Ap. 20,15 derimot henvises der
til livets bok, hvor de frelstes navn står skrevet, slik at hvis noen ikke
fantes oppskrevet i Uvets bok, ble ban kastet i ildsjøen. Altså viser dette
klart at Matt. 25, 31-^6 og Åp. 20,11—15 er to forskjellige troner og
to forskjellige dommer.

Artikkel nr. 265:

HERLIGHETSTRONEN I MATT. 25, 31.

Men ennå bar vi ikke gitt svar på HVORFOR dommen til ildsjøen
omtales både i Matt. 25,41 og Ap. 20,15. Her må svares i tre punkter:

1. Dommen i Matt. 41 er EONISK DOM, som vi i art. 161
lovte å forklare i omtalen av Matt. 25, 31—46. En eonisk dom er den
avsluttende dom i hver av de sju tidsbusboldninger som betinger men
neskelig liv og frelse på denne jord. Såledeser dommen i Matt. 25,31—46
den avsluttende dom i den sjette tidsbusboldning, den nærværende
nådens evangeliske tidsbusboldning, som strekker seg fra Jesu første
komme til bans gjenkomst.

2. Den store trengsel er avgjort den forferdebgste trengsel for troen
de israelere og er påført dem av den store del av menneskene som da er
villige tjenere og tilbedere av Satan, Anti-Messias og bans bilde og som
tar dyrets merke på sin panne eller i sin bånd. Ifølge Ap. 14, 9—11 er
for disse ikke lenger omvendelse og frelse muUg, og de kastes sammen
med Anti-Messias og den falske profet i ildsjøen. Matt. 25, 41 og Ap.
19, 20. Og i ildsjøen kastes også de fortapte døde som dømmes for den
store hvite trone. Ap. 20,15, fordi ildsjøen er alle fortaptes endelige og
evige oppholdssted.
Men likesom dommen for Jesu herlighets trone i Matt. 25,31—46 er

den eoniske (avsluttende) dom i den sjette tidsbusboldning, så er ild-
dommen fra himmelen i Ap. 20, 7—10 den eoniske dom i den sjuende
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og siste tidshusholdning på denne joid. Og djevelen, som hadde forført
dem, ble kastet i qøen med ild og svovel, hvor dyret og den falske pro
fet var, og de skal pines dag og natt i:all evighet. Åp. 20,10.

3. Dommen over dem av nasjonene som Jesus stiller på sin venstre
side, *'gietene**, v. 33, i dommen for Jesu herlighets trone. Matt. 25,
31—46, er altså en dom til ildsjøen sammen med Anti-Mésdas (dyret) og
den falske profet, fordi de lar seg forføre av disse til å utrydde jødene.
Guds eiendomsfolk, særlig i den store trengsel. Dyret og den fali^ pro
fet sammen med dem '*gjetene** representerer, er altså de første som
kastes i ildgøen, FØR opprettelsen av Messias-riket på denne jord.

Ifølge Matt. 25, 31—46, fremgår klart at enhver troende og trofast is
raeler, d. e. **Jesu israelske brødre'S v. 40, står her I JESU STED imot
de sataniserte mennesker i endens tid. Og ved dette forhold deles na
sjonene i to store avdelinger:

For det første "fårene", som Jesus stiller ved sin høyre ade, som
søker å trøste og hjelpe Israels troende levning i deres det ytterste
hårdt trengte stilling i den store trengsel. Disse gjetninger er forbundet
med den aller største risiko ved å gå imot den sataniske verdensmakt, og
i Guds øyne finnes da ingen større gjerninger enn å trøste og hjelpe Is
rael i deres forferdelige lidelse og nød, og dette avgjør deres frelse inn i
Mesrias-riket på denne jord. Til disse rier da Kongen: "Kom hit, dere
min Faders velsignede! arv det rike som er beredt dere FRA verdens
grunnvoll ble lagt!" v. 34. Altså er dette Messias-riket, riket for Israel
(tusenårsriket).

For det andre "gjetene" som har gjort felles sak med Satan, Anti-
Mesrias (dyret) og den falske profet, og for hvem ifølge Åp. 14, 9—11
der ikke lenger er mulighet for omvendelse og frelse, og som Jesus stiller
ved sin venstre ride. Til disse sier Kongen: "Gå bort fra meg, dere for
bannede, i den evige ild, som er beredt djevelen og hans engler!" v. 41.
Ved denne sammenligning av dommen for Jesu herlighets trone.

Matt. 25,31—46, og dommen for den store hvite trone. Åp. 20,11—15,
fremgår en rekke forskjelligheter som klart viser at dette er TO HELT
FORSKJELLIGE DOMMER, og ikke én og samme dom, slik antikjili-
astene, d. e. forkasterne av riket for Israel (tusenårsriket) hevder, til
hvilke også vår kirke hører.
Et annet med det foregående nært forbundet forhold, som også er en

følge av antikjiliasmen, og som også vår kirke lærer, er at Gud riral
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dømme de frelste og de uftelste og de levende og de døde på en og
samme tid og på ett og samme sted. Denne dom kaller de DEN EN
DELIGE DOM og sikter dermed til dommen for den store hvite trone»
Åp. 20,11—15, og som de altså slår sammen med dommen for Jesu her
lighets trone. Matt. 25, 31—46. Men Guds profetier i vår Bibel viser
klart og som vi tidligere har omtalt, at Matt. 25,31—46 oppfylles straks
etter den store trengsel og like før opprettelsen av riket for Israel (tusen
årsriket), mens Åp. 20,11—15 oppfylles etter tusenårsriket og ilddom-
men fra himmelen. Åp. 20,4—10. Altså ligger tusenårsriket i tid mellem
disse to dommer.

At Jesus skal dømme alle mennesker, de levende og de døde, er sann
bibelsk lære. Ap. gj. 10, 42, 2. Tim. 4,1, 1. Pet. 4,5, etc. Men at de
frelste og de ufrelste, de levende og de døde skal dømmes på én og
samme tid og på ett og samme sted, er ikke bibelsk lære, men er en føl
ge av antikjiliasmen, d. e. forkastelse av riket for Israel på denne jord
(tusenårsriket). Og at vår kirke også fører denne falske lære, fremgår
både av vår kirkes bekjennelses-skrifter, f. eks. Confessio augustana, art.
17, punkt 3, og av kirkens forkynnelse i sin alminnelighet. Men dermed
blir et stort avsnitt av den profetiske åpenbaring med solid stadfestelse
både i GT og NT fjernet, nemlig den sjuende og siste tidshusholdning på
denne jord, husholdningen i tidenes fylde, Ef. 1,10, da Gud vil samle
alt til ett i Messias, både det som er i himlene, og det som er på jorden,
og dette er Jesu messianske fredsrike, rettferdighetens tidshusholdning
på denne jord og som skal innta hele jorden fra Jerusalem av. Derfor er
det umulig for vår kirke å få en rett forståelse av den eskjatologiske pro
feti på grunn av antikjiliasmen, som er kirkens onde arv gjennem århun
drene og som kirken selv har flremmet ved en over sytten hundre år lang
teologisk indoktrinering av antikjiliasmen.
På grunn av antikjiliasmen har vår kirke måttet forkaste det rette pro

fetiske tidspunkt for Jesu gjenkomst til vår jord til dommen over de
levende naqoner, til fullførelsen av den første oppstandelse og til opp
rettelsen av det messianske fredsrike, nemlig Jesu synlige gjenkomst i
kraft og herlighet like etter den store trengsel, hvilet stemmer med
all bibelsk profeti i denne sak. Kirken må derfor prøve seg med et annet
tidspunkt, og den ser ut til å ha valgt dommen for den store hvite trone.
Men bortsett fra alt det bevismateriale vi har fremført og som viser at
denne dom står for noe helt annet, er det da også åpenbart at denne
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dom hverken viser seg som eller sier at den er en gjenkomst. FOR DEN
ER EN TILSYNEKOMST. Dette fremgår av stedets klare ordlyd: "Og
jeg så en stor hvit trone, og HAN SOM SATT PA DEN".

Artikkel nr. 266:

HERLIGHETSTRONEN I MATT. 25, 31.

Som motgåelse av vår kirkes lære om den foran omtalte alminnelige
dom hvor de frelste og de fortapte og de levende og de døde skal døm
mes på én og samme tid og på ett og samme sted og i én og samme dom,
skal vi her bare kort anføre TRE HOVEDDOMMER:

1. DE HELLIGE, (frelste) er dømt i Jesu lidelse og død på korset,
én for alle og alle i én, Johs. 12, 31—33, etc.
Med de hellige forstår vi her alle som tror på Gud siden menneskets

syndefall, både ifølge naturåpenbaringen, den ytre og de indre, og ifølge
den skrevne frelsesåpenbaring i GT og NT i dens fremadskriden inntil
Gud sendte sin Sønn til verden som sonoffer for verdens synd og for
kynnelsen av Guds evangelium.

Hver den som i sannhet tror på Gud, har evig liv og kommer ikke til
dom angående spørsmålet om frelse eller fortapelse, men er gått over fra
døden til livet, Johs. 3, 16—18, 5,24, etc. For Gud vil at alle mennes
ker skal lete etter ham for å finne ham. Ord. 8,17, Ap. gj. 17,26—28,
etc.

2. Dommen over de levende nasjoner, som er den eoniske (avslut
tende) dom i den nærværende sjette tidshusholdning, hvorved de folke-
levninger som skal inngå i Messias-riket på denne jord, blir uttatt. Denne
dom skjer ved Jesu gjenkomst til vår jord i kraft og herlighet straks etter
den store trengsel og like før opprettelsen av Messias-riket, d. e. riket
for Israel (tusenårsriket), som nå er nær. De dømte her dømmes til ild-
gøen, den annen død, sammen med Anti-Messias og den falske profet,
mens Satan fengsles i avgrunnen i rikets tid. Matt. 25, 31—46, Åp. 19,
20, 20,1-3.

3. Den individuelle dom av de vantro for deres synder skjer ikke i
deres jordiske liv, men i den andre oppstandelse, d. e. dommens opp-
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standelse, Johs. 5, 29 II, hvor de dømmes etter sine gjerninger og kastes
i ildqøen, Åp. 20,11—15.
Som det vil fremgå av disse tre dommer, vil DE HELLIGE (ftelste)

dømmes ved Jesu lidelse og død på korset ved Jesu første komme, d. e.
hans komme i kindet. DE LEVENDE NASJONER vil dømmes sær
lig for deres behandling av Israel i^den antimessiandre trengselstid ved
Jesu synlige gjenkomst i kraft og hælighet til vår jord til den første opp
standelse og til opprettelsen av liikssias-riket på denne jord. Og DE
UFRELSTE DØDE vil dømmes etter sine gjeminger for den store
hvite trone i den andre oppstandelse (dommens oppstandelse) etter
tusenårsriket.

Altså vil ikke menneskene bli dømt i én og samme tid og på ett
samme sted og i én og samme dom slik vår kirke Isæer at det skal skje
ifølge Åp. 20, 11—15 og som kirken da slår sammen med Matt. 25,
31-Hi6.

En må bli fylt med sorg og forferdelse når en videre erfarer den lære
messige benektelse av tre av Guds pakter som antikjiliastene, d. e.
motstanderne av tusenårsriket, i vår kirke og av de fleste av theologene
har bevirket. Vi skal her kort nevne disse lemlestede pakter:

1. Den ubetingede Guds nådepakt med Abraham og det hebraiske
folk Israel og Israels land, 1. Mos. kap. 12,13 og 15.

Kirken og de fleste av theologene benekter at Gud skal opprette et
åndelig og synlig (konkret) rike for Israel på denne jord etter Israels
siste hjemvenden fra landflykti^eten blant folkene ved den fra him
melen til jorden da tilbakevendte Jesus Messias som Kongen ifølge Guds
pakt med David. Kirken benekter o^ at Israel da skal eie Israels land
til evig eiendom og hvis grenser Gud ifølge pakten har omtalt til å bli et
land med større geografisk utstrekning enn Israel noen gang har eid. Det
land som Israel har fått av Gud til evig eiendom, er nemlig større enn
det Lsael eide under David—Salomo og senere under makkabseeme. Kit^
ken og theologene har således redusert Guds ubetingede nådepakt med
Israel ved dets fedre Abraham, Isak og Jakob til ikke å gjelde det he
braiske folk Israel og Israels land og riket for Israel til ikke å gjelde et
åndelig og synlig (konkret) rike på denne jord med Jesus Messias som
konge. De lærer videre at Gud har forkastet Israel og antatt kirken, som
de kaller det åndelige Israel, i Rraels sted. Israels land gjaldt kun for GT,
men gjelder ikke nå lenger. Likeså lærer de at GT-profetiene nå ikke
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skal forståa slik de står skrevet, men må omtolkes (transformeres) i Kris
tus. Men alle disse påstander er vranglære som strider mot Guds klare
ord i vår Bibel. Se f. eks. Rom. 9 til 11 og mangfoldige klare profetier i
GT og NT uten at jeg her ̂ al nevne dem. Her skal jeg bare ta med Jesu
klare forkynnelse i Matt. 5,17~18: "Dere må ikke tro at jeg er kom
met for å oppheve loven eller profetene, jeg er ikke kommet for å opp
heve, men for å oppfylle. For aannelig sier jeg dere: For himmel og jord
forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste toddel forgå av
loven, for det er skjedd alt sammen".
Men selvfolgelig har denne vranglære ingen som helst innvirkning på

oppfyllelsen av Guds loftespakt med Abraham og Israel som er like
urokkelig sikker i sin oppfyllelse som den evige og allmektige Gud selv.
Meil det forferdelige er at menneskene her fores fullstendig vill ved kir
kens lære på dette punkt, hvilket ansvar antikjiliastene i kirken og kris
tenheten selv må bære.

