Jesu komme og de siste tider
Jesus sa selv mye om at han skulle komme tilbake.
- I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går
bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for
dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.
Joh 14:2-3
Vi er ikke sikker på om Herren refererer til sitt første eller andre komme. Mest sannsynlig
sitt første komme fordi han henvender seg til sine egne disipler og taler om en bortrykkelse
(og skal ta dere til meg) som skal fore til at de skal være der han er (himmelen).
Jesu komme er inndelt i to faser:
1. Hans komme for å hente menigheten hjem til himlene
2. Hans komme for å opprette sitt rike
To viktige ord
Det er to greske ord som brukes for å beskrive Jesu komme.
1. Parousia, som betyr «komme» eller «nærvær» eller «tilstedeværelse».
2. Epiphaneia, som betyr “åpenbaring” eller “komme til syne”
PAROUSIA:
Forekommer 27 ganger i NT, 17 ganger med henvisning til Jesu komme.
Skriftsteder:
-Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til,
bli gjort levende ved hans komme. 1Kor 15:23
-For hvem er vel vårt håp, vår glede, vår hederskrans – om ikke nettopp dere, når vi står for
vår Herre Jesus i hans komme! 1Tess 2:19
-Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans komme
og hans rike: 2Tim 4:1
-Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer,
skal gi meg på den dagen – ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. 2Tim 4:8
EPIPHANEIA:
Forekommer kun seks ganger I NT.
- Han kommer med flammende ild, og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud og over dem
som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. 2Tess 1:8
- Hold budet rent og ulastelig inntil vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse, som den Salige og
alene Mektige skal vise oss i sin tid, han som er kongenes konge og herrenes herre, 1Tim
6:14-15 Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans
komme (åpenbaring) og hans rike: 2Tim 4:1
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-Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer,
skal gi meg på den dagen – ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme
(åpenbaring). 2Tim 4:8
- mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu
Kristi herlighet, Tit 2:13
HVA SKJER NÅR JESUS KOMMER?
Det er spesielt tre ting som skjer når Jesus kommer for å hente sin menighet:
1. En oppstandelse
2. En forvandling
3. Bortrykkelsen
OPPSTANDELSENE
Det finns flere oppstandelser i Guds ord.
• Jesu oppstandelse fra de døde, dette er førstegrøden
• De døde frelstes oppstandelse ved hans komme
• Oppstandelsen av martyrskaren fra den store trengsel
• Oppstandelsen av de usalige døde ved tidens ende
JESU OPPSTANDELSE:
- For jeg overga dere blant de første ting det som jeg selv tok imot: At Kristus døde for våre
synder etter Skriftene, og at han ble begravet, og at han ble reist opp på den tredje dagen
etter Skriftene, 1Kor 15:3-4
DE FRELSTE DØDES OPPSTANDELSE
- Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til,
bli gjort levende ved hans komme. 1Kor 15:23
MARTYRSKAREN FRA DEN STORE TRENGSEL
- Jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom. Og jeg så
deres sjeler som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, og de
som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merket på sin panne
eller hånd. Og de ble levende og hersket sammen med Kristus i tusen år. Åp 20:4
DE USALIGES OPPSTANDELSE
- 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. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.
Åp 20:12
DE FØRSTE OG SALIGE I OPPSTANDELSEN
Disse er alle de som oppstår i de frelste dødes oppstandelse samt de som hører til i
martyrskaren. Dette er de saliges og de helliges oppstandelse.

2

- Undre dere ikke over dette! For den time kommer da alle de som er i gravene skal høre
hans røst. Og de skal komme ut, – de som har gjort det gode, til livets oppstandelse, men de
som har gjort det onde, til dommens oppstandelse. Joh 5:28-29
- Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død
ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester, og regjere med ham i tusen år. Åp 20:6
Vi ser at Jesus selv bekrefter at de fins to avdelinger i oppstandelsesdramaet. Den første
delen omfatter de hensovede salige døde og kalles «livets oppstandelse». Den andre og siste
delen er dommens oppstandelse som vedrører alle andre ikke-frelste og usalige døde.
FORVANDLINGEN
Etter de hensovnedes oppstandelse, kommer forvandlingen. Denne omfatter både de
oppstandne troende og de levende kristne over hele jorden på det spesielle tidspunkt.
Denne forvandlingen berører hele mennesket men spesielt våre kropper. Det er nødvendig
for slik det nå er, er legemet dødelig og forgjengelig. Denne tilstand brytes og kroppen
forandres ved Gud kraft.
- Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som
frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme
ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg. Fil 3:20-21
- Vi vet jo at om det teltet vi lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en bygning som er av
Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelen. Og mens vi er her, sukker vi, fordi
vi lengter etter å bli overkledd med vår bolig fra himmelen. For så sant vi er ikledd den, skal
vi ikke bli funnet nakne. Vi som er i dette teltet, sukker under byrden. For vi vil ikke bli
avkledd, men overkledd, for at det dødelige skal bli oppslukt av livet. Men han som har satt
oss i stand til nettopp dette, er Gud, som har gitt oss Ånden som pant. 2Kor 5:1-5
- Se, jeg sier dere et mysterium: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet,
brått, i et øyeblikk, ved den siste basunen. For basunen skal lyde, og de døde skal bli reist opp
uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli ikledd
uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. Men når dette forgjengelige er
blitt ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da blir det ordet
oppfylt som står skrevet: Døden er oppslukt til seier. 1Kor 15:51-54
BORTRYKKELSEN
Ordet er tradisjonelt i NT og brukes for å beskrive med ord (om mulig) det som skjer når
Jesus kommer. Milliarder av mennesker blir RYKKET BORT fra jorden til et møte med Jesus
Kristus på skyen. Ordet på gresk er: harpadzo. Det betyr «å gripe for å fjerne med kraft» og
«å rykke ut av veien» og forekommer 14 ganger i NT.
- Hver den som hører ordet om riket og ikke forstår det, til ham kommer den onde og røver
det som er sådd i hjertet. Dette er den som ble sådd ved veien. Matt 13:19
- Da nå Jesus skjønte at de ville komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge, trakk
han seg igjen tilbake og gikk opp i fjellet, han selv alene. Joh 6:15
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- Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter
når han ser ulven komme. Og ulven røver dem og jager dem fra hverandre. Joh 10:12
- Men da de steg opp av vannet, rykket Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så ham ikke
lenger, for han dro sin vei med glede. Apg 8:39
- Striden ble nå så voldsom at den øverste høvedsmannen fryktet for at Paulus skulle bli slitt
i stykker av dem. Han bød derfor soldatene å gå ned og rive ham fra dem (med kraft) og føre
ham inn i festningen. Apg 23:10
I forbindelse med Daniels 70 årsuker, kan du åpne og laste ned undervisningmateriell her
TIDEN ETTER BORTRYKKELSEN
Etter menighetens bortrykkelse, fortsetter verden sin skjeve gang. Som Jesus sa:
- For likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og ga til ekte, helt til den
dagen da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem
alle, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. Matt 24:38-39
Det betyr at verden fortsetter som før bortsett fra at de sanne kristne ikke lenger er til stede
på jorden. Men faktum er at verden på det tidspunkt har gått inn i en ny profetisk fase som
Bibelen omtaler som «den store trengsel».
TEGNET ISRAEL
Israel er fremfor noe annet, den profetiske klokken som viser hvor langt vi er kommet i Guds
frelsesplan. La oss se på de 70 års-ukene som vi finner i Daniels-boken
- Sytti uker (1) er tilmålt ditt folk og din hellige by til å innelukke frafallet og til å forsegle
synder og til å dekke over misgjerning og til å føre fram en evig rettferdighet (2) og til å
besegle syn og profet (3) og til å salve et Aller-helligste (4). Du skal vite og forstå: Fra den
tiden et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem, inntil en Salvet (5), en Fyrste, står
fram, skal det gå sju uker og sekstito uker. Det skal igjen settes i stand og bygges opp med
gater og vollgraver, men under tidenes trengsel. Etter de sekstito ukene skal Den Salvede
utryddes og intet ha. Byen og helligdommen skal bli ødelagt av folket til en fyrste som
kommer – og slutten på det er oversvømmelse. Og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast
besluttet. Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. Midt i uken skal han bringe
matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og
det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder
ødeleggelsen. Dan 9:24-27
ÉN UKE ER ET TIDSROM AV SJU ÅR
1. Israels frelse
2. Oppfyllelse av hele profetordet
3. Messias eller et nytt tempel
4. Messias, den salvede
Disse 70 ukene utgjør et tidsrom av 490 profetiske år (á 360 dager). Utgangspunktet er Neh
2:1- som var det 20. regjeringsåret til Perserkongen Artaxerxes. Året var 445 f. Kr. Kort
fortalt: 483 år er allerede gått av denne perioden på 490 år. Denne tidbolken avsluttet med at
Messias ble forkastet og døde på korset (utryddes og intet herredømme ha). Guds rike på
jorden ble utsatt og evangeliet gikk til hedningefolkene.