2. Videre har vår kirke forkastet Guds palestinske landpakt med Is
rael angående Isrels land, 5. Mos. 28~30, som fira Guds side står like
urokkelig fast som den forste pakt, 1. Mos. 15,18.

3. Endelig har vår kirke også forkastet Guds pakt med David, som
gjenoppretter kongedommet i Davids familie ved Davids himmelske,
guddommelige Sonn, Jesus Messias, 2. Sam. 7,8—17, Matt. 1,1, Luk.
1, 31—33, Rom. 1, 3, Ap. gj. 15,16—18, etc. Men alle disse tre foran
omtalte pakter er like urokkelige som Gud selv og skal oppfylles i sin
tid ved Guds trofasthet og sanndruhet.

Artikkel nr^ 267:

DE ÅTTE GUDS PAKTER.

Ifolge Bibelens profetier har Gud opprettet åtte (8) pakter som be
tinger liv og frelse for menneskene på denne jord, og omkring hvilke
hele Skriften utfolder seg.

Vi skal her kort omtale disse åtte pakter:
1. DEN EDENSKE PAKT, 1. Mos. 1,26-31, 2,7-9 og 15-25.
Dette er den første av de åtte store Guds pakter i den Hellige Skrift
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som betinger liv og fast åndelig stand for menneskene. Denne pakt be
står av sju deler, og Adam og Eva var ansvarlig for:
(1) Å fylle jorden med en ny art (bibl. "slag", hebr. baramin), men

nesket (homo sapiens).
(2) Å betvinge jorden til menneskelig bruk.
(3) Å ha herredomme over den dyriske skapning.
(4) Å ete urter og frukter.
(5) Å dyrke og passe Edens hage.
(6) A avstå fra å ete av frukten av treet til kunnskap om godt og ondt.
(7) Straffen for å ete av den forbudte frukt var døden.
Hadde Adam og Eva fulgt Guds påbud om Edens hage og avstått fra

Guds eneste og lette forbud om ikke å ete av frukten av treet til kunn
skap om godt og ondt, så hadde de ved å ete av frukten av livets tre
etterhånden gått inn i en fast åndelig stand — i likhet med de ufalne
engler — &a hvilken de ikke kunne falle.
Men Guds fiende, som er djevelen og Satan, i en listig slanges skik

kelse forførte kvinnen til å ete av den forbudte frukt, og hun gav også
sin mann med seg, og han åt. Derved hadde DET FORFERDELIGE
SYNDEFALL skjedd. Adam og Eva falt inn i den åndelige død med
dens katastrofale følger for menneskeslekten. Da ble deres øyne åpnet,
og de ble var at de var nakne og søkte å dekke seg med fikenblad som
de bandt om seg. De ble redde for Gud og søkte å gjemme seg for ham.
£ÆN EONISKE (AVSLUTTENDE) DOM i uskyldighetens tidshus-

hokming i Edens hage bestod i at Gud drev mennesket ut av Edens hage
6g satte kjerubene med det luende sverd for å vokte veien til livets tre,
/foråt ikke mennesket skulle ete av livets tre og leve evig i sin syndige til
stand.
HVOR LENGE VARTE USKYLDIGHETENS TIDSHUSHOLD-

NING?

Et bibelsk svar på dette spørsmål må en søke i de kronologiske tall-
angivelser som fremgår av den Hebraiske Bibel Tenach. Dette svar er
etter min oppfatning på 53, 5188 profetiske år, som blir å dele i en
periode på 50 profetiske år og en periode på temmelig nøyaktig 3 1/2
profetiske år.
De 50 profetiske år er en JUBELPERIODE, bestående av 7 x 7 — 1,

som jeg tror er TIDEN FOR ADAMS OG EVAS USKYLDIG-
HETS^AND. Denne periode danner blant annet forbilde til en langt
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storre og herligere jubelperiode i Messias-riket på denne jord. De 3 1/2
profetiske år tror jeg er ADAMS OG EVAS PRØVETID, som førte
til det katastrofale syndefall, men som igjen avgav norm for en prøvetid
på 3 1/2 profetisk år for Israel i den siste halvdel av den sekstiniende år-
uke for Israel og Jerusalem, Dan. 9, 24—27, og som videre skal avgi
norm for en prøvetid på 3 1/2 profetiske år for hele menneskeslekten i
endens tid, Dan. 9, 27. (Se min bok Israel og Gog, s. 40—45, utgitt på
Karmel Forlag.)

2. DEN ADAMSKE PAKT, 1. Mos. 3,14-21.
Den adamske pakt betinger liv og frelse til det falne menneske, betin

gelser som må vedbli til Messias-rikets tid, da også skapningen skal fri
gjøres fra forgjengelighetens trældom til Guds barns herlighets frihet,
Rom. 8,19—21.
Dan adamske pakt består av sju deler:
(1) Slangen, Satans redskap, er forbannet blant alle dyrene og er

Guds illustra^on i naturen på syndens virkninger. Gud sa til slangen:
"Fordi du gjorde dette, så ideal du være forbannet blant alt feet og blant
alle ville dyr. På din buk skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs
dager, 1. Mos. 3,14.
Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen og mellom din ætt

og kvinnens ætt, den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl".
Denne profeti er det opprinnelige grunnløfte om frelsen i Jesus Messias
ved tro. Det sikrer fullstendig seier over Satan og tilslutt opphør av hans
gjerninger. Forsoningens dypeste hemmelighet er antydet her. Messias,
"gjort til synd for oss", idet han bærer vår dom, fremstilles sinnbildelig
i kobberslangen, 4. Mos. 21, 5—9, Johs. 3,14—15, 2. Kor. 5, 21.
Kobber symboliserer dom.
(2) Den adamske pakt har det første løfte om en gjenløser, 1. Mos. 3,

15, som er Jesus Messias. Ved sitt liv og sin lidelse og død på korset
kjøpte han den falne menneskeslekt tilbake til Gud. Den som tror Guds
løfte om kvinnens ætt som skal knuse slangens (Satans) hode, har evig
liv.

(3) Guds dom over kvinnen var møye i sitt svangerskap og smerte i
sin barnefødsel. Hennes attrå skal stå til mannen, og han skal råde over
henne, 1. Mos. 3,16.
(4) Donunen over Adam bestod i at jorden ble forbannet for hans

skyld, og med møye ̂ al han nære seg av den inntil han vender tilbake
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til joidens støv, som han var dannet av, 1. Mos. 3,17.
(5) Uumtj^^ næxingssorg, 1. Mos. 3,17.
(6) Den lette umtagelse av Eden ble forandret til tungt arbeide på

jorden, 1. Mos. 3,18^19.
(7) Fysisk død, 1. Mos. 3,19.1 ditt anslktesved skal du ete ditt brød,

inntil du vender ̂ bake til jorden, for av den er du tatt, for støv er du,
og til støv tisal du vende tilbake.

3. DÉN NOAHSKE PAKT, 1. Mos. 9,1-19.
Denne pakt oppretter prindppet om MENNESKELIG REGJERING.

Den består av qu deler:
(1) Forholdet til mennetiret på jorden under den adamske pakt er be

kreftet, 1. Mos. 8,21.
(2) Årstidenes orden er bekreftet, 1. Mos. 8, 22, og regnbuens tegn,

1. Mos. 9,13.
(3) Menneskelig øvrighet er opprettet, 1. Mos. 9,1—6.
(4) Jorden er trygget mot en ny univetsiell vannflom, 1. Mos. 8,21,

9,11.
(5) En profetisk kunngjøring om at fta Kam skal komme et lavere,

trælbundet avkom, 1. Mos. 9,24—25.
(6) En profetisk kunngjøring om at Sem vil stå i et særlig forhold til

Jehova, 1. Mos. 9, 26—27. All guddommelig åpenbaring skjer gjennom
semittiske menn, og Messias etter kjødet er nedstammet fra Sem.
(7) En profetisk kunngjøring om at fra Jafet vil de seg utbredende

nasjoner nedstamme. Jafet skal bo i Sems telter, og Kanaan skal være
deres træl, 1. Mos. 9,27.
4. DEN ABRAHAMSKE PAKT, 1. Mos, 15,18 (kap. 12., 13. og

15., etc.)
DEN OPPRETTER NASJONEN ISRAEL og foiakier med særlige

tilføyelser det adamske løfte om gjenløsning av mennetireslekten ved
kvinnens sæd/ætt, Jesus Messias.
Den abrahamske pakt er UTFORMET i 1. Mos. 12,1—4 og STAD

FESTET i 1. Mos. 13,14—17, 15,1—7, 17,1—8, etc. Den består av
sju deler:
(1) Jeg vil gjøre deg (Abraham) til ET STORT FOLK, 1. Mos.

12,2 I.
Dette er oppfylt på en fitefoldig måte:
(a) Det naturlige avkom med hans hustru Sara etter linjen Isak—Jakob,
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nemlig DET HEBRAISKE FOLK.
(b) Det åndelige avkom, nemlig ALLE MENNESKER SOM ER

AV TROEN, både jøder og hedninger.
(c) Det naturlige avkom med Hagar, nemlig Ismael, 1. Mos. 17,18—20.
(d) Det naturlige avkom med Ketura, 1. Mos. 26,1—5.
(2) Jeg vU VELSIGNE DEG, 1. Mos. 12,2 XL.
(3) Jeg vil gjøre DITT NAVN STORT, 1. Mos. 12,2 HI.
(4) Og du skål bU EN VELSIGNELSE, 1. Mos. 12,2IV.
(5) Jeg vil velsii^e dem som velsigner deg, 1. Mos. 12,31.
(6) Den som forbanner deg, vil jeg forbanne, 1. Mos. 12,3 II.
(7) Og i deg skal ALLE JORDENS SLEKTER VELSIGNES, 1.

Mos. 12,3 m.
Dette er det store evangeliske løfte oppfylt i Abrahams sæd/ætt,

Messias, Gal. 3,16, Johs. 8,56r-58. Det bringer til høyere bestemmel
se løftet i den adamske pakt om kvinnens sæd/ætt, 1. Mos. 3,15. Det
oppfylles i den nærværende NT-menighet og i det kommende Messias-
rike på denne jord (tusenårsriket).

Her er det viktig å merke seg at Guds gave av landet (Israels land) er
nærmere bestemt ved profetier om tre ikke-besittelser og tre besittelser,
1. Mos. 15,13—14 og 16, Jer. 25,11, Esr. 1,1—4, 5. Mos. 28,62-65,
30,1—3. ̂ael er nå begynt på den .tredje og siste besittelse som vil bli
endelig og fullstendig gjenopprettet ved Herren Jesus Messias' gjenkomst
til vår jord som Kongen under den davidske pakt.

Likeså er det viktig å merke seg at Guds ubetingede nådepakts opp
rettelse og utstrekningen av landet og Guds gave av landet til Abraham
og hans ætt til evig eiendom står flere steder i Skriften, f. eks. 1. Mos.
15, 18^21: "Den dag gjorde Herren en pakt med Abraham og sa: Din
ætt gir jeg dette land, fra Egyptens elv, formentlig Wadi El Arish, like til
den store elv, elven Frat (Eufrat), kenittenes og kenisittenes og kad-
monittenes og hetittenes og feridttenes og refaittenes og amorittenes og
kanaanittenes og gergasittenes og jebusittenes land". (Se min bromyre
Israel i lys av endetidsprofetiene, utgitt på Karmel Forlag.)
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Artikkel nr. 268:

DE ÅTTE GUDS PAKTER.

5. DEN MOSAISKE PAKT, LOVPAKTEN, 2. Mos. 19,3-8.
Den fordønuner alle mennesker, fordi alle mennesker har syndet.

Den er gitt Israel og består av tre deler som hver er vesentlig for de
andre to, og tilsammen utgjør de den mosaiske pakt.
Den første del er BUDENE, som uttrykker Guds rettferdige vilje, 2.

Mos. 20,1-24.
Den andre del DOMMENE, som styrer Israels sosiale liv, 2. Mos. 21,1

-24,11.
Den tredje dei er SEREMONIENE, som styrer Israels religiøse liv, 2.

Mos. 24,12-31,18.
Budene og seremoniene utgjør et religiøst system: Budene var en

tjeneste av fordømmelse og død, 2. Kor. 3, 7—9, og seremoniene gav
ypperstepresten en representant for folket hos Jehova, og i ofringene et
"dekke" for deres synder i foregripelse av korset.
Den KRISTNE er derfor ikke under den betingede mosaiske pakt,

men under den UBETINGEDE PAKT AV NÅDE, den nye pakt,
Hebr. 10,1—18, Jer. 31,31 fg.
6. DEN PALESTINSKE PAKT, LANDPAKTEN, 5. Mos. kap. 28

til 30.

Den palestinske pakt gir betingelsene under hvilke Israel gikk inn i
løfteslandet under Josva. Den sikrer videre den endelige omvendelse og
gjenopprettelse av Israel i Israels land.