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Dette betyr ar det gjenstår 1 uke, dvs. et tidsrom av 7 år på den profetiske kalenderen.
Mellom uke 69 og 70 er det et tidsintervall hvor Israel er satt til side og hedningefolkene
frelses ved evangeliets forkynnelse. Denne perioden har vært menighetens nådetid og
millioner hare blitt frelst. Denne perioden avsluttes ved menighetens bortrykkelse etter at
den siste av hedningefolkene i denne perioden har blitt frelst.
- For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dette mysteriet – for at dere ikke skal
anse dere selv for kloke: Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes
fylde er kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal
befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. Rom 11:25-26
INGEN ANDRE TEGN FØR BORTRYKKELSEN
Vi venter nå på Jesus som skal hente hele menigheten hjem til himmelen. Det er ikke noe
annet tegn som skal foregå bortrykkelsen, den kan komme når tid som helst og Jesu ord til
oss er: Våk og be!
- Jesus svarte og sa til dem: Denne verdens barn tar til ekte og blir gitt til ekte. Men de som
aktes verdige til å få del i den kommende verden og i oppstandelsen fra de døde, de verken
tar til ekte eller blir gitt til ekte. For de kan heller ikke dø mer, for de er lik englene. De er
Guds barn, siden de er oppstandelsens barn. Luk 20:34-36
Etter at menigheten er rykket bort, vil verden altså gå inn i den antikristelige perioden –
varighet sju år og i den siste halvdelen av denne perioden kommer DEN STORE TRENGSEL.
DEN STORE TRENGSEL
Hva er den store trengsel? Vi vet at verden har gjennomlevet trengselstider med krig, pest og
nød på alle kanter. Likevel, denne perioden har ennå ikke inntrådt. Bibelen taler om denne
perioden på tre steder.

- På den tiden skal Mikael stå fram, den store fyrsten som verner om ditt folks barn. Det skal
komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dagen noe folkeslag ble til og til den
tiden. Men på den tiden skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet i boken. Dan
12:1
- For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå,
og heller ikke mer skal bli! Matt 24:21
- Jeg sa til ham: Herre, du vet det! Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av den store
trengsel, og de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod. Åp 7:14
Denne perioden er også kalt «Herrens dag» på mange steder i Bibelen, både i GT og NT og
taler om en tid med enorm nød og ødeleggelse over jorden og folkeslagene.
- Skrik og jamre dere! For Herrens dag er nær. Den kommer som en ødeleggelse fra Den
Allmektige. Jes 13:6
- Se, Herrens dag kommer, fryktelig og full av harme og brennende vrede, for å legge jorden
øde og utrydde synderne fra den. Jes 13:9
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- Solen skal forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og
forferdelige. Joel 3:4
- Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så
den dagen skulle komme uventet over dere som en snare. For den skal komme over alle dem
som bor over hele jorden. Luk 21:34-35
- Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier: Fred og
ingen fare! – da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne
som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna. 1Tess 5:2-3
- Fordi du har bevart mitt ord om tålmodighet, vil jeg bevare deg fra den prøvelsens time
som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden. Åp 3:10
ANTIKRISTENS ÅND OG PERSON
Antikrist er både en ånd og en person. Det første man opplever er hans antikristelige ånd.
Senere vil antikristens ånd materialisere seg i personen Antikrist. Gjennom historien har det
stått frem flere antikrister. Vi skiller mellom disse ved å bruke liten og stor forbokstav
(antikrist / Antikrist). Disse antikrister er personer som har antikristens ånd men de er ikke
personen Antikrist. Disse antikrister har det med seg at de er imot Kristus og alt som har
med Jesus å gjøre.
- Mine barn, det er den siste time. Og likesom dere har hørt at Antikrist kommer, så er det alt
nå stått fram mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time. 1Joh 2:18
Ingen av disse antikrister var den endelige Antikrist, verdenslederen.
Men antikristens ånd er alt virksom og har vært til stede siden apostlenes tid.
- og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere
har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden. 1Joh 4:3
HVA HOLDER ANTIRKSITEN TILBAKE?
Menigheten blir bortrykket fra jorden ved begynnelsen av den 70. års-uken. Umiddelbart
etter denne hendelse trer Antikrist frem som verdensleder. Det som muliggjør hans
fremtreden som verdenslederen innenfor politikk og religion, er menighetens bortrykkelse.
- For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt
bort. Da skal den lovløse åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns
ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. 2Tess 2:7-8
På apostelen Paulus tid var Antikrist virksom. Ikke som person men som en hemmelighet, i
det skjulte. All form for opprør mot lovlig innsatt øvrighet er en del av det antikristelige
demoniske system, men DEN LOVLØSE selv er ikke kommet til syne fordi det finns en som
holder igjen. Så er spørsmålet: Hvem eller hva er det som holder igjen? Her har meningene
vært mange og svaret spriker i alle retninger. La oss analysere:
1. Vi kan slå fast fra grunnteksten at Paulus bruker et personlig pronomen for den som
holder igjen. Alle engelske bibler har ordet «he» eller HAN. Det betyr at det er en person som
holder igjen.
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2. Denne personen var virksom på Paulus tid for han bruker uttrykket NÅ, dvs i skrivende
stund. Så den personen som holder igjen må være en tidløs person siden Antikrist ennå ikke
har blitt åpenbart.
3. Det sies at denne personen må bli «tatt bort» eller fjernet fra jorden, en hendelse som vil
åpne veien for Antikrist.
På det første punkt blir svaret Den Hellige Ånd. På det andre punktet blir også svaret Den
Hellige Ånd. På det tredje punktet blir svaret Den Hellige Ånd og menigheten i bortrykkelsen.
Paulus bruker her to greske ord: «genomai ek» som betyr å ta ut fra midten. Etter mitt syn
må dette betyr en bortrykkelse ut fra denne verden av menigheten ved Den Hellige Ånd og
hans forvandlende kraft.
Dette har et parallell-skriftsted i Åp. 3:10 hvor Jesus taler til Filadelfia-menigheten om den
store trengsel (prøvelsens tid) som kommer over hele verden og sier at han vil bevare
menigheten ut (gr. ek) fra denne forferdelige tiden.
KONKLUSJON:
Det er Den Hellige Ånd i og gjennom menigheten som holder igjen Antikrist. I det øyeblikk
menigheten er bortrykket, vil djevelen bringe verdens største bedrager, løgner og lovløse
person, frem som verdenshersker.
OPPSTANDELSEN I BIBELEN
Der er flere forskjellige oppstandelser. Bibelen lærer ikke, som mange tror, at der er kun én
oppstandelse. Bibelen lærer om ”oppstandelsen fra de døde”.
- Men de som aktes verdige til å få del i den kommende verden og i oppstandelsen fra de
døde, de verken tar til ekte eller blir gitt til ekte. Luk 20:35
DEN FØRSTE OPPSTANDFELSE
Bibelen taler derimot om ”den første oppstandelse.
- Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død
ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester, og regjere med ham i tusen år. Åp 20:6
FORSKJELLIGE OPPSTANDELSER
Bibelen taler også om forskjellige avdelinger i oppstandelsen
- For likesom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Men hver i sin
egen avdeling: Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til, bli gjort
levende ved hans komme. 1Kor 15:22-23
DANIELSBOKEN
I Daniels bok finner vi beskrevet ord som taler om en oppstandelse til ”evig liv” og en
oppstandelse til ”skam og evig avsky” i ett og samme vers
- Og de mange som sover i jordens muld, skal våkne opp, noen til evig liv, noen til skam og
evig avsky. Dan 12:2
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JESU UNDERVISNING
Det samme finner vi hos Jesus in hans undervisning om dette. Vi finner ”livets oppstandelse”
og ”dommens oppstandelse”.
- Undre dere ikke over dette! For den time kommer da alle de som er i gravene skal høre
hans røst. Og de skal komme ut, – de som har gjort det gode, til livets oppstandelse, men de
som har gjort det onde, til dommens oppstandelse. Joh 5:28-29
PAULUS APOSTELEN
Paulus har den samme oppfatning, nemlig at der er i alle fall to atskilte oppstandelser etter
det han sier i Ap.gj. 24:15
- Og jeg har det håp til Gud, som også disse selv venter på, at det skal finne sted en
oppstandelse både av rettferdige og urettferdige. Apg 24:15
Vi må derfor konkludere med å si at de rettferdige og de urettferdige ikke kommer til å sto
opp samtidig.
DISSE OPPSTANDELSENE ER ATSKILT MED 1000 ÅR
Den første oppstandelsen består bare av dem som har trodd på Jesus Kristus i livet og vil
finne sted FØR 1000årsriket. Den siste og endelige oppstandelsen vil bestå av alle dem som
har dødd uten Kristus, de ugudelige og onde menneskene fra alle generasjoner av
menneskeheten.. Denne oppstandelsen vil finne sted ETTER 1000årsriket.
- Jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom. Og jeg så
deres sjeler som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, og de
som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merket på sin panne
eller hånd. Og de ble levende og hersket sammen med Kristus i tusen år. Men de andre døde
ble ikke levende før de tusen år var gått. Dette er den første oppstandelse. Åp 20:4-5
GUDS UTVALGTE DELER EN OPPSTANDELSE LIK JESU OPPSTANDELSE
Jesu oppstandelse var en oppstandelse fra de døde.
- Og da de gikk ned fra fjellet, bød han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett,
før Menneskesønnen var oppstått fra de døde. De holdt fast ved dette ordet, og de talte med
hverandre om hva det er å oppstå fra de døde. Mark 9:9-10
- Men de som aktes verdige til å få del i den kommende verden og i oppstandelsen fra de
døde, de verken tar til ekte eller blir gitt til ekte. Luk 20:35
- Da skal du være salig. For de har ikke noe å gi deg igjen. Men du skal få det igjen i de
rettferdiges oppstandelse. Luk 14:14
Dette lille med så viktige ordet “ut fra” (gresk = ek)forekommer 34 ganger I NT. På fire steder
er det brukt i forbindelse med oppstandelsen. Disse versene finner du her:
- For når de står opp fra de døde, verken tar de til ekte eller blir gitt til ekte, men de er som
englene i himmelen. Mark 12:25
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- Men de som aktes verdige til å få del i den kommende verden og i oppstandelsen fra de
døde, de verken tar til ekte eller blir gitt til ekte.. Luk 20:35
- De var harme over at de lærte folket og forkynte oppstandelse fra de døde i Jesus. Apg 4:2
..om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde! Fil 3:11
BIBELEN SIER KLART
- Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død
ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester, og regjere med ham i tusen år. Åp 20:6
A. OPPSTANDELSENS REKKEFØLGE
Det har forekommet flere oppstandelser fra de døde i både GT og NT. Men alle de som ble
oppvakt vendte tilbake til døden. Her er skriftsteder:
1. Kong. 17:21-22, 2. Kong.4:33-35, Markus 5:35, 41-42, Lukas 7:11-17, John 11:1-46, Ap.gj.
9:40-42, 20:9-12
De oppsto i det samme legemet og døde igjen etter en tid.
B. JESU KRISTI OPPSTANDELSE.
Jesus kom inn i denne verden for å dø for våre synder. Han gav sitt liv på korset på Golgata,
men han overvant døden ved sin oppstandelse på den tredje dagen. Han hadde autoritet og
makt til å ta sitt liv tilbake fra døden.
- Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg skal ta det igjen. Ingen tar
det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt
til å ta det igjen. Dette bud fikk jeg av min Far. Joh 10:17-18
- Han hadde fortalt sine disipler om sin lidelse og sin oppstandelse men de forsto det ikke.
Og da de gikk ned fra fjellet, bød han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett,
før Menneskesønnen var oppstått fra de døde. De holdt fast ved dette ordet, og de talte med
hverandre om hva det er å oppstå fra de døde. Mark 9:9-10
- Men han oppsto og ved sin oppstandelse ble han erklært å være Guds veldige Sønn.
og som etter hellighets Ånd er godtgjort å være Guds veldige Sønn ved oppstandelsen fra de
døde, Jesus Kristus, vår Herre. Rom 1:4
- Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et
levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, 1Pet 1:3
FORUTSAGT AV KONG DAVID
David forutså Jesus Messias oppstandelse i Salmenes bok.
- Derfor gleder mitt hjerte seg, og min ære fryder seg. Også mitt kjød skal bo i trygghet. For
du vil ikke overgi min sjel til dødsriket. Du skal ikke la din hellige se tilintetgjørelse. Sal 16:910
- Men fordi han var en profet og visste at Gud med ed hadde lovt å sette en av hans
etterkommere på hans trone, så var det Messias' oppstandelse han forutså og talte om, da
han sa at hans sjel ikke ble forlatt i dødsriket, og at hans kjød heller ikke så tilintetgjørelse.
Apg 2:30-31

9

JESUS ER FØRSTEGRØDEN
Jesus har altså blitt førstegrøden av de som har sovnet inn, de døde. Han er derfor den første
av mange som senere skal dele en oppstandelse lik hans. Han kommer igjen og skal aldri mer
vende tilbake til døden.
- Og han er hodet for legemet, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de
døde, for at han i alt skal være den fremste. Kol 1:18
- at Messias skulle lide, og at han som den første av de dødes oppstandelse skulle forkynne
lys for folket og for hedningene. Apg 26:23
- Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til,
bli gjort levende ved hans komme. 1Kor 15:23
- For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke
lenger noen makt over ham. Rom 6:9
- Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i
all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Åp 1:18
C. OPPSTANDELSEN AV DE HELLIGE I FORBINDELSE MED JESU OPPSTANDELSE
- Og se, forhenget i templet revnet i to, ovenfra og ned. Og jorden skalv, og klippene revnet.
Gravene åpnet seg, og mange av de hensovede helliges legemer stod opp. Etter Jesu
oppstandelse gikk de ut av gravene, og kom inn i den hellige stad og viste seg for mange. Matt
27:51-53
Vi vet ikke mer om disse enn det som bibelen sier. Bortsett fra at de oppsto i forbindelse med
Jesu oppstandelse og viste seg for mange hellige i Jerusalem. Det er mulig at de var en gruppe
troende som var sammen med Jesus i hans oppstandelse og senere i hans himmelfart.
D. OPPSTANDELSEN AV DE HELLIGE FRA ALLE GENERASJONER
Dette er de hellige som har trodd på Jesus, Messias og hvis legemer har sovnet inn i troen på
ham. De skal oppstå ved Herrens komme og stå frem fra sine graver hvor enn de har blitt
lagt. Bibelen bruker forskjellige uttrykk i forbindelse med denne oppstandelsen.
1. De rettferdiges oppstandelse. Luk. 14.14, Ap.gj. 24:15
- Da skal du være salig. For de har ikke noe å gi deg igjen. Men du skal få det igjen i de
rettferdiges oppstandelse. Luk 14:14
- Og jeg har det håp til Gud, som også disse selv venter på, at det skal finne sted en
oppstandelse både av rettferdige og urettferdige. Apg 24:15
2. Livets oppstandelse. John 5:29, Dan. 12:2
- Og de skal komme ut, – de som har gjort det gode, til livets oppstandelse, men de som har
gjort det onde, til dommens oppstandelse. Joh 5:29
- Og de mange som sover i jordens muld, skal våkne opp, noen til evig liv, noen til skam og
evig avsky. Dan 12:2
3. Oppstandelsen fra de døde Fil. 3:11
- om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde! Fil 3:11
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4. Den første oppstandelse Åp. 20:6
- Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død
ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester, og regjere med ham i tusen år.Åp 20:6
5. En bedre oppstandelse Hebr. 11:35
- Kvinner fikk sine døde gjen ved oppstandelse, men andre ble pint til døde uten å ta imot
utløsning, for at de kunne få del i en bedre oppstandelse. Heb 11:35
E. OPPSTANDELSEN AV MARTYRENE FRA DEN STORE TRENGSEL
Dette er de hellige som gav sitt liv under den store trengselen og Antikristens herredømme.
- Jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom. Og jeg så
deres sjeler som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, og de
som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merket på sin panne
eller hånd. Og de ble levende og hersket sammen med Kristus i tusen år. Åp 20:4
De blir oppreist fra de døde like før 1000årsriket og skal regjere med Kristus i 1000 år. Deres
oppstandelse skjer simultant med Jesu annet komme tilbake til jorden for å opprette sitt
herredømme. Disse hellige kom ikke til lammets bryllupsnattverd men er salige og hellige
ettersom de har del i den siste del av den første oppstandelse.
- Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død
ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester, og regjere med ham i tusen år. Åp 20:6
F. OPPSTANDELSEN AV RESTEN AV DE USALIGE DØDE
Dette er den avsluttende oppstandelsen og inkluderer all mennesker fra alle generasjoner
som ennå ikke har oppstått. De har ingen del med de hellige og har ikke noe himmelsk bolig å
komme til. Denne oppstandelsen har også flere navn:
1. Oppstandelsen til skam og evig avsky Dan 12:2
- Og de mange som sover i jordens muld, skal våkne opp, noen til evig liv, noen til skam og
evig avsky. Dan 12:2
2. Dommens oppstandelse John 5:29, 2. Pet 3:7
- Og de skal komme ut, – de som har gjort det gode, til livets oppstandelse, men de som har
gjort det onde, til dommens oppstandelse. Joh 5:29
- Men de himler og den jord som nå er, er ved det samme Guds ord spart til ilden. De blir
holdt oppe til den dag da de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt. 2 Pet 3:7
3. Urettferdiges oppstandelse Ap.gj. 24:15
- Og jeg har det håp til Gud, som også disse selv venter på, at det skal finne sted en
oppstandelse både av rettferdige og urettferdige. Apg 24:15
4. Oppstandelsen ved den store hvite trone Åp. 20:11
- Jeg så en stor, hvit trone, og ham som satt på den. For hans åsyn vek jorden og himmelen
bort, og det ble ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og
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bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det
som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Åp 20:11-12
DE FIRE DOMMENE I BIBELEN
De fleste mennesker tror at det vil komme en dom. I denne dommen vil alle bli dømt etter
sine gjerninger. Gud (eller gudene) er dommeren. Det gjelder derfor å leve så godt som mulig
slik at en blir stående i dommen.
Dette bildet er like forkvaklet som der er feilaktig. Riktignok er Gud dommeren og vi skal
dømmes men det finns mange andre sannheter om dommen som bare finns i Bibelen.
1. DEN FØRSTE STORE DOMMEN
Den første dommen vi skal se på er dommen over Jesus Kristus. Han ble dømt til døden av
det høye rådet i Jerusalem i året 32 e. Kr og Pilatus, Romerrikets representant eksekverte
dommen som var korsfestelse.
Vi er klar over at det ble begått en rekke feil av den retten som dømte Jesus. Det var et
justismord. Jesus fra Nasaret hadde ikke gjort noe galt eller brutt jødenes eller romernes lov.
Det ble stilt frem falske vitner men deres ord stemte ikke overens.
- Men de fant ikke noe, enda mange falske vitner kom fram. Men til sist kom to fram og sa:
Denne mannen har sagt: Jeg kan bryte ned Guds tempel og bygge det opp igjen på tre dager!
Matt 26:60-61
Mye kunne sies og skrives om denne rettsaken men det er ikke vårt mål i dette studiet. Det
som er viktig for oss som tror er Jesu død sett fra Guds synsvinkel. For hans død var EN DOM
OVER VÅRE SYNDER OG EN STRAFF FOR VÅRE OVERTREDELSER.
Profeten Jesaja skriver:
- Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet
ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust
for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått
legedom. Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå
på oss alle, ramme ham. Jes 53:4-6
Vi ser tydelig at Jesus lider en straff for oss. Hans lidelse og død var stedfortredende.
Dommeren steg ned og tok selv dommen vår på seg. Dette er ufattelig og stort.
2. DEN ANDRE DOMMEN
Den neste dommen i Guds endetidsplan, er hva bibelen kaller, Kristi domstol. Dette er
dommen over alle de troendes liv og gjerninger. Det er ikke en fordømmelsesdom men en
dom som har med lønn eller tap av lønn å gjøre. Dommeren ved denne domstolen er Kristus
selv. Han er alltid dommeren ved alle domstoler. Kristus har fått makt til å holde dom.
- For likesom Faderen har liv i seg selv, slik har han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv. Og han
har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er menneskesønn. Joh 5:26-27
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- For heller ikke dømmer Faderen noen, men har overgitt hele dommen til Sønnen, for at alle
skal ære Sønnen slik som de ærer Faderen. Den som ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen,
som har sendt ham. Joh 5:22-23
- Han bød oss å forkynne for folket og vitne at han er den som Gud har satt til å være dommer
over levende og døde. Apg 10:42
FAKTA VEDRØRENDE KRISTI DOMSTOL
a) Alle de troende fra alle generasjoner skal dømmes.
- For vi må alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved
legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt. 2Kor 5:10
- Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forakter du din bror? Vi skal jo alle
stilles fram for Guds domstol. Rom 14:10
b) Alle de troendes gjerninger skal dømmes
- Men om noen på denne grunnvollen bygger med gull, sølv, kostbare steiner, eller med tre,
høy, strå, da skal det verk enhver har utført, bli åpenbart. Dagen skal vise det, for den
åpenbares med ild. Hvordan det verket er som hver enkelt har utført, det skal ilden prøve.
Om det byggverket som en har reist, blir stående, da skal han få lønn. Brenner hans verk opp,
da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild. 1Kor 3:12-15
c) De indre motiver for livet med Jesus, skal dømmes
- Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er
skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud. 1Kor 4:5
Det er tydelig at denne domstolen finner sted umiddelbart etter bortrykkelsen og i himmelen
Tiden er altså før Lammets bryllupsnattverd også i himmelen. Denne domstolen står i
relasjon til den tilværelse og status enhver skal ha i den kommende verden
- Og han sa til ham: Godt, du gode tjener! Fordi du har vært tro i smått, skal du herske over ti
byer. Den andre kom fram og sa: Herre, ditt pund har gitt fem pund i utbytte. Og til denne sa
han: Du skal bli satt over fem byer. Luk 19:17-19
- Og hans herre sa til ham: Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil
sette deg over meget. Gå inn til din herres glede! Matt 25:23
3. DEN TREDJE DOMMEN
Den tredje dommen er dommen over nasjonene. Denne domstolen finner sted på jorden og
står i sammenheng med Jesu annet kommet når han setter sine føtter på Oljeberget. (Sak
14:1-4)
a) Alle nasjoner skal samles foran Kongen Kristus Jesus
- For se, i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap, da vil
jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned til Josjafats dal*. Der vil jeg holde rettergang
med dem på grunn av Israel, mitt folk og min arv, fordi de spredte dem blant
hedningefolkene og delte mitt land. Joel 3:6-7
- Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han
sitte på sin herlighets trone. 32 Og alle folkeslag skal samles fremfor ham. Han skal skille
dem fra hverandre, likesom gjeteren skiller sauene fra geitene. Matt 25:31-32
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b) I denne dommen skal også Jesu disipler være til stede som dommere
- Jesus sa til dem: Sannelig sier jeg dere: I gjenfødelsen – når Menneskesønnen sitter på sin
herlighets trone – da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner og dømme Israels
tolv stammer. Matt 19:28
c) Grunnlaget for dommen er nasjonenes forhold til Israel gjennom tidene
- De kastet lodd om mitt folk. De ga en gutt for en horkvinne. De solgte en pike for vin – og
den drakk de opp. Og dere, Tyrus og Sidon og alle Filisterlands bygder! Hva vil dere meg? Er
det noe dere vil gjengjelde meg, eller vil dere gjøre meg noe? Snart, i hast, skal jeg la deres
gjerninger falle tilbake på deres eget hode. Dere tok mitt sølv og gull, og førte mine dyreste
skatter bort til deres templer. Judas barn og Jerusalems barn solgte dere til grekerne for å få
dem langt bort fra sitt land. Joel 3:8-11
- Han skal stille sauene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre. Da skal kongen si til
dem ved sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det riket som er
beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var
tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere
kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg. Da skal de
rettferdige svare ham og si: Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg å
drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og ga deg klær? Når så vi deg syk
eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg dere: Alt
dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Matt 25:33-40
Vi forstår her at Jesu minste brødre er det jødiske folket. Hvordan nasjonene har behandlet
dem, vil bli avgjørende for dem i denne dommen.