Palestina betegner opprinnelig det kystland som ble bebodd av filist
erne, men navnet ble tidlig overført til det innenfor liggende Jødeland
mellom havet og den syrisk-arabiske ørken fra 31 til 33 grader nordlig
bredde. Det grenser mot nord til Syria og mot syd til Egypt.
Det er først viktig å merke seg at Israel ennå hverken har eid landet

ifølge Guds ubetingede nådepakt med Abraham eller eid hele det land
som Gud ifølge pakten har gitt Israel til evig eiendom.
Den palestinske pakt hvis navn nå særlig har fått eskjatologisk aktua-

180



litet, bod Herren Moses å gjore med Israel i Moabs land like for Israel
gikk inn i Kana'ans land ved Josva og er et særlig tillegg til den mosais
ke pakt på Horeb, 5. Mos. 29,1.
Med hensyn til denne qette pakt, landpakten, er benevnelsen den pa

lestinske pakt anvendt. Ordet "palestinsk" er idag i boy grad gått inn i
den mot jodene fiendtlige og uriktige propaganda, idet araberne i Pale
stina falskelig nå kaller seg PALESTINERNE og særlig i Vesten har
fått menneskene, særlig gjennom massemedia, til å godta denne logn til
stor skade for jodene. Menn sannheten er at araberne i Palestina ikke
har rett til å kalle seg palestinerne, men Palestina-arabeme, fordi palesti
nerne er folket som bor i Palestina, og det er flere palestinere som bor i
Palestina idag, f. eks. jodene, beduiner, druser, som på samme måte
måtte kalle seg Palestina-joder etc. Men denne lognpropaganda bruker
araberne for å fremstille jodene som de som har trengt seg inn i Pale
stina og hindrer palestineme, som de med urette kaller seg, å få sin egen
stat i Palestina, som i så fall blir den 22. arabiske stat fra Atlanterhavet
til den persiske gulf. Men PLO*s lognpropaganda hjelper araberne intet.
For den evige, allmektige Gud, som eier både jorden og universet, har
gitt jodene hele Palestina fra Middelhavet til Eufirat og fra Rodehavet
til Middelhavet, 1. Mos. 15,18—21, 2. Mos. 23, 31, etc. Og folkene
skal snart få visshet for at dette er sant, og at Gud holder sitt lofte til
Abraham og Israel.

Palestina-pakten består av sju deler:
(1) Israels landflyktighet skyldes ulydighet mot Gud, 5. Mos. 29,

24-28.

(2) Israels omvendelse i landflyktigheten blant folkene.
Vi siterer 5. Mos. 30,1—6: "Når da alle disse ting kommer over deg,

velsignelsen og forbannelsen som jeg har forelagt deg, og du tar det til
hjerte ute blant de folk som Herren din Gud har drevet deg bort til, og
du av alt ditt hjerte og all din qel omvender deg til Herren din Gud og
hører på hans røst i alt det han byder deg idag, både du og dine barn, da
skal Herren din Gud gjøre ende på ditt fangenskap og miskunne seg over
deg, og han skal atter samle deg fra alle de folk som Herren din Gud har
spredt deg blant. Og om dere enn er drevet bort til himmelens ende,
skal Herren din Gud samle deg og hente deg derfra. Og Herren din Gud
skal føre deg til det land dine fedre eide, og DU SKAL TA DET I
EIE, og han skal gjøre vel imot deg og gjøre deg tallrikere enn dine fedre.
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Og, Herren din Gud skal omskjsere ditt hjerte, så du elsker Herren din
Gud av alt ditt hjerte og av all din gel, og da skal du få leve".
Denne omvendelse hos Israel i landflyktigheten er altså noe annet

enn hva kirken og kristenheten har lært og lærer, nemlig at BETJN-"
GELSEN for Israels hjemforing fra landflyktigheten blant folkene til
Israels land er mottagelsen av Jesus fra Nasaret som sin Messias.
Men Israels omvendelse ifølge den palestinske pakt, landpakten, er

for det første rettet mot Gud Herren (Jehova). At denne nå er igang,
har sikkert som sin bakgrunn både den tidligere velsignelse mot Israel og
forbannelsene i adspredelsen ifølge de mange og forferdelige jødeforføb
geiser i deres nå snart to tusenårige landflyktighet i adspredelsen. Av
samme grunner har sikkert Guds medfølelse med sitt forfulgte og hårdt
plagede folk tiltatt og har ført til en større hjemføring av jøder til Israels
land i dette århundre. Dette gjelder hjemføringen av de mange og de få
og den enkelte.
Merk at både ved Jesu første komme i kjødet og ved hans gjenkomst

er troende israelere tilstede i Israels land for å motta Guds Sønn i hans
komme til vår jord.
For det andre er denne omvendelse en indre prosess hos et folk som

ikke har land, ikke hovedstad, ikke konge, som er på vandring, under
forfølgelser, alltid i fare. Dertil er jødene et eiendommelig folk som går
stille med sorgen og som ikke åpner seg for sine forfølgere og sine bød
ler. Ingen kan se deres indre omvendelse uten Gud. Men de har sine Hel
lige Skrifter (Tenach) med Guds profetier som klart stadfester at de er
Guds utvalgte eiendomsfolk som Gud har store planer med i fremtiden
og som stadig venter på Guds løfters oppfyllelse.

For det tredje vet vi at det først er ved utgangen av den store trengsel
at ISRAELS LEVNING SOM DA TILLIKE ER HELE ISRAEL,
SKAL BLI FRELST, Rom. 11, 25-26. Og da skal Gud Qeme det
dekke fra Israel som Moses ved Guds forordning la over sitt ansikt, 2.
Mos. 34, 33—35, foråt Israel ikke skulle skue enden på det som svant,
nemlig den mosaiske pakt og tjeneste og herlighet. Dette dekke over
Moses' ansikt ble til et åndelig dekke over Israel når Moses leses, som fra
Moses til kong Ussias' dødsår var et frivillig forherdelses dekke og fra
dette dødsår et tvunget forherdelses dekke over hele Israel, Es. 6. Men
dekket blir fjernet i Jesus Messias, 2, Kor. 3,16, hvilket for hele det
troende Israels levning blir Qemet først ved Jesu synlige gjenkomst til
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vår joxd i kraft og herlighet. Da skal Israel skue opp til ham som de har
gjennomstunget, Sak. 12,10, Es. 66,8. Men før Jesu åpenbarelse og
gjenkomst blir også dette dekke Qemet på alle israelere som tror. Det er
disse Paulus kaller *'de utvalgte", Rom. 11, 7, av hvem det alltid har
vært øn levning i Israel og som lettere kommer tilsyne når de først er
kommet hjem til Israels land. Og ifølge profeten Es^iel, som er hoved-
profeten vedrørende Israels omvendelse og gjenopprettelse i Israels land,
fremgår at Gud nå føter mange israelere til Israels land og bereder dem
til Jesu åpenbarelse og gjenkomst.

Altså er det for det første klart at blant de israelere som nå er kom
met til Israels land, må befinne seg de israelere som oppfyller Skriftens
betingelser for innførelse til landet, 5. Mos. 30,1—3.

Dessuten er det også klart sæi^ ifølge Esekiels profetier at Israel
etter hjemføringen skal indere erkjenne sitt ftafall fra Jehova, Esek. 11,
16—20, 20,42—44, 36,24—38, se her særlig v. 31, 37,11-14og23,
39,25-29.
Men her må en også merke seg at av de messianske jøder som befin

ner seg i Israels land i vår tid er det noen som bekjenner seg å tilhøre
NT-menigheten (ekklesia) og andre som bekjenner seg å tilhøre Israel.
Jeg skal konkretisere dette ved å nevne to mesaanske jøder, som nå
begge er døde. Den første er pastor Moshe Immanuel ben Maeir, som
også har vært på besøk i mitt hjem. Han bekjente seg å tilhøre NT-
menigheten. Den andre er Abram Pojjak som bekjente seg å tilhøre Is^
rael. Men begge var messianske jøder som hadde vendt om til Herren og
fått dekket fjernet. Abram Pojjak og hans gruppe hadde en liten syna
goge på taket av et hus i Profetgaten i Jerusalem med Jesus som sen
trum og med bokruller for Moses, Esaias og Matteus i alteret.
Det er flere profetier som viser det samme som Rom. 11,25—27:
(a) I Dan. 12,11 er omtalt 30 dager forbi den store trengsel, som er

på 1260 dager. Dette er tiden for Israels navnløse sorg når det blir klart
at den foraktede og forkastede og korsfestede Jesus fra Nasaret virkelig
er Israels Messias, som han selv sa. For det er klart at Israels sorg over
Jesus, Sak. 12, 11—14, først kan begynne når det er klart for dem at
Jesus er Messias. Jfr. at Israel også sørget 30 dager ved Arons og ved
Moses' død, 4. Mos. 20,29, 5. Mos. 34,8.
(b) Etter de 30 dager, v. 11, fortsetter Dan. 12,12 med å si: "Salig er

den som bier og når frem til tusen tre hundre og trettifem dager", d. e.
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førtifem dager etter sørgetidens sLutt. Da skal Kongen Jesus Messias
holde sitt inntog i Jerusalem.
(c) **For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier:

Velsignet være han som kommer i Herrens navn!'* Matt. 23,39. Og det
er klart at denne profeti inneholder den nye offisielle erklæring fra Isr
raels ledere i endens tid som avskaffer den offisielle jødiske erklæring
ved Jesu domfellelse under den romerdce keiser Tiberius' pioeurator
Pontius Pilatus: Vi har ikke konge uten Cæsar, lat. Non habemus regem
nia Caesarem, Vulg. Johs. 19, 15. Og denne nye erklæring kan ikke
jødene gi før Jesu synlige gjenkomst til vår jord. Og den lyder på latin:
Non habemus regem nisi lesum Nazarenum. For evig er Israel nå ferdig
med Cæsar. Nå heter deres evige konge Jesus Messias, hebr. Jeshua ha-
Mashiach.

Videre må en også ha klart at de i landflyktigheten døde israelere
som i ått liv har oppfylt betingelsene i 5. Mos. 30,1—3, likevel får bli
med i den himmelske fase i tusenårsriket ved den første oppstandelse.
Åp. 20, 4—6, idet Gud i Messias-riket på denne jord skal samle alt til ett
i Mesåas, både det som er i himlene, og det som er på jorden, Ef. 1,10.
Med hensyn til Israels hovedpakt med hensyn til dets hjemføring fra

landflyktigheten blant folkene, nemlig Guds ubetingede nådepakt med
Abraham angående Israel og Israels land, så viser 1. Mos. 15,17 at etter
som åtuaiqonen mørkner til for Israel i endens tid, øker Guds omsorg
for pakten: "Da nå solen var gått ned, og det var blitt aldeles mørket,
fikk han (Abraham) se en rykende ovn og en luende ild som får frem
mellom kjøttstykkene". Israel har intet å frykte. Fast står patriarken
Jakobs profeti: "Etter din frelse bier jeg. Herre! 1. Mos. 49,18. Denne
profeti angår den store trengsel.

Altså viser selve den aktuelle paktsseremoni, 1. Mos. 15,8—17, HVOR
GUD TILSVOR ABRAHAM OG HANS ÆTT ISRAEL LANDET,
at pakten i 1. Mos. 15, 8—21 og pakten i 5. Mos. 29—30 skal oppfylles
like usvikelig som at Gud er til.

Videre stadfester mangfoldige profetier i GT og NT at så skal skje.
Videre forlanger en ubrutt kontinuitet i oppfyllelsen av den profetis

ke forutsigelse det samme.
Endelig foråkrer Gud, som er altets skaper og oppholder, at hans

pakter med Israel er likeså sikre på sin oppfyllelse som naturlovene i
makro— og mikrokosmos står ved makt for Gud, og at likeså sikkert
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som himmelen ikke kan måles og joidens grunnvoller ikke kan utfors
kes, likeså sikkert skal Gud ikke forkaste all Israels ætt for alt det de
har gjort, Jer. 33,35—37.

Vi skal tilslutt også ta med at patriarken Jakob, Israels tolvstamme-
folks overhode, i sine vandringer var et forbilde på Israel i sine vand
ringer:
(a) Jakob måtte forlate løfteslandet på grunn av misgjerning mot sin

far og bror og reise til Karan i Mesopotamia.
(b) Men beholdt løftet om tilbakekomst til løfteslandet og velsignelse

under pakten med Herren, 1. Mos. 28,10—17.
(c) Tilslutt fikk ban befaling av Henen om å vende tilbake til sine

fedres land og folk, 1. Mos. 31, 3, 35,1—4.
(3) Dette er den tredje del av den palestinske pakt:
HERRENS GJENKOMST TIL VÅR JORD, 5. Mos. 30,3.
Den skal skje STRAKS ETTER den store trengsel. Sak. 14, 3—4,

Matt. 24, 29—30, Mark. 13, 24, 2. Tess. 2, 8 II. Dette er epifani'en
(åpenbarelsen) av Jesu paroysia (komme), bans SYNLIGE GJEN
KOMST i kraft og herlighet med sine engler og de hellige. Og da skal
den endebge og avsluttende bjemføring av israelene fra landflyktigheten
blant folkene skje, Matt. 24,31, og på den måte som profetiene bar for
utsagt, 5. Mos. 30,3—4, E^k. 20,32—38, Matt. 13,40—43, Am. 9,
8-15, Ap. gj. 15,16-18.
(4) LANDET SKAL TAS I EIE, Es. 11,11-12, 14,1-3, Jer.

23,3-8, Esek. 37,21-25.
(5) Nagonal omvendelse, 5. Mos. 30, 6, Jer. 31, 31—34, Hos. 2,

14-16, Rom. 11,26-27.
(6) Dommen over Israels fiender og undertrykkere, 5. Mos. 30, 7,

Es. 14,1-2, Joel3,6-22, Matt. 25,31-46.
(7) Den store mesdanske velsignelse over Israel, 5. Mos. 30, 8—9,

Am. 9, 11—15, og over folkenes levninger, Es. 2, 2—4, Jer. 3,17,
Mik. 4,1 fg.. Sak. 8,22—23, etc.
Den palestinske pakt, landpakten, 5. Mos. 28—30, er forkastet av vår

kirke til og med i dens bekjennelsesskrifter, nemlig Gonfesdo augustane,
kap; 17, punkt 3. De fleste av våre ledende tbeologer benekter det ånde
lige og synlige (konkrete) Messias-rike på denne jord (tusenårsriket)
med Jesus Messias som konge over alle rikene på denne jord ut fra Israel
og Jerusalem. Teologene erklærer at det som skjer i Israel idag, ikke
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har noe med Bibelen å gjøre, at Israel er forkastet av Gud og erstattet av
kirken, som de kaller det åndelige Israel. Men det åndelige Israel er
ukjent i Skriften og kan kun tenkes som et korrelat til Israel etter kjø
det. De lærer videre at GT-profetiene ikke skal forstås slik de står skre
vet, men må bli omtolket i Jesus Kristus (Kristus-transformasjonen).
Men alt dette er i strid med Bibelens ord. Vi gjentar igjen bva Jesus sier:
"Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppbeve loven eller profetene,
jeg er ikke kommet for å oppbeve, men for å oppfylle. For sannebg sier
jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller
en eneste tøddel av loven forgå før det er skjedd alt sammen". Matt. 3,
17—18. Det er klart at teologene på flere punkter forkynner vranglære
i strid med Bibelen.

Artikkel nr. 269:

DE ÅTTE GUDS PAKTER.

7. DEN DAVmSKE PAKT, 2. Sam. 7,8-17.
Den davidske pakt gjenoppretter kongedømmet i den davidske fami-

Ue ved Davids himmelske og åndeUge Sønn Jesus Messias, Matt. 1,1,
Luk. 1, 31—33, Rom. 1, 3. Den oppretter videre evighet i den davidske
familie og i det davidske rike i og med Messias, 2. Sam. 7, 8—17, Sak.
12, 8, Ap. gj. 15,16-18, 1. Kor. 15, 24, Åp. 11, 15, 20, 4-6,
22, 1 og 3 og 5. Denne pakt på hvilken Messias' berbgbetsrike er grun
net, sikrer:
(1) En davidsk famibe.
Jesus Messias bar etter kjødet to ættetavler. En i Matt. 1,1—16, som

går fra Abraham frem til Josef, sønn av Jakob og jomfru Marias mann.
Den andre i Luk. 3,23—38, som går fra Josef tilbake til Adam.
Her er det for det første klart at Josefs far ikke kan være både Jakob

og Eli.
For det andre begynner den første ættetavle med Abraham, mens

den andre går tilbake til Adam.
For det tredje er begge ættetavler like mellom Abraham og David,

men forskjellig mellom David og Josef.
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Av Davids mange sønner er det to som her er av interesse, nemlig to
av hans sønner med Batseba, nemlig Salomo og Natan.

Linjen fra David over Salomo er den kongelige liiye, fordi Salomo
fikk tilkjent kongedømmet. Men liljen fra David over Natan er den le
gale liide, fordi Natan var eldre enn Salomo.
Men den kongelige linje hadde en skamplett, nemlig Kopja (d. s. s.

Jekonja eller Jojakin), om hvem Herren aer: "Skriv denne mann opp
som barnløs, som en mann som ingen lykke har i sine levedager! For
ingen av hans ætt skal mere få atte på Davids trone og herske over Ju-
da. Jer. 22,24—30.

Derfor er den kongelige linje over Salomo brutt i Konja (Jojakin),
slik at heller ikke av den grunn kan Josef være Jesu far. Men den legale
linje over Natan går til jomfru Maria, Jesu mor, som ble unnfanget ved
Den Hellige And. Og enhver som har fått troens gave ved Den Hellige
And, vet at Jesu far er Gud, Es. 9, 6—7, Matt. 1, 20 og 23, Luk. 1,
30—35, etc. Jesus Messias er derfor sann Gud og sant mennedce i en og
samme person, priset være Herren!
Den sjuende eller davidske pakt sikrer foruten den omtalte i Jesus

Messias eviglevende davidske familie og slekt videre:
(2) EN TRONE, 2. Sam. 7,16.
Denne trone har Jesus Messias fått av sin himmelske Fader fordi han

ved sitt liv og sin død gjenopprettet menneskeslektens syndefall, idet
han ble et sonoffer for verdens synd og var lydig inntil døden, ja, kor
sets død. Derfor har og Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn
som er over alt navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres
som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekjen
ne at Jesus Messias er Herre, til Gud Faders ære. Fil. 2,9—11.
(3) ET RIKE, 2. Sam. 7,16.
Etter slaget på Golgata kors om menneskeslekten som denne verdens

fyrste og gud, som er djevelen og Satan, og hans engler fullstendig og
for evig tapte, ble han kastet ut fra det herredømme over menneskeslek
ten som han tilranet seg ved menneskets syndefall, Johs. 12, 31—32.
Alle mennesker som har trodd og tror på Gud og Jesus Messias i sann
het, går ved denne Jesu seier over fra døden til livet, fra Satans og mør
kets makt til Guds elskede Sønns rike. Virkningen av Jesu seier går helt
tilbake til fallets dag, 1. Mos. 3, 15, og derfor kan ethvert menneske
som setter sin lit til Gud og Jesus Messias, bli frelst.
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Men Guds rike har hatt forskjellige manifestasgoner og navn siden
fallets dag. Når der tales om Guds rike idag, menes det åndelige og usyn
lige rike som kalles NT-menigheten (kirken) og som består av troende
og gjenfødte mennesker, både av Israel og særlig av hedninger.

Ved Jesu gjenkomst til vår jord opprettes det åndelige og synlige
(konkrete) rike, Messias-riket, riket for Israel (tusenårsriket), som består
av troende israelere og hedninger.
Det er dette rike vår kirke og de fleste av våre teologer forkaster.

Og fordi dette rike ved den abrahamske pakt og den palestinske pakt og
den davidske pakt er satt i uadskillelig forbindelse med profetiene i GT
og NT, må de for vranglærens skyld også forkaste disse tre Guds pakter.

Når den nye jord og de nye himler kommer, opprettes det evige Guds
rike som består av alle frelste mennesker, hvilket vel de fleste kristne er
enige om.
(4) EVIG VARIGHET, 2. Sam. 7,16.
Endelig sikrer den davidske pakt ET EVIG RIKE i og med Gude

mennesket Jesus Messias. Han er sann Gud og sant menneske, som opp
fylte Guds lov i fullkommen kjærlighet mot Gud og mennesker, som led
og døde for våre synder på korset, som oppstod fra de døde legemlig
og herliggjort på den tredje dag, som fdr opp til himmelen på den førti
ende dag og inngikk i Gud, og som usynlig kom tilbake til vår jord på
den femtiende dag i og med Den Hellige And som utgår fra Faderen og
Sønnen. Derfor sier Skriften: "Den siste Adam er blitt til en levende-
gjørende ånd", 1. Kor. 15, 45. Og: "Herren er Ånden, og hvor Herrens
Ånd er, der er frihet", 2. Kor. 3,17.

Derfor kan ikke ekklesias, d. e. NT-menighetens, utkallelses tid be
gynne før Den Hellige Ånds komme på pinsefestens dag. Ap. gj. 2.

Vi vet at ekklesia skal utkalles i tidsintervallet mellom den sekstini-
ende og den syttiende åruke for Israel og Jerusalem, Dan. 9, 24—27.
For det første fordi menigheten intet har å gjøre med Israels og Jerusa
lems sytti åruker. For det andre fordi det er den eneste tid som er ledig
for den til å bli utkalt i, da Israel i disse snart to tusen år er satt til side i
landflyktigheten blant folkene. For det tredje fordi Herren i den sytti
ende åruke eller endens tid handler med Israel og nasjonene på jorden.

Dette stemmer også helt med den viktige profeti i Rom. 11, 25—27
som lærer at hele Israel skal bli frelst når hedningenes fylde, som er det
fulle antall hedninger i ekklesia, er kommet inn. Og vi har dertil en
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mengde profetier som viser at opprykkelsen av ekklesia skal skje ved
ankomst-fasen av Jesu paroysia (komme) FØR Herrens dag og den
store trengsel. Og i lys av de bibelske profetier og det som skjer i Israels
land i Vår tid, er det klart at opprykkelsen av menigheten er nær.

Straks etter den store trengsel slqer Jesu synlige gjenkomst i kraft og
herlighet til vår jord med sine engler og de hellige til dommen over de
levende nasjoner, til den første oppstandelse, og til opprettelsen av Mes-
sias-riket, d. e. riket for Israel (tusenårsriket). Da skal Jesus være Konge
over alle verdens riker ut fra Israel og Jerusalem. For han skal være
Konge inntil han får lagt alle ane fiender under ane føtter. Den ̂ te
fiende som tilintetgjøres, er døden. Men når alt er ham underlagt, da
skal Sønnen selv underlegge seg ham som la alt under ham, og overgi
riket til Gud og Faderen, foråt Gud (den treenige Gud) skal være alt i
alle, 1. Kor. 15,24-28.

Altså skal Sønnen etter Messias-riket og etter den siste oppstand og
dom. Åp. 20., overgi riket til Gud og Faderen, slik at riket (Guds rike)
går videre, og tronen i den første tidsalder på den nye jord er Guds (den
treenige Guds) og Lammets, Åp. 22,1 og 3, og de skd regjere i all evig
het, Åp. 22,5.

Tilslutt skal nevnes at den firefoldige davidske pakt har en betingelse,
nemlig at ulydighet i den davidske familie skal dømmes, men uten at
pakten derfor opphører. Den første dom inntrådte ved rikets deling un
der Rehabeam og endelig landflyktighetenes dom. Men den david^e
pakt som er sikret David ved Guds ed og fornyet med jomfru Marias
Sønn ved engelen Gabriel, er uforanderlig. Luk. 1,31—33.
8. DEN NYE PAKT, Jer. 31,31-34, Hebr. 8,6-13.
Dette er den siste av Guds åtte store pakter med menneskene.
Den nye pakt hviler på Messias' offerdød som sin grunnvoll og sikrer

den evige velsignelse under den abrahamske pakt. Gal. 3,13—29, for
alle som tror. DEN ER ABSOLUTT UBETINGET, og siden ingen
ansvarlighet ved den er pålagt mennesket, er den endelig og uomstøtelig.
Gud har opprettet to pakter med Israels hus og med Judas hus. Den

første var lovpakten på Horeb, 2. Mos. 19,5 fg. Den var betinget, og Is
rael hadde forpliktet seg til å holde den, hvilket de ikke gjorde og heller
ikke kunne. Det er kun én som har holdt og oppfylt loven, nemlig Jesus
Messias, og alle vi andre er syndere, d. e. lovbrytere. Derfor er lovtjenes-
ten en dødens og fordømmelsens tjeneste. Men de fromme, troende
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israelere var ved sine dyreoffer inne i et religiøsjt system som foregrep
korset, og var derfor på frelsens vei. Men Gud forutsier at han vil opp
rette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus: "Jeg vil gi min lov i
deres sinn og skrive den i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de
skal være mitt folk. For de skal alle kjenne meg, både ænå og store, sier
Herren, for jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mere komme deres
synd ihu". Jer. 31, 31—34, Hebr. 8, 6—13. Den nye pakt er derfor
bedre enn den første, da den er grunnlagt på bedre løfter, d. e. ubetinge
de, Hebr. 8, 6.1 den mosaiske pakt sa Gud: "Dersom du vil", 2. Mos.
19, 5, i den nye pakt sier ban: "Jeg vil" Hebr. 8,10—12. Under den mo
saiske pakt sprang lydigheten frem av frykt, Hebr. 12, 25—27, under
den nye pakt fra et ̂ ^g hjerte og sinn. Jer. 24,7, Hebr. 8,10.
Den nye pakt sikrer åpenbaring fra Herren til alle som tror. Jer. 31,

34, Hebr. 8,11, og ban bar lovt fullstendig å glemme våre synder. Jer.
31, 34, Hebr. 8,12, 10,17. Den hviler på en fullbyrdet gjenløsning
og forløsning i Jesu blod. Matt. 26, 27—28, 1. Kor. 11,25, Hebr. 9,
11-12 og 18-23, 10,5-17.
Den nye pakt er endebg en evig pakt med Israel og sikrer Israels frem

tidige omvendelse og evige velsignelse.
Da den nye pakt er DEN ÅTTENDE viser den således til oppstan

delse og evig fullendelse.

Artikkel nr. 270:

DE SJU TIDSHUSHOLDNINGER.

En tidsbusboldning er en tidsperiode i hvilken mennesket blir prøvet
med hensyn til lydighet mot en spesiell åpenbaring av Guds vilje. Felles
for disse sju tidsbusboldninger er at menneskene svikter ber, hvorfor
Gud må avbryte hver av dem med en eonisk (avsluttende) dom. Kun på
den nye jord er der ingen synd og derfor beller ingen dom.
En større tidsinndeling, hvor det fremheves hvem det er som særlig

aksjonerer, er følgende:
1. MENNESKETS DAG fra menneskets syndefall til Herrens gjen

komst til vår jord, hvor mennesket aksjonerer.
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2. HERRENS DAG fra Herrens gjenkomst og inntil verdensfor-
nyelsen, hvor Herren og rettferdigheten regjerer.