4. DEN FJERDE DOMMEN
Den fjerde dommen er den siste dommen og berører alle de usalige og dem som ikke
tidligere har vært gjenstand for noen av de andre dommene. Igjen er det Kristus som er
dommeren. Dommen finner sted etter det 1000-årige fredsrike med Kristus på sin far Davids
trone. Dommen baserer seg på gjerningene og vi forstår at ingen gjerninger frelser noen fra
den annen død, ildsjøen.
- Jeg så en stor, hvit trone, og ham som satt på den. For hans åsyn vek jorden og himmelen
bort, og det ble ikke funnet sted for dem. 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. De døde ble dømt etter det
som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Havet ga tilbake de døde som var i det, og
døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem. Og de ble dømt, hver etter sine
gjerninger. Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen. Og
hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Åp 20:11-15
Vi forstår at etter denne dommen kommer en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet
bor. Det blir ikke lenger tilbake noen rest av det gamle jordiske livet til noe menneske. Alle er
forvandlet og lik Jesus Kristus, Guds Sønn
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GUDS TANKER MED ISRAEL I ENDENS TID
Tekst:
- Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til
deres eget land. Og jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres
urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt
hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et
kjødhjerte. Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og
holder mine lover og gjør etter dem. Dere skal bo i det landet jeg ga deres fedre. Dere skal
være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Esek 36:24-28
HISTORIEN OM ISRAEL BEGYNNER
I grunnen begynner historien om Israel i Edens hage like etter syndefallet. Gud Herren
dømmer de første mennesker og slangen og sier:
- Fiendskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse
ditt hode, og du skal knuse hans hæl. 1Mos 3:15
Det er tre parter i denne eldgamle profetien,
1) slangen,
2) kvinnen og
3) hennes ætt (entall).
Vi er klar over to av disse, nemlig at slangen er Satan og at ætten er Kristus. Men hvem er
kvinnen. Hun må selvsagt stå i en spesiell relasjon til «ætten». Hva er mer naturlig å tro enn
at kvinnen er Israel, hun som fødte Kristus Messias til verden.
GUD HERREN ER ISRAELS EKTEMANN
Det er tydelig fra GT at Gud er Israels ektemann og skriften bruker denne metaforen flere
streder:

- For din skaper er din ektemann, Herren, hærskarenes Gud, er hans navn. Og Israels Hellige
er din gjenløser, all jordens Gud kalles han. Jes 54:5
- Den skal ikke være som den pakten jeg opprettet med deres fedre på den dagen da jeg tok
dem ved hånden og førte dem ut av landet Egypt, den pakten med meg som de brøt, enda jeg
var deres ektemann, sier Herren. Jer 31:32
Sammenlign også med Åp. 12:1, 5.
- Et stort tegn ble sett i himmelen: En kvinne, kledd med solen, og månen under hennes
føtter, og på hennes hode en krone av tolv stjerner. Hun var med barn og skrek i barnsnød og
fødselsveer. Åp 12:1-2
- Hun fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre alle hedningefolkene med jernstav. Og
hennes barn ble rykket bort til Gud og hans trone. Åp 12:5
Legg merke til grammatikken: fortid, perfektum partisipp og futurum.
Kvinnen som vi beskriver som solkvinnen, er Israel, den eneste som kunne frembringe
Messias. Jesus sa det slik:
- Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Joh
4:22
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VANNFLOMMEN (2500 f. Kr.)
Den store flommen som utslettet alt liv på jorden er en mega-begivenhet og et radikalt
paradigmeskift for menneskeheten. Noa var den eneste gjenlevende rettferdige mann på
jorden. Alle andre var korrupte og «beyond rescue», altså utenfor redning. Noa fikk beskjed
om å bygge en ark til oppbevaring av liv og redning fra undergangen. Han gjorde det. I løpet
av de 120 årene har bygde arken og forkynte om den kommende dommen, døde alle de
andre rettferdige ut. Den siste av disse var Metusalem. Hans navn betyr «når han dør skal det
komme». Metusalem var uten tvil en del av drama omkring byggingen av arken men gikk
ikke inn i den. På den tiden ble menneskene svært gamle og GT forteller at Adam døde to år
før Noa ble født.
Etter vannflommen strandet arken på Ararat. Noa hadde tre sønner, Sem Kam og Jafet. Sem
ble stamfar til semittene eller det hebraisktalende folket. Sem ble også svært gammel, så
gammel at han kunne sitte i Abrahams telt og fortelle ham om hendelsene før vannflommen.
Da Isak ble 110 år, døde Sem. Interessante opplysninger i Bibelen.
ABRAHAMS KALL (2000 f. Kr)
Abraham var den syvende generasjonen etter Sem. De bodde i Mesopotamia, i byen Ur. Dette
var en avgudsdyrkende by og spesielt måneguden var en stor gud for folket der. I Ur var der
mange templer. I dette miljøet vokste Abram opp sammen med sin familie. De var
avgudsdyrkere.
- Og Josva sa til hele folket: Så sier Herren, Israels Gud: Fedrene deres, blant dem Tarah,
Abrahams og Nakors far, bodde i gammel tid på den andre siden av elven. De dyrket
fremmede guder. Jos 24:2
Vi leser her at familien til Abram dyrket avgudene men det samme sies ikke om Abram selv.
Denne mannen, Abram skulle bli stamfar til et mektig folk, jødefolket eller Israel. De skulle
være Guds folk og bi i et land som før hette Kanaan men som vi i dag kjenner som Israel. For
å bli far til dette folket, åpenbarte Gud seg for Abram og kalte ham ut.
- Og Stefanus svarte: Brødre og fedre, hør på meg! Herlighetens Gud viste seg for vår far
Abraham mens han var i Mesopotamia, før han bosatte seg i Karan. Og han sa til ham: Dra ut
fra ditt land og fra din slekt, og gå til det landet som jeg vil vise deg! Apg 7:2-3
Israel historie er lang. Fra Abraham, Isak og Jakob til Josef og det som hendte i Egypt. Folket
vokser seg stort og blir en nasjon. Vandringen gjennom ørkenen under Moses og til Josva og
inntoget i Kanaan. Tiden etter Josva med alle dommerne, så kongeveldet men David og
Salomo. Delingen av jødefolket med 10 stammer i nord-riket som ble skilt fra Juda og
Benjamin i sør. De mange ugudelige kommende og frafall fra Gud. Likevel med profetene som
maner folket til lydighet mot loven. Til slutt de 10 rikenes bortføring til Assyria (Iran) i 722
f.Kr. Senere Syd-riket med bortføring til Babylon under kong Nebukadnesar i 567 f.Kr. (siste
bortføring)
Juda hadde 9 gode konger av 20. Israel i nord hadde man i alt 19 konger, alle ugudelige.
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De 10 stammene «forsvinner» men Juda kommer tilbake til Judea under Serubabel, Esra og
Nehemja. Profeter kommer igjen på banen (Haggai, Sakarja og Malaki). Den siste er Malaki.
Så blir det stille i 400 år og ingen profetrøst høres før døperen Johannes står frem.
DE STILLE ÅRENE
Alexander den stores rike (334-323 f.Kr.) blir etter hans død delt mellom fire av hans
generaler. Nikator tok Mesopotamia og Syria og den siste av hans sønner, Antiokius Epifanes
III vanhelliget templet i Jerusalem og ofret en gris på alteret. Han brente også de hellige
skriftene. Alt dette førte til opprøret hvor makkabeerne tok opp kampen mot selevkidene og
Antiokius Epifanes. Jødene seirer og Judea opplever en kort tid med selvstendighet i ca. 100
år før romerne kommer. Keiser Pompeius organiserer Østen i 63 f.Kr. og Judea blir en
provins under Syria og Herodes blir lydekonge. Han er ikke engang jøde men idumeer. Folket
venter på en forløser, på Messias.
DEN KRISTNE TIDSREGNING TAR TIL
Jesus blir født og forfølgelsen mot ham begynner med én gang i det Herodes søker etter
guttebarnet for å drepe det Men Gud Herren beskytter den hellige familien. Jesus forkynner
og helbreder. Han vinner mange men hans motstandere, fariseerne og saddukeerne
planlegger å drepe ham. De anklager ham for Pilatus. Jesus hudstrykes og dør på Golgata, øst
for templet i Jerusalem. Men den tredje dagen etter korsfestelsen, står Jesus opp fra de døde.