3. GUDS DAG fra verdensfomyelsen i de nye himler og den nye
jord, hvor Gud og Lammet regjerer og rettferdigheten hviler.

Vi skal så gjennomgå de sju Guds tidshusholdninger på vår jord:
1. DEN FØRSTE TIDSHUSHOLDNING er USKYLDIGHETENS

TIDSHUSHOLDNING fra menneskets skapelse til syndefallet, 1. Mos.
1,28-3,24.
Da profetien om menneskets syndefall er oppfylt i en fjern, ikke his

torisk kontrollerbar fortid, er den første tidshusholdnings varighet om
talt under Den edenske pakt og beregnet ut fra bibelske tallangivelser.
De to første mennesker, Adam og Eva, var skapt av Gud uten synd og

satt i Edens hage i fullkomne omgivelser og forhold og ansvarlig under
en enkel prøve, nemlig ikke å ete av frukten på treet til kunnskap om
godt og ondt.
Men kvinnen ble forført av Satan gjennom slangen, og hun tok av

frukten på kunnskapens tre, og hun åt, og hun gav sin mann med seg, og
han åt, 1. Tim. 2,14. Slik kom synden, som er brudd på Guds lov, inn i
verden, og med den kom sorg, sykdom og død.
Og Gud Herren gjorde Iqortler av skinn til Adam og hans hustru og

kledde dem med. Dermed blir deres fall gjenopprettet, idet denne hand
ling foregriper korset med Jesu død og blod og rettferdighet, slik at de
første syndere kunne bli skikket for Guds nærvær. Mén Guds dom over
deres ulydighet var at Gud viste dem ut av Edens hage og satte Adam til
å dyrke jorden, som han var tatt av, 1. Mos. 3,21—24.

2. DEN ANDRE TIDSHUSHOLDNING, 1. Mos. 3,23.
Den andre tidshusholdning er SAMVITTIGHETENS TIDSHUS

HOLDNING.

Ved ulydighet kom mennesket til en personlig og erfaringsmessig
kunnskap om godt og ondt — om godt ved lydighet, om ondt ved uly
dighet til Guds kjente vilje. Ved denne kunnskap våknet samvittigheten.
Utvist fra Eden og satt under den andre eller adamske pakt var mennes
ket ANSVARLIG TIL Å GJØRE ALT KJENT GODT OG AV
STÅ FRA Å GJØRE ALT KJENT ONDT, OG TIL A NÆRME
SEG GUD VED OFFER. Resultatet av denne andre prøving av men
nesket er vist i 1. Mos. 6, 5: **0g Herren så menneskenes ondskap var
stor på jorden, og at alle dets hjertets tanker og påfunn var onde den
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hele dag". Derfor endte den andre tidshusholdning i syndflodens (vann
flommens) dom.

3. DEN TREDJE TIDSHUSHOLDNING, MENNESKELIG ØV
RIGHET, 1. Mos. 8,20-22.

Under uskyldighetens tidshusholdning var menneskene ulydige mot
Gud og falt inn under synden, og Guds dom var utdrivelsen av Eden.
Under den andre eller samvittighetens tidshusholdning var likeså men
neskene ulydige mot Gud, og Guds dom over dem var syndfloden (vann
flommen), hvor kun Noah selv åttende ble reddet i arken.

Så kom den tredje tidshusholdning hvor menneskene ifølge Guds
pakt med Noah og hans sønner, 1. Mos. 9, 1—17, ble underlagt en ny
prøve, nemlig menneskelig øvrighet, hvor menneskene skulle styre ver
den for Gud, d. e. styret over mennesker ved mennesker. Den høyeste
funki^on ved den menneskelige øvrighet er at den ved lov kan ta men
neskelig liv.

Prøven ved den menneskelige øvrighet ble først lagt på hele mennes
keslekten, som også her var ulydig mot Gud og ble dømt av Gud ved
ødele^elsen av tårnet i Babel og menneskeslektens splittelse ved språ
kenes oppståen, 1. Mos. 11.

Fra nå av gjaldt ansvarligheten for å styre verden for Gud jødene og
hedningene, d. e. ikke-jøder, inntil jødenes ulydighet mot Gud under
den palestinske pakt, 5. Mos. 28 — 30, hadde tilfølge Guds dom over jø
dene ved jødenes landflyktighet i Babel, 606 f. Mess.
Da begynte også hedningenes tider i hvilken tid hedningene er alene

om å være underlagt ansvarligheten for å styre verden for Gud, altså i
tiden mellopi 606 f. Mess. til Jesu gjenkomst, da Guds dom over hed
ningenes ulydighet skjer ved dommen over de levende nasjoner, Dan. 2,
34—35, Matt. 25, 31—46. Og at såvel jødene som hedningene ikke har
styrt verden for Gud men for seg selv, er en smertelig kjennsgjerning
gjennom verdens historie.
4. DEN FJERDE TIDSHUSHOLDNING, LØFTET.
Den fjerde tidshusholdning eller løftet strekker seg som tidshushold

ning fra Abrahams kall til loven ble gitt, altså fra 1. Mos. 12,1 til 2.
Mos. 19,8.
For Abraham og de som nedstammet fra ham, er det åpenbart at

Guds pakt med Abraham, 1. Mos. 15, 18, betød en stor forandring. De
ble tydelig løftets arvinger. Denne pakt er fullstendig nådefull og ube-
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tinget. Abrahams etterkommere behøvde bare å forbli i sitt eget land
for å arve enhver velsignelse. I Egypt mistet de sine velsignelser men
ikke pakten. Og løftets tidshusholdning endte da alle som én av Israel
raskt og lite overveid lovte å ville gjøte alt det Herren sa i loven, 2. Mos.
19,8.
Det sanne forhold var jo at nåden hadde skaffet tilveie en befrier

(Moses), hadde sørget for et offer for de skyldige og ved guddommelig
makt hadde bragt dem ut av trældommen, 2. Mos. 19,4. Men ved Sinai
byttet Israel nåde med lov.

Løftets tidshusholdning som strekker seg ffa 1. Mos. 12,1 til 2. Mos.
19, 8, var UTELUKKENDE ISRAELSK. Tidshusholdningen må her
bli adskilt fra pakten. For tidshusholdningen er en måte for prøve, men
pakten er evigvarende fordi den er uten betingelser. Derfor kan ikke
loven oppheve den abrahamske pakt. Gal. 3,15—23, men loven var en
midlertidig opptuktende befatning inntil den ætt (Messias) kom som
løftet gjaldt Altså var det kun tidshusholdnigen, som en prøve for Isra
el, som endte da loven ble gitt, men Guds pakt med Abraham står evig
fast.

5. DEN FEMTE TIDSHUSHOLDNING: LOVEN, 2. Mos. 19,8.
Denne tidshusholdning strekker seg fra Sinai til Golgata, fra utgangen

av Egypt, 2. Mos. 19,8, til korset. Matt. 27,33—37. Men ̂aels historie
i ørkenen og i landet er en lang beretning om overtredelser av loven.
Prøvingen av Israel under loven endte med landflyktighetenes dom, men
den femte tidshusholdning selv endte med korset.

Israels stilling ved tidshusholdningens begynnelse var den at de på tre-
måneders-dagen etter utgangen fra Egypt slo leir ved fjellet Sinai, Moses
steg opp til Gud, og Herren ropte til ham &a Qellet og sa: "Så skal du a
til Jakobs hus og kunngjøre for Israels barn: Dere har sett hva jeg har
gjort med egypterne, og hvorledes jeg har båret dere på ørnevinger og
ført dere til meg", 2. Mos. 19,1—4. Så kunngjør Herren Israels ansvar
lighet ifølge lovpakten, 2. Mos. 19, 5—6, Rom. 10, 5. Men Israel syn
det mot Herren, 2. Kong. 17, 7—17, Ap. gj. 2, 22—23. Og så kom
dommen over I^el, 2. Kong. 17, 1-^ og 20, 25,1—11, Luk. 21,
20—24, og Israels landflyktighet blant folkene begynte.

6. DEN SJETTE eller NÅDENS TIDSHUSHOLDNING.

"For av hans fylde har vi alle fått og det nåde over nåde, for loven
ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Messias", Johs.
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1,16-17.
Nåde er godhet og kjærlighet fra Gud vår Frelser mot menneskene.

*'Da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpen-
baret, frelste han oss, ikke for rettferdige gjerningers skyld som vi hadde
gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved
Den Hellige Ånd, som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Messias,
vår Herre, foråt vi, rettferdiggjort ved hans nåde, etter håpet skulle bli
arvinger til det evige liv". Tit. 3,5—7.

Under loven krever Gud rettferdighet av mennesket, under nåden gir
Gud rettferdighet til mennesket. Derfor er loven forbundet med Moses
og gjerninger, men nåden med Messias og tro. Loven krever at velsignel
ser ̂ al fortjenes, men nåden er en fri gave.
Som tidshusholdning begynner nåden med Messias' død og oppstan

delse, Rom. 3, 24—26, 4, 24—25. Det som her prøves, er ikke lenger
lydighet mot loven som betingelse for frelse, men mottagelse eller for
kastelse av Messias, med gode gjerninger som en frukt av frelsen, Johs.
1,12-13, 3,36, I.Johs. 5,10-12.
Det første resultat av denne prøving var jødenes forkastelse av Mes

sias og hans korsfestelse av hedninger og jøder. Ap. gj. 4,27. Den forut-
sagte ende på menneskenes prøving under nåden er FRAFALLET
FjElA TROEN av bekjennende kristne, 2. Tess. 2, 3, 1. Tim. 4,1, 2.
Tim. 3, 1—9, 1. Johs. 4,1—3, Fil. 3,18, 2. Pet. 2,1, etc. Disse for
kaster vitale sannheter som f. eks. Jesus Messias' guddom og forsoning
en ved Jesu lidelse og død og oppstandelse, etc. Vi er allerede kommet
langt inn i frafallet, og derav vil følge de apokalyptiske straffedommer,
særlig kunngjort i Åpenbaringsbokens profetier. Men den eoniske (av
sluttende) dom over de mange ulydigheter med uhørt ringeakt og for
kastelse av Guds herlige og uforskylte nåde mot menneskene skjer ved
dommen over de levende nagoner ved Jesu gjenkomst til vår jord da
han kommer synlig i kraft og herlighet med sine engler og de hellige,
hvilket er epifani'en (fremstrålingen) av hans paroysia (komme). Åp.
19, 11—21, Matt. 25, 31—46, etc. Slik avsluttes altså nådens herlige
tidshusholdning.

Angående nådens tidshusholdning er det meget viktig å merke seg at
nåden har to manifesta^oner, nemlig for det første I FRELSEN, Rom.
3, 24, og for det andre I DEN FRELSTES VANDRING OG TJE
NESTE, Rom. 6,15, Tit. 2,11-14.
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Artikkel nr. 271:

DE SJU TIDSHUSHOLDNINGER.

7. DEN SJUENDE TIDSHUSHOLDNING, HUSHOLDNINGEN
I TIDENES FYLDE, EF. 1,10.

Denne tidshusholdning som er den sjuende og siste av de av Gud for
ordnede tidshusholdninger som betinger menneskelig liv på denne jord,
er identisk med det rike som Gud ved pakt har inngått med David og
hans himmelske Sønn Jesus Messias, 2. Sam. 7, 8—17, Sak. 12, 8,
Luk. 1, 31-33, 1. Kor. 15,24.

Her står i Ef. 1, 9—10: "— Idet han (Gud) kunngjorde oss sin viljes
hemmelighet etter sitt frie råd, som han fattet hos seg selv om en hus
holdning i tidenes fylde: at han ville samle alt til étt i Messias, både det
som er i himlene, og det som er på jorden".
I hver av disse gu tidshusholdninger prøver Gud menneskene på en

bestemt del av sin vilje, men når det gjelder den quende og siste tidshus
holdning har Gud kronet denne som HEMMELIGHETEN av hans vilje
angående tidshusholdningene.
En hemmelighet i Skriften er en tidligere i Gud skjult sannhet, som

nå er guddommelig åpenbaret, men i hvilken et overnaturlig element
fremdeles er tilstede på tross av åpenbaringen og som ikke kan forstås
av det menneskelige intellekt uten Den Hellige Ånds åpenbarelse. En
slik Guds viljes hemmelighet er RETTFERDIGHETENS TIDSHUS—
HOLDNING PÅ DENNE JORD.

Denne hemmelighet sier Skriften er etter Guds frie råd som han fat
tet hos seg selv. Ingen annen har delaktighet i dette, og fullbyrdelsen av
dette hans frie råd kan ikke med hell forandres eller hindres av noen.

Den evige og allmektige og allvidende og alle steds nærværende treenige
Gud, Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, skal herlig og synlig la
denne hemmelighet om himlenes rike stå frem i historisk virkelighet i
sin tid, som nå er ganske nær, uansett hvor meget enn Satan og de onde
ånder og hans menneskelige redskaper prøver på å hindre og benekte
eller omtolke de bibelske profetier.
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Dette skal skje i TIDENES FYLDE, gr. pleroma ton kairon. Vi
merker oss her at gr. kairon betyr bestemt, fastsatt tid til forskjell fra
gr. kjronos som betyr tid i sin alminnelighet. Rettferdighetens tidshus-
holdning skal altså komme til en av Gud bestemt, fastsatt tid, nemlig
ifølge de bibelske profetier like etter Jesu synlige åpenbarelse og gjen
komst i kraft og herlighet til vår jord, d. e. epifani'en (fremstrålingen)
av hans paroysia (komme) til dommen over de levende nag oner, til full
førelsen av den første oppstandelse og til opprettelsen av Jesu herlighets
rike på denne jord, riket for Israel (tusenårsriket).
Denne tidshusholdning er nemlig identisk med det rike som Gud ved

pakt har opprettet med David og hans himmelske, guddommelige Sønn
Jesus Messias, 2. Sam. 7, 8—17, Sak. 12, 8, Luk. 1, 31—33, Ap. gj.
15, 16—18, 1. Kor. 15, 24, etc., og hvor han vil gi en rettferdig saner
ing og gjengjeldelse på godt og ondt i de forløpne '*tider*' (tidsforhold),
nemlig:

1. Tiden med undertrykkelse og vanstyre ender med at Messias og
de hellige tar riket, Dan. 7,27, Es. 11,1—5.

2. Tiden med guddommelig vitnesbyrd og overbærenhet ender med
dom. Matt. 13,40—43, 25, 31—46, Ap. gj. 17, 30—31.

3. Tiden med hårdt arbeide og slit ender i hvile og belønning, 2.
Tess. 1, 6—7.

4. Tiden med trengsel ender i herlighet, Rom. 8,17—18.
5. Tiden for Israels blindhet og straff ender i omvendelse og gjen

opprettelse, Rom. 11,25—27, Esek. 39,25—29.
6. Hedningenes tider, gr. kairoi ethnon, ender med at verdensrikenes

bilde knuses og himlenes rike (Messias-riket) opprettes på denne jord,
Dan. 2, 34-35, Åp. 19,15-21, 20,1-6.