EN REST TAR IMOT
Israel som nasjon opplever at en rest tar imot Jesus. Alle de som blir frelst på pinsedagen er
jøder. Mange flere blir frelst. Jødene har opplevd sin Messias men de fleste tar avstand. Han
kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Dommen kommer over jødefolket
generelt.
DIASPORAEN ELLER UTLENDIGHETEN
Israel var i utlendighet da disse ordene ble talt. På grunn av sin synd var de blitt revet opp fra
sitt eget land og ført til Babylon. Israel var i diasporaen. Men det var ikke om denne
utlendigheten Herren talte når han sa at han ville samle dem fra ALLE landene.
Dette profetordet hørte til en fjern fremtid og en større utlendighet både i intensitet,
utstrekning og i tid.
Det tar for lang tid å gå i detaljer men vi vet fra historien at jødene gjorde opprør mot
romerne i tiden etter Jesus og i den første jødiske menighets tid. Opprøret begynte i Galilea i
år 66 og spredte seg til hele landet. I begynnelsen så det ut til at det skulle lykkes å fri seg fra
det romerske herreveldet men så satte romerne inn en motoffensiv om flere divisjoner. Nå
begynte en langvarig krig mot den romerske overmakten. Denne krigen varte fra 66 til 70 da
Jerusalem til slutt falt. Da krigen begynte var Vespasian general for de romerske legionene.
Det var til slutt hans sønn Titus som inntok Jerusalem og ødela Herodes tempel templet
opprinnelig Esras tempel men fornyet og utsmykket av Herodes. Hundretusener ble drept og
tusener tatt til fange og sendt til Rom for å dø i Colosseum. En forferdelig tid. Nå begynte den
store utlendigheten hvor jøder fra Israels land kom til mange folkeslag i verden. Mange jøder
var fremdeles igjen i det ødelagte landet ved navn Judea, en romersk provins. Templet og
gudstjenesten der var fullstendig ødelagt. Ingen offer ble lenger båret frem og
yppersteprestenes og Levittene hadde ikke lenger noen tjeneste å utføre.
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ET NYTT OPPRØR
Men i årene 130-135 vokste det frem nok en opprørsbevegelse, ledet av en mann ved navn
Simon Bar Kochba. Han samlet jødene til et nytt opprør mot Rom. Dette ble raskt slått ned og
Bar Kochba ble drept og hans tilhengere spredt for alle vinder. Keiser Hadrian, som var en
sterk antisemitt og hatet jødene, bestemte seg for å rasere Jerusalem fullstendig og for all tid
å sette en stopper for alt det jødiske knyttet til landet og folket.
I Hadrians krig mot Bar Kochba, utslettet romerne 985 jødiske byer og tettsteder og mer en
600 000 jøder mistet livet i kampene. Landet skulle ikke lenger hete Israel men Palestina, et
navn som kommer fra filisterne, en av de argeste motstandere til jødefolket. Han raserte
restene av templet hvor mange av de store steinene fremdeles lå som ruiner. Tempelberget
ble gjort om til en åker og da ble profeten Mikas spådom oppfylt:

- Mika fra Moresjet profeterte i Judas konge Hiskias dager og sa til hele Judas folk: Så sier
Herren, hærskarenes Gud: Sion skal pløyes som en åker, og Jerusalem skal bli til grushauger
og tempelberget til skogbakker. Jer 26:18
Staden Jerusalem får et nytt navn, Aelia Capitolina. Hadrians familienavn var Aelios og de tre
gudene han tilbad var den Capitolinske triaden, Jupiter, Juno og Minerva.
Med dette lyktes Hadrian å nedverdige og skjende det hellige landet og den hellige staden
med tempelplassen, på verst tenkelig vis. Men navnet Palestina ble etter hvert borte og ble
ikke lenger brukt i de kommende århundrer.
JØDEFOLKET I UTLENDIGHETEN
Slik har jødefolket levd i diasporaen i om lag 2000 år. Men det har alltid bodd jøder i Israel
eller Palestina og i byen Jerusalem har det alltid vært jøder til stede. Det har også vært til
dels stor immigrasjon til Israel men jødene har alltid vært i mindretall i Israel, helt til våre
dager.
DET OTTOMANSKE RIKET
De siste som hadde makt over det gamle Israel var tyrkerne som styrte store deler av
Midtøsten. Vi kaller tyrkernes verdensrike Det Ottomanske rike som eksisterte rundt det
østlige Middelhavet fra 1299 til 1923. Dette var et betydelig og sterkt keiserdømme med
islam som sin religion. Det Ottomanske riket eksisterte i om lag 600 år. Den 1. verdenskrig
gjorde slutt på det Ottomanske rike og feltmarskalk Edmund Allenby med de britiske
troppene, inntok Jerusalem uten å ha avfyrt én kule den 9. desember 1918. Alle
betydningsfulle tyrkere med hele administrasjonen hadde forlatt Jerusalem den samme
dagen.
PROFETIEN BEGYNNER Å OPPFYLLES
Det er klart at med avslutningen av 1. verdenskrig, ble det åpnet et nytt vindu for jødefolket.
I alle fall for en periode. Tiden for Israels tilbakevending til sitt land var nå nærmere enn noe
gang før og Gud Herren begynte å sette i verk som store plan for å få sitt folk tilbake til
Israels land.
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Balfourerklæringen
Balfourerklæringen var et brev den britiske utenriksministeren Arthur Balfour skrev til den
engelske sionistlederen Lord Rothschild i 1917. I brevet støttet han sionistlederen
Rothschild og sa at han var enig i at jødene burde få sitt eget nasjonalhjem. Målet var «å
opprette et nasjonalt hjem for jødene» slik at de kunne leve samlet og slapp å være avskilt.
Det som ikke var spesifisert var hvor grensen skulle gå; om landet skulle være stort eller lite.
Palestina tilhørte i realiteten ingen på den tiden. Etter at tyrkerne var drevet ut av hele
Midtøsten og det Ottomanske riket oppløst etter 1. verdenskrig, var Palestina et såkalt
ingenmannsland. Der bodde det jøder og arabere noen få fra andre nasjoner. Britene hadde
fått mandatet over området men det var ikke noen engelsk koloni slik mange andre land i
den tredje verden var det. Det lå nå åpent for en ny tid og en nasjons skulle igjen bli en
virkelighet i dette gamle landet Israel.
HERREN SAMLES SAMMEN SITT FOLK
- Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene..
Tiden var kommet da denne første del av profetien skulle oppfylles. Her er to ord vi skal
legge merke til: 1) hente dere, og 2) samle dere.
Jøder fra hele verden hadde i århundrer hatt en lengsel etter å komme tilbake til sitt eget
land. Men det så helt umulig ut. Plutselig ble det åpnet et vindu og mange grep sjansen. Jøder
over hele verden så håp. Det var en lang prosess underveis og mange hundringer men ordet
fra Gud sa: Jeg vil hente dere, jeg vil samle dere.
Til Israels land, deres eget land
- og jeg vil la dere komme til deres eget land.
Herren ga dem samlingsstedet, det var deres eget land, det eneste de noen gang hadde hatt,
det var Israel, Guds land og Israels land. Alt som er profetert om det jødiske folket vil skje
med dem i Israel. Deres gjenopprettelse som et folk, deres opplevelse av Jesus Messias, deres
verdensledende posisjon i riket for Israel, vil alt skje etter at jødene har vendt tilbake til sitt
land. Israel er navnet både på landet og folket, de er ett.
GUDS FRELSESGJERNING MED ISRAEL
Djevelen vet at Gud Herren vil velsigne hele verden gjennom dette folket. Han vet at hvis
folket overlever i sitt land, vil hans endelikt bli i ildsjøen. Han arbeider derfor av all makt for
å forpurre Guds plan med jødefolket. Han har gjennom hele historien prøvd å utrydde jødene
i de mange land de var kommet til i diaspora-tiden. Han oppreiste Hitler som et redskap for å
ødelegge og utrydde jødene og 6 millioner av dem omkom i Holocaust. Men Guds planer med
jødefolket kunne ikke gjøres til intet.
Den 14. mai 1948 erklærte David Ben Gurion Israel som selvstendig stat. I samme stund ble
Israel angrepet av sju arabernasjoner som ville drepe den nyfødte staten i sin spede
begynnelse. De tapte krigen, Israel seiret, mot alle odds.