7. Tiden for skapningens trældom ender med Guds barns herlighets
frihet. Es. 11,6—8, Rom. 8,19—21.
Men i Messias-riket på denne jord, som også er den første avdeling av

Guds nådes KOMMENDE TIDER (tidsaldrer), Ef. 2, 7, fremtrer et
eiendommelig, åndelig samliv av **det som er i himlene" og "det som er
på jorden", som Gud da skal samle til ett i Messias, hvorved oppfyUel-
sen av profetiene om DEN NÆRE og DEN ÅPNE HIMMEL finner
sted, 1. Mos. 28, 10—17, 32,1, Johs. 1, 52, Ef. 3,10—11, 1. Kor.
11,10, Åp. 19,11-15, Salm.45., Høy. 6,13.

Jesus Messias, Guds og jomfru Marias Sønn, som derfor er sann Gud
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og sant menneske, er KONGEN i dette rike, som ved Israel og ut fira
Jeru^em skal innta hele jorden..

Englene, som er tjenende ånder for alle som skai arve salighet, Hebr.
1, 14, og som allerede i dommen over de levende naqoner ved Jesu
gjenkomst er HØSTFOLKENE som samler de overlevende folkelev-
ninger inn i Messias-riket, Matt. 13, 30, Åp. 14,14—16, mens de onde
og urettferdige og ubotferdige kastes i Ud&goen, Matt. 13, 40—43,
25,31-46, Åp. 14,17-20, 19,11-21, er RIKETS VOKTERE.

'*Det som er i himlene", Ef. 1,10, må videre angå DE FRELSTE I
GT, som vil få sine oppstandelseslegemer i den første oppstandelse.
Åp. 20, 5 n, ved Jesu gjenkomst like før opprettelsen av Messias-riket.
Om disse står i Matt. 8, 11: 'Tden jeg (Jesus) sier dere at mange skal
komme fra øst og vest og sitte til bords med Graham og Isak og Jakob
i himlenes rike". De som skal komme fra øst og vest må antas å være av
bedningeætt, men alle skal sitte til bords i himlenes rike, d. e. Messias-
riket (tusenårsriket) på denne jord. Videre står i Luk. 13, 28—29: „0g
der skal være gråt og tenners gnidsel når dere får se Abraham og Isak og
Jakob og alle profetene i Guds rike, men dere selv Gøder) kastet uten
for. Og det skal komme folk fra øst og vest og fra nord og syd, og de
skål sitte til bords i Guds rike, d. e. himlenes rike på denne jord.
Men av de frelste i GT døde ikke Enok og Ebas legei^, men ble

bortrykket levende til Gud og ble forvandlet. Og de som oppstod legem
lig da Jesus oppstod, fikk da sine oppstandelseslegemer. Matt. 27,51—53.

Videre må "det som er i himlene" angå NT-menigbeten, ekklesia,
som opprykkes for å møte Herren i luften ved ankomst-fasen av bans
paroysia (komme), 1. Tess. 4, 13—17, FØR den syttiende åruke og
Herrens dag, Dan. 9, . 27, 1. Tess. 5,2—3. NT-menigbeten, Jesu mystis
ke legeme, skal bli likedannet med Guds Sønns bilde, Rom. 8,29—30,
og skal aUtid være med Herren.

Videre må den himmelske fase angå MARTYRENE FRA DEN
ANTIMESSIANSKE trengselstid som også skal få rine oppstand
elseslegemer i den første oppstandelse. Åp. 20,4—6.
"Det som er på jorden", Ef. 1,10, må være de overlevende, reddede

folkelevninger av bedningefolkene etter dommen over de levende
naejoner ved Jesu gjenkomst, Matt. 25, 31—46, og som skal bli til
folkeslagene på den nye jord som ennå ik^ er uttatt. Åp. 21,24—26.
Det er nå ikke mulig belt å fatte dette underfulle samliv mellom den
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himmelske og den jordiske fase i Messias-riket på denne jord, men dette
skal vi kunne når så langt kommer.
DET DAVmSKE RIKE 1 GT OG NT IFØLGE DE BIBELSKE

PROFETIER.

Det davidske rike hviler på følgende orden:
(1) Guds valg av David, 1. Sam. 16,1—13.
(2) Guds gave av den davidske pakt, 2. Sam. 7,8—16, Salm. 89, 3—4.

20-21. 28-37.

(3) Utleggelse av den davidske pakt ved profetene. Es. 1, 25—27 til
Sak. 12,6—8. Det rike som profetene beskriver, er:
(a) Davidsk, idet det opprettes av en etterkommer av David, som

skal fødes av en jomfru og derfor sant menneske og sann Gud, Imma-
nuel. Es. 7,14, som er under, rådgiver, veldig Gud, evig Fader, fredsfyrste.
Es. 9,6-7, 11,1, Jer. 23,5, Esek. 34,23, 37,24, Hos. 3,4-5.
(b) Et rike som er himmelsk av opprinnelse, prinsipper og autoritet,

Dan. 2, 34—35. 44—45, men er opprettet på jorden med Jerusalem som
hovedstad, Es. 2, 2-4, 4, 3-5, 24, 23, 33,20, 62,1-7. Jer. 23,
5-6, 31,38-40, Joel 3,1.16-17.
(c) Riket skal opprettes først over gjensamlet, gjenopprettet og om

vendt Israel og som så skal bli verdensomspennende, Sal^. 2,6—8, 22.,
24., Es. 1, 2-3, 11,1. 10-13, 60,12, Jer. 23, 5-8, 30, 7-11,
Esek. 20,33-40, 37,21-25, Sak. 9,10, 14,16-19.
(d) Rikets moralske karakter er REI^ERDIGHET OG FRED.

De ydmyke, ikke de stolte, skal arve jorden. Menneskets levetid vil bli
sterkt øket. Kunnskapen om Herren vil bli universell. Rovdymaturen
vil bli forandret. Utbrjrtende sjoid vil bli stadig dømt. Storparten av
jordens befolkning vil bli frelst. Es. 11, 4. 6—9, 65, 20, Salm. 2,9,
Es. 26, 9, Sak. 14, 16—21. Satan og de onde ånder skal fengsles i av
grunnen, Es. 24, 21—22. Det er derfor vanskelig å fatte hvilke høyder
av åndelig, intellektuell og fysisk fullkommenhet menneskeheten vil
oppnå ved alt dette i den kommende tidsalder av rettferdighet og fred.
Es. 11,4-9, Salm. 72,1-10.
(e) Riket blir opprettet og opprettholdt VED MAKT ikke ved over

talelse, og følger etter guddommelig dom over de hedenske verdensmak
ter, Salm. 2,4-9, Es. 9,7, Dan. 2,35.44-45, 7,26-27, Sak. 14,1-19.
(f) Gjenopprettelsen av Israel og opprettelsen av riket er forbundet

med Herrens gjenkomst som ennå er fremtidig, 5. Mos. 30, 3—5, Salm.
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2,1-9, Sak. 14,4.
(g) Straffen for ulydighet i Davids hus ifølge Guds pakt med David,

inntrådte i landflykti^etene for Israels rike og Juda rike og i den ver^
densomspennende adspredelse ved romerne, siden hvilken tid, bortsett
fra at en levning av Israel vendte tilbake fra landflyktigheten i Babel,
Jerusalem har vært under hedningenes herredømme. Men den davidske
pakt er ikke blitt opphevet, men skal fremdeles bli oppfylt i nær fremtid.
Ap. gj. 15,16—18.11948 ble således Israel gjenopprettet som egen stat.
DET DAVIDSKE RIKE UTFOLDER SEG VIDERE I NT I

FØLGENDE ORDEN:

(1) Løftet om riket til David og hans ætt Jesus Messias går inn i NT
ABSOLUTT UFORANDRET, Luk. 1, 31-33. Kongen ble født i Bet
lehem, Matt. 2,1, Mik. 5, 2, av en jomfru. Matt. 1,18—25, Es. 7,14.
(2) Riket ble ærklært å være *'næf' av døperen Johannes, Matt. 2,1—2.

av Kongen selv, Jesus Mesaas, jødenes konge, 4,17, og av hans disipler,
10, 7, men ble forkastet av jødene, først moral^, 11, 20, deretter
offisielt, 21,42—43, og kongen ble kronet med tomer og korsfestet.
(3) I foregripelse av sin offisielle forkastelse og korsfestelse åpenbarer

Kongen DE SJU HIMLENES RIKES HEMMELIGHETER, som
skulle bli oppfylt i tidsintervallet mellom hans forkastelse og hans gjen
komst i herlighet til vår jord. Matt. 13,1—50.
(4) Senere forkynte Kongen å ville bygge SIN MENIGHET, gr.

EKKLESIA, den utkalte forsamling (kirken). Matt. 16,18, EN AN
NEN HEåOilELIGHET, som ble åpenbart for Paulus og som skiiUe
oppfylles i det samme tidsrom som himlenes rikes hemmeligheter.
(5) Men her er det meget viktig å være klar over at himlenes rikes

hemmeligheter og hemmeligheten om ekklesia hverken begynner eller
ender helt samtidig. For hemmelighetsformen av riket begynner ved
jødenes moralske forkastelse av Kongen, Matt. 11, 20, men den egent
lige utkallelse av eklesia blant hedningene begynte først etter jødenes
forkastelse av den oppstandne og herliggjorte Mesdas, Ap. gj. 13, 46,
18, 6, 28, 28. Og ekklesia ender med dens opprykkelse i ankomst-
fasen av Jesu paroysia (komme) i lufthimmelen, 1. Tess. 4, 18—17,
FØR den syttiende åruke og Herrens dag, Dan. 9,27, 1. Tess. 5,2—3,
men himlenes rikes hemmelighetsform ender med høsten, gr. therismos.
Matt. 13, 39-43.49—50, ved Kongens synlige gjenkomst i kraft og her
lighet ved epifani*en (fiemnstrålingen) av hans paroysia (komme).
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(6) Ved Kongens gjenkomst vil han gjenopprette det davidske mo
narki i sin egen person, samle sammen igjen i Israels land det adspredte
Israel, utbrede sitt herredømme over hele jorden og regjere i rikets tid.
Matt. 24, 27-30, Luk. 1, 31-33, Ap. gj. 15,16-18, 1. Kor. 15,24,
Åp. 20,1-6.
(7) Himlenes rike som således blir opprettet under Davids guddom

melige Sønn, har som OPPGAVE å opprette guddommelig styre på
jorden, som er å anse som en opprørsk provins i Guds universelle rike.
Når dette er fullført, vil Sønnen overgi riket til Gud og Faderen, etterat
han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. For han skal
være Konge inntil han får l2^ alle sine fiender under sine føtter. Den
siste fiende som tilintetgjøres, er døden. Men når alt er Sønnen underlagt,
da skal og Sønnen selv underlege seg ham som la alt under ham, foråt
Gud (den treenige Gud) skal være alt i alle, 1. Kor. 15,24—28.
(8) Messias-riket, riket for Israel (tusenårsriket) er den sjuende og

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

og Lammets, Ap. 22,1. 3, og de skal regjere i all evighet. Åp. 22, 5.

Artikkel nr. 272:

De sju tidshusholdninger.

MESSIAS-RIKETS OPPRETTELSE VED JESU GJENKOMST I
ENDENS TID.

Foruten Daniels og Esekiels profetier er det også Sakarias* profetier
som i GT særlig kaster lys over dette tema. Vi kan her si at åpenbarings
boken, Bibelens krone, hva angår det jordiske aspekt, særlig gjenopptar
og fører til oppfyllelse Daniels og Sakarias' og Esekiels profetier. Åp.
10,10-11.

Vi skal her kort omtale de tre siste kapiler i Sakarias' bok, som til-
sammen utgjør en stor profeti hvis hovedtema er Herrens synlige gjen
komst i kraft og herlighet og Messias-rikets opprettelse på denne jord.

Vi befinner oss her i tiden for oppfyllelsen av Åp. 16, 12—14. 16,
hvor de tre urene djevleånder og deres menneskelige agitaforer har be-
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virket at verdens armeer samler seg i Israels land og har omringet det
davidske rikes hovedstad, Jerusalem, for å ødelegge Sion og tilintetgjøre
Israel.

Rekkefølge av begivenheter er som følger:
(1) BELEIRINGEN AV JERUSALEM før slaget ved Harmageddon,

Sak. 12, 1—3: "Dette utsagn er Herrens ord om Israel. Så sier Herren,
som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menne^ets
ånd i hans indre: Se, jeg gjør Jerusalem til en tumledcål for alle folkene
rundt omkring, også over Juda skal det gå ut når Jerusalem hlir kring
satt. Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem tU en sten å
løfte på for alle folkene, alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja,
alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det".
(2) SLAGET VED HARMAGEDDON, Sak. 12,4-9: "På den dag,

sier Herren, vil jeg SLÅ HVER HEST MED SKYHET OG DENS
RYTTER MED VANVIDD, men over Judas hus vil jeg opplate mine
øyne, og alle folkenes hester vil jeg slå med blindhet. Og Judas stamme-
høvdinger skal si i sitt hjerte: Vår styrke er Jerusalems innbyggere VED
HERREN, HÆRSKARENES GUD, DERES GUD. På den dag vil jeg
gjøre Judas stammehøvdinger lik et fyrfat mellom vedtrær og et ildbluss
blant kombånd, og de skal FORTÆRE ALLE FOLKENE RUNDT
OMKRING, til høyre og til venstre, og JERUSALEMFOLKET SKAL
FREMDELES BLI PÅ SITT STED, I JERUSALEM. Og Herren skal
frelse Judas telter først, foråt ikke Davids hus og Jerusalems innbyggere
skal ha større herli^et enn Juda. På den dag SKAL HERREN VER
NE JERUSALEMS INNBYGGERE, og den blant dem som snubler,
skal på den dag være SOM DAVID, og Davids hus skal være SOM
GUD, SOM HERRENS ENGEL FORAN DEM. 2. Mos. 14,19. Og
på den dag vil jeg søke å ØDELEGGE ALLE DE HEDNINGEFOLK
SOM DRAR MOT JERUSALEM".

(3) ÅNDENS UTGYTELSE OVER OG JESUS MESSIAS' Å-
PENBARELSE FOR DAVIDS HUS OG ISRAELS LEVNING I
JERUSALEM, ikke bare som den herlige Frelser og utfrier fra hednin-
gefolkenes veldige hærer, men også som den som Israel har gjennom-
stunget og lenge forkastet. Sak. 12,10: "Men øver Davids hus og over
Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og de skal
skue opp til meg som de har gjennomstunget, og de skal sørge over ham
som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham som en kla-
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ger ovw 8inf«ntefødte.PådendagMøoK8Bnb]i8b6Kiieru8aleni, som
flOfgen 0?» ulykkøn i Hadadrimiiion i M^dons dal". (Det sted bm
den ficomme kong JosiaB ble dødelig såiét.)
(4) DEN NAVNLØSE SORG OG DEN OPPRIKTIGE ANGER

SOM FØLGER JESU APENBARELSE, Sak. 12,11-14.
I tietti dager skal laaels land aøzge, Dan. 12,11, og alle biaels alek-

ter akal delta i sorgen.
(5) DEN RENSENDE KILDE ÅPNET I ISRAEL.
Si^. 18,1: "Få den dag skal det væie en åpnet kilde for Davids hus

og for Jerusalems innbyggere mot eynd og urenhet". EndéUg har Israels
angrendeogbotferdigelevningfunnetTmen til Jesu kors. Sak. 13,7.
(6) AVGUDSDYRKELSEN OG DEN FALSKE PROFETI OPP

HØRER I ISRAEL, Sak. 13,2-6.
(7) FØLGEN AV HEDNINGEFOLKENES INNVASJON I IS

RAEL UNDER ANn-MESSIAS OG DEN FALSKE PROFET
VED DE LIDELSER OVER ISRAEL SOM GAR FORUT FOR
SLAGET VED HARMAGEDDON.

Sak. 13, S-9: "Og i hele landet, sier Herren, skal to tredjedeler ut
ryddes og omkomme, bare en tredjedel skal levnes der. Og denne tred
jedel vil jeg la gå gjennom ilden og rense den, som en renser sølv, og
prøve den, som en prøver gulL De skal påkalle mitt navn, og jeg vil
bønnhøre dem, jeg vil si: De er mitt folk, og de dcal si: Herren er min
Gud".

Sak. 14 ER EN GJENTAGELSE AV Sak. 12, MEN MED VISSE
OG VIKTIGE TILLEGG.

R^cefølgen er som følger:
(1) SAMLINGEN AV NASJONENE MOT JERUSALEM.
Sak. 14,1—2: "Se, det kommer en HERRENS DAG, da det hær

fang som er tatt fira deg, skal skiftes ut i din midte, for jeg vil SAMLE
ALLE HEDNINGEFOLKENE TIL KRIG MOT JERUSALEM, og
staden skal bli tatt og husene plyndret, og kvinnene d^endet, og halv
delen av staden skal måtte gå i landflyktighet, men resten av folket skal
ikke utryddes av staden".
(2) HERREN DRAR UT TIL STRID MOT HEDNINGEFOL

KENE.

Sak. 14, 3: *Tor Herren skal dra ut og stride mot disse hedningefolk,
som
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(3) HERRENS SYNLIGE GJENKOMST I HERLIGHET OG
KLØVNINGEN AV OLJEBERGET.

Sak. 14,4-5: "På den dag SKAL HANS FØTTER STA PÅ OL
JEBERGET, som Ugger midt imot Jerusalem i est, og OUebeiget skal
revne tvert over mot øst og vest, så det blir en stor dal, idet den ene
halvdel av fjeUet viker mot nord og den andre halvdel mot syd. Og dere
skal fly til dalen mellom mine fleU, for dalen mellom fleltene skal nå
like til Ase], dere skal fly som dere flydde 1 jordskjelvet 1 Judas konge
Ussias' dager. DA SKAL HERREN MIN GUD KOMME, OG ALLE
HELLIGE MED DEG, MIN GUD".
At kløvningen av OUeheiget skyldes et jordskjelv, stadfestes også av

Es. 29, 6 og Åp. 16, 19 L I hegge disse steder som 1 Sak. 14, 4-^
forbindes jordskjelvet med hedningenes invaiEgon av Israel under Anti-

(4) DE KOSMISKE TEGN.
Sak. 14, 6—7: "Og det skal komme en dag — Herren kjenner den —

det flkal hverken vssre dag eller natt, men mot aftens tid, da skal det hU
lys".

Alle de aktuelle steder 1 Skriften nevner dette kosmiske mørke på
Herrens dag, f. eks. Es. 13,10, Joel 3,20, Matt. 24,29, Ap. gj. 2,20 etc
(5) LEVENDE VANN SKAL STRØMME UT FRA JERUSALEBil
Si^. 14, 8: "Og på den dag skal levende vann strømme ut fica Jerusa

lem, den ene halvdel av dem fli havet 1 øst og den andre halvdél av dem
til havet i vest, både sonuner og vinter skal det v»re så", Esek. 47,1—12.
(6) MESSlASRIKET OPTRETTBS PÅ DENNE JORP.
Sak. 14, 9-11: "Da dcal HERREN BLI KONGE OVER HELE

LANDET, pådendagskal HERREN VÆRE EN OG HANS NAVN
ETT. Og hele landet, fin Geha til RImmon sønnenfor Jerusalem, skal
hU som den øde mark, d. e. Jordan-dalen, og det (Jerusalem) skal heve
seg høyt og trone på titt sted, like fira Benjamlnrp<^n til det sted hvor
den forrige port var, til Hjøme-porten, og fira Hananels tårn til kongens
vlnperser. OG FOLKET SKAL BO DER, OG DER SKAL ALDRI
MERE LYSES BANN OVER DET, OG JERUSALEM SKALLIG-
GE DER TRYGT".

(7) DEN FORFERDELIGE PLAGE OG DEN STORE REDSEL.
Sak. 14, 12-15: "MEN DENNE PLAGE SKAL HERREN LA
ramme alle DE FOLK SOM HAR STRIDT MOT JERUSALEM:
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Han skal la Iqøttet låtne på dem alle mens de står på sine føtter,
deres øyne skal råtne i ane huler, og tungen råtne i deres munn. PÅ
DENNE DAG SKAL HERREN SENDE EN STOR REDSEL
OVER DEM, SÅ DE TAR FATT PÅ HVERANDRE OG LØF
TER HÅND MOT HVERANDRE. Også Juda skal stride i Jerusalem,
og &a alle kanter skal hedningefolkenes gods sankes sammen, gull og
sølv og kiser i stor mengde. Den samme plage skal også ramme hestene,
muleslene, kamelene, asenene og alle de andre dyr i leirene.
(8) HEDNINGEFOLKENES LEVNING FRA HARMAGEDDON-

SLAGET.

Men det skal bli en levning igjen av alle de hedningefolk som angrep
Jerusalem, og de dral, i likhet med alle jordens folk, hvert år dra opp til
Jerusalem for å tUbe KONGEN, HERREN, HÆSKARENES GUD,
OG FOR Å DELTA I LØVSALENES FEST. Og hos de folk som
ikke drar opp for å delta i løvsalenes fest, skal det til straff ikke komme
r^fn. Sak. 14,16—21.

Artikkel nr. 273:

Hvor lenge varer 1000-årsriket ?

Hvor lenge varer så dette Messias-rike på denne jord? De fleste fortol
kere mener at det varer i et tusen år i likhet med hver av de seks tusen

årige arbeidsdager i verdensuken. Etter min oppfatning og overensstem
mende med profetiens symbolikk i denne sak vU det vare i qu tusen år,
men den forøkede lyshastigfaet i tusenårsriket vil bringe det ned til dets
av Gud beskikkede varighet. Es. 30,26.
Det donftavsnitt vi her har omtalt, Johs. 1,19 — 2,11, vedrørende

DETS KRONOLOGI og JESU FØRSTE UNDERGJERNING, nem
lig å forvandle vann til vin, hvorved han tilkjennegav seg som den som
kunne forvandle naturlig sinn og liv til guddommelig sinn og liv, Johs.
3,1—8, 2. Pet. 1, 4, viser klart — forøvrig i overensstemmelse med all
bibelsk profeti i denne sak og sammenholdt med den aktuelle situagon
i verden idag — hvor nær vi nå er avslutningen av det sjette årtusen etter
skapelsen og opprykkelsen av meni^eten og hvor nær vi derfor er
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begynnelsen av det quende årtusen og dermed denne jords sabbats—
og bryllupsperiode.

De sju tusen år.

Med det sjuende årtusen etter syndefallet innledes det messianske
fredsrike, Es. 9, 7, denne jords sabbatshvile, Hebr. 4,9.

I det følgende skal jeg anføre noen av grunnene for at jeg tror at det
messianske fredsrike på denne jord er sju tusen år.

1. Kong David er Jesu Messias' STAMFAR OG FORBILDE, Esek.
34, 23—24. 37, 24—25, Luk. 1, 32—33. Davids regjeringstid over Israel
er som følger: "Den tid David var konge over Israel, var FØRH ÅR, i
Hebron regjerte han i SJU ÅR og i Jerusalem i TRETTITRE ÅR",
1. Kong. 2, 11, 1. Krøn. 29,27. (2. Sam. 5,4—5 skal omtales senere).
At Jesu Messias' regjering i det messianske fredsrike skal være sju år

eller trettitre år eller førti år, er ifølge den bibelske profeti uantagelig,
hvorfor en større tidsenhet må legges til grunn ved Jesu Messias' regje
ring. I Åp. 20,1—7 er denne større tidsenhet satt til TUSEN ÅR.

Angående Åp. 20, 6 så har Hschendorffs greske tekst, Tregelles
greske tekst, Alfords gre^e tekst og Westcott og Horts greske tekst ikke
"tusen år", men "de tusen år". En kan derfor hevde at kun et sted i Åp.
20 har "tusen år", v. 2, mens fem steder har "de tusen år", hvor det
kan sikte til et bestemt antall tusen år.

Fredsrikets tid eller milleniet står i hvert fall omtalt seks ganger i Åp.
20, og den samme tid finnes omtalt ennå et sted i Skriften, nemlig i det
gamle testamentes lille apokaljrpse. Es. 24, hvor den benevnes "langt
om lenge", v. 22, altså i det hele omtalt sju ganger.

Fredsrikets tid tror jeg derfor varer qu tusen år. Dette er den quende
tidshusholdning i menneskeslektens historie, det fremtidige messianske
fredsrike på denne jord, etter hvis avslutning verdensfomyelsen kommer
og den nye jord står frem.
Som Davids første regjeringsperiode som konge, nemlig i Hebron, var

SJU ÅR, slik vil Jesu Messias' første regjeringsperiode som Konge,
nemlig i det messianske fredsrike på denne jord, være SJU TUSEN ÅR.

2. De SJU SJUENDE ÅR i Adams og Evas jubelperiode på 7 x 7
plus 1 år i deres uskyldighetsstand som går forut for det femtiende år i
samme jubelperiode, peker hen på de sju tusen år i det messianske
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fredsrike på denne jord, som går forut for det store jubelår på den nye
jord.

3. De SJU SABBATSÅR i jubelperioden på 7 x 7 plus 1 år i
Israels lovs sabbatiske system som går forut for jubelåret, peker likeså
hen på de gu tusen år i det messianske fredsrike på denne jord, som går
forut for det store jubelår på den nye jord.

4. Den guende og siste tidshusholdning på denne jord, det messians
ke fredsrike, kan ifolge den bibelske profeti også kalles denne jords
bryllupsperiode, hvor det frelste Israel er himmelkongens jordiske ekte-
hustru, og hvor dette bryllup varer like mange tusen år, Salm. 90, 4,
2. Pet. 3, 8, som der var vanlige dager i et israelsk bryllup på Jesu tid,
nemlig SJU DAGER.
Denne vår jords bryllupsperiode, om hvis gyllentid profetien frem-

bærer mange herlige vitnesbyrd, er den første og ufullstendige samling
av den himmelske og den jordiske fase, hvis forbildé blant mange andre
også er de to leire i MahanaMm, 1. Mos. 32,1—2, hvor patriarken Jabok,
Israels tolvstammefolks overhode, så Guds leir som tilsluttet sin leir.
Denne gledesdans i Mahana'im står som symbol på den lykketid som
da vil opprinne for denne syndens og sorgens jord. Høys. 6,13.