ISRAEL - EN STERK NASJON
I dag er staten Israel blitt 65 år. På denne tiden har nasjonen vokst frem med kraft og blitt et
mønsterbilde på et demokrati. Det eneste demokratiet i hele Midtøsten. De er sterke på de
fleste områder. En sterk økonomi, en sterk militærmakt, dyktige og verdensledende på
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høyteknologi og innovasjon. En atommakt er de også en verdensleder innen medisin med
mere..
I løpet av denne tiden ser man fortsatt at araberverden fremdeles fastholder sitt gamle hat
mot Israel. De sier nei til samtaler med Israel, de kjøper ikke deres varer, de inngår ingen
fredspakter med Israel. Men Israel overlever og blir sterkere for hver dag som går.
DET SOM FATTES ER FRELSEN
Det er likevel ett som fattes per i dag. Det er deres erkjennelse av Jesus fra Nasaret som deres
Messias. Nå finns der mange Messias-troende i Israel, flere enn noen gang før. Det sies at det i
dag finns 120 grupper/menigheter av slike troende over hele Israel. Men folket har ikke
åpnet sitt hjerte for Jesus. Deres sinn er fremdeles forherdet mot Jesus.
- Men deres sinn er blitt forherdet. For helt til denne dag blir det samme dekket liggende når
de leser den gamle pakt, og det blir ikke tatt bort. For det er bare i Kristus det blir fjernet.
Helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir lest. Men når de omvender
seg til Herren, blir dekket tatt bort. 2Kor 3:14-16
Herren vil stenke rent vann på dem og de skal bli rene. Hva betyr dette? Det finns ikke noe
vann som er så rent at det kan rense oss fra våre synder. Det er bare Guds ord som kan gjøre
det. Vi minnes Jesus som vasket disiplenes føtter og sa:
- Den som er badet, trenger ikke å vaske annet enn føttene, han er jo helt ren. Også dere er
rene, men ikke alle. Joh 13:10
EN NY UTGYTELSE AV DEN HELLIGE ÅND
Verdens første Ånds-utgytelse fant sted i Jerusalem på Pinsedagen slik det er beskrevet i Ap.
gj. 2. Alle som tok imot Ånden den dagen var jøder. Hele den første menigheten var jøder
men det var bare en rest av jødefolket som opplevde Jesus som frelser. Det var forutsagt i
profetene.
- For om ditt folk, Israel, er som havets sand, skal bare en rest av det omvende seg.
Tilintetgjørelse er fast besluttet, en flom av rettferdighet. Jes 10:22
- Og Jesaja roper ut over Israel: Om tallet på Israels barn er som havets sand, så skal bare en
rest bli frelst. Rom 9:27
Resten av Israel har blitt forherdet. Historien bekrefter dette. Majoriteten av Israel forkastet
Jesus.
- Hva så? Det som Israel søker etter, har de ikke nådd. Men de utvalgte har nådd det. De
andre er blitt forherdet, Rom 11:7
- Men deres sinn er blitt forherdet. For helt til denne dag blir det samme dekket liggende når
de leser den gamle pakt, og det blir ikke tatt bort. For det er bare i Kristus det blir fjernet.
2Kor 3:14
Men en dag kommer der en ny utgytelse av Ånden. Israel vil oppleve sin andre pinse like før
Jesus kommer tilbake for å opprette riket for Israel (1000års riket).
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INNLEDNINGEN TIL EN NY TID
Denne livsforvandlingen vil være innledningen til en ny tid for hele verden. Israels aksept av
Jesus, vil bringe liv av døde. Hele verden vil merke denne oppstandelseskraften som vil
strømme gjennom Israel ut til hele verden.
- For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse (av Kristus), hva annet vil da deres
antakelse (av Kristus) bli enn liv av døde? Rom 11:15
Derfor vil vi be for Israel og elske Israel. Om ikke vi gjør det, vil hjelp for Israel komme fra et
annet sted. Himmelen vil støtte Israel og Mikael vil gripe inn for å beskytte og bevare jødene
som Guds tanker med dem blir oppfylt.
- På den tiden skal Mikael stå fram, den store fyrsten som verner om ditt folks barn. Det skal
komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dagen noe folkeslag ble til og til den
tiden. Men på den tiden skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet i boken.
Dan 12:1
MENNESKESØNNENS KOMME
En av de aller største begivenheter i den bibelske profetien er menneskesønnens komme.
Profetien er spesielt fremtredende i Daniel 7:13 hvor han skriver at synet om
menneskesønnens komme gjentok seg stadig. Det forteller oss om viktigheten av denne
hendelsen. Vi som leser profetordet i dag vet at Jesu komme som menneskesønnen vil
innvarsle et paradigmeskifte i verdenshistorien som det ikke har vært make til. Jesu annet
komme betyr avslutning på en vond og tragisk utvikling i menneskehetens historie hvis siste
del har vært preget av den sataniske treenighetens styre over hele jorden.
Men menneskesønnens komme betyr ikke bare en avslutning på djevelens makt over jorden
men også begynnelsen til en helt ny tid. Da kommer det 1000-årige fredsrike eller Millenniet
som det også kalles. Det siste er alle profetenes høydepunkt og betyr riket for Israel og mye,
mye mer. Her er hva Daniel så:
- Fremdeles så jeg i mine nattlige syner, og se – en som lignet en menneskesønn kom med
himmelens skyer. Han kom bort til den gamle av dager og ble ført fram for ham. Og det ble
gitt ham herredømme, ære og rike, så at alle folk, ætter og tungemål, skulle tjene ham. Hans
herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som aldri går til
grunne. Dan 7:13-14
JESUS OG MENNESKESØNNEN
Jesus talte også mye om endetiden og i NT finns dere flere hele kapitler som er viet til hans
undervisning. En blir forundret over hvor samstemt han lære om endetiden er med hele GT
men kanskje spesielt med profeten Daniel. Han sier for eksempel dette om
menneskesønnens komme:
- Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i
klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor
herlighet. Han skal sende ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans
utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ene ende til den annen. Matt 24:30-31
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Når Jesus talte om menneskesønnen skjedde det på en helt spesiell måte. For han talte om
menneskesønnen i tredje person entall. Han sa aldri rett ut: ”Jeg er menneskesønnen.”
Uttrykket menneskesønnen forekommer 73 ganger i NT og når det brukes kan det virke som
om Jesus taler om en annen person. Dette henger sammen med hans personhemmelighet.
Folket var derfor ikke sikker på om Jesus var menneskesønnen eller om han talte om en
annen.
- Folket svarte ham: Vi har hørt av loven at Messias blir til evig tid. Hvordan kan du da si at
Menneskesønnen må opphøyes? Hvem er denne Menneskesønnen? Joh 12:34
Det var likevel viktig for Jesus at hans sanne identitet ble forstått av hans egne disipler.
Derfor spurte han dem rett ut:

- Hvem sier folk at Menneskesønnen er? De svarte: Noen sier døperen Johannes, andre Elia,
andre igjen Jeremia eller en av profetene. Han sier til dem: Men dere, hvem sier dere at jeg
er? Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn. Matt 16:13-16
Vi ser at folket ikke hadde identifisert Jesus som menneskesønnen men hadde forskjellige
meninger om ham. Men disiplene var klare i sin bekjennelse for Faderen hadde åpenbart det
for dem.
DANIEL OG MENNESKESØNNEN
Daniel skriver ingen ting om Jesu første komme. Du finner ingen profetier om hans fødsel
eller hans undergjerninger i Israel. Alt dette er et tilbakelagt stadium for Daniel. Han ser
begivenheter knyttet til Israel og Israel i skjæringspunktet mellom verdensriker som har
stått i opposisjon til jødefolket. Derfor ser Daniel menneskesønnen i hans 2. komme og
oppgjørets time da nasjonene skal dømmes. Han ser menneskesønnen bli ført frem for den
gamle av dager (Gud Faderen) og få herredømme, ære og rike. Vi vet at dette fremdeles
ligger foran oss i tid men at det skjer før 1000-årsriket bryter frem. Dagen vil komme da alle
folk, ætter og tungemål skal tjene ham.

MATTEUS OM MENNESKESØNNEN OG HANS KOMME
Vi ser at Jesus mange ganger omtaler seg selv som Menneskesønnen i forbindelse med sitt 2.
komme, helt i tråd med Daniels-boken.