5. De usyrede brøds høytid fra den 15. dag i den første måned var
på SJU DAGER og peker hen på milleniets sju dager, hver på tusen år,
altså sju tusen år, 3. Mos. 23,6—8, Esek. 45,21—24, da Israel skal van
dre hellig for Gud.
6. Løvsalenes høytid fra den 15. dag i den sjuende måned var på

SJU DAGER og peker såvel tilbake til Israels utgang av Egypt som
frem til milleniets gu dager, hver på tusen år, altså gu tusen år, 3. Mos.
23, 33—43, Esek. 45, 25, Am. 9, 11—15, Sak. 14,16—21. Den var for
bilde og forsmak på hvilen og gleden i rikets tid.
Hva den sjuende dag, sabbaten er for ukens seks arbeidsdager, nemlig

en hviledag, og hva den quende måned er for de første seks måneder i
det israelske års første sju måneders syklus, nemlig en hvileperiode med
løvsalenes sju dagers højrtid med hvile og glede, og hva det sjuende år,
sabbatsåret er for de foregående seks år, nemlig et hvileår, ̂ ik er den
milleniale periode på sju dager, hver på tusen år, for de første seks
tusenårige arbeidsdager i verdens historie, nemlig en hvilens og gledens
tidshusholdning, en sabbatshelg for Guds folk. Hebr. 4,9.

7. Ifølge 3. Mos. 26 er så vel velsignelsen som straffen SJUDOBLET
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for laraeL Derfor må rikets velsignelse for Israel ikke vare bare i et tusen
år, men i sju tusen år.
8. De qu offei^ og soningsdager i Esek. 43, 25—26 viser hen til de

qu tusen år i det messianske fredsrike på denne jord.
Ifølge foranstående tør jeg mene at det messianske fredsrike på den

ne jord vil vare i SJU TUSEN ÅR. I denne tid som ofte er beskrevet i
den bibelske profeti, og hvor Jesus Messias gjennom Israel er kongen
over alle rikene på jorden, uttas folkeslagene tii den nye jord. Dette
fremgår også av en rekke andre forhold, men her skal vi kun omtale de
kronologiske.

De trettitre tusen år.

Det store jubelår er den første tidshusholdning på den nye jord. I det
følgende skal fremsettes noen punkter som viser dets omtale i den
bibelske profeti, og dets lengde som jeg mener er TRETTITRE TU
SEN ÅR.

1. Som de sju sjuende år i Adams og Evas jubelperiode på 7x7
plus 1 år i deres uskyldighetsstand peker hen på de gu tusen år i det
messianske fredsrike på denne jord, slik peker det FEMTIENDE ÅR
i den samme jubelperiode frem til det store jubelår på den nye jord.

2. Som de sju sabbatsår i Israels lovs sabbatiske femtiårs periode
på 7 x 7 plus 1 år peker hen på de sju tusen år i det messianske freds
rike på denne jord, slik peker DET FEMTIENDE ÅR eller JUBEL
ÅRE^ frem mot det store jubelår på den nye jord.

3. Den hellige festsammenkomst og hviledag etter løvsalenes høytid,
DEN ÅTTENDE DAG, 3. Mos. 23, 36. 39, som også er sabbat, idet
både den 15. og den 22. dag i den sjuende måned er sabbater, peker
frem til den åttende tidshusholdning, som er den første tid^eriode på
den nye jord, det stor jubelår. Slik løvsalenes høytid på sju dager peker
hen på de sju tusen år i det messianske fredsrike på denne jord, slik
peker altså sabbaten etter løvsalenes høytid, den åttende dag, frem til
det store jubelår på den nye jord.

4. Også Jesu oppstandelse på den første dag i uken, altså DEN
ÅTTENDE DAG, peker hen på den fullkomne, åttende husholdning,
den første tidshusholdning på den nye jord, da all oppstandelse er full
byrdet.
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5. Som Davids andre regjeringsperiode, nemlig i Jerusalem, var
trettitre år, så må den åttende tidshusholdning med den støne tidsenhet
på tusen år være TRETTITRE TUSEN ÅR.
6. Dette er HUSHOLDNINGEN I TIDENES FYLDE, Ef. 1,10,

som er den annen og fullstendige samling av den himmelske og den jor
diske fase, den første tidshusholdning på den nye jord. Ap. 21—22.

7. Dette er GUDS VELSIGNELSE MOT DE TUSEN LEDD,
som kun kan oppfylles tidshusholdningsmessig, 2. Mos. 20,6, 1. Krøn.
16, 15—16. En generasjon ble i antikken regnet til 33 år. Ifølge den
greske historiker Herodot (omkring 485—425 f. Kr.) gikk det tre gene
ralener eller slektsledd på 100 år. Tusen slektsledd må derfor bli tretti
tre tusen år.

8. Av 1. Kor. 15, 24—28 fremgår at Jesus Messias skal være Konge
på sin trone inntil all gudsfiendsk makt og myndighet er tilintetgjort,
og den siste fiende som tilintetgjøres er døden. Da dette ifølge profetien
siger ved Guds veldige domsakqoner mellom den sjuende og åttende
tidshusholdning, er det klart at Jesus Messias er Konge i det gu tusen
årige fredsrike på denne jord, som er Guds spesielle velsignelse mot
menneskeslekten gjennom Israel.
Men når alle fiender er Jesus Messias underlagt, skal han selv under

legge seg Gud Faderen og overgi riket til ham. Derfor er tronen GUDS
OG LAMMETS i den trettitre tusenårige, åttende tidshusholdning,
som er den første tidshusholdning på den nye jord. Åp. 22, 3.

9. Men den fullkomne tidshusholdning på den nye jord må også
foreligge for å bevise at all gudsfiendsk makt og myndighet på den nye
jord virkelig er tilintetgjort. For den fullkomne tidshusholdning på den
nye jord ender ikke med dom, da der intet er å dømme, hvorimot de
sju tidligere tidshusholdninger i menneskeslektens historie alle ender
med dom.

Det gjelder her det samme som ved løsningen av en matematisk opp
gave. Det er ikke nok å løse den og løse den riktig, men der må også
leveres bevis for at den er riktig løst. Derfor er den fullkomne tidshus
holdning på den nye jord BEVISET for at Jesus Messias har gjort ende
på djevelens gjerninger, 1. Joh. 3,8.

10. Den åttende dag i Esek. 43, 27 viser hen til den åttende tidshus
holdning, den første tidshusholdning på den nye jord.

11. Av den interessante og omfattende tallsymbolikk ved disse krono-
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logiske beregninger skai her kun omtales de 40 000 års tallsymbolikk,
som er den sammenlagte varighet av den sguende og åttende tidshus-
holdning:
40 » 4 x 10, hvor firetallet er verdens tall og titallet er fullkommen

hetens tall.

1000 «10 x 10x10=10^, hvor titallet står i tretallet, som er Guds tall.
40 000 år betyr symbolsk at GUD FØRER VERDEN HL FULL

KOMMENHET.

Men dette gjor Gud i to avdelinger:
1. Først den foreløbige og ufullstendige samling av den himmelske

og den jordiske fase i den guende tidshusholdning på denne jord, som
er sgu tusen år.

2. Deretter den endelige og fullstendige samling av den himmelske
og den jordiske fase i den åttende tidshusholdning, som er den første
tidshusholdning på den nye jord, og som er trettitre tusen år.

Både når det gjelder mennesdret og når det gjelder den politidLe og
sosiale og kulturelle orden og når det gjelder den fysiske verden, fører
Gud disse til fullkommenhet i to avdelinger:

1. Mennesket gjenfødes først åndelig, deretter legemlig ved for
vandling eller oppstandelse.

2. Den politiske og sosiale og kulturelle orden gjenfødes først og
delvis i den sjuende tidshusholdning, deretter og endelig i den åttende
tidshusholdning.

3. Den fyaske verdens gjenfødelse skjer først og delvis mellom den
gette og den guende tidshusholdning, deretter og endelig mellom den
quende og den åttende tidshusholdning.

Den kommende tidsalder.

De kommende tidsaldrer, Ef. 2, 7, jvfr. Matt. 12, 32, Luk. 18, 30,
20, 35, Hebr. 6, 5, som følger etter den nærværende onde tidsalder,
begynner med det messianske fredsrike på denne jord, som er en av en
serie tidsaldrer som strekker seg til uendelighet. Den danner forløperen og
innledningen til det store jubelår, som er den første tidsalder på den nye
jord, og det store jubelår danner forløperen og innledningen til etter
følgende mot uendelighet strekkende tidsaldrer, men om hvilke vi ennå
ikke har åpenbaring.
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De fem hundre år.

I 2. Sam. 5, 4—5 står: ''David var tretti år gammel da han bie konge,
og han regjerte i forti år. I Hebron regjerte han over Juda i sju år og seks
måneder, og i Jerusalem regerte han i trettitre år over hele Israel og
Juda." (1. Kong. 2,11 og 1. Kron. 29,27 er omtalt tidligere.)
Det er altså tre forskjellige Skriftsteder som angir kong Davids r^e-

ringstid, men dette sted angir i tillegg en tid på SEKS MÅNEDER,
og da disse seks måneder ligger mellom de sju år og trettitre år, peker
de utvilsomt hen på den tid da Satan skail loses etter rikets tid på sju
tusen år. Når de forti år antas å stå for forti tusen år, så må seks måne
der stå for FEM HUNDRE ÅR. Og når Gud for floden begrenset
menneskeslektens levetid under Satans og de onde ånders forforelse til
hundre og tyve år, 1. Mos. 6, 3, så kan fem hundre år synes en rimelig
tid for Satan og de onde ånder til å forfore "de folk som bor ved
jordens fire hjomer" til å kringsette fredsrikets hovedstad Jerusalem,
Åp. 20, 8—0, etterat Satan og de onde ånder har vært innesperret i
avgrunnen (abyssos) i sju tusen år, og synden dermed i den samme tid
har vært berovet sin egentlige organisasjon. Åp. 20,1—3.

0. K. Indergaard
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KASSETTER

1) Fremtidige begivenheter i bibelsk profeti. Del 1
2) Fremtidige begivenheter i bibelsk profeti. Del 2
3) Israel i lys av endetidsprofetiene. Del 1
4) Israel i lys av endetidsprofetiene. Del 2

Kassettene fra 1—4 er lest inn av O. K. Indergaard.
5) Tradiqonen i den lutherske kirke
6) Er kirken blitt gammel?
7) Israels løfter
8) Kirken og Israel
9) Og hedningene er blitt vrede
10) Tradisjonen og den katolske vranglære
11) Det alminnelige prestedømme og embetsforståelsen

i den lutherske kirke

12) Den kristne menighet
13) Israels frelse
14) Hvilke rettigheter har palestin-arabeme?
15) De 70 åruker for Israel og Jerusalem
16) Kritikk av erstatningsteologien
17) Jødenes forhold til Jesus
18) Jødene er Guds folk
19) Hykleriet i Midt-Østen
20) Israelfog det profetiske ord
21) Guds-riket som kommer
22) Det kristne alternativet
23) Den nye Bibel-oversettelsen. Del 1 og del 2
24) Den kristne menighets bortrykkelse
25) Skal kirken drive hedningemiqon i Israel?
26) De forskjellige misjonsbefalingene
27) Israel er Guds land
28) Hvor langt er vi kommet inn i endetiden?

Kassettene fra 5—28 er lest inn av Oskar Edin Indergaard. Hver kassett
koster kr. 40 — pluss porto. Skriv eller tring til:

OSKAR EDIN INDERGAARD, 6630 TINGVOLL - Tlf. 073-31436
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TEMAER I BIBELSK PROFETI. DEL 3.

Kristen Bokproduksjon gir ut bøker om Israel og det profetiske ordet.
Til nå har dette forlaget gitt ut følgende bøker: Temaer i bibelsk pro
feti. Del 1 og 2 av O. K. Indergaard og Guds løfter til Israel, Israel og
den kristne menighet, Den kristne menighets bortrykkelse. Gudsriket i
Israel og Jødenes Konge, Bind 1, av Oskar Edin Indergaard.
Denne gangen er forlaget så heldig å kunne gi ut, TEMAER I BI

BELSK PROFETI. DEL 3, av 0. K. Indergaard.
Denne boka er tredje og siste del av en serie artikler som kom ut i

Karmels blad, "Israel-Nytt", fra 1966 av. Disse artiklene behandler
forskjellige temaer fra Johannes Åpenbaring. I denne boka blir følgende
temaer gjennomgått: Dommen over de levende nasjoner. Den sjuende og
siste vredesskål. Ap. 16, 17—21, De tre spesielle og ulike kall fra Gud,
Dommen over Babylon, den store skjøge. De fire Hallelujaer i himme
len, Åp. 19, 1—9, Lammets bryllup, Herlighetstronen, Matt. 25, 31,
De åtte Guds pakter. De sju tidshusholdninger og Hvor lenge varer
1000-års-riket ?

O. K. Indergaard var veterinær av yrke, men etter hans omvendelse til
Herren den 18. mai 1934, ble det etter hvert klart at hans spesielle opp
gave i Guds rike skulle komme til å dreie seg om studiet av det profe
tiske ordet. I tillegg til store Bibel-kunnskaper, skaffet han seg også
store kunnskaper i antikk historie og kunnskaper i hebraisk og gresk,
slik at han kunne studere Bibelen på grunnspråkene. Alt dette kommer
tydelig fram i hans skrifter og bøker. Det norske kristenfolket er ham
derfor stor takk skyldig for det imponerende arbeidet som han fikk
legge ned på dette området.

Jeg vil derfor be kristenfolket i Norge og i andre land om å være med
på å kjøpe våre bøker og spre dem. Det er nødvendig for oss at vi ruster
oss så godt som mulig til endetiden. Dette skjer først og fremst ved at vi
skaffer oss kunnskaper om det profetiske ordet, slik at vi kan forstå,
både det som er, og det som skal komme.

Vi må arbeide nå, før Antikrist kommer, for etter den tid, blir det
fort mørkt i verden og liten tid til å arbeide med disse ting. "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." (Joh. Åp. 1, 3)