- Når de forfølger dere i én by, så flykt til en annen. For sannelig sier jeg dere: Dere skal ikke
bli ferdig med byene i Israel før Menneskesønnen kommer! Matt 10:23:
- For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet med sine engler, og da skal han gi
enhver igjen etter hans gjerning. Matt 16:27:
- Sannelig sier jeg dere: Noen av dem som her står, skal ikke smake døden før de ser
Menneskesønnen komme i sitt rike. Matt 16:28:
- Jesus sa til dem: Sannelig sier jeg dere: I gjenfødelsen – når Menneskesønnen sitter på sin
herlighets trone – da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner og dømme Israels
tolv stammer. Matt 19:28:
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- og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når
Menneskesønnen kommer. Matt 24:39:
- Jesus sier til ham: Du har sagt det! Men jeg sier dere: Fra nå av skal dere se
Menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer. Matt 26:64:
FØRST MÅTTE MENNESKESØNNEN LIDE
Jesus visste med seg selv at dramaet om menneskesønnen bare kunne bli en virkelighet
dersom han først gav sitt liv til en soning for alle mennesker. For ham var det lidelsen og
fornedrelsen først – deretter herredømmet over hele jorden. Så hver gang han talte om seg
selv som menneskesønnen var dette klart for ham. Det var denne delen av menneskesønnens
historie som var så fjern for endog hans disipler.
Jesus visste med seg selv at dramaet om menneskesønnen bare kunne bli en virkelighet
dersom han først gav sitt liv til en soning for alle mennesker. For ham var det lidelsen og
fornedrelsen først – deretter herredømmet over hele jorden. Så hver gang han talte om seg
selv som menneskesønnen var dette klart for ham. Det var denne delen av menneskesønnens
historie som var så fjern for endog hans disipler.
- Fra den tiden begynte Jesus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til
Jerusalem, og at han skulle lide meget av de eldste og yppersteprestene og de skriftlærde, at
han skulle bli slått i hjel, og at han skulle reises opp på den tredje dagen. Da tok Peter ham til
side og ga seg til å irettesette ham og sa: Gud fri deg, Herre! Dette må aldri skje deg! Matt
16:21-22
FØRST SKAL EVANGELIET FORKYNNES
Jesus sendte sitt ord ut over hele verden. For jøde først og så for greker. Den første menighet
i verden besto utelukkende av jøder og holdt til i Jerusalem. Disse Messias-troende jødene
talte mange tusen, antageligvis mer enn 10 000.
Forfølgeren Saulus fra Tarsus ble hedningenes apostel men oppsøkte ført jødenes synagoger
med det gode budskapet. Mange ble frelst men mange ble også innbitte motstandere og
nektet for at Jesus fra Nasaret ikke var Messias. Skaren av hedningene som tok imot Jesus
vokste og evangeliet spredte seg over hele verden. Nå er de siste tider kommet. Jesus vender
snart tilbake, først for å hente sin menighet (ekklesia) og deretter kommer han for å opprette
sitt rike.
Men dette betyr IKKE at Jesu annet komme er betinget av at alle mennesker har blitt nådd
med evangeliet. Vi kan ikke fremskynde Jesu komme på denne måten. Vi må lese skriftstedet
på rett måte:
- Og først må evangeliet forkynnes for alle folkeslag. Mark 13:10
- Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle
folkeslag, og så skal enden komme. Matt 24:14
Vi må lese dette bibelverset som en bekreftelse på at evangeliet skal forkynnes for alle
folkeslag. Det som kommer etter dette er ENDEN (ikke Jesu komme som skjer FØR enden).
Jesus ønsker å bekrefte at budskapet om hans lidelse og død for alle mennesker, skal virkelig
nå ut til alle folkeslag. Ordet er en profeti om misjonen eller oppfyllelsen av
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misjonsbefalingen.) Dette betyr ikke hvert menneske på jorden men alle folkeslag (greske:
etnos =rase, folk) skal høre evangeliet.
FREMSKYNDER GUDS DAG
Vi har det andre skriftstedet som også er misforstått og som noen tror har med betingelser
for Jesu komme:
- Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og
himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på
den, skal brenne opp. Da nå alt dette går i oppløsning, hvor nødvendig er det da at dere
ferdes i hellighet og gudsfrykt, 12 mens dere venter på at Guds dag skal komme, og
fremskynder den. Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann. 2Pet
3:10-12
Vi ser at dette skriftordet ikke taler om Jesu annet komme men om Guds dag som er dagen
for dommen og himmelens og jordens undergang.
ALLE MENNESKER SER HAM
Da Jesus kom første gang var det bare Israel som så ham. Hans tilstedeværelse var bundet av
hans jordiske kropp. Når han kommer for å hente menigheten vil bare de hellige se ham som
han er. Når han kommer for å opprette det fysiske riket vil hvert øye se ham. Han kommer
med stor makt og herlighet. I hans 2. komme vil også englene komme med ham. Deres
gjerning vil være å samle hans utvalgte (av det jødiske folket) fra alle verdenshjørner –
tilbake til Israel. Det blir den store samlingsdagen for Israel. De vender alle tilbake til sine
fedres land.
- Og de skal si til dere: Se her! – eller: Se der er han! – Gå ikke dit og følg ikke etter!
For likesom lynet, når det glimter, lyser fra himmelbryn til himmelbryn, slik skal
Menneskesønnen være på sin dag. Luk 17:23-24
- Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget
ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen. Åp 1:7
DE HELLIGE ER MED HAM
Når menneskesønnen kommer skal han ikke komme alene. Han har den herliggjorte
menigheten med seg når han kommer på himmelens skyer. Menigheten har da lagt bak seg
Kristi domstol og Lammets bryllup. Alle de hellige er kledd i det hvite linet og vil være kledd i
Kristi herlighet. Denne spektakulære hendelse vil være synlig for alle på jorden. Hvilken dag
med seier for alle som elsket sannheten!
- Og jeg så himmelen åpnet – og se: En hvit hest. Og han som sitter på den, heter Trofast og
Sannferdig, og han dømmer og strider med rettferdighet. Hans øyne er som ildslue. På hans
hode er det mange kroner. Han har en innskrift med et navn som ingen kjenner uten han
selv. Han er iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord. Hærene i
himmelen fulgte ham på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent. Åp 19:11-14
I dette øyeblikket er Antikrist og hans hærer samlet på Harmageddon for å endelig knuse
Israel. Men menneskesønnen kommer og ut av hans munn går der et skarpt sverd.
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Antikristens rike går under og alle de som har samlet seg med ham og mot Israel blir borte
som agnene blåser bort fra treskeplassene. Den lille steinen blir til et stort fjell som fyller
hele jorden.
- Mens du sto og så på, ble en stein revet løs, men ikke med hender. Den traff billedstøtten på
føttene, som var av jern og leire, og knuste dem. Da knustes på én gang både jernet og leiren,
kobberet, sølvet og gullet. Det ble som agner fra treskeplassene om sommeren, vinden tok
det så det ikke fantes spor etter det. Men steinen som rammet billedstøtten, ble til et stort
fjell som fylte hele jorden. Dan 2:34-35
Paulus taler også om denne begivenhet og peker på at når Jesus kommer med stormakt og
herlighet, da skal de hellige være med og Kristi herlighet skal stråle frem fra dem. Det er en
herlighet som de har fått fra ham ved forvandlingen og bortrykkelsen fra jorden.

- Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Kol 3:4
– den dagen når han kommer for å vise seg herlig i sine hellige og underfull i alle som tror.
For dere trodde vårt vitnesbyrd til dere. 2Tess 1:10
DOMMEN OVER FOLKESLAGENE
Etter å ha fjernet antikristen og hans medløpere fra jordens overflate, setter Jesus kongen
seg på sin herlighets trone og alle folkene samles for hans åsyn i Josafats dal. Her blir
dommen gitt og folkeslagene separeres. Kriteriet for dommen blir hvordan de har behandlet
hans folk, jødene, hans minste brødre. Jesus talte mye om denne dommen over folkeslagene.
- da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned til Josjafats dal. Der vil jeg holde
rettergang med dem på grunn av Israel, mitt folk og min arv, fordi de spredte dem blant
hedningefolkene og delte mitt land. Joel 3:7
- Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han
sitte på sin herlighets trone. Og alle folkeslag skal samles fremfor ham. Han skal skille dem
fra hverandre, likesom gjeteren skiller sauene fra geitene. Han skal stille sauene ved sin
høyre side, og geitene ved sin venstre. Matt 25:31-33
La oss være rede for de store hendelser som ennå ligger foran oss.
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